
GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Znów zostaliśmy mistrzami polowania w Polskim Ładzie. Na trzy 

zadania gmina i powiat prudnicki otrzymają ponad 16 mln zł. 

Realizujemy też sporo mniejszych inwestycji. Wyraźnie odżyło 

życie społeczno-kulturalne w naszej gminie, odbywa się sporo 

imprez i spotkań. 

Inwestycje 

Kolejny udany dla Głogówka nabór z Polskiego Ładu - do miasta trafi 

ponad 16 mln zł! Uzyskaliśmy dofinansowanie rewitalizacji i 

odbudowy zabytkowych murów obronnych przy ulicy Dąbrowskiego 

w Głogówku (5,85 mln zł, wkład własny 650 tys. zł), modernizacji 

dróg gminnych w Głogówku (Winiary, Winiary Tylne, Małe Winiary, 

ul. Rataja, św. Anny, Polna) - przebudowy nawierzchni drogowej, 

oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej (prawie 5 mln zł, wkład 

własny 263 tys. zł). Z kolei Starostwo Powiatowe w Prudniku 

pozyskało 5,4 mln zł na termomodernizację Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Głogówku. 

Przygotowanie naszego 88-letniego głogóweckiego basenu do tego 

sezonu kąpielowego kosztowało 108 tys. zł. Za tę kwotę 

wymieniliśmy lub zamontowaliśmy filtry, pompy, mierniki, elementy 

instalacji elektrycznej, rozdzielni elektrycznej i sterownik wodnych 

atrakcji. Głogówecki basen otwarł swoje podwoje 25 czerwca. 

Kolejny rok nie zmieniły się ceny – 8 zł kosztuje normalny bilet, 4 zł 

ulgowy. 

Do końca sierpnia powstanie asfalt na trasie Walce – Malkowice. 

Porozumieliśmy się z gminą Walce, która zaplanowała modernizację 

drogi dojazdowej do pól na swoim terenie za 650 tys. zł. Zrobimy jej 

przedłużenie u siebie (130 metrów) za 93 tys. zł i dzięki sąsiedzkiej 

współpracy wszystko zepnie się w jedną sensowną całość, na czym 

skorzystają rolnicy, kierowcy i rowerzyści. 

Świetlica wiejska w Zwiastowicach została odmalowana na błysk za 

20 tys. zł z budżetu gminy. Teraz przyszedł czas na poprawę 

odwodnienia budynku. Tu zapłacimy prawie 2,6 tys. zł. 



Do wielu atrakcji dostępnych w Mochowie doszła też możliwość 

zagrania w plenerowe szachy i inne gry przy tamtejszej stodole i izbie 

pamięci. Inicjatorem powstania brukowanej szachownicy był Jan 

Kokurowski, prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju i Integracji 

Mochowa. W sfinansowaniu tego zadania pomogła gmina. 

Wyrównanie i wykostkowanie terenu przy mochowskich obiektach 

kosztowało 13 tys. zł. 

Zakończyły się prace renowacyjne w kościele parafialnym w 

Głogówku, wieńcząc wysiłki ks. proboszcza Ryszarda Kindera, rady 

duszpasterskiej i parafian. Wsparły je Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, Fundacja Glogovia, nasza gmina i sponsorzy. 

Związek Doradztwa Rolniczego z Białej wydzierżawił skup w 

Biedrzychowicach. W jego gestii jest znalezienie podmiotu, który 

zajmie się legalnym i humanitarnym handlem zwierzętami. Za 

ogromną pomoc i zaangażowanie w doprowadzenie do zawarcia 

porozumienia w sprawie skupu (dwukrotnie na korzyść gminy 

rozstrzygał tu sąd administracyjny) serdecznie dziękuję grupie 

radnych Rady Miejskiej w Głogówku (B. Dembczak, M. Kus, T. 

Nosol, F. Patron, G. Thiel). 

Kultura 

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie dla gminy 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 Dziennego 

Domu Senior+ w Głogówku, zatrudnienia personelu, organizacji 

warsztatów, wykładów, imprez integracyjnych i wyjazdów. Ze swojej 

strony do uprzyjemnienia życia podopiecznym „Seniora+” gmina 

dołoży 130 tys. zł. W ramach programu „Senior+” nasi seniorzy 

spotkali się już z zaprzyjaźnionymi sąsiadami z Domu Dziennego 

Pobytu w Krapkowicach w gościnnej stodole przy izbie tradycji w 

Mochowie. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wesprze organizację 

Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena kwotą 48 tys. zł. 



Święto muzyki klasycznej w naszym mieście jest planowane na drugą 

połowę września. 

Imprezy, rekreacja 

Delegacja z naszej gminy wzięła udział w Slavnostiach Vrbna, 

dwudniowym święcie czeskiej gminy Vrbno pod Pradědem, partnera 

od 20 lat. 

Po raz pierwszy od 2019 roku zorganizowaliśmy Dni Gminy 

Głogówek. O dwóch dniach dobrej zabawy najlepiej chyba świadczy 

frekwencja. 

W siedzibie firmy Filplast odbyła się ceremonia wręczenia nagród i 

wyróżnień w konkursie „Opolska Marka 2021”, który wyłonił 

najlepsze produkty, usługi, inicjatywy i pracodawców w 

województwie opolskim, w tym wypadku z powiatów prudnickiego, 

krapkowickiego i głubczyckiego. Głogówecki Filplast sp. z.o.o. został 

laureatem w kategorii „Produkt” za powłokę na szyby Filplast Pure 

Air – „za jakość, nowoczesność i innowacyjność produktu oraz 

atrakcyjne i ekologiczne rozwiązania w nim zastosowane”. 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego mieliśmy w ratuszu całą 

gromadę sympatycznych gości z naszych przedszkoli i dwie klasy ze 

Szkoły Podstawowej nr 1. Serdecznie dziękujemy za wszystkie 

kwiaty, życzenia, a najbardziej za nasze wspaniałe podobizny, którymi 

obdarowało nas jedno z przedszkoli. 

W Centrum Kultury w Głogówku odbył się X Festiwal Piosenki 

Niemieckiej, w którym wzięły udział dzieci ze szkół i przedszkoli 

naszej gminy. Organizatorem imprezy było Przedszkole Publiczne nr 

4 w Głogówku. 

W Szkole Podstawowej w Szonowie odbył się Dzień Kultury 

Europejskiej. Kulturę, zwyczaje, a nawet potrawy różnych krajów 

zaprezentowali uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych naszej 

gminy. Wśród wykonawców była też grupa ukraińskich dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku, która 

przekazała władzom gminy ozdobnie wypieczony chleb i 

podziękowania dla całej naszej społeczności za ogrom dobra. 



Wspaniałe, barwne prace w duchu mistrza kapizmu powstały podczas 

projektu edukacyjnego „Jan Cybis – pejzaże miasta”, zrealizowanego 

już po raz dziesiąty przez Szkołę Podstawową nr 1 przy pomocy 

Centrum Kultury w Głogówku. Tym razem przyjął on formę 

festiwalu, w czasie którego młodzi artyści z naszych szkół i 

przedszkoli stworzyli ponad 50 dzieł. Prace można oglądać na 

wystawie w muzealnej wieży na ul. Słowackiego. 

1 czerwca Centrum Kultury w Głogówku wspólnie z gminą zaprosiły 

dzieci do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka na skwerze przy 

placówce. 

Wziąłem udział w zakończeniach roku w szkołach podstawowych nr 1 

w Głogówku i w Twardawie. Dyplomy, książki i nagrody odebrali 

wyróżniający się w nauce, sporcie i różnych aktywnościach uczniowie 

placówek, a podziękowania rodzice i nauczyciele. 

Na stawie w parku miejskim odbyły się zawody spławikowe o Puchar 

Burmistrza Głogówka. Wydarzenie zorganizowało koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Głogówku. 

Na stawie w Mionowie odbyły się zawody wędkarskie dzieci do lat 16 

o tytuł mistrza koła PZW w Racławicach Śląskich, połączone z Dniem 

Dziecka. Wzięło w nich 19 zawodników wraz z opiekunami oraz 

członkowie zarządu koła. Gmina wsparła tę imprezę, podobnie jak 

kilka festynów w poszczególnych miejscowościach. 

Burmistrz Piotr Bujak 


