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Ledowa rewolucja w gminie 

Razem z gminnymi urzędnikami spotkałem się z przedstawicielami 

spółki Tauron Nowe Technologie. Po opracowaniu przez nią tzw. 

masterplanu (inwentaryzacji oświetlenia) dojdzie wymiany około 

1500 lamp na terenie gminy na nowoczesne, ledowe. Wymiana lamp 

ma zostać sfinansowana z oszczędności na kosztach oświetlenia, bez 

dodatkowego obciążania budżetu gminy. 

Potężna inwestycja w kulturę 

Rozpoczęła się modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Głogówku. Jako pierwszą podczas realizacji inwestycji podpisałem 

umowę na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji. 

Pozyskaliśmy na nią z rządowego Funduszu Inwestycji 

Samorządowych aż 2 mln zł dofinansowania. Na ukończeniu jest 

projekt „Smaki dobrego życia”, realizowany przez Dom Kultury w 

Głogówku. Odnowione kuchnia i jej zaplecze są teraz wyposażone w 

nowiutki sprzęt i naczynia, a czytelnia wzbogaciła się o komputery i 

oprogramowanie. 

MGOK po raz kolejny będzie sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Przebywanie wolontariuszy w ośrodku zostanie ograniczone 

do minimum, a aukcje przekazanych darów odbędą się za 

pośrednictwem Allegro. Trwa też zbiórka do puszek stacjonarnych. 

Podpisałem też list intencyjny o współpracy z Norweskim 

Towarzystwem Kompozytorów i Autorów Tekstów Piosenek (NOPA) 

w realizacji dwuletniego projektu „Dziedzictwo mniejszości na 

europejskim szlaku kultury” (2022-2023). W jego ramach w 

Głogówku i Oslo będą się odbywać wydarzenia kulturalne. Gmina 

stara się o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

Transport zapewniony 

Podpisałem z PKS Głubczyce odrębną umowę na dowozy pasażerskie 

na terenie gminy Głogówek, wartą ok. 100 tys. zł. Ponadto gmina 

zawarła z PKS Głubczyce umowę na dowóz dzieci do szkół, wartą 



192 tys. zł, zmniejszającą się proporcjonalnie do tego, kiedy dzieci 

będą się uczyć zdalnie. We własnym zakresie gmina dowozi osoby 

mające problemy z poruszaniem się do trzech przychodni, które 

szczepią naszych mieszkańców na koronawirusa. Przy pomocy 

przychodni i urzędu miejskiego dystrybuujemy wśród osób starszych, 

schorowanych i niepełnosprawnych tzw. koperty życia, otrzymane od 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Demografia na minus, ruszyło becikowe 

Liczba mieszkańców gminy w sylwestra wynosiła 12623 osoby. Rok 

wcześniej było ich o 142 więcej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 

urodziło się 107 dzieci, zmarło 191 mieszkańców. W 2019 roku 

odnotowano 126 urodzin i 159 zgonów. Pierwsza rodzina 

zawnioskowała o głogóweckie becikowe. 

Bezpieczniej na drogach 

Gmina Głogówek na swój koszt oznakowała drogi gminne i transportu 

rolnego przecinające linie kolejową nr 137 od Twardawy aż do 

Racławic Śląskich. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu rozpoczął 

przygotowania do rozbudowy niebezpiecznego skrzyżowania dróg 

wojewódzkich nr 416 i 417 w Szonowie. Na jego zlecenie firma z 

Katowic opracowuje projekt budowlano-wykonawczy. 

Najmłodsi wrócili do szkół 

Przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności od 18 stycznia 

uczniowie klas I-III wrócili do wszystkich sześciu gminnych szkół 

podstawowych. 

Wsparcie dla sportowców 

Gmina Głogówek zapewniła 195 tys. zł na funkcjonowanie 

stowarzyszeń sportowych w 2021 roku. Środki – w różnej wysokości - 

otrzyma każdy z 13 wnioskujących podmiotów. 
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