
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

Z notatnika burmistrza 

Spadki temperatury znacznie zwiększyły zainteresowanie 

mieszkańców zakupami węgla po preferencyjnej cenie. 

Poświęciliśmy tej sprawie sporo czasu i zabiegów. W zamieszaniu 

wokół zakupów węgla zaczynamy też i kończymy wielomilionowe 

inwestycje. 

Opał dla mieszkańców 

Gospodarstwa domowe po preferencyjnej cenie 2 tys. zł mogą nabyć 

przy pomocy gminy maksymalnie 3 tony węgla w następujących 

transzach: do końca tego roku 1,5 tony i od 1 stycznia 2023 roku 

kolejne 1,5 tony. Możliwość nie dotyczy osób, które w sezonie 

grzewczym 2022/2023 nabyły go po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto 

za tonę. Mieszkańcy zostali zobowiązani do złożenia stosownej 

deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Węgiel dystrybuowany przez gminę posiada niezbędne certyfikaty 

jakości. Za jego jakość odpowiadają podmioty wprowadzające do 

obrotu paliwa stałe, wskazane przez ministra aktywów państwowych. 

Gmina nie ma na to wpływu. 

15 listopada Polska Grupa Górnicza SA przesłała do gminy swoją 

ofertę sprzedaży 756 ton opału: (324 ton orzecha, 324 ton groszku i 

108 ton groszku II). Na www.cieplo.gov.pl zgłosiliśmy 

zapotrzebowanie na 1100 ton opału, czyli oferta zaspokajała niecałe 

69 proc. potrzeb naszych mieszkańców. W ofercie nie było też mowy 

o 187,5 tony ekogroszku (rząd traktuje go jak groszek) czy o 101,5 

tony kostki (rząd używa jedynie pojęcia węgiel gruby). Tymczasem 

sąsiednie gminy otrzymały jednak niewielkie ilości ekogroszku. W 

związku z zaistniałą sytuacją zwróciłem się z pilnym pismem do 

wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, prosząc o 

informację, czy gmina w ogóle otrzyma oba wskazane sortymenty. 

Również 15 listopada otrzymaliśmy informację, że ofertę na zakup 

opału mamy… otrzymać od Polskiej Grupy Energetycznej, a ofertę z 

PGG mamy zignorować. 



Po wielu telefonach, mailach, interwencjach i ponagleniach 

otrzymaliśmy od PGE Paliwa sp. z o.o. umowę dotyczącą dostaw 

węgla. Bez zwłoki wraz ze skarbnik gminy ją podpisaliśmy. Na 

podstawie umowy przez punkt w Opolu powinien dotrzeć do nas 

węgiel z Tanzanii i Indonezji. Mamy go sprowadzać za 

pośrednictwem lokalnej firmy do Głogówka i następnie sprzedawać. 

W pierwszym rzucie oczekujemy na 600 ton w różnych frakcjach, 

czekamy jeszcze na podpis na umowie ze strony PGE. My i lokalna 

firma jesteśmy gotowi do działania w każdej chwili. 

Inwestycje, dofinansowania 

Ruszyły prace porządkowe i ziemne podczas budowy nowej siedziby 

Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku przy ul. Pasternik. 

Inwestycja 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. 

Dobiega końca trwająca trzy lata modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Głogówku. Inwestorem jest Zakład Komunalny Głogówek sp. z 

o.o., prace będą kosztować prawie 8 mln zł. 

Budowa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu blisko 250-

metrowego chodnika w Racławicach Śląskich dobiega końca. 

Poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Prudnickiej będzie kosztować 

950 tys. zł, z czego gmina Głogówek zapłaci 200 tys. zł. 

Za prawie 400 tys. zł w ciągu najbliższych czterech miesięcy zmieni 

się nie do poznania dach Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku, 

ocieplimy też poddasze budynku. Przy zachowaniu środków 

bezpieczeństwa nauka w placówce na Oraczach będzie się odbywać 

jak do tej pory. Tylko w razie absolutnej konieczności dzieci zostaną 

na krótko przeniesione do innych obiektów – wyłącznie do czasu 

zakończenia prac. 

Gmina rozstrzygnęła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, 

sfinansowany w całości w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Za 

prawie 360 tys. zł zakupimy m.in. 57 komputerów, 18 laptopów, dwa 

skanery, dwa serwery i oprogramowanie. Do końca roku sprzęt ma 



trafić do Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku, Centrum Kultury i 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Rządowe dofinansowania zakupu sprzętu, wyposażenia i 

umundurowania otrzymało dziewięć młodzieżowych drużyn 

pożarniczych z naszej gminy. Poszczególne jednostki uzyskały (w 

zaokrągleniu): OSP Głogówek - 6,8 tys. zł, OSP Racławice Śląskie - 

4,9 tys. zł, OSP Biedrzychowice - 4,7 tys. zł, OSP Szonów - 4 tys. zł, 

OSP i OSP Wróblin po 3,4 tys. zł, OSP Mochów - 2,8 tys. zł, OSP 

Kazimierz i OSP Rzepcze po 2,1 tys. zł. 

Został rozpisany przetarg na sprzedaż 11 działek przy ul. 

Konopnickiej w Głogówku, o powierzchni od 5 do 16 arów, 

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Odbędzie się 5 

grudnia. 

Na boisku w Zwiastowicach pojawiła się wiata z orynnowaniem, a w 

Ciesznowie zgrabna altana. Koszt prac to odpowiednio 18 i 7,5 tys. zł 

z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy. Na ul. Jana Pawła II 

przybędzie dziewięć nowych latarni i w ten sposób cały ten zakątek 

Głogówka będzie oświetlony. 

Akcja „Zima” 

Odśnieżanie i bezpieczne poruszanie się po gminnych drogach i 

chodnikach w Głogówku zapewni Zakład Komunalny Głogówek sp. z 

o.o., telefon kontaktowy 577 433 911. 

Na terenie sołectw o usuwanie nadmiaru śniegu zadbają następujące 

firmy (kontakt za pośrednictwem sołtysów): 

- Błażejowice Dolne, Dzierżysławice, Leśnik, Mochów i Racławice 

Śląskie – M&W Brukarstwo s.c. Michał Mijacz, Krzysztof Wróbel; 

- Szonów, Głogowiec, Tomice, Tomice - Góreczno, sołectwo 

Góreczno, Góreczno - do skrzyżowania z drogą powiatową relacji 

Szonów - Kazimierz, drogi gminne wsi Kazimierz – Murarstwo 

Bogdan Lorenc; 

- Biedrzychowice i Stare Kotkowice – P.H.U. Kurowski Elwira 

Kurowska; 

- Wierzch, Mionów i droga Wierzch - Mionów – GINT-POL Ginter 

Suchan; 



- Zwiastowice, Twardawa (w tym Malkowice) - F.H.U. BARBARA, 

Namysło Barbara; 

- Zawada (Golczowice, Mucków, But, Sysłów), Błażejowice Dolne - 

,,KOPKA” Hubert Kopka; 

- Chudoba, Nowe Kotkowice, Rzepcze, Kierpień – Firma 

Wielobranżowa Tomasz Kowalski; 

- Wróblin – Firma Handlowo–Usługowa Mateusz Cichoń. 

Uroczystości, spotkania, imprezy 

Hucznie i radośnie obchodziliśmy Święto Niepodległości. Po mszy 

świętej za Ojczyznę w kościele parafialnym w Głogówku, prowadzeni 

przez młodzieżową orkiestrę działającą przy Centrum Kultury w 

Głogówku, przemaszerowaliśmy na plac Wolności. Tam wspólnie z 

przedstawicielami samorządu, szkół, instytucji i organizacji 

złożyliśmy kwiaty pod tamtejszym pomnikiem. 

Byliśmy także obecni na lokalnych uroczystościach z okazji Święta 

Niepodległości - ja w Szkole Podstawowej w Racławicach Śląskich, a 

sekretarz gminy Karolina Fiutka w Przedszkolu Publicznym nr 3 w 

Głogówku. 

Uczestniczyłem również w V Gminnym Przeglądzie Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w 

Głogówku. Wzięły w nim udział przedszkolaki i uczniowie szkół 

podstawowych. SP nr 2 pogratulowałem zwycięstwa w XVIII 

Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Opolu. 

Wziąłem udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym w 

kościele Franciszkanów przez Szkołę Podstawową nr 1 w Głogówku i 

Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie. 

We współpracy z Centrum Kultury w Głogówku uruchomiliśmy strefę 

kibica, w której na dużym ekranie można oglądać mecze mistrzostw 

świata w piłce nożnej w Katarze. 

Giełda Staroci w Głogówku nadal będzie funkcjonować przy zamku. 

Umowa użyczenia przedzamcza została przedłużona o kolejny rok. 

Udzielający bezpłatnych porad prawnicy i mediatorzy przenieśli się z 

Centrum Kultury w Głogówku do Ośrodka Pomocy Społecznej na al. 

Lipowej. W przyszłym roku punkt w naszym mieście będzie dalej 



funkcjonował - cztery razy w tygodniu po cztery godziny – takie są 

zapisy kolejnej umowy gminy z powiatem prudnickim. 

Burmistrz Piotr Bujak 


