
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowania, które przeznaczymy na 

inwestycje i zakupy wyposażenia. Powoli przygotowujemy już 

pole pod przyszłoroczne zadania. Wiele wydarzeń miało 

sympatyczny, świąteczno-jubileuszowy wydźwięk. 

Inwestycje 

Dach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku zmienia się 

w szybkim tempie na lepsze. 2 mln zł na modernizację siedziby 

MGOK-u pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Przetarg na kolejny etap prac jest w trakcie. 

Za otrzymane z budżetu państwa 1,2 mln zł skanalizujemy: ul. Polną, 

ul. Jana Cybisa i nową zabudowę przy al. Lipowej w Głogówku. 

Skanalizowanie ul. Polnej pozwoli nam w przyszłości na 

modernizację tej ulicy, a także całej „betonówki” prowadzącej do ul. 

Dworcowej. 

Do naszej gminy w ramach rządowego programu „Cyfrowa Gmina” 

trafi blisko 400 tys. zł. Z pieniędzy skorzystają Szkoła Podstawowa nr 

2, MGOK, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Głogówku. 

Dzięki tym pieniądzom: urzędnicy otrzymają 60 komputerów, a 

„Dwójka” 15 laptopów; modernizację przejdzie serwerownia UM; 

magistrat zakupi sprzęt i oprogramowanie, które pozwolą na 

bezproblemową pracę zdalną, organizację telekonferencji czy szkoleń; 

wi-fi w magistracie będzie szerzej dostępne, z czego skorzystają też 

petenci; zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa 

miejskich instytucji, zostaną rozbudowane zabezpieczenia, a 

pracownicy przeszkoleni w zakresie bezpiecznego korzystania ze 

sprzętu komputerowego. 

Otrzymaliśmy też 342 tys. zł w ramach rządowego programu 

„Laboratoria Przyszłości”. 120,6 tys. zł trafi do SP nr 1, 71,4 tys. zł do 

SP nr 2 w Głogówku, a po 30 tys. zł do szkół w Racławicach Śląskich, 

Szonowie, Biedrzychowicach, w Twardawie i do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Placówki zakupią 

za te pieniądze nowoczesny sprzęt do kształcenia najmłodszych, m.in. 



drukarki 3D, kamery, mikrofony, oświetlenie czy stacje lutownicze. 

Kwota dofinansowania zależała od liczby uczniów w placówce. 

W gminie zamontowano nowe oświetlenie świąteczne. Na leasing 

obecnych ozdób gmina wyda przez trzy lata łączną kwotę prawie 111 

tys. zł. Po tym czasie samorząd może je przejąć za kwotę 

pomniejszoną o już wydaną na jego dzierżawę. 

Powstaje tzw. program funkcjonalno-użytkowy nowej siedziby 

Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku. Na dokumentację nowego 

przedszkola przeznaczyliśmy 35 tys. zł. Na tę inwestycję gmina 

pozyskała z Polskiego Ładu 6,8 mln zł. 

W prace projektowe przy przebudowie stadionu miejskiego przy ul. 

Damrota włączą się przedstawiciele Opolskiego Związku Piłki Nożnej 

i Fortuny Głogówek. Na długo wyczekiwaną przebudowę gmina 

pozyskała w ramach Polskiego Ładu prawie 5 mln zł. W prace w 

zakresie modernizacji uzbrojenia technicznego terenu zaangażuje się 

też Zakład Komunalny Głogówek. W ramach działań promocyjnych 

gmina wspomoże klub w transmisji meczów Fortuny w 2022 roku. 

Gmina wystawiła na sprzedaż sześć mieszkań przeznaczonych do 

adaptacji w budynku przy ul. Batorego 8 w Głogówku (była siedziba 

ośrodka pomocy społecznej). Mają powierzchnię od 84 do prawie 100 

metrów kw. i ceny wywoławcze od 161 do 201 tys. zł. Ustny przetarg 

nieograniczony (licytacja) odbędzie się 27 grudnia. 

W ramach współpracy gminy z Tauronem Nowymi Technologiami 

SA zostaną wymienione wszystkie słupy oświetleniowe na alei 

Lipowej w Głogówku. Zawisną na nich nowe lampy ledowe 

stylizowane na zabytkowe. Wymianę sfinansuje Tauron. 

Z uwagi na konieczną modernizację instalacji fotowoltaicznej i prace 

porządkowe Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Racławicach Śląskich będzie nieczynny do końca roku. 

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska 

30 listopada nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ulicach Rynek, 

Zamkowej, Klasztornej i części ul. Dąbrowskiego wzdłuż klasztoru 

Franciszkanów w Głogówku - zostały one objęte tzw. strefą 

zamieszkania. Wszystkie wymienione ulice są i będą nadal dostępne 



dla pojazdów. W strefie zamieszkania piesi mają pierwszeństwo, 

dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h, a parkować należy 

wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych. 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas konsultacji społecznych z 

mieszkańcami na alei Lipowej zostały przeprowadzone prace 

pielęgnacyjne o wartości 50 tys. zł. Wzdłuż traktu zostanie też 

zamontowana dodatkowa mała architektura - ławki i kosze na śmieci. 

W Głogówku ruszył system kontroli jakości powietrza. Odczyty 

trzech czujników można sprawdzić przez stronę www.glogowek.pl 

(zakładka „Aktualna jakość powietrza” - 

http://www.gminaglogowek.info/powietrze.html) i specjalną aplikację 

na telefon (https://play.google.com/store/apps/details...). Urządzenia 

trafiły na mury SP nr 2 na Oraczach, remizy OSP Głogówek i siedziby 

Bractwa Strzeleckiego na Winiarach. Czujniki monitorują poziomy 

pyłów PM1, PM2,5, PM10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie 

powietrza. Zakup, montaż i roczny abonament na obsługę urządzeń 

będzie kosztować gminę niecałe 8 tys. zł. 

Wspólnie z innymi samorządami z naszego powiatu wsparliśmy 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Nasza 

gmina zakupiła wyposażenie do uzupełnienia zestawów ratownictwa 

medycznego dla zawodowych strażaków za prawie 5,2 tys. zł. 

W Głogówku przy ul. Piastowskiej powstanie nowe przejście dla 

pieszych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad niebawem 

sfinalizuje projekt organizacji ruchu, a potem namaluje pasy. 

Oświetlenie w tym miejscu już zapewniliśmy. 

Pomoc w wyborze ekologicznych źródeł ciepła oraz sposobów 

uzyskania dofinansowania wymiany kotła, m.in. z programu „Czyste 

powietrze” – na to mogą liczyć uczestnicy spotkań proekologicznych 

w naszej gminie. Cykl w ramach programu LIFE - System 

zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim 

zainaugurowały prelekcja i porady w Racławicach Śląskich. 

Wydarzenia 

Na posiedzeniu w Głogówku ostatecznie ukonstytuował się 

Powiatowo-Gminny Związek Transportu „Pogranicze”. Prezesem 



zarządu został Janusz Siano, wicestarosta prudnicki, a jego zastępcą 

Piotr Soczyński, starosta głubczycki. Członkami zarządu wybrano 

Sebastiana Bacę, wójta Branic i mnie jako przedstawiciela gminy 

Głogówek. Związek zajmie się organizacją transportu zbiorowego 

(autobusowego) na terenie powiatów prudnickiego i głubczyckiego. 

Podczas bardzo miłej uroczystości uhonorowaliśmy 23 pary, które 

wspólnie przeżyły 50 lat. 

W udany jarmark adwentowy zaangażowało się w wielu ludzi dobrej 

woli, którym serdecznie dziękujemy. Przedsmak świąt zapewniły nam 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach, Samodzielnego Koła 

Gospodyń Wiejskich w Racławicach Śląskich, Związku Śląskich 

Kobiet Wiejskich z Winiar i Oraczy, a efekty specjalne zapewnili 

jeźdźcy z Bractwa Motocyklowego Głogówek. Nasze niezawodne 

szkoły zadbały o piękne ozdoby świąteczne i utalentowanych 

wykonawców. 

Podczas jarmarku odbyła się też udana zbiórka na rzecz 

podopiecznych Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt z 

przytuliska w Głubczycach. Organizatorki akcji zawiozły do 

czworonogów karmę o wartości około 7 tys. złotych, a także różne 

przydatne akcesoria i zabawki dla psów i kotów. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia głogóweckiego chóru „Glogovia” oraz 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste 

spotkanie z członkami chóru. Zastępczyni burmistrza Anna Barysz 

serdecznie podziękowała im za godne reprezentowanie naszej 

wspólnoty oraz przekazała na rzecz dyrygenta chóru Oskara Koziołka-

Goetza czek na 1000 zł na kolejne śpiewacze wyjazdy. 

300 paczek świątecznych trafiło do członków Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogówku i Racławicach 

Śląskich. 

Po dwuletniej przerwie do Głogówka powróciły rozgrywki 

Głogóweckiej Ligi Futsalu. Bierze w nich udział 12 drużyn. 

Siatkarze z naszej gminy okazali się najlepsi podczas Polsko-

Czeskiego Turnieju Piłki Siatkowej w Prudniku. Kapitan zwycięskiej 

drużyny Marek Muszyński, dyrektor SOSW Głogówek, przekazał do 



ratusza puchar za pierwsze miejsce. Dziękujemy, gratulujemy i 

życzymy kolejnych sukcesów. 

Burmistrz Piotr Bujak 


