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Głuchołaski Informator Samorządowy

Szanowni czytelnicy,
przekazuję w Państwa ręce nowe, specjalne wydanie naszego
Głuchołaskiego Informatora Samorządowego.
W tym numerze podsumowaliśmy prawie trzymiesięczny czas walki
z koronawirusem w Gminie Głuchołazy. To był wyjątkowy i bardzo
dynamiczny okres, w którym doświadczyliśmy sytuacji wcześniej nam
nieznanych. Dlatego jako Burmistrz Głuchołaz chciałbym przekazać
wyrazy wdzięczności za ogólną mobilizację i przestrzeganie
obowiązujących zasad. Nasza lokalna społeczność zdała egzamin
z odpowiedzialności za siebie i innych.
Dziękuję Wam wszystkim za Waszą pracę na rzecz drugiego człowieka
i proszę o dalszą aktywność z zachowaniem ostrożności i wszelkich
procedur bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny wszystkim mieszkańcom
za zachowanie dyscypliny, która jest wymagana od nas w czasie
pandemii. I nadal apeluję o odpowiedzialne zachowanie i unikanie
zagrożeń, życząc jednocześnie wszystkim nam dużo zdrowia i
optymizmu.
Edward Szupryczyński
Burmistrz Głuchołaz

POMOC SPOŁECZNA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Działania Ośrodka
Pomocy Społecznej
w okresie epidemii
11 marca 2020 r. wszystkich nas zaskoczyła wiadomość o zamknięciu szkół w całym kraju.
Faktem stało się, że trzeba było podjąć działania i wprowadzić szczególne rozwiązania w
celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia podopiecznych, klientów i pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Począwszy od 12 marca 2020 roku
zawieszono działalność Dziennego Domu
Senior+. Z podopiecznymi opiekun
przeprowadził rozmowy na temat konieczności
pozostawania w domu, kontaktowania się z
ośrodkiem w chwili potrzeby, zarówno
udzielenia jakiejkolwiek pomocy, np.
sprawienia zakupów, jak i po prostu rozmowy.
Od dnia zamknięcia Dziennego Domu opiekun
i pracownicy socjalni kontaktowali się
telefonicznie z podopiecznymi, udzielali
wsparcia emocjonalnego i rozeznawali się w
potrzebach.
16 marca 2020 r. podjęto decyzję o zamknięciu
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej na
bezpośrednią obsługę klienta. Mimo to
wszystkie zadania realizowane były na bieżąco.
Pracownicy kontaktowali się z klientami OPS
drogą telefoniczną, informowali o
wprowadzonych ograniczeniach w kontakcie.
Klienci mieli możliwość wnioskowania o
pomoc i świadczenia w formie elektronicznej
(e-puap), zgłaszali również swoje potrzeby w
rozmowach telefonicznych i przez pocztę
elektroniczną. Pracownicy socjalni nie
wychodzili w teren, przeprowadzali rozmowy
telefoniczne z klientami w celu aktualizacji
sytuacji i przyznania wnioskowanej pomocy.
Opiekunki środowiskowe ograniczyły wg
wytycznych wojewody świadczenie usług
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opiekuńczych do sprawienia zakupów,
zapewnienia leków i utrzymywania kontaktów
(niebezpośrednich) z podopiecznymi, jedynie
w przypadku konieczności zapewnienia opieki
osobom, których stan zdrowia zagraża zdrowiu
i życiu w przypadku pozostawienia bez opieki
świadczyły pełne usługi (zachowując
szczególną ostrożność i dbałość o higienę
według zaleceń GIS oraz stosując środki
ochrony osobistej zapewnione przez
pracodawcę). Pracownicy socjalni
kontaktowali się z każdym z seniorów objętych
pomocą ośrodka, przyjmowali telefony
interwencyjne w sprawie udzielenia wsparcia
(poradnictwa), pomocy w zrobieniu zakupów,
przyjmowane były zgłoszenia o udzielenie
pomocy od osób objętych kwarantanną. Za
pomocą środków zdalnej komunikacji (telefon,
e-mail), realizowane były bieżące zadania
ośrodka: przyznawane były świadczenia,
pomoc ﬁnansowa i nieﬁnansowa, udzielane
było wsparcie w formie poradnictwa
psychologicznego, prawnego, prowadzona
była praca zespołu interdyscyplinarnego,
monitorowano sytuację podopiecznych: rodzin
z dziećmi, osób starszych, rodzin, w których
występuje przemoc.
Dla zapewnienia wsparcia w czasie walki z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa OPS we
współpracy z Urzędem Miejskim uruchomił

specjalną procedurę pomocy dla osób
samotnych - seniorów, osób chorych i z
niepełnosprawnością, które nie mogą liczyć na
wsparcie rodziny, przyjaciół lub sąsiadów.
Uruchomione zostały numery telefonów: do
ośrodka funkcjonujący w dni robocze od
poniedziałku do piątku oraz dostępny
całodobowo numer telefonu w gminnym
centrum kryzysowym, pod które osoby
potrzebujące mogły zgłaszać wszelkie potrzeby
związane z dostarczeniem leków, zakupów lub
innego rodzaju pomocy.
Pod koniec marca Samorząd Województwa
Opolskiego wyszedł do gmin z propozycją
zawarcia umowy współpracy w celu niesienia
pomocy mieszkańcom gmin na terenie całego
województwa. Głuchołazy podjęły tę
propozycję i już 1 kwietnia 2020 r. ruszyły
pierwsze usługi: w ramach projektu „Nie-SamiDzielni” - rozwój usług społecznych
wspierających osoby niesamodzielne, którego
Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu. Gmina pozyskała 116 025
zł na przyznanie ciepłego posiłku osobom
niesamodzielnym, które potrzebują wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu ze względu na
wiek, stan zdrowia, niski dochód i
niepełnosprawność. We współpracy z sołtysami
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
przyznali ciepły posiłek osobom najbardziej
potrzebującym. Od 1 kwietnia dowożony jest
przez 7 dni w tygodniu 85 osobom na terenie
całej gminy Głuchołazy. Projekt realizowany
jest ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego. W kwietniu 2020
roku w Gminie Głuchołazy wydano w ramach
projektu 2380 posiłków. W ramach tego samego
partnerstwa od 1 kwietnia dostępna jest również
usługa „Kuriera społecznego”, którego pomoc
polega m.in. na zrobieniu zakupów, dowożeniu
artykułów spożywczych oraz leków, dowożeniu
gotowych, ciepłych posiłków i innej doraźnej
pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie.
Kurierzy dystrybuują również maseczki dla
seniorów przekazane gminie przez ﬁrmę
F u r n i k a . Tr z e c h k u r i e r ó w w s p i e r a
mieszkańców na terenie całej gminy
Głuchołazy. W kwietniu z pomocy kuriera
skorzystało 117 osób. Informacje o obu
usługach oraz pomoc kuriera społecznego lub w
formie posiłków można uzyskać, po spełnieniu
określonych warunków, kontaktując się
telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Głuchołazach. Działania w ramach projektu
realizowane są do 30 czerwca 2020 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
zaproponował również wsparcie gminie
Głuchołazy w ramach projektu „Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz
wsparcie pieczy zastępczej”. Dzięki obu
projektom gmina pozyskała pomoc dla rodzin z
dziećmi współpracujących z asystentem
rodziny oraz pracownikami socjalnymi w
postaci środków ochrony osobistej i
dezynfekcji, m.in.: przyłbice – 13 sztuk,
maseczki – ponad 4000 tys. sztuk, płyny do
dezynfekcji – ponad 100 kanistrów 5 litrowych,
rękawiczki – 75 opakowań, kombinezony.
Część z tych środków przeznaczona była
również dla pracowników OPS prowadzących
pracę z osobami wspieranymi i rodzinami.
Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na fakt, iż
sytuacje kryzysowe dotykające całe
społeczeństwo są iskierką do mobilizacji i
poczucia potrzeby wspierania się nawzajem. Od
marca również Ośrodek Pomocy Społecznej
doświadczył szczególnych gestów solidarności

i wsparcia. Wprawdzie rodzaj działalności
prowadzonej przez pomoc społeczną zawsze
skupia ludzi, którzy chcą wspierać innych,
bardziej potrzebujących, ale w tym
szczególnym czasie dało się zauważyć, że
potrzebujemy siebie nawzajem jeszcze bardziej.
Na początku kwietnia zgłosili się do nas
studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie i zaproponowali
przekazanie ochronnych przyłbic, które
samodzielnie produkowali na drukarkach 3D.
Przyłbice zaprojektowane przez studentów
Koła Naukowego Abaculus przekazano ośmiu
opiekunkom środowiskowym, które świadczą
usługi opiekuńcze u osób starszych i
niepełnosprawnych w bezpośrednim kontakcie
z podopiecznym. Kiedy okazało się, że w tym
roku nie można zorganizować tradycyjnego
śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i
ubogich grono pedagogiczne Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach postanowiło
wesprzeć te osoby przekazując do ośrodka
zebrane między sobą dary, z których
przygotowano 20 świątecznych paczek,
dostarczonych podopiecznym przez opiekunki
środowiskowe i kurierów społecznych. W
kwietniu traﬁł do ośrodka z pomocą ks. Tomasz
Wieliczko - koordynator akcji społecznej
„ W s p a r c i e d l a s z p i t a l a M S Wi A w
Głuchołazach”. Część zebranych przez siebie
darów w postaci mydeł w kostce (90 szt.)
przekazał do OPS z przeznaczeniem dla
podopiecznych ośrodka. Wszystkie te gesty są
wyrazem solidarności i wzmacniają poczucie
bezpieczeństwa i wiary, że możemy na siebie
wzajemnie liczyć.
Od 18 maja w siedzibie ośrodka przyjmowani
są już klienci, ale obsługiwani są indywidualnie
przy odpowiednio przygotowanym stanowisku
na parterze budynku. Podczas wizyty w OPS
obowiązują rygorystyczne zasady zachowania
higieny (maseczki, płyny do dezynfekcji rąk).
W dalszym ciągu jeśli nie jest konieczny
kontakt osobisty, zachęcamy klientów do
kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 77 40
36 222 lub mailowego przez skrzynkę e-puap,
lub adres mailowy ops@ops-glucholazy.pl).
Pracownicy socjalni w dalszym ciągu
weryﬁkują sytuację osób ubiegających się o
pomoc przez telefon i na podstawie
przedłożonych dokumentów lub informacji
udostępnionych przez inne podmioty. 1
czerwca działalność wznowił Dzienny Dom
Senior+. Do wykonywania usług opiekuńczych
w pełnym zakresie wracają również opiekunki
środowiskowe.
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Zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki. Wprowadzenie
szczególnych zasad sanitarnych, kwarantanna społeczna,
maseczki i ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte
place zabaw, obiekty kulturalne i sportowe. Nowa, dotąd
niespotykana rzeczywistość, w której przyszło nam w
ostatnich miesiącach żyć wywoływała strach, a czasami
nawet rozpacz. Jak to wszystko się zaczęło?
W Polsce pierwszy przypadek zachorowania na ostrą zakaźną
chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez
koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono 4 marca 2020 w
szpitalu w Zielonej Górze. Jednak już wcześniej w naszym
kraju podjęto działania mające na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

informacji. Chodziło przede wszystkim o to, aby mieszkańcy
Gminy Głuchołazy mieli dostęp do wiarygodnych komunikatów.
Kolejnym krokiem było zwołanie przez Burmistrza
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju.
Spotkanie odbyło się 6 marca. Trzeba jednak zaznaczyć, że już
wcześniej odbywały się narady w związku z szerzeniem się
pandemii. Tego samego dnia Burmistrz w ramach działania
GZZK spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych.
Podczas narady m.in. omówiono procedury w związku z
sygnalizowaną możliwością zamknięcia placówek
oświatowych na terenie kraju.
Zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki
Ostatecznie decyzja o zamknięciu szkół zapadła 11 marca.
Podczas konferencji prasowej Premier ogłosił: „podjęliśmy
decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i
szkół wyższych”. Tego samego dnia Burmistrz Edward
Szupryczyński zwołał kolejne posiedzenie Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W naradzie wzięli udział
dyrektorzy placówek oświatowych. Burmistrz w ramach
GZZK spotkał się także z naczelnikami wszystkich
Wydziałów i jednostek organizacyjnych. Podczas spotkania
wypracowano m.in. zasady funkcjonowania Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach oraz jednostek podległych.
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dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają
zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w
Polsce i chodzi w nich przede wszystkim o ograniczenie
dużych skupisk ludzi. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział jak
długo i z jakim skutkiem potrwa walka z wirusem.

W kolejnym dniu, 12 marca, Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego zorganizował naradę z komendantami
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy oraz z
sołtysami. Podczas spotkania kierujący pracą GZZK
Burmistrz Edward Szupryczyński zapoznał zebranych z
aktualną sytuacją epidemiologiczną w Gminie Głuchołazy
oraz omówił wdrożone przez Urząd działania. Uczestnicy
zebrania zostali także poinformowani o pojawiających się w
internecie próbach oszustwa. W sieci można było traﬁć na
oferty sprzedaży amuletów czy cudownych herbatek,
które mają uchronić przed chorobą. Policja odnotowywała
również przypadki podszywania się pod służby sanitarne,
Ministerstwo Zdrowia oraz inne organizacje walczące z
koronawirusem. Strażacy oraz sołtysi na prośbę Burmistrza
oraz Straży Miejskiej mieli przestrzec przed takimi
działaniami mieszkańców sołectw. Dodatkowo uczestnicy
spotkania otrzymali plakaty z informacjami, które należało
przekazać mieszkańcom. Te same wiadomości opublikowano
na stronie internetowej oraz na Facebooku Urzędu.
12 marca zawieszono także działalność Dziennego Domu
Seniora+ zachowując jednak z podopiecznymi kontakt
telefoniczny. W Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
wprowadzono zasadę ograniczenia osobistych wizyt. Urząd
jednak nie został zamknięty dla klientów.

W powiecie nyskim pierwsze spotkanie dotyczące wirusa
zorganizowano 3 marca. Wówczas w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nysie spotkały się osoby zajmujące się
zarządzaniem kryzysowym w poszczególnych gminach
naszego powiatu. Celem spotkania było przede wszystkim
omówienie procedur oraz zapoznanie się z sytuacją sanitarnoepidemiologiczną na terenie powiatu nyskiego.
W tym czasie media światowe i ogólnopolskie nieustannie
informują o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Doniesienia
te budzą ogólny, społeczny niepokój. Coraz głośniej i częściej
mówi się o zasadach higieny – myciu rąk, zasłanianiu ust i
nosa podczas kichania i kasłania. W internecie na szeroką
skalę rozpoczyna się handel maseczkami, choć wówczas
specjaliści informowali, że maseczki są dla chorych ludzi oraz
dla osób, które się nimi opiekują. Osoby zdrowe nie muszą ich
nosić. W mediach społecznościowych zaczyna pojawiać się
coraz więcej fałszywych informacji, tzw. „fake newsów”.
Efektem tego jest powielanie nieprawdziwych komunikatów
oraz plotek. Problem ten dotyczy także Głuchołaz.

Zakaz organizacji imprez
Sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej poważna, a
kolejne medialne doniesienia o wykryciu zakażenia
koronawirusem wywoływały jeszcze większy niepokój. 11
marca zapadła również decyzja o odwołaniu planowanych na
14 marca Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym. Tego
samego dnia Wojewoda Opolski Adrian Czubak wydał
zarządzenie, którym zawiesił do 25 marca organizację imprez
artystycznych i sportowych na terenie województwa
opolskiego. W treści informacji podkreślono, że najbliższe

Na stronie internetowej UM w Głuchołazach opublikowano
komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W
informacji czytamy m.in., że od 12 marca zawieszone zostają
zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych. 12 i 13 marca
to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych
będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze. Natomiast
od 16 marca nieczynny będzie żłobek miejski. Wszystko to
zgodnie z decyzją polskiego Rządu.
W komunikacie również poinformowano mieszkańców, że
Centrum Kultury w Głuchołazach oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Głuchołazach zawiesiły organizację
zajęć oraz zaplanowanych wydarzeń. Podobnie jak Świetlice
Wiejskie, w których zaprzestano organizacji spotkań i
wszelkich imprez.
Co ważne w komunikacie podano, że na terenie Gminy
Głuchołazy nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia
koronawirusem. Natomiast w województwie opolskim, w
mieście Opole, w dniu 11 marca odnotowano pierwszy
przypadek zakażenia.
Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy
W walkę z koronawirusem zaangażował się również Kościół.
Biskupi podjęli decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych
środków ostrożności i wprowadzili możliwość skorzystania z
dyspensy. Oznaczało to, że nieobecność na mszy niedzielnej
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Tu także chodziło o
ograniczenie skupisk ludzi.

Dlatego już na początku marca, decyzją Burmistrza Edwarda
Szupryczyńskiego, przy wykorzystaniu kanałów informacyjnych
Gminy takich jak strona internetowa i proﬁl facebookowy
pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach rozpoczęli
zbieranie i publikowanie wyłącznie sprawdzonych i rzetelnych

Zawieszenie zajęć lekcyjnych nie przez wszystkich uczniów i
ich rodziców zostało potraktowane poważnie. Dlatego w
ogólnopolskich mediach coraz częściej i głośniej
wybrzmiewał komunikat:
3
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Ten głupi żart spotkał się z ogromną krytyką społeczną, a jego
autor narobił sobie wiele kłopotów nie tylko wywieszając
nieprawdziwą informację, ale także podpisując się pod nią jako
przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
W związku z wprowadzeniem obostrzeń z organizacji imprez
sportowych zrezygnował nie tylko Urząd Miejski czy Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. Na początku
marca o zawieszeniu do odwołania wszystkich rozgrywek
piłkarskich poinformował także Opolski Związek Piłki
Nożnej. Kluby sportowe, niezależnie od uprawianej
dyscypliny, przerwały swoją działalność treningową.
Dla mieszkańców miasta i gminy Głuchołazy znaczący był
także komunikat mówiący o tym, że od 11 marca obowiązuje
zakaz wsiadania do czeskich pociągów pasażerskich na
dworcu w Głuchołazach, poruszających się na trasie Jesenik –
Karniów (Krnov). Była to zapowiedź późniejszego
zamknięcia granic.

autobusów PKS w Nysie. W związku z zawieszeniem
transportu lotniczego Poczta Polska podała informację o
wstrzymaniu przyjęć przesyłek do innych krajów.
Wprowadzono także zmiany w organizacji pracy placówek
pocztowych.
Zamknięcie granic
W województwie opolskim z Czech do Polski można było
wjechać tylko w Trzebinie obok Prudnika. Do kraju byli
wpuszczani jedynie Polacy, małżonkowie polskich obywateli
oraz cudzoziemcy z prawem stałego pobytu lub prawem do
pracy. Każdy został wówczas przebadany i zarejestrowany, a
później odesłany na obowiązkową kwarantannę domową,
trwającą 14 dni.

Początek marca to także zmiany w rozkładzie jazdy
autobusów. PKS w Nysie wprowadził wakacyjny rozkład
jazdy.

To nie jest czas ferii; to nie jest czas wolny. To jest właściwie
czas kwarantanny naszego społeczeństwa. Komunikaty z
podobnym przesłaniem publikowano na stronach Urzędu, a
Straż Miejska wygłaszała je przez megafon.

Stan zagrożenia epidemicznego
Punktem kulminacyjnym marcowych wydarzeń było
wprowadzenie przez Rząd RP stanu zagrożenia
epidemicznego. Poinformował o tym w piątkowy wieczór 13
marca premier Mateusz Morawiecki. Szef Rządu przekazał, że
wszystkie sklepy i banki pozostaną otwarte, natomiast
działalność restauracji, barów i klubów zostaje zawieszona.
Wprowadzono ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Ponadto
przywrócono pełną kontrolę na wszystkich polskich granicach.
Natomiast Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2tygodniową kwarantannę domową. Stanął również krajowy
transport cargo oraz autobusy.

Nowa rzeczywistość
Pierwsza połowa marca 2020 roku to również pierwsze
zmiany w sposobie przekraczania granic. Na Opolszczyźnie
ustawiono graniczne punkty kontroli sanitarnej. Taką kontrolę
od 11 marca wprowadzono na przejściach granicznych z
Czechami w Głuchołazach, Trzebinie i Pietrowicach
Głubczyckich.

Służby mundurowe rozpoczęły dokładne patrolowanie
lokalnych dróg, prowadzących przez granicę, między innymi
koło Wieszczyny oraz w Jarnołtówku, Podlesiu, Gierałcicach i
Sławniowicach.
Zamknięcie granicy w Głuchołazach okazało się dużym
problemem dla mieszkańców naszej Gminy, którzy pracują po
czeskiej stronie. Początkowo mogli oni przekroczyć granicę
wyłącznie w Trzebinie koło Prudnika. Było to uciążliwe
bowiem odległość do przejścia oraz długie kolejki
powodowały, że dojazd z pracy do domu trwał wiele godzin.
Sytuacja zmieniła się po kilku dniach, kiedy to zostało otwarte
przejście graniczne Głuchołazy – Mikulovice.
Pomoc dla mieszkańców
W czasie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz Urząd
Miejski w Głuchołazach uruchomili specjalną procedurę
pomocy dla osób samotnych - seniorów, osób schorowanych
i z niepełnosprawnościami. Pomoc kierowana jest do
mieszkańców naszej gminy, którzy nie mogą liczyć na wsparcie
rodziny, przyjaciół lub sąsiadów. W kolejnych dniach ruszają
kolejne programy pomocowe.

13 marca wprowadzono zmiany w sposobie obsługi klientów w
Urzędzie Miejskim w Głuchołazach oraz jednostkach
podległych. W ten sposób dostosowano się do ogólnopolskich
zaleceń, które miały na celu ochronę przed szerzeniem się
koronawirusa w Polsce. Mieszkańców poinformowano, że
Urząd oraz jednostki podległe zostały zamknięte dla
interesantów do odwołania. Nie oznaczało to jednak, że
urzędnicy przestali chodzić do pracy. Wręcz przeciwnie. Urząd
obsługiwał klientów ale głównie poprzez rozmowy
telefoniczne oraz pocztę e-mail i e-puap. W wyjątkowych i
pilnych przypadkach możliwy był kontakt osobisty z Urzędem.
Tego samego dnia Straż Miejska w Głuchołazach została
powiadomiona o wyjątkowo bezmyślnym incydencie. Ktoś
wywiesił na drzwiach wejściowych prowadzących na klatkę
schodową jednego z bloków w Głuchołazach nieprawdziwe
zawiadomienie na temat wykrycia zakażenia koronawirusem u
osoby, która przebywała w budynku. Straż Miejska
zweryﬁkowała to doniesienie i potwierdziła, że jest to fałszywa
informacja. Sprawa została przekazana policji.
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Tego samego dnia komunikat do mieszkańców wystosował
Burmistrz Głuchołaz. Edward Szupryczyński zaapelował o
zachowanie ostrożności i wsłuchiwanie się w komunikaty.
Burmistrz wyjaśnił także mieszkańcom, że wprowadzenie
stanu zagrożenia epidemicznego to sytuacja, która pozwala
nakładać dodatkowe ograniczenia, niezbędne by powstrzymać
rozprzestrzenianie się koronawirusa. - W tej sytuacji nie
powinniśmy ulegać panice. Najważniejsze to zachować
spokój i zapoznać się z zaleceniami służb. Wspierajmy się
nawzajem – apelował Burmistrz.
To był kolejny etap nowej rzeczywistości, w której przyszło nam
żyć. Wprowadzenie ograniczeń wywołało w społeczeństwie
mieszane uczucia: strach i złość. Wtedy jednak nie zdawaliśmy
sobie sprawy, że to dopiero początek wielu zmian w naszym
codziennym funkcjonowaniu.
Kolejne dni, to kolejne narady Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Kolejne decyzje i rozwiązywanie pojawiających
się problemów.
W drugiej połowie marca zawieszono kursowanie Bezpłatnej
Komunikacji Miejskiej. Podobnie stało się z kursami

Wprowadzenie licznych ograniczeń spowodowało wyhamowanie gospodarki. Odczuło to wielu lokalnych przedsiębiorców.
W związku z tym już 20 marca Burmistrz Głuchołaz Edward
Szupryczyński poinformował o trwających pracach nad
wdrożeniem „Pakietu Pomocowego dla Małych i Średnich
Przedsiębiorców”. Chodziło tu przede wszystkim o ﬁrmy, które
zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub
ﬁrmy, które w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność.
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WYDANIE SPECJALNE - Gmina w czasach pandemii

Stan epidemii
20 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie
stanu epidemii. W związku z tym został wprowadzony
bezwzględny zakaz korzystania z placów zabaw, skateparku,
siłowni zewnętrznych, etc. Przedłużono zawieszenie opieki w
żłobku oraz zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych. Ograniczenia te wywołały kolejny społeczny
niepokój.

fryzjerskie i kosmetyczne zostały zamknięte. Ograniczony
został ruch w sklepach i na targowiskach. Parki, bulwary,
deptaki czy plaże zostały zamknięte.
Rząd wprowadził również obowiązek nakładania rękawiczek
przed sklepami oraz godziny, w których zakupy mogli robić
wyłącznie seniorzy. Zamknięto także hotele. Natomiast od 3
kwietnia wprowadzono tymczasowy zakaz wejścia do lasów.

Głuchołaski Informator Samorządowy
Kurierzy społeczni przekazywali także seniorom maseczki w
ramach akcji „Maseczka dla Seniora”. Natomiast przed
Świętami Wielkanocnymi pracownicy Urzędu przygotowali
kilka tysięcy pojedynczych zestawów maseczek
wielorazowego użytku dla sołectw w Gminie Głuchołazy.

Wsparcie w trudnych czasach
W tym czasie społeczeństwo coraz bardziej docenia trud i
pracę medyków. Na początku kwietnia Burmistrz Edward
Szupryczyński oprócz podziękowań dla tych, którzy są na
pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem podjął decyzję
o przekazaniu 50 tys. zł dla głuchołaskich szpitali: nr 1, nr 2
oraz MSWiA. W kolejnych dniach przekazano także kwotę 5
tys. zł dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ
Głuchołazy.
Było to już kolejne wsparcie przygotowane przez Gminę
Głuchołazy dla tych, którzy czuwają nad naszym
bezpieczeństwem.
W statystykach w województwie opolskim na dzień 23 marca
było łącznie 19 potwierdzonych przypadków zakażenia
COVID-19. W powiecie nyskim 3.
Na terenie całej Gminy Głuchołazy kilkukrotnie
przeprowadzono dezynfekcję wiat przystankowych oraz
ławek. W sklepach, biurach i urzędach wielokrotnie
dezynfekowano klamki, poręcze, etc. Z dnia na dzień na
drzwiach wejściowych, szybach i ladach sklepowych
wywieszano komunikaty mówiące o zasadach bezpieczeństwa
i konieczności zachowania odległości. Przy kasach
sklepowych, na podłodze, naklejano linie wyznaczające
odległość między osobami stojącymi w kolejce. To wszystko
można zobaczyć po dziś dzień.

Od początku kwietnia głuchołaski OPS w ramach projektu
„Nie-Sami-Dzielni” - rozwój usług społecznych wspierających
osoby niesamodzielne, rozpoczął dostarczanie ciepłych
posiłków dla mieszkańców naszej Gminy. Na ten cel Gmina
Głuchołazy pozyskała 116 025 złotych.

KURIER SPOŁECZNY

Epidemia jednak nadal się szerzyła. W związku z tym Rząd RP
24 marca wprowadził nowe obostrzenia. To m.in.
ograniczenia w przemieszczaniu się i całkowity zakaz
zgromadzeń – chyba że z najbliższymi.
Dodatkowo wprowadzono dalsze ograniczenia w
przekraczaniu granicy RP. Ogłoszono, że począwszy od 27
marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową
kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające
granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. To była
niekorzystna informacja dla mieszkańców naszej Gminy
pracujących w Czechach.
W kolejnych dniach decyzją Wojewody Opolskiego
przedłużono zawieszenie działalności: placówek wsparcia
dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji
społecznej, dziennych domów i klubów seniora (w
tym prowadzonych w ramach programu „Senior+”),
środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii
zajęciowej, żłobków oraz klubów dziecięcych.

OPS uruchomił także drugą usługę „Kuriera społecznego”,
którego pomoc polega m.in. na zrobieniu zakupów,
dowożeniu artykułów spożywczych oraz leków, dowożeniu
gotowych, ciepłych posiłków i innej doraźnej pomocy wg
potrzeb ustalonych indywidualnie.

Gmina uruchomiła także specjalny numer telefonu z pomocą
psychologiczną.
Trwająca od marca zdalna nauka wymaga od uczniów
odpowiedniego sprzętu i dostępu do internetu. Dlatego w
kwietniu Gmina Głuchołazy przystąpiła do programu
#zdalnaszkola. Urzędnicy, w porozumieniu ze szkołami z terenu
Gminy Głuchołazy, zawnioskowali o maksymalną kwotę 70 tys.
zł na sﬁnansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów. Za tą
kwotę udało się kupić 87 tabletów z klawiaturą. Część urządzeń
posiada także dostęp do internetu (zgodnie z zapotrzebowaniem
wskazanym przez szkoły). Kolejny sprzęt tego typu Gmina
zamówiła i przekazała dyrektorom szkół w maju.

Kwarantanna społeczna
Przed Świętami Wielkanocnymi Rząd RP wprowadził kolejne
ograniczenia. W kościołach mogło przebywać maksymalnie 5
osób. Zasada ta obowiązywała również w czasie Świąt
Wielkiej Nocy. To był szok dla wiernych, ale z drugiej strony
szybko znaleziono rozwiązanie tej sytuacji. W kościele św.
Wawrzyńca w Głuchołazach zamontowano kamery, a
transmisję z mszy św. można było oglądać w internecie.
Relację z uroczystości religijnych transmitowało także
lokalne radio oraz telewizja internetowa.
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Kolejne ograniczenia swobody
W pierwszym dniu kwietnia Rząd wprowadza kolejne
restrykcje. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do
18. roku życia bez opieki dorosłego. Ponadto gabinety
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Głuchołaski Informator Samorządowy
Po świętach Rząd RP ogłosił kolejne restrykcje. Od 16
kwietnia wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Oznaczało to, że każda osoba w miejscu publicznym musiała
nosić maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje zarówno
usta, jak i nos. Przedłużono również dotychczas obowiązujące
zasady bezpieczeństwa.

6

człowieka. Kiedy ogłoszono m.in. na stronach UM w
Głuchołazach akcję, której celem była pomoc i wsparcie dla
pacjentów DPS-ów przywiezionych do Głuchołaz lokalna
społeczność nie pozostała obojętna. Wsparcie i pomoc
zaoferowały instytucje, ﬁrmy, szkoły i osoby prywatne.
Uroczystości trzeciomajowe
W tym roku wyjątkowe były także uroczystości
trzeciomajowe. Ze względu na zakaz zgromadzeń oﬁcjalne
obchody nie odbyły się. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie
uczciliśmy 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W związku z epidemią w imieniu mieszkańców, związków
i stowarzyszeń, co istotne w maseczkach, kwiaty
złożyli Burmistrz Edward Szupryczyński wspólnie z
Przewodniczącym Rady Miejskiej Mariuszem Migałą.

Sesja w stanie epidemii
Co ciekawe w kwietniu w Głuchołazach odbyła się pierwsza w
województwie opolskim zdalna sesja Rady Miejskiej. Podczas
obrad Radni większością głosów przyjęli m.in. uchwałę w
sprawie zmiany budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok.
Chodziło tu przede wszystkim o zabezpieczenie środków
ﬁnansowych na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Tym
samym planowane na br. imprezy kulturalne (m.in. Festiwal
Kropka, czy weekendowe koncerty w Muszli Leśnej), zostały
odwołane. Podobnie z wydatkami na promocję Gminy, czy
realizację zadań oświatowych (media w szkołach, dowóz
uczniów, wyjazdy na basen). Ograniczono także środki
ﬁnansowe zaplanowane na funkcjonowanie bezpłatnej
komunikacji na terenie Gminy. W ten sposób udało się
zabezpieczyć kwotę 440 000 złotych. Dodatkowo zmniejszono
plan wydatków na realizację zadań majątkowych takich jak:
budżet obywatelski, program zagospodarowania podwórek,
zagospodarowanie turystyczne Łączek (realizacja zadania
została przesunięta na 2021 rok), modernizacja wieży
zegarowej. Wprowadzając wymienione zmiany łącznie na
pomoc przedsiębiorcom z terenu Gminy Głuchołazy
zabezpieczono kwotę 750 000 złotych. Dziś już wiemy, że
łączna potencjalna utrata dochodów Gminy Głuchołazy z tytułu
pomocy dla przedsiębiorców wyniesie 1 082 806 złotych.

4 etapy zdejmowania obostrzeń
Kolejne poluzowania w restrykcjach sanitarnych Rząd RP
wprowadził po majówce. Wtedy to zostały otwarte centra
handlowe, a hotele wznowiły działalność. Ale to wszystko
było możliwe przy zachowaniu limitu osób i bez spożywania
posiłków. W naszych Górach Opawskich nie wszystkie
obiekty zdecydowały się na natychmiastowe otwarcie.
Stopniowe zdejmowanie obostrzeń pozwoliło także na
uruchomienie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Najpierw
częściowo, a po kilku dniach już na wszystkich liniach na
terenie całej Gminy.

umożliwiło mieszkańcom naszej Gminy wrócić do pracy poza
granicami kraju. W późniejszych komunikatach Rząd
informował o kolejnych przedłużeniach zamknięcia granic.
Przełomowa była data 18 maja. To właśnie od tego dnia Rząd RP
znacznie złagodził restrykcje wprowadzone z powodu
COVID-19 i pozwolił społeczeństwu ponownie korzystać z
usług w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych. Otwarte
zostały również puby, bary i restauracje. Wszystko jednak z
zachowaniem środków ostrożności, dezynfekcji oraz zasłaniania
ust i nosa.
Na spacer w Góry Opawskie
To wszystko sprawiło, że do Głuchołaz oraz w Góry Opawskie
zaczęło przyjeżdżać wielu turystów. Dlatego w połowie maja
Urząd Miejski zdecydował o ponownym otwarciu Centrum
Informacji Turystycznej. Z zachowaniem obowiązujących
zasad bezpieczeństwa goście przyjeżdżający do Głuchołaz
mogą otrzymać mapy oraz materiały informacyjnopromocyjne.

Końcem maja odbyła się również kolejna Sesja Rady
Miejskiej w Głuchołazach. Tym razem Radni spotkali się w
sali obrad, ale co ciekawe i z całą pewnością przejdzie to do
historii, Radni obradowali w maseczkach.
Bez maseczek na świeżym powietrzu
Wspomniane maseczki Rząd RP pozwolił zdjąć 30 maja. Od
tej daty nie musimy już zasłaniać ust i nosa w otwartej
przestrzeni, ale tylko pod warunkiem zachowania 2 metrów
odstępu od innych. Maseczki są jednak konieczne w
przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach,
autobusach czy w Urzędzie.
Oprócz tego od 6 czerwca otwarte są kina, teatry, siłownie i
salony masażu, ale oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym.
Pozwolono także na organizację wesel do 150 osób.

Pierwszy krok ku normalności?
Od 20 kwietnia Rząd RP ogłosił stopniowe luzowanie
obostrzeń. Zmiany zaplanowano w podziale na 4 etapy.
Dotyczyły one zarówno gospodarki, jak i życia społecznego.
Od tego czasu sukcesywnie likwidowane są kolejne
ograniczenia. Nie oznacza to jednak, że poradziliśmy sobie z
koronawirusem i już nie mamy czego się bać.

W maju stopniowo zaczęto odmrażać sport. Początkowo w
ograniczonej ilości, ale w kolejnych dniach zwiększono liczbę
sportowców mogących trenować jednocześnie na tym samym
obiekcie.

Mieszkańcy miasta i gminy Głuchołazy przekonali się o tym
już kilka razy. Po raz pierwszy w mieście wybuchła panika gdy
okazało się, że jeden z oddziałów Szpitala nr 2 jest zamknięty,
a personel przebywa na kwarantannie. Drugi raz
wystraszyliśmy się, kiedy do Głuchołaz przywieziono
pensjonariuszy DPS-ów z pozytywnymi wynikami. Ale w tym
przypadku należy podkreślić, że mieszkańcy miasta i gminy
Głuchołazy zdali egzamin. Egzamin z troski o drugiego
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Rząd pozwolił także na otwarcie żłobków i przedszkoli. Jednak
w naszej Gminie, podobnie jak w innych, po konsultacjach z
dyrektorami przedszkoli i żłobków prowadzonych przez
gminę, stowarzyszenia i podmioty prywatne, podjęto decyzję o
dalszym zamknięciu tych placówek do 24 maja 2020 roku.
Decyzja ta wynikała z braku precyzyjnych rozporządzeń
określających sposób prowadzenia zająć opiekuńczych w
okresie epidemii.
W maju zapadła także decyzja o tym, że Polacy, którzy pracują
lub uczą się u naszych sąsiadów z UE, w Niemczech, na
Litwie, na Słowacji i w Republice Czeskiej, nie będą musieli
przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny. To

Nie oznacza to jednak, że wygraliśmy walkę z niewidzialnym
wirusem. Wręcz przeciwnie, uświadomiliśmy sobie, że on jest
i w każdej chwili może zaatakować kogoś z nas. Jednak
uczymy się z nim żyć. Uczymy się wzajemnej
odpowiedzialności i ostrożności. Mamy świadomość, że
zachorować może każdy z nas nawet nie mając o tm pojęcia.
Bezobjawowych przypadków jest coraz więcej dlatego w
kolejnych tygodniach i miesiącach wciąż będziemy musieli
zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
Jednak w dużej mierze to od naszego nastawienia zależy w
jakich nastrojach poradzimy sobie z koronawirusem. Dlatego
nie zapominajmy o odpowiedzialności i optymizmie.
Wszystkim nam życzymy DUŻO ZDROWIA!
1 czerwca 2020 r. Nr 3/2020 (XLVI)
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BIBLIOTEKA
w czasie pandemii
Działalność działu dziecięco – młodzieżowego Miejskiej
i Gminne Biblioteki Publicznej, przy Centrum Kultury
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
Dział dziecięco – młodzieżowy, Biblioteki
Publicznej od kilku lat działa w przestrzeni
internetowej, prowadzi swój fanpejdż na
portalu Facebook, ma stronę internetową, a od
stycznia br. również proﬁl na Instagramie.
Wybuch pandemii, choć trudny i zaskakujący,
nie wprowadził paniki w bibliotece. Raczej
zmotywował do poszukania kolejnych,
kreatywnych rozwiązań na ten ciężki czas.
Między bibliotekarkami odbywała się
codzienna burza mózgów, która owocowała
prezentacją ciekawych treści w internecie, a
dodatkowo, żeby dotrzeć do jeszcze szerszej
grupy Czytelników, założony został kanał na
YouTube.
Od 11 marca codziennie na naszym proﬁlu
Facebookowym i Instagramowym
publikowaliśmy posty, ﬁlmy, zaproszenia do
zabawy, akcje, lekcje biblioteczne, głośne
czytanie. Prócz standardowych obowiązków
przypisanych bibliotekarzom tj. skontrum,
zakup nowości, wprowadzenie ich do systemu,
postawiliśmy sobie za cel nie zostawienie
Czytelnika. Duża grupa naszych bibliotecznych
przyjaciół, zdeklarowała chęć wspierania nas
swoją wiedzą i zasobami w podejmowaniu
kolejnych inicjatyw. Dzięki temu oferta on-line
była szeroka i urozmaicona. W ofercie dla
dorosłych – rodziców, nauczycieli, pedagogów,
znalazły się warsztaty i wykłady, m.in. o
edukacji domowej i zdalnej w czasie pandemii,
z zakresu porozumienia bez przemocy, o
emocjach, jakie towarzyszom dzieciom w tym

trudnym czasie i jak być dla nich wsparciem
oraz na temat technik, które pozwolą nam
zachować spokój ducha. Wszystkie ww.
inicjatywy prowadzone były przez
kompetentne i przygotowane do tego osoby.
Bibliotekarki aktywizowały Czytelników
cd.
poprzez prowadzone przez siebie
lekcje
ze str.
1
biblioteczne on-line na temat tradycji
wielkanocnych, zajęcia twórcze pt. 4 zwykłe
miski i ugotuj bajkę, lekcje na temat tego jak
powstaje książka, historii druku i powstania
pierwszej książki, zajęcia z okazji dnia Matki i
Dnia Dziecka. Mali Czytelnicy biblioteki
również angażowali się w prowadzone lekcje,
byli lektorami w ﬁlmikach lub prowadzili
warsztaty plastyczne dla przedszkolaków.
Dzieci mogły również skorzystać z zajęć jogi,
które również prowadzone były w formie online przez dwie nauczycielki jogi.
Specjalnie dla biblioteki, zaprzyjaźniona
opiekunka żłobkowa i mama dwójki dzieci,
Pani Izabela Gromotka napisała 3 bajki, a
Biblioteka we Wronkach wyraziła zgodę, aby
przeczytać bajkę, którą napisali w ramach
realizowanego wcześniej projektu. Dzięki tym
pięknym historiom promowane było głośne
czytanie i czytelnictwo jako takie.
Ale to nadal nie koniec aktywność biblioteki w
czasie pandemii. Bibliotekarki przez kanał
Facebook, Instagram, YouTube zapraszały do
udziału w akcjach, grach i zabawach. Jedna z
najciekawszych akcji polegała na tym, żeby
dzieci pobawiły się w ilustratorów i

przygotowały rysunki do bajki napisanej przez
bibliotekarki. Druga natomiast zachęcała dzieci
do pisania wierszyków na temat książek i
biblioteki. Owocami tych inicjatyw są dwie
publikacje, które można pobrać w formie pdf ze
strony internetowej Centrum Kultury. „Niebieska
książeczka” i tomik poezji „Z biblioteką w tle” to
wynik wspólnej pracy bibliotekarzy i
Czytelników. Wszystko zostało zrealizowane
bezkosztowo, dzięki ogromnemu wsparciu
przyjaciół biblioteki.
W maju obchodzony był również Tydzień
Bibliotek, pod hasłem Zasmakuj w bibliotece.
Wszystkie podejmowana działania w ramach

Trudny czas pandemii nie sprzyjał wydarzeniom kulturalnym, do których przyzwyczaili nas pracownicy Centrum
Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (CK im. KOU) oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Głuchołazach (MiGBP). Jednak ten czas nie został zmarnowany. Dzięki pozytywnie zaopiniowanemu
projektowi stworzonemu przez pracowników MiGBP udało się pozyskać środki na zrealizowanie projektu
obejmującego elementy edukacyjne i kulturalne dla mieszkańców Głuchołaz w każdym wieku.

Kultura w sieci

Program wydarzenia składa się z dwóch części: z
Głuchołaskiej Wiosny Kulturalnej, kierowanej do dzieci i
młodzieży oraz Głuchołaskiej Jesieni Kulturalnej,
kierowanej do dorosłych i seniorów. Wiosna, obejmuje
Biesiadę Czytelniczą online, w ramach której
zaprezentowana zostanie Niebieska Książeczka powstała w
czasie, kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników z
powodu epidemii. Książeczka powstała na bazie ilustracji
przesłanych przez dzieci. Każdy zainteresowany będzie
mógł ją pobrać ze strony Centrum Kultury lub obejrzeć na
YouTube.
Kolejnym elementem Biesiady Czytelniczej będą warsztaty
dla dzieci i młodzieży pt. "Ugotuj mi bajkę", których
efektem będą 3 opowiadania. W czerwcu zorganizowane
zostaną warsztaty pisarskie i ilustratorskie dla dzieci i
młodzieży, które przyczynią się do powstania spektaklu pt.
"To mogło się wydarzyć…" w formie teatru kamishibai.
Jesień obejmuje wieczory poetyckie i literackie połączone
ze spotkaniami autorskimi znanych i nagradzanych
głuchołaskich twórców. Do projektu zostali zaproszeni:
Jakub Ćwiek pisarz, Ewa Kazula poetka, Wojciech

tego tygodnia, przeprowadzone zostały w
przestrzeni on-line. Podobnie było z
rozstrzygnięciem konkursu czytelniczego Motyle
Książkowe – zamiast uroczystej Gali
bibliotekarki przygotowały nagranie, podczas
którego gratulowały dzieciom i wspólnie z nimi
cieszyły się
Bibliotekarki cały czas szukają kolejnych
inspiracji i pomysłów, aby nie zostawiać
Czytelników.
Małgorzata Osiadły
Magdalena Beztroska

Ossoliński poeta, Patrycja Prochot-Sojka pisarka, Irena Rup
poetka, Krystyna Sojka poetka, Agnieszka TomczyszynHarasymowicz poetka. Spotkania odbywać się będą raz w
tygodniu podczas których zaproszeni autorzy zostaną
przedstawieni oraz zaprezentują swoją twórczość na
przykładzie wybranych utworów poetyckich i fragmentów
książek.
Warsztaty odbywać się będą online z wykorzystaniem
platformy Google Meet dla trzech grup wiekowych tj. klas 13, 4-6, 7-8, każda grupa będzie liczyła 9 uczestników,
warsztaty będą trwały 1.5h. Poprowadzone zostaną przez
bibliotekarki z działu dziecięcego.
Kolejną propozycją warsztatową dla dzieci i młodzieży
będzie szkolenie w dwóch grupach tematycznych pisarskiej i
ilustratorskiej po 9 osób w przedziale wiekowym 12-15 lat,
szkolenie pisarskie prowadzone przez pisarkę, polonistkę
Patrycję Prochot-Sojkę i ilustratorskie prowadzone przez
Aleksandrę Maszestow - ilustratorkę. Każdy warsztat potrwa
2h, podczas których uczestnicy poszczególnych warsztatów,
zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę na temat pisania
bajki dla dzieci i wykonania do niej ilustracji. Po warsztatach
powstanie grupa robocza, do której zostaną zaproszeni
uczestnicy warsztatów, którzy podczas pracy online
przygotują spektakl pt. To mogło się wydarzyć... w formie
teatru kamishibai tj. powstaną opowiadanie i ilustracje.
Stworzony spektakl zostanie zaprezentowany na kanale
YouTube, Instagram, Facebook.
7
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4)

Gmina wspiera
przedsiębiorców
w czasie epidemii

Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, przyznawane na podstawie przepisów
Uchwały nr LI/419/2010 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r. w
sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Głuchołazy i
jej jednostkom organizacyjnym.
Gmina w okresie od lutego do kwietnia 2020 roku ma zmniejszone wpływy z budżetu
państwa dot. podatku od osób ﬁzycznych w kwocie zbliżonej do 800 tys. zł.

Łączna potencjalna utrata dochodów Gminy Głuchołazy z tytułu pomocy dla
przedsiębiorców wyniesie 1 082 806 zł.

Przywrócona opieka
w przedszkolach i żłobku
W związku z trudną sytuacją podmiotów gospodarczych działających na terenie
Gminy Głuchołazy związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Burmistrz
Głuchołaz przygotował pakiet ulg dla przedsiębiorców, których płynność
ﬁnansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Pakiet obejmuje następujące ulgi:
1)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców (wszystkich
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców prowadzących na terenie
Gminy Głuchołazy działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich lub
gastronomicznych), których płynność ﬁnansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące
kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Zwolnienie przyznawane jest na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Głuchołazach Nr XIX/193/20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
grup przedsiębiorców, których płynność ﬁnansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (ww.
uchwała została zmieniona następnie Uchwałą Nr XX/197/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.).
W okresie od dnia ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii do dnia 31 maja 2020 r.
złożono łącznie 49 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości (utrata
dochodów gminy z tego tytułu wyniesie 320 662 zł),

2)

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisami
Burmistrz Głuchołaz na wniosek przedsiębiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego
ważnym interesem (np. w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności społecznogospodarczych skutkujących znaczącym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorcy) udziela ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i innych opłat
polegających na:

Głuchołaskie przedszkola nr 1 i 2, w tym
oddział przedszkolny przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w
Bodzanowie, a także Żłobek Miejski
wznowiły działalność. Od 25 maja 2020
roku placówki rozpoczęły świadczenie
opieki nad dziećmi.
Spośród placówek przedszkolnych, których
o rg a n e m p r o w a d z ą c y m j e s t G m i n a
Głuchołazy wyjątek stanowi oddział
przedszkolny przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. J. Korczaka w Nowym
Świętowie. Zbyt mała liczba deklaracji
rodziców spowodowała podjęcie decyzji
o odstąpieniu od uruchomienia oddziału
przedszkolnego.
Złożone przez rodziców oświadczenia
i deklaracje oddania dzieci pod opiekę

w Żłobku Miejskim w Głuchołazach,
Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Bajka w
Głuchołazach, Publicznym Przedszkolu
nr 2 w Głuchołazach oraz Oddziale
Przedszkolnym przy Publicznej Szkole
P o d s t a w o w e j i m . T. K o ś c i u s z k i
w Bodzanowie stanowiły ok. 25% liczby
przygotowanych przez placówki miejsc.
Szacuje się jednak, że w kolejnych tygodniach
czerwca br. liczba deklaracji i oświadczeń
rodziców systematycznie będzie wzrastać.
Przedszkola i żłobek są na to przygotowane.

 odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty,
 odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę,
 umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty
prolongacyjnej.
W okresie od dnia ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii do dnia 31 maja 2020 r.
złożono: 18 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (utrata
dochodów gminy z tego tytułu wyniesie 612 249 zł) oraz 6 wniosków o umorzenie
zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne (utrata dochodów gminy z tego
tytułu wyniesie 2 482 zł).
3)

Obniżka stawki czynszu podmiotom, które na skutek ogłoszenia stanu epidemii na
terenie Polski zaprzestały prowadzenia działalności w lokalu lub na mieniu gminy lub
podmiotom, które na skutek ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii odnotowały co
najmniej 25% spadek obrotów. Ulga przyznawana jest na podstawie Zarządzenia Nr 696PR.154.2020 Burmistrza Głuchołaz w sprawie pomocy dla przedsiębiorców będących
najemcami bądź dzierżawcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz
nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza poprzez wprowadzenie
zmniejszenia stawek czynszu. Zgodnie z ww. zarządzeniem udzielono pomocy dla
przedsiębiorców, będących najemcami bądź dzierżawcami gminnych lokali użytkowych,
obiektów handlowych oraz nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność
gospodarcza w postaci 95% obniżenia stawki czynszu najmu bądź dzierżawy.
W okresie od dnia ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii do dnia 31 maja 2020 r.
złożono łącznie 39 wniosków o obniżenie stawki czynszu najmu bądź dzierżawy
(utrata dochodów gminy z tego tytułu wyniesie 149 895 zł),
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