
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Luty był zdecydowanie miesiącem przygotowawczym. Wykonana 

w tym czasie praca nie jest specjalnie efektowna, ale skutki 

podjętych w tym czasie decyzji będą widoczne w czasie 

najbliższych miesięcy. 

Transport i bezpieczeństwo 

Po raz kolejny Głogówek był miejscem spotkania roboczego 

samorządowców z powiatów głubczyckiego i prudnickiego. Wspólnie 

chcemy powołać związek powiatowo-gminny, który kompleksowo 

zajmie się komunikacją autobusową na tym terenie. Tym razem 

debata dotyczyła uregulowań przyszłego statutu. 

Monitujemy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o kilka 

istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy kwestii. 

Prowadzona z Dyrekcją regularna korespondencja już przyniosła 

pierwsze efekty. Wniosek o budowę 245 metrów chodnika po 

północnej stronie ul. Dworcowej (stacja Orlen - Atelier Barton) został 

uznany za zasadny. 

Wywołane odwilżą roztopy nie spowodowały zagrożeń lub szkód na 

terenie gminy. 

Poprawa estetyki 

Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Opolu o wyrażenie zgody na stworzenie łąki kwietnej w samym sercu 

zabytkowego parku miejskiego w Głogówku. Przy wejściach do 

głogóweckiego parku (ul. Pasternik, ul. Piastowska) stanęły dwie 

stacje z psimi pakietami. Łącznie na terenie miasta jest pięć miejsc, 

gdzie można się zaopatrzyć w torebki na psie odchody. 

Planujemy konserwację i oczyszczenie zabytkowej kolumny maryjnej 

na rynku. Jako pierwszy musi powstać tzw. program prac 

konserwatorskich, którego wykonanie gmina właśnie zleciła. Mając 

ten dokument, gmina wystąpi do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o pozwolenie na wykonanie prac. 

Kultura i nauka 

We wnętrzach użyczonego przez franciszkanów na 20 lat 

obserwatorium astronomicznego w Głogówku Muzeum Regionalne 



przygotuje do lata stałą wystawę poświęconą historii miasta. 

Z klasztornych pomieszczeń skorzysta też Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, który zorganizuje tam centrum informacji turystycznej. 

Ponadto uczniowie gminnych szkół będą odwiedzać obserwatorium 

podczas lekcji astronomii, a w trakcie modernizacji MGOK-u będą się 

tam również odbywać zajęcia z instruktorami. 

Wspólnie z zastępczynią i skarbnik gminy odwiedziliśmy Muzeum 

Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, aby zobaczyć sposób 

funkcjonowania placówki tego typu i podpatrzeć rozwiązania, które 

można by zaadaptować w naszym muzeum. Z dyrektorem muzeum 

Aleksandrem Desvosges-Cuberem oraz dyrektorką MGOK-u 

w Głogówku Ireną Sołtysek omawialiśmy kwestię promocji obu 

miejsc w gminie. 

Oświata i sport 

Wspólnie z pracownikami Wydziału Ekonomicznego, Oświaty 

i Zdrowia przepracowaliśmy temat wprowadzenia elektronicznych 

dzienników w gminnych placówkach oświatowych. Na maksymalny 

możliwy czas – ze względu na obostrzenia epidemiczne i warunki 

pogodowe uruchomiliśmy i utrzymywaliśmy biały orlik na Oraczach. 

Spotkania robocze 

Kilkakrotnie spotkałem się z poszczególnymi radnymi miejskimi. 

Rozmawialiśmy o tematach dotyczących poszczególnych sołectw 

i miasta. Z prezesem ZPC „Piast” w Głogówku Januszem Rojkiem 

dyskutowałem o nawiązaniu ewentualnej współpracy; z prezesem 

Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku Józefem Stępkowskim o 

postępach łączenia OHZ ze Stadniną Koni w Prudniku. Wspólnie z 

komendantem powiatowym mł. insp. Krzysztofem Urbanem 

pożegnaliśmy też odchodzącego na emeryturę asp. sztabowego 

Krystiana Malisza, od 2019 roku kierującego Komisariatem Policji w 

Głogówku. 
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