
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

W gminie widać wyraźne ożywienie. Ruszyły lub trwają 

najważniejsze inwestycje, rozkwita przytłumione dotąd życie 

społeczno-kulturalne. Pojawiła się szansa na oddanie w ręce 

mieszkańców kolejnych mieszkań. Rozpoczęła się budowa 

kanalizacji sanitarnej w Kierpniu, wkrótce ruszy remont dachu 

na Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w toku jest przebudowa 

ul. Korfantego w Głogówku. 

Przybędzie mieszkań 

W Prudniku razem z przedstawicielami dziewięciu innych gmin 

podpisałem akt notarialny powołujący spółkę SIM „Opolskie 

Południe”. Ma ona wybudować nowe mieszkania, m.in. kilkadziesiąt 

w Głogówku. Na ten cel pozyskałem 3 mln zł z budżetu państwa, za 

które obejmiemy udziały w spółce. Aportem wniesiemy też gminne 

działki na ul. Fabrycznej, Konopnickiej i Dworcowej w Głogówku 

(prawie 1,5 hektara). Naszym partnerem w SIM jest Krajowy Zasób 

Nieruchomości. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku przeniósł się z ul. Stefana 

Batorego do budynku byłego szpitala na al. Lipową 6B (obok Caritas). 

W ten sposób zagospodarowaliśmy tamtejsze niewykorzystane, a 

wyremontowane pomieszczenia i przestrzenie, którymi tam 

dysponowaliśmy. Poprawił się też standard obsługi klientów OPS-u, 

jak również warunki pracy urzędników. Nowa siedziba jest położona 

w dogodnym, bezpiecznym miejscu, gdzie bez problemu można 

dojechać lub dojść. 

OPS do tej pory znajdował się w znacznie starszym budynku, powoli 

wymagającym już remontu. W byłej siedzibie wydzielimy sześć 

mieszkań, które chcemy sprzedać. Rezygnując z tego budynku 

uzyskamy pewne oszczędności na kosztach eksploatacji, m.in. 

ogrzewania. 

Inwestycje 

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu. Koszt to 4,3 

mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 



rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie 2 mln zł. Do wybudowania mamy ponad 4700 mb sieci, 

skorzysta do 300 osób, planujemy wykonanie 115 przyłączy. 

Inwestycja ma się zakończyć w sierpniu 2022 roku. 

Podpisaliśmy umowę na kompleksową wymianę dachu w MGOK-u. 

Koszt prac to 522 tys. zł, sfinansuje je Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych. 

Wziąłem udział w spotkaniu w Głubczycach dot. dalszych działań na 

rzecz przywrócenia ruchu kolejowego na trasie Racibórz – Racławice 

Śląskie. Razem z samorządowcami z powiatu głubczyckiego i 

raciborskiego rozmawialiśmy o projekcie polegającym na 

opracowaniu studium planistyczno–prognostycznego inwestycji 

„Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice 

Śląskie”, zgłoszonego do „Programu uzupełniania lokalnej i 

regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”. Na 

dokumentację przedprojektową samorząd województwa opolskiego 

otrzymał milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Sąsiednia gmina Pawłowiczki wyremontowała swoją stację 

uzdatniania wody w Grodzisku. Skorzystają z tego też mieszkańcy 

Ciesznowa, Kazimierza i Wróblina. Z Grodziska dostaniemy wodę 

lepszej jakości i znikną problemy ze słabym ciśnieniem. 

Wydarzenia 

Wziąłem udział w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Głogówku. W kolejnych tygodniach skorzystałem również z 

zaproszeń na imprezy organizowane w naszych placówkach 

oświatowych. Część z nich była poświęcenia bezpieczeństwu 

najmłodszych w ruchu drogowym. Gmina udzieliła wsparcia w ich 

organizacji. 

Wspólnie z Fundacją Orły Sportu zorganizowaliśmy na Oraczach 

Dzień Sportu na Orliku 2021. Można było wziąć udział w grach i 

zabawach indywidualnych oraz drużynowych, a także w kilku 

specjalnych konkurencjach zorganizowanych przez Bractwo 

Motocyklowe Głogówek, jak np. rzut oponą. Został również 



rozegrany pokazowy mecz piłkarski. Uczestnikom zapewniliśmy 

poczęstunek i upominki ufundowane przez Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

We współpracy z naszymi OSP (Racławice Śląskie i Mochów) gmina 

była organizatorem zawodów sportowo-pożarniczych w kategorii 

seniorskiej i MDP. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem 

mieszkańców. Naszymi gośćmi były drużyny z partnerskiej czeskiej 

gminy Osoblaha. 

Odbyły się też przeglądy operacyjno-techniczne w naszych strażach 

pożarnych. Komisja, złożona m.in. z przedstawicieli Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, sprawdzała stan 

samochodów, ich wyposażenie i łączność. W większości jednostek 

ocena była pozytywna. 

Przed dożynkami w Starych Kotkowicach spotkałem się z sołtysami z 

naszej gminy. Głównym tematem były zasady realizacji funduszu 

sołeckiego w 2022 roku, ale poruszyliśmy też i sprawy bieżące. 

Dożynki gminne w Starych Kotkowicach to sukces ich organizatorów 

– sołectwa i MGOK-u. Godnie podziękowaliśmy za tegoroczne plony, 

a i dobrej zabawy było sporo. Widać, że po kilkunastu miesiącach 

ograniczonych kontaktów naszym mieszkańcom brakuje takich 

spotkań – w dożynkach wzięło udział mnóstwo mieszkańców i wielu 

gości, mimo wielu atrakcyjnych imprez w okolicy. 

Dużym zainteresowaniem melomanów cieszył się 29. Śląski Festiwal 

im. Ludwiga van Beethovena, którego głównym organizatorem było 

Muzeum Regionalne w Głogówku. W ramach wydarzenia odbyło się 

sześć koncertów, po trzy w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła i w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku. 

Głogówek odwiedziła delegacja z czeskiego mikroregionu 

Šternbersko. W naszym mieście odbyły się warsztaty w ramach 

międzynarodowego projektu „Współpraca sektorowa na pograniczu – 

stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie”, realizowanego również 

przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Czescy burmistrzowie i 

przedstawiciele gmin docenili nasz rynek, zwiedzili m.in. ratusz, 

kościół Franciszkanów i wystawę „Obserwatorium Miasta”, a także 



zwizytowali miejskie inwestycje: plac zabaw przy ul. Spółdzielczej i 

boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Powstańców. 

Wsparliśmy organizację podchodów po Głogówku, połączonych z 

poznawaniem historii miasta i ćwiczeniami sprawnościowymi. 

Edukacyjna gra terenowa odbyła się w ramach projektu realizowanego 

przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, a jej partnerem był 

Zespół Szkół w Głogówku, którego uczniowie wpadli na pomysł 

organizacji podchodów dla czteroosobowych grup z różnych szkół. 

W Starych Kotkowicach została poświęcona figura przedstawiająca 

św. Rocha, biorącego wiernych w ochronę przed zarazami. Głównym 

inicjatorem tego wydarzenia był sołtys Bernard Burek. Poświęcenia 

dokonał ksiądz proboszcz Krzysztof Matysek. 

Doceniając wspaniałą postawę i piękną historię OSP Głogówek i OSP 

Wierzch, jako prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

wystąpiłem do rady miejskiej o nadanie jednostkom tytułu „Zasłużeni 

dla Gminy Głogówek”. W 2020 roku straże te obchodziły 

odpowiednio 160 i 110 lat istnienia. 

 


