
GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Wakacyjne zwolnienie tempa... takie zjawisko w gminie Głogówek 

nie wystąpiło. Gmina pozyskała kolejne dofinansowania, 

rozpoczęliśmy kilka dużych inwestycji. Czas na wakacyjne 

imprezy, zajęcia i jubileusze też się znalazł. 

Dofinansowania 

Pozyskaliśmy 2 mln zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych dla 

terenów popegeerowskich na zagospodarowanie terenu przy Szkole 

Podstawowej w Racławicach Śląskich. Za te pieniądze przebudujemy 

boisko sportowe, taras rekreacyjny, zbudujemy obiekty 

lekkoatletyczne, m.in. bieżnię. Nasz wkład własny to tylko 50 tys. zł. 

Pozyskaliśmy 15 tys. zł na promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Do końca 

roku biblioteki w kilku placówkach oświatowych wzbogacą się o 

nowe książki lub wyposażenie oraz zostaną zorganizowane akcje 

promujące czytanie. Wkład własny naszych szkół i przedszkoli 

(szkoły w Biedrzychowicach, Racławicach Śląskich, przedszkola w 

Racławicach Śląskich, PP nr 4 w Głogówku, oddział przy SP nr 1 w 

Głogówku) wyniesie niecałe 4 tys. zł. 

Termomodernizacja Centrum Kultury w Głogówku za środki z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poskutkowała poprawą 

efektywności energetycznej obiektu. Tym sposobem gmina uzyskała 

tzw. białe certyfikaty wystawione przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii SA przyniosła blisko 22 

tys. zł, które zasiliły budżet gminy. 

Nasza gmina zajęła najwyższe miejsce w historii rankingu 

„Wspólnoty” – 211. W corocznym rankingu zamożności samorządów 

publikowanym przez to czasopismo, jego autorzy porównali dochody 

budżetów samorządów (bez dotacji celowych) i podzielili je przez 

liczbę ludności. 



Od 17 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku przyjmuje 

wnioski o rządowe dodatki węglowe. Formularze są dostępne na 

stronie www.glogowek.pl, w urzędzie miejskim i OPS-ie. 

Do końca sierpnia w Urzędzie Miejskim w Głogówku (biuro 

podawcze - pokój nr 1) będą przyjmowane wnioski rolników o zwrot 

akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT 

albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, 

wystawione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. 

Inwestycje 

Rozpoczęła się realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych" w 

Głogówku (Winiar, Winiar Tylnych, Małych Winiar, ul. Rataja, św. 

Anny, Polnej). Do stycznia przyszłego roku za 134 tys. zł powstanie 

dokumentacja inwestycji - przebudowy nawierzchni, oświetlenia oraz 

kanalizacji deszczowej. Na jej realizację gmina pozyskała prawie 5 

mln zł z Polskiego Ładu, wkład własny wynosi 263 tys. zł. 

W związku z planowaną modernizacją mury miejskie przy ul. 

Dąbrowskiego w Głogówku zostały pomierzone oraz przeskanowane 

w celu uzyskania pełnego obrazu stanu budowli. Na ich remont gmina 

pozyskała prawie 6 mln zł z Polskiego Ładu. Do końca stycznia 2023 

roku za 145 tys. zł ma powstać dokumentacja inwestycji. 

Trwa budowa chodnika przy ul. Prudnickiej w Racławicach Śląskich. 

Z naszego budżetu przeznaczymy na ten cel 200 tys. zł, ZDW 

natomiast finansuje zadanie na poziomie 750 tys. zł. 

Wspólnie z gminą Walce wyasfaltowaliśmy drogę z Walców do 

Twardawy (Malkowic). Za 130 metrów na naszym terenie 

zapłaciliśmy 93 tys. zł, sąsiedzi za swój odcinek wyłożyli 650 tys. zł. 

W ramach przygotowań naszych placówek do nowego roku szkolnego 

wymieniliśmy stare, dziurawe podłogi w holu Szkoły Podstawowej w 

Szonowie za około 30 tys. zł i za 20 tys. zł w oddziale Przedszkola 

Publicznego nr 3 w Głogówku w Biedrzychowicach. 

Wspólnie z innymi samorządami planujemy inicjatywy w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego w południowej części województwa. 

W naszej gminie przeznaczymy na ten cel część nieruchomości przy 



ul. Konopnickiej w Głogówku. Jest to możliwe dzięki decyzji o 

przystąpieniu do SIM Opolskie Południe sp. z o.o. Aktualnie 

przygotowujemy obszerną zmianę planu zagospodarowania 

przestrzennego, która dopuści na tym obszarze budownictwo 

wielorodzinne. Trwa to już blisko rok w związku ze złożonością 

opracowania. Następnie zlecimy skablowanie linii średniego napięcia, 

co pozwoli to budować na większym obszarze. Równolegle spółka 

SIM Opolskie Południe opracowuje adaptowalny projekt budynku, 

który powstanie w naszej gminie. Po zakończeniu tych etapów 

będziemy gotowi do rozpoczęcia budowy. 

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku kontynuuje renowację 

swojej czternastowiecznej świątyni. Na remont elewacji zakrystii 

otrzymała z budżetu gminy 25 tys. zł. 

Do połowy listopada ma być konserwowana rzeczka Stradunia. 

Nadzór Wodny w Krapkowicach przeprowadzi prace we Wróblinie, 

Biedrzychowicach, Zwiastowicach i Twardawie. 

Spotkania, imprezy, rekreacja 

W nowym roku szkolnym dzieci w gminie Głogówek będą mieć dwie 

godziny niemieckiego zamiast jednej, co sfinansuje samorząd. Na 

początku sierpnia spotkałem się w tej sprawie z radnymi, informując, 

jak gmina rozwiąże problem obniżonej przez władze centralne 

subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowej. W 

skali nowego roku szkolnego będzie to kosztować gminę 240 tys. zł. 

Żaden z naszych germanistów nie straci pracy. 

W urzędzie miejskim odbyło się wakacyjne spotkanie z sołtysami. 

Tematami rozmów były m.in. sytuacja gminy w obecnych realiach 

finansowo-gospodarczych, zbliżające się dożynki gminne na Oraczach 

i przygotowania do realizacji przyszłorocznego funduszu sołeckiego. 

Osiągnie on rekordową wielkość prawie 710 tys. zł. 

W Centrum Kultury w Głogówku odbyły się trzy tygodniowe turnusy 

bezpłatnych półkolonii. Koszty organizacji i upominków dla 

najmłodszych pokryła gmina. Z półkolonii skorzystało ok. 90 dzieci. 

Pięknym koncertem finałowym przy pełnej widowni w Centrum 

Kultury w Głogówku zakończyła się kolejna edycja Letniej Szkółki 



Muzycznej. Wcześniej przez kilka dni nasi najmłodsi zgłębiali tajniki 

muzyki. Gmina wsparła organizację tych zajęć. 

Na 10 dni w góry pojechało 18 ukraińskich dzieci, które wskutek 

wojny trafiły do naszej gminy. Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu zakwalifikował je do udziału w projekcie 

„Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie 

opolskim”. Wakacyjne wyjazdy ukraińskich dzieci z Opolszczyzny 

zostały sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. Organizacją turnusu zajął się 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku, a gmina sfinansowała 

jedynie koszty dowozu naszych młodych gości do i z Opola, skąd już 

w większej grupie pojechali do Wisły. 

Wsparliśmy organizację kilku imprez organizowanych przez 

poszczególne sołectwa, m.in. 100-lecia istnienia parafii w 

Golczowicach, festynów w Racławicach Śląskich, Mionowie, 

Wierzchu czy Dzierżysławicach. 

Przygotowujemy nocne zwiedzanie miasta. Listy chętnych na dwa 

zaproponowane terminy zapełniły się błyskawicznie. 

Basen miejski w Głogówku będzie otwarty do 4 września. 

M.in. w naszej gminie na zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego był realizowany 

projekt „Inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego na terenie 

województwa opolskiego - część I”. Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „Salamandra” odnalazło nieliczne ślady bytności tego 

zagrożonego wyginięciem gryzonia, m.in. na Oraczach. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przychyliło się do 

wniosku gminy o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, który istnieje tylko w wykazie urzędowych nazw 

miejscowości na terenie gminy Głogówek. Próżno go szukać w 

samym sołectwie czy na mapach i nikt go nie zamieszkuje. 

Burmistrz Piotr Bujak 


