Informacja z działalności Burmistrza Prudnika, za okres od 30 stycznia do
28 lutego 2020 roku. Przedstawiam sprawy, którymi zajmowałem się
w okresie sprawozdawczym:
1. W dniu wczorajszym w Niemysłowicach odbyły się obchody 75 rocznicy Marszu Śmierci,
którego jedna z tras prowadziła również przez Gminę Prudnik. Przytoczę kilka zdań
z opracowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach Pana Franciszka Dendewicza:
„Kolumny idące przez Prudnik widzieli świadkowie. Zdzisław Dudek, Aleksandra
Nesterowska byli świadkami pochodu kolumn liczących od 100 do 500 więźniów oraz ich
bicia i kopania przez strażników. Zdzisław Dudek widział moment zastrzelenia więźnia, kiedy
ten nie wytrzymał trudów marszu, zatrzymał się i oparł o żelazną barierę przy drodze. Śmierć
10 więźniów, którzy nie mogli kontynuować marszu w styczniu 1945r. w Niemysłowicach,
potwierdził Witold Młyńczak. Jeden z nich - Żyd - prosił żołnierza Wehrmachtu, by go zabił.
Ten jednak odmówił. Całej scenie mieli przyglądać się młodzi mieszkańcy Niemysłowic
należący do Hitlerjugend. Ci więźnia kopali i wyzywali okrzykami: „Jude-Żyd”. Dalsze
katowanie więźnia przerwał żołnierz, który kilkoma strzałami dobił go. Śmierć około 10
więźniów wzdłuż drogi z Prudnika do Niemysłowic potwierdził także Bazyli Knatejko.
Witold Młyńczak był też świadkiem masakry dokonanej w Niemysłowicach przez
esesmanów, o której opowiedziała wcześniej cytowana Stefania Janczak. Konwojenci
wczesnym rankiem wypędzili więźniów z zabudowań niemysłowickiego folwarku i nakazali
uciekać. Do tych, którzy wykonali ich rozkaz, zaczęli strzelać z karabinów maszynowych,
zabijając 56 z nich.”
Wczorajsze obchody

zostały zainicjowane przez Wojewodę Opolskiego Pana

Adriana Czubaka oraz Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Jednym z inicjatorów
obchodów na Opolszczyźnie był Pan Senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego upamiętnienia.
W szczególności
- Panu Wojewodzie oraz Jego służbom,
- żołnierzom 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
- księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Anny w Niemysłowicach
- pracownikom Urzędu Miejskiego w Prudniku, którzy od strony techniczno – organizacyjnej
przygotowali obchody wręcz perfekcyjnie,
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- jednostkom organizacyjnym gminy w tym Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury, Agencji
Sportu i Promocji oraz Zakładowi Usług Komunalnych,
- orkiestrze Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Duży ukłon kieruję również do pracowników Starostwa Powiatowego. Specjalne
podziękowania

składam

Dyrektorowi

Szkoły

Podstawowej

w

Szybowicach

oraz

nauczycielom, dzieciom i młodzieży tej szkoły za przygotowanie we wspaniałej oprawie
scenograficznej widowiska o tych tragicznych wydarzeniach.
Mszę świętą rozpoczynającą obchody upamiętnienia celebrował proboszcz parafii
Niemysłowice ks. Janusz Dworzak z udziałem

Proboszcza parafii pw. Św. Michała

Archanioła ks. Stanisława Bogaczewicza i proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego ks. Piotra
Sznury.
W czasie uroczystości gościliśmy:

Poseł na Sejm RP Panią Katarzynę Czochrę,

Wicewojewodę Opolskiego – Panią Teresę Barańską, byłych Więźniów Obozów
Koncentracyjnych, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
Starostę Prudnickiego – Pana Radosława Roszkowskiego, Burmistrza Głogówka, Korfantowa
i Wójta Gminy Lubrza, radnych samorządu gminnego i powiatowego,

Żołnierzy 10

Opolskiej Brygady Logistycznej. przedstawicieli służb: Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli instytucji państwowych oraz
administracji szczebla wojewódzkiego w tym Inspekcji, Kuratorium i Delegatur,
przedstawicieli

organizacji

społecznych

,

kombatanckich

i

związków

działaczy

patriotycznych, poczty sztandarowe, dzieci, młodzież i nauczycieli prudnickich szkół,
przedstawicieli mediów, mieszkańców Gminy Prudnik.
2. 9 lutego Ministerstwo Infrastruktury podało do publicznej wiadomości listę 100 obwodnic,
które mają być realizowane w najbliższych latach. Na liście tej znalazła się wschodnia
obwodnica Prudnika. Według informacji podanej przez Ministerstwo przetarg na obwodnicę
ruszy w I kwartale 2024 roku. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim
zaangażowanym w umieszczenie prudnickiej obwodnicy na liście projektów do realizacji.
3. 14 lutego br Gmina Prudnik złożyła w Starostwie Powiatowym w Prudniku wniosek
o dofinansowanie projektu pn „Dobudowa windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 –
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku” środkami PFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakres rzeczowy projektu
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przewiduje budowę windy wraz z niezbędna infrastrukturą (platforma transportowa na
poziomie korytarza parteru).
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 625 837,96 zł., a gmina ubiega się o jego
dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł. tj maksymalną kwotą możliwą do pozyskania
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na typu projekt.
Złożony projekt zakłada realizację w przypadku pozytywnej decyzji o jego dofinansowaniu
w okresie 4 miesięcy począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. Decyzja o dofinansowaniu projektu
spodziewana jest w do końca marca br.
4. Od 31 stycznia do 2 lutego w hali Obuwnik odbywał się turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw
Polski koszykarzy zawodników do lat 20. Oprócz Smyka Pogoń Prudnik w turnieju
występowała także Astoria Bydgoszcz i Kotwica Kołobrzeg. Prudniczanie ostatecznie zajęli
miejsce.
5. 4 lutego miałem okazję uczestniczyć w zajęciach wiedzy o społeczeństwie organizowanych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej. Uczniowie zadawali wiele pytań,
m.in. interesuje ich na czym polega praca Burmistrza, jakie są plany gminy na rok 2020 oraz
czy w Prudniku powstanie McDonald ’s.
6. W dniach 6-8 luty 2020 r. w ramach projektu „Zrównoważona mobilność – modernizacja
infrastruktury transportowej w Nadwórnej” z wizytą studyjną do Prudnika przybyli
przedstawicieli

partnerskiego

miasta

Nadwórna

i

obwodu

iwanofrankowskiego.

W pionierskim projekcie Ukrainy, Gmina Prudnik występuje jako ekspert, który ma
doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów. W trakcie spotkania
zostały omówione zagadnienia związane z tematem infrastruktury drogowej, poczynając od
samej dokumentacji, a kończąc na realizacji projektu. Delegacja odwiedziła również miejsca,
w których zostały zrealizowane inwestycje, m.in. droga Powstańców Śląskich –
Skowrońskiego z całą infrastrukturą drogową, drogi: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa,
Jaśminowa, Przemysłowa oraz infrastrukturę przylegającą do szkół, t.j. Szkoła przy
ul. Podgórnej, Armii Krajowej oraz Dąbrowskiego. Kolejnym punktem wizyty była wizyta
w Centrum Tradycji Tkackich oraz na Kompleksie Sportowym Sójka. Delegacja w sobotę
powróciła do Nadwórnej.
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7. 6 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisałem porozumienie w sprawie
Programu

LIFE,

czyli

wdrożenia

systemu

zarządzania

jakością

powietrza

w województwie opolskim. Program miał być realizowany już w zeszłym roku jednak ze
względu na odrzucenie projektu nie doszedł do skutku. Zarząd Województwa zdecydował
o ponownym zgłoszeniu wniosku. W ramach programu każda z 42 gmin, które podpisały
porozumienie, uzyska możliwość sfinansowania w 95% kosztów rekrutacji i utrzymania
gminnego stanowiska koordynatora Programu Ochrony Powietrza (etat, komputer, szkolenia,
delegacje,materiały) – przygotowanego do pracy przez naukowców z Politechniki Opolskiej,
który pomoże gminie ocenić potrzeby w zakresie poprawy jakości powietrza m.in.: poprzez
analizy termomodernizacyjne, czy też zastosowania odpowiednich źródeł ciepła.
8. 10 lutego miałem okazję wręczyć tytuł zasłużony dla gminy Prudnik Nadleśnictwu
Prudnik. Tytuł ten, który naszym leśnikom przyznała Rada Miejska to wyraz uznania dla
Nadleśnictwa za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz podziękowanie za
długoletnią i owocną współpracę z gminą Prudnik. Z tego miejsca chciałbym bardzo
serdecznie podziękować obecnemu kierownictwu Nadleśnictwa na czele z nadleśniczym
Markiem Cholewą oraz jego poprzednikom Henrykowi Pigulskiemu i Stanisławowi
Jureckiemu.
9. 11 lutego w związku z tragiczną śmiercią rodziny Państwa Sucheckich i wypadającym tego
dnia pogrzebem ogłosiłem jednodniową żałobę na terenie gminy Prudnik. Decyzja ta była
podyktowana ogromem tragedii, która dotknęła wielu mieszkańców naszej gminy.
10. 13 lutego przypadła okrągła 75. rocznica mordu Polaków na kresach wschodnich we wsi
Puźniki. W nocy z 12 na 13 lutego ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100
mieszkańców wsi, a część z jej ocalałych mieszkańców po wojnie została przesiedlona do
Niemysłowic. W tym dniu pod płytą pamiątkową w Niemysłowicach delegacja naszej gminy
złożyła wiązankę kwiatów.
11. 14 lutego przy Banku Spółdzielczym „stanęło” czerwone serce na plastikowe nakrętki.
W szybkim tempie udało się je dwukrotnie zapełnić. Przypominam, że pieniądze ze sprzedaży
nakrętek trafią na konto wskazanych przez mieszkańców osób potrzebujących. Warunki są
dwa: - zarejestrowana zbiórka i konto, na które może przekazać środki oraz osoba
potrzebująca musi być mieszkańcem gminy Prudnik. Propozycje należy wysyłać na adres
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mailowy urzędu: um@prudnik.pl. To nie koniec akcji nakrętkowej. 27 lutego drugie serce
zostało umieszczone przy kompleksie sportowym Sójka, a kolejne będzie przenoszone
między sołectwami gminy Prudnik.
12. 24 lutego miałem okazję spotkać się z przedsiębiorcami gminy Prudnik w ramach Rady
Biznesu. Podsumowałem rok, który jeśli chodzi o przedsiębiorców stanął pod znakiem
zmniejszenia podatku od nieruchomości na terenie sołectw oraz utrzymania stawki w mieście.
Oprócz mojego wystąpienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła programy
jakie PUP oferuje przedsiębiorcom, a kierownik referatu Programów Rozwojowych Ryszard
Zwojewski przybliżył temat dotacji dla firm. Dyskusja w duże mierze dotyczyła zmian w
gospodarce odpadami, a na pytania przedsiębiorców odpowiadali wiceprezes Zakładu Usług
Komunalnych Wojciech Dancewicz oraz kierownik referatu Gospodarki Odpadami Monika
Gniecka-Witkowska.
13. W dniach od 17 do 19 lutego odbyłem wizytę studyjną w ramach przygotowanego przez
gminę Prudniku projektu Szlak Myśli Prymasa Tysiąclecia. Szlak ma służyć przybliżeniu
sylwetki Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego myśli. Przede wszystkim założenia
dotyczą wspólnego działania miejscowości, które były miejscami internowania Prymasa.
W ramach wizyty spotkałem się: z wójtem Komańczy Romanem Bzdykiem oraz siostrą Beatą
Dzido przełożoną Klasztoru Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy,
dyrektorem Instytutu Prymasowskiego Michaliną Jankowską, kustoszem Sanktuarium Matki
Pokoju w Stoczku Klasztornym, wójtem gminy Kiwity Wiesławem Tkaczukiem, kustoszem
Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej Mirosławem Jankowskim, burmistrzem Radzynia
Chełmińskiego Krzysztofem Chodubskim. W ramach spotkań przedstawiłem zarys
koncepcyjny szlaku, który zakłada odpowiednią identyfikację wizualną w postaci tablic
informacyjnych, powstanie platformy informacyjnej składającej się z strony internetowej oraz
aplikacji mobilnej, a także publikacji w postaci książki i mapy szlaku. W obecnym roku każda
z miejscowości zainstaluje tablice informacyjne, natomiast pozostałe działania będą miały
kulminację w pierwszą rocznicę beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego.
14. Zgodnie z planem budżetu na bieżący rok przeprowadzono następujące procedury
przetargowe:
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- otwarto oferty w przetargu na remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku. Wpłynęło
7 ofert. Przetarg rozstrzygnięto. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
„Prószków” sp. z o.o. z Folwarku. Kwota umowy 252 150,00 zł.
- ogłoszono ponowny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku. W pierwotnej procedurze otwarcie
ofert odbyło się 24.02.2020 r. Wpłynęły 3 oferty, jednak przetarg unieważniono ponieważ
kwota najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na
finansowanie zamówienia. Przetarg ogłoszono powtórnie. Otwarcie ofert odbędzie się 3
marca 2020 r.
- ogłoszono przetarg na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego
w Prudniku. Otwarcie ofert odbyło się 24.02.2020 r. Wpłynęło 5 ofert. Przetarg unieważniono
ponieważ kwota najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał
przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Przetarg będzie ogłoszony ponownie.

15. W minionym okresie ferii zimowych gminne jednostki organizacyjne w tym Agencja
Sportu i Promocji, Prudnicki Ośrodek Kultury i placówki oświatowe zaoferowały dzieciom
i młodzieży ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu.
Dla przykładu Agencja Sportu i Promocji zorganizowała turniej tenisa stołowego, turniej
szachowy, zawody łucznicze oraz pokonywanie wodnego toru przeszkód na czas to
wydarzenia. Zorganizowane zajęcia były otwarte i skierowane do wszystkich dzieci, które
spędzały ten czas na terenie Gminy Prudnik. W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 20
zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Kilka dni później na
basenie krytym kompleksu SÓJKA odbyły się zawody w pokonywaniu wodnego toru
przeszkód na czas. Do udziału zgłosiło się ponad 20 zawodników i zawodniczek z Prudnika
i okolic. W sali kameralnej POK rozegrany został turniej szachowy do udziału zgłosiło się 18
zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych Gminy Prudnik.
W czwartek 20 lutego odbyły się bardzo ciekawe zawody pod nazwą „ferie z łukiem”
zorganizowane we współpracy z Klubem Sportowym „OBUWNIK” Prudnik. W czasie zajęć
dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem łuczniczym oraz spróbować swoich sił w tej
dyscyplinie sportu pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów. Na zakończenie zajęć
wszystkie uczestniczące dzieci otrzymały dyplomy, puchary oraz pamiątkowe gadżety
ufundowane przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku.
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Przez dwa tygodnie ferii od poniedziałku do niedzieli z hali sportowej OSiR oraz krytej
pływalni korzystały grupy sportowców – piłkarzy oraz koszykarzy, którzy przyjechali na
obozy sportowe do Prudnika z Wrocławia, Środy Śląskiej, Trzebnicy, Złotokłosów, oraz
Katowic.
Prudnicki basen kryty w czasie ferii dostępny był dla dzieci i młodzieży za złotówkę, od
poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 21:00 oraz soboty od godziny 12:00 do
godziny 19:00 (z wyjątkiem godzin zarezerwowanych dla grup zorganizowanych).
Z możliwości tańszego wejścia na basen skorzystały w sumie 863 osoby.
Wszystkim kierownikom placówek i ich pracownikom bardzo dziękuję za zaangażowanie
i opiekę nad naszymi dziećmi.
16. Trwa nabór dzieci umiejących pływać do sekcji pływackiej Agencji Sportu i Promocji.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 6 marca o godzinie 17:00 w kompleksie
Sójka. Zajęcia skierowane będą do dzieci z rocznika 2011 i starszych dziewcząt i chłopców.
Będzie to doskonalenie pływania (stylów pływackich). Treningi odbywać się będą kilka razy
w tygodniu. Naszym celem głównym będzie to, żeby zawodnicy po uzyskaniu licencji
pływackich brali udział w zawodach pływackich. Na początku lutego odbyło się spotkanie
z Członkami Zarządu Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, którzy nakreślili nam
schemat działań oraz zaoferowali swoją pomoc w założeniu sekcji pływackiej w Prudniku.
Panowie z OOZP zaproponowali również pomoc w organizacji i przeprowadzeniu pierwszych
„profesjonalnych” zawodów pływackich na naszym basenie krytym kompleksu „SÓJKA” pod
nazwą „IV edycja Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny w pływaniu”, które odbędą się 18
kwietnia. W zawodach wystartuje gr A (młodsza) tzn. dzieci w rocznikowych kategoriach
wiekowych 2008,2009 oraz 2010 i młodsi, spodziewać się należy około 150 zawodniczek
i zawodników z 11 klubów woj. Opolskiego. Nasi zawodnicy zostaną dla zachęty
dopuszczeni do zawodów bez licencji jedynie z ważnymi badaniami lekarskimi. Trenerem
sekcji będzie Krystian Trentkiewicz.
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