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Z FUNDUSZAMI - POWIAT BRZESKI

JESTEŚMY NAJLEPSI W KRAJU!

Opolskie potrafiło i po-
trafi najlepiej wydawać 
unijne pieniądze na 
rozwój – tak oceniają 
eksperci, ale to również 
widać w liczbach i sys-
tematycznie ogłasza-
nych rankingach.

Tak również napisali autorzy 
Specjalnego Raportu Regio-
nalnego, który powstał dzięki 
wsparciu Komisji Europejskiej. 
„Województwo opolskie, jak 
mało który region w Polsce, do-
cenia możliwości, jakie dają fun-
dusze europejskie. Środki te wy-
dawane są na poprawę życia 
mieszkańców oraz budowanie 
konkurencyjnej miejscowej go-
spodarki w tempie, którego inne 
województwa mogą pozazdro-
ścić” – piszą autorzy raportu. 
Potwierdza to Christopher Todd, 
dyrektor wydziału ds. Polski 

w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej w Komisji 
Europejskiej. – Opolskie bardzo 
dobrze wydaje pieniądze w ra-
mach polityki spójności - na roz-
wój regionu, wspieranie biznesu, 
na organizację miejsc pracy, na 
innowacje, na badania i rozwój – 
chwalił nasz region na Konwen-
cie Marszałków RP.

Ponad 100%  
dla Opolszczyzny

Latem tego roku, jako pierwsze 
województwo w Polsce, osta-
tecznie zamknęliśmy unijne pro-
gramy z lat 2007-2013. Wyko-
rzystaliśmy ponad 100 procent 
dotacji przyznanych na ten okres, 
a wszyscy mieszkańcy korzysta-
ją dziś z ich efektów. – Ponad 
sto procent, bo przypominam, 
że w roku 2011 otrzymaliśmy 
bonus za to, że jesteśmy prymu-
sami w sprawnym i efektywnym 
korzystaniu z unijnych funduszy 

– przypomina marszałek Andrzej 
Buła. To było dodatkowe 117 
milionów euro, czyli niemal 20% 
więcej niż pierwotnie przyznane 
dotacje. - Tempo pracy samorzą-
du województwa, umiejętność 
współpracy z wnioskodawcami 
oraz poprawność działań pod 
względem prawnym sprawi-
ły, że powierzone nam pienią-
dze w pełni zainwestowaliśmy 
w rozwój województwa – doda-
je marszałek i przypomina, że to 
zasługa zarówno zarządów wo-
jewództwa ostatnich kadencji, 
jak i pracowników urzędu mar-
szałkowskiego. Bo to przecież 
urzędy marszałkowskie koordy-
nują realizację regionalnych pro-
gramów operacyjnych, finanso-
wanych z UE.

Realne efekty  
dla każdego
 
W realizacji obecnego progra-
mu regionalnego, tego na lata 

2014-2020, też jesteśmy najlep-
si, a przecież pieniędzy do wyda-
nia mamy zdecydowanie więcej. 
Otrzymaliśmy na te lata ponad 
4 miliardy złotych, a już ponad 
2 miliardy 800 milionów zostały 
podzielone na projekty w całym 
województwie. 
Dobrze wykorzystujemy powie-
rzone nam pieniądze, ale naj-
ważniejsze są realne efekty tych 
programów, widoczne w każ-
dym powiecie i w każdej gminie. 
To one podnoszą jakość życia 
mieszkańców, poprawiają wa-
runki prowadzenia działalności 
gospodarczej czy też zwiększają 
atrakcyjność turystyczną. – Dla 

mieszkańców najważniejszy jest 
efekt realizowanych inwestycji 

– podkreśla mar-
szałek. – Nasi 
m ieszkańcy 
doceniają po-

prawę dostępu 
do infrastruk-

tury. Ważne są 
inwestycje drogo-

we, uzbrojenie tere-
nów inwestycyjnych, 
poprawa komunikacji 

i przedsięwzięcia 
w poprawę ja-
kości powietrza 

i środowiska, 
i n w e s t y c j e 

w ochronie 
zdrowia i edukacji. - 

Ale nie byłoby tych efektów bez  
współpracy wszystkich benefi-
cjentów. Bez ich pomysłowości, 
pracy i zaangażowania nie mo-
glibyśmy osiągnąć tak odczu-
walnych zmian – dodaje Andrzej 
Buła.
Podpisane umowy na dofinan-
sowania unijne sięgnęły w regio-
nalnym programie ponad 2,8 mld 
złotych. Ale przecież to nie ko-
niec - składane są kolejne projek-
ty, które są oceniane, wybierane, 
podpisywane są umowy. Efek-
tów zatem będzie jeszcze wię-
cej. A korzystać z nich będziemy 
wszyscy.

Violetta Ruszczewska

Projekty unijne w województwie opolskim to:
kilometrów nowych 
i zmodernizowanych dróg

nowych placów
zabaw 

skanalizowanych
miejscowości

Październik 2018
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16 projektów  o wartości niemal 37,6 milionów złotych - to m.in.:

Brzeski szpital przyjazny pacjentom
Remonty szpitalnych 
oddziałów, nowe to-
mografy komputerowe, 
wyposażenie sal ope-
racyjnych w innowacyj-
ne urządzenia. To tylko 
w tym roku 27 projek-
tów na łączną kwotę 60 
milionów złotych, z któ-
rych korzystają również 
przychodnie i instytucje 
związane z ochroną 
zdrowia i opieką nad 
pacjentem.

Brzeskie Centrum Medyczne, 
dzięki dofinansowaniu przeka-
zanemu przez urząd marszał-
kowski, zakupi nowoczesny 
tomograf komputerowy oraz 
wyremontuje i wyposaży od-
dział ginekologiczno-położniczy 
i noworodków. Szpital będzie 
również prowadził profilaktykę 
raka piersi i przebuduje oddział 
intensywnej terapii.
To efekt podpisanej umowy 
między BCM a zarządem woje-
wództwa opolskiego na prze-
kazanie ponad 5 milionów 200 
tysięcy złotych dofinansowania 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Jak infor-
muje dyrektor placówki Krzysz-
tof Konik, na potrzeby oddziału 
ginekologii, położnictwa, no-
worodków i bloku porodowego, 
zaadoptowana będzie część 
pomieszczeń szpitala. Będzie 
on również gruntownie wyre-
montowany. - Kupimy nowy 
stół operacyjny, łóżka poro-
dowe, system monitorowania 
i nadzoru okołoporodowego, 
lampy oraz ssaki do śluzowa-
nia noworodka – mówi dyrektor. 
Dodatkowo oddział ginekolo-
giczno-położniczy wyposażony 
zostanie m.in. w aparat USG, 
aparaty zegarowe do mierze-
nia ciśnienia, mobilne pompy 
infuzyjne, kardiomonitor, łóżka 
do sal chorych. Na oddziale no-
worodków zostaną wymienione 
meble, łóżeczka noworodkowe, 
kupione będą ssaki elektryczne 
i pompy infuzyjne. 
Jak jednak zaznacza dyrektor, 

najważniejszą inwestycją bę-
dzie wymiana tomografu. Jego 
koszt to ponad 2 miliony zło-
tych.  - Dziś korzystamy z usług 
zewnętrznej firmy, zdecydo-
waliśmy się na to, aby posia-
dać swój tomograf. Miesięcznie 
za badania płacimy 50 tysięcy 
złotych. Te pieniądze zosta-
ną u nas. Czekamy jeszcze na 
kontrakt podpisany przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Uno-
wocześniamy swój sprzęt, nie-
dawno kupiliśmy cyfrowe RTG 
- dodaje Krzysztof Konik.
Antoni Konopka z zarządu wo-
jewództwa opolskiego dodaje, 
że opolskie szpitale otrzymują 
dofinansowania zarówno na 
zakup sprzętu, remonty, jak i 
programy zdrowotne i profilak-
tyczne.  - Dostępność do opie-
ki zdrowotnej powinna być na 
wszystkich poziomach atrakcyj-
na dla naszych mieszkańców. 
Ważne nie tylko są remonty, 
ale również to, co wiąże się z 
profilaktyką i wiedzą na temat 
zagrożeń, np. onkologicznych – 
dodaje.
Janina Podobińska, prezes 
Brzeskiego Stowarzyszenia 
Promocji Zdrowia od ponad 20 
lat zajmującego się profilaktyką 
raka piersi, mówi o podpisanej 
umowie partnerskiej z BCM. 
- Wraz ze szpitalem będziemy 
prowadzić profilaktykę nowo-

tworową. Swoją pomocą obej-
mujemy panie w każdym wieku 
z powiatów brzeskiego i nyskie-
go – dodaje.
Dodajmy, że brzeski szpital bu-
duje, dzięki wsparciu starostwa, 
blok operacyjny, gdzie znajdo-
wać się będą 3 profesjonalne 
sale,  sterylizatornia i pomiesz-
czenia dla lekarzy.  Koszt inwe-
stycji, to 19 milionów złotych. 

Kocyki dla wszystkich noworodków z województwa opolskiego – to pomysł urzędu marszałkowskiego, pro-
mujący program bezpłatnych badań i porad dla najmłodszych i ich matek. Kocyki trafiły do wszystkich szpita-
li w regionie, m.in. do Brzegu

130 855  
milionów zł dla 

szpitali w regionie 
w latach 

2014-2020

Inwestycje z unijnych programów regionalnych w szpitalu 
w Brzegu w latach 2007-2018

ZDROWIE

- 11 kardiomonitorów
- 9 respiratorów
- 5 aparatów KTG
- 7 aparatów USG 
- 5 łóżek rehabilitacyjnych
- 2 aparaty RTG
- 2 pompy infuzyjne
- 2 defibrylatory

- artroskop  
- tomograf,
- aparat EKG
- USG z kolorowym Dopplerem,
- kolonoskop
- stół ortopedyczny i stół operacyjny 
- ambulans sanitarny

Kocyki są też w Nysie. Podczas ich przekazania rozmawiano o programie „Opolskie dla rodziny” 

Piotr Wrona
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Bezpieczniej w Brzegu
W czerwcu 2017 roku 
oddano do użytku wały 
przeciwpowodziowe 
Brzeg-Rataje. Inwesty-
cję, która kosztowała 
9,3 mln zł, zrealizował 
samorząd wojewódz-
twa.

 „Budowa, przebudowa i moder-
nizacja wału przeciwpowodzio-
wego rzeki Odry Rataje w Brze-
gu” to inwestycja wykonana na 
lewym brzegu  Odry i ma na celu 
ochronę przed zalaniem dzielni-
cy Rataje - wzdłuż ulicy Oław-
skiej oraz zabytkowego parku 
miejskiego, przylegającego do 
Zamku Piastów Śląskich. Inwe-
storem tego projektu był samo-
rząd województwa, a dokładnie 
Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
Pieniądze na ten cel pochodzi-
ły z dotacji MSWiA na usuwa-

nie skutków klęsk żywiołowych 
- w wys. 7,2 mln zł, ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- 1,8 mln zł oraz z budżetu pań-
stwa – 300 tys. zł. Zakres robót 
budowlanych obejmował przede 
wszystkim wykonanie wału 
ziemnego o długości 1,1 km, bu-
dowę stalowej ścianki szczelnej 
długości niemal pół kilometra, 
budowę 120 m ściany żelbeto-
wej  oraz  budowę mobilnego 
systemu przeciwpowodziowego  
o długości 258 m. Wyremonto-
wany został także istniejący mur 
oporowy, zbudowano też drogę 
pieszo-rowerową o długości 2 
kilometrów.
Marszałek Andrzej Buła, obecny 
na uroczystości oddania wałów 
do użytku, dziękował wszystkim 
instytucjom zaangażowanym 
w tę inwestycję podkreślając, że 
inwestycje przeciwpowodziowe 
są jednymi z najtrudniejszych do 
realizacji. – Tym bardziej dzięku-

Pięknieje Amfiteatr, pięknieje 
Park Chrobrego
Nowoczesny amfiteatr 
w Brzegu ma się stać 
miejscem najważniej-
szych wydarzeń kultu-
ralnych w mieście. Jego 
remont, tak jak i całe-
go parku im. Bolesła-
wa Chrobrego, możliwy 
jest dzięki dotacji prze-
kazanej przez Urząd 
Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego.

Kończy się przebudowa amfi-
teatru w Brzegu i remont Par-
ku Chrobrego. Do tej pory jedno 
z bardziej zaniedbanych zielo-
nych miejsc w mieście odzyskało 
przedwojenne piękno. Wyremon-
towane alejki, odnowiona fosa, 
nowe ławki, ogrodzenia, powin-
ny cieszyć mieszkańców. Przy-
wrócono również blask stawku 
wraz z fontanną.
W amfiteatrze wymieniono ław-

ki. Plastikowe krzesełka zastą-
pione zostały fotelami z desek 
kompozytowych. Rozebrany do 
fundamentów i na nowo wybu-
dowany został budynek zaplecza 
wraz z garderobami. – W trak-
cie rozbiórki natrafiliśmy na nie-
spotykane rozwiązanie „funda-
menty studniowe”. Budynek nie 
jest posadowiony bezpośrednio 
na gruncie, ale poprzez studnie 

przenoszone są obciążenia. Jest 
to ciekawy projekt, który jest bar-
dzo rzadko spotykany  – mówi 
kierownik budowy Wojciech Ży-
mańczyk. 
W nowym budynku artyści będą 
mieć do dyspozycji garderoby, 
łazienki, przygotowano również 
niewielki magazyn.  Dodatkowo 
na nowo została zaprojektowa-
na scena, wymieniono oświetle-

nie. 
- Prace dotyczą nie tylko amfi-
teatru, ale również okalającego 
go parku. To jedna z wielu inwe-
stycji w Brzegu, które otrzymały 
dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. Pieniądze inwestowane są 
we wspólną przestrzeń. Coraz 
chętniej chcemy aktywnie wypo-
czywać, przebywać w pięknym 
otoczeniu. Cieszę się, że nasi sa-
morządowcy potrafią umiejętnie 
czerpać z dobrodziejstwa unij-
nych pieniędzy, które im przeka-
zujemy – mówi marszałek woje-
wództwa Andrzej Buła. 
Rewaloryzacja Parku Chrobre-
go to kolejne zadanie w ramach 
unijnego dofinansowania. War-
tość obu inwestycji to około 8 
milionów 400 tysięcy złotych, 

Piotr Wrona

ję za dobry czas jej wykonania 
i dobrą jakość. Marszałek mówił 
też, że ważne jest to, iż przy oka-
zji troski o bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe nie zapomina 
się o innych potrzebach miesz-
kańców. – Mam nadzieję, że to 
będzie także dobre miejsce wy-
poczynku i spacerów dla miesz-
kańców Brzegu – mówił.
To była ostatnia inwestycja 
przeciwpowodziowa, zrealizo-
wana przez samorząd woje-
wództwa przed zmiana ustawy 
o prawie wodnym. Teraz za tego 
typu zadania odpowiada przed-
siębiorstwo Wody Polskie.

18
 skanalizowanych 

miejscowości

powiat brzeski

330 mln zł
 na ochronę 

przeciwpowodziową

a dofinansowanie, to 5 milionów 
złotych. 
Już teraz można spacerować 
odnowionymi alejkami, zamon-
towano nowe ławki, kosze na 
śmieci, kosze na psie odchody, 
zbudowano siłownię. Ciekawym 
wyzwaniem dla architektów było 
przywrócenie fos, budowa most-
ków i przepustów.

Violetta Ruszczewska

Wał przeciwpowodziowy Odry w Brzegu to dziś także miejsce spacerów 
brzeżan 

Prace w brzeskim amfiteatrze trwają

 

Antoni Konopka, 
członek zarządu 
województwa  

opolskiego 

- Wojewódzki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu od roku 2000 zrealizo-
wał inwestycje przeciwpowo-
dziowe na kwotę przekracza-
jącą 330 milionów złotych. Za 
te pieniądze m.in.  wybudowa-
no i zmodernizowano prawie 
55 kilometrów wałów przeciw-
powodziowych w regionie – od 
Ciska, przez Kędzierzyn-Koźle, 
Opole, Dobrzeń Wielki, gminy 
Lubsza i Nysa oraz Brzeg. Zbu-
dowano zbiornik retencyjny 
Kluczbork na Stobrawie, usu-
nięto szkody powodziowe na 
istniejących wałach, rzekach 
i jazach. 
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Obwodnica Grodko-
wa została oddana do 
użytku w 2011 roku 
i dziś nikt sobie nie wy-
obraża, jak można było 
funkcjonować bez niej.

Ta droga o długości ponad sze-
ściu i pół kilometra, wybudowa-
na w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 401 to była jedna z droższych 
inwestycji Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Opolu. Kosztowała 
ponad  45,3 miliona złotych. Jej 
wybudowanie nie byłoby możliwe 
bez funduszy unijnych - to była 
inwestycja realizowana z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013. Dofinansowanie 
z funduszy europejskich wynio-
sło ponad 37,4 miliona złotych, 
a urząd marszałkowski z budżetu 
województwa przekazał na ten 
cel ponad 7,9 miliona złotych.
Jezdnia obwodnicy ma  szero-
kość 7 metrów oraz obustronne 
pobocza bitumiczne o szeroko-
ści dwóch metrów. To także trzy 
skrzyżowania, w tym jedno rondo, 
wiadukt nad linią kolejową, pięć 
przepustów nad drogą, drogi do-
jazdowe w obu kierunkach oraz 
ekrany akustyczne.
Obwodnica, która przejęła cały 
ruch tranzytowy, znacznie uła-
twiła życie mieszkańcom Grodko-
wa.  Znikły uciążliwości związane 
z przemieszczaniem się transportu 
ciężarowego, ciasnotą ulic, hała-
sem.
 Niebezpieczne okazało się skrzy-
żowanie na obwodnicy Grodkowa 
z drogą nr 385. Dlatego też była 
konieczność oświetlenia tego ruchli-
wego skrzyżowania. W tym roku 
władze województwa doszły do 
porozumienia z burmistrzem Gro-
dowa i od sierpnia lampy na skrzy-
żowaniu dróg 401 i 384 już świecą. 
Oświetlenie kosztowało około 90 
tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że grodkowska ob-
wodnica to tylko jeden z etapów  
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
401. Dziś ta droga została już kom-
pleksowo zmodernizowana, a jej 
parametry techniczne są jednolite 
na całym jej odcinku. W przypadku 
przejść przez miejscowości (Mako-
wice, Skoroszyce, Stary Grodków) 
wybudowano chodniki, zatoki au-
tobusowe i wyspy zwalniające. 
Wszystko dla bezpieczeństwa – tak 
kierowców, jak i mieszkańców po-
wiatów nyskiego i brzeskiego.

INFRASTRUKTURA

Obwodnica Grodkowa była konieczna

VR

Inwestycje na drogach woje-
wódzkich na Opolszczyźnie  
w latach 2014 – 2018. 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wszystkie drogi wojewódzkie zaznaczono na mapie kolorem żółtym. 
Kolor zielony to odcinki tych dróg, które w ostatnich latach całkowicie przebudowano bądź wyremon-
towano. 

Na skrzyżowaniu obwodnicy Grodkowa z drogą 385 zamontowano już oświetlenie

14,04 km 
ścieżek rowerowych

37,12 km 
przebudowanych dróg

powiat brzeski

 

Bogusław Wierdak, 
wiceprzewodniczący 

Sejmiku Województwa 
Opolskiego:

- Obwodnica Grodkowa 
spełnia swoje zadanie. Nie-
mal w stu procentach wy-
prowadziła ruch kołowy 
z centrum miasta. Przejęła 
tranzytowy ruch ciężarowy, 
jadący z autostrady na Nie-
modlin, Nysę i Prudnik. To, 
że ta droga powstała, to za-
sługa władz województwa 
oraz starań władz gminy 
o realizację tej inwestycji.
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Brzeg i Skarbimierz po-
łączone zostały ścież-
kami rowerowymi. Na 
rowerzystów czekają 
„bike&ride” i „park&ri-
de”. Dodatkowo obok 
parku Chrobrego zo-
stał wyremontowany 
Park Wolności i skwer 
przy ulicy Jagiełły. 
Oprócz dróg rowero-
wych z nowego asfaltu 
zadowoleni są też kie-
rowcy. 

Prawie 8 kilometrów dróg 
i ścieżek dla rowerów, 2 obiek-
ty bike&ride, 92 stanowiska dla 
rowerów, nowoczesny parking. 
To jedynie część inwestycji 
w powiecie brzeskim, Brzegu 
i Skarbimierzu, które zostały 
zrealizowane dzięki podpisanej 
w zeszłym roku kolejnej tzw. 
umowie niskoemisyjnej.

Zmienia się otoczenie

Rowerzyści z Brzegu i Skar-
bimierza doczekali się pro-
fesjonalnych ścieżek i dróg 
rowerowych. Dodatkowo bez-
piecznie można przemieszczać 
się między dwiema miejscowo-
ściami. Ulicę Pępicką poszerzo-
no i wyznaczono tam ścieżkę 
rowerową wraz z kontrpasem. 
Odnowiona i uatrakcyjnio-
na została zabytkowa część 
miasta. Chodzi o Park Wolno-
ści nad Odrą, skwer przy ul. 
Jagiełły i Wojska Polskiego. 
Wyremontowano promenady 

INFRASTRUKTURA

Rowerem z Brzegu do Skarbimierza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

74 537 781 zł

97 316 297 zł

59 726 457 zł

154 802 018 zł

144 547 841 zł

216 163 034 zł

27,93 km

14,99 km

10,00 km

11,04 km

31,04 km

50,03 km

747 093 428  złRAZEM 145,3 km

Ile kilometrów dróg
przebudowano i wybudowano?Ile pieniędzy wydaliśmy?Rok

Jak zmieniają się drogi wojewódzkie 
na Opolszczyźnie?

i rozbudowano bulwary brze-
skie. Dla poprawy bezpieczeń-
stwa wymieniono, bądź na 
nowo wykonano oświetlenie 
uliczne. Uporządkowany został 
układ komunikacyjny ul. Wol-
ności, przez wydzielenie dwu-
kierunkowej ścieżki rowerowej, 
przygotowano miejsca parkin-
gowe i wymieniono nawierzch-
nię. Zamontowano nowe ławki, 
uporządkowano zieleń, nasa-
dzono nowe drzewa. 
Zmieniło się również otoczenie 
przy placu dworcowym. Zbu-
dowany został tam parking 
bike&ride na 66 rowerów. Cie-
szyć się ze zmian powinni rów-
nież miłośnicy spacerów. Mają 
oni teraz do dyspozycji trasy 
spacerowo-rowerowych m.in. 
na ul. Nadbrzeżnej i Wolności 
w Brzegu.

Wreszcie bezpieczny 
dojazd

Na unijnym dofinansowaniu 
zyskał również Skarbimierz. 
Ścieżki rowerowe zostały wy-
budowane na trasach: Pępi-
ce-Brzeg, Małujowice-Skar-
bimierz, Pępicka–Skarbimierz 
Osiedle (ul. Parkowa), Osiedle 
Skarbimierz-Pępice (ul. Moto-
ryzacyjna), Skarbimierz-Osie-
dle – ul. Parkowa, 6 oraz Żło-
bizna-Przylesie. Powstanie 
parking dla rowerów przy ul. 
Brzeskiej oraz przystanek au-
tobusowy przy ul. Parkowej.
– Bardzo mi zależało na wy-
budowaniu ścieżek rowero-
wych w samym Skarbimierzu 
i połączeniu z Brzegiem. Tego 
oczekiwali mieszkańcy, aby 

usprawnić przemieszczanie 
się między naszymi miejsco-
wościami. Trzeba pamiętać, że 
znajduje się tutaj strefa inwe-
stycyjna. Do fabryki, w której 
produkuje się słodycze, dojeż-
dża wiele osób, często prze-
mieszczają się na rowerach. 
Dojazdy do tych fabryk przed 
remontem były bardzo utrud-
nione. Ważne jest nie tylko ich 
bezpieczeństwo, ale też zmi-
nimalizowanie utrudnień dla 
kierowców. Ważna jest też dla 
mnie sieć rowerowa łączą-
ca osiedla i centrum miasta 
– mówi wójt Skarbimierza An-
drzej Pulit.

Ważna współpraca gmin

Marszałek województwa opol-
skiego przypomniał, że prace 
związane z przygotowaniem 
tych projektów rozpoczęły się 
ponad dwa lata temu. – Na po-
czątku nie było łatwo, odby-
waliśmy wiele spotkań i kon-
sultacji. Zależało mi na dobrym 
i sprawnym wykorzystaniu tych 
pieniędzy. Celem były spójne 
inwestycje prowadzone mię-
dzy gminami. To udało się we 

wszystkich subregionach, dziś 
dobrze działają partnerstwa – 
mówi marszałek Andrzej Buła. 
Barbara Mrowiec, przewodni-
cząca rady miasta w Brzegu 
dodaje:  – Kiedy zdecydowali-
śmy się, że będziemy ubiegać 
się o dofinansowanie, musieli-
śmy zabezpieczyć wkład wła-
sny. Było wspólne przekonanie 
wszystkich radnych, że jest to 
szansa na przeprowadzenie 
jednej z największych inwesty-

cji. Wiele miejsc chętnie odwie-
dzanych przez mieszkańców 
zyskało nowy blask, To bardzo 
cieszy. Współpraca z urzędem 
marszałkowskim i marszałkiem 
jest bardzo dobra. Wiemy, że 
nasze miasto ma bardzo duże 
potrzeby, a dzięki tym pienią-
dzom są one zaspokajane – do-
daje Mrowiec.

Ścieżka rowerowa między Brzegiem a Skarbmierzem to jedna z tras całej sieci ścieżek dla rowerzystów

Piotr Wrona

terenów inwestycyjnych.Po-
prawa  jakości i bezpieczeń-
stwa na drogach na pewno 
przyczyniają się do większego 
ruchu pojazdów. Tak staramy 
się planować remonty dróg 
wojewódzkich, aby były one 
kompleksowe. Oprócz remon-
tu drogi zazwyczaj budowana 
jest ścieżka pieszo–rowerowa, 
zatoki autobusowe. Wszystko 
po to, żeby każdy użytkownik 
drogi, także pieszy, czuł się 
bezpieczniej.

Szymon Ogłaza, 
członek zarządu 
województwa 

opolskiego 

– Dobre drogi to m.in. podnie-
sie atrakcyjności ekonomicznej 
województwa i najbliższych 
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Grodkowskie osiedle piękniejsze 

Znakomicie przygotowani do pracy

Więcej zieleni, wyremontowane uliczki spacerowe  i nowe ławki. Tereny spółdzielni mieszkaniowej w Grodkowie zostaną zrewi-
talizowane za 660 tysięcy złotych. Unijne dofinansowanie tego projektu to ponad 497  tysięcy złotych. 

12 tysięcy uczniów 
z województwa korzy-
sta z innowacyjnych 
rozwiązań, dzięki któ-
rym przygotowują się 
do przyszłego zawo-
du. Symulator mostka 
nawigacyjnego, model 
krowy do dojenia, do-
mek dla cieląt czy sy-
mulator higieny jamy 
ustnej, to jedynie część 
urządzeń zakupionych 
do pracowni zawodo-
wych.

Ponad 30 milionów złotych 
- tyle pieniędzy wydano na 
wyposażenie i modernizacje 
pracowni i sal kształcenia za-
wodowego w ramach unijne-
go projektu, którego liderem 
jest samorząd województwa. 
– Jego najważniejszym celem 
jest zbliżenie środowiska szkół 
zawodowych w naszym regio-
nie do lokalnego biznesu, który 
w naturalny sposób szuka ka-
dry wśród wychowanków szkół 
przygotowujących do zawodu 

Nowe drzewa, nowoczesny plac 
zabaw, więcej miejsca do wy-
poczynku. To efekt remontu te-
renów spółdzielni mieszkanio-
wej w Grodkowie. 
Jak mówi prezes spółdzielni, To-
masz Zeman, prace objęły trzy 
tereny przy ulicach Jagiełły, Ja-
giełły i Chrobrego oraz  okolic 
grodkowskiego  rynku. – Nasza 
spółdzielnia to 28 budynków 
wielorodzinnych. Cieszymy się, 
że udało nam się pozyskać takie 
dofinansowanie. To ogromne 
wsparcie na odnowienie infra-
struktury wokół tych budynków 
– mówi Tomasz Zeman. Przy-
gotowane są również atrakcje 
dla najmłodszych. Nowy plac 
zabaw, to pięć urządzeń: wieża, 
podwójna huśtawka, piaskow-
nica, bujak i huśtawka ważka. 
Dorośli mieszkańcy mogą być 
zadowoleni z poszerzonego 
parkingu, na którym zostały 

– mówi marszałek wojewódz-
twa opolskiego Andrzej Buła.
Dzięki projektowi „Wspar-
cie kształcenia zawodowe-
go w kluczowych dla regionu 
branżach” uczniowie są przy-
gotowani do odnalezienia swo-
jego miejsca w karierze zawo-
dowej. – Połączenie wiedzy 
teoretycznej z praktyczną daje 
niewymierne korzyści. Ucznio-

Piotr Wrona

Piotr WronaMiędzy blokami spółdzielni widać już pierwsze efekty prac

wie pracują na takich urzą-
dzeniach, jakie w przyszłości 
znajdą w swoim miejscu pracy 
– dodaje marszałek. 
W województwie opolskim 
z powodzeniem kształcone są 
osoby, które zasilą gabinety 
stomatologiczne. Do pracow-
ni higienistki stomatologicznej 
w Zespole Szkół Medycznych 
w Brzegu zakupiono m.in. fan-

one pracować samodzielnie, ale 
sądzę, że w przyszłości i w tym 
przypadku zmieni się prawo – 
dodaje. Kolejny zakup, o jakim 
myśli szkoła, to fantom szczęki 
z imitacją kamienia nazębnego.
W ramach projektu doposażone 
zostały pracownie przygotowu-
jące do zawodów w branżach 
określonych jako strategiczne 
dla rozwoju regionu. To przede 
wszystkim branża maszynowa, 
budowlana, usług medycznych 
i rehabilitacji, chemiczna, rolno
-spożywcza oraz transport i lo-
gistyka.

Pracownie w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu są świetnie wyposa-
żone m.in. dzięki funduszom unijnym

tomy głowy, symulator higieny 
jamy ustnej i rozwieraki do ust.
- Dzięki fantomowi uczniowie 
mogą zobaczyć, jak układają 
się zęby, język, mogą dotknąć 
wszystkiego, co znajduje się 
w jamie ustnej. Nie ma innej 
możliwości, aby poznali pracę 
z przyszłym pacjentem. Wszel-
kie zabiegi, jakie będą wykony-
wać w swoim zawodzie, spraw-
dzają na fantomie – mówi doktor 
Kamila Bieganowska, prowa-
dząca zajęcia w szkole. Doda-
je, że higienistka jamy ustnej 
wykonuje wiele zabiegów es-
tetycznych. –Na razie nie mogą 

wydzielone miejsca dla niepeł-
nosprawnych. Wyremontowano 
chodniki, ścieżki, zamontowano 
kilkanaście nowych ławek i sto-
lików. Będzie również więcej 
zieleni dzięki nowym krzewom i 
drzewom.
Projekt to nie tylko same in-

westycje. Spółdzielnia będzie 
współpracować ze stowarzy-
szeniami  „Nowe Osiedle”, „Zło-
ta Ziemia” i  Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Lipowa oraz Klu-
bem Sportowym Grodkowska 
Akademia Sportu, których za-
daniem będzie ożywienie tych 

miejsc i integrowanie wokół 
wspólnych działań mieszkań-
ców. - Rolą tych stowarzyszeń 
jest organizacja różnych imprez 
skierowanych do bardzo szero-
kiego środowiska – dodaje Ze-
man. 
Marszałek Andrzej Buła pod-

kreśla, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Grodkowie to jedyna 
spółdzielnia, która przygotowa-
ła i złożyła projekt samodziel-
nie. - Myślę, że to wielka radość 
dla mieszkańców, bo tereny, 
które zostaną poddane rewi-
talizacji to miejsca, z których 
mieszkańcy korzystają na co 
dzień. Cieszy, że spółdzielnia 
mieszkaniowa też zobaczyła 
szanse w funduszach europej-
skich. Będziemy kibicować temu  
projektowi – dodaje.

31
wspartych 

szkół

powiat brzeski

Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego 
w kluczowych dla regionu branżach” w liczbach:

- koszt: 30 168 574,18 zł
- partnerzy: województwo i 10 powiatów
- 22 szkoły i 1 ośrodek rozwoju
- 89 pracowni
- 12 000 uczniów rocznie korzystających z pracowni 
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Centrum Grodkowa na miarę europejskiego miasteczka

Remont renesansowej perełki Brzegu

Rozpoczął się ostatni 
etap rewitalizacji oto-
czenia ratusza w Grod-
kowie i remont wnętrza 
budynku. Prace trwają 
od kilku lat i podzielo-
ne zostały na kilka eta-
pów. Inwestycja możli-
wa jest dzięki wsparciu 
urzędu marszałkow-
skiego województwa 
opolskiego. 

Niemal 9 milionów zło-
tych wart jest projekt 
rewaloryzacji zabytko-
wego budynku ratusza 
w Brzegu. We wrze-
śniu członek zarządu 
województwa Anto-
ni Konopka podpisał 
z burmistrzem Brzegu 
umowę na jego unijne 
dofinansowanie. 

Odnowiona elewacja, upiększo-
ne otoczenie. Tak wygląda grod-
kowski ratusz po remoncie. Pod 
koniec wakacji przystąpiono do 
dokończenia remontu ostatniej 
części przyratuszowego placu od 
strony zachodniej. Stara, znisz-
czona droga zostanie zastąpiona 
stylizowaną kostkę. Dofinanso-
wanie uzyskał również pomysł 
remontu wnętrza budynku. Od-
nowiona będzie sala ślubów, 
a w pozostałych odnowionych 
pomieszczeniach swoją siedzibę 
znajdą organizacje pozarządo-
we. Nowego blasku nabierze bi-
blioteka.

Wartość unijnego dofinansowa-
nia, przekazanego przez urząd 
marszałkowski, to prawie 4 mi-
liony złotych. Antoni Konopka, 
członek zarządu wojewódz-
twa mówił, że podpisanie tej 
umowy jest możliwe, bo Komi-
sja  Europejska zgodziła się na 
zwiększenie w ramach progra-
mu regionalnego kwoty na dofi-
nansowanie zadań związanych 
z zachowaniem dziedzictwa 

- Najważniejszą częścią za-
powiadanego remontu bę-
dzie budowa windy. To ułatwi 
w znaczny sposób dostanie się 
do budynku nie tylko przez osoby 
z niepełnosprawnością, ale rów-

w 2008 roku wyremontowana 
została wieża ratuszowa, wy-
mieniono dach. Wtedy w bu-
dynku zorganizowano również 
izbę pamięci. – Wszystkie prace 
prowadzone były przy nadzorze 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Naszym celem było 
rozpocząć rewitalizację Grodko-
wa od centrum. Jest to miejsce 
najczęściej odwiedzane. Oprócz 
wymiany dachu ratusz ma nową 
elewację. Ze zmian w otoczeniu 
największe zainteresowanie bu-
dzi fontanna, wokół której lubią 
spotykać się nasi mieszkańcy – 
dodaje burmistrz Grodkowa. 

sza. – Muzeum jest partnerem 
tego porozumienia, bo mamy 
w ratuszu cenne eksponaty, któ-
re będą tu prezentowane rów-
nież po zakończeniu prac – mó-
wił.
Prace w ratuszu już się rozpo-
częły. Burmistrz Brzegu Jerzy 
Wrębiak mówi, że teraz, po od-
słonięciu dachu widać, jak jest 
ogrom zaplanowanych prac. 
– Przy rewitalizacji obiektów 
zabytkowych nigdy nie można 
przewidzieć, co nas będzie cze-
kać - mówił. Jednocześnie pod-
kreślał, że ratusz to wizytówka 
miasta. – Dofinansowanie rewi-
talizacji umożliwia kontynuację 
prac i jestem pewien, że po ich 
zakończeniu będzie tu nowa ja-
kość. Dziękuję samorządowi wo-
jewództwa za tę pomoc – doda-
wał. 

REWITALIZAcJA

15
wspartych 
przedszkoli

powiat brzeski
Grodkowski ratusz już dziś jest ozdobą miasta Fot. UM Grodkowa

Brzeski ratusz po tak ogromnym remoncie zyska nowy blask

nież seniorów i rodziny z dziećmi, 
szczególnie mamy z wózkami – 
mówi burmistrz Grodkowa Ma-
rek Antoniewicz. W ramach mo-
dernizacji pomieszczeń, będzie 
również wymieniona cała insta-

lacja. Według planów ta część 
remontu grodkowskiego ratusza 
pochłonie ponad 4 miliony zło-
tych.
Przypomnijmy, że w pierwszym 
etapie, który rozpoczął się już 

Piotr Wrona

Violetta Ruszczewska

kulturowego. – Stwarzamy tym 
samym szansę na przeprowa-
dzenie rewitalizacji tego wspa-

niałego obiektu – dodawał. 
Brzeski ratusz to jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury 

renesansowej w naszym kraju. 
Rewaloryzacja zakłada remont 
trzech skrzydeł dachu, hełmu 
wieży zegarowej, dachu łączni-
ka, elewacji i pomieszczeń (sali 
stropowej i sali lustrzanej), zakup 
wyposażenia do organizacji sta-
łej wystawy poświęconej histo-
rii ratusza, remont nawierzchni 
dziedzińca wewnętrznego oraz 
wymianę istniejącej sieci kanali-
zacyjnej. 
Partnerem projektu jest Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu, któ-
re m.in. będzie pełnić nadzór 
archeologiczny podczas robót 
ziemnych oraz pomoże w opra-
cowywaniu materiałów informa-
cyjnych i promocyjnych dotyczą-
cych dziejów ratusza w Brzegu. 
Dyrektor muzeum, Dariusz Bycz-
kowski, przypomniał, że to jesz-
cze jego poprzednik, Paweł Ko-
zerski, zainicjował działania 
związane z rewitalizacją ratu-
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WOJEWÓDZTWO TO MIESZKAŃCY

Przez ostatnie lata in-
westowaliśmy w mie- 
szkańców i gospodarkę 
regionu ogromne pie-
niądze, a wszystko po 
to, by region się rozwi-
jał, a ludzie chcieli tu 
żyć i pracować - mówi 
marszałek wojewódz-
twa opolskiego Andrzej 
Buła.

- Co w trakcie kończącej się 
kadencji było największym 
wyzwaniem dla władz regio-
nu?
Wyzwaniem dla całego regio-
nu jest sytuacja demograficz-
na w województwie. Dlatego 
w tej kadencji postawiliśmy na 
program „Opolskie dla rodziny”. 
Rozsądne i mądre inwestowanie 
w ludzi to najlepsza inwestycja 
w naszą przyszłość, a ten pro-
gram jest właśnie takim spojrze-
niem w przyszłość. To działania 
na wielu polach: od narodzin, po 
edukację, rynek pracy aż po po-
litykę senioralną.

- W czym się ta troska o rodzi-
nę i seniorów przejawia?
W programie regionalnym na 
lata 2014-2020 mamy w sumie 
360 milionów euro na działa-
nia skierowane bezpośrednio 
do mieszkańców. Już dziś w ra-
mach tych pieniędzy specjalną 
opieką objęliśmy ponad 15 ty-

sięcy kobiet w ciąży i młodych 
matek, około 9000 dzieci jest 
bezpłatnie szczepionych prze-
ciwko pneumokokom, powstaje 
niemal 500 nowych miejsc dla 
dzieci w niepublicznych żłob-
kach, 17 domów dla seniorów 
w różnych miejscowościach, 
12000 uczniów szkół zawodo-
wych ma lepsze warunki prak-
tycznej nauki zawodu, powstają 
nowe miejsca pracy.

Fundusze dają moc

- Wiele z tych działań nie było-
by możliwych bez funduszy unij-
nych.
Samorząd województwa jest 
koordynatorem wydatkowania 
funduszy unijnych w regionie. 
To niezwykle odpowiedzialne 
zadanie, bo tylko te pieniądze, 
które dobrze i szybko zainwe-
stujemy, tutaj zostaną. Mamy 
powód do dumy – nasz region 
jest oceniany jako najspraw-
niej radzący sobie z wydawa-
niem funduszy, szczególnie tych 
na poprawę konkurencyjności 
przedsiębiorstw i atrakcyjności 
gospodarczej. Opolanie na co 
dzień korzystają z inwestycji, 
które powstały w poprzedniej 
perspektywie finansowej i są re-
alizowane teraz.

- Ile pieniędzy z Unii Europej-
skiej miała w ostatnich latach 
Opolszczyzna?
W latach 2014-2020 mamy do 
zagospodarowania 4 miliardy 
złotych. Większość tej kwoty 

już rozdysponowaliśmy. Jed-
nym z naszych priorytetów jest 
rynek pracy. Mamy na uwadze 
zwłaszcza ludzi młodych, bo 
im jest na starcie najtrudniej. 
Najważniejsze jest, by młodzi, 
obojętnie po jakim są etapie 
nauczania, czuli się potrzebni 
w firmach, w których podejmu-
ją pracę. Uruchomiliśmy więc 
programy stażowe dla przedsię-
biorstw z nastawieniem właśnie 
na młodych. Już dziś możemy 
mówić o niezłych efektach, bo 
około 70 proc. ich uczestników 
zostaje w zakładach, w których 
odbywali staże. Atrakcyjna, 
dobrze płatna praca, to jeden 
z warunków, by zatrzymać tu 
młodych.
Rozwoju regionu nie będzie bez 
rozwoju przedsiębiorczości, dla-
tego cieszy mnie duża aktyw-
ność opolskich firm w konkur-
sach i staraniach o pieniądze 
unijne.

-  Samorząd województwa 
zainwestował także ogromne 
pieniądze w infrastrukturę.
Tak, to przede wszystkim wiele 
kilometrów nowych dróg wo-
jewódzkich, które poprawiły 
komunikację, zapewniły lepszy 
dojazd do terenów inwestycyj-
nych i większe bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. To m.in. 
wybudowana obwodnica Czar-
nowąsów, ułatwiająca przede 
wszystkim dojazd do rozbu-
dowywanej Elektrowni Opole, 
budowana obecnie obwodnica 
Malni i Choruli, wiele wyremon-

towanych czy gruntownie prze-
budowanych dróg w każdym 
powiecie.
Sporo zainwestowaliśmy w roz- 
wój komunikacji kolejowej – 
mamy już siedem nowocze-
snych „Impulsów”, które dziś 
jeżdżą na trasie Kędzierzyn
-Koźle – Wrocław. Impulsy to 
najnowocześniejsze pociągi 
elektryczne tego typu w Euro-
pie. Są nie tylko komfortowe, ale 
przede wszystkim bezpieczne, 
a koszt każdego z nich  to około 
13 miliona złotych.
Wygospodarowaliśmy pienią-
dze na modernizację linii kole-
jowej między Opolem a Nysą. 
Modernizacja już trwa, a dzięki 
niej czas przejazdu na tej trasie 
skróci się o prawie połowę i bę-
dzie trwał około 50 minut.
Infrastruktura, to wreszcie inwe-
stycje związane z ochroną prze-
ciwpowodziową, czyli kilometry 
przebudowanych obwałowań 
od Kędzierzyna-Koźla po Brzeg.

Mieszkańcy  
współdecydują
 
- Władze regionu dały miesz-
kańcom możliwość współde-
cydowania o tym, na co wy-
dawać pieniądze z budżetu 
województwa. Jak Pan ocenia 
tę inicjatywę po pierwszych 
doświadczeniach?
W tym roku już po raz drugi re-
alizujemy Marszałkowski Budżet 
Obywatelski. Stoję na stanowi-
sku, że jeśli jest możliwość, by 
mieszkańcy mogli zdecydować 
o wydaniu pewnej kwoty z bu-
dżetu województwa na swoje 
pomysły, to trzeba było im ją 
stworzyć. Byliśmy drugim – po 
Małopolsce – regionem w kraju, 
który uruchomił taką możliwość 
na poziomie województwa.
W pierwszej edycji zaintere-
sowanie mieszkańców naszą 
propozycją było ogromne. Na 
117 zgłoszonych zadań zagło-
sowało ponad 111 tysięcy osób. 
W tym roku było podobnie. 
Dzięki tym głosom wybraliśmy 
do realizacji bardzo ciekawe 
i czasem niezwykle potrzebne 
projekty.

Współpraca to podsta-
wa

- Samorząd województwa ma 
ściśle określone ustawą zada-
nia, ale to nie znaczy, że skupia 

się wyłącznie na nich.
W sprawach ważnych dla re-
gionu i mieszkańców wspieramy 
także inne instytucje. Pomogli-
śmy finansowo w uruchomieniu 
kierunku lekarskiego na Uni-
wersytecie Opolskim. Najpierw 
przekazaliśmy 1 milion złotych 
na przygotowanie dokumen-
tacji niezbędnej do utworzenia 
tego kierunku. Później Sejmik 
Województwa Opolskiego jed-
nogłośnie zdecydował o przeka-
zaniu Wojewódzkiego Centrum 
Medycznego jako darowizny na 
rzecz Uniwersytetu, by ten mógł 
przekształcić go w kliniczne 
centrum medyczne. Wartość tej 
nieruchomości to 179 milionów 
złotych. Następnie przekazali-
śmy uczelni kolejne 1 milion 880 
tysięcy złotych na tzw. wkład 
własny do projektów doposa-
żenia Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego. Wierzymy, że 
to będzie procentować nie tylko 
rozwojem uczelni, ale całego re-
gionu.

 - W regionie stacjonuje już 
także śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Był 
potrzebny?
Oczywiście! Świadczy o tym 
liczba już niemal tysiąca wyko-
nanych lotów. Dzięki staraniom 
samorządu województwa od 
listopada 2016 roku funkcjonu-
je tymczasowa baza LPR, a już 
niebawem opolska załoga prze-
niesie się do nowoczesnej, stałej 
bazy w Polskiej Nowej Wsi. Na 
jej budowę przekazaliśmy z bu-
dżetu województwa ponad 7,5 
miliona złotych.

Region to po prostu jego miesz-
kańcy i to, co robimy, robimy 
dla nich. A takie efekty nie by-
łyby możliwe, gdyby nie dobra 
współpraca samorządu woje-
wództwa z wieloma środowi-
skami – samorządami lokalny-
mi, instytucjami i organizacjami, 
a przede wszystkim z samymi 
mieszkańcami. I za tę codzien-
ną, dobrą współpracę wszyst-
kim bardzo dziękuję. 

dotacje na rozwój

54
przedsiębiorstw

powiat brzeski


