
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Zapowiada się inwestycyjna wiosna. W toku mamy budowę 

kanalizacji w Kierpniu, a na dniach ruszy ostatni etap 

modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku. Rozpisaliśmy 

przetargi na budowę nowej siedziby Przedszkola Publicznego nr 4 

i modernizację stadionu miejskiego w Głogówku. 

Inwestycje 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację ostatniego etapu modernizacji 

miejskiej oczyszczalni, Zakład Komunalny Głogówek podpisał 

umowę na prace za 4,8 mln zł. W przetargu na przedszkole czekamy 

na oferty do 31 marca, a w przetargu na przebudowę stadionu termin 

składania mija 12 kwietnia. Na wszystkie inwestycje pozyskaliśmy 

dofinansowania: z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i Polskiego Ładu. 

Decyzje o odświeżeniu elewacji podjęły jeszcze w zeszłym roku 

związane z gminą wspólnoty mieszkaniowe z ul. Zamkowej 30 i 34 

oraz Rynek 3 w Głogówku. Następny w kolejce w tym roku jest ciąg 

ul. Chopina 9-11-13. Prace zostaną wykonane na zlecenie Zakładu 

Komunalnego Głogówek. 

Wiata/altana sołectwa Winiary na miejskim stadionie przy ul. 

Damrota dzięki dopasowanym plandekom powiększyła metraż 

tamtejszej świetlicy. Uniezależnienie się od warunków 

atmosferycznych kosztowało 25 tys. zł z funduszu sołeckiego. 

Trwa rewitalizacja alei lipowej w Głogówku. Dziesięć kompletów 

ławek i koszy zastąpiło swoich zdezelowanych poprzedników. 

Pojawiło się też oznakowanie, że aleja lipowa jest już oficjalnie 

pomnikiem przyrody. Inwestycja kosztowała ponad 13,6 tys. zł. 

O nowe wyposażenie wzbogaciła się świetlica wiejska w 

Zwiastowicach. Do dyspozycji mieszkańców są teraz stół do ping-

ponga, piłkarzyki, projektor, głośnik i ekran. Zakupy kosztowały 5 

tys. zł z budżetu gminy. 



Został oświetlony nowy most na drodze krajowej nr 40 w Mochowie. 

Za obiekt odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad, a za oświetlenie od teraz nasza gmina. 

Wkrótce rozpocznie się przebudowa sieci i przyłączy gazu na ul. 

Winiary w Głogówku, gdyż Starostwo Powiatowe w Prudniku wydało 

decyzję o czasowej zmianie organizacji ruchu. Gmina złożyła do 

Polskiego Ładu wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg 

gminnych w Głogówku (chodzi o Winiary, Winiary Tylne, Małe 

Winiary, ul. Rataja, św. Anny i Polną). Jeśli nabór zakończy się 

pomyślnie, nowy asfalt pojawi się na ulicy dopiero po położeniu 

wszelkich możliwych instalacji. 

Dofinansowania 

Gmina zdobyła dofinansowanie w ramach programu „Senior+” na lata 

2021-2025, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej. Za prawie 78 tys. zł zostanie pokryta część tegorocznych 

kosztów utrzymania głogóweckiego domu, zatrudnienia personelu, 

organizacji warsztatów, wykładów, imprez integracyjnych i 

wyjazdów. Ze swojej strony do funkcjonowania „Seniora+” gmina 

dołoży 130 tys. zł. 

Kolejny rok skorzystamy z rządowego programu „Posiłek w szkole i 

w domu”. Dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych będących w 

gorszej sytuacji materialnej lub życiowej, uzyskane za pośrednictwem 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyniesie 60 tys. zł, 40 tys. zł 

dołożymy ze swojego budżetu. W ubiegłym roku z programu 

skorzystało 249 osób, które odbierały posiłki w stołówkach bądź 

pieniądze na ich zakup lub przygotowanie. 

Gmina Głogówek pozyskała ponad 29 tys. zł z programu „Opieka 

wytchnieniowa”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. 

Osobom całe dnie, a czasem i noce poświęcającym na opiekę nad 

najbliższymi, którzy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, 

trudno o chwilę dla siebie. Za pozyskaną kwotę kilka osób „złapie 

oddech”, a ich najbliżsi będą mieli w tym czasie zapewnioną opiekę. 

O kolejne 10 tys. zł bliżej do nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego są druhowie i druhny z Ochotniczej Straży 



Pożarnej w Racławicach Śląskich. Za taką kwotę ich steyer z 1976 

roku trafił do nowego właściciela, a pieniądze do puli na nowe auto. 

Strażacy z Racławic Śląskich mają już zadeklarowane przez naszą 

gminę 500 tys. zł i promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji na dofinansowanie z budżetu państwa i firm 

ubezpieczeniowych w jeszcze nieznanej wysokości. 

Złożyliśmy pięć wniosków w drugim naborze do Polskiego Ładu. 

Staramy się o dofinansowania: 

1) rozbudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w 

Starych Kotkowicach, podłączenia wsi do oczyszczalni ścieków w 

Głogówku; 

2) rewitalizacji i odbudowy zabytkowych murów obronnych przy 

ulicy Dąbrowskiego w Głogówku; 

3) modernizacji dróg gminnych w Głogówku (Winiary, Winiary 

Tylne, Małe Winiary, ul. Rataja, św. Anny, Polna); 

4) budowy rurociągów tranzytowych doprowadzających wodę z 

Głogówka do Głogowca, z Kazimierza do Wróblina, z Głogówka do 

Błażejowic Dolnych i ze Zwiastowic do przysiółka Mikulsko; 

5) zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Racławicach 

Śląskich - przebudowy tarasu rekreacyjnego i boiska sportowego, a 

także budowy obiektów lekkoatletycznych. 

Spotkania 

Obchodziliśmy święto naszych pań. Odbyła się dla nich specjalna 

impreza w Centrum Kultury w Głogówku, gdzie na naszą płeć piękną 

czekały przysmaki, ozdoby, kosmetyki, ciuchy, apaszki, literatura 

kobieca, seans filmowy, a nawet „kosmiczna” wersja mopa. Życzenia 

złożyłem również paniom z głogóweckiego oddziału Polskiego 

Związku Emerytów i Rencistów. 

Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Głogówku Jerzym 

Kunertem spotkaliśmy się z naszymi sołtysami z okazji Dnia Sołtysa. 

Podziękowaliśmy im za wytężoną pracę dla lokalnych społeczności. 

Była też mowa o najbliższym wyzwaniu, jakie czeka zarówno 

wiejskie wspólnoty, jak i całą gminę - schronienie przed wojną 



znalazło u nas już przynajmniej 200 osób z Ukrainy, które przy naszej 

pomocy będą się musiały odnaleźć w nowej rzeczywistości. 

Pierwszy kwartał roku to czas, w którym różne organizacje 

podsumowują minione 12 miesięcy. Nie inaczej było w Kazimierzu, 

gdzie 22 marca zebrało się tamtejsze Stowarzyszenie Odnowy Wsi. W 

zebraniu oprócz członków stowarzyszenia uczestniczyli także 

zaproszeni goście, a wśród nich funkcjonariusze policji. To właśnie 

wystąpienie mundurowych rozpoczęło całe spotkanie. W krótkiej 

prelekcji zaapelowali oni o ostrożność, szczególnie związaną z 

oszustwami internetowymi i wyłudzeniami dokonywanymi m.in. 

metodą na wnuczka. 

Zasadniczą część zebrania stanowiło podsumowanie 2021 roku 

dokonane przez sołtys Irenę Lesiak. Poinformowała ona o wszystkich 

pracach i inicjatywach realizowanych przez stowarzyszenie. 

Przedstawiła także plan na 2022 r. Podziękowałem jej za 

zaangażowanie w działanie u podstaw, na rzecz wiejskich spraw. We 

wszystkich dyskusjach na zebraniu podkreślano szczególną rolę 

społeczników na terenach wiejskich, którzy mimo trudnych czasów 

pełnych pandemicznych obostrzeń w dalszym ciągu angażują się w 

sprawy swoich małych ojczyzn. 

Wspólnie z zastępczynią Anną Barysz i innymi zaproszonymi gośćmi 

wziąłem udział w szóstych urodzinach Dziennego Domu Senior+ w 

Głogówku. Z tej okazji personel i jego podopieczni zaprosili 

wszystkie osoby, które go często odwiedzają, mają tam wykłady, 

zajęcia lub w jakiejś innej formie współpracują. Prócz przedstawicieli 

urzędu miejskiego byli tam też obecni reprezentanci m.in. parafii św. 

Bartłomieja Apostoła, Muzeum Regionalnego, Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Głogówku. 

Burmistrz Piotr Bujak 


