GŁOGÓWEK: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Z notatnika burmistrza
Styczeń upłynął pod znakiem wyborów sołtysów i rad sołeckich, ale i pod znakiem wyraźnych postępów prac na placu budowy nowej siedziby Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku. To był naprawdę intensywny początek roku.
Inwestycje, dofinansowania, działania
Zakończyliśmy gruntowną modernizację liczącej prawie 30 lat oczyszczalni w Głogówku. Realizacja zadania wpływa na poprawę stanu wód Osobłogi, a także pozwala na przyłączanie kolejnych miejscowości do sieci. Zamontowaliśmy nowe urządzenia, zmodernizowaliśmy istniejące, osłoniliśmy je dachami, pojawiły się drogi zamiast błota. Warte ok. 7,5 mln zł zadanie w blisko połowie jest dofinansowane (3,5 mln zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 1,75 mln zł dołożyła gmina, a prawie 2,3 mln zł to środki samego Zakładu Komunalnego Głogówek.
Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski wydał Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w Szonowie na rondo. Główna część inwestycji dotyczy blisko kilometra drogi nr 416. W planach inwestora są m.in. rozbudowa skrzyżowania, przebudowa i budowa chodników, zjazdów, przejść dla pieszych z oświetleniem, ścieżki pieszo-rowerowej, budowa poboczy oraz odwodnienie drogi.
Urząd Miejski w Głogówku staje się przyjaźniejszy dla niepełnosprawnych. Tuż przed sesją została zamontowana platforma przyschodowa (winda), która ułatwi dostanie się na I piętro, a w biurze podawczym tzw. pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Na montaż kilku ułatwień dla niepełnosprawnych gmina Głogówek pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego 61 tys. zł.
Od 1 do 28 lutego br. Urząd Miejski w Głogówku będzie przyjmował wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosków rolnicy załączają oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowody zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Nasi rolnicy mogą się pozbyć folii rolniczych i innych odpadów z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żeby gmina Głogówek mogła się starać o te pieniądze, zainteresowani powinni do 24 lutego złożyć w Urzędzie Miejskim w Głogówku (w kancelarii ogólnej, pok. nr 1, parter) ankietę dotyczącą ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru.
W gronie gminnych traktorków-kosiarek zameldowały się kolejne egzemplarze, każdy za 16 tys. zł. Jeden trafił do Mochowa, zakupiony za środki funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy, drugi zadba o dobry stan murawy LKS Partyzant Kazimierz, a zakup sfinansowała gmina.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na budynku remizy OSP w Głogówku został zamontowany przez tamtejszych strażaków defibrylator AED, który w razie potrzeby będzie mógł być użyty nawet przez niewprawioną osobę do ratowania życia ludzkiego. Urządzenie zakupiliśmy w ramach projektu „Bezpieczeństwo bez granic”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice” (za 7 tys. zł).
Razem z sekretarz Karoliną Fiutką wzięliśmy udział w Opolu w inauguracji dwóch programów, w ramach których m.in. opolskie samorządy mogą skorzystać z dofinansowań. Z programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” do pozyskania jest blisko miliard euro. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawicielom samorządów zaprezentowano z kolei program odbudowy zabytków „Polski Ład dla kultury”. Przeznaczone przez polski rząd 3 mld zł będzie można przeznaczyć na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Każda gmina może złożyć 10 wniosków. Dwa z nich opracowujemy sami, dotyczą zamku i ratusza. Siedem złożymy w imieniu naszych parafii, a jeden dla prywatnego właściciela zabytku.
Wspólnie z czeską gminą Jindřichov chcemy pozyskać środki z polsko-czeskiego programu Interreg na remont zabytków (pałac w Jindřichovie i zamek w Głogówku). Wiele wskazuje na to, że połączymy siły, zwłaszcza że obie strony dysponują dokumentacją techniczną i pozwoleniami na budowę, co umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie już w najbliższym naborze. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Jindřichovie umówiłem się ze starostą Martinem Korduliakiem, że nasi czescy sąsiedzi odwiedzą nas, zobaczą zamek w Głogówku i wtedy będziemy doprecyzowywać szczegóły ewentualnej współpracy. Bardzo dziękuję za wsparcie merytoryczne panu Józefowi Skibie i Aleksandrowi Devosges Cuberowi z Muzeum Regionalnego w Głogówku.
Przypominam, że beneficjenci projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” do końca stycznia powinni złożyć konieczne oświadczenia. Zobowiązali się do tego umową darowizny sprzętu komputerowego. Oświadczenia można składać w kancelarii ogólnej (pokój nr 1) w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Takie potwierdzenia o dalszej eksploatacji sprzętu trzeba będzie złożyć czterokrotnie – kolejne do końca lipca 2023 r., końca stycznia 2024 i końca lipca 2024 r.
Uroczystości, spotkania, imprezy
W większości naszych sołectw odbyły się zebrania wyborcze. Nowych sołtysów i rad sołeckich nie udało się dotąd wybrać tylko w Biedrzychowicach i Głogowcu. W obu sołectwach mieszkańcy spotkają się po raz kolejny w tym celu.
W hali w Głogówku odbyły się trzydniowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet U-17, których gospodarzem był nasz LKS Rolnik B. Głogówek. Gmina wsparła organizację tej imprezy.
Za nami przepiękny i wzniosły koncert kolęd w kościele parafialnym w Głogówku. Ucztę duchową zapewniły: chór młodzieżowy „Światło dla Młodych”, chór „Misericordias”, Jubileuszowa Orkiestra Symfoniczna oraz dyrygenci Julianna Trinczek i ks. Mateusz Mandalka. Organizację imprezy wsparły gmina i Centrum Kultury w Głogówku.
Znamy już termin tegorocznej największej imprezy plenerowej w naszej gminie. W dniach 17 i 18 czerwca spotkamy się na głogóweckim rynku. Gwiazdami tegorocznej zabawy będą zespół „Łobuzy” (sobota) i Dawid Kwiatkowski (niedziela).
Starostwo Powiatowe w Prudniku oddało do użytku drugi „Dom Marzeń” w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. W uroczystej inauguracji placówki gminę reprezentowała sekretarz Karolina Fiutka.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza mieści się przy ul. Kościuszki 55 w Prudniku i może przyjąć 14 wychowanków. Do ich dyspozycji są dwuosobowe pokoje, kuchnia, jadalnia, świetlica, sala do nauki, sala fitness oraz pralnia i pomieszczenia socjalne.
Pierwsza placówka tego typu w naszym powiecie zaczęła działać latem 2021 roku w Mochowie. Jej wychowankowie opowiadali w Prudniku o funkcjonowaniu „Domu Marzeń” i czynili honory podczas otwarcia bliźniaka.
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