
GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Jesteśmy coraz bliżej przetargu na budowę nowej siedziby 

Przedszkola Publicznego nr 4. Sporo dzieje się w zakresie 

poprawy naszego bezpieczeństwa, czy to w strażach pożarnych, 

czy na drogach i chodnikach. Początek roku to też czas 

rozstrzygania konkursów i składania wniosków. 

Inwestycje 

Jeden z dalekich potomków rodu von Oppersdorffów wystąpił do 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii z wnioskiem o stwierdzenie 

nieważności decyzji o przejęciu na własność przez państwo polskie 

zamku w Głogówku, siedziby rodowej do 1945 roku. Ministerstwo 

zwróciło się z kolei do kilku urzędów, w tym Urzędu Miejskiego w 

Głogówku, o odszukanie i przesłanie kopii archiwalnych 

dokumentów. Nowy spór o własność zamku może na kolejne miesiące 

albo lata zahamować prace konserwatorskie i rewitalizacyjne. 

Będziemy podejmowali stanowcze, ale spokojne i wyważone kroki, 

żeby uniknąć niezasadnych roszczeń finansowych, a obiekt pozostał 

własnością gminy. W ratowanie zamku nasze państwo, samorząd 

województwa i my jako gmina zainwestowaliśmy około 10 milionów 

złotych. 

Na ukończeniu jest program funkcjonalno-użytkowy nowej siedziby 

Przedszkola Publicznego nr 4. W zespole roboczym mieliśmy okazję 

zapoznać się z koncepcją planowanego budynku. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło prace 

projektowe przed przebudową sieci gazowej na ul. Winiary w 

Głogówku. PGNiG wystąpiło do gminy o uzgodnienie trasy sieci 

gazowej w ciągu drogi. 

Bractwo Strzeleckie w Głogówku stara się o przykrycie dachem 

całości swojej strzelnicy na Winiarach, aby do minimum zmniejszyć 

jej uciążliwość dla sąsiadów, a zarazem stworzyć jak najbardziej 

dogodne warunki do uprawiania tej dyscypliny. Przy poparciu gminy, 

która jest właścicielem obiektu, będzie szukać dofinansowania 

przebudowy z budżetu państwa, gdyż koszty inwestycji są szacowane 



na kilkaset tysięcy złotych. Pomoc przy uzyskaniu wsparcia 

zadeklarowała posłanka Katarzyna Czochara. 

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska 

Od 24 stycznia (poniedziałek), w związku z zaostrzeniem się sytuacji 

epidemicznej i wprowadzonymi obostrzeniami poprosiliśmy o 

ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Miejskim i Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Głogówku. Wszelkie sprawy załatwiamy w 

pierwszej kolejności: telefonicznie - 77 40 69 900 (centrala), 

korespondencyjnie - Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, e-

mailowo - sekretariat@glogowek.pl i przez skrzynkę ePUAP: 

/UMGLOGOWEK/skrytka. Kasa w UM pozostaje czynna, petenci 

wchodzą pojedynczo. 

W 2021 roku zawodowi strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku wyjeżdżali do akcji aż 616 razy. Dużym 

wsparciem w niesieniu pomocy i usuwaniu zagrożeń byli dla nich nasi 

strażacy ochotnicy. OSP w Głogówku odnotowała 98 wyjazdów, OSP 

w Racławicach Śląskich 28, OSP Mochów 16, OSP Szonów 14, OSP 

Dzierżysławice i OSP Twardawa po 7, OSP Mionów i OSP Rzepcze 

po 5, OSP Biedrzychowice i OSP Kazimierz  po 4, OSP Kierpień, 

OSP Stare Kotkowice i OSP Zwiastowice po 2, OSP Wierzch i OSP 

Wróblin po 1. 

Mamy nowe przejście dla pieszych na ruchliwej ul. Piastowskiej w 

Głogówku (droga krajowa nr 40). Bezpieczniej i łatwiej można 

dotrzeć m.in. do parku czy części budynków położonych na drodze 

wylotowej z miasta lub się z nich wydostać. Inwestycję Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ułatwiło wykonanie przez 

gminę odpowiedniego oświetlenia tego fragmentu ulicy. 

Wyjazd z drogi prowadzącej do cmentarza w Starych Kotkowicach 

będzie bezpieczniejszy. Po sygnałach mieszkańców zwróciłem się do 

GDDKiA o ustawienie lustra przy drodze krajowej nr 40. Dyrekcja 

postanowiła poprawić bezpieczeństwo kierowców włączających się do 

ruchu w tym miejscu i przychyliła się do tego wniosku. Po 

zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu zostaną też przestawione 

ograniczające widoczność znaki drogowe. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wybuduje kilkusetmetrowy 

chodnik przy ul. Prudnickiej w Racławicach Śląskich. 

W ratuszu odbyło się posiedzenie zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP. Podsumowałem (jako prezes) 

działalność 15 gminnych jednostek w 2021 roku. Na wyposażenie 

straży zostały wydane z budżetu gminy prawie 142 tys. złotych. 

Ustaliliśmy też wstępny grafik tegorocznych uroczystości i zawodów 

strażackich oraz omówiliśmy planowane inwestycje i szkolenia. W 

trakcie zarządu okazało się, że uzyskaliśmy promesę na 

dofinansowanie z MSWiA na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racławice Śląskie. 

Do końca roku rolnicy z naszej gminy pozbędą się ponad 54 ton folii, 

siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 

big bag ze wsparciem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Dzięki wnioskom złożonym kilka miesięcy temu 

przez producentów gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach 

programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 27 tys. 

zł. 

Konkursy, programy 

Kolejny konkurs rozstrzygnięty - Caritas Diecezji Opolskiej nadal 

będzie służyła pomocą mieszkańcom naszej gminy, za co otrzyma 170 

tys. zł. Pracownicy stacji opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w 

Głogówku będą m.in. wykonywać zabiegi, udostępniać sprzęt, 

pomagać potrzebującym w kontaktach ze służbą zdrowia czy 

zakupach leków. 

Został rozstrzygnięty konkurs na dotacje dla klubów sportowych. Do 

dziesięciu podmiotów trafi 185 tys. zł. Fortuna Głogówek otrzyma 

wsparcie w wysokości 62 tys. zł, Rolnik B. Głogówek 40 tys. zł, 

Racławia Racławice Śląskie 20 tys. zł, KS Twardawa 18 tys. zł, 

Bractwo Strzeleckie w Głogówku 13 tys. zł, LZS Rzepcze 10 tys. zł, 

LZS Zawada i LZS Stare Kotkowice po 6,5 tys. zł, APN Głogówek 

5,5 tys. zł i LUKS RB Głogówek 3,5 tys. zł. Dwie oferty zostały 

odrzucone, dwa kluby nie wzięły udziału w konkursie. 



Od Nowego Roku można się ubiegać za pośrednictwem Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogówku o dodatek osłonowy - nowe 

świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej 

potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz 

rosnących cen żywności. 

Na wnioski osób zainteresowanych otrzymywaniem żywności z 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i jednocześnie 

spełniających kryterium dochodowe pracownicy socjalni Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Głogówku, al. Lipowa 6 czekają do 18 lutego 

włącznie. Kwalifikują się mieszkańcy naszej gminy, których dochód 

netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosi: 1.707,20 

zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł w 

przypadku osoby w rodzinie. 

Prosimy o kontakt w sprawie par małżeńskich z terenu naszej gminy 

obchodzących Złote Gody w 2022 roku. Dane jubilatów można 

przekazywać do Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 77 40 69 908, 

usc@glogowek.pl. Zaproszenie dotyczy małżeństw, które są 

zainteresowane wzięciem udziału w okolicznościowym spotkaniu z tej 

okazji. 

Burmistrz Piotr Bujak 


