
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Pandemia i lato wyraźnie dały nam złapać oddech. Widać to 

zarówno po inwestycjach na terenie gminy, jak i zwiększonej 

aktywności mieszkańców. 

Inwestycje 

Dobiegają końca gminne inwestycje: budowa nowego terenu 

rekreacyjnego przy ul. Spółdzielczej w Głogówku i wymiana dachu na 

świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach. W Dzierżysławicach 

powezbraniowe szkody z ubiegłego roku zostały ostatecznie usunięte. 

Wokół terenu rekreacyjnego w Dzierżysławicach stoi już kompletne 

ogrodzenie. Nowy płot kosztował prawie 18 tys. zł. 

Rozpoczęła się gruntowna przebudowa ul. Korfantego w Głogówku. 

Po przetargu inwestycja ma kosztować 900 tys. zł, z czego 630 tys. zł 

pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace 

potrwają do jesieni. Umowę na wykonanie inwestycji podpisaliśmy z 

Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc. 

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

rozpisał przetarg na remont blisko kilometra drogi krajowej nr 40 

między Starymi Kotkowicami i Biedrzychowicami. Wymiana 

nawierzchni i odtworzenie oznakowania poziomego potrwają do 

sierpnia br. O realizację tych prac przed wrześniowymi dożynkami 

gminnymi w Starych Kotkowicach zabiegałem podczas majowego 

spotkania z udziałem dyrektora opolskiego oddziału GDDKiA Rafała 

Pydycha. Po ustaleniach z mieszkańcami i władzami sołectwa Stare 

Kotkowice trwa też remont drogi dojazdowej prowadzącej do 

cmentarza w tej miejscowości. Mieszkańcy przeznaczyli 22 tys. zł z 

funduszu sołeckiego na wyprofilowanie nawierzchni z 

odprowadzeniem wody, a przynajmniej 25 tys. na realizację 

inwestycji zdecydowała się dołożyć gmina. 

W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie robocze z 

przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu odnośnie 

inwestycji na drogach wojewódzkich w naszej gminie. Była mowa o 

projekcie obwodnicy wschodniej Głogówka, a także przebudowie 



skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w Szonowie. Będę 

proponował, aby gmina Głogówek partycypowała w powstaniu ronda 

na tej niebezpiecznej krzyżówce. 

Samochody do odbioru odpadów już nie muszą garażować pod gołym 

niebem. Zakład Komunalny Głogówek z własnych środków postawił 

dwie wiaty przy ul. Piastowskiej, które pozwalają uchronić cenny 

sprzęt przed działaniem warunków atmosferycznych. 

Pełną parą ruszyły prace renowacyjne w kościele parafialnym w 

Głogówku. Z daleka są widoczne roboty przy elewacji świątyni, ale 

równolegle są odnawiane malowidła i sztukaterie w południowej 

nawie bocznej. Na ich sfinansowanie parafia uzyskała gminną dotację 

w wysokości 30 tys. zł. 

Firma KG Architekci z Opola wykonała potrzebną dokumentację 

techniczną modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Głogówku i wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego trafił do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. Gmina Głogówek otrzymała z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w 

wysokości 2 mln zł. 

Wywóz odpadów 

Gmina rozstrzygnęła przetarg na trzyletni odbiór odpadów. Za ponad 

11,5 mln zł do końca czerwca 2024 roku będzie ją wykonywać spółka 

Naprzód z Rydułtów. Od 1 lipca czekają nas spore zmiany w tej 

materii, także stawek. 

W ramach nowej umowy co najmniej raz w roku będzie się odbywać 

odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów spod posesji, 

czego oczekiwali mieszkańcy, a nie gwarantowała poprzednia umowa. 

Od 1 lipca w domach jednorodzinnych będzie można segregować 

papier (niebieski worek), podobnie w domach wielorodzinnych i 

firmach (worek lub pojemnik). Bioodpady (resztki roślinne, warzyw, 

owoców) będą teraz odbierane przez cały rok z brązowych 

kontenerów. W przypadku kompostowania odpadów stawka od 

mieszkańca zostanie zmniejszona o 2 zł (dotąd 1 zł). Na popiół będzie 

potrzebny dodatkowy pojemnik. 

Projekty 



W ramach projektu „Głubczycko-prudnickie zawody wędkarskie”, 

sfinansowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na stawie w Mionowie spotkali się wędkarze z kilku 

kół z obu powiatów. Efektem projektu jest kilka wiat, z których jedna 

służy wędkarzom właśnie w Mionowie. 

Nasza partnerska gmina Vrbno pod Pradědem realizuje projekt „Szlak 

nad wodą” (Cesta kolem vody). W jego ramach powstaje interesująca 

trasa prowadząca doliną rzeki Opawy (Opavy) pomiędzy Vrbnem a 

Karlovicami, prezentująca tutejszą faunę, historię i kulturę. Czescy 

partnerzy przewidzieli w ramach projektu konkursy i wycieczki dla 

uczniów naszych szkół oraz rodzin z dziećmi, a także stworzenie 

czesko-polskiego przewodnika o przyrodzie doliny Opawy. Do 

wygrania będą kolejne rejzy po podgórskich okolicach pod 

Pradziadem. Szczegóły udziału w projekcie z koordynatorką Kateřiną 

Kočí i czeskimi urzędnikami uzgadnialiśmy podczas pobytu naszej 

delegacji w Vrbnie. 

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu gmina pozyskała prawie 30 tys. zł dofinansowania 

urządzenia łąki kwietnej w parku miejskim w Głogówku. 

Wydarzenia 

Uczestniczyłem w obchodach Dnia Dziecka zorganizowanych przez 

MGOK i Akademię Piłki Nożnej Głogówek oraz w Racławicach 

Śląskich. Wspólnie z zastępczynią Anną Barysz odwiedziliśmy z tej 

okazji wszystkie gminne przedszkola, a razem z wicewojewodą 

Teresą Barańską także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i 

Dom Dziecka w Głogówku. 

W zorganizowanym po raz 20. przez gminę biegu Głogówecka 5 

wzięło udział na wszystkich dystansach ponad 400 biegaczy w 

różnym wieku. To było udane święto sportu i rodziny. Równie udaną 

imprezą piłkarską dla najmłodszych były Minimistrzostwa Europy w 

Piłce Nożnej, które na miejskim stadionie zorganizowała APN 

Głogówek, oraz spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół 

podstawowych o Puchar Burmistrza Głogówka, które w parku 

miejskim zorganizowały głogóweckie koło Polskiego Związku 



Wędkarskiego i MGOK. Ponadto wziąłem udział w uroczystościach 

świętojańskich i piknikach rodzinnych w sołectwach Głogowiec i 

Tomice, obchodach 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu 

oraz zakończeniach roku szkolnego w szkołach podstawowych nr 1 i 2 

w Głogówku, a także premierze książki Dagmary i Dariusza 

Przybylskich „Historia pisana piłką” o 75-letniej historii Fortuny 

Głogówek, a właściwie głogóweckiego sportu. Wydarzenie było 

okazją do uhonorowania zasłużonych dla klubu zawodników, 

działaczy i samorządowców. 

7 czerwca wznowił działalność Dzienny Dom „Senior+” przy ul. 

Konopnickiej 2 w Głogówku. Jest otwarty od poniedziałku do piątku, 

w godz. od 7.00 do 15.00. Dzienny Dom "Senior+" to inicjatywa, 

która funkcjonuje przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej. 

Tydzień przed zapowiadanym terminem (19 czerwca) dzięki 

mobilizacji wykonawców i pracowników otwarliśmy basen miejski. 

Przez ten czas wszyscy nieletni mogli skorzystać z niego za darmo. 

Ceny nie uległy zmianie - 8 zł kosztuje normalny bilet, 4 zł ulgowy. Z 

tego drugiego korzystają uczniowie, studenci i emeryci za okazaniem 

legitymacji. Dzieci do lat trzech wchodzą na basen za darmo. Emeryci 

z gminy Głogówek po godz. 17.00 również. Zakup biletu upoważnia 

do dowolnej liczby wejść na basen w danym dniu. Od 26 czerwca 

obiekt jest czynny codziennie, w godz. 10.-20. Nowością jest pięć dni 

w trakcie wakacji całkowicie wolnych od opłat – tylko dla 

mieszkańców naszej gminy. 
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