GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Z notatnika burmistrza
Jesteśmy w tej chwili w trakcie działań przygotowujących większe inwestycje czy przedsięwzięcia. To mało widoczna, nieefektowna, ale bardzo potrzebna praca. Jej rezultaty zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy.
Inwestycje, dofinansowania, działania
Wkrótce po pożarze sprawdziliśmy sytuację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku. W obecności dyrektora Marka Muszyńskiego oceniliśmy skalę zniszczeń, według naszej oceny najbardziej ucierpiała winda. Sytuację ocenią jednak eksperci, cały obiekt jest ubezpieczony. Przyczyny pożaru bada policja. Do pomocy w porządkowaniu budynku oddelegowaliśmy także pracowników Zakładu Komunalnego Głogówek. Uczniowie do zajęć wrócili po kilku dniach (weekendzie).
Po wstępnych, pozytywnie zakończonych rozmowach, zawnioskowaliśmy do PKP o bezpłatne przekazanie terenu przy dworcu kolejowym w Głogówku. Przejęcie działek pozwoliłoby na uporządkowanie przydworcowego placu i poprawę dojazdu do znajdujących się w pobliżu ogródków działkowych. Łącznie z pracami pielęgnacyjnymi na przebiegającej wzdłuż i do dworca alei Lipowej, które gmina zleciła w tym i poprzednim roku, pozwoliłoby to na znaczną poprawę estetyki tego zakątka Głogówka.
Powstała wstępna koncepcja przebudowy skweru przy ul. Szkolnej w Głogówku (nad PKS-em). Jest konsultowana z konserwatorem zabytków. Opracujemy też dokumentację projektową. Zgodnie z ustaleniami ubiegłorocznych konsultacji z mieszkańcami, część parkingowa pozostanie bez zmian, przebudowie ulegnie jedynie zielona część skweru i mała architektura.
Trwa opracowywanie Strategii rozwoju gminy Głogówek na lata 2023-2030. W urzędzie miejskim odbyły się warsztaty, na których swoimi przemyśleniami podzielili się urzędnicy samorządowi, przedstawiciele oświaty, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy.
Wymieniliśmy oświetlenie w centrum Głogówka na oszczędne ledowe. Całość prezentuje się bardzo dostojnie i podkreśla zabytkowy charakter naszej starówki. Ledy pojawiły się też na pozbawionej dotąd oświetlenia części ul. Jana Pawła II.
Za prawie 360 tys. zł z programu „Cyfrowa gmina” zakupiliśmy m.in. 57 komputerów, 18 laptopów, dwa skanery, dwa serwery i oprogramowanie. Ze sprzętu skorzystają Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku (powstanie nowa pracownia komputerowa), Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury w Głogówku oraz magistrat. Trwa montaż zakupionych urządzeń i programów.
Na ukończeniu jest modernizacja odwodnienia świetlicy w Rzepczu. Prace będą kosztować 41 tys. zł - 21 tys. z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy i 20 tys. zł bezpośrednio z kasy gminy.
Przy ul. Krótkiej w Twardawie powstaje chodnik. Prace są finansowane z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy.
Starostwo Powiatowe w Prudniku rozpoczęło remont 2,5 km drogi powiatowej na odcinku Racławice Śląskie - Dzierżysławice, finansowany z Polskiego Ładu.
Dobre wieści docierają też z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Prudniku firma KG Architekci przygotowuje projekt termomodernizacji ZOL-u.
Z uwagi na wymagane od administracji oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w przedświątecznym tygodniu urząd miejski przez dwa dni będzie czynny krócej, łącznie o 3,5 godziny.
Uroczystości, spotkania, imprezy
Nagrodą specjalną marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły dla animatorów i twórców kultury została wyróżniona Róża Zgorzelska, regionalistka kierująca muzeum „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach, współautorka i wydawca książek, a także wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku. Jeszcze raz gratulujemy!
Państwo Edeltrauda i Fryderyk Losorowie z Dzierżysławic świętowali 60. rocznicę zawarcia ślubu. Wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Domaradzką złożyłem jubilatom serdeczne życzenia i przekazałem w imieniu gminy kwiaty i upominek. Do życzeń dołączyła się także sołtyska Michalina Szyroki.
W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące dobiegającą końca kadencję sołtysów i rad sołeckich. Oprócz podziękowań wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Kunertem oraz sekretarz gminy Karoliną Fiutką przekazałem włodarzom sołectw pamiątkowe statuetki. Podziękowania ze strony sołtysów otrzymała także pani Krystyna Ostarek, odpowiedzialna ze strony urzędu za koordynację współpracy z sołectwami.
Zorganizowaliśmy bardzo udany jarmark adwentowy na głogóweckim rynku. Kilka mniejszych, cieszących się również sporym zainteresowaniem, odbyło się w sołectwach naszej gminy: Oraczach, Kierpniu, Wierzchu, Biedrzychowicach i przy SP nr 2.
W Centrum Kultury w Głogówku odbyło się spotkanie wigilijne głogóweckich członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obustronnie podziękowaliśmy sobie za współpracę, będzie ona kontynuowana. Przekazałem też członkom PZERI drobne świąteczne upominki.
Uczestniczyłem też w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków racławickiego koła PZERI. Podczas zebrania poruszono najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania organizacji oraz wybrano władze na kolejną kadencję.
Sympatyczne spotkania ze św. Mikołajem odbyły się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie i w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówek. W SOSW, wspólnie z sekretarz Karoliną Fiutką i innymi zaproszonymi gośćmi, byliśmy też widzami poruszającego spektaklu w reżyserii Waldemara Lankaufa.
Św. Mikołaj odwiedził też Dzienny Dom „Senior+” w Głogówku. Razem z sekretarz Karoliną Fiutką wsparliśmy go w rozdawaniu prezentów. Pomocnikiem św. Mikołaja byłem również podczas spotkania zorganizowanego przez sołectwo Kierpień.
Wsparliśmy też Bractwo Strzeleckie w Głogówku w organizacji mikołajkowych zawodów dla najmłodszych. Uczestników również odwiedził św. Mikołaj.
Podopieczni Domu Dziennego Senior+ w Głogówku po raz pierwszy wzięli udział w Przeglądzie Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia w Kędzierzynie-Koźlu, zaprezentowali weselne przeboje i przyśpiewki. Pomogliśmy seniorom dotrzeć na przegląd, a o ich odpowiedni wygląd zadbała wypożyczalnia „Magiczny Strych”.
W Centrum Kultury w Głogówku odbył finał projektu teatralnego „Jugendbox”. Jego celem było stworzenie młodzieżowych grup teatralnych Mniejszości Niemieckiej w wieku od 12 do 17 lat z województwa opolskiego i śląskiego, które podczas regularnych spotkań warsztatowych przygotują przedstawienie w języku niemieckim. W tym roku w ramach projektu zostało utworzonych w sumie 8 grup, w tym z Głogówka i Rzepcza.
W Mistrzostwach Powiatu Prudnickiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców rozgrywanych w ramach Igrzysk Dzieci w naszej hali triumfowała SP nr 2 przed SP nr 1 w Głogówku. Obie nasze placówki awansowały do półfinału wojewódzkiego.
Reprezentacja naszej gminy triumfowała w turnieju siatkarskim w Prudniku, zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji i Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. W pokonanym polu zostawiła mundurowych gospodarzy, IPA Region Kędzierzyn-Koźle, KPP Kluczbork, Nadleśnictwo Prudnik i Stowarzyszenie Sportowe Tigers Prudnik.
W Głogówku odbył się turniej koszykówki Olimpiad Specjalnych. Wystąpiły w nim drużyny Promyk I i Promyk II Głogówek oraz Szczygły Strzelce Opolskie. Podczas uroczystości otwarcia turnieju przekazałem uczestnikom turnieju nieco słodkości.
Swoje rozgrywki zainaugurowała Głogówecka Liga Futsalu. Zgłosiło się do niej osiem drużyn.
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