
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Widać już wiosenne ożywienie w inwestycjach, rozpisujemy 

kolejne przetargi. Mimo zaostrzającej się pandemii gmina będzie 

funkcjonować we względnie normalnym rytmie. 

Inwestycje 

Wielkimi krokami zbliża się początek budowy kanalizacji sanitarnej w 

Kierpniu, za co odpowiada Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o. 

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z 

Głubczyc, już gromadzi tam potrzebny materiał. Inwestycja ma 

kosztować 4,3 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Do położenia jest 

4700 mb sieci, z której może skorzystać 300 osób. Inwestycja ma 

potrwać do sierpnia 2022 roku. 

Gmina i ZKG porozumiały się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

w sprawie skorzystania z preferencyjnej linii kredytowej, co 

pozwoliłoby na szerszą skalę ruszyć z remontami budynków 

zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 

Rozpisaliśmy pierwszy tegoroczny przetarg na inwestycję. Na 

pierwszy ogień idzie przebudowa skweru przy ul. Spółdzielczej. Po 

wykonaniu prac to będzie naprawdę przyjazne miejsce do rekreacji dla 

całych rodzin. 

Od 1 lipca czekają nas spore zmiany w odbiorze odpadów. Gmina 

właśnie rozpisała przetarg na trzyletnią realizację takiej usługi. Koszt 

zamówienia wstępnie oszacowano na 11 mln zł. 

Efekty przynoszą już zrealizowane inwestycje. W ubiegłym roku 

ratusz w Głogówku przeszedł termomodernizację. Po audycie 

efektywności energetycznej i stwierdzeniu oszczędności gmina 

otrzymała tzw. biały certyfikat (świadectwo efektywności 

energetycznej), który sprzedała Towarowej Giełdzie Energii SA za 

prawie 23 tys. zł. 

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia 



Nasze miasto odwiedził komendant wojewódzki policji insp. dr. Rafał 

Kochańczyk. Omówiłem z gościem tematykę bezpieczeństwa na 

terenie gminy Głogówek, dofinansowania policji przez samorząd i 

dodatkowych patroli. 

Wesprzemy Ochotniczą Straż Pożarną w Racławicach Śląskich w 

staraniach o sprzęt termowizyjny. Zagwarantowaliśmy 4825 zł, jeśli 

wniosek złożony o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dołożenie 

takiej samej kwoty zostanie rozpatrzony pozytywnie. Sprzęt 

termowizyjny pozwala strażakom zlokalizować źródła ciepła 

niewidoczne gołym okiem. 

Właśnie zakupiliśmy miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych. 

Zestaw będzie wypożyczany do poszczególnych placówek 

oświatowych do przeprowadzania zajęć z ruchu drogowego. Cztery 

pojazdy, znaki drogowe i plansza z jezdnią kosztowały 5 tys. zł. 

Do 28 marca nasze OSP rozkolportują na terenie gminy 7 tys. 

rządowych ulotek o koronawirusie i szczepieniach, przygotowanych 

szczególnie z myślą o seniorach. Przypominam, że gmina zapewni 

dowóz mieszkańcom, którzy mieliby problem z dotarciem do 

przychodni na zabieg. Chęć dowożenia mieszkańców zgłosiły też OSP 

Głogówek i OSP Szonów. 

Rozstrzygnęliśmy konkurs na udzielanie pomocy społecznej w 2021 

roku. To zadanie za 170 tys. zł zrealizuje Caritas Diecezji Opolskiej. 

W praktyce oznacza to, że pracownicy stacji opieki i gabinetu 

rehabilitacyjnego Caritas w Głogówku będą m.in. wykonywać 

zabiegi, udostępniać sprzęt, pomagać potrzebującym mieszkańcom w 

kontaktach ze służbą zdrowia czy zakupach leków. 

Gmina Głogówek pozyskała ponad 14,6 tys. zł z programu „Opieka 

wytchnieniowa”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Za 

tę kwotę trzy osoby przez 120 godzin każda będą mogły skorzystać z 

pomocy specjalistów, którzy odciążą ich w zajmowaniu się 

niepełnosprawnymi najbliższymi. 

Oświata, kultura, sport 



W ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie 

zbliża!”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego, do nauczycieli wszystkich szkół podstawowych w naszej 

gminie i specjalnego ośrodka w Głogówku trafiło 80 laptopów. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku z powodzeniem zawnioskowała 

do Ministerstwo Edukacji i Nauki o prawie 67 tys. zł z rezerwy 

oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych – m.in. map, globusów, 

mikroskopów, laptopów i monitorów. 

Trwają intensywne prace nad stałą wystawą, która powstanie w 

obserwatorium astronomicznym, użyczonym miastu przez 

franciszkanów. Ekspozycja w „Lisim Ganku” będzie mieć tytuł 

„Obserwatorium miasta”. Wystawę przygotowują Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Muzeum Regionalne w Głogówku. 

Trwają prace przy budynku muzeum. Wykonawca usunie bluszcz i 

naprawi dach – koszt 12 tys. zł. 

Będą kolejne prace renowacyjne przy malowidłach i sztukaterii w 

południowej nawie bocznej kościoła parafialnego w Głogówku. 

Dotacja z budżetu gminy wyniesie 30 tys. zł. 

MGOK uzyskał dofinansowanie z programu „EtnoPolska 2021” 

Narodowego Centrum Kultury – 39 tys. zł. Jeżeli pandemia pozwoli, 

we wrześniu będziemy się na bawić na rynku na Głogóweckiej 

Biesiadzie Dworskiej. 

Wspólnie z radnymi odebraliśmy dwie miejskie inwestycje przy 

sztucznym boisku w Głogówku. Na utwardzonym terenie przy 

murawie powstała trybuna z 210 miejscami siedzącymi (koszt ponad 

139 tys. zł), a wokół obiektu postawiono wyższe piłkochwyty (prawie 

54 tys. zł). 

Spotkałem się z Januszem Zalewskim z KS Fortuna Głogówek w 

sprawie współpracy z klubem oraz drobnych inwestycji i porządków 

na miejskim stadionie. 

Transport 

Wziąłem udział w wideokonferencji PKP PLK S.A. i samorządów 

dot. prac planistyczno-prognostycznych na potrzeby realizacji 



programu „Kolej+”, czyli reaktywowania linii Racibórz – Racławice 

Śląskie. 

W naszym urzędzie odbyło się kolejne spotkanie samorządowców z 

powiatów głubczyckiego i prudnickiego dot. powołania Powiatowo-

Gminnego Związku „Pogranicze”, który kompleksowo zajmie się 

transportem na terenie m.in. naszej gminy. 

Inicjatywy, spotkania, ankieta 

Dla uczczenia 30-lecia samorządu zarząd powiatu prudnickiego 

zaproponował nadanie kilku cennym przyrodniczo drzewom w parku 

przy Zespole Szkół w Głogówku nazw nawiązujących do imion 

głogóweckich samorządowców w tym okresie oraz ustanowienie ich 

pomnikami przyrody. Zasugerowałem, żeby grab, który miał być 

nazwany „Piotrem”, otrzymał imię „Szymon” na pamiątkę Szymona 

Sitarczuka, sapera z Głogówka poległego dekadę temu w 

Afganistanie. 

Z okazji Dnia Sołtysa spotkałem się ze wszystkimi naszymi sołtysami. 

Ze względów bezpieczeństwa spotkanie odbyło się w trzech turach. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych przekazaliśmy 300 

paczek członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Głogówku i Racławicach Śląskich; 

Wziąłem udział w charytatywnym jarmarku wielkanocnym w 

Racławicach Śląskich zorganizowanym w celu zbiórki pieniędzy 

przeznaczonych na rehabilitację mieszkańca gminy – Wiktora 

Świerka. Inicjatywy tego rodzaju, zwłaszcza oddolne, zasługują na 

uznanie i wszelką możliwą pomoc. 

Jest prowadzona ankieta dot. pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza dostępnego w 

magistracie lub online i wrzucenia go do urny wewnątrz budynku, tuż 

przy wejściu. 

Burmistrz Piotr Bujak 

<706 na 3 łamy 15,6x10 cm> 

<lub – zależnie jakiej wielkości będziesz potrzebował, żeby 

zamknąć stronę> 

<707 na 2 łamy 10,4x10,4 cm> 



<podpis>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu zbliża się 

wielkimi krokami. 


