
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Kończymy inwestycje, zaczynamy kolejne. Zastrzyk gotówki, jaki 

gmina uzyskała dzięki pozyskanym dofinansowaniom, 

spowodował, że możemy chyba mówić o małym boomie 

inwestycyjnym. Czekają nas spore wyzwania, sporo pracy, ale 

końcowy efekt powinien być satysfakcjonujący dla mieszkańców. 

Inwestycje 

Dostaliśmy kolejne 1,2 mln zł z budżetu państwa na budowę 

kanalizacji sanitarnej. Mamy je wydać do 2024 roku. Dofinansowanie 

przyznano automatycznie na podstawie algorytmu, bazującego na 

danych dotyczących m.in. procentu mieszkańców korzystających już z 

kanalizacji i zamożności gminy. 

Dobiega końca przebudowa ul. Korfantego w Głogówku. Wartość 

inwestycji to 900 tys. zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 630 tys. zł. 

Ruszyła modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Głogówku. Na pierwszy ogień poszedł dach za prawie 523 tys. zł. Na 

modernizację siedziby MGOK-u nasza gmina otrzymała 2 mln złotych 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

500 tys. zł, uzyskane przez gminę dzięki zajęciu drugiego miejsca w 

konkursie „Rosnąca odporność”, zostanie przeznaczone na zakup 

nowego samochodu dla OSP Racławice Śląskie. W wysłużonym 

steyrze 690 z 1976 roku instalacja elektryczna działa już na słowo 

honoru, a OSP należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego musi mieć dwa sprawne pojazdy. 

Dziesięć OSP zakupiło sprzęt za 53,5 tys. zł z budżetu gminy. Węże, 

hełmy, odzież ochronna, latarki i inne elementy strażackiego 

wyposażenia trafiły do OSP Biedrzychowice, OSP Głogówek, OSP 

Kazimierz, OSP Racławice Śląskie, OSP Wierzch, OSP Wróblin, OSP 

Zwiastowice, OSP Dzierżysławice, OSP Głogówek, OSP Kierpień i 

OSP Mionów. Pozostałe jednostki wykorzystały swoją pulę na 

remonty. 



Dobiegają końca prace pielęgnacyjne na alei Lipowej uzgodnione z 

mieszkańcami podczas konsultacji społecznych w sprawie 

ustanowienia jej pomnikiem przyrody. Kosztowały 50 tys. zł. 

Odpowiadając na kolejne postulaty mieszkańców, na alei zostanie 

zamontowana dodatkowa mała architektura - ławki i kosze na śmieci. 

204 wnioski wpłynęły od naszych mieszkańców zainteresowanych 

skorzystaniem z programu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 

dzieci z rodzin pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Z 

dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego (w większości 

laptopów) mogą skorzystać dzieci z rodzin byłych pracowników 

państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Nasza gmina 

wystąpiła teraz o odpowiedni grant. Jeżeli otrzyma go we 

wnioskowanej wysokości, przystąpi do zakupu sprzętu w ramach 

otrzymanej kwoty, a następnie przekaże go osobom, które się zgłosiły. 

W ślad za przesunięciami w budżecie (35 tys. zł radni przeznaczyli na 

projekt funkcjonalno-użytkowy budowy nowej siedziby Przedszkola 

Publicznego nr 4 oraz 5 tys. zł na rozpoczęcie prac nad projektem 

funkcjonalno-użytkowym modernizacji stadionu) rozpoczęliśmy 

realizację inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu (blisko 12 

mln zł). 

Przymierzamy się do kompleksowej modernizacji oświetlenia w 

gminie na energooszczędne. Przy okazji ze spółką Tauron 

Dystrybucja analizujemy możliwość iluminacji najbardziej 

reprezentacyjnych obiektów. 

Wydarzenia 

W rankingu badającym jakość życia w gminach zajęliśmy ósme 

miejsce w kraju w kategorii podobnych wielkościowo samorządów. 

Ranking oceniał jakość życia typowej rodziny i gospodarstwa 

domowego. Został opracowany przez Polską Agencję Prasową we 

współpracy z Polską Akademią Nauk. 

Razem z radnymi gminy Głogówek podjąłem zdecydowane działania, 

aby powiat prudnicki nie likwidował/przekształcał Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku. Na mój wniosek rada miejska 

podjęła uchwałę protestacyjną. Zaproponowałem powiatowi 



użyczenie dwóch pięter w niedoszłym szpitalu na ZOL. Powiat 

oczekiwał 1 mln zł z tytułu sprzedaży ZOL-u gminie, uzależniając od 

tego remont pomieszczeń po byłym domu dziecka na ul. 3 Maja na 

potrzeby ZOL-u. 

Święto Niepodległości godnie upamiętniliśmy podczas uroczystości w 

Głogówku i w Racławicach Śląskich. 

Podczas IX Festiwalu Piosenki Jesiennej w Twardawie i IV Festiwalu 

Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

ze względów bezpieczeństwa występy uczestników nagrano osobno, a 

całość wyemitowano online. 

W kilku sołectwach naszej gminy odbyły się tradycyjne pochody 

świętomarcińskie. 

30 stycznia 2022 roku także w naszej gminie odbędzie się 30. finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztabem będzie jak zwykle 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku. 
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