
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

W wiosennych miesiącach właściwego tempa nabrały miejskie 

inwestycje. Samorząd włączał się też w inicjatywy organizowane 

przez inne podmioty. 

Inwestycje 

Ze wszystkich sił jako samorząd poprzemy zaproponowaną przez 

samorząd województwa opolskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu budowę pięciokilometrowej wschodniej obwodnicy miasta na 

drodze wojewódzkiej nr 416 pomiędzy Głogowcem a Rzepczem. 

Inwestycja za 58 mln zł ogromnie zmniejszyłaby natężenie ruchu w 

Głogówku i poprawiła bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. Tak 

jak wcześniej za inwestycją, tak teraz będziemy lobbować, żeby 

obwodnica uzyskała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju 

Dróg. 

Na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku nasza gmina uzyskała 

ponad 863 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Licząca niespełna 200 metrów uliczka zmieni się do 

podbudowy włącznie. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo 

użytkowników i uczniów działających w sąsiedztwie: Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i jego internatu, hali 

sportowej i kompleksu sportowego, Przedszkola Publicznego nr 3 w 

Głogówku i żłobka. Wartość całej inwestycji to ponad 1,2 mln zł. 

Szykujemy basen w Głogówku do sezonu letniego. Wydamy 162 tys. 

zł na modernizację chodników, schodów i układu kontrolno-

pomiarowego, wymianę podestu przy zjeżdżalni. Oprócz tego trwa 

czyszczenie całego obiektu - kostki, kratek, kanałów filtrujących, 

podziemnych zbiorników przelewowych. 

Modernizujemy skwer przy ul. Spółdzielczej w Głogówku za 155 tys. 

zł. Do końca czerwca skwer z nowym placem zabaw zostanie 

oświetlony, objęty monitoringiem, pojawią się też nasadzenia, ławki i 

kosze. 

Przebudowa i rozbudowa czekają kuchnię i jadalnię Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Głogówku (na Oraczach). Trzeci wniosek 



złożony przez placówkę o dofinansowanie okazał się skuteczny. Z 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina Głogówek 

otrzyma 80 tys. zł. Koszt całej inwestycji oszacowano na 125 tys. zł, 

gmina dołoży ze swojego budżetu 45 tys. zł. 

Trwa modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach. 

Warte prawie115 tys. zł prace potrwają do połowy czerwca. Na 

inwestycję złożą się pieniądze z budżetu gminy, funduszu sołeckiego i 

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego z Wrocławia 

przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

Głogówka. Plan powstanie do końca marca 2022 roku i będzie 

kosztował prawie 111 tys. zł. 

Sygnały od mieszkańców o niewystarczającej liczbie miejsc w 

przedszkolach oraz niejasna sytuacja związana z Przedszkolem 

Publicznym nr 4 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi w 

Kierpniu i na Oraczach, którego budynek wraz z działką przy ul. 

Powstańców w Głogówku należą do zakonu sióstr elżbietanek, 

skłoniły mnie do zwrócenia się do rady miejskiej o wprowadzenie do 

budżetu zadania budowy przedszkola przy ul. Pasternik, na terenie 

byłego targowiska miejskiego. Koszt powstania całkowicie nowego 

obiektu oszacowaliśmy wstępnie na 6-7 mln zł, potrzebnej 

dokumentacji na 70-80 tys. zł. Przedszkole miałoby pomieścić 150 

dzieci. 

Wyremontowane mieszkanie komunalne przy głogóweckim rynku, o 

powierzchni niespełna 34 metrów kw., zostało na stałe wyłączone z 

najmu oraz sprzedaży, stając się mieszkaniem interwencyjnym. Ten 

lokal wykorzystamy podczas sytuacji kryzysowych, gdy trzeba będzie 

natychmiast zapewnić poszkodowanym dach nad głową. 

Pamiętające w dużej mierze jeszcze lata 70. ubiegłego wieku łazienki 

na głogóweckiej strzelnicy kosztem ponad 40 tys. zł wkroczyły w 

XXI wiek. Samorząd dołożył do inwestycji ze swojego budżetu 25 

tys. zł, resztę sfinansowało Bractwo Strzeleckie. Przy okazji bractwo 

uporządkowało i obsadziło przy pomocy gminy (1,2 tys. zł) teren przy 

swoim parkingu. 



Wyremontowaliśmy świetlicę w budynku klubowym na stadionie 

miejskim przy ul. Damrota. Kosztem 18 tys. zł zostały wymienione 

oświetlenie, podłogi, podłączona klimatyzacja i odmalowane ściany. 

Kontynuujemy zaczęte w ubiegłym roku prace przy modernizacji i 

rozbudowie placów zabaw na terenie gminy. Są one finansowane z 

funduszów sołeckich poszczególnych wiosek. Nowe urządzenia 

zabawowe trafiły do Kierpnia (za 16 tys. zł; dodatkowo biegacza 

zapewniło wsparcie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5 tys. 

zł), Winiar (13 tys. zł) i Racławic Śląskich (12 tys. zł). 

Bezpieczeństwo 

Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowego samochodu 

gaśniczego dla OSP Szonów. Wysłużonego jelcza z 1983 roku zastąpi 

wreszcie nowy pojazd. 

Dwie z naszych straży pożarnych otrzymają wsparcie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu. Do OSP Mochów i OSP Wróblin trafią m.in. ubrania 

specjalne typu Nomex, latarki, detektor gazów. Obie jednostki 

skutecznie postarały się o środki w wysokości 20 tys. zł każda. 

Za 8 tys. zł (w tym 6,4 tys. zł z budżetu gminy) druhowie z OSP 

Kazimierz zakupili odpowiednią przyczepkę, na której da się 

bezpiecznie przewozić agregat prądotwórczy. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Racławicach Śląskich Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 

IMGW PIB zainstaluje na własny koszt swoją stację pomiarową. 

Urządzenia będą mierzyć opady. 

Nasza gmina otrzymała z rządowych zapasów 52,8 tys. maseczek. 

Każdy mieszkaniec może je bezpłatnie otrzymać w biurze podawczym 

urzędu miejskiego (pok. 1). 

Ochrona środowiska 

Zakład Komunalny Głogówek ogłosił pierwsze zamówienia na 

modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków. Warte ok. 7,7 mln zł 

zadanie w blisko połowie jest dofinansowane (3,6 mln zł) z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 



lata 2014-2020. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę stanu wód 

powierzchniowych w gminie, zwłaszcza rzeki Osobłogi. Stworzy 

także możliwość podłączania kolejnych miejscowości do 

oczyszczalni. 

Przy ul. Mickiewicza w Głogówku powstał miejski punkt odbioru 

elektroodpadów. Każdy rodzaj odpadu jest zbierany osobno. 

Utworzenie punktu (zakup, przygotowanie podłoża, montaż) 

kosztowało 21,5 tys. zł. 

Poprawa estetyki 

Gmina zawarła umowę użyczenia cmentarza w Olszynce z Fundacją 

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ). Nekropolia została też 

uporządkowana przez harcerzy z Głogówka i samorządowców. 

Trwa zagospodarowywanie głogóweckiego rynku. Pojawiły się na 

nim nowe ławeczki i donice. Wszystkie nowe donice zostały 

obsadzone (m.in. grabami, wierzbami, turzycami, hortensjami, 

funkiami i lawendami). Do starszych dwóch kwiatowych wież 

kaskadowych dołączyły jeszcze cztery kolejne, z pelargoniami. Do 

donic trafiły też bratki, a następnie begonie i bataty. Całości dopełnia 

kamienno-roślinna róża wiatrów. 

Został rozpisany konkurs na najpiękniejszy ogród oraz balkon/taras w 

gminie. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe. 

Oświata, samorząd 

Od 12 kwietnia gmina uruchomiła bezpłatne konsultacje 

psychologiczne dla dzieci. Psycholog udziela porad tylko za zgodą i w 

obecności rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku. 

Zostały rozstrzygnięte konkursy na dyrektorów trzech placówek 

oświatowych w gminie Głogówek. Przez kolejne pięć lat Szkołą 

Podstawową nr 1 w Głogówku nadal będzie kierować Ewa Łobos-

Leszczyńska, Szkołą Podstawową w Biedrzychowicach Barbara 

Stolarewska, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 

Głogówku Marek Muszyński. 

Po rezygnacji poprzedniego sołtysa mieszkańcy Głogowca 

zdecydowali, że nową sołtyską zostanie Monika Kotysz. 

Uroczystości 



W godny sposób uczciliśmy rocznicę wybuchu powstania w getcie 

warszawskim, Dzień Flagi, nadanie rondu w Racławicach imienia 

Powstańców Śląskich, setną rocznicę wybuchu III powstania śląskiego 

i 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości odbyły 

się w Głogówku i Racławicach Śląskich. 

Wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego panią Brygidą Łątką 

przekazaliśmy medale Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” 17 parom małżeńskim z gminy Głogówek. 

Odwiedziliśmy też pana Józefa Wlizłę z Szonowa, który świętował 

setne urodziny. 

Zostały oczyszczone i odświeżone wszystkie miejsca upamiętnień w 

Głogówku. 

Pomogliśmy 

Zdecydowałem, że w ramach pomocy naszym przedsiębiorcom w 

trakcie pandemii opłata za tegoroczne ogródki piwne w gminie 

Głogówek będzie wynosiła 1 zł, jak w ubiegłym roku. 

Do przytuliska dla zwierząt w Dębowej koło Kędzierzyna-Koźla 

zawieźliśmy ponad 300 kg karmy dla psów i 400 kg karmy dla koni, 

ofiarowanych przez przedsiębiorstwo HL Polska. 

Przy pomocy naszego samorządu przedstawiciele Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Głogówku odwiedzili przytulisko dla zwierząt 

Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach i 

również przekazali karmę dla kotów i psów. 

Na placu zamkowym w Głogówku odbyły się w kwietniu i w maju 

dwie udane giełdy staroci, planowane regularnie na co trzecią 

niedzielę miesiąca. 

Na drodze z Głogówka do Tomic odbyła się w kwietniu akcja pn. 

„Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie”, organizowana przez 

Bractwo Motocyklowe Głogówek i Komendę Powiatową Policji w 

Prudniku. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi kierowcom 

samochodów, aby częściej zerkali w lusterka wsteczne. Gmina 

Głogówek wsparła wszystkie te wydarzenia. 

Urząd miejski bezkosztowo pozyskał z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu citroena 



berlingo. Samochód dostawczy posłuży pracownikom technicznym 

gminy i do przewozu ładunków przy organizacji różnych 

przedsięwzięć. 

Burmistrz Piotr Bujak 


