
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Październik był bardzo pracowitym miesiącem, ale głównie 

„przygotowawczym” i konsultacyjnym. Finalizowaliśmy też 

niektóre zadania i działania przygotowywane wcześniej. 

Przedstawiciele Wód Polskich (Zarządu Zlewni w Opolu) - dyrektor 

Aleksandra Drescher i Piotr Pancześnik odwiedzili Głogówek. 

Rozmowy dotyczyły stworzenia zbiornika retencyjnego w 

Racławicach Śląskich. Zobowiązałem się, jeśli pozwolą na to 

procedury, że gmina wystąpi do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych o dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy 

zbiornika. Koszt tego opracowania to szacunkowo 4-5 mln zł, a samej 

budowy nawet 300 mln zł. Umówiliśmy się z Wodami Polskimi na 

wspólny lobbing tej inwestycji. 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy złożyli 85 wniosków do uwzględnienia 

w planie zagospodarowania przestrzennego Głogówka. Dolnośląskie 

Biuro Projektowania Urbanistycznego z Wrocławia przeanalizuje je 

teraz i zawrze (bądź nie) w projekcie nowego dokumentu 

planistycznego dla naszego miasta. Najwięcej wniosków dotyczyło 

przekwalifikowania użytków rolnych na tereny pod zabudowę 

jednorodzinną lub dopuszczenia większej liczby typów zabudowy na 

terenach dotychczasowej zabudowy jednorodzinnej. Plan 

zagospodarowania przestrzennego powstanie do końca marca 2022 

roku i będzie kosztował prawie 111 tys. zł. 

Odbyły się konsultacje w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 

alei lipowej i kilku cennych przyrodniczo drzew przy Zespole Szkół w 

Głogówku – elektronicznie (napisało w tej sprawie kilkadziesiąt osób) 

i w terenie. W spacerach po alei i przyszkolnym parku wzięli udział 

mieszkańcy, urzędnicy i kilku radnych. Zapewniałem, że ustanowienie 

pomników przyrody nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami dla 

właścicieli sąsiednich posesji. Zadeklarowałem też, że nim ostatecznie 

skieruję projekty uchwał pod obrady rady miejskiej, przynajmniej 

wzdłuż już użytkowanych nieruchomości na alei lipowej odbędą się 



prace pielęgnacyjne, a jeśli wystarczy pieniędzy - także na jej 

dłuższym odcinku. 

Poprzez gminną stronę na Facebooku zbieraliśmy z kolei opinie, gdzie 

umieścić nowiuteńki defibrylator, żeby był w najbardziej przydatnym 

miejscu. Ratujące życie urządzenie zakupiliśmy za 7 tys. zł w ramach 

projektu „Bezpieczeństwo bez granic”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Najwięcej osób 

wskazało ratusz w Głogówku i jego okolice. 

Przebudowa i rozbudowa kuchni i jadalni Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Głogówku (na Oraczach) zostały zakończone. W trzecim podejściu do 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” placówka zdobyła 

dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. Koszt całej inwestycji 

wyniósł prawie 157 tys. zł, różnicę pokryła gmina. 

Wyładnieją kamienice w centrum Głogówka. Decyzje o odświeżeniu 

elewacji podjęły związane z gminą wspólnoty mieszkaniowe z ul. 

Zamkowej 30 i 34 oraz Rynek 3. Prace zostaną wykonane na zlecenie 

Zakładu Komunalnego w Głogówku, już się rozpoczęły. 

Województwo opolskie jako lider projektu podpisało umowę na 

opracowanie dokumentacji w ramach programu KOLEJ+ dla zadania 

„Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 na trasie Racibórz - 

Racławice Śląskie”. Partnerami projektu są trzy powiaty i pięć gmin, 

w tym nasza. 

W ramach zadania „Wyposażenie wozów strażackich w ramach 

wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów 

wiejskich” Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników dofinansuje kwotą 3,5 mln zł zakupy sprzętu w ponad 3000 

OSP na terenie całego kraju. Wśród nich jest też sześć straży z naszej 

gminy: OSP Głogówek, OSP Mochów, OSP Wierzch, OSP Wróblin, 

OSP Stare Kotkowice i OSP Dzierżysławice. Otrzymane z FSUSR 

pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. agregatów 

prądotwórczych, motopomp, nożyc do cięcia prętów, pilarek, 

armatury wodno-pianowej, radiotelefonów. 



Nasze przedszkolaki dostaną nowe książki i będą brać udział w 

konkursach i zajęciach promujących czytanie. Do 4,5 tys. zł 

pozyskanych z Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 gmina dołoży tylko 1125 zł. 

Skutecznie wnioski złożyły Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku i 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie. Obie 

placówki zrealizują zadania do końca tego roku. 

Spotkałem się z przedstawicielami oddziałów Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Głogówku i w Racławicach 

Śląskich w sprawie współpracy w 2022 roku. Zapowiada się ona 

bardzo interesująco, byle nie sparaliżowała jej pandemia. 

Wydarzenia 

W Szonowie powitaliśmy nowy średni samochód pożarniczy dla 

tamtejszej straży - volvo FL 4x4 ze zbiornikiem o pojemności ponad 4 

metrów sześciennych i autopompą o wydajności 1600 litrów na 

minutę. Pojazd kosztował 781 tys. zł. Na tę kwotę złożyły się 

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy 

System Ratowniczy-Gaśniczy, firmy ubezpieczeniowe, gmina i 

strażacy. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowałem podziękowania za 

wytężoną pracę w niełatwych warunkach do kadry kierowniczej i 

pracowników naszych placówek oświatowych. Przyznałem dziewięć 

nagród wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom. 

Wziąłem udział w obchodach 75-lecia LKS Racławia Racławice 

Śląskie w Racławicach Śląskich i Święcie Pieczonego Ziemniaka przy 

Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie. 

W Opolskiej Olimpiadzie Senioralnej rozgrywanej w Stegu Arena 

Opole nasze panie z Domu Dziennego Senior+ zajęły drugie miejsce 

w stawce 16 drużyn. Wystąpiły wspólnie w drużynie z podopiecznymi 

Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach. 

Burmistrz Piotr Bujak 


