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Miliony złotych na kształcenie
zawodowe w województwie
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 pracownikom. Szkoły wsłuchują się w potrzeby pracodawców, a pracodawcy chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Te działania będą
kontynuowane przez koleje lata.
Jak zauważa marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła, szkolnictwo zawodowe
cieszy się sporym zainteresowaniem. – 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.

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 skorzystało z nowej infrastruktury
szkolnej
- 6 102 uczniów wzięło
udział w praktykach i stażach zawodowych
- 112 szkół i placówek
kształcenia zawodowego
zrealizowało programy
rozwojowe

Dotychczasowe zaangażowanie
pomaga nam na przygotowaniu
atrakcyjnego programu na przyszłość. Powinniśmy zarządzać
oczekiwaniami młodych ludzi, ale
i dokształcać nauczycieli – wyjaśnia marszałek i dodaje, ze do tej
pory na szkolnictwo zawodowe

przeznaczono z funduszy unijnych
ponad 234 miliony złotych.
W województwie opolskim
udało się wypracować „trójpak
szkolnictwa
zawodowego”.
Jednoczy on we wspólnym interesie jednostki prowadzące
projekty, przedsiębiorców i szkoły.
Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek
Wsparcie Edukacji przypomina, że
dotychczas jego jednostce udało się zrealizować sześć dużych
projektów na łączną kwotę ponad
33 miliony złotych. – Mają one kilka filarów. To doposażenie szkoły,
dokształcanie nauczycieli, powołanie klubu szkół zawodowych
i niezwykle ważne umożliwienie
uczniom stałego kontaktu z pracodawcą.
Dotychczas z programu „Opolskie
szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” skorzystało 13 tysięcy

u c z n i ów,
ponad 2 tysiące uczestniczyło w stażach. Doposażone były
laboratoria i warsztaty. Za milion złotych udało się utworzyć
pracownie chemiczne i fizyczne,
zorganizowano 40 wyjazdów
studyjnych, w tym na targi branżowe. – Uczniowie rozwijają się,
mają możliwość pracy na profesjonalnych urządzeniach. To właśnie dzięki stażom zapoznają się
z praktycznymi realiami pracy,
nowymi technologiami, poznają
swoich przyszłych pracodawców,
uczą się w praktyce, jaki zawód
będą wykonywali – dodaje Tomczak.

www.opolskie.pl

Roland Wrzeciono z Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki dodaje, że najważniejsza jest współpraca
instytucji zajmujących się
edukacją z przedsiębiorcami, a OCRG tę współpracę ułatwia. – Realizujemy m.in. kursy zawodowe
i zajęcia. Jest to odpowiedź na
zapotrzebowanie firm – dodaje.
W programie powstały m.in. zespoły kreatywnego myślenia, które
zgromadziły ponad 200 uczniów.
Rozwiązywali oni zadania, zadane przez przedsiębiorców.
Trzecia edycja projektu pomoże

założyć jeszcze więcej klas patronackich. Do tej pory taką współpracę 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 przedmiotów zawodowych.
Warto zaznaczyć, że poprzednia
edycja projektu została oceniona
jako najlepszy w kraju projekt dla
szkolnictwa zawodowego i ma
szansę zostać doceniona jako jedna z najlepszych praktyk w Europie.
Karolina Kondracka, Piotr Wrona

„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
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Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców
Dziś uchwały antysmogowe obowiązują
na terenie dziewięciu
województw. Opolskie
było trzecim regionem,
w którym taką uchwałę
przyjęto. Teraz w województwie wprowadzamy pilotażowy program
wsparcia wymiany indywidualnych
źródeł
ciepła. Właśnie został
ogłoszony nabór projektów.
Chodzi przede wszystkim o przyłączenie gospodarstw indywidualnych do sieci ciepłowniczej
bądź gazowniczej lub wymianę
przestarzałych pieców na nowe.
Marszalek Andrzej Buła podkreśla, 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 finansowy takich projektów będzie
się składać z trzech równych
części – informuje. Pierwszą
stanowić będą pieniądze unijne z urzędu marszałkowskiego,
drugą – pieniądze gminy, trzecią – wkład mieszkańców, czyli
właścicieli gospodarstwa, którzy
zechcą stare piece wymienić. –
To oznacza, że nasze trzy miliony euro wygenerują inwestycje
o wartości 9 mln euro – podkreśla marszałek.

Co trzeba wiedzieć?
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla
działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020
Termin:
od 3 do 10 grudnia 2018 r.
Wymiana starych, nieekologicznych pieców pozwoli na zmniejszeni
emisji zanieczyszczeń wokół nas (fot. Pixabay)

Antoni Konopka,
członek zarządu
województwa
opolskiego:
- Byliśmy jednym z pierwszych województw, które
podjęły tzw. uchwały antysmogowe. Długo zabiegaliśmy także o to, żeby

Pieniądze unijne będą przekazywane w formie dotacji, natomiast nie ma w RPO ograniczeń,
dotyczących źródła wkładu własnego mieszkańców. W pierwszej kolejności fundusze będą

znaleźć pieniądze, które
pomogą mieszkańcom regionu w wymianie starych
i nieekologicznych pieców
na nowe. Udało się i w październiku ruszymy z pilotażem, a w roku 2019 będą
kolejne pieniądze unijne na
wymianę kotłów i termomodernizacje. Ale wiele zależy
również od polityki rządu,
związanej przede wszystkim
z regulacją cen gazu, energii
elektrycznej i oleju. Jeśli będą
one konkurencyjne w stosunku do cen węgla, wiele
osób zdecyduje się zmienić
źródło energii.
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

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach
konkursu mogą się ubiegać:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
- jednostki organizacyjne
jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
- Na wymianę indywidualnych
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach

mieć oceny energetyczne budynków (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 projektów planowany jest na grudzień
tego roku, jego rozstrzygnięcie –

mieszkaniowych (w przypadku
budynków wielorodzinnych)
na źródła ciepła bardziej ekologiczne,
- Na likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu
przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.
Finanse
- Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 34%
- Ogólna pula przeznaczona
na dofinansowanie projektów
- 12 000 000 PLN
Szczegóły – na stronie
http://rpo.opolskie.pl/?p=31858

na kwiecień 2019.
Jak ocenia Tomasz Hanzel z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO,
mieszkańcy będą mogli składać
wnioski do gminy, której projekt otrzyma dofinansowanie,
w maju bądź czerwcu przyszłego roku – tak, aby zdążyć przed
kolejny sezonem grzewczym.
Violetta Ruszczewska

Trzeba zbadać, co zanieczyszcza powietrze
Z Małgorzatą Wysocką
z Głównego Instytutu
Górnictwa,
specjalistą w Śląskim Centrum
Radiometrii Środowiskowej rozmawia Piotr
Wrona.
Czy można przeliczyć wydatki
na ochronę środowiska?
- Wszystko jest przeliczalne.
Liczba palenisk domowych razy
koszt wymiany pieców na nowoczesne, daje nam konkretną
kwotę. Dbałość o czyste powietrze należy jednak traktować
kompleksowo i zastanowić się,
jaki element w danym mieście

najbardziej
zatruwa
powietrze. W ramach
projektu Euroregionu Silesia będziemy
starali się kompleksowo zbadać, co
dokładnie wpływa
na zanieczyszczenie.
Nasze wyobrażenia często są odległe od wyników badań. Programem obejmujemy
województwo opolskie, a Opole
jest naszym partnerem. Badania
prowadzone są też na Śląsku, w
Czechach i Słowacji.
Co przyniosą Państwa badania?
- Zbieramy dane do jak najlep-

szego
oszacowania
ryzyka zanieczyszczenia. Tworzymy
elastyczny
program, który pozwoli modelować
działania na przyszłość. Dzięki temu
będziemy dokładnie wiedzieć, co się wydarzy, gdy wyeliminujemy ruch samochodów
z centrum danego miasta, albo
jak wpłynie na środowisko wymiana pieców czy likwidacja kotłowni. Jak to wpłynie na nasze
zdrowie. Szczegółowo będziemy wiedzieć, jak dana fabryka
wpływa na pogorszenie jakości
powietrza. Do współpracy za-

www.opolskie.pl

praszamy ekspertów. Chcemy
też wiedzieć, jak zmiany wpłyną
na zachowania mieszkańców.
Chcemy dać narzędzie ludziom,
którzy mają wpływ na kształtowanie prawa, postaw społecznych, którzy są w stanie swoim
autorytetem wpływać na zachowania 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 Raciborzu i w czeskiej Karwinie.
Sprawdzaliśmy, jak wysoko uno-

szą się zanieczyszczenia i przez
jakie czynniki są emitowane.
Przez wiele lat było przeświadczenie, że zanieczyszczenia napływają szczególnie z regionów
przemysłowych. Nie zawsze potwierdza się wyobrażenie, jakie
mieliśmy na ten temat. Polska
ma duży wkład w zanieczyszczenie powietrza pochodzące
z niskiej emisji czyli domowych
palenisk. Czesi z tym problemem
dawno sobie już poradzili. Przestali palić złej jakości węglem.
Jednocześnie, to właśnie nasi
sąsiedzi mają dużą emisję emitowaną z wysokich kominów,
np. hutniczych.

Październik 2018
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Nowoczesność w kędzierzyńsko-kozielskim szpitalu

Lekarze na oddziale neonatologii cieszą się z nowego sprzętu
Fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Kolejny sprzęt trafił do
szpitala w Kędzierzynie
-Koźlu. Najnowsze kardiomonitory pracują już
na oddziale neonatologii, dwa wysokiej klasy
urządzenia przyjechały
też na oddział laryngologii. To nie jedyne pieniądze dla szpitala.
Stan

najmłodszych

pacjen-

tów kontrolowany jest przez
najnowszej generacji kardiomonitory. - Na neonatologii
przebywają najczęściej dzieci

urodzone przed czasem, które
mają problemy ze zdrowiem,
dlatego kardiomonitory są nam
bardzo potrzebne, dzięki nim
widzimy jak oddychają, ale
dostarczają nam też wielu innych danych o stanie zdrowia
- tłumaczy kierownik oddziału
Małgorzata Dylewska-Strzelecka.
To kolejne unijne dofinansowanie, jakie trafia do kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala.
Wartość projektu to kwota 2
miliony złotych. – Jednostka
bardzo dynamicznie realizuje
projekty unijne. W całym regionie takich projektów inwestycyjnych, związanych z no-

Dni pełne zdrowia
Jak zdrowo się odżywiać i jaki ma to wpływ na
zdrowie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna, jak rozpoznać i przeciwdziałać
demencji, wreszcie – jak zapobiegać rozwojowi
przewlekłych chorób wątroby. To tylko niektóre
tematy, które cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem uczestników Marszałkowskich Dni Zdrowia.
Dni zdrowia to, jak się okazało,
trafiona w dziesiątkę inicjatywa
urzędu marszałkowskiego, skierowana do wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia. - Spotkania organizowane
są w różnych miejscowościach
regionu. To na razie pilotażowa
akcja, którą kierujemy do mieszkańców miast powiatowych
oraz gmin, gdzie jest utrudniony

dostęp do badań profilaktycznych i działań edukacyjnych, dotyczących zdrowego trybu życia
– mówi Izabela Damboń-Kandziora, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
urzędu marszałkowskiego. - Zapraszamy ludzi w każdym wieku, zainteresowanych problematyką związaną z zapobieganiem
nadwadze, otyłości, cukrzycy

woczesnym wyposażeniem czy
remontami sal szpitalnych, jest
ponad 60 – mówi wicemarszałek województwa Roman Kolek.
Dwa nowe urządzenia pojawiły się też na laryngologii, gdzie
około 40 procent pacjentów
w skali roku to dzieci, również
z ościennych województw. Mamy nowy mikroskop klasy
klinicznej, który nie tylko nagrywa obraz i zapisuje w pamięci,
ale też sprzężony jest z torem
wizyjnym. Dzięki temu asystenci biorący udział w badaniu widzą jak ono przebiega na
monitorze, a nie tylko słyszą, co
opowiada lekarz przeprowa-

czy chorobom wątroby – dodaje.
Gościem spotkań jest m.in. Ewa
Duda z fundacji „Kto To? Zrozumieć Alzheimera”, która zwraca
uwagę na ryzyko występowania
w starszym wieku demencji i potrzebę opieki nad ludźmi z demencją.
- Bardzo ciekawe i wartościowe
są warsztaty kulinarne, które
pokazują, jak w codziennej diecie można wprowadzać potrawy, których nie stosowaliśmy do
tej pory, a które są i smaczne,
i zdrowe. Te warsztaty są lepsze
niż każdy wykład na temat zdrowej diety – mówi wicemarszałek
Roman Kolek, który uczestniczył w spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu.
Podczas spotkań urząd marszałkowski
promuje program
„zdrowa wątroba”, wdrażany już
tej jesieni, a polegający na przebadaniu w kierunku obecności
wirusa zapalenia wątroby typu
c wszystkich hospitalizowanych

www.opolskie.pl

dzający badanie – podkreśla
kierownik oddziału Grzegorz
Duszel. Drugim nowym urządzeniem na laryngologii jest
fiberoskop, który sprzężony został z bardzo wysokiej klasy kamerą. Medycy potrafią od teraz
zobrazować wszystkie ciężko
dostępne zakamarki. – Niektóre
powierzchnie po prostu łatwo
przeoczyć, bo są bardzo trudno dostępne – mówi Grzegorz
Duszel. Urządzenie jest bardzo
przyjazne dla najmłodszych.
- Od dwóch lat mamy stabilną sytuację szpitala, a bezpieczeństwo zdrowotne jest
najważniejsze. Dlatego już od
dłuższego czasu wyposażamy nasz szpital w najnowszy

sprzęt, walczymy o pieniądze
z zewnątrz, które płyną do
nas szerokim strumieniem. Bez
nich nie udałoby się zrealizować projektów. Przypomnę, że
wcześniej zdobyliśmy pieniądze na modernizację oddziału
intensywnej opieki medycznej
oraz bloku operacyjnego – zaznacza Małgorzata Tudaj,
starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Unijne dofinansowanie w wysokości 9 mln zł pozwoliło wcześniej na poprawę funkcjonowania
bloku
operacyjnego
i oddziału anestezjologii oraz
intensywnej terapii.
Piotr Wrona

Kędzierzyński szpital, jak wszystkie w regionie, otrzymał kocyki dla
noworodków. To akcja promująca programy profilaktyczne dla najmłodszych i ich mam

Spotkanie w Kędzierzynie Koźlu połączono z inauguracją zajęć Uniwersytetu III Wieku

pacjentów w województwie
opolskim. Jak jest to ważny program, pokazuje choćby spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu – tam
niemal połowa obecnych wykonała takie badania.
Na razie zorganizowano sześć
spotkań w regionie, ale kolejne

już są w trakcie ustaleń – i zawsze to jest inicjatywa lokalna.
Pomysł na taką akcję zrodził się
podczas spotkań z mieszkańcami, promujących Marszałkowski
Budżet Obywatelski.
Violetta Ruszczewska
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REKREACJA

Opolszczyzna jeździectwem stoi
Szkolą najlepszych zawodników w Polsce.
Wybudowany za unijne pieniądze Ośrodek
Szkolenia Olimpijskiego
w Zakrzowie, to również miejsce rekreacji
dla mieszkańców.
Przypomnijmy, że nowoczesne
budynki, Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie,
gdzie obecnie szkolą się zawodnicy, powstały na bazie dawnego PGR-u. Od początku orędownikiem utworzenia w tym miejscu
ośrodka o randzie olimpijskiej był
trener Andrzej Sałacki. Zrealizowanie inwestycji możliwe było
dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa
Opolskiego 2007-2013. Inwestycja otrzymała 13 milionów
500 tysięcy złotych, czyli połowę
potrzebnych pieniędzy. Dzięki temu powstały nowoczesne
hale ujeżdżeniowe, stajnie, sale
konferencyjne i zaplecze odnowy
biologicznej.
- Dla środowiska sportowego, to
najlepsze miejsce na treningi i organizowane zawody. Jeździectwo jest na Opolszczyźnie dys-

cypliną dynamicznie rozwijającą
się. Dlatego na początku 2016
roku zapoczątkowaliśmy ideę
„Opolskiej Marki Jeździeckiej”.
Przez cały rok organizowane są
przez ośrodki konne, prestiżowe
zawody szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego – mówi
Roman Kolek, wicemarszałek
województwa opolskiego.

Koń coraz popularniejszy
„Opolska Marka Jeździecka” skupia przedstawicieli ośrodków
jeździeckich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych.
Tylko w tym roku zaplanowano
4 imprezy sportowe w trzech
dyscyplinach jeździeckich – ujeżdżaniu, skokach przez przeszkody i wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego. W listopadzie zaplanowano IV Halowy
Puchar Opolszczyzny w Ujeżdżaniu w Zakrzowie. Zarząd
Województwa Opolskiego przekazał w tym roku na organizację
tych imprez 40 tysięcy złotych.
- Zakrzów to miejsce chętnie
wybierane przez zawodników
z uwagi na kompleksowość uważa Andrzej Sałacki, prezes
klubu LKJ Lewada, jednocześnie

Zakrzowskiej hali ujeżdżeniowej mogą pozazdrościć ośrodkowi inne „końskie” centra w kraju

radny województwa. - Ośrodek jest ewenementem na skalę
kraju, posiada bowiem ogrzewaną stajnię, przejście i małą
halę. Można tutaj trenować bez
większego problemu w niesprzyjających, minusowych temperaturach - mówi Andrzej Sałacki.
Ośrodek posiada też hotel, salę
konferencyjną oraz zaplecze
odnowy biologicznej. – Od tego
czasu organizujemy duże wydarzenia o randze ogólnopolskiej
i europejskiej – dodaje.

Odpoczynek i rekreacja
– To znakomity przykład dla innych, jak wykorzystać pieniądze
unijne, by nie tylko zrewitalizować obiekty, ale także by służyły
one społeczności lokalnej w rozwoju gospodarczym zapewniając tworzenie nowych miejsc
pracy i popularyzowanie wśród
młodzieży sportu i rekreacji. Natomiast dla regionu taki obiekt,
wpisany na listę akredytowanych ośrodków szkolenia olim-

pijskiego to znakomita marka,
która może promować całe województwo w Polsce i na świecie
– a promocja poprzez sport to
najskuteczniejsze element marketingu terytorialnego- dodaje
marszałek województwa Andrzej Buła.
Ośrodek otwarty jest również na
mieszkańców, którzy mogą korzystać z tamtejszego basenu.
Piotr Wrona

Kozielska przystań „Szkwał” będzie remontowana
5 milionów 700 tysięcy złotych będzie kosztować
rewitalizacja przystani „Szkwał”. Prace remontowe rozpoczną się w lutym przyszłego roku.
Inwestycja będzie realizowana
z pieniędzy unijnych, przekazanych przez urząd marszałkowski
oraz wkładu finansowego starostwa powiatowego Kędzierzynie-Koźlu. Już teraz na miejscu
znajduje się najnowocześniejsza
w kraju pracownia do nawigacji,
dlatego projekt starostwa zakłada również remont i modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej, gdzie znajdzie się bursa dla uczniów.
Drugie i trzecie piętro budynku
zostaną całkowicie zagospodarowane. Powstaną 32 dwuosobowe pokoje dla uczniów. Z kolei
na samym „Szkwale” będzie plaża, miejsce na koncerty i imprezy,
pomieszczenia dla organizacji
pozarządowych, boisko do siat-

kówki oraz siłownia zewnętrzna.
Na miejscu ma się też znaleźć
lokal, w którym pracować będą
dorosłe osoby niepełnosprawne.
- Wcześniej przejęliśmy od Skarbu Państwa działki z dwoma budynkami. Jest to jeden z dwóch
projektów, które otrzymują pieniądze z urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego.
Rozbudowa tamtejszej infrastruktury stałą się niezbędna.
Powstanie tam plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także
miejsce dla organizacji pozarządowych - mówi starosta Małgorzata Tudaj.
Piotr Wrona

Tak będzie wyglądać kędzierzyńsko-kozielska przystań po remoncie
Fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

www.opolskie.pl
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Rekreacyjny Kędzierzyn-Koźle
W przyszłym roku będzie można korzystać już
z kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z basenem w Kędzierzynie-Koźlu. Zakończyła się natomiast przebudowa terenu wokół bunkra przeciwlotniczego, gdzie znajdzie się nowoczesne
muzeum. Wszystko to możliwe jest dzięki dotacji
unijnej z urzędu marszałkowskiego.
Będą wznowione prace przy
budowie nowego basenu. Ten
powstaje dzięki unijnej dotacji.
Zakończyła się natomiast rewitalizacja poniemieckiego bunkra
przy ul. Zwycięstwa. Na terenie AZOTOR do wakacji trwały
prace budowlane przy kompleksie rekreacyjnym. Budowana jest tam pływalnia, basen
zewnętrzny, plac wodny. Będą
zjeżdżalnie, sauna, komory lodowe, rwąca rzeka, brodzik dla
dzieci. Obok niecek znajdować
się będzie boisko do siatkówki
plażowej, zjeżdżalnie, tor wodny
i strefa rekreacji.
– To są kolejne projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie od marszałka województwa
opolskiego. Centrum aktywności
ma stać się miejscem odpoczynku. Mamy jedną krytą pływalnie,
ale bardzo obleganą, często nie
ma możliwości, aby mieszkańcy
w chwili, kiedy chcą wypocząć,
mogli skorzystać z tej możliwości. Kolejny nasz projekt związany jest z instalacją historycz-

ną. Mamy stowarzyszenie, które
potrafi przedstawiać historię II
wojny światowej w atrakcyjny
sposób. Od kilku lat wskazywali,
że na ten cel można wykorzystać
schrony. Tutaj dofinansowanie
z urzędu marszałkowskiego wynosi 95%, to jest bardzo duże
wsparcie dla naszego miasta
– mówi Sabina Nowosielska,
prezydent Kędzierzyna-Koźla.
Przygotowanie dawnych schronów na cele muzealne pochłonęło ponad milion złotych, dofinansowanie wyniosło ponad
881 tysięcy złotych. – Będzie, to
miejsce edukacji historycznej –
mówi Waldemar Ociepski, prezes stowarzyszenia Blechhammer 1944. – Bazujemy na pracy
dyplomowej Katarzyny Rogowskiej, schron będzie odnowiony
i wodoszczelny. W środku będą
eksponaty nawiązujące do II
wojny światowej. Zagospodarujemy teren w kierunku Kanału
Gliwickiego. Mamy przygotowane ekspozycje – dodaje Ociepski.
Bunkier stać się ma miejscem

Basenowa zjeżdżalnia jest już zamontowana Fot. UM Kędzierzyn-Koźle

spotkań organizowane będą tutaj lekcje historyczne, dyskusje,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Przygotowano salę spotkań
z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, teren będzie oświetlony.
Marszałek Andrzej Buła zaznacza, że te umowy podpisywane
z Kędzierzynem-Koźlem są częścią większego projektu. – To są
projekty w ramach rewitalizacji.
Do programu przygotowywaliśmy się od trzech lat. Przygoto-

waliśmy lokalne programy rewitalizacji. Dzięki analizie wiemy,
kto skorzysta z programu i co
zostanie wyremontowane. 150
milionów złotych rozdysponowanych zostało między 5 miast
subregionalnych i 30 miast zakwalifikowanych do programu
– mówi marszałek Andrzej Buła.
Kędzierzyn-Koźle otrzymał na
przygotowanie Centrum Aktywności prawie 5 milionów złotych,
a cała inwestycja warta jest
ponad 20 milionów 500 tysięcy

złotych.
– Nasze dofinansowania generują bardzo duże inwestycje.
Aktywność w samorządach lokalnych jest bardzo duża. To
jest również przygotowanie do
nowej perspektywy finansowej
– dodaje marszałek Buła. Kompleks basenowy powinien zostać otwarty latem przyszłego
roku.
PW

Będzie targ na miarę XXI wieku
Wyremontowane targowisko przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu, to
będzie połączenie nowoczesności z tradycją. Trwają tam prace budowlane.
Miejsce, w którym można kupić
warzywa, owoce czy jajka wprost
od rolnika, nabierze nowoczesnego wyglądu. Rozpoczął się remont
miejskiego targowiska w Kędzierzynie-Koźlu. Miasto zdecydowało się na otwarte zadaszone wiaty. Będzie ono podzielone na kilka
stref. Unijne dofinansowanie na
jego budowę, przekazane przez
urząd marszałkowski, to 1 milion
złotych.
Obok wiat przygotowane będą
również miejsca odpoczynku,
ustawione będą ławki, wybudowane nowe chodniki. Będą też
nasadzenia roślin.
Dodajmy, że przed remontem
targowisko cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic. Podczas
jego projektowania należało do-

stosować je do okolicznego zabudowania.
Remont był niezbędny, bo stare
targowisko nie spełniało już żadnych norm. Zniszczone były wiaty,
sam plac także był mocno zniszczony.
- Wsłuchaliśmy się również w
oczekiwania handlujących. Zmieniliśmy, w stosunku do pierwotnych założeń, wysokość, na jakiej
będzie zadaszenie. Alejki będą
miały taką szerokość, aby zmieściły się w nich samochody dostawcze – mówi wiceprezydent
Kędzierzyna-Koźla Artur Maruszczak.
Przed remontem z targowiska korzystało stale około 50 przedsiębiorców. Prace powinny zakończyć się wiosną przyszłego roku.
Roman Kolek,
wicemarszałek

województwa opolskiego zaznacza, że modernizacja targowisk
jest szczególnie ważna dla samych mieszkańców, a szczególnie starszego pokolenia. – Wiele
osób rezygnuje z kupna w dużych
dyskontach na rzecz osiedlowych
sklepików czy właśnie targowisk.
To właśnie przez lata przychodzili tutaj okoliczni mieszkańcy,
a handlowcy często znają osobiście bywalców. Unowocześnienie
takich miejsc wpływa na komfort
codziennych zakupów – mówi wicemarszałek Roman Kolek.
Na czas remontu handlowcy
przenieśli się kilkadziesiąt metrów
dalej, na plac przy ulicy Pawła
Stalmacha.
Piotr Wrona

www.opolskie.pl
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Kolejny miejski park zyska nowy blask
Zrewitalizowany park w Sławięcicach to doskonałe miejsce spotkań mieszkańców oraz odpoczynku w otoczeniu zieleni i zaciszu
miasta. Pasjonatów przyrody ucieszy zatem kolejna inwestycja, tym razem na Plantach Miejskich.
Wypięknieją Planty Miejskie
w stolicy powiatu oraz otoczenie Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe, dzieci oraz
młodzież skorzystają z wielu
ciekawych spotkań w otoczeniu przyrody i leśnych ścieżek.
O
bioróżnorodności
będzie
się można dowiedzieć więcej z interesujących publikacji
oraz z audycji radiowych i prasowych. To wszystko i jeszcze
więcej zawiera w sobie drugi
etap projektu gminy Kędzierzyn
– Koźle, realizowany w partnerstwie z gminą Ujazd oraz Nadleśnictwem „Kędzierzyn”. Jego
całkowita wartość wyniesie blisko 6,25 mln zł, z czego prawie
65%, czyli blisko 4 mln zł, to dofinansowanie unijne. Zakończenie planuje się na koniec listopada przyszłego roku. Efektem
projektu ma być ochrona stanu
ekosystemu dziedzictwa kulturalnego i naturalnego na powierzchni ponad 31 hektarów.

Kozielskie – dodaje.
Projekt zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji parkowej
fauny i flory, dokonane zostaną
liczne nasadzenia roślin – pojawią się nowe drzewa, krzewy,
rośliny ozdobne. Poprawi się nie
tylko struktura bioróżnorodności, ale także mała architektura,
ścieżki pieszo-rowerowe, będą

42 dodatkowe ławki. – Chcemy,
by przepiękny park kozielski był
jeszcze piękniejszy i gromadził
jeszcze więcej mieszkańców.
Jestem zauroczona tym miejsce.
Planty są piękne, ale wymagają
dofinansowania – mówi prezydent.
Karolina Kondracka

Kędzierzyńsko-kozielskie planty czekają jeszcze na modernizację Fot. UM
Kędzierzyn-Koźle

Bioróżnorodność dla
każdego mieszkańca
Z realizacji projektu cieszy się
Grzegorz Skrobek, nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn.
– Wyremontujemy ośrodek edukacyjny w lesie, tak ważny dla
młodzieży i dzieci. Te pieniądze
mają służyć wsparciu edukacyj-

nemu – objaśnia.
Jak zaznacza Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyn – Koźla, to kolejny projekt,
w którym inwestuje się w parki.
– Przypominam, że mamy zmodernizowany trzy lata temu zabytkowy park w Sławięcicach.
Efekt tej inwestycji jest niesamowity. Teraz czas na Planty

Zabytkowy Park w Sławięcicach jest już po liftingu Fot. UM Kędzierzyn
-Koźle

Będzie cieplej i taniej
W subregionie kędzier zyńsko - str zeleckim
przeprowadzane
są
prace termomodernizacyjne w budynkach
użyteczności publicznej. To projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, a jego
całkowita wartość to
ponad 24 mln zł.
Umowę na ten projekt podpisano
w grudniu ubiegłego roku, a dziś
już w wielu miejscach mieszkańcy cieszą się z wyremontowanych budynków. Liderem
tego projektu jest gmina Kędzierzyn-Koźle, a partnerami gminy:
Cisek, Polska Cerekiew, Reńska
Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie,
Zawadzkie, Jemielnica, Leśnica,
Pawłowiczki i Bierawa oraz powiaty:
kędzierzyńsko-kozielski
i strzelecki.
W ramach projektu modernizację
energetyczną przejdzie w sumie

16 budynków użyteczności publicznej.
W Kędzierzynie-Koźlu termomodernizację rozpoczęto w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19
natomiast w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 12 prace zostały zakończone. W gminie Cisek
dociepleniem wraz wyminą źródła ciepła objęty zostanie obiekt,
w którym mieści się poczta i policja. W gminie Polska Cerekiew
w budynku urzędu zostaną zastosowane odnawialne źródła
energii.
Na termomodernizację czeka ceglany budynek Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi
oraz Dom Kultury w Trawnikach
w gminie Pawłowiczki. Gmina
Bierawa przeprowadzi wymianę
pompy ciepła oraz okien w szkole w Solarni. Powiat kędzierzyńsko-kozielski w ramach projektu przeprowadził już natomiast
kompleksową termomodernizację w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Azotach.
Termomodernizację
przechodzą również trzy przedszkola

w Strzelcach Opolskich i przedszkole w Raszowej, zespół szkolno-przedszkolny w Reńskiej
Wsi, szkoła w Sieroniowicach
w gminie Ujazd, zespół szkół
w Solarni w gminie Bierawa,
budynek poczty i policji w Cisku,
urząd gminy w Polskiej Cerekwi,
hala sportowa w Zawadzkiem,
świetlica wiejska w Piotrówce
w gminie Jemielnica, dom kultury w Trawnikach w gminie Pawłowiczki oraz filia DPS Strzelce
Opolskie w Szymiszowie.
– To inwestycje przemyślane.
W 14 z 16 obiektów będą zainstalowane odnawialne źródła
energii, wpływamy w ten sposób na zmniejszenie smogu. Jako
samorządowcy dajemy dobry
przykład mieszkańcom. Na przykładzie tych inwestycji mogą się
uczyć, w jakim kierunku iść, jak
remontować, dbając jednocześnie o jakość powietrza. To mają
być takie wzorcowe inwestycje –
mówi marszałek Andrzej Buła.
Prezydent
Kędzierzyna-Koźla
Sabina Nowosielska dodaje,
że wszyscy partnerzy projektu

www.opolskie.pl

Prace w kędzierzyńsko-kozielskiej PSP nr 12 zostały już zakończone

dobrze współpracują. – Zdecydowaliśmy się na wspólny, dobry projekt – mówi. Małgorzata
Tudaj, starosta kędzierzyńskokozielski podkreśla, że i powiat
zyskał na tym projekcie. – Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych to przede wszystkim oszczędność energetyczna,
mniejsze opłaty, cieplej w szkołach. Nigdy, bez projektów unijnych, nie moglibyśmy się podjąć

takich termomodernizacji – dodaje.
Szacuje się, że dzięki realizacji
projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
subregionu kędzierzyńsko–strzeleckiego” oszczędność energii cieplnej wyniesie 26 386 GJ/
rok, a energii elektrycznej – 369
MWh/rok.
Piotr Wrona
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Stare Koźle z nową drogą
Od roku w Starym Koźlu
można jeździć po zmodernizowanej
drodze
wojewódzkiej nr 408.
Przebudowany odcinek
liczy 2,2 kilometra.
To kompleksowe zadanie oprócz
modernizacji nawierzchni obejmowało także wiele innych
przedsięwzięć – budowę ciągu
pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 metra i długości 2,2 km,
budowę 570 metrów chodnika,
przebudowę istniejących zjazdów. Przy okazji drogowcy przebudowali istniejące przystanki
autobusowe (zatoki). Powstała
nowa kanalizacja deszczowa,
zmodernizowano
oświetlenie
uliczne, a kolidujące z terenem
inwestycji kable i sieci zostały
bezpiecznie przełożone. Przesadzono też w inne miejsca niebezpieczne – z punktu widzenia
kierowców – oazy zieleni.
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że ta inwestycja potrzebna była zarówno kierowcom, jak
i wszystkim mieszkańcom Starego Koźla. – Niezwykle ważne
jest bezpieczne poruszanie się

wszystkich użytkowników drogi
– mówi. – Teraz są dobrze oznakowane chodniki i ścieżki rowerowe, bezpieczne zatoczki dla
autobusów.
Marszałek podkreśla, że dziś,
przygotowując inwestycje na
drogach wojewódzkich, władze region podchodzą do nich
kompleksowo. – Kiedyś podchodziliśmy do drogi jako inwestycji samochodowej, teraz
przywiązujemy dużą wagę dla
ścieżek, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Zależy nam na bezpieczeństwie i na
dobrym dialogu z mieszkańcami.
Dlatego też z wyprzedzeniem
informujemy zawsze o niedogodnościach, jakie mogą towarzyszyć remontom i przebudowom dróg – mówi.
Przebudowa drogi nr 408 kosztowała 7,44 mln złotych. Droga
jest nie tylko bezpieczna, ale
trwała – wzmocniona została podbudowa, która powinna
przetrwać wiele lat.
Bardzo z drogi cieszą się rodzice i nauczycielki pobliskiego
przedszkola. Monika Bagińska,
dyrektor przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowy-

Teraz w Starym Koźlu są dobrze oznakowane chodniki i bezpieczne zatoczki dla autobusów

mi, z których jeden jest właśnie
w Starym Koźlu podkreśla, że
wcześniej było bardzo niebezpiecznie. – Nie było zatoczek,
drżałyśmy o to, żeby rodzice
z dziećmi byli bezpieczni. Teraz
jesteśmy spokojniejsze – mówi.
Jak podkreśla marszałek Andrzej

Buła, modernizacja odcinka na
wysokości Starego Koźla jest
częścią kompleksowego planu
inwestycji na tej trasie. – Zaplanowaliśmy na drodze nr 408 inwestycje na kolejne 30 mln zł –
mówi. Obejmą w sumie odcinek
o łącznej długości 6,6 km – w la-

tach 2019-2020 rozbudowywany będzie odcinek Brzeźce-Stare
Koźle (1,6 km), Bierawa- Korzonek (2,7 km) oraz odcinek Ortowice-Kotlarnia-Goszyce (łącznie
2,3 km).
VR

Wychowują młodych strażaków
Nocny alarm, udzielanie pierwszej pomocy, integracja i zabawa. Trzy letnie
obozy dla dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zostały zorganizowane dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.
Trzy letnie obozy dla dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
a wcześniej kursy dla opiekunów,
podczas których młodzi ludzie nie
tylko nauczyli się nowych rzeczy,
ale zdobyli też uprawnienia, które
pozwoliły im na prowadzenie takich obozów – tak wyglądał projekt Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego, który już się zakończył i okazał strzałem w dziesiątkę.
- Udało nam się zachęcić ponad
30 osób, aby poświęcili swój czas
i pojechali jako opiekunowie na
organizowane przez nas obozy.
Wcześniej uczestniczyli w kursie,
dzięki któremu zdobyli uprawnienia kierowników i opiekunów wypoczynku oraz kierowników wycieczek – mówi Tomasz Golasz,
strażak z Miejsca Odrzańskiego.

Na obozach było wiele zajęć praktycznych

Szkolenia pozwoliły na organizację trzech turnusów obozu,
w którym wzięło udział łącznie
117 młodych osób, w trzech grupach wiekowych: od 5 do 10 lat,
od 11 do 13 i 14 – 16 lat.
- Byliśmy zaskoczeni, że najmłod-

si tak mocno się zaangażowali.
W trakcie każdego z obozów organizowany był nocny alarm. Polegał on na odnalezieniu opiekuna,
któremu należało udzielić pierwszej pomocy. W symulowanej
sytuacji wszyscy znakomicie się

www.opolskie.pl

sprawdzili. Większość z uczestników miało pierwszy raz do czynienia z musztrą strażacką, sprzętem
- dodaje Tomasz Golasz.
Każdy dzień rozpoczynał się od
apelu i wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Nie brakowało tradycyjnej musztry. Każdy
dzień wypełniony był atrakcjami.
Organizatorzy wpadli również na
pomysł, by każdy uczestnik oddał
swój telefon komórkowy. Wszystko po to, aby integracja była prawdziwa, a dzieci i młodzież nie korzystały z internetu. – Wszyscy
chętnie się na to zgodzili, a po
obozie każdy był zaskoczony, że
potrafił wytrzymać bez wchodzenia w wirtualny świat. Dzieci mieli
siebie nawzajem. To jest najważniejsze – tłumaczy Tomasz Golasz.
W trakcie jednego z obozów
uczestników odwiedził wicemarszałek województwa opolskiego
Roman Kolek, który wręczył symboliczne odznaki. - Widziałem
świetną organizację obozu dla

grupy najmłodszych, czyli dzieci w wieku 5-9 lat. Dzieci były
ogromnie zadowolone. Pomysłodawcy tej inicjatywy należą się
wielkie brawa, bo aktywizowanie
najmłodszych w środowiskach lokalnych to niezwykle cenne działanie - mówił.
W wielu dzieciach udało się zaszczepić ducha strażackiego. Jeżeli nie pokażemy, że możemy
wspólnie zrobić coś fajnego, nigdy
nie będzie sukcesu, integracji i tak
wspaniałej zabawy – podsumowuje Tomasz Golasz.
Tomasz Golasz z sukcesem starał się także o pieniądze w drugiej
edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Tym razem strażacy ochotnicy będą mogli kupić
sprzęt, potrzebny do zorganizowania zawodów sportowo-pożarniczych. Pomysł w pierwszej
edycji budżetu marszałkowskiego
uzyskał 2152 głosów.
VR/PW
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RODZINA

Wszystko dla opolskich rodzin
„Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań, zainicjowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, skierowanych do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia - od tych najmłodszych aż po seniorów. 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 realizowania własnych ambicji. Powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi i osobami starszymi,
realizowane są programy zdrowotne i profilaktyczne, poprawia się opieka nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi, dofinansowywane są nowe miejsca pracy.

Dziś realizowanych jest ponad

560 projektów

w całym regionie -

Dla lepszej pracy

Dla seniorów

Już 926 milionów złotych przeznaczono na
nowe miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości, z tego już ponad 116 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych i 60 mln zł na
zakładanie działalności gospodarczej

Na usługi zdrowotne i społeczne przeznaczono już 329 milionów złotych. To m.in.:

Dla uczących się
163 miliony złotych zainwestowano do tej
pory w rozwój edukacji, w tym na szkolnictwo zawodowe. To m.in. poprawa warunków
kształcenia zawodowego 12 000 uczniów
w 22 placówkach w regionie - w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Prudniku
i Strzelcach Opolskich.

ponad 1,5 miliarda
złotych już pracuje
dla opolskich rodzin

• 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 infrastruktury i nowoczesny sprzęt w opolskiej
służbie zdrowia (m.in. tomografy, mammografy, respiratory, defibrylatory, sprzęt

Dla rodziców i dzieci
Już 89 milionów złotych przeznaczono na
opiekę żłobkowo-przedszkolną. To m.in.:
• 15 681 kobiet objętych szczególną, bezpłatną opieką w czasie ciąży, porodu i połogu
(m.in. bezpłatne badania prenatalne, poradnictwo specjalistyczne, opieka medyczna);
• 8 072 dzieci objętych darmowymi szczepieniami ochronnymi;
• ponad 470 nowych miejsc opieki dla dzieciw niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich,
Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach.

neurochirurgiczny, wideoendoskopy, łóżka
specjalistyczne i rehabilitacyjne)

• specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo dla
1501 młodych ojców.
www.opolskie.pl

• 4 030 osób objętych bezpłatnym programem 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 rehabilitacyjnego;
• 540 opiekunów osób starszych i niesamodzielnych przygotowywanych do pracy;
• 837 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych, czyli 466 miejsc w całodobowych domach opieki; 160 miejsc w dziennych domach
opieki; 211 miejsc w mieszkaniach wspieranych – to m.in. domy seniora w Zawadzkiem
(już otwarty) oraz w Dąbrowie, Przyworach,
Przysieczy, Rzędowie, Starych Budkowicach,
Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Brzegu, Starym Lesie, Głogówku, Pawłowicach,
Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej.

O tym, co „Opolskie dla rodziny”
oferuje za darmo mieszkańcom województwa 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!

