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

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

prze-
znaczono z funduszy unijnych 
ponad 234 miliony złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

Karolina Kondracka, Piotr Wrona

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

Trzeba zbadać, co zanieczyszcza powietrze

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

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

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

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

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

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

szego oszacowania 
ryzyka zanieczysz-

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

działania na przy-
szłość. Dzięki temu 

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

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

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

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

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

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

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

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

OCHRONA POWIETRZA

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

Co trzeba wiedzieć?

Termin:  
od 3 do 10 grudnia 2018 r.

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

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

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

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

członek zarządu 
województwa 

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

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

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

Violetta Ruszczewska
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Nowoczesność w kędzierzyńsko-kozielskim szpitalu

Dni pełne zdrowia 

Kolejny sprzęt trafił do 
szpitala w Kędzierzynie
-Koźlu. Najnowsze kar-
diomonitory pracują już 
na oddziale neonatolo-
gii, dwa wysokiej klasy 
urządzenia przyjechały 
też na oddział laryngo-
logii. To nie jedyne pie-
niądze dla szpitala.

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

Stan najmłodszych pacjen-
tów kontrolowany jest przez 
najnowszej generacji kardio-
monitory. - 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 in-
nych danych o stanie zdrowia 
- tłumaczy kierownik oddziału 
Małgorzata Dylewska-Strze-
lecka.  
To kolejne unijne dofinanso-
wanie, jakie trafia do kędzie-
rzyńsko-kozielskiego szpitala. 
Wartość projektu to kwota 2 
miliony złotych. – Jednostka 
bardzo dynamicznie realizuje 
projekty unijne. W całym re-
gionie takich projektów inwe-
stycyjnych, związanych z no-

woczesnym wyposażeniem czy 
remontami sal szpitalnych, jest 
ponad 60  – mówi wicemarsza-
łek województwa Roman Ko-
lek. 
Dwa nowe urządzenia pojawi-
ły 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 nagry-
wa obraz i zapisuje w pamięci, 
ale też sprzężony jest z torem 
wizyjnym. Dzięki temu asy-
stenci biorący udział w bada-
niu widzą jak ono przebiega na 
monitorze, a nie tylko słyszą, co 
opowiada lekarz przeprowa-

dzający badanie – podkreśla 
kierownik oddziału Grzegorz 
Duszel. Drugim nowym urzą-
dzeniem na laryngologii jest 
fiberoskop, który sprzężony zo-
stał z bardzo wysokiej klasy ka-
merą. Medycy potrafią od teraz 
zobrazować wszystkie ciężko 
dostępne zakamarki. – Niektóre 
powierzchnie po prostu łatwo 
przeoczyć, bo są bardzo trud-
no dostępne – mówi Grzegorz 
Duszel. Urządzenie jest bardzo 
przyjazne dla najmłodszych.
- Od dwóch lat mamy stabil-
ną sytuację szpitala, a bez-
pieczeństwo zdrowotne jest 
najważniejsze. Dlatego już od 
dłuższego czasu wyposaża-
my nasz szpital w najnowszy 

sprzęt, walczymy o pieniądze 
z zewnątrz, które płyną do 
nas szerokim strumieniem. Bez 
nich nie udałoby się zrealizo-
wać projektów. Przypomnę, że 
wcześniej zdobyliśmy pienią-
dze na modernizację oddziału 
intensywnej opieki medycznej 
oraz bloku operacyjnego – za-
znacza Małgorzata Tudaj, 
starosta powiatu kędzierzyń-
sko-kozielskiego.
Unijne dofinansowanie w wyso- 
kości 9 mln zł pozwoliło wcze-
śniej na poprawę funkcjono-
wania bloku operacyjnego 
i oddziału anestezjologii oraz 
intensywnej terapii. 

Dni zdrowia to, jak się okazało, 
trafiona w dziesiątkę inicjatywa 
urzędu marszałkowskiego, skie-
rowana do wszystkich zaintere-
sowanych zdrowym trybem ży-
cia. - Spotkania organizowane 
są w różnych miejscowościach 
regionu. To na razie pilotażowa 
akcja, którą kierujemy do miesz-
kańców miast powiatowych 
oraz gmin, gdzie jest utrudniony 

dostęp do badań profilaktycz-
nych i działań edukacyjnych, do-
tyczących zdrowego trybu życia 
– mówi Izabela Damboń-Kan-
dziora, dyrektor Departamen-
tu Zdrowia i Polityki Społecznej 
urzędu marszałkowskiego. - Za-
praszamy ludzi w każdym wie-
ku, zainteresowanych problema-
tyką związaną z zapobieganiem 
nadwadze, otyłości, cukrzycy 

czy chorobom wątroby – dodaje.
Gościem spotkań jest m.in. Ewa 
Duda z fundacji „Kto To? Zrozu-
mieć Alzheimera”, która zwraca 
uwagę na ryzyko występowania 
w starszym wieku demencji i po-
trzebę opieki nad ludźmi z de-
mencją. 
- Bardzo ciekawe i wartościowe 
są warsztaty kulinarne, które 
pokazują, jak w codziennej die-
cie można wprowadzać potra-
wy, których nie stosowaliśmy do 
tej pory, a które są i smaczne, 
i zdrowe. Te warsztaty są lepsze 
niż każdy wykład na temat zdro-
wej diety – mówi wicemarszałek 
Roman Kolek, który uczestni-
czył w spotkaniu w Kędzierzy-
nie-Koźlu.
Podczas spotkań urząd mar-
szałkowski  promuje program 
„zdrowa wątroba”, wdrażany już 
tej jesieni, a polegający na prze-
badaniu w kierunku obecności 
wirusa zapalenia wątroby typu 
c wszystkich hospitalizowanych 

pacjentów w województwie 
opolskim. Jak jest to ważny pro-
gram, pokazuje choćby spotka-
nie w Kędzierzynie-Koźlu – tam 
niemal połowa obecnych wyko-
nała takie badania.
Na razie zorganizowano sześć 
spotkań w regionie, ale kolejne 

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

ZDROWIE

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

Spotkanie w Kędzierzynie Koźlu połączono z inauguracją zajęć Uniwer-
sytetu III Wieku

Piotr Wrona

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

Violetta Ruszczewska
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REKREACJA

Piotr Wrona

Piotr Wrona

Opolszczyzna jeździectwem stoi

Kozielska przystań „Szkwał” będzie remontowana

Szkolą najlepszych za-
wodników w Polsce. 
Wybudowany za unij-
ne pieniądze Ośrodek 
Szkolenia Olimpijskiego 
w Zakrzowie, to rów-
nież miejsce rekreacji 
dla mieszkańców. 

5 milionów 700 tysięcy złotych będzie kosztować 
rewitalizacja przystani „Szkwał”. Prace remonto-
we rozpoczną się w lutym przyszłego roku.

Przypomnijmy, że nowoczesne 
budynki, Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, 
gdzie obecnie szkolą się zawod-
nicy, powstały na bazie dawne-
go PGR-u. Od początku orędow-
nikiem utworzenia w tym miejscu 
ośrodka o randzie olimpijskiej był 
trener Andrzej Sałacki. Zreali-
zowanie inwestycji możliwe było 
dzięki Regionalnemu Programo-
wi Operacyjnemu Województwa 
Opolskiego 2007-2013. Inwe-
stycja otrzymała 13 milionów 
500 tysięcy złotych, czyli połowę 
potrzebnych pieniędzy. Dzię-
ki temu powstały nowoczesne 
hale ujeżdżeniowe, stajnie, sale 
konferencyjne i zaplecze odnowy 
biologicznej. 
- Dla środowiska sportowego, to 
najlepsze miejsce na treningi i or-
ganizowane zawody. Jeździec-
two 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 ogólnopolskie-
go i międzynarodowego – mówi 
Roman Kolek, wicemarszałek 
województwa opolskiego.

Koń coraz popularniejszy

„Opolska Marka Jeździecka” sku-
pia przedstawicieli ośrodków 
jeździeckich oraz właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych. 
Tylko w tym roku zaplanowano 
4 imprezy sportowe w trzech 
dyscyplinach jeździeckich – ujeż-
dżaniu, skokach przez przeszko-
dy i wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego. W listo-
padzie zaplanowano IV Halowy 
Puchar Opolszczyzny w Ujeż-
dżaniu w Zakrzowie. Zarząd 
Województwa Opolskiego prze-
kazał 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 

radny województwa. - Ośro-
dek jest ewenementem na skalę 
kraju, posiada bowiem ogrze-
waną stajnię, przejście i małą 
halę. Można tutaj trenować bez 
większego problemu w niesprzy-
jających, minusowych tempera-
turach  - mówi Andrzej Sałacki. 
Ośrodek posiada też hotel, salę 
konferencyjną oraz zaplecze 
odnowy biologicznej. – Od tego 
czasu organizujemy duże wyda-
rzenia o randze ogólnopolskiej 
i europejskiej – dodaje.

Odpoczynek i rekreacja

– To znakomity przykład dla in-
nych, jak wykorzystać pieniądze 
unijne, by nie tylko zrewitalizo-
wać obiekty, ale także by służyły 
one społeczności lokalnej w roz-
woju gospodarczym zapewnia-
jąc tworzenie nowych miejsc 
pracy i popularyzowanie wśród 
młodzieży sportu i rekreacji. Na-
tomiast dla regionu taki obiekt, 
wpisany na listę akredytowa-
nych ośrodków szkolenia olim-

pijskiego to znakomita marka, 
która może promować całe wo-
jewództwo w Polsce i na świecie 
– a promocja poprzez sport to 
najskuteczniejsze element mar-
ketingu terytorialnego- dodaje 
marszałek województwa An-
drzej Buła.
Ośrodek otwarty jest również na 
mieszkańców, którzy mogą ko-
rzystać z tamtejszego basenu. 

Inwestycja będzie realizowana 
z pieniędzy unijnych, przekaza-
nych przez urząd marszałkowski 
oraz wkładu finansowego staro-
stwa powiatowego Kędzierzy-
nie-Koźlu. Już teraz na miejscu 
znajduje się najnowocześniejsza 
w kraju pracownia do nawigacji, 
dlatego projekt starostwa zakła-
da również remont i moderniza-
cję pomieszczeń Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej, gdzie znaj-
dzie się bursa dla uczniów. 
Drugie i trzecie piętro budynku 
zostaną całkowicie zagospoda-
rowane. Powstaną 32 dwuoso-
bowe pokoje dla uczniów. Z kolei 
na samym „Szkwale” będzie pla-
ża, 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 Skar-
bu Państwa działki z dwoma bu-
dynkami. Jest to jeden z dwóch 
projektów, które otrzymują pie-
niądze z urzędu marszałkow-
skiego województwa opolskiego. 
Rozbudowa tamtejszej infra-
struktury stałą się niezbędna. 
Powstanie tam plaża, wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, a także 
miejsce dla organizacji pozarzą-
dowych - mówi starosta Małgo-
rzata Tudaj. 

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

Zakrzowskiej hali ujeżdżeniowej mogą pozazdrościć ośrodkowi inne „końskie” centra w kraju
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Rekreacyjny Kędzierzyn-Koźle

Będzie targ na miarę XXI wieku

W przyszłym roku będzie można korzystać już 
z kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z ba-
senem w Kędzierzynie-Koźlu. Zakończyła się na-
tomiast przebudowa terenu wokół bunkra prze-
ciwlotniczego, gdzie znajdzie się nowoczesne 
muzeum. Wszystko to możliwe jest dzięki dotacji 
unijnej z urzędu marszałkowskiego.

Wyremontowane targowisko przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu, to 
będzie połączenie nowoczesności z tradycją. Trwają tam prace budowlane.

Będą wznowione prace przy 
budowie nowego basenu. Ten 
powstaje dzięki unijnej dotacji. 
Zakończyła się natomiast rewi-
talizacja poniemieckiego bunkra 
przy ul. Zwycięstwa. Na tere-
nie AZOTOR do wakacji trwały 
prace budowlane przy kom-
pleksie rekreacyjnym. Budowa-
na jest tam pływalnia, basen 
zewnętrzny, plac wodny. Będą 
zjeżdżalnie, sauna, komory lo-
dowe, 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 któ-
re otrzymaliśmy dofinansowa-
nie od marszałka województwa 
opolskiego. Centrum aktywności 
ma stać się miejscem odpoczyn-
ku. Mamy jedną krytą pływalnie, 
ale bardzo obleganą, często nie 
ma możliwości, aby mieszkańcy 
w chwili, kiedy chcą wypocząć, 
mogli skorzystać z tej możliwo-
ści. Kolejny nasz projekt zwią-
zany jest z instalacją historycz-

Miejsce, w którym można kupić 
warzywa, owoce czy jajka wprost 
od rolnika, nabierze nowoczesne-
go wyglądu. Rozpoczął się remont 
miejskiego targowiska w Kędzie-
rzynie-Koźlu. Miasto zdecydowa-
ło się na otwarte zadaszone wia-
ty. 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, wybudo-
wane nowe chodniki. Będą też 
nasadzenia roślin.
Dodajmy, że przed remontem 
targowisko cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta i okolic. Podczas 
jego projektowania należało do-

spotkań organizowane będą tu-
taj lekcje historyczne, dyskusje, 
spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Przygotowano salę spotkań 
z pełnym wyposażeniem audio-
wizualnym, teren będzie oświe-
tlony.
Marszałek Andrzej Buła zazna-
cza, że te umowy podpisywane 
z Kędzierzynem-Koźlem są czę-
ścią większego projektu. – To są 
projekty w ramach rewitalizacji. 
Do programu przygotowywali-
śmy się od trzech lat. Przygoto-

województwa opolskiego zazna-
cza, że modernizacja targowisk 
jest szczególnie ważna dla sa-
mych mieszkańców, a szczegól-
nie starszego pokolenia. – Wiele 
osób rezygnuje z kupna w dużych 
dyskontach na rzecz osiedlowych 
sklepików czy właśnie targowisk. 
To właśnie przez lata przycho-
dzili tutaj okoliczni mieszkańcy, 
a handlowcy często znają osobi-
ście bywalców. Unowocześnienie 
takich miejsc wpływa na komfort 
codziennych zakupów – mówi wi-
cemarszałek Roman Kolek.
 Na czas remontu handlowcy 
przenieśli się kilkadziesiąt metrów 
dalej, na plac przy ulicy Pawła 
Stalmacha. 

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

złotych.
– Nasze dofinansowania ge-
nerują bardzo duże inwestycje. 
Aktywność w samorządach lo-
kalnych jest bardzo duża. To 
jest również przygotowanie do 
nowej perspektywy finansowej 
– dodaje marszałek Buła.   Kom-
pleks basenowy powinien zo-
stać otwarty latem przyszłego 
roku.

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 wy-
nosi 95%, to jest bardzo duże 
wsparcie dla naszego miasta 
– mówi Sabina Nowosielska, 
prezydent Kędzierzyna-Koźla.
Przygotowanie dawnych schro-
nów na cele muzealne pochło-
nęło ponad milion złotych, do-
finansowanie wyniosło ponad 
881 tysięcy złotych. – Będzie, to 
miejsce edukacji historycznej – 
mówi Waldemar Ociepski, pre-
zes stowarzyszenia Blechham-
mer 1944. – Bazujemy na pracy 
dyplomowej Katarzyny Rogow-
skiej, schron będzie odnowiony 
i wodoszczelny. W środku będą 
eksponaty nawiązujące do II 
wojny światowej. Zagospoda-
rujemy teren w kierunku Kanału 
Gliwickiego. Mamy przygotowa-
ne ekspozycje – dodaje Ociepski. 
Bunkier stać się ma miejscem 

stosować je do okolicznego zabu-
dowania. 
Remont był niezbędny, bo stare 
targowisko nie spełniało już żad-
nych norm. Zniszczone były wiaty, 
sam plac także był mocno znisz-
czony. 
- Wsłuchaliśmy się również w 
oczekiwania handlujących. Zmie-
niliśmy, w stosunku do pierwot-
nych założeń, wysokość, na jakiej 
będzie zadaszenie. Alejki będą 
miały taką szerokość, aby zmie-
ściły się w nich samochody do-
stawcze – mówi wiceprezydent 
Kędzierzyna-Koźla Artur Ma-
ruszczak.
Przed remontem z targowiska ko-
rzystało stale około 50 przedsię-
biorców. Prace powinny zakoń-
czyć się wiosną przyszłego roku. 
Roman Kolek,  wicemarszałek 

PW

Piotr Wrona

Basenowa zjeżdżalnia jest już zamontowana Fot. UM Kędzierzyn-Koźle

Remont targowiska trwa, zakończy się wiosną przyszłego roku   
Fot. UM Kędzierzyna-Koźla
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Kolejny miejski park zyska nowy blask

Będzie cieplej i taniej

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. 

W subregionie kędzie-
rzyńsko-strzeleckim 
przeprowadzane są 
prace termomoderni-
zacyjne w budynkach  
użyteczności publicz-
nej. To projekt realizo-
wany w ramach Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego, a jego 
całkowita wartość to 
ponad 24 mln zł.

Wypięknieją Planty Miejskie 
w stolicy powiatu oraz otocze-
nie Zamku Biskupów Wrocław-
skich w Ujeździe, dzieci oraz 
młodzież skorzystają z wielu 
ciekawych spotkań w otocze-
niu przyrody i leśnych ścieżek. 
O bioróżnorodności będzie 
się można dowiedzieć wię-
cej z interesujących publikacji 
oraz z audycji radiowych i pra-
sowych. To wszystko i jeszcze 
więcej zawiera w sobie drugi 
etap projektu gminy Kędzierzyn 
– Koźle, realizowany w partner-
stwie z gminą Ujazd oraz Nad-
leśnictwem „Kędzierzyn”. Jego 
całkowita wartość wyniesie bli-
sko 6,25 mln zł, z czego prawie 
65%, czyli blisko 4 mln zł, to do-
finansowanie unijne. Zakończe-
nie planuje się na koniec listo-
pada przyszłego roku. Efektem 
projektu ma być ochrona stanu 
ekosystemu dziedzictwa kul-
turalnego i naturalnego na po-
wierzchni ponad 31 hektarów. 

Umowę na ten projekt podpisano 
w grudniu ubiegłego roku, a dziś 
już w wielu miejscach miesz-
kańcy cieszą się z wyremon-
towanych budynków.  Liderem 
tego projektu jest gmina Kędzie-
rzyn-Koźle, a partnerami gminy: 
Cisek, Polska Cerekiew, Reńska 
Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, 
Zawadzkie, Jemielnica, Leśnica, 
Pawłowiczki i Bierawa oraz po-
wiaty: kędzierzyńsko-kozielski 
i strzelecki.
W ramach projektu modernizację 
energetyczną przejdzie  w sumie 

Bioróżnorodność dla 
każdego mieszkańca 

Z realizacji projektu cieszy się 
Grzegorz Skrobek, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Kędzierzyn. 
– Wyremontujemy ośrodek edu-
kacyjny w lesie, tak ważny dla 
młodzieży i dzieci. Te pieniądze 
mają służyć wsparciu edukacyj-

16 budynków  użyteczności pu-
blicznej. 
W Kędzierzynie-Koźlu termomo-
dernizację rozpoczęto w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 19 
natomiast w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 12 prace zosta-
ły zakończone. W gminie Cisek 
dociepleniem wraz wyminą źró-
dła ciepła objęty zostanie obiekt, 
w którym mieści się poczta i po-
licja. W gminie Polska Cerekiew 
w budynku urzędu zostaną za-
stosowane odnawialne źródła 
energii. 
Na termomodernizację czeka ce-
glany budynek Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 
oraz Dom Kultury w Trawnikach 
w gminie Pawłowiczki. Gmina 
Bierawa przeprowadzi wymianę 
pompy ciepła oraz okien w szko-
le w Solarni. Powiat kędzierzyń-
sko-kozielski w ramach projek-
tu przeprowadził już natomiast 
kompleksową termomoderniza-
cję w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Azotach.
Termomodernizację przecho-
dzą również trzy przedszkola 

nemu – objaśnia.
Jak zaznacza Sabina No-
wosielska, prezydent Kędzie-
rzyn – Koźla, to kolejny projekt, 
w którym inwestuje się w parki. 
– Przypominam, że mamy zmo-
dernizowany trzy lata temu za-
bytkowy park w Sławięcicach. 
Efekt tej inwestycji jest niesa-
mowity. Teraz czas na Planty 

w Strzelcach Opolskich i przed-
szkole w Raszowej, zespół szkol-
no-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 kultu-
ry w Trawnikach w gminie Paw-
łowiczki oraz filia DPS Strzelce 
Opolskie w Szymiszowie.
– To inwestycje przemyślane. 
W 14 z 16 obiektów będą zain-
stalowane odnawialne źródła 
energii, wpływamy w ten spo-
sób na zmniejszenie smogu. Jako 
samorządowcy dajemy dobry 
przykład mieszkańcom. Na przy-
kładzie tych inwestycji mogą się 
uczyć, w jakim kierunku iść, jak 
remontować, dbając jednocze-
śnie o jakość powietrza. To mają 
być takie wzorcowe inwestycje – 
mówi marszałek Andrzej Buła.
Prezydent Kędzierzyna-Koźla 
Sabina Nowosielska dodaje, 
że wszyscy partnerzy projektu 

dobrze współpracują. –  Zdecy-
dowaliśmy się na wspólny, do-
bry  projekt – mówi. Małgorzata 
Tudaj, starosta kędzierzyńsko-
kozielski podkreśla, że i powiat 
zyskał na tym projekcie. – Ter-
momodernizacja dwóch obiek-
tów szkolnych to przede wszyst-
kim oszczędność energetyczna, 
mniejsze opłaty, cieplej w szko-
łach. Nigdy, bez projektów unij-
nych, nie moglibyśmy się podjąć 

takich termomodernizacji – do-
daje.
Szacuje się, że dzięki realizacji 
projektu „Efektywność energe-
tyczna w budynkach publicznych 
subregionu kędzierzyńsko–strze-
leckiego” oszczędność ener-
gii cieplnej wyniesie 26 386 GJ/
rok, a energii elektrycznej – 369 
MWh/rok.

Kozielskie – dodaje. 
Projekt zakłada przeprowadze-
nie inwentaryzacji parkowej 
fauny i flory, dokonane zostaną 
liczne nasadzenia roślin – poja-
wią się nowe drzewa, krzewy, 
rośliny ozdobne. Poprawi się nie 
tylko struktura bioróżnorodno-
ści, 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 prezy-
dent.

Karolina Kondracka

Piotr Wrona

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

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

Prace w kędzierzyńsko-kozielskiej PSP nr 12 zostały już zakończone
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Stare Koźle z nową drogą

Wychowują młodych strażaków

Od roku w Starym Koźlu 
można jeździć po zmo-
dernizowanej drodze 
wojewódzkiej nr 408. 
Przebudowany odcinek 
liczy 2,2 kilometra.

Nocny alarm, udzielanie pierwszej pomocy, integracja i zabawa. Trzy letnie 
obozy dla dzieci z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zostały zorganizo-
wane dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. 

To kompleksowe zadanie oprócz 
modernizacji nawierzchni obej-
mowało także wiele innych 
przedsięwzięć – budowę ciągu 
pieszo-rowerowego o szeroko-
ści 2,5 metra i długości 2,2 km, 
budowę 570 metrów chodnika, 
przebudowę istniejących zjaz-
dów. Przy okazji drogowcy prze-
budowali istniejące przystanki 
autobusowe (zatoki). Powstała 
nowa kanalizacja deszczowa, 
zmodernizowano oświetlenie 
uliczne, a kolidujące z terenem 
inwestycji kable i sieci zostały 
bezpiecznie przełożone. Prze-
sadzono też w inne miejsca nie-
bezpieczne – z punktu widzenia 
kierowców – oazy zieleni.
Marszałek Andrzej Buła pod-
kreśla, że ta inwestycja potrzeb-
na była zarówno kierowcom, jak 
i wszystkim mieszkańcom Sta-
rego Koźla. – Niezwykle ważne 
jest bezpieczne poruszanie się 

Trzy letnie obozy dla dzieci z po-
wiatu 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 ta-
kich obozów – tak wyglądał pro-
jekt Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, który już się za-
kończył i okazał strzałem w dzie-
siątkę. 
- 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 uprawnie-
nia kierowników i opiekunów wy-
poczynku oraz kierowników wy-
cieczek – mówi Tomasz Golasz, 
strażak z Miejsca Odrzańskiego.

wszystkich użytkowników drogi 
– mówi. – Teraz są dobrze ozna-
kowane chodniki i ścieżki rowe-
rowe, bezpieczne zatoczki dla 
autobusów.
Marszałek podkreśla, że dziś, 
przygotowując inwestycje na 
drogach wojewódzkich, wła-
dze region podchodzą do nich 
kompleksowo. – Kiedyś pod-
chodziliśmy do drogi jako in-
westycji samochodowej, teraz 
przywiązujemy dużą wagę dla 
ścieżek, chodników i bezpiecz-
nych przejść dla pieszych. Zale-
ży nam na bezpieczeństwie i na 
dobrym dialogu z mieszkańcami. 
Dlatego też z wyprzedzeniem 
informujemy zawsze o niedo-
godnościach, jakie mogą towa-
rzyszyć remontom i przebudo-
wom dróg – mówi.
Przebudowa drogi nr 408 kosz-
towała 7,44 mln złotych. Droga 
jest nie tylko bezpieczna, ale 
trwała – wzmocniona zosta-
ła podbudowa, która powinna 
przetrwać wiele lat.
Bardzo z drogi cieszą się ro-
dzice i nauczycielki pobliskiego 
przedszkola. Monika Bagińska, 
dyrektor przedszkola w Biera-
wie z oddziałami zamiejscowy-

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

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

si tak mocno się zaangażowali. 
W trakcie każdego z obozów or-
ganizowany był nocny alarm. Po-
legał on na odnalezieniu opiekuna, 
któremu należało udzielić pierw-
szej pomocy. W symulowanej 
sytuacji wszyscy znakomicie się 

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

sprawdzili. Większość z uczestni-
ków miało pierwszy raz do czynie-
nia z musztrą strażacką, sprzętem 
- dodaje Tomasz Golasz. 
Każdy dzień rozpoczynał się od 
apelu i wciągnięcia flagi pań-
stwowej na maszt. Nie brako-
wało tradycyjnej musztry. Każdy 
dzień wypełniony był atrakcjami. 
Organizatorzy wpadli również na 
pomysł, by każdy uczestnik oddał 
swój telefon komórkowy. Wszyst-
ko po to, aby integracja była praw-
dziwa, a dzieci i młodzież nie ko-
rzystały z internetu. – Wszyscy 
chętnie się na to zgodzili, a po 
obozie każdy był zaskoczony, że 
potrafił wytrzymać bez wchodze-
nia w wirtualny świat. Dzieci mieli 
siebie nawzajem. To jest najważ-
niejsze – tłumaczy Tomasz Golasz.
W trakcie jednego z obozów 
uczestników odwiedził wicemar-
szałek województwa opolskiego 
Roman Kolek, który wręczył sym-
boliczne odznaki. - Widziałem 
świetną organizację obozu dla 

tach 2019-2020 rozbudowywa-
ny będzie odcinek Brzeźce-Stare 
Koźle (1,6 km), Bierawa- Korzo-
nek (2,7 km) oraz odcinek Orto-
wice-Kotlarnia-Goszyce (łącznie 
2,3 km).

grupy najmłodszych, czyli dzie-
ci w wieku 5-9 lat. Dzieci były 
ogromnie zadowolone. Pomysło-
dawcy tej inicjatywy należą się 
wielkie brawa, bo aktywizowanie 
najmłodszych w środowiskach lo-
kalnych to niezwykle cenne działa-
nie - mówił. 
W wielu dzieciach udało się za-
szczepić ducha strażackiego. - 
Jeżeli nie pokażemy, że możemy 
wspólnie zrobić coś fajnego, nigdy 
nie będzie sukcesu, integracji i tak 
wspaniałej zabawy – podsumo-
wuje Tomasz Golasz.
Tomasz Golasz z sukcesem sta-
rał się także o pieniądze w drugiej 
edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Tym razem stra-
żacy ochotnicy będą mogli kupić  
sprzęt, potrzebny do zorganizo-
wania zawodów sportowo-po-
żarniczych. Pomysł w pierwszej 
edycji budżetu marszałkowskiego 
uzyskał 2152 głosów.

VR

VR/PW

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

Na obozach było wiele zajęć praktycznych
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WSZYSTKO DLA OPOLSKICH RODZIN  
 „Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań, zainicjowanych przez Zarząd Województwa Opol-
skiego, skierowanych do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia  - od tych najmłodszych aż po se-
niorów. To 360 milionów euro w latach 2014-2020 przeznaczonych właśnie na takie projekty.

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

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

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

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

propozycje dla Was i Waszych  
rodzin!

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

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

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

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

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

• 163 miliony złotych na rozwój edukacji;

• 89 milionów złotych na opiekę żłobkowo
-przedszkolną;             

• 329 miliony złotych na usługi zdrowotne 
i społeczne.

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

Dziś realizowanych jest ponad 
560 projektów 
w całym regionie -  

ponad 1,5 miliarda 
złotych już pracuje 

dla opolskich rodzin 

Dla lepszej pracy

Dla uczących się 

Dla rodziców i dzieci 

Dla seniorów


