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DOFINANSOWANIE DO PRZEWOZÓW

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński podpisał w środę, 23 listopada, w Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu umowę o dofinansowaniu przewozów autobusowych. Gmina 
Głuchołazy otrzyma 395 117,70 złotych.

Dokument w sprawie dopłaty w 2023 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej został podpisany podczas oficjalnego spotkania z 
Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim. 

Gmina Głuchołazy otrzyma dofinansowanie w kwocie trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 
siedemnaście złotych 70/100.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na 
wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, 
o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie 
elektryczne, kocioł na pellet drzewny, pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Dotacje 
przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalacji odnawialnych źródeł energii,
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W Urzędzie Miejskim w Głuchołazach prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny 
w którym pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzą działania 
informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców na terenie Gminy Głuchołazy w zakresie 
programu Czyste Powietrze, udzielając pomocy w przygotowywaniu oraz rozliczaniu 
wniosku o dofinansowanie. 

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego”, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Na terenie Gminy Głuchołazy odbył się cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych w ramach 
projektu LIFE pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego".

Podczas spotkania z gminnym koordynatorem projektu - Panem Mateuszem Seretnym, 
omówione zostały zagadnienia dotyczące poprawy jakości powietrza, możliwości pozyskania 
dofinansowania na wymianę źródła ciepła i dodatkowych obowiązków właścicieli budynków 
związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zarządzanie jakością powietrza

W poniedziałek 10 października odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Głuchołazach VII kadencji 2022-2024.  W wyborach szkolnych do MRM 
zostali wybrani:
1. CIOŁCZYK KAMIL - PSP 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach 
2. DOMAGALSKA JENNIFER - Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach
3. GROCHOŁA PIOTR - PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, 

Sucha Kamienica 
4. HUTEK JAKUB - PSP im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
5. JANICKA ALEKSANDRA - PSP 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
6. KAWALEC NATALIA - PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Jarnołtówek
7. LISOWSKI KAROL - Zespół Szkół w Głuchołazach
8. MAJKA AMELIA - PSP 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
9. MATOGA JULIA - PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego " Uśmiech Dziecka "Charbielin”
10. NAWALANY FILIP - PSP Stowarzyszenia Wsi Stary Las
11. POCHOPIEŃ  JULIA - PSP Stowarzyszenia Edukacyjnego "Przyjazna Szkoła" w 

Gierałcicach  
12. RZESZUTKO KAROLINA - PSP 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach 
13. SKRZYPA TOMASZ - Zespół Szkół w Głuchołazach
14. STACHÓW EMILIA - PSP im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie
15. STUDZIENNA ZOFIA - PSP 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

Funkcje w Młodzieżowej Radzie Miejskiej objęli:
 LISOWSKI  KAROL - Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
 DOMAGALSKA JENNIFER - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
 MAJKA AMELIA - Sekretarz Młodzieżowej Rady 

Skład Komisji Rewizyjnej:
 JANICKA  ALEKSANDRA  
 STUDZIENNA ZOFIA
 STACHÓW EMILIA   

Nowo wybranym członkom MRM Przewodniczący RM w Głuchołazach Mariusz Migała 
i Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wręczyli uroczyście zaświadczenia o wyborze. 
Ślubowanie odebrał natomiast Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki.
Serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie owocnej pracy.

I POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W GŁUCHOŁAZACH

Nowoczesne oświetlenie kroczące zostało zainstalowane w Parku Zdrojowym w 
Głuchołazach (górna część parku). Inteligentne rozwiązanie przyniesie oszczędności, 
ponieważ zredukuje koszty energii elektrycznej.

- Oświetlenie kroczące to nowoczesna technologia pozwalająca na inteligentne sterowanie 
natężeniem światła. Lampy w tej technologii domyślnie pracują w trybie spoczynku, podczas 
którego wydzielają tylko niewielką ilość światła. Jeśli czujniki wykryją obecność człowieka, to 
automatycznie zapala się kilka najbliższych latarni. Po jakimś czasie lampy gasną i wracają do 
trybu niskiego zużycia energii - wyjaśnia Roman Sambor, zastępca Burmistrza Głuchołaz.

- Sytuacja z ceną energii elektrycznej boli wszystkie samorządy. W Gminie Głuchołazy 
jesteśmy w lepszej sytuacji dlatego, że dwa lata temu wspólnie z Tauron Nowe Technologie 
wymieniliśmy oświetlenie uliczne na ledowe. Zamontowaliśmy dwa i pół tysiąca opraw. Tym 
samym jesteśmy trochę przygotowani na te czasy. W Powiecie Nyskim chyba żadna inna 
Gmina nie jest tak przygotowana - dodaje Roman Sambor.

Aktualnie w systemie oświetlenia kroczącego pracuje 30 lamp. W zależności od tego jak będzie 
wyglądała sytuacja na rynku cen energii elektrycznej Gmina Głuchołazy będzie rozważała 
rozbudowę tego systemu o inne części miasta.

Inwestycja powstała w ramach projektu partnerskiego "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie 
Południowym" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. 
Został on zrealizowany przez Gminę Głuchołazy -  wraz z partnerami: Gminą Biała, Gminą Otmuchów i Gminą Prudnik.

Koszty budowy kładki wyniosły 3, 450  mln zł, w tym środki unijne 1, 623 mln  zł.

Całkowita wartość projektu partnerskiego wyniosła ponad 18 milionów zł, z czego unijne dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 8 milionów. 

Za cel główny projektu przyjęto poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców na obszarze Subregionu Południowego 
poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego i indywidualnego 
niezmotoryzowanego.

 

 Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Biała Głuchołaska 
wraz z fragmentem ścieżki pieszo rowerowej 

przy Stadionie Miejskim. W kwietniu 2022 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu 
"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach". 
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy 
o dofinansowanie Nr 00033-65170-UM0810062/19 z dnia 
3 sierpnia 2020 roku dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne" w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury" w ramach działania "Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 158 533,65 zł

Koszty kwalifikowalne: 817 022,79 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania:  500 000,00 zł

Okres realizacji: 2020-2022 rok

Beneficjent projektu: Gmina Głuchołazy

Celem realizacji projektu było zwiększenie dostępu 
mieszkańców miejscowości do oferty kulturalnej poprzez 
modernizację świetlicy wiejskiej w Burgrabicach. Realizacja 
projektu umożliwiła mieszkańcom wsi dostęp do oferty z 
zakresu kultury oraz zapewniła miejsce do spędzania 
wolnego czasu.
W ramach zadania wykonany został remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Burgrabicach, m.in.: rozbiórki, stolarka 
okienna, stolarka drzwiowa, roboty murowe, instalacyjne 
roboty elektryczne, wykonanie przyłączy.

Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Burgrabicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Głuchołazy otrzymała dofinansowanie na realizację 
dwóch projektów w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy 
– doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół 
w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 847 844,18 zł.

W ramach zadań wykonane zostaną dwa miasteczka ruchu 
drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 
i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach. 

Ponadto przebudowanych zostanie sześć przejść dla 
pieszych, w tym cztery na skrzyżowaniu ul. Chopina 
i Karłowicza, jedno na ul. Karłowicza przy PSP nr 3 oraz 
jedno na ul. Kościuszki w pobliżu mieszkań chronionych. 
Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Burmistrz Głuchołaz informuje
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Rok 2022 to czas jubileuszu 800-lecia Głuchołaz. Z tej okazji, nie tylko w naszym mieście, 
ale w całej gminie, odbyły się liczne wydarzenia. Powstał film historyczny, program 
telewizyjny, wydane zostały publikacje oraz zrealizowano liczne inwestycje. Nie zabrakło 
także imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Świętowanie urodzin naszego miasta rozpoczęło się 1 stycznia 2022 roku, kiedy o godz. 12:22 
z Wieży Bramy Górnej rozbrzmiał hejnał Głuchołaz. Od tego czasu hejnał grany jest 
codziennie o tej samej porze (godz. 12:22 nawiązuje do daty powstania Głuchołaz 1222 roku). 
Na bocznej ścianie kamienicy przy ul. Korfantego wyświetlany był profesjonalny wideomural, 
którego animacja informowała o jubileuszu. Wideomural był także okazją do zaprezentowania 
mieszkańcom i turystom nowego logo Głuchołaz. Wydział Promocji, Turystyki i Sportu 
przygotował dwa znaki graficzne promujące 800-lecie naszego miasta: sferytczny, który 
będzie wykorzystywany również w kolejnych latach, jako oficjalne logo Głuchołaz oraz 
prostokątny (typowo jubileuszowy, z możliwością ponownego wykorzystania).

W bieżącym roku praktycznie wszystkie wydarzenia sportowe, turystyczne i kulturalne 
odbywały się w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia Głuchołaz. Imprezy odbywały się pod 
hasłem "Świętujmy razem 800 lat Głuchołaz".

Okres zimowo-wiosenny (od stycznia do kwietnia) to czas, w którym Gmina Głuchołazy 
organizowała konkursy dla mieszkańców i turystów. Odbył się m.in. konkurs na wiersz lub 
rymowankę odpowiadającą na pytanie dlaczego hejnał Głuchołaz grany jest o godz. 12:22? 
Odbył się także konkurs rysunkowy. Nie zabrakło wydarzeń sportowych i turystycznych, 
m.in. Mistrzostwa Gminy Głuchołazy w Tenisie Stołowym, Międzynarodowy Turniej Hokeja 
dla dzieci, Bieg górski 3xKopa, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach, 
czy walentynkowy spacer na biegówkach oraz pożegnanie zimy i powitanie wiosny przy 
schronisku  na  Kopie  Biskupiej.

Już na początku roku Urząd Miejski w Głuchołazach przygotował publikację - przewodnik 
pt. "Głuchołasko-zlatohorskie zagłębie złota", a następnie wydał mapę turystyczną. Publikacje 
prezentują najciekawsze miejsca związane z historią wydobywania złota w naszym regionie, 
a historia Głuchołaz właśnie od złota się rozpoczęła. Przewodnik oraz mapa zostały wydane 
w ramach realizowanego przez Wydział Promocji, Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach 
polsko-czeskiego projektu "Po śladach złota - pieszo i na rowerze". W ramach tego projektu 
został także odnowiony Szlak Złotych Górników w Głuchołazach. Na jego trasie zostało 
ustawionych 6 naturalnych rozmiarów dębowych rzeźb górników złota. Ponadto na szlaku 
zamontowano nowe tablice informacyjne oraz stworzono miejsca odpoczynku z ławeczkami. 
Wspólnie ze stroną czeską opracowana i oznaczona została także transgraniczna ścieżka 
rowerowa prowadząca do miejsc związanych z wydobyciem złota. 

Wiosna to także czas w którym został przygotowany film prezentujący historię Głuchołaz 
pt. "Osiem wieków Głuchołaz" oraz program telewizyjny pt. "Zakochaj się w Polsce". 
Pierwszy miał swoją premierę w czerwcu, podczas "Dni Głuchołaz". Drugi, na początku 
października w TVP1 oraz TV Polonia (docelowo emisja została przewidziana w pięciu 
kanałach Telewizji Polskiej. Program dostępny jest także na platformie VOD TVP).

Od maja do czerwca odbywały się liczne festyny z okazji 800-lecia Głuchołaz organizowane 
przez szkoły i przedszkola. Wydarzenia te zostały przygotowane z rozmachem i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Atrakcją na każdej z tych imprez była 
obecność maskotki "Głuchołaskiej Kozy". Maskotka została przygotowana przez Wydział 
Promocji, Turystyki i Sportu specjalnie na obchody 800-lecia Głuchołaz i trzeba przyznać, 
że przypadła do gustu dzieciom i dorosłym.

Główne uroczystości związane z jubileuszem odbyły się na początku czerwca. W weekend 
10-12 czerwca odbyły się Dni Głuchołaz z udziałem licznych gości. W piątek uroczystości 
rozpoczęły się na "Małym Rynku" gdzie przy posadzonym wcześniej "drzewie 800-lecia 
Głuchołaz" zakopano kapsułę czasu. Następnie uroczysty korowód prowadzony przez 
Orkiestrę Dętą Gór Opawskich przeszedł na dziedziniec dawnego wójtostwa. Tam przy 
średniowiecznych murach miejskich odbył się piknik historyczny. Podczas imprezy nie 
zabrakło pokazów, występów i koncertów. W sobotę i niedzielę główne obchody odbyły się 
w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym. Tam do wspólnego świętowania 800-lecia Głuchołaz 
zaprosiliśmy gwiazdy estrady, znane z radia i telewizji, tak bardzo wyczekiwane zwłaszcza 
przez młodszą część mieszkańców naszej Gminy. Na scenie Dni Głuchołaz wystąpili m.in.: 
Daria, Lanberry, Liber, Golden Life, Krystyna Giżowska i Marcin Daniec. Nie zabrakło także 
występów uczniów gminnych szkół podstawowych, szkoły muzycznej oraz przedszkolaków. 
Oprócz występów muzycznych odbyły się pokazy taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. 
Dni Głuchołaz były także okazją do uroczystego wręczenia medalu "Za zasługi dla Gminy 
Głuchołazy" oraz tytułu "Honorowego Obywatela Głuchołaz".

Podczas Dni Głuchołaz nie zabrakło imprez sportowych. Odbyła się spartakiada seniorów, 
zawody w wyciskaniu sztangi, rowerowy tor sprawnościowy oraz mecze piłki nożnej (dzieci 
i  dorosłych). Z okazji  jubileuszu  800-lecia  odbył  się  także  plener  malarski.

Do udziału w czerwcowych obchodach 800-lecia Głuchołaz zaproszenie przyjęły liczne 
delegacje. W Głuchołazach gościliśmy przedstawicieli sąsiednich miast, miast partnerskich, 
województwa, parlamentarzystów. Na uwagę zasługuje udział w obchodach delegacji z miast, 
które w swoim herbie mają, podobnie jak Głuchołazy, sylwetkę kozy lub kozła.

PODSUMOWANIA OBCHODÓW JUBILEUSZU 800-LECIA GŁUCHOŁAZ
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Sezon wakacyjny to przede wszystkim weekendowe wydarzenia w Muszli Leśnej w Parku 
Zdrojowym oraz cotygodniowe, sobotnie bezpłatne spacery z przewodnikiem. Wydarzenia 
te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Nasi goście w Centrum 
Informacji Turystycznej mogli nabyć gadżety (koszulki, kubki, magnesy, publikacje, mapy) 
z logo jubileuszu 800-lecia Głuchołaz.

Kolejną dużą, muzyczną imprezą, którą zorganizowała Gmina Głuchołazy w ramach 
obchodów 800-lecia był XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. 
Wydarzenie odbyło się w dniach 15-17 lipca w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym 
w Głuchołazach. Nowością było przeniesienie festiwalu do centrum Głuchołaz na "Mały 
Rynek".

W sierpniu odbyła się kolejna edycja festiwalu muzyki reggae pn. "Most Kultury Festiwal". 
Gmina Głuchołazy była współorganizatorem tego wydarzenia.
Pierwszy weekend września w Głuchołazach to tradycyjnie święto kolarstwa górskiego. Gmina 
Głuchołazy włączyła się we współorganizację Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO 
Cykloopawy oraz Maratonu Gold Hill MTB. W wydarzeniu udział wzięło ponad pół tysiąca 
zawodników. Na początku września w naszym mieście, odbył się także tradycyjny zlot 
pojazdów zabytkowych.

Nowością był zorganizowany przez Wydział Promocji, Turystyki i Sportu I Górski Bieg Służb 
Mundurowych w Głuchołazach. Wydarzenie odbyło się we współpracy z pochodzącym 
z Głuchołaz Mistrzem Świata w Biegach Górskich Bartłomiejem Przedwojewskim.

W październiku głuchołaskie kluby karate zorganizowały mistrzostwa w karate. Odbyła się 
także impreza turystyczna z cyklu "Babie lato w Górach Opawskich". Wszystkie te wydarzenia 
zorganizowano przy współudziale Gminy Głuchołazy w ramach obchodów 800-lecia.

Urząd Miejski w Głuchołazach rozpoczął w październiku akcję pn. "800 drzew na 800-lecie 
Głuchołaz", w ramach której posadzono "Las 800-lecia Głuchołaz" oraz przygotowano do 
rozdania mieszkańcom 800 sztuk sadzonek drzew. Co ciekawe do każdego drzewka jest 
wydawana pamiątkowa tabliczka z numerem (od 1 do 800). Akcja wydawania drzewek trwa 
nadal. Aby otrzymać sadzonkę należy zgłosić się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (pok. nr 5) oraz wypełnić kwestionariusz.

Pamiątką obchodów 800-lecia są także inwestycje: mural, makieta przedstawiająca XVII-
wieczne Głuchołazy, pręgierz oraz fontanna. W jubileuszowym roku oddano także do użytku 
kładkę nad Białką oraz pumptrack i street workout. Urząd Miejski wydał także album pt. "800 
lat Głuchołaz 1222 - 2022", który dostępny jest w wersji papierowej oraz elektronicznej 
(www.glucholazy.pl, www.turystyka.glucholazy.pl).

Ostatnim akcentem tegorocznych obchodów 800-lecia Głuchołaz będzie Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Wydarzenie zaplanowano na 10 i 11 grudnia na "Małym Rynku" 
w Głuchołazach.

Podsumowując należy podkreślić, że obchody 800-lecia Głuchołaz trwały przez cały rok, 
a mnogość wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych sprawia, że każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Na uwagę zasługuje także fakt dużego zaangażowania się w świętowanie 
jubileuszu przez mieszkańców Gminy Głuchołazy, przedstawicieli szkół, klubów sportowych, 
stowarzyszeń, etc. Rok 2022 jest dla Głuchołaz rokiem wyjątkowym, a doskonale 
przygotowane liczne jubileuszowe wydarzenia będą długo wspominane.
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Malowidło powstało z okazji 800-lecia Głuchołaz i przedstawia najważniejsze zabytki 
naszego miasta. Mural nawiązuje także do historii wydobycia złota, która ściśle wiąże się 
z powstaniem Głuchołaz. 

Przygotowaniem projektu muralu we współpracy z Wydziałem Promocji, Turystyki i Sportu 
UM w Głuchołazach zajął się ceniony architekt Dawid Celek. Dzieło namalowali artyści 
z Wallart. 

Głuchołaski mural powstał w szybkim tempie. Malowanie zajęło artystom zaledwie 5 dni. 
Malowidło powstało na bocznej ścianie kamienicy przy ul. Korfantego i jest widoczne 
z Małego Rynku.

- Mural przedstawia miasto Głuchołazy jako całość składającą się z części podziemnej 
i naziemnej - tłumaczy Bartosz Bukała naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu UM 
w Głuchołazach. - W podziemiach wrze praca przy wydobyciu złota. Drewniane konstrukcje, 
korytarze i średniowieczne postacie górników informują o tym ciekawym aspekcie historii 
miasta. Część naziemna jest kompozycją charakterystycznych budynków zamkniętych 
murami miasta i skąpanych w zieleni. Całość utrzymana jest w optymistycznej i wesołej 
atmosferze jubileuszu 800-lecia Głuchołaz - dodaje Bukała.

Nowy, głuchołaski mural cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. 
Atrakcja jest idealnym tłem na pamiątkowe zdjęcie. Polecamy!

PO ŚLADACH ZŁOTA - PIESZO I NA ROWERZE

Gmina Głuchołazy zakończyła realizację projektu pt. "Po śladach złota - pieszo i na 
rowerze".

Przypomnijmy, że w Głuchołazach, w ramach czesko-polskiego projektu, został odnowiony 
Szlak Złotych Górników. Na jego trasie zostało ustawionych 6 naturalnych rozmiarów 
dębowych rzeźb górników złota (spod dłuta Stanisława Kilareckiego). 

Ponadto na szlaku zamontowano nowe tablice informacyjne oraz stworzono miejsca 
odpoczynku z ławeczkami. Gmina wydała także przewodnik oraz mapę, które prowadzą 
turystów "po śladach złota" w Głuchołazach i sąsiednich Zlatých Horach w Czechach. 

W ramach projektu odnowiono oznakowanie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Czech i 
Polski, które prowadzą przez miejsca związane z historią wydobywania złota w naszym 
regionie. 

Projekt pt. "Po śladach złota - pieszo i na rowerze" jest realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie 
Pradziad.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

MURAL ZDOBI GŁUCHOŁAZY

Ta znakomita polska pływaczka, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, 
pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie, trzykrotna rekordzistka świata oraz 
wielokrotna mistrzyni Polski na zaproszenie Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego 
przyjechała do Głuchołaz w niedzielę, 18 września.

Podczas spotkania z mieszkańcami naszego miasta, które odbyło się w sali widowiskowej 
Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Otylia Jędrzejczak 
opowiedziała o swojej drodze do sportowej kariery. Słuchacze dowiedzieli się także, jak oraz 
za co otrzymała Order Uśmiechu. Nie zabrakło także odpowiedzi na pytania zadawane przez 
dzieci. 

W dalszej części uroczystości Uczestnicy spotkania z sali Centrum Kultury przeszli na Skwer 
Kawalerów Orderu Uśmiechu, gdzie Otylia Jędrzejczak odsłoniła swoją pamiątkową 
tabliczkę, która wcześniej została wmurowana w chodnik na skwerze.

- Cieszę się, że będę od teraz częścią Głuchołaz - powiedziała Otylia Jędrzejczak odsłaniając  
tablicę ze swoim nazwiskiem oraz rysunkiem. - Z przyjemnością będę tutaj powracać, nie 
tylko ze względu na tę moją tabliczkę, ale ze względu na wspaniałe wspomnienia, które dziś 
zapisały się w mojej głowie. 

Przypomnijmy, że kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest 
wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie. Otylia 
Jędrzejczak przekazała swój olimpijski medal na licytację, a uzyskane pieniądze wspomogły 
dzieci chore na białaczkę z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

OTYLIA JĘDRZEJCZAK ODSŁONIŁA SWOJĄ 
TABLICZKĘ NA SKWERZE KAWALERÓW 
ORDERU UŚMIECHU W GŁUCHOŁAZACH
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Ponad 100 osób wzięło udział w "Jesiennym Pieszym Rajdzie z Interregiem. VII 
Turystycznym Rajdzie Niepodległości". Uczestnicy wydarzenia ruszyli 11 listopada 
kilka minut po godz. 8:00 z Głuchołaz do uzdrowiska w Jeseniku. Trasa liczyła ponad 20 
km. Wcześniej wspólnie odśpiewano hymn Polski oraz złożono symboliczne wiązanki 
kwiatów przed Pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość RP. 

Uczestnicy rajdu wędrowali w podziale na kilkuosobowe grupy. Do uzdrowiska w Jeseniku 
dotarli około godz. 15:00. Tam pod Polskim Pomnikiem odbyła się dalsza część uroczystości. 
Historię pomnika przedstawił historyk, prezes TPG Paweł Szymkowicz. Następnie z krótkim 
przemówieniem wystąpili Zdeňka Blišťanová starosta Jesenika oraz Burmistrz Głuchołaz 
Edward Szupryczyński. W dalszej części uroczystości pod Polskim Pomnikiem złożono 
wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. 

Rajd został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz przy współudziale 
Gminy Głuchołazy. Wydarzenie swoim patronatem objęli Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

Rajd miał na celu uczczenie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dodatkowo był także okazją do pokazania projektów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 
lat w ramach  programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Było to możliwe 
dzięki specjalnie opracowanej trasie rajdu.

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, złożenie wiązanek kwiatów przed Pomnikiem 
Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz spotkanie Burmistrza Głuchołaz z 
Kombatantami. Między innymi w ten sposób mieszkańcy Gminy Głuchołazy uczcili 104. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości zorganizowane przez Burmistrza Głuchołaz rozpoczęły się od Mszy Świętej w 
intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym z udziałem pocztów sztandarowych. Po Mszy 
Świętej uczestnicy uroczystości przeszli przed Pomnik Weteranów Walk o Niepodległość RP. 
Na miejscu Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Następnie delegacje złożyły przed Pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Gór Opawskich. Wartę honorową 
pełniła 8. Drużyna Harcerska "Mohikanie". W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców 
Gminy Głuchołazy.

W dalszej części obchodów Burmistrz Głuchołaz spotkał się Kombatantami.

W poniedziałek, 21 listopada, w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej oraz premiera książki Ivana Fíly pt. "Drzewa do nieba". Spotkanie odbyło się w ramach czesko-
polskiego projektu pn. "Zlaté Hory i Głuchołazy oczami Ivana Fíly".

Autor jest czeskim reżyserem filmowym, producentem, scenarzystą i fotografem. 

Wernisaż otworzył Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wraz z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Zlatych Horach 
Liborem Šťastným oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach Bartoszem Bukałą. Spotkanie 
moderował Tomasz Kanas Dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach. W części artystycznej wystąpił zespół Valášek ze Zlatych 
Hor, a Piotr Chrobak z Wydziału Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przeczytał fragment opowiadania z prezentowanej 
książki. Na wernisaż przybyło wielu mieszkańców Gminy Głuchołazy, jak również gości z Czeskiej Republiki.

Ivan Fíla w ramach czesko-polskiego projektu pn. "Zlaté Hory i Głuchołazy oczami Ivana Fíly" przygotował ciekawą publikację, 
którą wzbogacił licznymi, pięknymi zdjęciami. Książka została wydana w językach czeskim i polskim. Wszyscy uczestnicy 
wernisażu dostali publikację w prezencie, a zainteresowane osoby otrzymały dodatkowo pamiątkowy wpis od autora. 

Wystawę w Głuchołazach będzie można zobaczyć do końca roku.

Ivan Fila urodził się w 1956 roku w Pradze. Jest czeskim reżyserem, scenarzystą, pisarzem  i fotografem. W 1977 roku 
wyemigrował do Niemiec, gdzie studiował reżyserię i scenopisarstwo na Wydziale Filmowym w Kolonii. 

Pracował jako fotograf w Hongkongu, Bangkoku i Nowym Jorku oraz jako dokumentalista w "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Wyreżyserował film "Lea", który był nominowany do europejskiej nagrody filmowej oraz Złotego Globu. Kolejny jego film "Król 
złodziei" o losach ukraińskiego chłopca, był przez słowacką akademię filmową zgłoszony do Oscara. Oprócz innych 
międzynarodowych nagród filmowych zdobył także dwa Czeskie Lwy.

Jest  autorem kilku uznanych książek: "Człowiek, który stanął na drodze", "Grawer kamei", "Stan wyjątkowy - zapiski podróżnika 
w czasie", "Jesioniki - czas, zmienny obraz wiecznościoraz ostatnią "Drzewa do nieba".

104. ROCZNICA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
UROCZYSTOŚCI W GŁUCHOŁAZACH

TURYSTYCZNIE UCZCILI 
104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

ZLATÉ HORY I GŁUCHOŁAZY OCZAMI IVANA FÍLY
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W 2022 r. kilkukrotnie obchodziliśmy "Złote Gody", a dwie pary mogły poszczycić się 
sześćdziesiątą "Diamentową" rocznicą zawarcia małżeństwa! Wszystkie uroczystości 
tradycyjnie 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:
 Irena i Wojciech Wyrwasowie
 Teresa i Waldemar Jakubowscy
 Krystyna i Tomasz Kaszalewiczowie
 Barbara i Stanisław Gockowie
 Janina i Adam Ratajczykowie
 Halina i Jan Pawlikowscy
 Maria i Józef Mytnikowie
 Teresa i Adam Bilińscy

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL

"Diamentową" rocznicę ślubu uczcili małżonkowie:
 Stefania i Bolesław Heczkowie
 Wacława i Kazimierz Pawelcowie

W trakcie uroczystości małżonkowie otrzymali medale od Prezydenta RP oraz  listy 
gratulacyjne i upominki od Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego oraz Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Głuchołazach Grażyny Struzik. Nie brakowało również życzeń i słów 
uznania za godne i długie pożycie małżeńskie. 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale tak doniosłe rocznice są naprawdę niezwykłe, 
tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem ponad pół wieku. 

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

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

Państwo Wacława i Kazimierz Pawelcowie oraz Stefania i Bolesław Heczkowie

Państwo Terasa i Adam Bilińscy

Państwo Halina i Jan Pawlikowscy oraz Maria i Józef Mytnik

Państwo Irena i Wojciech Wyrwas oraz Teresa i Waldemar Jakubowscy

Państwo Krystyna i Tomasz Kaszalewicz oraz Barbara i Stanisław Gocek

Państwo Janina i Adam Ratajczykowie


