
PROMOCJA PROJEKTU
PN. Rewitalizacja Zamku w Głogówku

(skrzydło południowe i wschodnie) 
wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku

Projekt Gminy Głogówek pn. Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe  
i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku 
znalazł się na liście 18 projektów skierowanych  do dofinansowania w ramach Poddziałania 
5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt otrzymał 76,81 punktów % w skali oceny wniosków. 

Gmina Głogówek podpisała umowę dotacji 24.06.2017 r.

Całkowity koszt projektu: 4 758 000 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 3 758 820 PLN

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane zgodnie z wnioskiem o dofinansowa-
nie w następującym zakresie:
1. Wymiany lub renowacji stolarki okiennej Zamku. 
2. Remont elewacji: 

• prace remontowo-budowlane: - Dezynfekcja ścian pomieszczeń od grzybów ple-
śniowych - Izolacje pionowe - Izolacje poziome - Piwnice - tynki renowacyjne - 
Przeniesienie izolacji z zewnątrz budynku do wnętrza piwnic - Elewacje - Przypory 

• Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków odtworzenie zdobień architekto-
nicznych w technice Sgraffito. W miejsca, w których można poddać zdobienia reno-
wacji ich odtworzenie, tam gdzie uległy zniszczeniu, całkowite odtworzenie. 

Prace remontowo-budowlane wykonała firma „MIDPOL-INVESTMENT” Arkadiusz Ghiuri 
Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia za łączną wartość 4 691 300,55zł.

Celem projektu było ratowanie zabytku wysokiej klasy, jakim jest Zamek w Głogówku. Dzię-
ki wykonanej modernizacji przy udziale wsparcia finansowego UE udało się wykonać kolejny 
krok w celem przywrócenia do stanu użytkowania, a w konsekwencji region nie utraci jednego 
z najciekawszych zabytków.  Gmina Głogówek będzie miała szansę stać się bardzo interesu-
jącym miejscem, atrakcją turystyczną, co ogólnie wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie. 
Inwestycja pozytywnie wpłynie na wizerunek województwa opolskiego, jako jednostki dbają-
cej o zabytki, historię i kulturę.
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