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JESTEŚMY NAJLEPSI W KRAJU!
Projekty unijne w województwie opolskim to:

506

kilometrów nowych
i zmodernizowanych dróg

187

nowych placów
zabaw

226

skanalizowanych
miejscowości

952

wsparte
przedsiębiorstwa

188

kilometrów
ścieżek rowerowych

420

dofinansowanych
szkół

nowe
autobusy

214

wspartych
przedszkoli

93

Opolskie potrafiło i potrafi najlepiej wydawać
unijne pieniądze na
rozwój – tak oceniają
eksperci, ale to również
widać w liczbach i systematycznie ogłaszanych rankingach.
Tak również napisali autorzy
Specjalnego

Raportu

Regio-

nalnego, który powstał dzięki
wsparciu

Komisji

„Województwo

Europejskiej.

opolskie,

jak

mało który region w Polsce, docenia możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Środki te wydawane są na poprawę życia
mieszkańców oraz budowanie
konkurencyjnej miejscowej gospodarki w tempie, którego inne
województwa mogą pozazdrościć” – 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 ramach polityki spójności - na rozwój regionu, wspieranie biznesu,
na organizację miejsc pracy, na
innowacje, na badania i rozwój –
chwalił nasz region na Konwencie Marszałków RP.

Ponad 100%
dla Opolszczyzny
Latem tego roku, jako pierwsze
województwo w Polsce, ostatecznie zamknęliśmy unijne programy z lat 2007-2013. Wykorzystaliśmy ponad 100 procent
dotacji przyznanych na ten okres,
a wszyscy mieszkańcy korzystają dziś z ich efektów. – Ponad
sto procent, bo przypominam,
że w roku 2011 otrzymaliśmy
bonus za to, że jesteśmy prymusami 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 samorządu województwa, umiejętność
współpracy z wnioskodawcami
oraz poprawność działań pod
względem prawnym sprawiły, że powierzone nam pieniądze w pełni zainwestowaliśmy
w rozwój województwa – dodaje marszałek i przypomina, że to
zasługa zarówno zarządów województwa ostatnich kadencji,
jak i pracowników urzędu marszałkowskiego. Bo to przecież
urzędy marszałkowskie koordynują realizację regionalnych programów operacyjnych, finansowanych z UE.

Realne efekty
dla każdego
W realizacji obecnego programu regionalnego, tego na lata

www.opolskie.pl

2014-2020, też jesteśmy najlepsi, a przecież pieniędzy do wydania 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 powierzone nam pieniądze, ale najważniejsze są realne efekty tych
programów, widoczne w każdym powiecie i w każdej gminie.
To one podnoszą jakość życia
mieszkańców, poprawiają warunki prowadzenia działalności
gospodarczej czy też zwiększają
atrakcyjność turystyczną. – Dla

mieszkańców najważniejszy jest
efekt realizowanych inwestycji
– podkreśla marszałek. – Nasi
mieszkańcy
doceniają poprawę dostępu
do
infrastruktury. Ważne są
inwestycje drogowe, uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
poprawa komunikacji
i przedsięwzięcia
w poprawę jakości powietrza
i środowiska,
inwestycje
w
ochronie
zdrowia i edukacji. Ale nie byłoby tych efektów bez
współpracy wszystkich beneficjentów. Bez ich pomysłowości,
pracy i zaangażowania nie moglibyśmy osiągnąć tak odczuwalnych zmian – dodaje Andrzej
Buła.
Podpisane umowy na dofinansowania unijne sięgnęły w regionalnym programie ponad 2,8 mld
złotych. Ale przecież to nie koniec - składane są kolejne projekty, które są oceniane, wybierane,
podpisywane są umowy. Efektów zatem będzie jeszcze więcej. A korzystać z nich będziemy
wszyscy.
Violetta Ruszczewska

powiat krapkowicki

928,67 mln zł

w projektach unijnych!
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ZDROWIE

Pieniądze dla krapkowickiego szpitala
Krapkowickie Centrum
Zdrowia, dzięki dotacji
z urzędu marszałkowskiego, będzie jeszcze
bardziej nowoczesne.

130 855

milionów zł dla
szpitali w regionie
w latach
2014-2020

Urząd marszałkowski ma unijne
pieniądze nie tylko na szpitale
wojewódzkie, ale również powiatowe. Władze województwa
wiedzą doskonale, że pacjenci
korzystają z usług zdrowotnych
blisko miejsca zamieszkania.
Dlatego niezwykle ważna jest
poprawa warunków leczenia
i diagnostyki tam, gdzie pacjent
chce się leczyć – czyli bardzo
często w szpitalach powiatowych.

Szpitale powiatowe niezwykle ważne
- Wszystkie te szpitale traktujemy bardzo uczciwie, pieniądze przyznajemy według ściśle
określonych kryteriów, które
wynikają z tzw. priorytetów
zdrowotnych. To one są podstawą inwestycji w placówkach
ochrony zdrowia – mówi wicemarszałek Roman Kolek.
- Szpitale powiatowe są tymi,
do których najczęściej trafiają pacjenci. Ten w Krapkowicach należy do najważniejszych
w
województwie
opolskim.
Inwestycje tu związane są
z funkcjonowaniem oddziału
położniczego, ginekologicznego,
neonatologicznego oraz oddziału chirurgicznego, wewnętrznego. Na tych dwóch ostatnich oddziałach leczone są m.in. osoby
z problemami nowotworowymi
- to m.in. im będzie dedykowany
trzeci z projektów, zapobiegający chorobom nowotworowym
– dodaje Roman Kolek.

Nowoczesny sprzęt i profilaktyka
Za 2,5 mln zł unijnego dofinansowania krapkowicki szpital
wzbogacił się m.in. o wideogastroskop i kolonoskop z procesorem HD, wideokolonoskopy
i gastroskopy zabiegowe, aparaty do znieczuleń, stół operacyjny, skanery żył, aparaty USG,

Kocyki dla wszystkich noworodków z województwa opolskiego – to pomysł urzędu marszałkowskiego, promujący program bezpłatnych badań i porad dla najmłodszych i ich matek. Kocyki trafiły do wszystkich szpitali w regionie, m.in. do Krapkowic

wieżę laparoskopową i pompy
infuzyjne, a także inkubatory,
respiratory noworodkowe, lampy do fototerapii, łóżka szpitalne (w tym porodowe), laktatory
elektryczne.
Ordynator oddziału noworodków Krzysztof Stempniewicz,
specjalista pediatrii i neonatologii zadowolony jest z możliwości
zakupu aparatu ultrasonograficznego dla noworodków. - Będziemy badać wszystkie noworodki. Teraz musimy korzystać
z aparatu ogólnego, a ten będzie
im dedykowany – podkreśla.
Dwie umowy podpisane w ubiegłym roku dotyczyły doposażenia w specjalistyczny sprzęt
szpitalnych oddziałów Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii
Onkologicznej, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem
Gastroenterologii oraz Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
i Noworodków. Trzeci projekt to
program badań profilaktycznych
w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Badania mają objąć 1050 osób z całego powiatu.
Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia
dodaje, że zakup sprzętu jest
kolejnym etapem podwyższania
standardów leczenia pacjentów
z powiatu krapkowickiego. -

Dzięki umowom zyskujemy nowoczesny sprzęt, podpisujemy
umowy związane z profilaktyką.
W ramach profilaktyki raka jelita grubego, pacjenci mogą zgłaszać się do nas od 1 października – mówi.
- Ten program profilaktyczny
przesiewowej kolonoskopii jest
bardzo ważny. Ponad 800 tysięcy złotych przekazujemy na badanie pod kątem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego
– dodaje wicemarszałek Roman
Kolek.

Kocyki są też w Głubczycach. Razem z marszałkiem przekazał je radny Zbigniew Ziółko

Inwestycje z unijnych programów regionalnych w szpitalu
w Krapkowicach w latach 2007-2018
6 projektów o wartości niemal 9 milionów złotych - to m.in.:
- 3 aparaty do znieczuleń
- 5 aparatów USG
- 2 respiratory noworodkowe
- 3 inkubatory zamknięte
- 18 pomp infuzyjnych
www.opolskie.pl

- negatoskop
- defibrylator
- aparat RTG diagnostyczny jezdny
- wprowadzenie e-usług
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Ważny głos mieszkańców
W 2017 roku samorząd województwa opolskiego zrealizował po raz pierwszy Marszałkowski Budżet Obywatelski – po to, by mieszkańcy województwa mieli jak największy wpływ na to, co dzieje się w regionie.
W budżecie województwa 3 miliony złotych przeznaczono na
realizację pomysłów, zgłaszanych przez mieszkańców regionu. Pomysł mógł zgłosić każdy
mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Nie musiało
stać za nim stowarzyszenie czy
fundacja, nie musiał mieć księgowej – wystarczyło zebrać okre-

śloną liczbę podpisów, wspierających pomysł. Jeśli projekt
uzyskał w głosowaniu poparcie
mieszkańców, to urząd marszałkowski go realizował i rozliczał.
Dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw - z zakresu kultury, edukacji,
sportu, zdrowia, turystyki.

- 223 000 osób wzięło udział w głosowaniach dwóch edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
- mieszkańcy województwa głosowali w dwóch edycjach na 217
projektów
- co roku 3 000 000 złotych na realizację 25 projektów w całym
regionie, zgłoszonych przez mieszkańców

Sentymentalna podróż z butem w roli głównej
„Ludzie Otmętu – takie
tu buty” to historia, która przez lata pisała losy
ludzi
mieszkających
w powiecie krapkowickim. Międzypokoleniowy projekt jest możliwy
dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.
W wielu mieszkańcach Opolszczyzny Otmęt wywołuje jedno
skojarzenie – buty. Piękna historia Śląskich Zakładów Przemysłu
Skórzanego przez lata zakorzeniła się w historii Krapkowic, życiu pracowników i mieszkańców
oraz ich sportowych pasjach. Nie
mogło więc zabraknąć w projekcie silnego akcentu sportowego. Warto przypomnieć, że pod
szyldem i przy wsparciu zakładu
obuwniczego działały sekcje: piłkarska, lekkoatletyczna, bokserska i strzelecka oraz piłki ręcznej.
Ta ostatnia, najbardziej utytułowana, osiągała w latach 60’ i 70’
sukcesy na boiskach krajowych
i europejskich.

Odkurzyć buty
– Cieszę się ogromnie, że nasz
pomysł zyskał uznanie głosujących – wyjaśnia Sabina Gorzkulla, wicestarosta powiatu krapkowickiego, autorka projektu. Jak
dodaje, pomysł zrodził się naturalnie.– To próba przypomnienia
świetności zakładu, ale przede
wszystkim historii ludzi. War-

to powrócić do pięknych emocji
sportowych drużyn grających
pod tym szyldem. Dzisiaj zresztą
na terenie powiatu działa prężnie kilka firm produkujących buty,
więc jest to też ukłon w ich stronę
– dodaje.

Ludzie Otmętu
Sabina Gorzkulla przypomina,
że Otmęt to także Tomasz Bata,
właściciel jednej z największych
fabryk obuwia. – Tworzył przedszkola, żłobki, przychodnie, inwestował w drużyny sportowe. – To
wszystko chcemy przypomnieć
w projekcie. Nie brakuje wątku
historycznego – stąd wystawa
i publikacja. Silny akcent położono na sport – mówi. 16 września
odbył się turniej pokoleń czyli mecz legend piłki ręcznej KS
Otmęt i KS Otmęt Krapkowice.
Wspaniałe wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim okazja do wspomnień i inspiracja
dla dziewczyn z obecnej drużyny szczypiorniaka. Zawodniczki
otrzymały również sprzęt sportowy. Nie zabrakło nauczycieli
dawnego „Skórzaka”, dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego. Odbył się również mecz piłki
nożnej oldboyów o statuetkę złotego buta „szczurka” – symbolu
Otmętu. Jak przystało na imprezę międzypokoleniową, na boisko wybiegli również najmłodsi. W Turnieju Żaków i Orlików
wzięły udział drużyny Spiders
Krapkowice, będące jednym z liderów projektu oraz MKS Gogolin
i KS Otmęt Fans.

Najważniejsze są spotkania ludzi kiedyś i teraz związanych z Otmętem. Fot. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Pewnym krokiem
w przyszłość
Ciekawie zapowiada się również
niedziela 14 października. Będzie kiermasz obuwia produkowanego w Otmęcie oraz okazja
przyjrzenia się maszynom, na
których do dziś szyje się buty.
Swoje drzwi otworzy stołówka
zakładowa. Eksperci opowiedzą,

www.opolskie.pl

jak ważna jest pielęgnacja stóp,
a o tym jak dbać o obuwie nauczy firma Pucybut. Wieczorem
zaplanowany jest spektakl pt.
„Ludzie Otmętu- takie tu buty”
przygotowany przez Klub Tańca
SIERA. To wszystko oczywiście
w klimatycznej inscenizacji byłego zakładu.

Karolina Kondracka

powiat krapkowicki

41

wspartych szkół

494

dzieci korzystających
z dodatkowych zajęć
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Obwodnica Malni i Choruli zgodnie z planem
Budowa
obwodnicy
Malni i Choruli idzie
pełną parą. Ponad 6 kilometrów nowej drogi
budowanej w technologii betonowej poprawi
dojazd do autostrady
A4.
O ile cieszą remonty dróg, to
czymś wyjątkowym jest budowanie od podstaw – a taką
inwestycją jest od dawna wyczekiwana
obwodnica
Malni i Choruli. Prace przy jej budowie już się rozpoczęły. Gdy
władze regionu podpisywały
umowę z wykonawcą prac, firmą DrogBud sp. z o, marszałek
Andrzej Buła podkreślał, że to
dzień, w którym samorząd regionu podejmuje się rzeczy nowych,
wyjątkowych dla całego województwa. – Bo też czymś wyjątkowym jest rozpoczynanie inwestycji drogowych „po nowym
śladzie”, używając sformułowań
drogowców – dodawał.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk
informuje, że obwodnica o długości 6,1 km będzie poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423. Droga, omijając
Malnię i Chorulę od północy, doprowadzi ruch do skrzyżowania
dróg wojewódzkich 423, 424
oraz 409 - do ronda pomiędzy
Krapkowicami a Gogolinem.
Dzięki temu Opole zyska bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym „Gogolin”, a mieszkańcy Malni i Choruli odetchną
od ruchu ciężarówek.
Budowa obwodnicy zakończy
się w połowie przyszłego roku,
a dziś na ukończeniu są roboty ziemne. Przebudowano sieć
wodociągową oraz infrastrukturę związaną z urządzeniami
sterowniczymi Cementowni Górażdze. Drogowcy zakończyli
również budowę fundamentów
nowobudowanego
wiaduktu.
Inwestycja warta jest ponad 40
milionów złotych.
- To największa inwestycja na
drogach wojewódzkich w regionie. Budowana jest w technologii
betonowej, czego wcześniej nie
robiliśmy. Wszystkie prace idą
zgodnie z planem - mówi Szymon Ogłaza członek zarządu
województwa opolskiego.
Tomasz Kędzior z firmy Dro-

Na budowie widać już nowe ronda i ślad nowej, dawno wyczekiwanej drogi

g-Bud, wykonawca inwestycji,
przyznaje, że jego firma ma doświadczenie związane z budową dróg betonowych. – Podobną
drogę budowaliśmy w Dąbrowie
Górniczej. Pod względem wytrzymałości jest to bardzo dobra
decyzja. Wylewać beton możemy
w każdych warunkach. Utrudnienia mogą wystąpić zimą, gdy
spadnie śnieg, czy będą ulewne
deszcze – mówi Tomasz Kędzior.
Obwodnica będzie poprowadzona nowym śladem drogi
wojewódzkiej nr 423 będącym
połączeniem Opola z węzłem
autostradowym „Gogolin”. Obwodnica połączy się z drogą wojewódzką nr 423.
Na drodze powstaną 3 ronda,
wiadukt nad drogą wojewódzką
424. Aby zrealizować tę inwestycję – będziemy potrzebować ok.
28 000 m3 betonu!
Jak podkreśla Szymon Ogłaza,
członek zarządu województwa,
odpowiedzialny za infrastrukturę
drogową, ta obwodnica to obok
obwodnicy Dobrodzienia najważniejsza inwestycja na drogach wojewódzkich w tym roku.
- Zarząd województwa przeznaczył w tym roku na budowę
i remonty dróg rekordową sumę
ponad 187 milionów złotych dodaje.
Piotr Wrona

Inwestycje na drogach wojewódzkich na Opolszczyźnie
w latach 2014 – 2018.
Wszystkie drogi wojewódzkie zaznaczono na mapie kolorem żółtym.
Kolor zielony to odcinki tych dróg, które w ostatnich latach całkowicie przebudowano bądź wyremontowano.
Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

www.opolskie.pl

powiat krapkowicki

39,58 km
przebudowanych dróg
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Centrum przesiadkowe już prawie gotowe
W połowie października pierwsi pasażerowie
skorzystają z nowoczesnego centrum przesiadkowego w Gogolinie. W obiekcie miejsce
znajdą także miejska
biblioteka oraz stacja
biznesu i kreatywności.
Teren wokół wyremontowanego budynku dworca został
wybrukowany i oświetlony.
Przygotowano miejsca dla rowerów, wyasfaltowana została również droga dojazdowa.
Centrum przesiadkowe w Gogolinie będzie spełniało kilka
funkcji. Zostało podzielone na
trzy segmenty: dworzec, bibliotekę i centrum społeczne.

Obiekt na miarę XXI
wieku
– Sercem będzie tu miejsce
obsługi pasażerów. Ono także jest gotowe. Zamontowano
tablice elektroniczne, są już
kasy i automaty. Do budynku
będą prowadzić automatycznie otwierane drzwi. Czekamy
na moment, kiedy będą mogli
korzystać z tego nasi mieszkańcy. To obiekt na miarę XXI
wieku, bardzo funkcjonalny
– zapewnia Joachim Wojtala,
burmistrz Gogolina.
Biblioteka została zaprojektowana zgodnie z najnowocześniejszymi trendami dla tego
typu obiektów. Oprócz części, gdzie znajdować się będą
książki, będzie też część biblioteki cyfrowej. W budynku znajdzie się również „Stacja Biznesu i Kreatywności”. – Czekamy
z niecierpliwością na otwarcie
drzwi podróżnym, kiedy na
półkach zagoszczą książki, audiobooki, nagrania muzyczne,
gdy pierwsi nasi liderzy znajdą
swoje miejsce w miejscu usług
społecznych.
Chcemy,
aby
w tym miejscu spotykały się
także organizacje pozarządowe – dodaje burmistrz.
Obok znajduje się plac, z którego będą odjeżdżały autobusy.
– W ramach aglomeracji opol-

Stacja biznesu i kreatywności w Gogolinie niemal gotowa

skiej chcielibyśmy zwiększyć
siatkę połączeń z Gogolinem.
Trzeba zrobić pierwszy krok
w budowaniu nowoczesnego miasta. Takie są oczekiwania i aspiracje mieszkańców. To kapitalny przykład
dobrosąsiedzkiej współpracy
i wykorzystania możliwości
współpracy ze sobą kilku gmin
– tłumaczy Joachim Wojtala.

torami. Zakończy się wielominutowe oczekiwanie przed
rogatkami i zaporami na przejazd pociągu. Dziś to ogromna
uciążliwość – dodaje burmistrz
Gogolina i mówi, że Gogolin nie
zaprzepaścił żadnej szansy na

Miasta łączą siły
Już teraz rozpoczyna się proces
rewitalizacji
terenów
między Górażdżami a Zdzieszowicami – to na tej trasie
znajduje się właśnie Gogolin.
Przypomnijmy, że rozpoczęła
się budowa obwodnicy Malni i Choruli. W samym Gogolinie budowany będzie wiadukt. – Myślę, że za dwa lata
będziemy mogli powiedzieć,
że mamy finał tych prac. Centrum przesiadkowe już jest, za
chwilę opowiemy o nowoczesnych peronach prowadzącym
do nich i tunelu. Za 2,5 roku
będziemy mieli wiadukt nad

Szymon Ogłaza,
członek zarządu
województwa
opolskiego:
- Wiadukt nad torami kolejowymi w Gogolinie jest wyczekiwany od dawna przez
wszystkich, którzy dziś długie
minuty czekają na zamkniętym
przejeździe.

www.opolskie.pl

pozyskanie środków pozabudżetowych. – Startujemy, żeby
realizować mądre inwestycje.
Chcemy udowodnić, że warto
ze sobą współpracować i mądrze wydawać środki, nie tylko
krajowe, ale i unijne – dodaje.

Cała budowa szacowana jest
na około 30 mln zł, a włączyły
się w nią samorząd województwa, gmina Gogolin i PKP PLK
S.A. Budowa dwupoziomowego, bezkolizyjnego skrzyżowania oznacza, że do powietrza
nie przejdą tysiące spalin samochodów czekających przy
zamkniętym osiem godzin na
dobę przejeździe kolejowym.
A należy pamiętać, że po modernizacji linii kolejowej 136
ruch na niej będzie jeszcze
większy, więc wiadukt będzie
wyjątkowo potrzebny.
To pierwsze zadanie w historii
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu, polegające na tak
dużej przebudowie infrastruktury komunikacyjnej i miejskiej

powiat krapkowicki
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skanalizowanych
miejscowości

w centrum miasta.
Obejmuje przede wszystkim
zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 o długości ponad jednego kilometra, budowę
dwóch mostów - wiaduktu nad
linią kolejową i bocznicą kolejową oraz wiaduktu nad ulicą Konopnickiej, przebudowę
i budowę ścieżek rowerowych
i chodników z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych,
likwidację istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi
wojewódzkiej, a także przebudowę i budowę skrzyżowań
z drogami podporządkowanymi. Będzie to na pewno duże
wyzwanie.
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KULTURA I EDUKACJA

Pałac w Mosznej bardziej EKO
Kończy się kolejny etap
remontu jednego z najpiękniejszych
zabytków regionu - pałacu
w Mosznej. Najważniejszym elementem prac
była poprawa stolarki okiennej i wymiana
ogrzewania. Obiekt po
remoncie będzie przynosił mniej strat energetycznych,
a
jego
utrzymanie będzie bardziej oszczędne.
Celem remontu pałacu w Mosznej jest głównie jego termomodernizacja. Ma to wpłynąć na
zmniejszenie kosztów ogrzewania. Renowacja dotyczyła
okien, stropu, a strych został
ocieplony, (wentylacja z odzyskiem ciepła, zielona ściana).
Pałac podłączono również do
gminnego wodociągu.
Prace związane z remontem
zostały podzielone na pięć
etapów. Najważniejszym elementem była renowacja okien.

Zamek w Mosznej to jeden ze sztandarowych produktów turystycznych województwa

Większość z nich pamiętała
jeszcze czasy hrabiego Franza
Thiele Wincklera. Najciekawszą częścią prac było doprowadzenie do dawnego piękna
bogatych zdobień i naprawa
uszkodzonych mechanizmów.
Wcześniej wykonano badania,
które miały pokazać pierwotną
kolorystykę ram i właśnie ten
kolor został przywrócony.

- Prace przy oknach zakończą
się z końcem października. Byliśmy zaskoczeni ich dobrym
stanem. Tylko nieliczne wymagały uzupełnień, szczególnie
te znajdujące się w zachodniej
części pałacu. Większość prac
przy oknach polegała na ściągnięciu wtórnych powłok malarskich, oczyszczeniu zdobień,
ich uzupełnieniu czy naprawie

zabytkowych
mechanizmów
– mówi Miłosz Urbański odpowiedzialny za realizację projektów unijnych w zamku.
- Renowacją objętych zostało
380 okien. Teraz spodziewamy
się mniejszych opłat za ogrzewanie, a to była spora część
kosztów utrzymania obiektu
– dodaje Tomasz Ganczarek,
prezes spółki Moszna-Zamek.

Zmodernizowano również kotłownię, wymieniono piece. Teraz za ogrzewanie w budynku
i ciepłą wodę w kranach będą
odpowiadać dwa kotły zasilane pelletem. Wykonano również 120m2 zielonej ściany na
zachodniej elewacji pałacu.
Ostatnim elementem prac będzie montaż instalacji wentylacji mechanicznej.
Inwestycja związana z termomodernizacją kosztowała prawie 2 miliony 500 tysięcy złotych, a pozyskana na ten cel
dotacja unijna wyniosła prawie
1 milion 200 tysięcy złotych.
Za podłączenie zamku do
gminnego wodociągu odpowiedzialna jest gmina Strzeleczki, która otrzymała ponad
1 milion 700 tysięcy unijnych
pieniędzy na ten cel.
Przypomnijmy, że w zamku do
dyspozycji gości są pokoje hotelowe. To wspaniałe miejsce
rocznie odwiedza około 250 tysięcy osób.
Piotr Wrona

Doskonale wykształceni
Nowoczesne pracownie zawodowe przygotowują przyszłych pracowników dla branży chemicznej i ochrony środowiska. Sale
lekcyjne Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach są już na miarę XXI wieku.
Niemal 750 tysięcy złotych
kosztowało wyposażenie szkoły w Zdzieszowicach w laboratoria, sale wykładowe, pokój
wag i pracownie języków obcych. Projekt był realizowany
w ramach Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wsparcie
unijne z urzędu marszałkowskiego wyniosło ponad 630 tysięcy złotych.
W szkole, dzięki nowoczesnemu
kształceniu,
przygotowywani
są przyszli pracownicy z branży
chemicznej i ochrony środowiska. - Na ten cel przeznaczyliśmy caałe drugie piętro szkoły.
Na początku remontowaliśmy
sale, później je wyposażyliśmy
w nowoczesny sprzęt – mówi
Małgorzata Nogalska dyrektor
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach.
Sale zyskały nowe meble, sprzęt

ma poprawić warunki i jakość
kształcenia, a przede wszystkim dostosować przyszłych absolwentów do wy-mogów rynku
pracy – tłumaczy wicestarosta
krapkowicka Sabina Gorzkulla.
PW

powiat krapkowicki
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wspartych
przedszkoli

W szkole jest też profesjonalny sprzęt fotograficzny. Fot. Starostwo Powiatowe w Krapkowicch

laboratoryjny,
komputerowy,
dydaktyczny. - Zależało nam nie
tylko na nowoczesnym sprzęcie,
ale również możliwości utworzenia ośrodka egzaminacyj-

nego i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
kursów umiejętności zawodowych, kompe-tencji ogólnych
oraz turnusów dokształcania

www.opolskie.pl

teoretycznego
młodocianych
pracowników – dodaje dyrektor.
- Inwestycja jest naszym kolejnym działaniem, jako organu prowadzącego szkoły, które

powiat krapkowicki
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wspartych
szkół
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Mieszkania chronione w Krapkowicach
Mieszkania
chronione w Krapkowicach to
szansa na normalność
dla osób, którymi opiekowały się rodziny zastępcze. Ich kupno to
efekt unijnego projektu.
Powiat zakupił dwa trzypokojowe mieszkania o wielkości około
50 metrów kwadratowych. Działają one na podobnych zasadach jak studenckie. W każdym
zamieszkują po 3 osoby. Pokoje
są pojedyncze, natomiast łazienka i kuchnia wspólne. Od ponad
roku mieszkają w nich osoby,
które opuściły m.in. rodzinne
domy dziecka.

Konieczne wspólne
działania
Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wyjaśnia,
że samorządy lokalne nie są
w stanie realizować samodzielnie takich projektów, stąd też
niezbędna jest pomoc ze strony
urzędu marszałkowskiego. – Regionalny Ośrodek Polityki pomaga samorządom w sięganiu po
pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego – wyjaśnia
marszałek.
W projekcie wzięło udział 17
partnerów. Krapkowice są jedną z kilku miejscowości, gdzie
powstały mieszkania chronione.
Tutaj są tak dobrane, by znajdowały się na osiedlach mieszkaniowych, a ich lokalizacja celowo
jest w różnych miejscach. – Jedno z mieszkań znajduje się na
osiedlu Tysiąclecia, a kolejne, po
drugiej stronie Odry, na osiedlu
Trzydziestolecia – mówi starosta
krapkowicki Maciej Sonik. Starosta przypomina, że mieszkania
są uzupełnieniem wcześniejszego programu realizowanego w starostwie, który zakładał
odejście od instytucjonalnych
domów dziecka na rzecz rodzinnych domówi dziecka.

Kompleksowa opieka powiatu
– Projekt realizowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej wpisuje się w nasze wcześniejsze programy. To

W pełni wyposażona kuchnia… Fot. – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

bezdomnością. Projekt zakłada również asystowanie młodym osobom – specjaliści będą
sprawdzać, jak mieszkające
w domach osoby radzą sobie
z samodzielności.
Jedno z mieszkań zostało kupione na rynku wtórnym. Oba
zostały
wyremontowane
i kompleksowo wyposażone. Są
w pełni wyposażone, mieszkańcy dostali nawet laptopy. Łączny
koszt wyposażenia to ponad 55
tysięcy złotych. – Część wyposażenia kupiliśmy w lokalnych
firmach. Jesteśmy z tego bardzo
zadowoleni. Wiadomym było, że
mogliśmy liczyć na preferencyjne ceny, która są istotne przy zamówieniu publicznym – tłumaczy
zaś Sonik.
Agnieszka Gabruk, zastępca
dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
zwraca uwagę na finansowe

właśnie starostwo w Krapkowicach, jako pierwsze na południu
kładliśmy duży nacisk na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.
W efekcie tych działań najmłodsi
mieszkańcy, zamiast trafiać do
odległych domów dziecka, mogą
wychowywać się w powiecie,
w miejscach, gdzie jest rodzinna atmosfera i ludzie tworzący
namiastkę prawdziwego domu
– dodaje wicestarosta Sabina
Gorzkulla. Dzięki temu od 2010
roku żadne z dzieci nie trafiło do
instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Mieszkania pod klucz
Jednym z elementów skuteczniej
ochrony młodych osób opuszczających rodziny zastępcze
mają być właśnie oddane do
ich dyspozycji mieszkania. – Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci usamodzielniających
się. Mieliśmy bardzo jasny cel,
że to muszą być mieszkania na
osiedlach mieszkaniowych. Tym
samym, te osoby będą w jakiś
sposób nadzorowane przez sąsiadów – dodaje Sonik. Mieszkania przeznaczone są dla
pełnoletnich
wychowanków
opuszczających pieczę zastępczą. W Krapkowicach skorzysta
z nich 6 wychowanków. Dzięki
temu uchronione zostaną przed

…. i pokój

Fot. – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Mieszkanie chronione – na czym to polega?
Każde z mieszkań zostało wyposażone w niezbędne meble
i sprzęt m.in. lodówkę, pralkę, kuchenkę, jest także telewizor
i komputer. Przez dwa lata wszelkie koszty związane z mieszkaniem, płaceniem czynszów, a nawet rachunków, pokrywa
powiat. W wielu przypadkach wystarczy tylko kilka miesięcy,
aby osoby uzyskały samodzielność finansową i mogły pomyśleć o innym lokum. Dzięki temu zwalnia się miejsce dla kolej-

zaangażowanie urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego. – Całe zadanie to koszt
około 480 tysięcy złotych, mieszkania kosztowały 350 tysięcy.
Powiat około 70 tysięcy złotych
– mówi. Projekt „Bliżej rodziny
i dziecka” realizowany był jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego.

nych osób, będących w trudniej sytuacji.
Piotr Wrona

www.opolskie.pl
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REGION

WOJEWÓDZTWO TO MIESZKAŃCY

Przez ostatnie lata inwestowaliśmy w mieszkańców i gospodarkę
regionu ogromne pieniądze, a wszystko po
to, by region się rozwijał, a ludzie chcieli tu
żyć i pracować - mówi
marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła.
- Co w trakcie kończącej się
kadencji było największym
wyzwaniem dla władz regionu?
Wyzwaniem dla całego regionu jest sytuacja demograficzna 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 program jest właśnie takim spojrzeniem w przyszłość. To działania
na wielu polach: od narodzin, po
edukację, rynek pracy aż po politykę senioralną.
- W czym się ta troska o rodzinę i seniorów przejawia?
W programie regionalnym na
lata 2014-2020 mamy w sumie
360 milionów euro na działania skierowane bezpośrednio
do mieszkańców. Już dziś w ramach tych pieniędzy specjalną
opieką objęliśmy ponad 15 ty-

sięcy kobiet w ciąży i młodych
matek, około 9000 dzieci jest
bezpłatnie szczepionych przeciwko pneumokokom, powstaje
niemal 500 nowych miejsc dla
dzieci w niepublicznych żłobkach, 17 domów dla seniorów
w różnych miejscowościach,
12000 uczniów szkół zawodowych ma lepsze warunki praktycznej nauki zawodu, powstają
nowe miejsca pracy.

Fundusze dają moc
- Wiele z tych działań nie byłoby możliwych bez funduszy unijnych.
Samorząd województwa jest
koordynatorem wydatkowania
funduszy unijnych w regionie.
To niezwykle odpowiedzialne
zadanie, bo tylko te pieniądze,
które dobrze i szybko zainwestujemy, tutaj zostaną. Mamy
powód do dumy – nasz region
jest oceniany jako najsprawniej radzący sobie z wydawaniem 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 realizowane teraz.
- Ile pieniędzy z Unii Europejskiej miała w ostatnich latach
Opolszczyzna?
W latach 2014-2020 mamy do
zagospodarowania 4 miliardy
złotych. Większość tej kwoty

już rozdysponowaliśmy. Jednym 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 podejmują pracę. Uruchomiliśmy więc
programy stażowe dla przedsiębiorstw 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, dlatego cieszy mnie duża aktywność opolskich firm w konkursach i staraniach o pieniądze
unijne.
Samorząd województwa
zainwestował także ogromne
pieniądze w infrastrukturę.
Tak, to przede wszystkim wiele
kilometrów nowych dróg wojewódzkich, które poprawiły
komunikację, zapewniły lepszy
dojazd do terenów inwestycyjnych i większe bezpieczeństwo
użytkowników dróg. To m.in.
wybudowana obwodnica Czarnowąsów, ułatwiająca przede
wszystkim dojazd do rozbudowywanej Elektrowni Opole,
budowana obecnie obwodnica
Malni i Choruli, wiele wyremon-

www.opolskie.pl

towanych czy gruntownie przebudowanych dróg w każdym
powiecie.
Sporo zainwestowaliśmy w rozwój komunikacji kolejowej –
mamy już siedem nowoczesnych „Impulsów”, które dziś
jeżdżą na trasie Kędzierzyn
-Koźle – Wrocław. Impulsy to
najnowocześniejsze
pociągi
elektryczne tego typu w Europie. Są nie tylko komfortowe, ale
przede wszystkim bezpieczne,
a koszt każdego z nich to około
13 miliona złotych.
Wygospodarowaliśmy pieniądze na modernizację linii kolejowej między Opolem a Nysą.
Modernizacja już trwa, a dzięki
niej czas przejazdu na tej trasie
skróci się o prawie połowę i będzie trwał około 50 minut.
Infrastruktura, to wreszcie inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową, czyli kilometry
przebudowanych
obwałowań
od Kędzierzyna-Koźla po Brzeg.

Mieszkańcy
współdecydują
- Władze regionu dały mieszkańcom możliwość współdecydowania o tym, na co wydawać pieniądze z budżetu
województwa. Jak Pan ocenia
tę inicjatywę po pierwszych
doświadczeniach?
W tym roku już po raz drugi realizujemy Marszałkowski Budżet
Obywatelski. Stoję na stanowisku, że jeśli jest możliwość, by
mieszkańcy mogli zdecydować
o wydaniu pewnej kwoty z budżetu 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 zainteresowanie mieszkańców naszą
propozycją było ogromne. Na
117 zgłoszonych zadań zagłosowało ponad 111 tysięcy osób.
W tym roku było podobnie.
Dzięki tym głosom wybraliśmy
do realizacji bardzo ciekawe
i czasem niezwykle potrzebne
projekty.

Współpraca to podstawa
- Samorząd województwa ma
ściśle określone ustawą zadania, ale to nie znaczy, że skupia

powiat krapkowicki
dotacje na rozwój
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przedsiębiorstw
się wyłącznie na nich.
W sprawach ważnych dla regionu i mieszkańców wspieramy
także inne instytucje. Pomogliśmy finansowo w uruchomieniu
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Najpierw
przekazaliśmy 1 milion złotych
na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia
tego kierunku. Później Sejmik
Województwa Opolskiego jednogłośnie zdecydował o przekazaniu 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 przekazaliśmy uczelni kolejne 1 milion 880
tysięcy złotych na tzw. wkład
własny do projektów doposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Wierzymy, że
to będzie procentować nie tylko
rozwojem uczelni, ale całego regionu.
- W regionie stacjonuje już
także śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Był
potrzebny?
Oczywiście! Świadczy o tym
liczba już niemal tysiąca wykonanych lotów. Dzięki staraniom
samorządu województwa od
listopada 2016 roku funkcjonuje tymczasowa baza LPR, a już
niebawem opolska załoga przeniesie się do nowoczesnej, stałej
bazy w Polskiej Nowej Wsi. Na
jej budowę przekazaliśmy z budżetu województwa ponad 7,5
miliona złotych.
Region to po prostu jego mieszkańcy i to, co robimy, robimy
dla nich. A takie efekty nie byłyby możliwe, gdyby nie dobra
współpraca samorządu województwa z wieloma środowiskami – samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami,
a przede wszystkim z samymi
mieszkańcami. I za tę codzienną, dobrą współpracę wszystkim bardzo dziękuję.

