Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – maj 2022
Z notatnika burmistrza
Inwestycje powoli nabierają rozmachu. Podpisujemy kluczowe umowy. Po pandemicznej zadyszce tempa nabiera też życie społeczno-kulturalne.
Inwestycje
W przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławicach Śląskich wpłynęła jedna oferta. Firma zaproponowała sprzedaż mana TGM 13.290 4x4 BL za nieco ponad milion złotych. Ponieważ kwota ta o kilkadziesiąt tysięcy przekracza zgromadzone środki, wystąpiłem o dołożenie brakującej sumy z budżetu gminy. Wciąż trwa też zbiórka prowadzona przez strażaków z Racławic, co również może pomóc zapełnić finansową lukę. Na zakup samochodu gmina przeznaczyła 500 tys. zł z nagrody w konkursie prozdrowotnym „Rosnąca odporność”, 330 tys. zł z promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 10 tys. zł ze sprzedaży wycofanego z podziału bojowego pojazdu OSP Racławice Śląskie.
W przetargu na budowę nowej siedziby Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku złożono cztery oferty. Wybraliśmy najtańszą (13,9 mln zł), wystąpiłem o wprowadzenie tego zadania do budżetu gminy. Mamy dofinansowanie tej inwestycji - 6,8 mln zł z Polskiego Ładu. Dwukondygnacyjne przedszkole przy ul. Pasternik ma powstać w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu dwóch lat, na byłym targowisku miejskim, niedaleko od dotychczasowej siedziby, i pomieścić nawet 190 dzieci.
W przetargu na przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Damrota w Głogówku wpłynęły dwie oferty, obie znacznie przekraczające przewidziany na tę inwestycję budżet: tańsza opiewała na 14,6 mln zł, droższa na 16,7 mln zł. Postępowanie to zostało unieważnione i ma zostać powtórzone. Tu gmina dysponuje dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości prawie 5 mln zł.
Ul. Cybisa na Oraczach ma się zmienić z drogi gruntowej w asfaltową. Gmina ma już projekt i pozwolenie budowlane, chce złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wcześniej Zakład Komunalny Głogówek położy na ul. Cybisa kanalizację sanitarną – też otrzymał już pozwolenie budowlane.
Ze względu na fatalny stan techniczny został zamknięty mostek nad Osobłogą nad jedną z odnóg ul. Kopernika w Racławicach Śląskich. Konieczna jest naprawa nawierzchni przeprawy i wymiana balustrad. Mostek jest niezbędny mieszkańcom, rolnikom i rowerzystom.
Zakład Komunalny Głogówek zwiększy wydajność stacji uzdatniania wody w Racławicach Śląskich. Zaopatruje ona północno-zachodnią część naszej gminy (m.in. Wierzch i Mionów) oraz gminę Strzeleczki. Przy pomocy firmy Dźwigi Ryś pracownicy ZKG zamontowali pompę w nowym odwiercie.
W miejskiej oczyszczalni w ramach realizacji ostatniego etapu modernizacji obiektu były wylewane betonowe fundamenty pod magazyn osadów odwodnionych. Prace na zlecenie Zakładu Komunalnego Głogówek wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna-Koźla. Warta 4,8 mln zł inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Bezpieczeństwo, rekreacja
M.in. o poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych rozmawialiśmy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Mimo zamontowanych przez samorząd znaków ostrzegawczych dochodziło bowiem do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń, jak ostatnio w Starych Kotkowicach. Prudniccy policjanci swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych rozpoczęli od akcji przy użyciu drona.
Głogówecki basen otworzy swoje podwoje 25 czerwca o godz. 11.00. Kolejny rok nie zmienią się ceny – 8 zł kosztuje normalny bilet, 4 zł ulgowy. Z tego drugiego skorzystają uczniowie, studenci i emeryci za okazaniem legitymacji. Dzieci do lat trzech i osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem wchodzą na basen za darmo. Emeryci z gminy Głogówek po godz. 17.00 również. Zakup biletu upoważnia do dowolnej liczby wejść na basen w danym dniu. Obiekt będzie czynny codziennie, w godz. 11.-20. do 4 września.
Imprezy, akcje, konkursy, spotkania
W Głogówku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ich głównymi organizatorami były Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku i Stowarzyszenie „Za głosem serca” , na których zaproszenie odpowiedziały placówki zajmujące się niepełnosprawnymi z całego województwa opolskiego. Jego uczestnicy uroczyście przemaszerowali na plac pod zamkiem i klasztorem w Głogówku, gdzie skorzystali z mnóstwa atrakcji.
Po pandemicznej przerwie w Głogówku odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Naszych druhów z OSP Głogówek wsparli w organizacji m.in. strażacy z czeskiej gminy partnerskiej - Vrbna pod Pradědem. Uroczystości odbyły się również w poszczególnych miejscowościach, gdzie funkcjonują OSP.
Na zaproszenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” nasza gmina włączyła się w międzynarodową akcję „Czysta Odra”. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Racławicach Śląskich, wspólnie z tamtejszą OSP oraz burmistrzami posprzątali brzegi jej dopływu – Osobłogi - w okolicach mostu kolejowego. Zaopatrzyliśmy też uczestników akcji w rękawice i worki oraz zapewniliśmy wywóz zebranych śmieci.
Na nasze zaproszenie w sali obrad ratusza działał przez jeden dzień Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie. Chętni mogli uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Głogówek odwiedził minister sportu Kamil Bortniczuk. Rozmawialiśmy m.in. o sporcie dzieci i młodzieży oraz modernizacji obiektów sportowych, w tym boisk powstałych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
Odwiedziła nas delegacja czeskiej gminy partnerskiej Vrbno pod Pradědem. Podczas spotkania roboczego rozmawialiśmy ze starostą Petrem Kopíncem i ministarostką Ivetą Pešatovą o 20-leciu partnerstwa i realizacji kolejnych wspólnych projektów. W czeskim urzędzie miasta urządzono wystawę dokumentującą 20 lat współpracy.
W ratuszu odbyła się miła uroczystość wręczenia nominacji dyrektorom, którzy wygrali konkursy na następną kadencję. Do zmian nie doszło: Przedszkolem Publicznym w Racławicach Śląskich przez kolejne pięć lat pokieruje Alicja Prościak, a szkołą podstawową w tej miejscowości Renata Błoszenko. W Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie dyrektorką pozostała Agata Trzaskowska, w Przedszkolu Publicznym nr 4 Mariola Opalska, w PP nr 3 Renata Brzezina, a w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku Violetta Ćwięczek.
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował galę wojewódzką konkursu „AgroLiga 2020”, która wcześniej nie mogła się odbyć z powodu pandemicznych obostrzeń. W kategorii firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych w województwie opolskim zwyciężyło, a później wicemistrzem krajowym zostało przedsiębiorstwo Namyslo-Landtechnik ze Zwiastowic.
W kancelarii ogólnej urzędu czekamy na deklaracje mieszkańców o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), które do 30 czerwca powinni złożyć wszyscy właściciele lub zarządcy obiektów ogrzewanych przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli są problemy z wypełnieniem deklaracji, zapraszamy do ratusza – pomożemy. Można się też określić online na stronie www.ceeb.gov.pl.
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