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Miliony złotych na kształcenie 
zawodowe w województwie
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Od lat samorząd województwa opolskiego przeznacza ogromne pieniądze na lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do 
potrzeb rynku pracy. Poprawia się m.in. baza praktycznej nauki zawodu,  firmy otwierają swoje drzwi przyszłym młodym pra-
cownikom. Szkoły wsłuchują się w potrzeby pracodawców, a pracodawcy chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Te działania będą 
kontynuowane przez koleje lata.

Jak zauważa marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej 
Buła, szkolnictwo zawodowe 
cieszy się sporym zainteresowa-
niem. – Przed nami kolejna edycja 
programu, dzięki któremu będzie 
możliwe dalsze unowocześnianie 
szkół, zagwarantowanie uczniom 
staży i wyjazdów m.in. na targi 
branżowe. Stworzyliśmy politykę 
wokół szkolnictwa zawodowego. 

prze-
znaczono z funduszy unijnych 
ponad 234 miliony złotych.

W województwie opolskim 
udało się wypracować „trójpak 
szkolnictwa zawodowego”. 
Jednoczy on we wspólnym in-
teresie jednostki prowadzące 
projekty, przedsiębiorców i szkoły. 
Lesław Tomczak, dyrektor Re-
gionalnego Zespołu Placówek 
Wsparcie Edukacji przypomina, że 
dotychczas jego jednostce uda-
ło się zrealizować sześć dużych 
projektów na łączną kwotę ponad 
33 miliony złotych. – Mają one kil-
ka filarów. To doposażenie szkoły, 
dokształcanie nauczycieli, powo-
łanie klubu szkół zawodowych 
i niezwykle ważne  umożliwienie 
uczniom stałego kontaktu z pra-
codawcą. 
Dotychczas z programu „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe bliżej ryn-
ku pracy” skorzystało 13 tysięcy 

u c z n i ó w, 
ponad 2 tysiące uczestniczy-
ło w stażach. Doposażone były 
laboratoria i warsztaty. Za mi-
lion złotych udało się utworzyć 
pracownie chemiczne i fizyczne, 
zorganizowano 40 wyjazdów 
studyjnych, w tym na targi bran-
żowe. – Uczniowie rozwijają się, 
mają możliwość pracy na profe-
sjonalnych urządzeniach. To wła-
śnie dzięki stażom zapoznają się 
z praktycznymi realiami pracy, 
nowymi technologiami, poznają 
swoich przyszłych pracodawców, 
uczą się w praktyce, jaki zawód 
będą wykonywali – dodaje Tom-
czak.

Roland Wrzeciono z Opol-
skiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki dodaje, że naj-
ważniejsza jest współpraca 
instytucji zajmujących się 
edukacją z przedsiębior-
cami, a OCRG tę współ-
pracę ułatwia. – Realizuje-

my m.in. kursy zawodowe 
i zajęcia. Jest to odpowiedź na 
zapotrzebowanie firm – dodaje. 
W programie powstały m.in. ze-
społy kreatywnego myślenia, które 
zgromadziły ponad 200 uczniów. 
Rozwiązywali oni zadania, zada-
ne przez przedsiębiorców. 
Trzecia edycja projektu pomoże 

założyć jeszcze więcej klas patro-
nackich. Do tej pory taką współ-
pracę szkół udało się nawiązać 
z trzema firmami.
W ramach projektu wspierane 
i realizowane będą także kursy 
dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu,  szkolenia dla nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, studia 
podyplomowe i kursy nadające 
uprawnienia do nauczania przed-
miotów zawodowych. 
Warto zaznaczyć, że poprzednia 
edycja projektu została oceniona 
jako najlepszy w kraju projekt dla 
szkolnictwa zawodowego i ma 
szansę zostać doceniona jako jed-
na z najlepszych praktyk w Euro-
pie.

Od 2007 roku  
234 000 000 zł na 
rozwój szkolnictwa 
zawodowego  
w województwie 
opolskim
 
Do roku 2014:
- 34 szkoły zawodowe 
objęte wsparciem
- 23 800 uczniów  skorzy-
stało z nowej infrastruktury 
szkolnej
- 6 102 uczniów wzięło 
udział w praktykach i sta-
żach zawodowych
- 112 szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
zrealizowało programy 
rozwojowe

 „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy III” 
– to 36 900 000 złotych na lata 2018-2022 

- wszystkie szkoły zawodowe we wszystkich powiatach –  
- modernizacja 51 pracowni warsztatowych 
- kursy zawodowe dla 3 000 uczniów 
- 5 000 uczniów na stażach i praktykach zawodowych 
- 5 000 000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów

Karolina Kondracka, Piotr Wrona

Dotychczasowe zaangażowanie  
pomaga nam na przygotowaniu 
atrakcyjnego programu na przy-
szłość. Powinniśmy zarządzać 
oczekiwaniami młodych ludzi, ale 
i dokształcać nauczycieli –  wyja-
śnia marszałek i dodaje, ze do tej 
pory na szkolnictwo zawodowe 
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Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców

Trzeba zbadać, co zanieczyszcza powietrze

Dziś uchwały anty-
smogowe obowiązują 
na terenie dziewięciu 
województw. Opolskie 
było trzecim regionem, 
w którym taką uchwałę 
przyjęto. Teraz w woje-
wództwie wprowadza-
my pilotażowy program 
wsparcia wymiany in-
dywidualnych źródeł 
ciepła. Właśnie został 
ogłoszony nabór pro-
jektów.

Z Małgorzatą Wysocką 
z Głównego Instytutu 
Górnictwa, specjali-
stą w Śląskim Centrum 
Radiometrii Środowi-
skowej rozmawia Piotr 
Wrona.

Chodzi przede wszystkim o przy-
łączenie gospodarstw indywi-
dualnych do sieci ciepłowniczej 
bądź gazowniczej lub wymianę 
przestarzałych pieców na nowe. 
Marszalek Andrzej Buła podkre-
śla, że ten pilotaż wprowadzany 
jest po szerokich konsultacjach 
w całym regionie. – Mamy na ten 
cel w Regionalnym Programie 
Operacyjnym trzy miliony euro, 
ale zakładamy, że montaż finan-
sowy takich projektów będzie 
się składać z trzech równych 
części – informuje. Pierwszą 
stanowić będą pieniądze unij-
ne z urzędu marszałkowskiego, 
drugą – pieniądze gminy, trze-
cią – wkład mieszkańców, czyli 
właścicieli gospodarstwa, którzy 
zechcą stare piece wymienić. – 
To oznacza, że nasze trzy milio-
ny euro wygenerują inwestycje 
o wartości 9 mln euro – podkre-
śla marszałek.

Czy można przeliczyć wydatki 
na ochronę środowiska?
- Wszystko jest przeliczalne. 
Liczba palenisk domowych razy 
koszt wymiany pieców na no-
woczesne, daje nam konkretną 
kwotę. Dbałość o czyste powie-
trze należy jednak traktować 
kompleksowo i zastanowić się, 
jaki element w danym mieście 

najbardziej zatruwa 
powietrze. W ramach 
projektu Euroregio-
nu Silesia będziemy 
starali się komplek-
sowo zbadać, co 
dokładnie wpływa 
na zanieczyszczenie. 
Nasze wyobrażenia czę-
sto są odległe od wyników ba-
dań. Programem obejmujemy 
województwo opolskie, a Opole 
jest naszym partnerem. Badania 
prowadzone są też na Śląsku, w 
Czechach i Słowacji.

Co przyniosą Państwa bada-
nia?
- Zbieramy dane do jak najlep-

szego oszacowania 
ryzyka zanieczysz-

czenia. Tworzymy 
elastyczny pro-
gram, który po-
zwoli modelować 

działania na przy-
szłość. Dzięki temu 

będziemy dokładnie wie-
dzieć, co się wydarzy, gdy wy-
eliminujemy ruch samochodów 
z centrum danego miasta, albo 
jak wpłynie na środowisko wy-
miana pieców czy likwidacja ko-
tłowni. Jak to wpłynie na nasze 
zdrowie. Szczegółowo będzie-
my wiedzieć, jak dana fabryka 
wpływa na pogorszenie jakości 
powietrza. Do współpracy za-

praszamy ekspertów. Chcemy 
też wiedzieć, jak zmiany wpłyną 
na zachowania mieszkańców. 
Chcemy dać narzędzie ludziom, 
którzy mają wpływ na kształto-
wanie prawa, postaw społecz-
nych, którzy są w stanie swoim 
autorytetem wpływać na zacho-
wania mieszkańców.

Jest to program wspólny dla 
przygranicznych regionów 
Polski i Czech…. 
- Smog nie zna granic. Dlatego 
im większy obszar obejmujemy 
badaniami, tym lepiej. Do tej 
pory robiliśmy badania w Ra-
ciborzu i w czeskiej Karwinie. 
Sprawdzaliśmy, jak wysoko uno-

szą się zanieczyszczenia i przez 
jakie czynniki są emitowane. 
Przez wiele lat było przeświad-
czenie, że zanieczyszczenia na-
pływają szczególnie z regionów 
przemysłowych. Nie zawsze po-
twierdza się wyobrażenie, jakie 
mieliśmy na ten temat. Polska 
ma duży wkład w zanieczysz-
czenie powietrza pochodzące 
z niskiej emisji czyli domowych 
palenisk. Czesi z tym problemem 
dawno sobie już poradzili. Prze-
stali palić złej jakości węglem. 
Jednocześnie, to właśnie nasi 
sąsiedzi mają dużą emisję emi-
towaną z wysokich kominów, 
np. hutniczych.

Pieniądze unijne będą przeka-
zywane w formie dotacji, nato-
miast nie ma w RPO ograniczeń, 
dotyczących źródła wkładu wła-
snego mieszkańców. W pierw-
szej kolejności fundusze będą 

kierowane do tych gmin, gdzie 
jakość powietrza jest najgorsza. 
Gminy muszą oszacować swoje 
potrzeby w tym zakresie. Aby 
mieszkańcy gmin mogli z tych 
pieniędzy skorzystać, muszą 

mieć oceny energetyczne bu-
dynków (co ważne - nie audyty 
energetyczne, które są znacznie 
bardziej kosztowne).
Szczegółowe zasady ubiegania 
się o te pieniądze można znaleźć 
w dokumentacji konkursowej 
naboru takich projektów, który 
został ogłoszony na stronie rpo.
opolskie.pl. Sam nabór projek-
tów planowany jest na grudzień 
tego roku, jego rozstrzygnięcie – 

na kwiecień 2019.
Jak ocenia Tomasz Hanzel z De-
partamentu Koordynacji Progra-
mów Operacyjnych UMWO, 
mieszkańcy będą mogli składać 
wnioski do gminy, której pro-
jekt otrzyma dofinansowanie, 
w maju bądź czerwcu przyszłe-
go roku – tak, aby zdążyć przed 
kolejny sezonem grzewczym.

OCHRONA POWIETRZA

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla 
działania 5.5  Ochrona powietrza Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020

Co trzeba wiedzieć?

Termin:  
od 3 do 10 grudnia 2018 r.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach 
konkursu mogą się ubiegać:
- jednostki samorządu teryto-
rialnego, ich związki, stowa-
rzyszenia i porozumienia;
- jednostki organizacyjne 
jednostek samorządu teryto-
rialnego.
Na co można otrzymać dofi-
nansowanie?
- Na wymianę indywidualnych 
źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych (w przy-
padku budynków jednorodzin-
nych)  oraz we wspólnotach 

mieszkaniowych (w przypadku 
budynków wielorodzinnych) 
na źródła ciepła bardziej eko-
logiczne,
- Na likwidację indywidu-
alnych źródeł ciepła w celu 
przyłączenia do sieci ciepłow-
niczych lub sieci gazowych.

Finanse
- Maksymalny poziom dofi-
nansowania projektu - 34%
- Ogólna pula przeznaczona 
na dofinansowanie projektów 
- 12 000 000 PLN 

Szczegóły – na stronie  
http://rpo.opolskie.pl/?p=31858 Antoni Konopka, 

członek zarządu 
województwa 

opolskiego:
- Byliśmy jednym z pierw-
szych województw, które 
podjęły tzw. uchwały an-
tysmogowe. Długo zabie-
galiśmy także o to, żeby 

znaleźć pieniądze, które 
pomogą mieszkańcom re-
gionu w wymianie starych 
i nieekologicznych pieców 
na nowe. Udało się i w paź-
dzierniku ruszymy z pilota-
żem, a w roku 2019 będą 
kolejne pieniądze unijne na 
wymianę kotłów i termomo-
dernizacje. Ale wiele zależy 
również od polityki rządu, 
związanej przede wszystkim 
z regulacją cen gazu, energii 
elektrycznej i oleju. Jeśli będą 
one konkurencyjne w sto-
sunku do cen węgla, wiele 
osób zdecyduje się zmienić 
źródło energii.

Wymiana starych, nieekologicznych pieców pozwoli na zmniejszeni 
emisji zanieczyszczeń wokół nas (fot. Pixabay)

Violetta Ruszczewska
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KULTURA

Piotr Wrona

Piotr Wrona

BCK remontowane za unijne pieniądze

Świetlice wiejskie to centrum życia

Rozpoczęła się przebu-
dowa Brzeskiego Cen-
trum Kultury. Moderni-
zację przechodzi sala 
widowiskowa i mała 
scena. Nowością będzie 
scena kameralna. Prace 
powinny zakończyć się 
jesienią w przyszłym 
roku. 

Życie na wsi toczy się 
wokół świetlic wiej-
skich. Kiedy daleko do 
restauracji czy modne-
go klubu, właśnie ta-
kie miejsca przyciągają 
zarówno młodzież, jak 
i dorosłych. 

Będzie kino i wielofunk-
cyjna scena 

- Nasza największa sala będzie 
spełniała trzy funkcje: teatralną, 
kinową i koncertową. Po remoncie 
będzie około 320 miejsc siedzą-
cych, czyli więcej niż do tej pory. 
Pomniejszona zostanie sama sce-
na, ale będzie lepiej wykorzystana 
niż do tej pory. - Zlikwidowaliśmy 
orkiestrion. Chcemy, aby w trakcie 
występów były wykorzystywane 
jej wszystkie możliwości naszej 
sceny. Do tej pory artyści wystę-
powali na proscenium. Nie była 
wykorzystywana głębia sceny. 
Teraz to się zmienia. Remontuje-
my również balkony. Z każdego 
miejsca będzie znakomity widok 
zarówno na ekran, jak i na część 
sceniczną – mówi dyrektor BCK 
Jacek Ochmański. 
Trzeba podkreślić, że do tej pory 
Brzeg nie miał kina, a projektor 
zamontowany w BCK nie pozwa-

W ostatnim czasie na terenie 
gminy Lubsza zostały wyremon-
towane świetlice wiejskie. Jak 
podkreśla wójt Lubszy, Bogu-
sław Gąsiorowski, to właśnie 
wokół takich miejsc toczy się 
życie mieszkańców. - Jesteśmy 
bardzo dużą gminą. Próżno tu-
taj szukać większych restauracji 
czy klubów dla młodzieży. Taką 
lukę wypełnia Gminny Ośrodek 
Kultury, który ma swoją bazę 
i świetlice w niemalże każdej 

lał na projekcje premier kinowych.

Nowoczesny sprzęt,  
idealny dźwięk

Wszystkie sale wyposażone będą 
w nowoczesny system oświetle-
niowy i nagłośnieniowy. Z tego 
powodu konieczna jest wymiana 
instalacji elektrycznej. O komfort 
widzów zadba nowa wentylacja. 
Zamontowany zostanie nowo-
czesny cyfrowy projektor, który 
zagwarantuje, że w Brzegu będą 
wyświetlane nowości kinowe. 
Cały obiekt będzie dostosowany 

wsi. To właśnie tam toczy się ży-
cie kulturalne. Organizowane są 
różnego rodzaju wydarzenia od 
wspólnych zabaw, po wynajęcia 
na wesela i rodzinne uroczystości 
– dodaje wójt. 
Gmina stara się o to, by te miej-
sca były coraz bardziej atrakcyj-
ne i stara się o fundusze unijne 
na ich modernizację. I tak, z Pro-

11 500 000 zł – tyle wyniosło unijne dofinansowanie projektu 
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim 
na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”, w ramach którego odna-
wiano brzeskie parki: Chrobrego, nad Odrą oraz Centralny.
To do tej pory najwyższe dofinansowanie dla Brzegu z unijnych 
funduszy. 

do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zamontowane będą win-
dy oraz specjalnie dla tych osób 
dedykowane toalety na parterze 
budynku.
Przebudowany zostanie taras 
nad wejściem głównym do bu-
dynku. Jak dodaje dyrektor insty-
tucji Jacek Ochmański w ostatnich 
latach gruntownie przebudowany 
został hol BCK. Teraz będzie od-
świeżony, również elewacja zy-
ska nowy blask.
Mała scena, która znajdować się 
będzie na drugim piętrze będzie 
gościła aktorów, którzy będą pre-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wyremontowano świetlicę 
w Szydłowicach i Nowym Świe-
cie, a z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Domu Ludo-
wy w Lubszy. To był najbardziej 
kosztowny remont, a jego dofi-
nansowanie wyniosło niemalże 1 
milion 500 tysięcy złotych.
Po remoncie wnętrza zapełnili 

zentować małe formy teatralne 
np. monodramy. Planowane są 
tam również wieczory literackie, 
spotkania poetyckie czy rozmowy 
z artystami.
Na pierwszym piętrze znajdo-
wać się będzie scena kameral-

je uczestnicy wielu stowarzy-
szeń, pasjonaci i koło gospodyń 
wiejskich. Znajduje się tam sala 
konferencyjna, sala bankietowa, 
siłownia, biblioteka oraz sala ślu-
bów.
Dodajmy, że dodatkowo z RPO 
na lata 2007-2013 wybudowa-
no m.in. halę sportową w Lubszy 
i Mąkoszycach, 
W planach jest budowa kolej-

nych dwóch świetlic wiejskich. 
Dodajmy, że gmina Lubsza zaj-
muje powierzchnię około 213 
kilometrów kwadratowych i jest 
największą pod względem ob-
szaru gminą w województwie, 
tworzy ją 31 miejscowości - 21 
sołectw i 10 przysiółków. Na te-
renie gminy funkcjonuje 16 świe-
tlic wiejskich.

na, na której zagoszczą koncerty 
jazzowe i klubowe i inne eventy 
muzyczne. – Organizowaliśmy 
koncerty w różnych brzeskich klu-
bach, teraz chcemy, aby odbywa-
ły się one u nas – dodaje dyrektor.

Brzeg otwarty na kulturę

Przypomnijmy, że w Brzegu czę-
sto odbywały się występy baletu 
Teatru Polskiego z Poznania, czę-
sto gościły przedstawienia teatru 
Komedia, można był się zapoznać 
z wieloma formami estradowymi. 
Brzeg był też partnerem przedsię-
wzięcia Teatr Polska. Po remoncie 
repertuar będzie jeszcze bogat-
szy. 
Wartość całego przedsięwzięcia 
wyniesie 8 milionów 500 tysięcy 
złotych, z czego unijne dofinan-
sowanie pozyskane na tę inwe-
stycję przez miasto to 5 milionów 
złotych. Wykonawcą inwestycji 
jest konsorcjum dwóch firm: MPM 
Development Sp. z o.o. z siedzibą 
w Namysłowie i F.H.U. BIO-KLIM 
z siedzibą w Ostrowie Wielkopol-
skim.

Wizualizacja nowej sali widowiskowej Brzeskiego Centrum Kultury  Fot. BCK w Brzegu

...i świetlica wiejska w Nowym Świecie odnowiona 
z pieniędzy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dom Ludowy w Lubszy wyremontowany za pieniądze Regionalnego 
Programu Operacyjnego …
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Violetta Ruszczewska

Cyfrowy szpital w zasięgu ręki
Technologiczna rewo-
lucja w Brzeskim Cen-
trum Medycznym po-
zwala pacjentom na 
korzystanie z e-usług. 
Informatyzacja brze-
skiej lecznicy możliwa 
była dzięki 1 milionowi 
600 tysiącom złotych 
dofinansowania z Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego.

Brzeski szpital wzbogacił się 
dzięki unijnemu dofinansowa-
niu o nowoczesny sprzęt infor-
matyczny. Zostanie on w pełni 
uruchomiony na początku przy-
szłego roku. Sieć informatyczna 
obejmie cztery obszary: szpital-
ny, radiologiczny, laboratoryjny 
oraz portal medyczny. 
- Jest to bardzo duże udogod-
nienie zarówno dla lekarzy, jak i 
pacjentów. Jednym z najważniej-
szych elementów systemu jest 
możliwość odwołania wizyty, to 
da nam możliwość zmniejsze-
nia liczby osób, które nie przy-
chodzą na umówione spotkanie. 
Tym samym zmniejszy się kolej-
ka i pozwoli to w łatwy sposób 
poinformować innego pacjenta 
o tym, że szybciej może zostać 
przyjęty przez lekarza. Więcej 
pacjent będzie mógł sprawdzić 
nie wychodząc z domu. Elektro-

niczne pobranie wyników ba-
dań, sprawdzenie daty kolejnej 
wizyty, to ułatwi wszystkim pra-
ce – mówi dyrektor Brzeskiego 
Centrum Medycznego Krzysztof 
Konik.
Wcześniej, za pieniądze ze sta-
rostwa powiatowego, wykona-
na została w brzeskim szpitalu 
nowa sieć logiczna wraz z insta-
lacją elektryczną. Wartość tej in-
westycji to prawie 1 mln zł. - Nie-
ustannie pracujemy nad tym, aby 
nasz szpital był jednostką nowo-
czesną i nadążającą za aktual-
nymi wymogami – mówi starosta 

Andrzej Buła, marszałek woje-
wództwa opolskiego, podkreśla, 
że poprawa jakości i komfortu 
leczenia w szpitalach regionu to 
jeden z priorytetów samorzą-
du województwa.  – Kupujemy 
sprzęt, dokładamy się do re-
montów, unowocześniamy bazę 
leczniczą zarówno w naszych 
szpitalach, jak i szpitalach za-
rządzanych przez powiaty. W 
tym przypadku chodzi o to, żeby 
ułatwić kontakt ze szpitalem 
nam, pacjentom. Kiedy wiemy, to 
co dzieje się z nami w szpitalu, 
narażeni jesteśmy na mniejszy 

stres. To są dobre projekty, które 
pokazują szpital w nowej jakości. 
Nowoczesne szpitale to lepsze 
leczenie – dodaje marszałek.

Maciej Stefański. Na informaty-
zacji skorzysta również dyrekcja 
Brzeskiego Centrum Medycz-
nego. - To doskonała baza da-
nych usprawniająca zarządzanie 
szpitalem. Daje bowiem szybki 
dostęp do wielu statystyk i in-
formacji dotyczących działa-
nia poszczególnych oddziałów. 
Właśnie dzięki ułatwieniu do-
konywania stosownych decy-
zji zarządczych szpitale, które 
wprowadziły już informatyzację, 
odnotowują w kolejnych latach 
duże oszczędności – zaznacza 
Krzysztof Konik.

Dr Norbert Krajczy, 
przewodniczący 

sejmiku województwa 
opolskiego

- Informatyzacja jednostek 
ochrony  zdrowia to jeden 
z elementów wspomagania 
opolskich szpitali przez sa-
morząd województwa. To 
inwestycje, które usprawnia-
ją służbę zdrowia w regio-
nie. E-szpital to także udo-
godnienie dla pacjentów. 
Mogą np. otrzymać powia-
domienie o zbliżającej się 
wizycie przez sms czy doku-
mentację medyczną w wersji 
elektronicznej. Szpital może 
również w razie potrzeby 
natychmiast przekazać całą 
dokumentację innej placów-
ce. 

Brzeski szpital przejdzie technologiczną rewolucję

Dni pełne zdrowia 
Jak zdrowo się odżywiać i jaki ma to wpływ na 
zdrowie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktyw-
ność fizyczna, jak rozpoznać i przeciwdziałać 
demencji, wreszcie – jak zapobiegać rozwojowi 
przewlekłych chorób wątroby. To tylko niektóre 
tematy, które cieszą się wyjątkowym zaintereso-
waniem uczestników Marszałkowskich Dni Zdro-
wia.

Dni zdrowia to, jak się okazało, 
trafiona w dziesiątkę inicjaty-
wa urzędu marszałkowskiego, 
skierowana do wszystkich zain-
teresowanych zdrowym trybem 
życia. - Spotkania organizowane 
są w różnych miejscowościach 
regionu, a zapraszamy  na nie lu-
dzi w każdym wieku, zaintereso-
wanych problematyką związaną 
z zapobieganiem nadwadze, 
otyłości, cukrzycy czy chorobom 
wątroby – mówi Jacek Niesłu-
chowski z Departamentu Poli-

tyki Regionalnej i Przestrzennej 
urzędu marszałkowskiego, któ-
ry był na spotkaniu w Brzegu. 
Gościem spotkań jest m.in. Ewa 
Duda z fundacji „Kto To? Zrozu-
mieć Alzheimera”, która zwraca 
uwagę na ryzyko występowa-
nia w starszym wieku demencji i 
potrzebę opieki nad ludźmi z de-
mencją. - Bardzo ciekawe i war-
tościowe są warsztaty kulinarne, 
które pokazują, jak w codziennej 
diecie można wprowadzać po-
trawy, których nie stosowaliśmy 

do tej pory, a które są i smaczne, 
i zdrowe. Te warsztaty są lepsze 
niż każdy wykład na temat zdro-
wej diety – mówi wicemarszałek 
Roman Kolek.
Podczas spotkań urząd mar-
szałkowski  promuje program 
„zdrowa wątroba”, wdrażany już 
tej jesieni, a polegający na prze-

badaniu w kierunku obecności 
wirusa zapalenia wątroby typu 
c wszystkich hospitalizowanych 
pacjentów w województwie 
opolskim. Jak jest to ważny pro-
gram, pokazuje to, że niemal po-
łowa obecnych na spotkaniach 
wykonuje takie badania.
Na razie zorganizowano sześć 

spotkań w regionie, ale kolejne 
już są w trakcie ustaleń – i za-
wsze to jest inicjatywa lokalna. 
Pomysł na taką akcję zrodził się 
podczas spotkań z mieszkańca-
mi, promujących Marszałkowski 
Budżet Obywatelski.

Na „Marszałkowskim Dniu Zdrowia” w Brzegu były informacje, profilaktyka i dobra zabawa
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W Przylesiu zakończył się remont drogi wojewódzkiej 

Lubsza stawia na ochronę środowiska Grodków z pięknym 
dworcem

Droga wojewódzka 
w Przylesiu została wy-
remontowana. To około 
dwuipółkilometrowy 
odcinek przebiegający 
przez miejscowość i łą-
czący się z autostradą 
A4. 

Kończy się budowa ka-
nalizacji w Rogalicach. 
To kolejna miejscowość 
w gminie Lubsza, w któ-
rej mieszkańcy mogą 
zakopać przydomowe 
szamba. W ostatnich 
latach zmodernizo-
wana została również 
oczyszczalnia w Mąko-
szycach.

Poprawia się dostęp do komunikacji zbiorowej we 
wszystkich subregionach. W Grodkowie budynek 
dworca został przejęty przez gminę, teraz kończy 
się przebudowa centrum przesiadkowego. 

Budowa trwała rok, a koszto-
wała około 8,5 miliona złotych. 
Najpoważniejsze utrudnienia 
były w trakcie przebudowy mo-
stu, tuż przed wjazdem do miej-
scowości od strony Olszanki. 
Most wyrównano i wzmocniono. 
Oprócz budowy drogi wybu-
dowano chodnik z częścią dla 
rowerów, trzy nowe zatoki au-
tobusowe, cztery skrzyżowania 
oraz zjazdy do każdej posesji.
Przebudowano także kanaliza-
cję deszczową, odprowadzającą 
ścieki deszczowe z terenu dro-
gi. Droga została dostosowana 
do poruszania się po niej osób 
niepełnosprawnych – zamon-
towano płyty integracyjne przy 
przejściach dla pieszych oraz 
obniżono krawężniki. W celu 
poprawienia bezpieczeństwa 

Gmina Lubsza od 10 lat składa 
wnioski o dofinansowanie budo-
wy kanalizacji w poszczególnych 
miejscowościach. Z udogodnie-
nia może cieszyć się większość 
mieszkańców gminy. Z unijnych 
dotacji do tej pory udało się m.in. 
przebudować stację uzdatniania 
wody w Śmiechowicach i Nowym 
Świecie (dotacja 950 tysięcy zło-
tych), utworzono sieć kanalizacji 
dla Mąkoszyc i Tarnowca (1 mi-
lion 350 tysięcy złotych), rozbu-
dowano przepompownię we wsi 
Błota (1 milion 700 tysięcy). 
Dzięki kolejnej dotacji w kwo-
cie 1 miliona 850 tysięcy złotych 
nowoczesną sieć zbudowano 

Podróżujący będą mogli komfor-
towo przesiadać się z pociągu 
do autobusów. Za kwotę ponad 
11 milionów złotych został tam 
wyremontowany dworzec kole-
jowy wraz z całą infrastrukturą. 
Oprócz części pasażerskiej w 
pomieszczeniach dworca swoją 
siedzibę znajdą organizacje po-
zarządowe.
Pieniądze przekazane przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego, pochodzą 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na tzw. gospodarkę 
niskoemisyjną. Pod tym pojęciem 
kryją się zadania, których efek-
tem ma być  zmniejszenie zanie-
czyszczenia środowiska. 
Budowane są centra przesiad-
kowe na obrzeżach i w centrach 
miast, powstają ścieżki rowero-
we, remontowane są drogi. To 
wszystko ma się przyczynić do 
zmiany przyzwyczajeń i zrezy-

gnowania z samochodu. Nowo-
czesny transport wyjedzie na 
drogi subregionu południowego 
do którego należą powiat nyski, 
prudnicki i głubczycki oraz gminy:  
Paczków, Grodków i Głubczyce. 
To właśnie przedstawiciele tych 
samorządów ubiegali się o pie-
niądze i ostatecznie otrzymali 
pieniądze.
– Samorządowcy zdali egzamin 
z partnerstwa i przygotowali  
trudne projekty, które łączą na-
sze miasta. To właśnie oni sami 
zagospodarowali pieniądze na 
potrzeby swoich mieszkańców. 
To są wspaniałe pomysły, które 
za kilka lat będą miały wartość 
emocjonalną, ponieważ zmie-
niają rzeczywistość wokół nas – 
mówi marszałek Andrzej Buła.

wość przejeżdża dużo samo-
chodów, szczególnie w kierunku 
autostrady, dlatego zwiększenie 
bezpieczeństwa jest tak bardzo 
ważne – mówi.
Szymon Ogłaza, członek za-
rządu województwa opolskie-
go, zaznacza, że ta zakończo-
na inwestycja to kolejny etap 
kompleksowej rozbudowy drogi 
wojewódzkiej 401. - Zniszczona 
droga w Przylesiu wymagała re-

r. Jej budowa kosztowała ponad 
5 milionów złotych. Większość 
tej sumy, bo aż 3 miliony 600 ty-
sięcy złotych, wyłożył urząd mar-
szałkowski. 
Do oczyszczalni, poprzez sieć ka-
nalizacyjną, doprowadzane są 
ścieki z miejscowości Mąkoszyce 
i Tarnowiec, niedawno dołączo-
no również Rogalice.
Gmina swoje ścieki dostarcza 
również do oczyszczalni w Brze-
gu. Tutaj do systemu podłączo-
nych jest 11 wsi. Dodajmy, że 
oczyszczalnia w Mąkoszycach 
przystosowana również do od-
bioru nieczystości z beczkowo-
zów.

montu. Teraz zwiększy się tutaj 
bezpieczeństwo, a również wi-
zerunek miejscowości. Przejścia 
dla pieszych są dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami – dodaje.  Zadowolenia 
nie kryje również Aneta Rab-
czewska, wójt gminy Olszanka, 
dodając, że chciałaby, aby kolej-
nym remontowanym w najbliż-
szych latach odcinkiem tej drogi 

był ten w Janowie. 
Droga wojewódzka nr 401 w po-
łączeniu z drogą wojewódzką 
411, biegnąca w kierunku połu-
dniowym tworzy ciąg komunika-
cyjny, usprawniający dojazd do 
granicy. To także bezpośrednie 
połączenie z autostrada A-4.

uczestników ruchu drogowego 
zainstalowano  również pry-
zmatyczne elementy odblasko-
we typu „kocie oczka” oraz ba-
riery energochłonne. 
Z inwestycji cieszy się sołtys 
miejscowości Krystyna Listow-
ska. - Do tej pory brakowało 
chodnika, oczekiwaliśmy na ten 
remont od kilkudziesięciu lat. 
Cieszę się, że doszło do tej in-
westycji. Tutaj przez miejsco-

w miejscowości Rogalice.  
Jak podkreśla Antoni Konopka, 
członek zarządu województwa 
opolskiego, te projekty poprawia-
ją infrastrukturę na wsiach regio-
nu, a w konsekwencji poprawiają 
warunki życia mieszkańców.  
- Wcześniej przygotowaliśmy 
plan dla całej gminy, związany 
z kanalizacją i dostarczaniem 
wody. Oprócz samej sieci musi-
my też myśleć o przepompow-
niach. Zwiększyliśmy możliwości 
dostarczania ścieków do oczysz-
czalni w Mąkoszycach – mówi 
wójt Lubszy Bogusław Gąsio-
rowski. Dodatkowo został zbu-
dowany rurociąg pomiędzy Bo-
rucicami a Śmiechowicami. 
Przebudowa oczyszczalni w Mą-
koszycach rozpoczęła się w 2009 

PW

Piotr Wrona Piotr Wrona 

Bogusław Wierdak, 
wiceprzewodniczący 

Sejmiku  
Województwa  

Opolskiego

- Kadencja 2014- 2018 to 
bardzo dobry okres dla całe-
go regionu w zakresie reali-
zacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich. Zarząd woje-
wództwa skierował ogromne 
środki, idące w setki milionów 
złotych, na modernizację dróg, 
budowę chodników oraz ście-
żek rowerowych. Powiaty ny-
ski  i brzeski są  największymi 
beneficjentami funduszy unij-
nych  w tej dziedzinie. Zgodnie 
ze zgłaszanymi przez miesz-
kańców postulatami, zrealizo-
wano bądź realizuje się m.in. 
moodernizację drogi woje-
wódzkiej nr 401  w Przylesiu, 
Janowie czy Pogorzeli czy mo-
dernizację drogi nr  378 -3,47 
mln zł w Gnojnej, na odcinku 
Zielonkowice-Gnojna  i Lubicz .

W Przylesiu będzie teraz i wygodniej, i bezpieczniej

Jedna z nowych pompowni 
w Rogalicach, gdzie kończy się 
budowa sieci kanalizacyjnej
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Brzeżanie zyskują miejsca odpoczynku

Dzięki PROW zmieniają się opolskie wsie

Trwają prace wokół 
stawu przy ulicy Kor-
fantego w Brzegu. Zbu-
dowane zostały po-
mosty, zorganizowana 
zostanie tam strefa re-
kreacji, a będzie jeszcze 
m.in. skate park, wodny 
plac zabaw, pole na-
miotowe i kempingowe 
oraz boisko do siatków-
ki plażowej. Piękna jest 
już popularna „Kwa-
dratówka” w brzeskim 
Parku Wolności.

Estetyczna przestrzeń 
publiczna w Skoroszy-
cach, nowa świetlica 
wiejska w Wierzbniku 
czy remont zabytko-
wego obiektu dawne-
go kasyna oficerskiego 
w Łambinowicach to 
przykłady wielu pozy-
tywnych zmian na ob-
szarach wiejskich. 

Brzeg w partnerstwie z Okręgiem 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go, rewaloryzuje zbiornik wodny 
przy ulicy Korfantego (wartość 
dofinansowania 1,9 mln złotych), 
a zbiornik „Kwadratówka” poło-
żony w Parku Wolności przyciąga 
po remoncie brzeżan. Przebudo-
wane zostały alejki spacerowe, 
powstały elementy małej archi-
tektury.

Rekreacyjny kompleks za 
unijne pieniądze

Rewaloryzacja zbiornika wodne-
go przy ulicy Korfantego w Brze-
gu możliwa jest dzięki unijnemu 
dofinansowaniu z tzw. bioróż-
norodności. Na ten cel zostaną 

Blisko 5,6 mln na kształtowanie 
przestrzeni publicznej oraz po-
nad 2,7 mln na ochronę zabyt-
ków i budownictwa tradycyjnego 
przekazuje samorząd wojewódz-
twa opolskiego na opolską wieś. 
Podpisano już pierwsze umowy 
z gminami w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
- Dzięki tym pieniądzom  zostaną 
wyremontowane i przystosowa-
ne do użytkowania obiekty, które 

posłużą życiu kulturalno-spo-
łecznemu wsi. Będą tam prowa-
dzone też działania edukacyjne. 
To wszystko z myślą o miesz-
kańcach. To także pieniądze na 
poprawę jakości  przestrzeni 
wiejskiej. Wszystko to sprawia, 
że  nasza opolska wieś jest co-
raz piękniejsza, że poprawiają się 
tu warunki życia – mówi Antoni 
Konopka, członek zarządu woje-
wództwa opolskiego.
Pieniądze z PROW pozwalają 
na kontynuację odbudowy XIX
-wiecznej willi w Strzelnikach. 
Kilka lat temu dzięki temu pro-
gramowi wymieniono poszycie 
dachu, komin i przewody wen-
tylacyjne. - Ten projekt na kwo-
tę blisko 284 tys. złotych umoż-
liwi wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, odnowienie elewacji 
i częściowe uporządkowanie in-
stalacji. Planujemy w przyszło-
ści dalsze konsekwentne prace 
także wewnątrz – mówi Artur 
Kotara, burmistrz Lewina Brze-

skiego. Z willi, w której mieści się 
ośrodek kulturalno-rekreacyjny, 
korzysta około 350 mieszkańców 
miejscowości.
Nowe życie zyska także budy-
nek byłej szkoły podstawowej 
w Wierzbniku, w gminie Grod-
ków. Postanie tam świetlica 
wiejska. – Aktualnie to budynek 
w bardzo złym stanie technicz-
nym. Doraźnie jest użytkowany, 
lecz nie spełnia swojej funkcji. 
Część projektu umożliwiła już 
remont części sanitarnej – wy-
jaśnia Anna Zając z Urzędu 
Miejskiego w Grodkowie. Teraz 
efektem będzie kompleksowa 
zmiana wyglądu zewnętrznego, 
wnętrza obiektu oraz zagospo-
darowanie terenu wokół obiek-
tu. To duża zmiana jakościowa 
dla 300 osób zaangażowanych 
w życie społeczno – kulturalne 
wsi. - To ważne miejsce spotkań 
dla naszej społeczności. Cieszy-
my się ogromnie, że mamy ko-
lejną świetlicę. Gmina Grodków 

to miasto i 35 sołectw, jeszcze 
kilka z nich potrzebuje tego typu 
miejsc – dodaje burmistrz Marek 
Antoniewicz.
To nie koniec takich projektów. 

W przyszłym roku będą kolej-
ne nabory dla takich projektów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

wydane prawie 3 miliony złotych, 
z czego dofinansowanie unijne 
wyniesie 85%, czyli 2 miliony 550 
tysięcy złotych. Już oczyszczono 
linię brzegową, uporządkowano 
roślinność, przygotowano plaże. 
Zlikwidowano stare konstrukcje, 
zamieniając je na nowe. Budowa-
ne są nowe pomosty rekreacyjne, 
zagospodarowana została zieleń, 
budowana jest ścieżka wokół sta-
wu. Sfinansowany w 85% został 
również rezonator. Prace powinny 
zakończyć się pod koniec paź-
dziernika. 
Marszałek Andrzej Buła zapy-
tany o efekty wdrażanych pro-
jektów związanych z bioróżno-
rodnością, wskazuje na walory 
inwestycyjne i edukacyjne projek-
tów. – Po ich zakończeniu w wielu 
miejscach pozostanie pięknie za-

gospodarowana przestrzeń pu-
bliczna, doposażone miejsca edu-
kacji przyrodniczej, poprawi się 
stan środowiska przyrodniczego, 
jest szansa na ochronę zagrożo-
nych gatunków roślin i zwierząt. 
Projekty mają walory edukacyjne. 
Dla młodych ludzi, wyprowadzo-
nych z murów przedszkoli i szkół, 
nie ma większej atrakcji od cie-
kawych miejsc, w których mogą 
w sposób bezpośredni wzboga-
cać swoją wiedzę – mówi.

Powstaje centrum odpo-
czynku 

Burmistrz Brzegu informuje, że 
to pierwszy etap rewitalizacji 
zbiornika przy ulicy Korfantego. 
Przygotowana do realizacji jest 
część sportowo-rekreacyjna pro-
jektu,  m.in.: plac zabaw, siłow-
nia, skatepark, która oczekuje na 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. - Dodatko-
wo trwają prace koncepcyjne 
nad trzecim etapem, związanym 
z budową basenów otwartych 
wraz z zapleczem. Cały kompleks 
zbiornika ma docelowo stanowić 
wielofunkcyjną strefę aktywności 
adresowaną do osób w różnym 
wieku – mówi Jerzy Wrębiak.

Piękna „Kwadratówka”

Zmieniło się również otoczenie 
„Kwadratówki” w Parku Wolno-
ści. Dodajmy, że wszystkie brze-

skie parki przechodzą rewolucję 
dzięki pieniądzom unijnym, prze-
kazanym przez marszałka wo-
jewództwa. Tutaj prace kosztują 
prawie 2 miliony złotych, z czego 
85% stanowi dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014 – 2020. Dzięki 
pozyskaniu kolejnych środków 
zewnętrznych, wydatek gminy na 
ten cel wyniósł 291.000 złotych.
Park Wolności zyskał nowe ulicz-
ki, zbudowana została dwukie-
runkowa ścieżka rowerowa, miej-
sca parkingowe. Zamontowano 
również nowe oświetlenie. Od-
wiedzający park mogą odpocząć 
na nowych ławkach. Zadowoleni 
powinni być właściciele czworo-

nogów, mają oni do dyspozycji to-
alety dla swoich pupili wraz z ko-
szami na psie odchody.
W ramach rewaloryzacji „Kwa-
dratówki” oczyszczono zbiornik, 
rozebrano niepotrzebne beto-
nowe konstrukcje, co umożliwiło 
wzmocnienie skarp.  Zbiornik zo-
stał pogłębiony o pięćdziesiąt 
centymetrów. Przy okazji usunięto 
wszystkie nieczystości, jakie na-
niosła woda przez ostatnie lata, 
a które uniemożliwiały przepły-
wanie przez akwen rzeki Kościel-
na. Dodajmy, że do stawu wrócą 
ryby, która na czas remontu zo-
stały przeniesione do sąsiedniego 
zbiornika.

Piotr Wrona

Karolina Kondracka

Zbiornik „Kwadratówka” w Parku Wolności już ze wzmocnionymi  
skarpami i pogłębiony

Alejki w Parku Wolności też są 
gotowe

XIX-wieczna willa w Strzelnikach jeszcze czeka na remont



7

www.opolskie.pl

Październik 2018          OPOLSKIE wIadOmOścI rEgIOnaLnE Z FUndUSZamI - POwIaT BrZESKI
OBSZARY WIEJSKIE

Leader zmienia małe miejscowości

Bajeczny Tarnowiec

Na Opolszczyźnie funk-
cjonuje 10 Lokalnych 
Grup Działania, któ-
re w latach 2014-2020 
otrzymały łącznie 99,3 
mln złotych na projek-
ty zgodne z przyjęty-
mi przez nie lokalnymi 
strategiami rozwoju. 

Udowodnili, że nie tylko przedsiębiorcy, instytu-
cje i samorządy zdobywają unijne dofinansowa-
nie. Marząc o własnym placu zabaw, mieszkańcy 
Tarnowca otrzymali spore dofinansowanie. Teraz 
cieszą się swoim „Ogrodem marzeń”.

Dzięki tym funduszom w małych 
miejscowościach powstają i roz-
wijają się nowe firmy, remon-
towane są zabytkowe obiekty, 
budowane place zabaw czy ze-
wnętrzne siłownie.
- Pierwszym krokiem do zmia-
ny obszarów miejskich i małych 
miejscowości jest zdefiniowanie 
potrzeb. Leader w pierwszej ko-
lejności określa więc te potrzeby, 
a następnie wskazuje na sposo-
by ich rozwiązania. Dzięki możli-
wościom finansowym, jakie daje 
program, mieszkańcy się akty-
wizują, zawiązywane są part-
nerstwa, a mieszkańcy wspólnie 
angażują się w budowę lokalnej 
infrastruktury – mówi Antoni 
Konopka, członek zarządu woje-
wództwa.
Mieszkańcy potrzebują przede 
wszystkim domu i pracy, dlatego 
potrzebne są pieniądze na nową  
infrastrukturę techniczną, a tak-
że społeczną.  - Leader zmienia 

„Ogród marzeń”, tak nazywa się 
miejsce w Tarnowcu w gminie 
Lubsza, w którym spotykają się 
wszyscy mieszkańcy. Dzieci mają 
przestronny plac zabaw, aktywni - 
strefę rekreacji, a chętni na biesiady 
- swoją wiatę ze stołami i dużym 
grillem. Ci, którzy chcą zorganizo-
wać rodzinne spotkanie czy uro-
dziny, też z chęcią korzystają z tego 
miejsca. Zbudowany dzięki pomy-
słowości mieszkańców skwer, to 
częsty przystanek wielu wycieczek.

Razem można więcej

Kiedy wokół powstawały place 
zabaw, siłownie pod chmurką, re-
witalizowane były skwery i placyki, 
o podobnym rozwiązaniu zama-

rzyli mieszkańcy niewielkiej wsi, li-
czącej niespełna 400 osób.
- Oprócz zdobycia pieniędzy po-
szliśmy dalej. Skrzyknęliśmy na-
szych mieszkańców i sami za-
gospodarowaliśmy nasz placyk. 
Oprócz zainstalowanych urzą-
dzeń, mamy swoisty skansen. Jest 
stara studnia z żurawiem,   rower, 
sprzęt używany przez gospoda-
rzy dziesiątki lat temu. A co naj-
ważniejsze, mamy swoje drzewo 
pokoleń. Zawieszone są na nim 
tabliczki miejscowości z kresów 
wschodnich, skąd pochodzą 
mieszkańcy Tarnowca. Wszyscy 
chętni brali udział w budowie na-
szego miejsca. Padały pomysły 
i chwilę później były realizowane 
– mówi Wioletta Frankiewicz, 

prezes stowarzyszenia „Tarno-
wiec. Wczoraj, dziś i jutro”. 

Gościnni mieszkańcy

Z ogrodu marzeń z chęcią korzy-
stają również turyści. Szczególnie 
mieszkańcy okolicznego Brzegu 
wiedzą, że mogą zaplanować na 
drodze swoich rowerowych wyjaz-
dów właśnie Tarnowiec. Przy oka-
zji spotkania przedstawicieli miast 
partnerskich powiatu brzeskiego 
właśnie tutaj zorganizowano mię-
dzynarodowe spotkanie. Prowa-
dzone są tutaj zajęcia organizowa-
ne przez szkołę czy warsztaty dla 
młodzieży.
- Z chęcią tutaj się zatrzymują ro-
werzyści, wyciągają z plecaków 

kiełbaski i mięso na grilla. Korzy-
stają z paleniska i przygotowanego 
zawsze drewna. Wszystkich tutaj 
zapraszamy z otwartymi ramiona-
mi – dodaje Wioletta Frankiewicz.

Aktywność nagrodzona

Przypomnijmy, że inwestycja, na 
którą pozyskano 80 % środków 
unijnych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów wiejskich na lata 
2007 – 2013, to nie jedyny projekt 
zrealizowany przez stowarzysze-
nie. Kilkudziesięciu pasjonatów 
ma już na swoim koncie wystawę 
zdjęć „Sami o sobie” czy realizacje 
filmów o samych mieszkańcach 
i ich losach. Powstał „Park pod 
Aniołami”, a corocznie organizo-

wany jest festiwal muzyki alterna-
tywnej. Jego organizacja możliwa 
jest również dzięki pieniądzom 
przekazywanym przez urząd mar-
szałkowski.
Przypomnijmy, że dwa lata temu 
Tarnowiec otrzymał wyróżnienie 
w konkursie na „Najciekawszą 
koncepcję zagospodarowania 
terenów zielonych wsi”, ogłoszo-
ny przez Zarząd Województwa 
Opolskiego. Wtedy do konkursu 
wpłynęły 24 koncepcje zagospo-
darowania terenów zielonych wsi, 
zgłoszone przez organizacje po-
zarządowe działające na terenach 
opolskich sołectw.
Wioletta Frankiewicz marzy teraz 
o amfiteatrze. – Wynajem sceny 
jest bardzo drogi, gdybyśmy mieli 
stałe miejsce koncertowe, organi-
zowalibyśmy o wiele więcej wy-
darzeń artystycznych – dodaje. 
Taka scena to dla nich spełnienie 
marzeń, szukają więc osoby, która 
pomoże stowarzyszeniu napisać 
wnioski o dofinansowanie. A jak 
przyznaje prezes, te najczęściej 
płyną od marszałka województwa. 

krajobraz każdej miejscowości 
na naszym terenie – komentu-
je Ewa Rosińska, prezes LGD 
Brzesko-Oławska Wieś Histo-
ryczna, funkcjonującej na tere-
nie gmin Olszanka, Skarbimierz, 
Oława, Grodków i Lewin Brzeski. 
- W większości  wsi na naszym 
obszarze realizowane były, w tej 
lub wcześniejszej edycji, po 2-3 
granty. Jego największą zaletą 
jest to, że aktywizuje społecz-
ność lokalną. Ludzie się zrzesza-
ją, aby coś zrobić, zagospodaro-
wać na swoim terenie, angażują 
się w zmienianie swojego naj-
bliższego otoczenia. Co roku or-

ganizujemy też konkurs na naj-
bardziej aktywną organizację 
i najbardziej aktywne sołectwo.  
Na lata 2014-2020 LGD Brze-
sko-Oławska Wieś Historyczna 
otrzymała na realizację lokalnej 
strategii rozwoju 8 mln złotych. 
- Połowę kwoty przeznaczyliśmy 
na wsparcie rozwoju działalności 
gospodarczej. W gminach na na-
szym terenie powstanie  w sumie 
20 nowych firm, głównie z bran-
ży gastronomicznej i usługowej. 
To na przykład foodtruck, lodo-
wóz, zakład renowacji  zabytków 
i mebli czy usługi muzykotera-
peutyczne. Dziewięć już istnie-

jących firm otrzyma dofinanso-
wanie na rozwój działalności, to 
np. firmy budowlane, inwestu-
jące w sprzęt i tworzące nowe 
miejsca pracy – opowiada Ewa 
Rosińska. Kolejne 4 mln złotych 
przeznaczono na wsparcie dzia-
łań organizacji pozarządowych 
i jednostek samorządu teryto-
rialnego. Pieniądze umożliwiły 
m.in. renowację obiektów zabyt-
kowych np. kościelnych organów, 
a także rozbudowę infrastruktury 
rekreacyjnej: zewnętrzne siłow-
nie, place zabaw, niewielkie bo-
iska. Część została przeznaczo-
na na tzw. działania miękkie, np. 
wzbogacenie oferty lokalnych 
świetlic.
W latach 2014-2020 Lokalna 
Grupa Działania Stobrawski Zie-
lony Szlak, mając do rozdyspo-
nowania blisko 12 mln zł, ogło-
siła 27 naborów, w tym 11 na 
realizację projektów grantowych. 
Dofinansowanie otrzymało 156 
beneficjentów. 
- Prowadzimy szerokie działania, 
promujące walory turystyczne 
gmin z naszego obszaru. Publi-
kujemy foldery, artykuły praso-
we, bierzemy udział w różnego 
rodzaju festiwalach, targach, 
jarmarkach i festynach – wylicza 
Jadwiga Kulczycka, kierownik 

biura LGD Stobrawski Zielony 
Szlak. LGD opracowuje też pa-
kiety turystyczne, np. „Mała Pa-
new-Wielka przygoda”, i orga-
nizuje festiwale jak Stobrawski 
Festiwal Piosenki Turystycznej 
czy Międzynarodowy Festiwal 
Tortów, Ciast i Ciasteczek, które 
wpisały się już w kalendarz wo-
jewództwa opolskiego.
Wszystkie LGD w województwie 
ogłosiły łącznie 156 naborów, 
otrzymały 747 wniosków o dofi-
nansowanie i zawarły już niemal 
300 umów.
Ale rozwój opolskich wsi to nie 
tylko PROW – dodaje Antoni Ko-
nopka. Przykładem jest „Program 
Odnowy Wsi”, który trwa już po-
nad 20 lat, a finansowany jest 
z budżetu województwa. W ra-
mach RPO zaś realizowane są 
działania związane z bioróżno-
rodnością na terenach wiejskich, 
m.in. zakładanie sadów z drze-
wami starych odmian, odtwa-
rzanie alei drzew czereśniowych. 
Istotne wsparcie to również 
fundusz sołecki funkcjonujący 
w większości gmin wojewódz-
twa opolskiego.

Violetta Ruszczewska

Piotr Wrona

 To jedna z siłowni zewnętrznych – projekt stowarzyszenia „Nasze Janko-
wice” – Fot. LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

99,3 mln złotych dla  10 Lokalnych Grup Działania 

Mieszkańcy Tarnowca są niezwykle gościnni i zapraszają gości do odpoczynku
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WSZYSTKO DLA OPOLSKICH RODZIN  
 „Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań, zainicjowanych przez Zarząd Województwa Opol-
skiego, skierowanych do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia  - od tych najmłodszych aż po se-
niorów. To 360 milionów euro w latach 2014-2020 przeznaczonych właśnie na takie projekty.

A wszystkie  działania podejmowane są po 
to, by Opolskie było dla każdego regionem 
coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, 
pracy, aktywności gospodarczej i realizowa-
nia własnych ambicji. Powstają nowe miej-
sca opieki nad dziećmi i osobami starszymi, 
realizowane są programy zdrowotne i profi-
laktyczne, poprawia się opieka nad kobieta-
mi w ciąży i małymi dziećmi,  dofinansowy-
wane są nowe miejsca pracy.

O tym, co „Opolskie dla rodziny” 
oferuje za darmo mieszkańcom wo-
jewództwa opolskiego,  można się 

dowiedzieć na stronie  
http://dlarodziny.opolskie.pl  

Nie stójcie z boku i korzystajcie  
z działań programu – to przecież 

propozycje dla Was i Waszych  
rodzin!

Już 926 milionów złotych przeznaczono na 
nowe miejsca pracy i rozwój przedsiębior-
czości, z tego już ponad 116 mln zł na ak-
tywizację osób bezrobotnych i 60 mln zł na 
zakładanie działalności gospodarczej

163 miliony złotych zainwestowano do tej 
pory w rozwój edukacji, w tym na szkolnic-
two zawodowe. To m.in. poprawa warunków 
kształcenia zawodowego 12 000 uczniów 
w 22 placówkach w regionie -  w Opo-
lu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczbor-
ku, Krapkowicach, Namysłowie, Prudniku 
i Strzelcach Opolskich. 

Już 89 milionów złotych przeznaczono na 
opiekę żłobkowo-przedszkolną. To m.in.:       
 
• 15 681 kobiet objętych szczególną, bez-
płatną opieką w czasie ciąży, porodu i połogu 
(m.in. bezpłatne badania prenatalne, porad-
nictwo specjalistyczne, opieka medyczna);
 
• 8 072 dzieci objętych darmowymi szcze-
pieniami ochronnymi;
 
• ponad 470 nowych miejsc opieki dla dzie-
ciw niepublicznych żłobkach i klubach dzie-
cięcych  m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, 
Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach.
 
• specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo dla 
1501 młodych ojców.

Na usługi zdrowotne i społeczne przezna-
czono już 329 milionów złotych. To m.in.:
 
• 4 030 osób objętych bezpłatnym progra-
mem profilaktyki nowotworu jelita grubego;
 
• 2 521 osób objętych bezpłatną pomocą 
zdrowotną , mającą na celu zmniejszenie 
nadwagi i otyłości oraz ryzyka zagrożenia 
cukrzycą;
 
• wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 
4 925 osób starszych, w tym teleopieka me 
dyczna dla 2770 osób;
 
• 15 nowych wypożyczalni sprzętu rehabili-
tacyjnego;
 
• 540 opiekunów osób starszych i niesamo-
dzielnych przygotowywanych do pracy;
 
• 837 miejsc opieki dla osób starszych i zależ-
nych, czyli 466 miejsc w całodobowych do-
mach opieki; 160 miejsc w dziennych domach 
opieki; 211 miejsc w mieszkaniach wspiera-
nych – to m.in.  domy seniora w Zawadzkiem 
(już otwarty) oraz w Dąbrowie, Przyworach, 
Przysieczy, Rzędowie, Starych Budkowicach, 
Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Brze-
gu, Starym Lesie, Głogówku, Pawłowicach, 
Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej.

• 926 milionów złotych na nowe miejsca 
pracy i rozwój przedsiębiorczości; 

• 163 miliony złotych na rozwój edukacji;

• 89 milionów złotych na opiekę żłobkowo
-przedszkolną;             

• 329 miliony złotych na usługi zdrowotne 
i społeczne.

• 130 milionów złotych na poprawę infra-
struktury i nowoczesny sprzęt w opolskiej 
służbie zdrowia (m.in. tomografy, mam-
mografy, respiratory, defibrylatory, sprzęt 
neurochirurgiczny, wideoendoskopy, łóżka 
specjalistyczne i rehabilitacyjne)

Dziś realizowanych jest ponad 
560 projektów 
w całym regionie -  

ponad 1,5 miliarda 
złotych już pracuje 

dla opolskich rodzin 

Dla lepszej pracy

Dla uczących się 

Dla rodziców i dzieci 

Dla seniorów


