
GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

W październiku, wobec rosnących cen rynkowych, kluczową 

sprawą dla mieszkańców stało się zapewnienie opału na zimę. 

Przy zapowiadanych przez rząd zmianach przepisów 

zdecydowałem się zaangażować w dystrybucję tańszego węgla. Na 

podstawę prawną wciąż czekamy, trwa rozeznawanie 

zapotrzebowania. 

Opał dla mieszkańców 

Pomożemy naszym mieszkańcom we wspieranych przez rząd 

zakupach węgla po preferencyjnej cenie. Zapotrzebowanie mogą 

zgłosić osoby, które mają prawo do uzyskania dodatku węglowego. 

Złożenie zapotrzebowania nie jest formalnym wnioskiem o zakup 

węgla na zasadach preferencyjnych. Wnioski takie będą przyjmowane 

po wejściu w życie odpowiedniej ustawy. 

Do końca listopada nasz Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje 

wnioski o wypłatę dodatków węglowych (wpłynęło ich już ponad 

2800) oraz o wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych 

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

rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG i oleju opałowego. Dodatki 

węglowe mogą również uzyskać tzw. podmioty wrażliwe, czyli 

instytucje i organizacje. 

Inwestycje 

Dobiegła końca budowa kanalizacji sanitarnej w Kierpniu. Cały układ 

został uruchomiony i wpięty do gminnego systemu. Z inwestycji może 

skorzystać do 300 osób. Zakład Komunalny Głogówek przyjmuje 

teraz zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą podpisać umowy na 

odbiór ścieków. Inwestycja kosztowała 4,3 mln zł, dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich wynosi 2 mln zł. Od jesieni 2021 roku w Kierpniu powstało 

ponad 4700 mb sieci i sześć przepompowni. To szósta skanalizowana 

miejscowość w naszej gminie. 

Uzyskaliśmy pozwolenie budowlane 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, z czego 6,8 mln 

złotych stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. 

Zakończył się remont będącego w fatalnym stanie mostka nad 

Osobłogą na ul. Kopernika w Racławicach Śląskich, z którego 

korzystają mieszkańcy, rolnicy i rowerzyści. Przeznaczyliśmy na to z 

budżetu 62 tys. zł. Konieczna była naprawa nawierzchni przeprawy i 

montaż balustrad. 

Do końca listopada - za 29 tys. zł - będzie gotowa dokumentacja 

zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Racławicach 

Śląskich. Za 2 mln zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych dla 

terenów popegeerowskich (Polskiego Ładu) przebudujemy boisko 

sportowe i taras rekreacyjny, zbudujemy obiekty lekkoatletyczne, 

m.in. bieżnię. Wkład własny gminy w tę inwestycję stanowi tylko 50 

tys. zł. 

Za pieniądze z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy (31 tys. 

zł) i bezpośrednio z budżetu gminy (20 tys. zł) została 

zmodernizowana droga gminna „Złota Górka” w Biedrzychowicach. 

Do połowy grudnia już cała ul. Jana Pawła II w Głogówku będzie 

oświetlona. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który za 68 tys. zł 

zamontuje dziewięć latarni w dotąd ciemniejszej części ulicy. 

W świetlicy na Oraczach odbyło się podsumowanie tegorocznych 

działań sfinansowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej przy pomocy powiatu prudnickiego i gminy Głogówek. 

Dzięki współpracy samorządów powstały m.in. plac zabaw w 

Wierzchu i wiata rekreacyjna w Głogowcu, a w Biedrzychowicach 

zakupiono stroje ludowe. W wiejskiej świetlicy w Rzepczu 

wyremontowano z kolei korytarz, a w Nowych Kotkowicach całą 

świetlicę. W Racławicach Śląskich zmodernizowano drogę gminną 

między ul. Ogrodową a Głubczycką, podobnie jak jedną z dróg w 

Szonowie. Wykarczowanie i uporządkowanie terenu dojazdowego do 

Chudoby odsłoniło tamtejsze rowy przydrożne. 



Okolicznościowe tabliczki przekazaliśmy sołtysom wspólnie z radną 

wojewódzką Janiną Okrągły i starostą powiatu Radosławem 

Roszkowskim. 

OSP Twardawa pozyskała środki na zakup sprzętu i wyposażenia w 

ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 

ratowniczych” - część 2, realizowanego ze środków Narodowego w 

Warszawie i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. Jednostka wzbogaciła się o cztery 

latarki kątowe, cztery węże tłoczne W-52, dwa tłoczne W-75, ubranie 

specjalne i pięć hełmów strażackich. 

OSP w Racławicach Śląskich wzięła udział w rządowym projekcie 

„Pod biało-czerwoną”. Za 7,5 tys. zł przed remizą stanął maszt 

flagowy. 

Ponad 500 ankiet wypełnili nasi mieszkańcy podczas prac 

diagnostycznych poprzedzających opracowanie „Strategii rozwoju 

gminy Głogówek na lata 2023-2030”. Uzyskaliśmy wiele cennych 

sugestii co do głównych problemów i potrzeb społeczno-

gospodarczych oraz przestrzennych gminy. 

Spotkania, imprezy, rekreacja 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ratuszu odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami oświaty. Wspólnie z sekretarz Karoliną Fiutką 

wręczyłem swoje nagrody wyróżniającym się dyrektorom i 

pedagogom. 

Dzień Seniora w naszej gminie trwał… dwa tygodnie. Wspólnie z 

sekretarz Karoliną Fiutką miałem przyjemność świętować z 

podopiecznymi naszego Dziennego Domu „Senior+”. Nasi seniorzy 

byli też w kinie, wysłuchali koncertu i wzięli udział w biesiadzie. 

Opolanie (wśród nich przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Głogówku) i Wielkopolanie reprezentowali 

Polskę na Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki 

Koszykowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych w Sansepolcro we 

włoskiej Toskanii. Nasi zawodnicy zajęli w zawodach piąte miejsce. 



Na naszej strzelnicy o tytuł Króla Okręgu Śląskiego Zjednoczenia 

Kurkowych Bractw Strzeleckich RP rywalizowali strzelcy m.in. z 

Nysy, Pszczyny, Bytomia, Raciborza i oczywiście Głogówka. 

Akademia Piłki Nożnej w Głogówku zorganizowała turniej piłki 

nożnej. Młodzi piłkarze rywalizowali o puchary burmistrza w kilku 

kategoriach wiekowych. 

W Szkole Podstawowej w Twardawie odbył się X Festiwal Piosenki 

Jesiennej. Przedszkolaki z naszej gminy zaprezentowały swoje 

umiejętności wokalne, taneczne i teatralne. 

Na terenie całego powiatu przedstawiciele Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku robią spis i sprawdzają stan 

techniczny oraz wyposażenie schronów, piwnic i garaży 

podziemnych, które w razie zagrożenia mogłyby służyć jako 

potencjalne schrony. 

Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Kunertem, 

głogóweckimi harcerzami i harcerkami oraz urzędnikami 

posprzątaliśmy dawny cmentarz żydowski w Olszynce. 

Kolejne pół roku, do końca marca 2023 roku, będzie działał Klub 

Seniora w Biedrzychowicach. Oprócz integracji i degustacji w ramach 

zajęć odbywają się też spotkania ze specjalistami. Stosowny aneks na 

użyczenie pomieszczeń w Farskiej Stodole podpisałem wspólnie z 

Rafałem Bartkiem, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 
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