
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Kwiecień był miesiącem rozpisywania przetargów i podpisywania 

umów. Ich efekty zobaczymy w późniejszym okresie. Cały czas 

zaskakuje – niestety głównie na minus - rozchwiana wojną na 

Ukrainie i inflacją gospodarka. Tym wyzwaniom będziemy 

musieli razem sprostać. 

Inwestycje 

Powtarzamy przetargi: na budowę nowej siedziby Przedszkola 

Publicznego nr 4 (z powodu przekroczenia budżetu, wpłynęło siedem 

ofert, najtańsza opiewała na niecałe 13 mln zł) oraz na przebudowę 

stadionu miejskiego w Głogówku (brak ofert w pierwszym 

postępowaniu). Obie inwestycje są dofinansowane z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, mamy 

łącznie blisko 12 mln zł wsparcia. Zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi przez rząd w programie postępowania na nie trzeba 

ogłosić do 18 sierpnia, ale nie będziemy z tym zwlekać. 

Po otrzymaniu promesy z Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego/ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

330 tys. zł rozpisaliśmy przetarg na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Racławicach Śląskich. Na ten cel przeznaczyliśmy też 500 tys. zł 

pochodzące z nagrody dla gminy w konkursie „Rosnąca odporność” i 

10 tys. zł ze sprzedaży starego samochodu gaśniczego. Trwa również 

zbiórka pieniędzy prowadzona przez strażaków z Racławic. 

W ramach prowadzonej za środki Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (kolejne 2 mln zł dofinansowania) modernizacji Centrum 

Kultury w Głogówku jego siedziba została efektownie podświetlona. 

Ostatnia wpłata trafiła na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Tym sposobem nasza gmina jest już pełnoprawnym właścicielem 

obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Głogówku. Decyzja o transakcji zapadła w poprzedniej kadencji, w 

2018 roku. Coroczne wpłaty po kilkaset tysięcy złotych z gminnej 

kasy złożyły się łącznie na kwotę ponad 2,1 mln zł. 



Zagospodarowanie terenów gminnych 

Podczas ubiegłorocznych tzw. spaceru badawczego i spotkania 

fokusowego mieszkańcy zasugerowali, co dalej ze skwerem na działce 

594 przy ul. Szkolnej w Głogówku. Większość obecnych 

opowiedziała się za zachowaniem jego zielonego charakteru przy 

ewentualnym uporządkowaniu. Zgodnie z ich sugestiami gmina 

wybrała firmę, która przygotuje projekt rewitalizacji skweru - 

zaplanuje nową zieleń i tzw. małą architekturę (ławki, kosze). 

Dokumentacja będzie kosztować 8 tys. zł i powstanie do końca 

września. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz m.in. 

owadów pracownicy gminy Głogówek oraz Zakładu Komunalnego 

Głogówek od tego roku ograniczają do niezbędnego minimum 

stosowanie pestycydów, których używanie w przestrzeni miejskiej 

mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie. Zastąpi je zmyślne 

urządzenie do usuwania roślin np. z kostki brukowej. 

Na alei lipowej w Głogówku (od strony ul. Sobieskiego) 

przeprowadzono II etap prac pielęgnacyjnych. Za tę przycinkę gmina 

zapłaciła blisko 10 tys. zł. 

Dofinansowania, wsparcie dla Ukrainy 

Zakład Komunalny Głogówek stara się o ponad 1,3 mln zł 

dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” na zadanie pn. „Budowa wodociągu 

rozdzielczego na trasie Biedrzychowice-Wróblin”. Budowa nitki o 

długości ponad 3,5 km pozwoliłaby zaopatrzyć Wróblin z gminnego 

wodociągu. W tej chwili wioska jest podłączona do sieci z sąsiedniego 

Grodziska (gm. Pawłowiczki). Dofinansowanie ma pokryć 100 proc. 

kosztów inwestycji. 

50 tys. zł z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej trafi do 10 sołectw 

w naszej gminie. Do 5 tys. zł z MIS tysiąc złotych dokłada Starostwo 



Powiatowe w Prudniku, resztę kosztów pokrywa nasza gmina. Za te 

pieniądze: Biedrzychowice kupią stroje ludowe, Dzierżysławice 

zainwestują w tereny zielone, Chudoba uporządkuje teren dojazdowy 

do sołectwa, Racławice Śląskie i Szonów zmodernizują gminne drogi, 

Rzepcze i Nowe Kotkowice wyremontują świetlice wiejskie, 

Twardawa doposaży swoją ochotniczą straż pożarną, Wierzch urządzi 

plac zabaw, a Głogowiec sfinansuje powstanie wiaty rekreacyjnej. 

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku będzie 

kontynuować renowację swojej czternastowiecznej świątyni. Tym 

razem otrzymała z budżetu gminy 25 tys. zł na remont elewacji 

zakrystii. W ubiegłym roku na odnawianie malowideł i sztukaterii w 

południowej nawie bocznej kościoła samorząd przekazał 30 tys. zł. 

Dary dla walczącej Ukrainy zebrane przez maltańczyków z 

partnerskiego Rietbergu w Niemczech (artykuły medyczne, głównie 

opatrunki) i ofiarowane przez naszych mieszkańców (żywność 

nadająca się do długiego przechowywania, mydło, zabawki, 

pampersy) zostały przekazane do wojewódzkiego magazynu w 

Krapkowicach, skąd pojadą na wschód. Kilkanaście palet bezpłatnie 

zmagazynowała i przewiozła firma PUH Hugo-Trans Hubert Gnilka. 

Na terenie naszej gminy znalazło już schronienie przynajmniej 320 

uchodźców z Ukrainy. Akcja wyrabiania im PESEL-i była sporym 

wyzwaniem z uwagi na kumulację osób i wymaganych formalności. 

Ukraińskie dzieci przyjmuje już nasz system oświatowy, część osób 

znalazła pracę. Cały czas trwa koordynowana przez urząd miejski, 

instytucje kościelne i osoby prywatne akcja pomocowa. 

Zostały dwa miesiące, żeby właściciele i zarządcy budynków złożyli 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o 

ich źródłach ogrzewania. Deklaracje są przyjmowane w wydziale 

mienia komunalnego i ochrony środowiska urzędu miejskiego, pok. nr 

4 na parterze. 

Spotkania 

Kolejna edycja akcji promującej bezpieczeństwo na drogach „Patrz w 

lusterka, motocykle są wszędzie...” odbyła się w Głogówku. 

Zorganizowały ją wspólnie Bractwo Motocyklowe Głogówek, 



Komenda Powiatowa Policji w Prudniku i Inspekcja Transportu 

Drogowego. 

Na terenie naszej gminy odbyły się dwa wykłady w ramach Tygodnia 

Historycznego, zorganizowanego przez Historische Kommission für 

den Kreis Neustadt/OS e.V – w Kierpniu i Muzeum Regionalnym w 

Głogówku. Podczas Tygodnia promowano m.in. wydano przez 

komisję liczącą blisko 600 stron dwujęzyczną publikację, w której 

znalazły się też materiały poświęcone naszej gminie. 

W urzędzie miejskim spotkali się głogóweccy przedsiębiorcy należący 

do Cechu Rzemiosł Różnych. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego i 

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawili im 

wprowadzone i planowane zmiany w podatkach oraz programy 

pomocowe. 

W dniach 30 kwietnia – 1 maja przy Centrum Kultury w Głogówku 

odbędzie się rodzinny Festiwal Dmuchańców, a w dniach 27-28 maja 

w CK – wreszcie całkowicie stacjonarnie - Spotkanie Znajomych 

Podróżników. 


