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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
Uroczyste wyróżnienie najlepszych uczniów w gminie Głuchołazy za
wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021
Z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego po raz osiemnasty
zostali wyróżnieni uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce tj. średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. 219 uczniów
ze szkół podstawowych otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce w
wysokości 248 zł, listy gratulacyjne, medale oraz talony na lody. 50 uczniom ze szkół
prowadzonych przez Stowarzyszenia stypendia za wyniki w nauce ufundowały
Stowarzyszenia.
Uroczyste odczytanie nazwisk nagrodzonych uczniów odbyło się pod koniec czerwca w
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Uroczystość odbyła się z udziałem
dyrektorów szkół. W spotkaniu uczestniczyli także: Stanisław Szul przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury oraz Adam Łabaza przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1 W GŁUCHOŁAZACH
1. Maciej Grubiak
2. Robert Grubiak
3. Julia Kopytek
4. Gracjan Piotrowski
5. Artur Staliś
6. Zuzanna Alich
7. Kacper Bednarczyk
8. Paulina Gąsiorek
9. Franciszek Gola
10. Joanna Grabiec
11. Wojciech Grocholski
12. Zuzanna Hoc
13. Kamil Hulka
14. Lena Jakieła
15. Anna Kondratowicz
16. Natan Lemański
17. Weronika Łukaszewska
18. Jakub Marlikowski
19. Natasza Molik
20. Milena Wolak
21. Natalia Alasińska
22. Julia Bukowiec
23. Julia Cwyl
24. Oliwia Łydka
25. Amelia Majka
26. Wiktor Marek
27. Nikola Nycz
28. Martyna Powirska
29. Emilia Rogalska
30. Maciej Sajdak
31. Bartosz Zamojski
32. Dawid Cempel
33. Kacper Duchnowski
34. Kinga Kleczkowska
35. Magdalena Kmiecik
36. Dawid Kobza
37. Wiktoria Krystkiewicz
38. Anna Kwoka
39. Tymoteusz Wantuch
40. Mateusz Winiarski
41. Małgorzata Biały
42. Alan Budyk
43. Tomasz Gądek
44. Maja Kurzyp
45. Tymoteusz Pyrzyk
46. Gabriela Toczek
47. Florian Tomaszewski
48. Hanna Dynysiuk
49. Wiktoria Kozicka
50. Hanna Łucka
51. Aleksandra Makowiec
52. Patryk Bębenek
53. Amelia Kaczor
54. Bartosz Kopacki
55. Weronika Korczak
56. Paulina Kowalska
57. Roksana Narolska
58. Kacper Nowak
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59. Oliwia Skowronek
60. Bartosz Strusiński
61. Zuzanna Woźniak
62. Kacper Żurek
63. Jennifer Domagalska
64. Hubert Kocuba
65. Konstanty Kondratowicz
66. Jakub Malarczyk
67. Nicola Stecko
68. Magdalena Walkiewicz
69. Natan Sabaj
70. Patryk Stadnik
71. Mikołaj Wolny
72. Natalia Bromblik
73. Natan Cyunel
74. Julia Jankowska
75. Maja Rypińska
76. Patryk Rypiński
77. Nikola Hyra
78. Roksana Klimek
79. Jakub Kowalski
80. Łukasz Młynarczyk
81. Patryk Olchawa
82. Mateusz Sokołowski
83. Bartosz Szeremeta
84. Antoni Bocheński
85. Oliwia Kisiel

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 3 W GŁUCHOŁAZACH
1. Szymon Dudek
2. Gabriel Gancarz
3. Wiktoria Gargol
4. Aleksy Gondek
5. Aleksandra Iżycka
6. Aleksandra Janicka
7. Filip Prostak
8. Anna Ślusarz
9. Tomasz Wiktor
10. Mikołaj Zapała
11. Rafał Gaweł
12. Oliwia Kanarska
13. Karolina Lejawka
14. Norbert Matyjasik
15. Kajetan Nastasowski
16. Otylia Oraczewska
17. Patryk Sobociński
18. Aleksandra Łukaszewska
19. Natalia Pawlik
20. Zoﬁa Ptak
21. Patrycja Tarchała
22. Milena Graca
23. Mikołaj Popyk
24. Zuzanna Walków
25. Martyna Żuchowicz
26. Aleksandra Bukowiec
27. Joanna Franas
28. Kacper Kobza
29. Karolina Marszałek
30. Hubert Migus
31. Małgorzata Ostrowska
32. Piotr Skowronek
33. Milena Gospodarczyk
34. Lena Kowalska
35. Aleksandra Lisoń
36. Tomasz Lisoń
37. Małgorzata Maćkowska
38. Karolina Sznajder
39. Lena Turska
40. Kinga Witek
41. Magdalena Szeremeta

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W BODZANOWIE
1. Tomasz Nowak
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 2. Kacper Młyńczak
NR 2 W GŁUCHOŁAZACH
3. Patrycja Ziubrzyńska
1. Marcel Szacmajer
4. Paweł Maciuch
2. Alicja Dudek
5. Jakub Hutek
3. Amelia Migacz
4. Hanna Prętka
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
5. Marcel Pross
W NOWYM ŚWIĘTOWIE
6. Karolina Rzeszutko
1. Dominik Bezwerchny
7. Robert Sidor
2. Łukasz Dołęga
8. Emilia Stec
3. Piotr Skokun
9. Katarzyna Wiśniewska
4. Emilia Stachów
10. Jan Wodała
5. Julia Stachów
11. Filip Bereszko
6. Maja Kłakowicz
12. Emilia Prętka
7. Wiktoria Marków
13. Bartosz Bogacz
8. Sandra Rychel
14. Oliwia Jaworska
9. Wiktoria Wnęk
15. Zuzanna Kubowicz
10. Anna Gucwa
16. Barbara Moroz
11. Kinga Wiewióra
17. Anna Rychlewska
18. Karolina Giza
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
19. Klaudia Rachwał
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
20. Ewa Tarasiuk
BURGRABICE
21. Kajetan Jaroń
1. Wiktoria Grońska
22. Wiktoria Paszkowska
2. Julia Pachura
23. Jolanta Cichoń
3. Szymon Ponikiewski
24. Magdalena Fuks
4. Paweł Poręba
25. Amelia Kisiel
5. Maja Gruszecka
26. Maciej Kobza
6. Przemysław Gumienny
27. Jan Tokarczyk
7. Amelia Hutyra
8. Julia Majoch
9. Zuzanna Nalepa
10. Kornelia Gaweł

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
JARNOŁTÓWEK
1. Natalia Kawalec
2. Natan Malinowski
3. Oliwia Kulbaba
4. Matylda Okoniewska
5. Jagoda Motylska
6. Natalia Góra
7. Paulina Duźniak
8. Jakub Kawalec
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
STARY LAS
1. Nikola Nicpoń
2. Bartosz Marków
3. Mikołaj Kossak
4. Filip Nawalany
5. Alicja Zając
6. Daria Konieczna
7. Karol Gorzkowski
8. Martyna Skalna
9. Magdalena Janus
10. Emilia Katra
11. Laura Kowalska
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO "PRZYJAZNA
SZKOŁA" GIERAŁCICE
1. Adam Kuś
2. Aleksander Miłaszewicz
3. Antoni Misiarz
4. Julia Pochopień
5. Julia Delkowska
6. Anna Delkowska
7. Patryk Szeląg
8. Malwina Wandzel
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
MARKOWICE, POLSKI ŚWIĘTÓW,
SUCHA KAMIENICA
1. Malwina Burakowska
2. Mikołaj Pelc
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU I
EDUKACJI"NASZA SZKOŁA" W
SŁAWNIOWICACH
1. Alina Pross
2. Nicole Górniak
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
SZKOŁY W BISKUPOWIE
1. Wiktoria Czajka
2. Hubert Zając
3. Weronika Czykinowska
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO "UŚMIECH
DZIECKA" CHARBIELIN
1. Aleksandra Jankowska
2. Anna Paterak
3. Marcel Tokarczyk
4. Klaudia Kózka
5. Patrycja Kózka
6. Karolina Jankowska
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Trwa przebudowa DW 411 w Polskim Świętowie
Przebudowa drogi w Polskim Świętowie rozpoczęła się w sierpniu. Prace, które są
aktualnie wykonywane dotyczą budowy chodnika na odcinku 800 m, przebudowy
skrzyżowania, przebudowy przystanków autobusowych, zmiany oświetlenia oraz
przystosowania zjazdów do posesji. Wykonywana jest kanalizacja burzowa i
budowane są przejścia dla pieszych wraz ze stosownym oświetleniem.

Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, z czego w części kosztów partycypuje Gmina Głuchołazy.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Robert
Białdyga.
Inwestycja ma na celu w znaczny sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu pieszym oraz drogowym w Polskim Świętowie.
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Nowy wóz bojowy dla OSP Bodzanów
Renault D15 zastąpił GBA-Rt 3/16 Steyr 791 w zabudowie Rosenbauer z 1981 roku,
który był w OSP Bodzanów od 2009 roku.
Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy
marki Renault Range D15 kosztował
ponad 821 tysięcy złotych. 323 tys. złotych
to dotacja z Gminy Głuchołazy, 453 tys.
złotych to środki z MSWiA, 10 tys.
złotych to dotacja z budżetu Województwa
Opolskiego. Pozostała kwota na zakup to
wkład własny pozyskany przez strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bodzanowie.
Wóz strażacki oﬁcjalnie został przekazany
strażakom w sobotę 11 września.
Uroczystość odbyła się na placu przy
remizie w Bodzanowie. Zgodnie z
ceremoniałem wydarzenie rozpoczęło się
od złożenia meldunku. Akt przekazania
nowego samochodu został wręczony na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bodzanowie Pana Jerzego Landwójtowicza przez Wicewojewodę Opolskiego Panią Teresę
Barańską. Kluczyki do nowego wozu wręczył Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.
"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek".

Prace postępują zgodnie z planem. Dobra pogoda powoduje, że remont idzie bardzo
sprawnie i jeśli nic się nie zmieni, inwestycja ma szanse zostać ukończona przed
zakładanym terminem, który został wyznaczony na grudzień 2021 roku.

50. ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA KUREK, SZYKUŁA I NOSAL
W dniu 30 września 2021 roku, aż trzy pary odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk Burmistrza
Edwarda Szupryczyńskiego, który w imieniu Prezydenta RP wręczył je jubilatom. Uhonorowani zostali państwo
Szykułowie, Kurkowie i Nosalowie. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w
Głuchołazach.

GRATULACJE
DLA NOWO WYBRANYCH SOŁTYSÓW
ORAZ RADY SOŁECKIEJ

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale "Złote Gody" to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są małżonkowie,
którzy przeżyli razem pół wieku. Ta podniosła uroczystość stała się okazją do podziękowania dostojnym jubilatom za
przykład jaki dają młodemu pokoleniu - wytrwałości, miłości i walki o siebie nawzajem w każdym czasie.

W imieniu Samorządu Gminy Głuchołazy składamy
serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Sołtysów
Sołectw Jarnołtówek, Markowice, Sławniowice oraz
Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Las.
Jesteśmy przekonani, że pełnienie przez Was funkcji
Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej w tej
kadencji przyniesie wiele wspólnych działań
podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnej
samorządności.
Sołtysami zostali:
 Sołectwo Jarnołtówek - Pani Karina Milc
 Sołectwo Markowice - Pan Ryszard Kowal
 Sołectwo Sławniowice - Pani Anna Szczegielniak

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.
Serdecznie gratulujemy!

Członkami Rady Sołeckiej w Starym Lesie zostali:
 Pani Natalia Cymbor
 Pani Renata Jelonek
 Pan Władysław Jędrzejas
 Pani Honorata Studnicka
Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, spełnienia
planów, wielu sukcesów w działalności społecznej
oraz pogody ducha i ludzkiej życzliwości w życiu
codziennym.
3
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DOŻYNKI GMINNE
Tegoroczne Dożynki w Gminie Głuchołazy świętowano w sobotę, 28 sierpnia, w sołectwie
Wilamowice Nyskie.
Święto plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą na placu przy Świetlicy Wiejskiej. Zgodnie
z tradycją po Mszy Świętej oraz poświęceniu chleba i koron dożynkowych symboliczny korowód
przemaszerował przed scenę. Muzycznie korowód prowadziła Orkiestra Dęta z Kamiennika.
W korowodzie szli organizatorzy dożynek, na czele z Panią sołtys Marią Rogucką oraz starostami
dożynkowymi Ewą Harchurą i Mariuszem Twardoszem. W uroczystości dożynkowej udział
wzięli także Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, wiceburmistrz Roman Sambor,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała oraz zaproszeni goście, m.in.
Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Radni Rady
Powiatu w Nysie i Radni Rady Miejskiej w Głuchołazach, delegaci z sąsiednich gmin Republiki
Czeskiej, a także Sołtysi sołectw gminy Głuchołazy oraz mieszkańcy.
Na scenie korowód dożynkowy powitał prowadzący wydarzenie Jan Ćwiek, Dyrektor Centrum
Kultury imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie
Chleba Dożynkowego. Starostowie Dożynek wręczyli dożynkowy bochenek chleba
Burmistrzowi Głuchołaz. Burmistrz złożył serdeczne podziękowania organizatorom dożynek za
trud włożony w organizację tej pięknej uroczystości.
Oﬁcjalna część dożynek to także czas, w którym wyróżnia się i nagradza sołectwa, które w produkcji rolnej osiągnięte we własnym gospodarstwie rolnym w 2021 roku: Pana Jana
przygotowały Korony Dożynkowe. Organizatorzy docenili także rolników za wysokie wyniki Czopa, Panią Joannę Twardosz, Pana Piotra Harchurę oraz Pana Grzegorza Małyka.
Nagrody w konkursie "Śmieciowy Żniwiarz", który skierowany był do mieszkańców
sołectwa Wilamowice Nyskie - organizatora Dożynek Gminnych 2021 otrzymali:
- I miejsce: Ewelina Duraj;
- II miejsce: Martyna Twardosz;
- III miejsce: Marcin Marków;
- wyróżnienia: Agnieszka Kurzeja, Józefa Okapiec, Mateusz Michalik, Tomasz Nanowski.
Po zakończeniu oﬁcjalnej części uroczystości rozpoczęła się biesiada dożynkowa, która
trwała do białego rana. Na scenie występowały zespoły muzyczne, natomiast na placu przy
świetlicy wiejskiej dzieci mogły skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i animacji.
Uczestnicy dożynek mogli także odwiedzić stoiska rzemiosła artystycznego oraz stoiska ze
swojskim jadłem przygotowanym m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy
Głuchołazy.
Co bardzo ważne podczas uroczystości dożynkowych symboliczny sierp przekazano
przyszłorocznemu gospodarzowi święta plonów, którym będzie sołectwo Biskupów.

W przyszłym roku w Biskupowie
Sołectwo BISKUPÓW to gospodarze przyszłorocznych Dożynek Gminnych.
Podczas uroczystości dożynkowych w Wilamowicach Nyskich symboliczny sierp dla
gospodarza przyszłorocznego święta plonów odebrał przedstawiciel sołectwa Biskupów
Ryszard Udziela.

Bardzo dobra informacja dla Głuchołaz
Zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o przebudowie drogi wojewódzkiej
411 w centrum Głuchołaz - na odcinku o długości 1,2 km.
Jak informuje zarząd województwa 3 miliony złotych zostaną przeznaczone na poprawę
jakości dróg. W ramach tej kwoty zostanie zrealizowana przebudowa drogi wojewódzkiej
411 w centrum Głuchołaz - na odcinku dł. 1,2 km oraz drogi wojewódzkiej 409 w Gogolinie.
Inwestycja ta jest motywowana przede wszystkim tym, by mieszkańcy Głuchołaz i Gogolina
mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z dróg w swoich miejscowościach.
Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Ruszyła budowa kładki nad Białką
Trwają prace budowlane związane z przygotowaniem kładki pieszo-rowerowej.
Przeprawa będzie łączyła dwa brzegi Białej Głuchołaskiej w okolicy stadionu oraz
basenu. Jej zadaniem będzie połączenie części rekreacyjnych miasta, które znajdują się
na obu brzegach rzeki. Kładka ułatwi oraz przyśpieszy dotarcie zarówno na stadion,
jak i na kąpielisko, skatepark oraz inne atrakcje, które powstaną w tym miejscu.
Nowe skomunikowanie miasta zostanie oddane do użytku w pierwszej połowie 2022 roku.
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Z Głuchołaz pociągiem do Opola

Pumptrack w Głuchołazach

Zamiast do Wrocławia weekendowy pociąg z Głuchołaz pojedzie do Opola. Ma to ułatwić
mieszkańcom regionu dojazd w Góry Opawskie. Zmiana będzie obowiązywać od 12
grudnia.

Trwa rozbudowa terenu rekreacyjnego w pobliżu Kąpieliska "Nad Białką" przy ul.
Kościuszki. Obok istniejącego już skateparku powstaje pumptrack. To pierwszy etap
budowy nowej atrakcji dla dzieci i młodzieży, która powstaje w Głuchołazach.
Pod nazwą pumptrack kryje się tor rowerowy, który służy uprawianiu jazdy rowerem po torze
o zróżnicowanej wysokościowo trasie, składającej się z niewielkich pofałdowań i zakrętów
ułożonych w ten sposób aby umożliwić poruszanie się rowerem z ich wykorzystaniem jako
łatwych do pokonania przeszkód. Stanowią one zamknięte pętle, po których można jeździć w
obu kierunkach.
Projekt gminnej inwestycji zakłada zagospodarowanie przyległego terenu, który m.in.
zostanie oświetlony. Docelowo 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.
Dodatkowo, obok powstanie także plac street workout - stanowiska do ćwiczeń
gimnastycznych na świeżym powietrzu.

- Dzisiaj mamy pociąg do Wrocławia, który zatrzymuje się w Nysie i tam można się przesiąść do
Opola. Od grudnia będzie pociąg do Opola, a w Nysie zatrzyma się i zainteresowani będą mogli
się przesiąść do Wrocławia - tłumaczy Roman Sambor zastępca Burmistrza Głuchołaz.
Rzeczywiście w nowym rozkładzie jazdy w dalszym ciągu będą kursowały dwie pary pociągów
w weekendy i święta. Jedyną zmianą jest bezpośrednie połączenie Głuchołaz ze stolicą
Opolszczyzny, po zmodernizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 linii kolejowej nr 287 Opole - Nysa.
Zmiana podyktowana jest także wzrostem turystycznej atrakcyjności Głuchołaz i Gór
Opawskich, dlatego też bezpośrednie połączenie Opola z Górami Opawskimi może wpłynąć na
wzrost frekwencji w pociągach.
Zgodnie z planem mieszkańcy i turyści w dalszym ciągu będą mieli możliwość przejazdu z
Głuchołaz do Wrocławia, jednak z przesiadką na stacji Nysa (do skomunikowanego pociągu).
- Na pewno kierunek do Opola jest dla mieszkańców Głuchołaz bardziej atrakcyjny, niż
Wrocław, natomiast z punktu widzenia liczby połączeń jest to neutralne - dodaje Roman Sambor.
Zmiany będą obowiązywały od 12 grudnia tego roku.

Narodowe Czytanie 2021

GRZEGORZ KASDEPKE - KAWALER
ORDERU UŚMIECHU

W sobotę, 4 września, w Głuchołazach odbyła się akcja
pn. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą podczas 10.
jubileuszowej edycji Narodowego Czytania była
"Moralność Pani Dulskiej", autorstwa Gabrieli
Zapolskiej. Wydarzenie zorganizowano w plenerze, na
placu za Urzędem Miejskim w Głuchołazach.

W pierwszej połowie września w Głuchołazach odbyło się
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tabliczki na Skwerze
Kawalerów Orderu Uśmiechu - Grzegorza Kasdepke. Pan
Grzegorz to znany i lubiany pisarz zarówno przez dzieci
jak i dorosłych. Jest on autorem wielu bardzo ciekawych
książek, opowiadań, scenariuszy oraz Kawalerem Orderu
Uśmiechu.
Pisarz odwiedził Głuchołazy - Miasto Orderu Uśmiechu,
9 września bieżącego roku. Pierwszym punktem jego wizyty
było spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Głuchołazach. Następnie Grzegorz Kasdepke wspólnie z
Dyrektorem Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Głuchołazach Janem Ćwiekiem udali się do
siedziby CK, gdzie na gościa czekała już cała sala dzieci wraz
nauczycielami.
Gości przywitała kierownik biblioteki Alicja Stadnik - Płowaś,
która opowiedziała o twórczości Pana Kasdepke. Następnie

Joanna Ćwiek z głuchołaskiej biblioteki wraz z uczennicami:
Agnieszką Winiarską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Głuchołazach, Mileną Baran ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Głuchołazach oraz Amelią Świetlikowską z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie
poprowadziła spotkanie z autorem. Podczas wydarzenia
przeczytano fragmenty książek Pana Grzegorza m.in.
"Detektywa Pozytywkę", "Kubę i Bubę" oraz "Savoir vivre dla
dzieci". Na koniec uczestnicy spotkania mogli zadać pytania,
otrzymać dedykację do książek oraz zrobić sobie wspólną,
pamiątkową fotograﬁę z Grzegorzem Kasdepke.
Po spotkaniu w CK korowód przeszedł na Skwer Kawalerów
Orderu Uśmiechu. Tam odbyła się dalsza część uroczystości z
udziałem m.in. Mariusza Migały przewodniczącego Rady
Miejskiej w Głuchołazach, Stanisława Szula
przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej
w Głuchołazach oraz innych licznie przybyłych gości. Na
Skwerze Kawalerów Orderu Uśmiechu nastąpiło uroczyste
odsłonięcie pamiątkowej tabliczki Grzegorza Kasdepke.
Niewątpliwie był to wspaniały, pełen wrażeń i emocji dzień
zarówno dla Pana Grzegorza jak i dla wszystkich dzieci oraz
mieszkańców Gminy Głuchołazy.

We wspólnym, głośnym czytaniu w Głuchołazach
"Moralności Pani Dulskiej" udział wzięli: Mariusz Migała,
Zygmunt Raba, Ewa Kazula, Iza Kulpa, Michał Zapała,
Teresa Piątek, Elżbieta Zborowska, Małgorzata
Wiśniewska-Sowiak, Iza Krzeszowska, Agnieszka
Danieluk-Zyśk, Zuzanna Mazurek, Barbara Morajko, Beata
Puzia, Tomasz Świetlikowski i Patryk Cygal.
Akcja pn. Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku.
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Atrakcja dla małych i dużych turystów
Jeden oświetla drogę do kopalni, kolejny został przyłapany na płukaniu złota, inny zaś odpoczywa na skrzyni
wypełnionej skarbami. 6 naturalnych rozmiarów dębowych rzeźb górników złota, spod dłuta Stanisława
Kilareckiego, zostało ustawionych na przebiegu żółtego szlaku Złotych Górników w Głuchołazach. To nowa atrakcja
dla turystów przygotowana przez Gminę.
- Rzeźby przedstawiają górników podczas różnych czynności - wyjaśnia Bartosz Bukała naczelnik Wydziału Promocji,
Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
Przechadzając się szlakiem "Złotych Górników" możemy sobie wyobrazić jak to kiedyś było. Rzeźby zostały ustawione na
szlaku w różnych miejscach związanych z historią wydobycia złota na naszym terenie. Mamy rzeźbę, która prezentuje
gwarka siedzącego na skrzyni wypełnionej złotem. Jest górnik, który płucze złoto, jest też taki który swoją latarnią oświetla
drogę do kopalni czy też górnik, który kilofem rozbija skałę w poszukiwaniu złota - wylicza Bartosz Bukała.
Na rzeźbach modernizacja szlaku "Złotych Górników" się nie skończy. Docelowo pojawią się na nim tablice informacyjne
oraz miejsca odpoczynku (ławeczki). Całość uatrakcyjni turystom wędrowanie po szlaku.
- Dodatkowym atutem będzie przewodnik oraz mapa, która podpowie co warto zobaczyć i jak dotrzeć do miejsc związanych z
historią wydobycia złota po polskiej i czeskiej stronie. Treść przewodnika na zlecenie Gminy opracował historyk i
przewodnik Paweł Szymkowicz wyjaśnia Bukała.
Powstanie także nowa,
transgraniczna ścieżka rowerowa
łącząca miejsca związane z
eksploatacją złota w Głuchołazach
i Zlatych Horach.
Opisane powyżej działania zostaną
zrealizowane przez Gminę
Głuchołazy w ramach polskoczeskiego projektu pn. "Po śladach
złota - pieszo i na rowerze".
Projekt jest współﬁnansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice. Fundusz
Mikroprojektów Euroregionu
Pradziad.

Nowa trasa biegu na orientację
w Parku Zdrojowym
Specjalnie oznaczone słupki z dziurkaczami ustawiono w
Głuchołazach oraz w Zlatych Horach. Nową trasę orienteeringu
wyznaczono w ramach Wydarzenia Rocznego Programu
Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Obie trasy (polską i
czeską) można przebiec/przejść w terminie do 14 października
2021 i otrzymać pamiątkowy upominek.
Uczestnicy mogą pobrać mapy z trasami w Centrum Informacji
Turystycznej w Głuchołazach oraz Miejskim Centrum
Informacji w Zlatych Horach. Po przejściu obu tras i zaliczeniu
wszystkich punktów kontrolnych każda osoba będzie mogła
otrzymać paczkę materiałów promocyjnych.
Dodajmy, że na terenie Głuchołaz funkcjonują także inne trasy
biegu / marszu na orientację. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie www.turystyka.glucholazy.pl oraz w
Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach.

foto: Sylwia Bednarek

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W dniu 26 czerwca 2021r. zakończyła się dotychczasowa umowa na odbiór
W wyniku rozstrzygnięcia II przetargu gdzie ofertę przedłożyły dwie ﬁrmy kwota za odbiór i
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy. Umowa ta zagospodarowanie odpadów uległa obniżeniu .
obowiązywała przez ostatnie cztery lata i obejmowała odbiór i zagospodarowanie dwóch
Uzyskana cena z II przetargu pozwoliła nam na obniżenie stawki (w stosunku do ceny
frakcji odpadów komunalnych: odpadów surowcowych (tzw. "suche") oraz zmieszanych zaproponowanej w I przetargu) do kwoty 26 zł/mieszkańca/m-c (w przypadku posiadania
i zapewniała nam stałą opłatę za usługę.
kompostownika w zabudowie jednorodzinnej) i 27 zł/mieszkańca/m-c, która obowiązuje od
dnia 1 sierpnia 2021r.
W trakcie obowiązywania w/w umowy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmienił zasady
Wprowadzone zmiany w stosunku do wymagań określonych w I przetargu dały nam
segregacji odpadów z systemu dwupojemnikowego na system pięciopojemnikowy.
oszczędności w wysokości 13 zł/mieszkańca/m-c.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych objął następujące frakcje:
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Głuchołazach funkcjonuje od 1
 papier i tektura,
lipca 2021r. i obejmuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 6 frakcji:
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
 papier i tektura,
 szkło,
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
 bioodpady,
 szkło,
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 bioodpady,
 odpady komunalne zmieszane,
Ponadto segregacja ta może odbywać się wyłącznie na terenie nieruchomości, na której odpady
 odpady zielone.
zostały wytworzone. Likwidacji musiały ulec punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw.
"dzwony" na szkło i butelki pet.
W zależności od rodzaju zabudowy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, które są
W związku z upływem terminu obowiązywania umowy Gmina ogłosiła w dniu objęte systemem zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej
18.12.2020 r. przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
odpadów:
Do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wpłynęły oferty, a najkorzystniejsza z nich 1. Zabudowa jednorodzinna:
określiła kwotę za odbiór i zagospodarowanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca ok. 40 zł./m-c.  papier i tektura (w worku w kolorze niebieskim z napisem "Papier");
Kwota ta byłaby nie do zaakceptowania przez naszych mieszkańców.
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (w worku w kolorze żółtym z
W związku z tak wysoką ceną ofertową unieważniono I przetarg i ogłoszono nowy
napisem "Metale i tworzywa sztuczne");
(dnia 19.03.2021r.) z tym, że w celu obniżenia kosztów obsługi sytemu wprowadzono  szkło (w worku w kolorze zielonym z napisem "Szkło");
następujące zmiany:
 bioodpady (w pojemniku w kolorze brązowym z napisem "Bio" w przypadku braku
 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie
posiadania przydomowego kompostownika);
zostały objęte systemem, (zmiana ustawy wprowadziła, maksymalne stawki za odbiór  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w pojemniku w kolorze czarnym lub
odpadów z tych nieruchomości, których wysokość była kilkukrotnie niższa niż cena
szarym z napisem "Zmieszane");
rynkowa, co skutkowałoby tym, że różnice tą musieliby pokryć właścicieli nieruchomości  odpady zielone (w przypadku braku przydomowego kompostownia właściciele
zamieszkałych);
nieruchomości zobowiązani są dostarczyć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania
 zmniejszono częstotliwość odbioru bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w okresie od
Odpadów Komunalnych).
listopada do marca;
2. Zabudowa wielolokalowa:
 zrezygnowano z odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z terenu nieruchomości;
 pojemniki na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i  papier i tektura (w pojemniku w kolorze niebieskim z napisem "Papier");
 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (w pojemniku w kolorze żółtym z
szkło w zabudowie jednorodzinnej zastąpiono workami.
napisem "Metale i tworzywa sztuczne");
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szkło (w pojemniku w kolorze zielonym z napisem "Szkło");
bioodpady (w pojemniku w kolorze brązowym z napisem "Bio");
w pojemniku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w pojemniku w kolorze
czarnym lub szarym z napisem "Zmieszane");
 odpady zielone (właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć odpady do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).




W związku z zaprzestaniem odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
niezamieszkałych od dnia 1 lipca 2021r. właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani byli do zawarcia
umowy.
Ustawodawca zobowiązał ww. właścicieli nieruchomości do udokumentowania w
formie umowy korzystania z ww. usług i dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz
nałożył na burmistrza obowiązek kontroli: posiadania umów, zgodności postanowień
umów z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz dowodów uiszczania opłat za usługi.
Dodatkowo Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacją z dnia 11.08.2021r. do w/w
ustawy zobowiązał wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wezwania strony umowy
do usunięcia uchybień, w przypadku gdy postanowienia umowy nie spełniają
określonych wymagań.
W związku z powyższym, w celu realizacji obowiązków nałożonych przez ustawodawcę,
prowadzone są kontrole nieruchomości niezamieszkałych pod względem zawartych
umów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Dotychczas podczas kontroli
stwierdzono, że na 630 ﬁrm działających na terenie gminy ok. 50% nie posiadało podpisanych
umów a większość ﬁrm, które posiadały umowy muszą je dostosować do określonych
wymagań. Brak zawartych umów rodzi obawy, że odpady wytworzone w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej znalazły się w strumieniu odpadów pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych, w związku z powyższym nasilono działania kontrolnosprawdzające wykonywane przez Straż Miejską i Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Kontroli poddawane są również nieruchomości, przed którymi wystawiane są odpady
wielkogabarytowe poza terminem ustalonym w harmonogramie pomimo, że Gmina znacznie
zwiększyła częstotliwość ich odbioru.


W wyniku kontroli Urząd wezwał ﬁrmy:
do usunięcia uchybień, ponieważ podpisana umowa jest niezgodna z zapisami ustawy
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Głuchołazy,
 do okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
Wystosowanie ww. pism nie było inicjatywą burmistrza, a jedynie obowiązkiem do
jakiego został przez ustawodawcę zobowiązany.
W celu sprawdzenia funkcjonowania nowego systemu (Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i Straż Miejska) przeprowadzono wiele kontroli. W wyniku przeprowadzonych
kontroli odnotowaliśmy wiele nieprawidłowości związanych z wyposażeniem
nieruchomości w odpowiednie pojemniki jak i terminowym odbiorem odpadów. Zgodnie z
umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Ekom" Sp. z o.o.
wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów powinno
nastąpić w pierwszym dniu realizacji umowy czyli z dniem 1.07.2021r. Firma "Ekom" nie
zrealizowała w/w obowiązku w związku, z czym Gmina nałożyła na wykonawcę karę
umowną za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w umowie. Dodatkowo z ﬁrmą
"Ekom" na bieżąco prowadzone są rozmowy, w których to interweniujemy i wskazujemy
nieprawidłowości związane z realizacją umowy.
W kwestii dotyczącej wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych informujemy, że Gmina w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej
obniżyła wymagania związane z odbiorem odpadów, a uzyskana stawka jest wynikiem
przeprowadzonego przetargu. W celu zobrazowania kształtowania się wysokości cen
rynkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunach poniżej przedstawiamy tabelę,
wysokości opłat w latach 2018-2021 w gminach województwa opolskiego o podobnym
charakterze.
W trakcie obowiązywania nowego systemu odnotowujemy zgłoszenia naszych
mieszkańców zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w zakresie zastąpienia worków
pojemnikami oraz odbioru z nieruchomości odpadów zielonych. Zarówno jedno jak i drugie
rozwiązanie rodzi za sobą wzrost kosztów funkcjonowania systemu, co jest jednoznaczne ze
wzrostem opłaty dla wszystkich naszych mieszkańców niezależnie od tego czy będą
korzystać z nowych rozwiązań czy pozostaną przy obecnym systemie. Nie mniej jednak
rozważamy możliwość wprowadzenia powyższych rozwiązań w ramach nowej umowy.
Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej:
https://bip.glucholazy.pl/1504/186/harmonogramy-wywozu-odpadow.html

Tabela nr 1 Kształtowanie się wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmin Województwa Opolskiego o podobnym charakterze

GMINA
NYSA

S E G R E G O W A NE
ODPA DY
NI E S E G R E G O W A NE
ODPA DY

OPŁATA MIESIĘCZNA

Data obowiązywania
opłaty

GMINA
PRUDNIK

GIMNA
KRAPKOWICE

GMINA
GŁUCHOŁAZY

2018R.

2019R.

2020R.

2021R.

2018R.

2019R.

2020R.

2021R.

2018R.

2019R.

2020R.

2021R.

2018R.

2019R.

2020R.

2021R.

Od
03.2015r.

Od
1.02.2019r.

Od
1.02.2019r.

Od
1.01.2021r.

Od
1.07.2013r.

Od
1.03.2019r.

Od
1.01.2020r.

Od
1.04.2021r.

Od
3.10.2013r.

Od
1.04.2019r.

Od
1.02.2020r.

Od
1.02.2020r.

Od
1.09.2017r.

Od
1.09.2017r.

Od
1.01.2020r.

Od
1.08.2021r.

8 zł od
15 zł od
15 zł od
osoby
osoby
osoby
miesięcznie miesięcznie miesięcznie

22 zł od
10 zł od
16 zł od
20 zł od
26 zł od
12,50 zł od
18 zł od
28 zł od
10 zł* od
10 zł* od
12* zł od
28 zł od
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie

27 zł od
osoby
miesięcznie

22 zł od
30 zł od
30 zł od
osoby
osoby
osoby
miesięcznie miesięcznie miesięcznie

44 zł od
18 zł od
29 zł od
29 zł od
52 zł od
21,50 zł od
36 zł od
90 zł od
90 zł od
18 zł od
18 zł od
24 zł od
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie miesięcznie

54 zł od
osoby
miesięcznie

* opłata obowiązująca w ramach 4 letniej umowy ﬁrmy „Ekom z Gminą Głuchołazy”.

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

PAPIER

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

ODPADY
ZMIESZANE

7

8

Głuchołaski Informator Samorządowy

Bieg Przyjaźni na pograniczu
polsko-czeskim
Jakub Nalepa z Głuchołaz wygrał Bieg Przyjaźni na
pograniczu polsko-czeskim. Dystans 12 km przebiegł w
czasie 00:40:01. W rywalizacji sztafet najlepsza była
reprezentacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
Rewelacyjnie wypadli także uczniowie z głuchołaskich
szkół. Brawa należą się również najmłodszym biegaczom.
Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim odbył się 18
września br. w Głuchołazach. W biegu głównym na linii startu
ustawiło się prawie 140 zawodników. Zgodnie z regulaminem
zawodów mogli w nim wziąć udział mundurowi i
niemundurowi obywatele Polski i Czech. Biegacze mieli do
pokonania 12-km trasę: Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy.
Trudną i zróżnicowaną trasę najszybciej pokonał reprezentant
Gminy Głuchołazy Jakub Nalepa z niesamowitym czasem
00:40:01. Drugi był Szymon Halczak, a trzeci Kamil Makoś.
Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, Bieg Przyjaźni
połączono z Biegiem Ulicznym Służb Mundurowych, wobec
czego cały bieg podzielono na cztery główne kategorie: kobiet
i mężczyzn pełniących służbę mundurową oraz kobiet i
mężczyzn nie będących reprezentantami służb.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach byli:
W kategorii kobiet mundurowych triumfowała Anna Ficner
reprezentująca Policję. Najlepszą kobietą niemundurową była
Patrycja Suchowiecka z Rudy Śląskiej. W kategorii mężczyzn
pełniących służbę najlepszym został Kamil Makoś - żołnierz
23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca. Najlepszym
niemundurowym mężczyzną, jak również zwycięzcą
kategorii OPEN został Jakub Nalepa, który reprezentował
klub Juvenia z Głuchołaz.
Przewidziano także nagrody dodatkowe dla najlepszego
zawodnika z Polski i Czech, najlepszego zawodnika i

zawodniczki z Głuchołaz i Zlatych Hor, najlepszego
zawodnika i zawodniczki z Opolszczyzny oraz najstarszych
uczestników biegu. Szczegółowe wyniki dostępne na stronie:
https://wyniki.datasport.pl/results3417/
W ramach Biegu Przyjaźni odbyły się także imprezy
towarzyszące, takie jak biegi dzieci i młodzieży oraz Sztafeta
Przyjaźni. Biegi dzieci i młodzieży przyciągnęły liczną grupę
uczestników w różnych kategoriach wiekowych - od
przedszkolaków, aż po szkoły średnie. Łącznie blisko 250
uczestników. W Sztafecie Przyjaźni udział wzięli
reprezentanci Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,
Komisariatu Policji w Głuchołazach, Głuchołaskich
Wodociągów oraz Urzędu Miejskiego w Zlatych Horach.
Najlepsza w tej kategorii okazała się ekipa reprezentująca
gospodarzy, czyli Urząd Miejski w Głuchołazach.
Co ważne udział w zawodach był bezpłatny, a cała impreza
została współﬁnansowana ze środków "Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa. Przekraczamy Granice".

Elita kolarstwa górskiego w Głuchołazach
Za nami Cykloopawy czyli ﬁnał Pucharu Polski XCO & Gold Hill MTB Maraton. Przez
dwa dni, 4-5 września, Głuchołazy gościły blisko 500 kolarzy. Imprezie towarzyszyły
również rowerowe zmagania przygotowane dla dzieci.
To były widowiskowe zawody z wymagającą Marszałka Województwa Opolskiego
i jednocześnie z malowniczą trasą, która Andrzeja Buły.
przebiegała przez Park Zdrojowy, w masywie Wydarzenie zostało zorganizowane przez KTK
Przedniej Kopy. W sobotę (4.09) w ﬁnale KTUKOL (dyrektor zawodów: Tomasz
Pucharu Polski XCO wystartowali najlepsi Rudnicki) przy wsparciu Gminy Głuchołazy.
kolarscy "górale" z całej Polski. To właśnie Podczas dekoracji Gminę Głuchołazy
oni walczyli o najlepszy czas w klasyﬁkacji reprezentowali: Edward Szupryczyński
Burmistrz Głuchołaz, Mariusz Migała
generalnej.
Niedziela (5.09) to Gold Hill MTB Maraton, p r z e w o d n i c z ą c y R a d y M i e j s k i e j w
którego uczestnicy mieli do pokonania trasy o Głuchołazach oraz Bartosz Bukała naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu UM w
długości 23, 46 i 69 kilometrów.
S z c z e g ó ł o w e w y n i k i d w u d n i o w y c h Głuchołazach. Urząd Marszałkowski oraz
Marszałka Województwa Opolskiego
zawodów zostały opublikowane na stronie:
reprezentował Paweł Szymkowicz.
www.mtbglucholazy.pl.
Tego dnia odbyły się również zmagania Najlepszych kolarzy nagradzali także
rowerowe dla dzieci, których organizatorem dyrektor zawodów Tomasz Rudnicki oraz
był Klub Turystyki Kolarskiej "KTUKOL" Czesław Rajch prezes Opolskiego Związku
Kolarskiego.
Głuchołazy.
Przypominamy, dwudniowe zawody odbywały W s z y s t k i m z a w o d n i k o m s e r d e c z n i e
się pod honorowym patronatem Burmistrza gratulujemy!
Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego oraz
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Zwycięzcom nagrody i puchary wręczali m. in.: w imieniu
Burmistrza Głuchołaz Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, płk
Dariusz Kaminiów - Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Opolu, w imieniu Komendanta Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej mjr Sylwia Szpak, w imieniu
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej mjr Przemysław
Skórzewski, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Opolu nadkom. Rafał Ozimek, w imieniu Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kap. Marcin
Pabiś, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego dr
Paweł Szymkowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Pradziad - Radosław Roszkowski oraz
Bartosz Bukała naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i
Sportu UM w Głuchołazach.
Organizatorem Biegu Przyjaźni na pograniczu
polsko-czeskim była Gmina Głuchołazy, a partnerem tego
przedsięwzięcia Urząd Miejski w Zlatych Horach.

PODWÓJNIE ZŁOTY JAKUB ZACHARA
PZLA Mistrzostwa Polski U16 w lekkoatletyce
W dniach 25-26 września 2021 roku na nowym stadionie im. Ireny Szewińskiej w
Karpaczu odbyły się PZLA Mistrzostwa Polski U16 w lekkoatletyce zwane również
Małym Memoriałem Janusza Kusocińskiego. Do malowniczej miejscowości położonej u
podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy przyjechali najlepsi zawodnicy w bieżącym
roku, którzy urodzili się w latach 2006-2007.

Wśród blisko 700 startujących zawodników było dwóch przedstawicieli MULKS Juvenia
Głuchołazy.
W konkurencji rzutu dyskiem mężczyzn (waga 1kg) do zawodów zakwaliﬁkował się Jakub
Kowalski. Z kolei w obu biegach płotkarskich (110 metrów oraz 300 metrów przez płotki) nasz
region reprezentował Jakub Zachara.
W pierwszym dniu rywalizacji Jakub przystępował do biegu na 300 metrów przez płotki
z 4-tym rekordem życiowym wśród zawodników. Po starcie narzucił tempo nieosiągalne dla
rywali i przekroczył linię mety zdobywając swój pierwszy tytuł Mistrza Polski!
Wynik 39,51 sekund to rekord życiowy poprawiony o ponad 1,5 sekundy przez Kubę.
Drugi dzień zawodów to start Jakuba na 110 metrów przez płotki. Do biegu ﬁnałowego
awansowało 6 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji. Zawodnik Juvenii był
faworytem, z aktualnie najlepszym wynikiem w kraju. I tym razem nie było żadnych złudzeń pełna kontrola biegu od startu do mety i drugi tytuł Mistrza Polski z wynikiem 15,00 sekund.
W tym samym czasie rozpoczął się konkurs rzutu dyskiem mężczyzn, a wśród startujących
drugi nasz reprezentant - Jakub Kowalski.
W swoim najlepszym rzucie osiągnął rezultat 39,36 metra co ostatecznie pozwoliło uplasować
się na bardzo dobrym 14 miejscu w kraju! Niewątpliwie jest to życiowy sukces.
Medale zdobyte przez Jakuba Zacharę są już 75 i 76 w historii klubu MULKS Juvenia
Głuchołazy!
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