GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Z notatnika burmistrza
Tegoroczne inwestycje dopiero się rozkręcają. Sporo jest teraz pracy biurowej, spotkań, planowania. To wszystko powinno dać wymierne efekty w kolejnych miesiącach.
Inwestycje
Na zlecenie Tauron Nowe Technologie sp. z o.o. powstał masterplan oświetleniowy wraz z koncepcją iluminacji obiektów na terenie naszej gminy. Zakłada on modernizację oświetlenia ulicznego za ponad 3,4 mln zł we wszystkich miejscowościach i wymianę starych opraw na nowsze ledowe, jaśniejsze, energooszczędne i mniej awaryjne. Wymiana lamp ma zostać sfinansowana z oszczędności na kosztach oświetlenia.
Na zlecenie gminy Tauron wymienił stare i zniszczone latarnie przy alei Lipowej na nowe, energooszczędne i stylizowane.
Ochrona środowiska, oświata, sport, kultura
Grudniowa przerwa w funkcjonowaniu PSZOK-a w Racławicach Śląskich została wykorzystana na zimowe porządki. Firma Naprzód wywiozła prawie 700 ton odpadów wielkogabarytowych (w tym z gminy Lubrza ponad 40 ton) oraz 9,5 ton zużytych opon (w tym ponad 4 tony z gminy Lubrza) za łączną kwotę 809 tys. zł.
Od II półrocza e-dziennik działa już we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie. Od teraz wszyscy rodzice mogą się dowiedzieć o swoich dzieciach wszystkiego i na bieżąco: jakie mają oceny, lekcje, sprawdziany, zadania domowe, zastępstwa, jak u nich z obecnością, jak się zachowywały itd.
Zakończyły się rozgrywki Głogóweckiej Ligi Futsalu. Wystartowało 12 zespołów, wygrał MK Consulting Racławiczki, przed FC Łapanka i Teamem Wróblin.
8 lutego w hali w Głogówku zorganizowaliśmy dla dzieci Wielkie Hopsanie. Do dyspozycji sporej gromady najmłodszych były dmuchańce i poczęstunek, milusińscy mogli też wziąć udział w grach i zabawach z wodzirejem.
Wspólnie z Akademią Piłki Nożnej w Głogówku w marcu ruszymy z projektem „Mobilna APN Głogówek - piłka nożna wraca do małych miejscowości”. Pilotażowe szkolenie chętnych najmłodszych przez wykwalifikowanych trenerów zacznie się w Zawadzie i Wróblinie. Projekt ten jest współfinansowany z budżetu naszej gminy w ramach zadania „Raz, dwa, trzy - w piłkę gramy my”.
Ze względów pogodowych (dodatnie temperatury, wiatry) byliśmy zmuszeni od 21 lutego zamknąć białego orlika na Oraczach.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się podczas ferii dwa tygodniowe turnusy. Zainteresowanie nimi było duże, a na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki od samorządu. Łącznie z ferii w MGOK-u skorzystało blisko 40 dzieci.
Urząd miejski przyłączył się do akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio „Opatrunek na ratunek”, którą na terenie miasta koordynowała Szkoła Podstawowa nr 2. Jej celem była zbiórka środków opatrunkowych, których bardzo brakuje w ubogich krajach misyjnych w Afryce.
Bezpieczeństwo
Do końca marca w 15 ochotniczych strażach pożarnych w naszej gminie odbędą się zebrania sprawozdawcze. Władze i komisje rewizyjne jednostek składają sprawozdania ze swojej działalności za 2021 rok, przedstawiają projekty działań i plany finansowe na rok bieżący. Druhowie i druhny w głosowaniu wyrażają swoją ocenę, udzielając (bądź nie) kierownictwu OSP absolutorium.
W ramach współpracy ze Służbą Pomocniczą Zakonu Maltańskiego z  partnerskiego Rietberga gmina Głogówek otrzymała dziesięć palet maseczek ochronnych typu FFP2, które zostały przekazane do wszystkich szkół, przedszkoli, parafii i ośrodków zdrowia z terenu gminy, jak również do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Ośrodka Pomocy Społecznej, MGOK-u, Urzędu Miejskiego, Zakładu Komunalnego Głogówek oraz Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.
Dofinansowania
Gmina uzyskała 446,5 tys. zł z programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”, wspierającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W ciągu najbliższych kilku miesięcy urząd miejski przeprowadzi przetarg na zakup ponad 180 laptopów, komputerów i tabletów. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, po jego rozstrzygnięciu przekaże sprzęt osobom, które złożyły wnioski.
Urząd miejski włączył się w akcję promocyjną dwóch inicjatyw zgłoszonych do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, a związanych z naszą gminą. „Dając nadzieję - międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę” to wspólny projekt głogóweckiej scholi „Światło dla Młodych” i Głubczyckiej Szkoły Chóralnej „Angelus Cantat”, a „Kulturowe bezpieczeństwo” to wspólny pomysł orkiestry dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławicach Śląskich. Do zdobycia były odpowiednio 150 tys. i 98,5 tys. zł.
Złożyliśmy dziesięć wniosków o dofinansowanie do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Każde takie wsparcie to 5 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardawie, remonty świetlic wiejskich, modernizacje dróg, utworzenie miejsc rekreacji czy zakup strojów ludowych. Łączna wartość zadań dofinansowanych z MIS to 134 tys. zł. Będą one realizowane w Biedrzychowicach, Chudobie, Dzierżysławicach, Głogowcu, Nowych Kotkowicach, Racławicach Śląskich, Rzepczu, Szonowie, Twardawie i Wierzchu.
Do końca października Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego z budżetu państwa, który ma pomóc najgorzej sytuowanym mieszkańcom w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Potrzebne formularze są dostępne na stronie www.gminaglogowek.info i w OPS-ie.
Spotkania
Z zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Głogówku będą też mogli skorzystać mieszkańcy sołectw spoza miasta. Podczas spotkania w urzędzie miejskim poinformowałem o tej możliwości sołtysów. Zainteresowanych mieszkańców będziemy dowozić do Domu, czekamy na deklaracje, żebyśmy mogli zaplanować trasę dowozu.
Dyskutowaliśmy również o stanie niektórych dróg, planowanej wymianie oświetlenia, inwestycjach wod-kan i innych zadaniach realizowanych przez gminę Głogówek. Omówiliśmy też dalsze plany na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką i nasz fundusz sołecki.
Na prośbę sołtysów zaprosiłem do urzędu miejskiego prezesa Stadniny Koni Prudnik Józefa Stępkowskiego. Głównym tematem spotkania były sprawy istotne dla miejscowych rolników, m.in. remonty dróg polnych, z których korzysta także Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek”, podległy stadninie, i melioracje. Prezes Stępkowski zadeklarował, że sołtysi i rolnicy mogą liczyć na współpracę OHZ, aby wspólnie używane drogi zachowywały odpowiedni standard.
W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Głogówku. Omawialiśmy bieżące funkcjonowanie placówek w II półroczu oraz planowane inwestycje. Wszystkie szkoły i SOSW otrzymały też po zestawie piłek.
Wziąłem udział w rocznej naradzie Komendy Powiatowej Policji w Prudniku wraz z innymi samorządowcami i funkcjonariuszami. W ramach naszej współpracy w 2021 r. koncentrowaliśmy się głównie na zakupach materiałów edukacyjnych, które mają zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo najmłodszych.
Trwa cykl spotkań informacyjnych w ramach projektu „LIFE - System zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim”. Kolejne odbyło się w MGOK-u w Głogówku. W jego trakcie zostały również omówione zasady udzielania i rozliczania dotacji na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne w ramach programu „Czyste powietrze”.
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