Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28 czerwca do
30 sierpnia 2018r. Z ważniejszych spraw należy wymienić:

1. Prezes Artech Polska Pan Federic Gurnot dzień przed oficjalnym podaniem informacji o
zwolnieniach grupowych w firmie zaprosił mnie do siedziby Spółki i zakomunikował ten fakt.
Ta sytuacja wskazuje, że nie było praktycznej możliwości udziału w dialogu, który mógłby
dać Gminie chociaż cień szansy na złagodzenie tego dramatu, przede wszystkim dramatu
ludzi, którzy zostaną niebawem zwolnieni.
Gdy sytuacja w firmie wymagała pomocy Gminy w 2014 roku to znalazł się czas na rozmowy
i zrozumienie z naszej strony. Wtedy na konferencji prasowej w dniu 27 stycznia padły
następujące słowa Prezesa Artechu, które pozwolę sobie przytoczyć:
„–Mogliśmy albo znaleźć dodatkową wolną powierzchnię tam, gdzie już jesteśmy – w
Prudniku – albo przenieść działalność w inne miejsce, gdzie będą możliwości rozwoju
działalności, lub – w najgorszym razie – nawet zamknąć zakład – nie ukrywał prezes spółki.
Poprosił zatem burmistrza Prudnika o spotkanie i przedstawił mu sytuację przed jaką stanął.
–Po zapoznaniu się ze sprawą pan burmistrz i jego zespół pracowali bardzo szybko, aby
zaproponować nam realne rozwiązanie, a następnie zaoferowali możliwość wynajęcia
budynku przy ulicy Meblarskiej 3. Ta oferta pozwala Artechowi na pozostanie w obecnym
miejscu i przede wszystkim na rozwój działalności. Dzięki temu mogłem poprosić naszą
spółkę matkę – ARMOR – o możliwość dokonania inwestycji w Prudniku.
Na otwarcie nowego zakładu Francuzi chcą przeznaczyć kwotę 3-4 mln zł. Szef Artech
Polska zapewnił, że – jeśli wszystkie kalkulacje były dobre, a założenia uda się zrealizować w
zakładanych terminach – to jeszcze przed końcem tego roku firma zechce zatrudnić od 100 do
150 nowych pracowników. Pierwszeństwo mają mieć mieszkańcy gminy Prudnik, zgodnie z
tym, o co zabiegały nasze władze.”
Oceniając to sprawozdanie po latach można powiedzieć, że wszystkie zobowiązania zostały
dotrzymane.
Gmina pozyskała obiekt, firma zainwestowała pieniądze na remont, zatrudnieni zostali
pracownicy, a Gmina pozwoliła firmie na skorzystanie z pomocy de minimis. A więc można
było zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielić inwestorowi pomocy. Mam żal do
Zarządu Spółki, że nie próbował nawet rozmawiać z nami na temat swoich problemów i
skutków planowanej restrukturyzacji.

Zamierzam w najbliższych dniach spotkać się ponownie z Panem Prezesem Artechu, gdyż
należy pamiętać, że w lutym przyszłego roku kończy się pięcioletnia umowa na najem
nieruchomości przy ulicy Meblarskiej 3 - właściwie przesłanki tej umowy pozwalają
rozwiązać ją przed czasem jej upływu. Chcę jednak ciągle pamiętać o pozostałych
pracownikach firmy, poznać perspektywy jej funkcjonowania i wykorzystania majątku na
byłych koszarach, który w jakiejś części na pewno będzie zbędny w działalności Spółki.
W sierpniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizował spotkania zwalnianych pracowników z
pracodawcami z Prudnika, ościennych gmin oraz z Czech. Stoję jednak na stanowisku, że
powinniśmy zrobić wszystko, aby każdy Prudniczanin miał wybór pomiędzy możliwością
pracy w Prudniku, lub z własnego wyboru poza nim.
2. W ramach kontaktów z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu w lipcu
omawialiśmy, kwestie rozliczeń związanych z budową przeprawy tymczasowej przez rzekę
Prudnik oraz przebieg realizacji inwestycji związanej z budową mostu w drodze krajowej,
ulicy Batorego. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, GDDKiA zwróci Gminie koszty
budowy mostu tymczasowego i jego rozbiórki. Co do przebiegu realizacji inwestycji jest
zapowiedź, że most przy sprzyjających uwarunkowaniach może być udostępniony dla ruchu
pojazdów już pod koniec września. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, choć
możemy przyznać z satysfakcją, że zaproponowane i zrealizowane przez Gminę Prudnik
rozwiązania w tym budowa mostu tymczasowego zminimalizowały niedogodności związane
z realizacją tej inwestycji. Doceniamy również działania Powiatu Prudnickiego, który w tym
trudnym czasie zrealizował inwestycję związana z przebudową ulicy Kolejowej oraz
usprawnił ruch na ulicy Nyskiej.
3. Została zakończona budowa kompleksu sportowego przy ulicy Podgórnej 7.
Kompleks składa się z krytej pływalni, hali sportowej oraz zaplecza sanitarnego. Budynek
posiada dwie kondygnacje: piwnica oraz parter.
Hala sportowa z krytą pływalnią wraz z zapleczem komunikacyjnym, stanowi uzupełnienie
kompleksu, który powstał w latach ubiegłych, a mianowicie; boisk zewnętrznych do piłki
nożnej, do koszykówki, siatkówki, tenisa oraz bieżnię.
W skład obiektu wchodzi hala sportowa o wymiarach areny netto 20 x 28 m, gdzie
zlokalizowane będzie boisko do piłki ręcznej (niewymiarowe) oraz koszykówki i siatkówki ,
oraz hala basenowa, w której będzie się znajdować basen sportowy o wymiarach 25x12,5
i głębokości 1,35 – 1,80m, wyposażony w 6 torów, dostosowany do użytkowania przez osoby

niepełnosprawne oraz do rozgrywania zawodów sportowych.
Dodatkowo hala basenowa wyposażona została w dwie wanny hydromasażowe z 34 dyszami,
każda na 6 osób, oraz basenik dla dzieci o wymiarach 1.9m x 7,8m z atrakcjami w postaci
tryskających wodą jeżyka wodnego oraz foczki.
Niecka basenu wyposażona została dodatkowo w czterodyszowy masaż ścienny oraz dwa
tryskacze tzw. bicze wodne.
Hala basenowa i hala sportowa przekryte są drewnianymi dźwigarami z drewna klejonego
o łukowato- falistym kształcie, przedzielone prostopadłościennym zapleczem o żelbetowym
stropodachu.
Pomiędzy halą basenową, a halą sportową znajduje się zaplecze sanitarno – techniczne
z główną strefą wejściową do kompleksu sportowego. W holu głównym znajduje się
stanowisko kasowe obsługujące krytą pływalnię, wyposażone w elektroniczny system obsługi
klienta. Dalej zlokalizowano oddzielnie zespól szatniowo – natryskowy dla krytej pływalni
wraz z sauną i pomieszczeniami ratowników oraz przebieralnie z zapleczem sanitarnym dla
hali sportowej. Na kondygnacji podziemnej zaplecza znajdują się pomieszczenia techniczno –
technologiczne i socjalne dla pracowników, obsługujących cały obiekt.
Uzdatnianie wody w basenie będzie prowadzone w oparciu o wstępne utlenianie ozonem
i dezynfekcję podchlorynem sodu według następującego schematu: koagulacja – ozonowanie
– sorpcja – podgrzanie wody – korekta pH – chlorowanie.
Jest to bardzo efektywna metoda uzdatniania wody, która jest szczególnie zalecana do
stosowania w basenach pływackich. Ozon w kontakcie z wodą basenową utlenia zawarte w
niej organiczne zanieczyszczenia, skutkiem czego woda w basenie jest bez zapachu i nie
podrażnia skóry pływających. W celu właściwej kontroli jakości wody basenowej
przewidziano pomiar stężenia wodnego chloru, potencjału redox, wartości pH w próbce wody
pobieranej w sposób ciągły z basenu. Parametry te są korygowane do wartości żądanych
przez komputer basenowy.
Zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza
wywiewanego. Dodatkowo centrala basenowa i centrala hali sportowej jest wyposażona w
rewersyjną pompę ciepła (skraplacz – zima, parownik – lato), a energia uzyskana z pompy
ciepła jest przekazywana na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Obiekt jest
ogrzewany za pomocą węzła cieplnego zasilanego w ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej
Prudnik.
Dla kompleksu sportowego w Prudniku zaprojektowano system BMS (Bulding Management
System)
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programowalne i system wizualizacji SCADA. Zastosowany system realizuje pełny zakres
wymaganych algorytmów sterujących, monitorujących i regulacyjnych dla zapewnienia
prawidłowej, bezpiecznej i energooszczędnej pracy wszystkich instalacji technicznych
budynku. Projektowany system BMS współpracuje również z systemem elektronicznej
obsługi klienta ( ESOK ). Zaprojektowany system zapewni właściwą organizację i rozliczenie
użytkownika przebywającego w obiekcie z uwzględnieniem zdefiniowanych stref, urządzeń i
usług.
Obiekt zostanie uruchomiony pod koniec września, czyli zaraz po zakończeniu sezonu na
basenie otwartym przy ulicy Zwycięstwa. Moment ten będzie równoznaczny z przejściem
pracowników z basenu odkrytego na nowo otwarty obiekt.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej.
Całkowita wartość inwestycji: 11 764 552,94 zł., kwota dofinansowania ze środków FRKF:
3 587 500,00 zł.
4. W dniu 20 lipca b.r. na placu Urzędu Miejskiego przekazałem siedmiu jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Prudnik sprzęt medyczny i urządzenia
ratownicze umożliwiające udzielenie pomocy ofiarom przemocy i wypadków szczególnie w
warunkach komunikacyjnych.
Sprzęt został zakupiony z projektu
Sprawiedliwości
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Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. I tak:
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Rudziczce i Moszczance przekazane zostały defibrylatory
AED w odpornej na uszkodzenia walizce, wyposażone w klucz pediatryczny, umożliwiający
przeprowadzenie defibrylacji u niemowląt oraz dzieci,
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Rudziczce i Moszczance, Łące Prudnickiej, Wierzbcu i
Piorunkowicach przekazano zestawy do udzielania pomocy medycznej PSP R1 (torba +
szyny + deska ortopedyczna), Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach przekazano
zestaw do udzielania pomocy medycznej OSP R1 –zestaw rozszerzony oraz deskę
ortopedyczną (stabilizator , pasy),
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Rudziczce i Moszczance, Piorunkowicach i Szybowicach
przekazano zestawy do zabezpieczania poduszki powietrznej kierowcy , ponad to Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szybowicach przekazano zestaw klocków i klinów do stabilizacji
pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych, przenośny zestaw oświetleniowy

(najaśnicę) do oświetlenia miejsc wypadków lub innych zdarzeń od zmierzchu do świtu oraz
parawan do osłony miejsc wypadku i zasłaniania ofiar wypadków ,
Dodatkowo Ochotnicze Straże Pożarne w Rudziczce, Moszczance, Łące Prudnickiej,
Wierzbcu i Piorunkowicach przekazano noże do cięcia pasów bezpieczeństwa w
samochodach uczestniczących w wypadkach.
5. Realizując budżet Gminy w zakresie zakupów inwestycyjnych dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w dniu 22 lipca w Czyżowicach w obecności mieszkańców Czyżowic,
przedstawicieli służb (PSP i Policji) oraz Starosty Prudnickiego, przekazałem w użytkowanie
miejscowej jednostce OSP lekki samochód bojowy matki LT35 wyposażony w wysoko
ciśnieniowy agregat pożarniczy wraz ze zbiornikiem wody o pojemności ok. 350 l. Samochód
został zakupiony ze środków własnych Gminy Prudnik.
6. Zgodnie z § 2 uchwały Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011
r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych
ich najemcom i dzierżawcom informuję, że zostały ustalone ceny sprzedaży:
1) nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1501/74 o pow.
0,0016 ha, zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem o powierzchni
użytkowej 11,25 m2, położonym w strefie pośredniej Prudnika w sąsiedztwie garaży
wielosegmentowych i budynku mieszkalnego wielolokalowego przy ul. Wiejskiej 22 oraz w
granicy korytarza rzeki - na kwotę 15.500,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz
najemcy garażu. Wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez najemcę oraz
jego poprzednika prawnego w posiadanym przez najemcę udziale w nakładach (23/32 części)
- została ustalona - na kwotę 10.201,94 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości;
2) nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1472/175
o pow. 0,0019 ha, zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem
o powierzchni użytkowej 16,32 m2, położonym w strefie pośredniej Prudnika w sąsiedztwie
garaży wielosegmentowych i budynku mieszkalnego, wielolokalowego przy Alei Miłej w
Prudniku - na kwotę 15.500,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz najemcy garażu.
Wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez najemcę oraz jego
poprzednika prawnego - została ustalona - na kwotę 13.962,00 zł.
zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości;

Kwota ta zostanie

3) Gmina zbyła nieruchomość po byłej siedzibie biblioteki przy ul. Zamkowej. Wylicytowano
kwotę 505 000zł. Kwotę tą obniżono o 10% z tyt. udzielonej bonifikaty wynikającej z
uchwały Rady Miejskiej w Prudniku z 1998roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty wyniosła
454 500 zł.
7. Polski Fundusz Rozwoju, we współpracy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, zaprosił
Gminę Prudnik do udziału w inicjatywie pn.: „PPP pakietowe”.
Bazując na doświadczeniach wyciągniętych z Pakietu Wsparcia dla Miast Średnich
realizowana jest inicjatywa, której celem jest wyłonienie wśród samorządów pilotażowych
grup partnerów publicznych, które ze wsparciem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju będą
mogły przeprowadzić wspólne postępowania w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
Założenia inicjatywy mają pomóc gminom na realizację ich zadań własnych. Przesłaliśmy
ankietę wskazując nasze oczekiwania w zakresie realizacji dostępnych cenowo inwestycji
mieszkalnych w ramach programu Mieszkanie Plus. Status projektu wskazany został jako
pilny do realizacji w 2019r.
8. 2 lipca spotkałem się z przedstawicielami Banku BGK nt. realizacji programu
Mieszkanie+. Pomimo zapewnień Banku oraz monitów nie otrzymaliśmy do dzisiaj
ostatecznej symulacji kosztów w tym zakładanej stawki czynszu. Myślę, że przedstawiona
powyżej formuła „pakietowe PPP” jest alternatywą dla programu proponowanego przez
BGK.
Jeśli do końca roku nie zapadną ostateczne decyzje związane z realizacją proponowanych
programów zaproponuję realizację pierwszego wielorodzinnego budynku przy ulicy
Skowrońskiego ze środków własnych gminy, z oddaniem mieszkań do użytku w I półroczu
2020r.
9. Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego harmonogramem naboru
projektów w miesiącu listopadzie br. planowany jest nabór projektów do poddziałania 3.1.1.
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Harmonogram naboru projektów w odniesieniu do poddziałania przewidzianego dla całego
Subregionu Południowego zawiera alokację kwoty dofinansowania projektów w wysokości
5,8 mln zł.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na forum członków Subregionu Południowego
planowany jest do złożenia projekt partnerski, który w swoich zamierzeniach ma ubiegać się
o pełną kwotę dostępnego dofinansowania.
Projekt partnerski składany będzie przez planowane do zawiązania w tym celu partnerstwo,
którego członkami będą Gminy: Prudnik, Głuchołazy, Biała oraz Otmuchów.
Jest to poddziałanie w ramach którego Gmina Prudnik planuje ubiegać się o dofinansowanie
kwotą 1,5 mln zł zadania polegającego na przebudowie płyty oraz dworca autobusowego w
Prudniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Uzgodnieniu wszelkich szczegółów związanych z opracowaniem i złożeniem projektu
partnerskiego poświęcone będzie spotkanie wszystkich potencjalnych partnerów projektu,
które odbędzie się w tym tygodniu, w piątek w siedzibie naszego Urzędu.
O ustaleniach poczynionych w trakcie tegoż spotkania poinformowani zostaną Państwo na
kolejnej sesji.
W najbliższych dniach zostanie ponownie przeanalizowana koncepcja dworca, którą
wcześniej Państwu przedstawiliśmy. Biorąc pod uwagę znaną w przybliżeniu wysokość
dofinasowania trzeba będzie zweryfikować funkcje dworca wykraczające poza zakres obsługi
podróżnych. Utrzymana zostanie formuła realizacji inwestycji tj. „zaprojektuj i wybuduj”.
10. W dniu 21 sierpnia br. otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu iż decyzją komisji konkursowej Gminie Prudnik
przyznano dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 9 540,00 zł na realizację zadania pn.
„Zielone Płuca Sójczego Wzgórza w Prudniku” w ramach Programu dotacyjnego „Eko
Edukacja”.
Kwota powyższa choć nie jest kwotą znaczącą z punktu widzenia budżetu gminy jest cenna,
gdyż pokrywa w całości tj. w 100 procentach kosztorys zadania opracowany przez Zespół
Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Prudniku.
Zakres projektu, który otrzymał 27 na 30 możliwych punktów obejmuje osiągnięcie czterech
wymiernych efektów rzeczowych w postaci:
1.ogródka składającego się ze 155 szt. roślin w tym: drzew liściastych, iglastych oraz
krzewów,
2. ekopracowni w plenerze, badającej stan czystości powietrza,
3. wytyczonej ścieżki ekologicznej na podwórku szkolnym,
4. serwisu informacyjnego zawierającego wyniki badań stanu powietrza, które zamieszczane
będą na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Projekt z aktywnym zaangażowaniem uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1
zrealizowany zostanie do dnia 15 października br. i poprzedzony zostanie zawarciem
stosownej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu a Gminą Prudnik najpóźniej w miesiącu wrześniu .
11. Realizując budżet gminy na 2018r wdrożone zostały następujące procedury przetargowe:
1) otwarto oferty w przetargu na remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w
Prudniku. Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, że kwota oferty przewyższała znacznie
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) otwarto oferty w przetargu na zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby
OPS w Prudniku. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę z Zakładem Usług
Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. Kwota umowy: 1 098 919,80 zł.
3) otwarto oferty w drugim przetargu na budowę IV etapu drogi ulicy Przemysłowej. Przetarg
unieważniono z uwagi na fakt, że kwota najtańszej oferty przewyższała znacznie kwotę jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) rozstrzygnięto przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Umowę
podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Warszawy. Kwota umowy 4 302 447,62 zł.
5) ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę ścieżki pieszorowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym w Prudniku przy ul. Poniatowskiego.
Podpisano umowę z Grzegorzem Chmielakiem, prowadzącym działalność pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak. Kwota umowy 1 055 682,44
zł.
6) ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na przewóz dzieci i uczniów do
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym
2018/2019 z Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24 , 87-100 Toruń,
Oddział w Prudniku. Kwota umowy 268 628,32 zł.
7) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na organizacja działań informacyjno-edukacyjnych
związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Prudnik. Umowa będzie podpisana w
dniu 4 września 2018 r. z Atmoterm S.A. z Opola. Kwota umowy 221 400,00 zł.
8) otwarto oferty w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik.
Przetarg unieważniono z uwagi na fakt, że kwota najtańszej oferty przewyższała znacznie
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, przy ul. Dworcowej, obok przystanku
autobusowego, ustawiła nową tablicę informacyjno – promocyjną, na której znajduje się plan
miasta z wyeksponowanym centrum miasta oraz nazwami ulic.
Tablica znajduje się kilka metrów od miejsca skąd zaczyna się Główny Szlak Sudecki im.
Mieczysława Orłowicza, i stanowi informację turystyczną dla piechurów zaczynających
marsz najdłuższym szlakiem sudeckim. Tablica będzie też pełniła funkcję informacyjną dla
pasażerów i turystów korzystających z usług PKP.
Mapa Prudnika, wykorzystana na tablicy informacyjnej to podkład mapowy z nowej
publikacji Spółki Wydawniczej Aneks „Prudnik, plan miasta” .
Planowane są kolejne tablice informacyjno – promocyjne. Obecnie trwa procedura uzyskania
pozwolenia konserwatora zabytków na ustawienie tablic w Rynku, parku miejskim, na Placu
Wolności i Placu Zamkowym. Nowe tablice informacyjne są częścią projektu pn. Prudnicki
szlak miejski, złożonego przez Agencję Promocji do dofinansowania ze środków
mikroprojektów Euroregionu Pradziad.
13. Na zaproszenie Morawsko-Śląskiego Kraju Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
wzięła udział w Gastro Festiwalu 2018, który odbył się 11 sierpnia 2018 r. w Karlovej
Studance. Przedsięwzięciu towarzyszyły występy artystyczne oraz możliwość skorzystania z
usług regionalnych kuchni z Polski oraz Czech.
14. W sobotę 4 sierpnia, grupa piętnastu polskich i piętnastu czeskich entuzjastów kolarstwa
wybrała się na wspólny przejazd trasami pogranicza polsko - czeskiego. W dniu 4 sierpnia
obył się rajd rowerowy po pograniczu, zorganizowany dzięki realizacji wspólnego projektu
miasta Krnova i Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik pn. „Promocja atrakcji
turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika" realizowanego z Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Polska grupa wyruszyła rano z parku miejskiego
w Prudniku i spotkała się z grupą z Krnova w miejscowości Třemesna. Następnie wspólnie
cykliści udali się do miejscowości Slezske Rudoltice, gdzie był poczęstunek, możliwość
zwiedzenia tamtejszego zamku oraz spotkanie polsko - czeskiej grupy roboczej dyskutującej
nad ostatecznym projektem nowej mapy rowerowej, która już wkrótce zostanie wydana.
Nowa publikacja będzie obejmować duży obszar pogranicza polsko - czeskiego, propozycje
wycieczek rowerowych, atrakcje turystyczne, informacje praktyczne oraz plan miast Krnova i
Prudnika z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi. Rowerowy rajd był kolejnym

przedsięwzięciem Prudnika i Krnova, miast które dzięki owocnej współpracy w przeciągu
ostatnich miesięcy zbudowały wspólną ofertę turystyczną.
W ramach projektu „Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika”
w najbliższych dniach zostaną wydane publikacje dotyczące Sanktuarium św. Józefa oraz
Głównego Szlaku Sudeckiego.
15. W ubiegłym tygodniu, na zaproszenie Mera Nadwórnej wziąłem udział wraz z delegacją
Gminy Prudnik w oficjalnych uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Flagi oraz
Święta Niepodległości Ukrainy. W trakcie pobytu zostały uzgodnione zasady współpracy na
najbliższy czas obejmujące targi Inter-Region oraz wymianę dzieci i młodzieży w ramach
projektu „dzieci bez granic”. Podczas pobytu miejscowym strażakom oficjalne przekazano
sprzęt w postaci 8 hełmów i 8 par butów bojowych. Po oficjalnych uroczystościach delegacja
miasta Prudnik złożyła kwiaty pod pomnikiem Żelaznej Brygady na cmentarzu w Nadwórnej
zwanej też Brygadą Karpacką. Została sformowana w maju 1915 r. w Bukowinie. Wsławiła
się szarżą 60 ułanów pod Rokitną w czerwcu 1915 r. oraz udziałem w największej bitwie
Legionów Polskich pod Kostiuchnówką na Wołyniu rok później. Jednostka ta bardzo często
pozostaje w cieniu innych brygad, w tym dowodzonej osobiście przez Józefa Piłsudskiego I
Brygady.
16. W okresie tegorocznych wakacji letnich uczniowie szkół, prowadzonych przez gminę
Prudnik

uczestniczyli

w

różnych

formach

wypoczynku.

Organizatorami

lub

współorganizatorami niektórych z nich były jednostki organizacyjne gminy.
W dniach od 26.06.2018r. do 08.07.2018r. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w
Prudniku zorganizował w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku półkolonię dla
36 uczestników, w tym 26 uczniów ze szkół partnerskich z Nadwórnej i z Pasiecznej na
Ukrainie oraz 10 uczniów szkół prudnickich - Publicznego Gimnazjum nr1 oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej nr1 .
W ramach półkolonii zorganizowano wycieczki: do Opola i Mosznej (spacer po ZOO,
zwiedzanie zamku w Mosznej), do Jarnołtówka(wejście na Kopę Biskupią), do Nysy (rejs
statkiem po Jeziorze Nyskim),do Zawadzkiego (spływ kajakowy Mała Panwią). Ponadto
uczestnicy półkolonii zwiedzili prudnickie instytucje kultury, poznali zabytki naszego miasta,
uczestniczyli w warsztatach archeologicznych w Muzeum Ziemi Prudnickiej, grze terenowej
oraz odbyli pieszą wycieczkę do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku –Lesie.

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku wspólnie z placówkami oświatowymi w
Gminie Prudnik zorganizował wyjazd na nieodpłatne kolonie letnie do Darłówka dla 48
uczniów wiejskich i miejskich szkół. Kolonie dla dzieci i młodzieży w Darłówku sfinansował
Opolski Kurator Oświaty.

