
GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

We wrześniu sporo się działo. Finalizowaliśmy jedne inwestycje, 

szykowaliśmy kolejne. Nie zapomnieliśmy też o zabawie i kulturze 

wysokiej. 

Inwestycje 

Złożyliśmy do Starostwa Powiatowego w Prudniku wniosek o 

wydanie pozwolenia budowlanego na budowę nowej siedziby 

Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku przy ul. Pasternik. 

Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie zrealizowana 

w ciągu niecałych dwóch lat za blisko 14 mln złotych. Otrzymaliśmy 

na ten cel dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w 

wysokości 6,8 mln złotych. 

W Centrum Kultury w Głogówku m. in. zmodernizowano i 

doposażono salę plastyczną - dzięki realizacji dofinansowanego z 

Funduszy Europejskich (prawie 20 tys. euro) projektu pn. „Kolory 

pogranicza”. 

Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Prudniku park przy 

Zespole Szkół w Głogówku zyskał nowy układ ścieżek, ławki, 

nasadzenia zieleni oraz wiatę. Pojawiły się tam również pamiątkowe 

kamienie, które są wynikiem uchwały Rady Miejskiej w Głogówku o 

ustanowieniu pomnikami przyrody pięciu drzew. Otrzymały one też 

imiona przypominające byłych profesorów Zespołu Szkół: „Bolesław” 

zyskał miano na cześć prof. Bolesława Osadkowskiego, „Emanuel” – 

na cześć prof. Emanuela Ratajczyka, „Roman” – na cześć prof. 

Romana Węglowskiego, a drugi „Bolesław” – na cześć prof. 

Bolesława Rawluka. Z mojej inicjatywy jednemu z drzew przypisano 

nazwę „Szymon” – na cześć tragicznie poległego żołnierza Szymona 

Sitarczuka, absolwenta Zespołu Szkół. 

Mieszkańcy Dzierżysławic zakasali rękawy i teren nad Osobłogą stał 

się jeszcze bardziej funkcjonalny. Potrzebne powierzchnie zostały 

wybrukowane, a altany odnowione i wymalowane. Mieszkańcy 

posadzili też nowe krzewy, a sołectwo zakupiło dmuchawę do liści. 

Koszty inwestycji pokryły pieniądze z funduszu sołeckiego (6 tys. zł), 



z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (5 tys. zł) i Starostwa 

Powiatowego w Prudniku (1 tys. zł). 

Z kolei w Wierzchu powstał plac zabaw. Sfinansowano go ze środków 

MIS (5 tys. zł), starostwa (1 tys. zł) i funduszu sołeckiego (ponad 11 

tys. zł). 

Od 10 września na terenie całej gminy co sobotę odbywała się zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach. 

Ostatnią zaplanowano na 1 października. 

Rozpoczęły się prace diagnostyczne poprzedzające opracowanie 

kluczowego dla naszej wspólnoty dokumentu - „Strategii rozwoju 

gminy Głogówek na lata 2023-2030”. Krótkie, anonimowe ankiety 

mają na celu zdiagnozowanie głównych problemów i potrzeb 

społeczno-gospodarczych oraz przestrzennych gminy. Do 7 

października można się wypowiedzieć przez Internet. Papierowe 

formularze są dostępne w Urzędzie Miejskim w Głogówku, gdzie po 

wypełnieniu można wrzucić je do urny. 

Dofinansowania 

Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej wciąż przyjmuje wnioski o wypłatę 

dodatków węglowych. Ponadto zaczął przyjmować wnioski o wypłatę 

dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła, tj. pelletu drzewnego, drewna kawałkowego, 

innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG i oleju opałowego. 

Jedne i drugie można składać w OPS-ie do 30 listopada. Wypłaty 

dodatków nie rozpoczęły się do momentu sporządzenia tego 

sprawozdania, gdyż gmina czekała na środki z budżetu państwa. 

Rozpoczęliśmy przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego 

za ponad 400 tys. zł w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina 

- Wsparcie dzieci z rodzin pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR”. W głównym naborze zakwalifikowało się 182 

mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymają bezpłatnie m.in. laptopy 

i tablety. 

Do 7 października można złożyć wniosek w naborze uzupełniającym. 

O przyznaniu będzie decydować kolejność wpływu kompletnych 

dokumentów. 



W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” ruszył wstępny nabór 

wniosków o dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła 

w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

wielorodzinnych. Może go udzielić Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zainteresowani 

uzyskaniem dofinansowania właściciele lokali są proszeni o składanie 

wstępnych deklaracji do urzędu miejskiego (w godzinach pracy UM) 

do 14 października. 

Spotkania, imprezy, rekreacja 

We wrześniu odbyły się dożynki gminne na Oraczach, jak i święta 

plonów w poszczególnych miejscowościach. Wziąłem również udział 

w „żniwnioku” zorganizowanym przez Ośrodek Hodowli Zarodowej 

w Głogówku. Uczestniczyłem także w inauguracjach roku szkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku i Szkole Podstawowej w 

Szonowie oraz w obchodach jubileuszu 120-lecia OSP Wróblin. 

Już po raz 30. w naszym mieście odbyło się święto muzyki klasycznej 

- Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena. 

Wziąłem udział w większości zebrań mieszkańców dotyczących 

rozdysponowania funduszu sołeckiego na przyszły rok. Była okazja 

przedyskutować wiele bieżących spraw, jak i inwestycji. Serdecznie 

dziękuję mieszkańcom za owocne spotkania i konstruktywną 

dyskusję. 

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Zwiastowicach 

wystartowało 11 drużyn męskich i trzy kobiece, które zmierzyły się w 

ćwiczeniach bojowych, sztafecie i mustrze. Wśród seniorów wygrał 

OSP Wróblin, a wśród seniorek debiutujące panie z OSP Stare 

Kotkowice. 

W Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Lubrza'22 wystartowało osiem naszych ekip. 

Wśród chłopców trzecie miejsce wywalczyła OSP Mochów. Wśród 

dziewczyn drugą lokatę zajęła OSP Biedrzychowice, a trzecią OSP 

Głogówek. 

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Prudniku i Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz komendant gminny 



OSP Paweł Makówka przez dwa dni dokonali przeglądu naszych 

OSP. Sprawdzali wyposażenie jednostek, stan techniczny i 

dokumentację samochodów pożarniczych oraz uprawnienia strażaków 

do uczestnictwa w akcjach. We wszystkich przypadkach przeglądy 

przebiegły pomyślnie. 

Gmina Głogówek otrzymała nagrodę Euroregion Pradziad za 

wyjątkowy wkład w rozwijanie polsko-czeskich relacji partnerskich. 

Panie z Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach 

Śląskich ze swoim stoiskiem regionalnym reprezentowały naszą 

gminę na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS „Aktywna 

wieś” w Krasnobrodzie. Na gminno-powiatowe dożynki w Rudziczce 

pojechała z kolei ze swoją koroną delegacja z sołectwa Oracze, a na 

wojewódzkie w Branicach delegacja z sołectwa Winiary. Ziarnkowo-

kłosowa korona z Winiar otrzymała wyróżnienie w kategorii „Debiut” 

i 1000 zł nagrody. Winiarzanki otrzymały również wyróżnienie za 

udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, za 

budowę altany na stadionie miejskim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 

naszym przedstawicielom za godną postawę. 

Podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu marcepan śląski pani 

Soni Jasik reprezentującej Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Biedrzychowice został wyróżniony „Perłą”. W kategorii „Napoje 

alkoholowe" pierwsze miejsce za Rumtopf - owoce w rumie - zajęło 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu. Gratuluję! 

Puchar Wójta Gminy Lubrza zdobyły siatkarki z Winiar. Drugie były 

panie z Kierpnia, a czwarte z Biedrzychowic. 

Za nami kolejna edycja „Biegu przez przeszkody dla dzieci”, 

zorganizowanego przez Akademię Piłki Nożnej Głogówek. Dzieci 

dzielnie sprawdziły się zarówno w biegu przez opony, skokach w 

workach, jak i na innych przeszkodach przygotowanych przez 

organizatorów. Objąłem to wydarzenie swoim patronatem. 

Burmistrz Piotr Bujak 


