
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

W gminie sporo się dzieje pod względem inwestycyjnym. Co 

cieszy, w przypadku wielu zadań skutecznie pozyskujemy środki 

lub wsparcie zewnętrzne. Tym samym odblokowujemy środki z 

własnego budżetu, które można przeznaczyć na realizacje 

kolejnych postulatów mieszkańców. Zachęceni powodzeniem, 

składamy kolejne wnioski o dofinansowanie. Być może uda się 

przyśpieszyć budowę kanalizacji sanitarnej, mieszkań, 

przedszkola lub zmodernizować miejski stadion? 

Ochrona środowiska 

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku. Po 

gruntownym odnowieniu na obiekt wróciła dwutonowa prasa do 

odwadniania osadu. 

Warte ok. 7,7 mln zł zadanie, realizowane przez Zakład Komunalny 

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Opolskie 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, zmniejszając też tempo wzrostu opłat za kanalizację 

ściekową. 

Zakład Komunalny Głogówek podpisał z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy na 

udzielenie nisko oprocentowanych pożyczek na realizację dwóch 

inwestycji: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kierpień - 1,97 mln zł oraz modernizację oczyszczalni ścieków w 

Głogówku etap II - 2,62 mln zł. 

Fizycznie budowa kanalizacji w Kierpniu zacznie się z początkiem 

września. Długość wybudowanej sieci wyniesie ok. 4721 mb, 

natomiast przyłączyć może się 115 posesji. Powstanie również sześć 

przepompowni ścieków. 

Inwestycje 



Budowlańcy mieli pracowite wakacje, żeby podnieść standard 

naszych placówek oświatowych. W trakcie realizacji są jeszcze 

pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku – 

koszt 58 tys. zł i modernizacja kuchni i stołówki w SP nr 2 w 

Głogówku - prawie 157 tys. zł (w tym 80 tys. zł dotacji z rządowego 

programu „Posiłek w szkole”). W Przedszkolu Publicznym nr 3 w 

Głogówku (ul. Korfantego) dostosowano pomieszczenia dla dzieci do 

wymogów przeciwpożarowych, wyłożono ściany płytami o określonej 

odporności ogniowej - koszt to prawie 25 tys. zł. 

Oddaliśmy też do użytku miejski monitoring. Kamery od razu 

potwierdziły swoją przydatność w ustaleniu sprawcy wandalizmu. 

Rozpoczęliśmy modernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Głogówku. Rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację I etapu 

- remont dachu. Wykonawca zrealizuje prace za 523 tys. zł. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na wóz dla OSP Szonów. Wysłużonego 

jelcza zastąpi volvo FL 4x4 za niecałe 781 tys. zł. Dofinansowanie z 

różnych źródeł wyniesie 450 tys. zł. W związku z nieopłacalnością 

naprawy stary pojazd został odpłatnie zezłomowany. 

Dofinansowania, wsparcie 

Złożyliśmy trzy wnioski do rządowego funduszu „Polski ład”. 

Bezzwrotnie dofinansowuje on inwestycje realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego poprzez promesy udzielane przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego. Złożone wnioski dotyczą 

dofinansowań: budowy nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 

4 w Głogówku z oddziałami zamiejscowymi w Kierpniu i na 

Oraczach przy ul. Pasternik w Głogówku – 6,8 mln zł; budowy 

kanalizacji sanitarnej w dziewięciu sołectwach gminy i modernizacji 

sieci wodociągowej - 76 mln zł; przebudowy stadionu miejskiego przy 

ul. Damrota, z którego korzystają Fortuna Głogówek i LKS Rolnik 

B.Głogówek - prawie 5 mln zł. 

We współpracy z Radą Miejską Głogówka zrealizowaliśmy prawie 

całą procedurę przystąpienia gminy do spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa „Opolskie Południe”. Na wkład własny gmina otrzyma 

3 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 



Umowę o powołaniu spółki w formie aktu notarialnego podpiszemy 

na początku września. 

MGOK pozyskał prawie 72 tys. zł na projekt pn. „W sieci kultury” z 

programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego 

Centrum Kultury. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na 

zwiększenie kompetencji i umiejętności związanych z edukacją 

kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie 

instytucji w niezbędny sprzęt. 

Gmina Głogówek pozyskała też dofinansowanie na funkcjonowanie 

Dziennego Domu „Senior+”. Kwotą 64 tys. zł wsparło placówkę 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze swojego budżetu gmina 

dołoży ponad 140 tys. zł. 

Miasto wzbogaciło się o dwie nowe atrakcje. Oddaliśmy do użytku 

plac zabaw przy ul. Spółdzielczej, a nasze Muzeum Regionalne 

przygotowało wystawę „Obserwatorium Miasta” przy 

franciszkańskim obserwatorium astronomicznym. Obie atrakcje cieszą 

się już sporym zainteresowaniem. 

Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przekazał ze swoich zasobów na rzecz szkół 

funkcjonujących na wiejskich terenach naszej gminy 20 zestawów 

komputerowych. Z pozyskanego sprzętu skorzystają uczniowie szkół 

w Racławicach Śląskich, Szonowie, Twardawie i Biedrzychowicach. 

Przekazane przez dyrektora Opolskiego Oddziału ARiMR Wojciecha 

Komarzyńskiego i jego zastępcę Przemysława Tetłaka komputery 

odebraliśmy wspólnie z dyrektorkami obdarowanych placówek. 

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas wizji terenowej, która odbyła się 

przy ul. Szkolnej w Głogówku, w urzędzie miejskim odbyło się 

spotkanie mieszkańców z dzielnicowym, podczas którego zostały 

omówione nurtujące ich problemy dotyczące bezpieczeństwa. 

Kultura, sport, relacje 

W ramach programu „Odnowa Wsi Opolskie” po raz kolejny został 

zorganizowany konkurs „Piękna Wieś Opolska”. Swoich sił próbują 

dwa sołectwa zgłoszone przez gminę: Mochów i Biedrzychowice. 



Mochów startuje w kategoriach „Najpiękniejsza wieś” i „Najlepszy 

projekt odnowy wsi” z inicjatywą „Centrum edukacyjno-sportowe”. 

W tej drugiej kategorii Biedrzychowice zgłosiły z kolei projekt 

„Śląski tygiel kulinarny”. 

Uczestniczyłem w prezentacji jesiennej ramówki TVP3 Opole, która 

odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku. 

Gmina Głogówek razem z Piekarami Śląskimi była też partnerem 

społecznym meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice w ramach Klubu 

Kibiców Śląskich Miast. 

Skierowałem list do André Kupera, przewodniczącego sejmiku 

Nadrenii Północnej – Westfalii, z wyrazami współczucia i 

solidarności z ofiarami powodzi, która dotknęła mieszkańców tego 

regionu. André Kuper w latach 1997-2012 był burmistrzem Rietberga, 

partnerskiej gminy Głogówka. 

Wyraźnie ożywiło się życie społeczno-kulturalne w naszej gminie, 

które pandemia tak skutecznie ograniczyła w ubiegłym roku. 

Organizatorem części imprez (Festiwal Zdrowia, Głogówecka 

Biesiada Dworska) była gmina i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Głogówku, reszty lokalne społeczności. Jako samorząd wsparliśmy 

m.in. finansowo te oddolne inicjatywy. Mocnym finałem imprez 

plenerowych, w związku z pogłoskami o kolejnej fali pandemii, 

powinny być gminne dożynki w Starych Kotkowicach 12 września. 

Burmistrz Piotr Bujak 


