Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 22 grudnia
2019 roku do 30 stycznia 2020 roku. Z ważniejszych spraw należy
wymienić:
1.

W ubiegły piątek spotkaniem z gwardianem Zakonu Franciszkanów Dawidem Zmudą

rozpoczęliśmy przygotowania do prudnickich uroczystości beatyfikacji kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Wiadomym jest, że główne uroczystości odbędą się w Warszawie, jednak
również w Prudniku planujemy szereg lokalnych wydarzeń, które będą związane z osobą
Prymasa i Jego pobytem w Prudniku. Naszym celem jest, aby z tego co wydarzyło się
w Prudniku pozostał u nas trwały ślad, myśli Prymasa o Wierze, Kościele i Ojczyźnie – po
prostu o Jego Polsce.
Pamięć o tym, że natchnienie o Ślubach Jasnogórskich zrodziło się w Prudniku winno mieć
wyraźny przekaz w tym szczególnym miejscu. W najbliższych dniach ustalimy skład
komitetu organizacyjnego obchodów, zaprosimy do jego prac proboszczów prudnickich
parafii, a także osoby, które swoim zaangażowaniem i inwencją przyczynią się do
uświetnienia tych wydarzeń. Również Radzie zamierzam przedstawić propozycje
upamiętnienia w naszym mieście osoby Prymasa. Prowadzimy rozmowy z Posłankami
i Posłami na Sejm RP o ewentualnych przedsięwzięciach, które wymagałyby wsparcia władz
centralnych.

2.

W dniu 23 stycznia Wojewoda Opolski przekazał Gminie Prudnik informację

dotyczącą złożonych przez Gminę wniosków w ramach rządowego „Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Informuję, że dwa nasze projekty
otrzymają dofinansowanie w ramach w/w programu i są to: Projekt nr 1 pn „Poprawa sytuacji
bytowej rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych”, który
realizowany będzie przez Zakład Usług Komunalnych. Projekt nr 2 pn „Działanie instruktora
promującego kulturę romską w regionie”, który realizowany będzie przez Prudnicki Ośrodek
Kultury i

Biblioteki

Publicznej.

Zakres

rzeczowy projektu

dotyczący substancji

mieszkaniowej zamieszkałej przez społeczność romską przewiduje wykonuje niezbędnych
prac remontowych ( z zakresu wymiany stolarki okiennej lub wymiany podłóg) w 7 lokalach
mieszkalnych zamieszkałych wyłącznie przez rodziny romskie na łączną wartość 33 726,81 zł
przy ich dofinansowaniu w kwocie 30 350,00 zł co oznacza wysoki, bo aż 90% poziom
dofinansowania prac. Pracami remontowymi objęte zostaną – zgodnie z wyborem dokonanym
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przez organy administracji rządowej oceniające złożone projekty (tj. Urząd Wojewódzki,
Ministerstwo) – wskazane lokale zlokalizowane są w budynkach przy ul. Chrobrego nr 26a,
45, 56, 58, Kochanowskiego 6 oraz Ogrodowej 5a. Zakres rzeczowy drugiego projektu
obejmuje udzielenie Gminie dotacji w łącznej wysokości 13 800,00 zł na współfinansowanie
zaplanowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej działań w postaci
organizacji: konkursu plastycznego, dni kultury romskiej, zajęć tanecznych, konkursu
recytatorskiego, piosenki romskiej oraz wystawy malarskiej i fotograficznej. W obecnie
trwają prace związane z korektą złożonych wniosków (wynikające z konieczności
dostosowania ich kwot do udzielonych dotacji na poszczególne zadania), których rezultatem
będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Prudnik a Wojewodą Opolskim.

3.

Zgodnie z zadaniami ujętymi w budżecie gminy na 2020 rok ogłoszone zostały

przetargi na następujące zadania:
- remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku. Otwarcie ofert odbędzie się 31.01.2020 r..
- zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek
gminy. Otwarcie ofert odbędzie się 3.03.2020 r.

4.

1 stycznia ruszył gminny program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Termin

składania wniosków potrwa do 31 marca. Aplikować można o 3 000 zł dopłaty do wymiany
kotła węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub piec na paliwa stałe
najnowszej generacji. Specjalny program skierowany jest też do budynków wielorodzinnych,
w ramach którego można uzyskać nawet do 11 000 tys. złotych dopłaty do podłączenia się do
miejskiego ciepła systemowego. Jako pierwsza z tej formy dotacji skorzystała Wspólnota
Mieszkaniowa, ul. Szkolna 7. Inwestor w naborze na 2019 rok złożył wniosek na podłączenie
nieruchomości

wielorodzinnej

do

miejskiej

sieci

ciepłowniczej,

po

wykonaniu

i udokumentowaniu przedmiotowej inwestycji zgodnie z określonymi założeniami na
początku 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa dokonali na miejscu odbioru prac związanych z wykonaniem przyłącza. W wyniku
prawidłowo zrealizowanej inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Szkolnej 7 na
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej uzyskała dofinansowanie wysokości 10 521,73
zł.

5.

W styczniu w związku z realizacją działań mających na celu wzrost świadomości

ekologicznej społeczeństwa - Gmina Prudnik prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Niska
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emisja – wysoka świadomość”, w ramach której pracownicy Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa organizują tematyczne prelekcje skierowane
do uczniów klas I – III szkół podstawowych na terenie gminy Prudnik. Do tej pory z prelekcji
skorzystały dzieci ze szkół: w Rudziczce, Szybowicach, Łące Prudnickiej oraz ze Szkoły nr 4
w Prudniku. Uczniowie z zainteresowaniem i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, a
za aktywny udział w prelekcji otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz materiały edukacyjne. 9
stycznia w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne spotkanie
opłatkowe pod hasłem "Hej kolęda, kolęda" dla Kombatantów, Inwalidów Wojennych
i Sybiraków.

6.

Jak zwykle w drugi weekend stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

11 stycznia odbył się pierwszy Prudnicki Bieg „Policz się z Cukrzycą”. Wokół Prudnickiego
Parku przebiegło ponad 150 uczestników. Następnego dnia w Prudnickim Ośrodku Kultury,
gdzie od wielu lat ma siedzibę lokalny sztab WOŚP-u odbyło się szereg wydarzeń kulturalnoartystycznych. Finał 28 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał miejsce w Kinie Diana,
gdzie odbyły się koncerty zespołów rockowych i hip-hopowych. Jak co roku prudniczanie
okazali się hojni i padł kolejny rekord – 68 224 zł. Chciałem z tego miejsca podziękować
wszystkim wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzeń
w ramach finału na czele z prudnickim szefem sztabu Ryszardem Grajkiem.

7.

Od 15 stycznia rozpoczęliśmy cykl spotkań dotyczących organizacji obchodów

rocznicy Marszu Śmierci, które w tym roku odbędą się w 27 lutego w Niemysłowicach.
Gmina Prudnik będzie wraz z wrocławską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Wojewodą Opolskim współorganizatorem wydarzenia.

8.

16 stycznia uczestniczyłem w oficjalnym przekazaniu nowoczesnego ambulansu typu

S do Prudnickiego Centrum Medycznego. Przekazania dokonała Wicewojewoda Opolska
Teresa Barańska, jako przedstawiciel rządu, gdyż ambulans został zakupiony ze środków
Ministerstwa Zdrowia.

9.

17 stycznia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej otwarto w pełni

wyposażone ambulatorium. Do weterynaryjnego punkt sanitarnego zostały zakupione
profesjonalne stoły – zabiegowy oraz diagnostyczny, do tego odpowiednie lampy i narzędzia,
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a także autoklaw do ich odkażania. Gmina Prudnik współfinansuje schronisko w Konradowej
w ramach podpisanych umów.

10.

17 stycznia, w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia „Subregion Południowy”. Podczas spotkania omówiono bieżące
działania związane z funkcjonowaniem Subregionu Południe oraz ustalono wspólne
stanowiska w sprawie podziału środków powstałych w wyniku różnic kursowych oraz
oszczędności przetargowych w ramach projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”.
11.

20 stycznia miałem okazję gości Panią Poseł Violettę Porowską. Rozmawialiśmy

o istotnych dla gminy Prudnik inwestycjach w tym dot. budowy obwodnicy wschodniej
Prudnika oraz trzeciej przeprawy mostowej.

12.

20 stycznia przy okazji prelekcji pt. „Rýmařov i Prudnik – miasta tkaczy” odbyła się

uroczystość 10-lecia istnienia Centrum Tradycji Tkackich, które po ostatniej modernizacji
zostało wyposażone w kolejne atrakcje w postaci nowoczesnego projektora i prezentacji
multimedialnej. Wszystkim zaangażowanym w powstanie, jak i obecne funkcjonowanie
Centrum chciałbym serdecznie podziękować i życzyć kolejnych wspaniałych jubileuszy.

13.

23 stycznia w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodku Kultury odbyło się oficjalne

podsumowanie

projektu

"Ograniczenie

antropopresji

na

różnorodność

biologiczną,

dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich
i Bramy Morawskiej", którego Gmina Prudnik była liderem. Ten projekt, którego całkowita
wartość wyniosła prawie 24 mln złotych, pomógł sześciu samorządom w znaczny sposób
zrewitalizować centra miast, miejsca wypoczynku czy ważne dla lokalnej turystyki drogi.
Samej Gminie Prudnik udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 802 436 zł na
rewitalizację Parku Miejskiego, Małpiego Gaju, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy
Poniatowskiego oraz uporządkowanie terenu Koziej Góry.

14.

24 stycznia spotkałem się z Amerykaninem Alem Willnerem, który wraz z dwoma

przyjaciółmi przemierza trasę Marszu Śmierci. Trasę tą w styczniu 1945 roku przebył jego
ojciec.
Panowie codziennie przemierzają po ok.30 km i zatrzymali się w Niemysłowicach, gdzie
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zostali ugoszczeni przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice "Bukowy Las".
Wyruszyli w dalszą podróż, docelowo do Rogoźnicy.

15.

24 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe lokalnych struktur Związku Zawodowego

Solidarność. Tego samego dnia miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej "Prudnik
i Krnov na starej fotografii", na którym prezentowanych było wiele ciekawych i nieznanych
do tej pory zdjęć naszego miasta.

16.

27 stycznia w Muzeum Ziemi Prudnickiego otwarto wystawę „Tu są żywi, ale już

umarli. Rzeczywistość obozowa na przykładzie losów Wacława Surowieckiego”. Sugestywna
i pełna mocnego przekazu wystawa pokazuje codzienne życie więźniów niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych. Ekspozycję będzie można oglądać do 30 czerwca
2020 r.
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