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Z FUNDUSZAMI - POWIAT OPOLSKI

JESTEŚMY NAJLEPSI W KRAJU!

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

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

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

Ponad 100%  
dla Opolszczyzny

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

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

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

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

mieszkańców najważniejszy jest 
efekt realizowanych inwestycji 

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

prawę dostępu 
do infrastruk-

tury. Ważne są 
inwestycje drogo-

we, uzbrojenie tere-
nów inwestycyjnych, 
poprawa komunikacji 

i przedsięwzięcia 
w poprawę ja-
kości powietrza 

i środowiska, 
i n w e s t y c j e 

w ochronie 
zdrowia i edukacji. - 

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

Violetta Ruszczewska

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

nowych placów
zabaw 

skanalizowanych
miejscowości
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Nowoczesna rehabilitacja w Niemodlinie 
Trwa gruntowna mo-
dernizacja Samorządo-
wego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Niemo-
dlinie. Przebudowa bę-
dzie kosztowała nieco 
ponad 5 milionów zło-
tych, a unijne dofinan-
sowanie to ponad 3 
miliony 200 tysięcy zło-
tych.

Adaptacja poddaszy, remont 

pomieszczeń i korytarzy, mon-

taż nowej instalacji oraz windy, 

to najważniejsze prace, które 
zostaną wykonane w niemo-
dlińskim ZOZ-ie. Oferowana jest 
w tym miejscu specjalistyczna 
opieka pielęgnacyjna i rehabi-
litacja. Trafiają tutaj najciężej 
chorzy, którzy są już po leczeniu 
szpitalnym. 
- Remont, to krok w nowocze-
sność i krok bardzo potrzebny 
naszym mieszkańcom – mówi 
wicemarszałek województwa 
opolskiego Roman Kolek, odpo-
wiedzialny za służbę zdrowia.
Burmistrz Niemodlina Dorota 
Koncewicz dodaje, że gmina 
oferuje bardzo wiele programów 

skierowanych do seniorów, a za-
kład opieki leczniczej jest nasta-
wiony na specjalistyczną po-
moc.  - Miejsce jest to niezbędne 
szczególnie dla ludzi w wieku 
senioralnym, którzy nie mogą już 
sami funkcjonować – mówi. 
Dofinansowanie ze środków 
unijnych pozwala praktycznie na 
gruntowną przebudowę budyn-
ku. Dodatkowo z budżetu pań-
stwa przekazano dofinansowa-
nie w kwocie ponad 3 milionów 
700 tysięcy złotych. Kompleks 
składa się z części powojennej 
i przedwojennej. W miejscu sta-
rej nieużytkowanej pralni znaj-

ZDROWIE

Piotr Wrona

dzie się ośrodek rehabilitacyjny. 
- Otrzymując pieniądze możemy 
stworzyć idealne warunki w któ-
rych będą mogły przebywać nie 
tylko osoby z deficytami zdro-
wotnymi, będą tam znajdowały 
się gabinety rehabilitacyjne – 
mówi Koncewicz. 
Dodajmy, że budynek nie speł-
niał kryteriów Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, a to znacząco 
ogranicza możliwości prowa-
dzenia usług rehabilitacyjnych.  
Jadwiga  Konieczniak, dyrek-
tor Samorządowy Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Niemodlinie 
przyznaje, że na te prace cze-

kano wiele lat. - Po zamknięciu 
szpitala w 2000 roku użytko-
waliśmy tylko część kompleksu. 
A poprzedni większy remont był 
tutaj przeprowadzony jeszcze 
w czasach, kiedy działał szpital 
– mówi Konieczniak.

130 855   
milionów zł dla 

szpitali w regionie 
w latach 

2014-2020

Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo
Dbając o poprawę warunków leczenia i o profilaktykę zdrowia, myślimy perspektywicznie. Bo ważne jest nie tylko to, co się uda 
zrobić w tej kadencji, ale to, jak to wpłynie na kondycję naszego zdrowia w przyszłości. 

Urząd marszałkowski ma unijne 
pieniądze nie tylko na szpitale 
wojewódzkie, ale również po-
wiatowe. 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 powiato-
wych.  - Wszystkie te szpitale 

traktujemy bardzo uczciwie, 
pieniądze przyznajemy według 
ściśle określonych kryteriów, 
które wynikają z  tzw. priory-
tetów zdrowotnych. To one są 
podstawą inwestycji w placów-
kach ochrony zdrowia – mówi 
wicemarszałek Roman Kolek.

Inwestycje zgodne  
z priorytetami
Najważniejsze są inwestycje 
związane z ratowaniem życia 

i zdrowia, z poprawą jakości 
opieki ginekologicznej, położ-
niczej i opieki nad najmłodszy-
mi dziećmi. Ale także - z uwagi 
na starzenie się społeczeństwa 
– inwestycje dotyczące opieki 
medycznej nad osobami star-
szymi i niepełnosprawnymi. 
Mamy pieniądze nie tylko na 
inwestycje, ale również na pro-
gramy profilaktyczne. Dbamy 
o to, aby edukacja zdrowotna 
była na jak najwyższym pozio-

mie, wspieramy kobiety w ciąży, 
młode mamy i dzieci do dru-
giego roku życia – oferujemy 
im bezpłatną opiekę, badania, 
szczepienia. Jest także bardzo 
ważny  program przeciwdziała-
nia nadwadze i otyłości. 
 - Pieniądze, które mamy na te 
cele, w kapitalny sposób dają 
szansę na poprawę jakości 
opieki. I, co ważne, podejmu-
jąc i finansując te inicjatywy, 
myślimy o tym, jakie będą ich 

skutki w przyszłości. W samo-
rządzie często podejmuje się 
działania  krótkotrwałe, zwią-
zane z kadencyjnością. A my 
myślimy o zdrowiu naszych 
mieszkańców  za wiele, wiele 
lat.  Jako lekarz wiem, że to do-
bry sposób patrzenia na służbę 
zdrowia – dodaje Roman Kolek. 

Violetta Ruszczewska

Remont w niemodlińskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej trwa
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Ważny głos mieszkańców  
W 2017 roku samorząd województwa opolskiego zrealizował po raz pierw-
szy Marszałkowski Budżet Obywatelski – po to, by mieszkańcy wojewódz-
twa mieli jak największy wpływ na to, co dzieje się w regionie.  

Początkiem było po-
łączenie pasji, ener-
gii i chęci zmiany oto-
czenia. Dziś wspólnie 
koncertują nie tylko 
w kościele czy w trak-
cie festynów, ale rów-
nież w salach koncer-
towych.  Mały zespół 
ze Szczepanowic stał 
się wielką orkiestrą.

W budżecie województwa 3 mi-
liony złotych przeznaczono na 
realizację pomysłów, zgłasza-
nych przez mieszkańców regio-
nu. Pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec województwa, któ-
ry ukończył 16 lat. Nie musiało 
stać za nim stowarzyszenie czy 
fundacja, nie musiał mieć księgo-
wej – wystarczyło zebrać okre-

19 marca 1981 roku zagrali po 
raz pierwszy. 10-osobowa or-
kiestra wykonała swój pierwszy 
koncert w trakcie odpustowej 
mszy świętej w parafialnym ko-
ściele. Tej wiosny, 17 marca, kil-
kudziesięcioosobowy skład dał 
popis swoich umiejętności w sali 
koncertowej Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Opolu. Muzycy 
przyznają, że wesoło gra się w 
trakcie festynów i biesiad, ale 
wykonanie utworów w profesjo-
nalnej sali koncertowej ma spe-
cyficznego ducha.
- Jesteśmy orkiestrą, która dzia-
ła od 37 lat. Okazji do świę-
towania jest bardzo wiele. 
Dzięki Marszałkowskiemu Bu-
dżetowi Obywatelskiemu może-
my spełnić swoje marzenia. Za 
pieniądze, które otrzymaliśmy, 
zakupiliśmy mundury i nuty. 
To pozwala nam się rozwijać, 
urozmaicać repertuar i dawać 
publiczności radość – mówi Ar-
tur Szymaniec, prezes Fundacji 
Orkiestra Dęta Opole-Szczepa-
nowice. Wspomina, że niewielka 
grupa ludzi zaszczepiła pasję 

do muzyki zarówno w młodzie-
ży, jak i dorosłych. – Można po-
wiedzieć, że szczególny rozkwit 
ma miejsce od ośmiu lat – mówi. 
Dziś za pulpitami zasiadają całe 
rodziny. Wśród koncertujących 
są rodzice i ich dzieci, sąsiedzi, 
znajomi i przyjaciele. Tworzą się 
również orkiestrowe związki. 
Na ten uroczysty koncert przy-
gotowano specjalny repertuar 
pod batutą Rolanda Mendla. 
W trakcie koncertu wystąpił 

na scenie Lukas Gogol wraz z 
Gorka Hermosem,  muzykiem 
i kompozytorem zwycięskiego 
utworu wykonanego w trakcie 
programu „Mam Talent”. Lukas, 
mieszkający w Chróścinie, jest 
uczniem Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Opolu. Dzięki tele-
wizyjnej produkcji zrobiło się o 
nim głośno. Wygrana w show 
pozwoliła mu na zakup wy-
marzonego instrumentu, czyli 
profesjonalnego koncertowego 

akordeonu. 
Członek zarządu województwa 
Szymon Ogłaza, który uczest-
niczył w koncercie, podkreśla 
zaangażowanie mieszkańców 
w trakcie głosowania nad pro-
jektem MBO. – Poprzednia edy-
cja Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Sympatycy i osoby skupione 
wokół artystów zdobyli ponad 
3 tysiące głosów. Tym samym 

orkiestra otrzymała 137 tysięcy 
złotych – przypomina.
Marta i Ola Gabryel, członkinie 
orkiestry wspominają, jak zbie-
rały podpisy – Chodziłyśmy po 
sąsiadach, zachęcałyśmy do od-
dania na nas głosu. Bardzo cie-
szymy się z koncertu. Szczegól-
nie lubimy grać utwór „Lignum”. 
To kompozycja Thiemo Kraasa 
– mówią. 

śloną liczbę podpisów, wspie-
rających pomysł. Jeśli projekt 
uzyskał w głosowaniu poparcie 
mieszkańców, to urząd marszał-
kowski go realizował i rozliczał. 
Dzięki Marszałkowskiemu Bu-
dżetowi Obywatelskiemu zreali-
zowano wiele ciekawych inicja-
tyw - 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

37 lat „stuknęło” orkiestrze ze Szczepanowic

Koncert szczepanowickiej orkiestry w opolskiej szkole muzycznej był dużym wydarzeniem

Piotr Wrona
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- Rozpoczęcie budo-
wy trzech obwodnic, 
osiemnaście mostów, 
wiele kilometrów no-
wych dróg – to część 
inwestycji  mijającej 
kadencji w samorzą-
dzie województwa, 
poprawiających bez-
pieczeństwo i komfort 
podróżowania. Tylko 
w tej chwili na drogach 
wojewódzkich trwa 
niemal 20 budów – 
mówi Szymon Ogłaza, 
członek zarządu woje-
wództwa opolskiego 

Ten rok jest rekordowy dla 
inwestycji na drogach woje-
wódzkich.
- To prawda. Boom inwestycyjny 
trwa od dłuższego czasu.  Przez 
ostatnie sześć lat w wojewódz-
twie opolskim w drogi zainwe-
stowaliśmy niemal 750 mln zł. 
Wszystko z troską o poprawę 
bezpieczeństwa i komfort podró-
żowania naszych mieszkańców. 
Szybciej i wygodniej mogą doje-
chać do pracy czy szkoły. Nowe 
drogi to także szansa rozwoju 
gospodarczego regionu i nowe 
miejsca pracy. 
W tej chwili prowadzimy około 
20 budów na drogach w całym 
województwie. Trwa m.in. budo-
wa obwodnicy Malni i Choruli na 
drodze 423, na drodze 405 bu-
dowany jest most nad Ścinawą. 
Jak policzyłem, to już 18 most, 
jaki wybudowaliśmy w tej ka-
dencji w ciągu dróg wojewódz-
kich. To powód do dumy. Obec-
na liczba i zakres inwestycji na 
drogach są największe w historii 
samorządu i istnienia wojewódz-
twa. Budujemy nowe drogi, ob-
wodnice, mosty, modernizujemy 
już istniejące trasy.  Inwestycje 
w drogi były lub są prowadzone 

w każdym powiecie.
Niezwykle ważne są właśnie 
obwodnice naszych miast, któ-
re pomagają uniknąć tak uciąż-
liwych korków.
- W tej kadencji uda nam się roz-
począć budowę trzech obwod-
nic z czego jedna, obwodnica 
Czarnowąsów jest już zakoń-
czona.  Udało nam się w półtora 
roku zbudować za kwotę 118,5 
mln nową drogę, która odciąży-
ła ruch w kierunku Namysłowa, 
a także usprawniła ruch wokół 
elektrowni. Wspomniana już ob-
wodnica Malni i Choruli budowa-
na jest w technologii betonowej. 
Poprawi ona dojazd do cemen-
towni Górażdże, jak i dojazd od 
strony węzła autostrady A4 do 
południowych dzielnic Opola. 
Mam nadzieję, że wkrótce uda 
nam się rozstrzygnąć kolejny 
przetarg – tym razem na budowę 
obwodnicy Dobrodzienia.

Dla mieszkańców regionu istot-
ne jest dobre skomunikowanie 
z Opolem, stolicą regionu.
- Pracujemy nad poprawą całej 
sieci dróg w regionie, a Opole 
jest największym węzłem komu-
nikacyjnym zarówno drogowym, 
jak i kolejowym. W samym Opolu 
sfinansowaliśmy z funduszy unij-
nych kilka istotnych budów – wę-
zeł przy ul. Sobieskiego, wiadukt 
w ciągu ulicy Ozimskiej, wiadukt 
w ciągu ulicy Reymonta. Także 
przebudowa ul. Niemodlińskiej 
była realizowana przy wsparciu 
pieniędzy unijnych z regionalne-
go programu operacyjnego.
Skomunikowanie powiatów ze 
stolicą regionu i poprawa dróg 
na osi północ-południe w regio-
nie są zapisane w naszej stra-
tegii. Dlatego konsekwentnie 
realizujemy te zadania. Kom-
pleksowo przebudowujemy dro-
gę 414  drogi od Winowa przez  
Górki,  Chrząszczyce, aż do ob-
wodnicy Białej. Droga 454 do 
Namysłowa  to nie tylko obwod-
nica Czarnowąsów, ale także 
wiele innych odcinków, które są 
remontowane.
Infrastruktura drogowa i kolejo-
wa często nazywana jest krwio-
biegiem gospodarki. Dlatego 
budujemy też kilometry dróg 
dojazdowych do terenów inwe-
stycyjnych, gdzie powstały nowe 
zakłady, dające miejsca pracy 
dla mieszkańców regionu

INFRASTRUKTURA

Milionowe inwestycje dla bezpieczeństwa  
i komfortu mieszkańców

Inwestycje na drogach woje-
wódzkich 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. 

Obwodnica Czarnowąsów to, jak do tej pory, największa inwestycja na drogach wojewódzkich 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

58,56 km 
przebudowanych dróg

powiat opolski
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Pociągiem z Opola do Nysy poniżej godziny

Kilometry nowych ścieżek rowerowych

Remontowana jest linia kolejowa między Opolem 
a Nysą. 106 milionów 800 tysięcy złotych, to dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej na program zwią-
zany z nowoczesnym transportem kolejowym.

Trwa budowa ponad 
33 kilometrów nowych 
ścieżek pieszo-rowero-
wych w gminach po-
wiatu opolskiego - to 
efekt projektu wartego 
prawie 50 milionów zło-
tych. Niemal 40 milio-
nów złotych przekazał 
na ten cel zarząd wo-
jewództwa opolskiego 
w ramach Regionalne-
go Programu Operacyj-
nego.

Od grudnia 2020 roku bę-
dziemy jeździć tam pociągiem 
szybciej. Inwestorem tych prac 
jest spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., które jest wła-
ścicielem torów, ale pieniądze 
na ten cel zabezpieczył urząd 
marszałkowski.
- Linia Opole-Nysa to ważna 
linia dla regionu,  komunika-
cja dwóch dużych miast. W tej 
chwili podróż pociągiem na tej 
trasie trwa godzinę trzydzie-
ści – czterdzieści minut, co jest 
mocno uciążliwe dla wszyst-
kich – mówi Remigiusz Wi-
dera, dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Gospodarki 
UMWO. 

Rewitalizacja linii kolejowej 
Nysa – Opole będzie koszto-
wać 132,464 mln zł, a kwota 
dofinansowania z UE wynie-
sie  88,167 mln zł. Projekt ma 
zostać zakończony w grudniu 
2020 roku, w jego efekcie zmo-
dernizowana zostanie linia 
kolejowa o długości ponad 47 
kilometrów, poprawi się tak-
że bezpieczeństwo na ośmiu 
przejazdach kolejowych.  

Andrzej Kudła, zastępca dyrek-
tora Regionu Śląskiego PKP PLK 
mówi, że spółka dotrzyma ter-
minu. - Chcielibyśmy oddać linię 
w użytkowanie w grudniu 2020 
roku. Ten remont to także po-

nad 50 obiektów inżynieryjnych, 
zmodernizowane stacje i przy-
stanki, które będą bardziej przy-
jazne da osób niepełnospraw-
nych. Nowe wiaty, oświetlenie, 
tablice informacyjne - będzie 
taki komfort, jak na wszystkich 
modernizowanych liniach kole-
jowych w Polsce – dodaje.

Szymon Ogłaza, członek za-
rządu województwa mówi, że 
dzięki tym pracom podróż na tej 
trasie będzie trwać poniżej go-
dziny. - Mamy nadzieję że przy-
ciągnie to więcej pasażerów, bo 
chcemy też po 2020 roku przy-
gotowywać zwiększoną ofertę 
dla na tej trasie – dodaje. Projekt 

jest w całości realizowany przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe, ale 
to samorząd województwa, 
przygotowując Regionalny Pro-
gram Operacyjny, stworzył moż-
liwość dofinansowania z regio-
nalnych funduszy unijnych prac 
modernizacyjnych na tej ważnej 
w regionie linii.

50 milionów złotych będzie kosz-
towała budowa ścieżek pieszo
-rowerowych i parkingów bike&ri-
de w 8 gminach należących do 
aglomeracji opolskiej (Chrząsto-
wice, Komprachcice, Lewin Brze-
ski, Łubniany, Prószków, Tarnów 
Opolski, Tułowice i Turawa).
Starosta opolski Henryk Lakwa 
zaznacza, że jest to kontynuacja 
pierwszej części projektu. Dzięki 
niemu zbudowano już ścieżki ro-
werowe, które połączyły Popie-
lów z Chróścicami wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 457 oraz dwa par-
kingi bike&ride przy głównych 
przystankach autobusowych 

w Dobrzeniu Wielkim i Popielo-
wie. Powstała również kładka 
pieszo-rowerowa wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową w Krasiejowie.

We współpracy siła 

–  Chcemy przekonać naszych 
mieszkańców, aby zrezygnowali 
z samochodów na rzecz trans-
portu publicznego. Rozbudowu-
jemy infrastrukturę sprzyjającą 
rowerzystom. To nie tylko ścież-
ki rowerowe, ale również centra 
przesiadkowe bike&ride i park&ri-
de. To jest bardzo duże przedsię-
wzięcie, na które nie byłoby stać 
samodzielnie poszczególnych 
samorządów. Parkingi dla samo-
chodów będą znajdować się obok 
dworców kolejowych w Lewinie 
Brzeskim, Tułowicach i Suchym 
Borze. Parkingi dla rowerów po-
wstają zaś tam, gdzie są przy-
stanki autobusowe – mówi staro-
sta Lakwa.
Atuty wspólnego przystąpienia 
do projektu ośmiu gmin i powia-
tu podkreśla marszałek Andrzej 

To już nowe tory, po których zdecydowanie szybciej pojedziemy z Opola do Nysy

Buła: – Pieniądze łączą. Gminy 
powiatu opolskiego zjednoczyły 
się w myśleniu, co mogą zrobić za 
otrzymane pieniądze. Wszędzie 
jest zgoda, na co chcemy prze-
znaczyć pieniądze.
 
Nowe ścieżki i parkingi 

Budowa ścieżki rowerowej roz-
poczęła się w Komprachcicach. 
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
429 pracuje firma, która wygrała 
przetarg. Przygotowywane jest 
odwodnienie, część trasy wyłożo-
na jest już kostką. Podobnie w Su-
chym Borze. Poszerzona została 
już droga, prace prowadzone są 

w samej miejscowości. Przygoto-
wane jest już podłoże pod ścież-
kę rowerową. Na montaż czekają 
parkingi dla rowerów. 

W Lewinie Brzeskim w przyszłym 
roku zacznie się budowa nowo-
czesnego punktu przesiadko-
wego. – Będzie łatwiej zostawić 
samochód przed dworcem i prze-
siąść się na pociąg. Zaplanowali-
śmy parking na 80 samochodów, 
będzie również parking dla ro-
werów – mówi burmistrz Lewina 
Brzeskiego Artur Kotara.

Dla mieszkańców,  
turystów i studentów 

Gmina Turawa chce połączyć 
ścieżką rowerową okolice cen-
trum handlowego Turawa z jezio-
rem średnim, co na pewno pod-
niesie turystyczną atrakcyjność 
takiego rozwiązania. W ramach 
projektu zbudowane zostaną 
również 2 kładki pieszo-rowe-
rowe w ciągu ul. Opolskiej w Tu-
rawie oraz przy moście na rzece 
Mała Panew. Taka ścieżka byłaby 
bardzo dużą atrakcją turystyczną. 
Już teraz od wielu lat opolanie na 
rowerach z chęcią jadą w kierun-
ku jeziora średniego czy dużego 
– mówi Waldemar Kampa wójt 
Turawy.
W gminie Prószków ścieżka ro-
werowa połączy tzw. pomologię 
ze Złotnikami. W samych Złotni-
kach poszerzona zostanie jezd-
nia. Tu także wybudowany zosta-
nie parking dla rowerów.

42,10 km 
ścieżek rowerowych

powiat opolski

• 33,19 km nowych ście-
żek rowerowych
• 4 parkingi typu „parkuj 
i jedź” – 66 miejsc posto-
jowych
• 6 parkingów dla rowe-
rów – 160 miejsc postojo-
wych
• 3 nowe węzły przesiad-
kowe

W Suchym Borze budowa już trwa
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Nowoczesna karetka dla 
powiatu i Opola

Ozimek stawia 
na kulturę

Szkoła w Tarnowie Opolskim jak nowa

Opolskie Centrum Ra-
townictwa Medycz-
nego wzbogaciło się 
o nową karetkę. Spe-
cjalistyczny ambulans 
wraz z wyposażeniem 
kosztował prawie 460 
tysięcy złotych.

Zwiększa się zainteresowanie wydarzeniami kul-
turalnymi w Ozimku. To dzięki remontowi budyn-
ku domu kultury. Ten pozwolił na profesjonalne 
projekcje filmów czy organizację wystaw. Prze-
budowa możliwa była dzięki projektowi „Kultu-
ralnym szlakiem pogranicza”.

Zakończył się komplek-
sowy remont szkoły 
im. Mikołaja Kopernika 
w Tarnowie Opolskim. 
Największy zakres prac 
dotyczył termomoder-
nizacji budynku.

Nowa karetka została w więk-
szości sfinansowana z budżetu 
województwa opolskiego. Ob-
sługiwać będzie Opole i powiat 
opolski. Nowy pojazd ma m.in. 
defibrylator, respirator, pom-
pę infuzyjną, ale też nietypo-
we urządzenie, czyli aparat do 
specjalistycznego masażu ser-
ca Lucas. Zastępuje on ratow-
nika i sam może prowadzić ak-
cję  reanimacyjną już w trakcie 
transportowania do pojazdu. 
Wszystko zależy od potrzeb 
i sytuacji w miejscu zdarzenia.
Dyrektor pogotowia Ireneusz 
Sołek mówi, że pogotowie fi-
nansowane jest z budżetu 
państwa, ale często to dzięki 
sponsorom czy pomocy sa-
morządów możliwe jest kupno 
nowych pojazdów. – Karetki 
eksploatują się, a muszą być 

Ozimek wspólnie z czeskim Mĕsto 
Rymařov zdobyły unijną dotację, 
którą zainwestowały w remonty, 
projekty edukacyjne i wydarze-
nia kulturalne. Dzięki temu jeden 
z najważniejszych ośrodków kul-
tury w gminie Ozimek cieszy się 
dziś dużym zainteresowaniem. 
Zwiększył się komfort zarówno dla 
odwiedzających, jak i samych ar-
tystów. W tym czasie zorganizo-
wano imprezy dla dzieci i młodzie-
ży z czeskiego miasta Rymarov 
oraz Ozimka.
Remont pochłonął blisko 6 mln 
zł, z czego 1,2 mln pochodziło 
z unijnej dotacji. Dzięki przebudo-
wie holu możliwa jest organiza-
cja wystaw i mniejszych spotkań. 
Bardziej komfortowo jest również 
w samej sali widowiskowej. Wbu-
dowano dwie windy. Jedna po-
zwala na swobodne dotarcia na 
poziom biur, druga - zewnętrzna 
- na poziom sali widowiskowej. 
- Remont wpłynął na frekwencję, 
ale również pozwolił na uatrakcyj-
nienie naszych wydarzeń. Bardzo 
często też korzystamy z unijnych 
dofinansowań, aby organizować 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Nasz 
dom kultury stał się magnesem 
również dla ludzi spoza samego 
Ozimka – mówi dyrektor Justyna 
Wajs-Fijałkowska. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
przygotowano m.in. projekt „sztu-
ka wody” czy „zoom na Ozimka”. 

- Wozimy dzieci na plenery, a one 
mogą realizować się artystycznie. 
Zorganizowane zostały degusta-
cje ryb. Łącznie zorganizowano 
6 wyjazdów plenerowych. Dzieci 
miały możliwość niecodziennego 
odbycia lekcji plastyki przekłada-
jąc, za pomocą farb akrylowych, 
swoją impresję dotyczącą tematu  
wody i tego co w niej żyje, na duże 
blejtramy oparte o sztalugi plene-
rowe  – dodaje dyrektor domu kul-
tury.
Innym pomysłem jest integracja 
wszystkich mieszkańców, a efek-
tem tego ma być film promujący 
Ozimek. „Zoom na Ozimek”, to ko-
lejny z projektów.
Najbliższa ciekawa propozycja 
domu kultury związana jest z ko-
lejnictwem. W listopadzie chętni 
będą mogli wziąć udział w warsz-
tatach budowania makiet kole-
jowych. Będą też pokazy i liczne 
wystawy związane z miniaturami 
pociągów i odtworzeniem miast. 

Ponad 3 miliony 500 tysięcy 
kosztował remont szkoły w Tar-
nowie Opolskim. 1 milion 200 ty-
sięcy to unijna dotacja. – Zdecy-
dowaliśmy się na to, aby szkoła 
została przy okazji termomoder-
nizacji odnowiona. Sale zostały 
odmalowane, wymienione okna, 
całkowicie zmodernizowano 
stołówkę, zmieniony został sys-
tem ogrzewania. To wpłynie na 
znaczące oszczędności – mówi 
zastępca wójta Tarnowa Opol-
skiego Magdalena Chudowska. 
Zamontowana została również 

pompa ciepła i panele słoneczne. 
- Chcieliśmy aby ten remont był 
bardzo kompleksowy. Termo-
modernizacja szkoły pozwoliła 
również na zmianę elewacji. Te-
raz nawiązuje do współczesnych 
budynków szkolnych – dodaje 
Magdalena Chudowska.
Wyremontowana była również 
sala gimnastyczna, szatnie, wy-

mieniono instalację elektryczną. 
Prace odbywały się tak, aby 
zdążyć przed pierwszym dzwon-
kiem. Udało się również wymie-
nić dach. 
Dodajmy, że projekt gminy zo-
stał najlepiej oceniony w ramach 
Aglomeracji Opolskiej. 

w bardzo dobrym standardzie. 
Najważniejsze jest wyposaże-
nie, które powinno być najwyż-
szej jakości – uważa dyrektor. - 
Z tego sprzętu będą korzystać 
bardzo dobrze wykwalifikowa-
ni ratownicy – zaznacza mar-
szałek województwa opolskie-
go Andrzej Buła.
Opolskie karetki w systemie 
są do 8 lat. Dobowo notuje się 
160 wyjazdów, a każdy pojazd 
przejeżdża dziennie około 150 
km. Każda karetka ma również 
system elektronicznego prze-
syłania zapisu EKG. 
Roman Kolek, wicemarsza-

łek województwa opolskiego 
dodaje, że dotacja z samorzą-
du, to 370 tysięcy złotych. Ra-
townictwo medyczne czekają 
kolejne zmiany. Jesteśmy zwo-
lennikami poszerzenia zakre-
su działania, aby system był 
efektywniejszy i sprawniejszy. 
Tutaj dominująca rola jest rzą-
du i wojewody. Ten system jest 
mocno niedofinansowany, na 
zakup nowych pojazdów bra-
kuje pieniędzy. Nie bacząc na 
taki podział zadań, my prze-
kazujemy na ten cel pieniądze 
– dodaje Roman Kolek. 

PW

PW

79 
wspartych szkół

powiat opolski

Piotr Wrona

Nowa karetka posłuży pacjentom z  Opola i powiatu opolskiego

Hol domu kultury po remoncie to także miejsce wydarzeń kulturalnych

Termomodernizacja tarnowskiej szkoły dodała budynkowi elegancji
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Chróścina najpiękniejsza w województwie opolskim 

Zadbali o rezerwat

Kompleks boisk, korty 
tenisowe, szlaki rowe-
rowe i biegowe. Odno-
wiony park i prężnie 
działające organiza-
cje pozarządowe. Tak 
wygląda Chróścina, 
zwycięzca konkursu 
„Piękna Wieś Opolska 
2018”.

Rezerwat przyrody 
„Staw Nowokuźnic-
ki” odzyskał blask. To 
miejsce wypoczynku 
i podziwiania unikato-
wej przyrody, tu można 
oglądać m.in. kotewkę 
orzech wodny i salwi-
nię pływającą.

Mieszkańcy wsi potrafią skutecz-
nie zawalczyć o unijne pieniądze, 
gminne dofinansowania czy mą-
drze zagospodarować fundusz 
sołecki. W efekcie na wsi żyje 
się bardzo wygodnie. Zarów-
no młodzież, jak i dorośli, mogą 
korzystać z ogólnodostępnych 
terenów rekreacyjnych. To wła-
śnie wspólne działania społecz-
ności lokalnych, a także dbałość 
o przyrodę, połączona z wyko-
naniem inwestycji zostały doce-
nione w tegorocznym konkursie 
„Piękna Wieś Opolska 2018”.
Pierwsza nagroda powędrowa-
ła do mieszkańców Chróściny 
w gminie Dąbrowa. - To ogromy 
wieloletni wysiłek wielu ludzi. 

Otwarty wczesną wiosną staw 
ukazał swoje piękniejsze obli-
cze latem. Równie pięknie pre-
zentować się będzie w barwach 
jesieni i zimy. Wzdłuż stawu 
odbudowano ścieżkę eduka-
cyjną z pomostami widokowy-
mi i czatownią oraz tablica-
mi informującymi o walorach 
przyrodniczych i potrzebie ich 
ochrony. Ponadto utworzono 
stanowiska umożliwiające ob-
serwację zagrożonego gatunku 
kotewki orzecha wodnego oraz 
występujących tam gatunków 
ptactwa wodno-błotnego, co 
zapewne będzie atrakcją dla tu-
rystów zainteresowanych tema-
tyką ornitologiczną.

Stawiamy na bioróżno-
rodność  

Sama inwestycja to element du-
żego projektu, na łączną kwotę 
prawie 4 mln zł. Projekt “Bio-
różnorodność Opolszczyzny 
– skarbem dziedzictwa przy-
rodniczego”, w ramach którego 
zrealizowano tę inwestycję, to 
projekt obejmujący różnorodne 
działania. Były to m.in. szkolenia 
i warsztaty o tematyce proeko-
logicznej dla społeczności lokal-
nych, prace nad  koncepcjami 
zagospodarowania przestrzeni 
wiejskich, ze szczególnym naci-
skiem na wykorzystanie rodzi-
mych nasadzeń.
– Staw Nowokuźnicki porząd-
kuje gospodarkę wodną, ale 
to jednocześnie ogromny wa-
lor edukacyjny – wylicza mar-
szałek województwa Andrzej 
Buła. Przyznaje także, że wbrew 
wcześniejszym obawom, projek-
ty z dziedziny bioróżnorodności 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem. – Nasze samorządy i bene-
ficjenci świetnie rozumieją połą-
czenie atrakcyjnej edukacji i tego, 

co zostaje w formie inwestycyj-
nej. To także przykład uzupełnie-
nia oferty turystyki jednodniowej 
– dodaje.

Urokliwe miejsce,  
unikatowe gatunki 
 
Z realizacji inwestycji zadowo-
lona jest również burmistrz Pró-
szkowa Róża Malik. – Dzięki 
otaczającym staw kwaśnym 
torfowym łąkom i spływającym 
z nich wodom, kotewka wodna 
ma u nas bardzo sprzyjające śro-
dowisko. Oprócz niej mamy inne 
cenne okazy, takie jak salwinia 
czy szalej. Zapraszamy również 

miłośników ptactwa. Ich bogac-
two można podziwiać z wieży 
widokowej – zachęca burmistrz 
Prószkowa. 
Ten pozytywny efekt realizacji 
zauważają sami mieszkańcy. 
– Akwen i jego otoczenie przy-
rodnicze to duża atrakcja. Od 
zawsze czuliśmy się zżyci z tym 
stawem. Zależy nam na tym 
miejscu i będziemy o nie dbać 
– mówili podczas marcowego 
otwarcia Dominika i Piotr Pa-
chowie. Jak dodają, to doskonałe 
miejsce spacerów, chętnie od-
wiedzane przez turystów spoza 
najbliższej okolicy, także z pobli-
skiego Opola. 

Na szczególne walory przyrod-
nicze zwraca uwagę Justyna 
Kantorczyk–Gałkiewicz, Re-
gionalny Konserwator Przyrody 
w Opolu. – Najciekawszy ele-
ment tego rezerwatu to oczywi-
ście rośliny wodne i słynna już 
kotewka oraz salwinia – paproć 
wodna. Kotewka towarzyszyła 
człowiekowi w czasach bardzo 
ciężkiego kryzysu. Ludzie wy-
dobywali jej orzechy, robili z niej 
mąkę i chleb. Ma ona też bardzo 
ciekawe właściwości dekoracyj-
ne. Co ciekawe – służyła rów-
nież odstraszaniu nieprzyjaciół 
domostw. Rozsypane orzechy 
kotewki miały kolce i skutecznie 
zatrzymywały niepożądanych 
gości – podsumowała.
Rezerwat przyrody „Staw Nowo-
kuźnicki” to obszar o powierzchni 
28,91 ha, położony na terenie 
obszaru chronionego krajobrazu 
„Bory Niemodlińskie”. Obecnie 
jest to jeden z dwóch rezerwa-
tów w regionie chroniących florę 
i faunę, związaną z siedliskami 
wodnymi  i bagiennymi.

Podniosła się ranga miejscowo-
ści. Teraz żyje się nam bardzo 
wygodnie. Jesteśmy zaangażo-
wani. Wszyscy mieszkańcy pra-
cują na swoją, rzecz. Mamy zgra-
ny team, sporo liderów. Cieszę 
się, że właściciele wielu naszych 
firm oferują bezinteresowną po-
moc – mówi Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, szefowa Stowa-
rzyszenia Miłośników Chróściny .
- Dzięki gminie Dąbrowa udało 
nam się zdobyć pieniądze na re-

nowację parku. To jest prawdzi-
wa perełka, a dla nas prestiż, że 
jesteśmy najpiękniejsi – nie kryje 
satysfakcji sołtys Magdalena 
Podsada.
Ewa Rosińska, liderka wiejska, 
mówi o tym, że bez większego 
problemu mieszkańcy angażu-
ją się i rozmawiają o przyszło-
ści miejscowości. – Najważniej-
sze jest to, aby pierwszy raz się 
udało, później wszystko nakręca 
się samo. To daje również satys-

fakcję mieszkańcom i pomaga 
w pozyskiwaniu pieniędzy. Jak 
się wygrywa, jest bardzo dużo 
osób do pomocy  – dodaje lider-
ka. 
W Chróścinie mieszkańcy mają 
do dyspozycji nowoczesny kom-
pleks boisk, korty tenisowe. 
W odnowionym parku do dys-
pozycji są ścieżki piesze i rowe-
rowe. Działające od ośmiu lat 
stowarzyszenie organizuje spo-
tkania przyrodnicze. Partnerami 

w tym przedsięwzięciu są Opol-
skie Towarzystwo Przyrodnicze, 
Uniwersytet Opolski i sami przy-
rodnicy.
Marszalek województwa opol-
skiego Andrzej Buła podkreśla, 
że konkurs napędza całą Opolsz-
czyznę. – Udało nam się zachęcić 
wsie do pozytywnego konkuro-
wania ze sobą. Laureaci stają się 
inspiracją dla innych. Są przykła-
dem, że warto sięgać po unijne 
fundusze i realizować przy ich 
pomocy ważne dla lokalnej spo-
łeczności przedsięwzięcia. Nasze 
miejscowości pięknieją. Dbałość 
o jeden element przyczynia się 
do tego, że remontowane i od-
nawiane są kolejne. Dziś już nie 
zaskakuje, że niewielkie miejsco-
wości mają piękną infrastrukturę 
– mówi marszałek.

OBSZARY WIEJSKIE

Karolina Kondracka

Piotr Wrona

Park w Chróścinie

34 
nowe place

zabaw

powiat opolski

Nowe pomosty na stawie zachęcają do spacerów
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WOJEWÓDZTWO TO MIESZKAŃCY

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

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

- W czym się ta troska o rodzi-
nę i seniorów przejawia?
W programie regionalnym na 
lata 2014-2020 mamy w sumie 
360 milionów euro na działa-
nia skierowane bezpośrednio do 
mieszkańców. Już dziś w ramach 
tych pieniędzy specjalną opie-
ką objęliśmy ponad 15 tysięcy 
kobiet w ciąży i młodych ma-

tek, około 9000 dzieci jest bez-
płatnie szczepionych przeciwko 
pneumokokom, powstaje niemal 
500 nowych miejsc dla dzie-
ci w niepublicznych żłobkach, 
17 domów dla seniorów w róż-
nych 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 unij-
nych.
Samorząd województwa jest 
koordynatorem wydatkowania 
funduszy unijnych w regionie. To 
niezwykle odpowiedzialne zada-
nie, 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, szcze-
gólnie tych na poprawę kon-
kurencyjności przedsiębiorstw 
i atrakcyjności gospodarczej. 
Opolanie na co dzień korzysta-
ją z inwestycji, które powstały 
w poprzedniej perspektywie fi-
nansowej i są realizowane teraz.

- Ile pieniędzy z Unii Europej-
skiej miała w ostatnich latach 
Opolszczyzna?
W latach 2014-2020 mamy do 
zagospodarowania 4 miliardy 
złotych. Większość tej kwoty 
już rozdysponowaliśmy. Jednym 
z naszych priorytetów jest rynek 
pracy. Mamy na uwadze zwłasz-

cza ludzi młodych, bo im jest na 
starcie najtrudniej. Najważniej-
sze jest, by młodzi, obojętnie po 
jakim są etapie nauczania, czuli 
się potrzebni w firmach, w któ-
rych podejmują pracę. Urucho-
miliśmy więc programy stażowe 
dla przedsiębiorstw z nastawie-
niem właśnie na młodych. Już 
dziś możemy mówić o niezłych 
efektach, bo około 70 proc. ich 
uczestników zostaje w zakła-
dach, w których odbywali staże. 
Atrakcyjna, dobrze płatna praca, 
to jeden z warunków, by zatrzy-
mać tu młodych.
Rozwoju regionu nie będzie bez 
rozwoju przedsiębiorczości, dla-
tego cieszy mnie duża aktyw-
ność opolskich firm w konkur-
sach i staraniach o pieniądze 
unijne.

-  Samorząd województwa 
zainwestował także ogromne 
pieniądze w infrastrukturę.
Tak, to przede wszystkim wiele 
kilometrów nowych dróg woje-
wódzkich, które poprawiły ko-
munikację, zapewniły lepszy 
dojazd do terenów inwestycyj-
nych i większe bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. To m.in. 
wybudowana obwodnica Czar-
nowąsów, ułatwiająca przede 
wszystkim dojazd do rozbu-
dowywanej Elektrowni Opole, 
budowana obecnie obwodnica 
Malni i Choruli, wiele wyremon-
towanych czy gruntownie prze-
budowanych dróg w każdym 
powiecie.
Sporo zainwestowaliśmy w roz- 
wój komunikacji kolejowej – 

mamy już siedem nowoczesnych 
„Impulsów”, które dziś jeżdżą na 
trasie Kędzierzyn-Koźle – Wro-
cław. Impulsy to najnowocze-
śniejsze pociągi elektryczne 
tego typu w Europie. Są nie tylko 
komfortowe, ale przede wszyst-
kim bezpieczne, a koszt każdego 
z nich  to około 13 miliona zło-
tych.
Wygospodarowaliśmy pieniądze 
na modernizację linii kolejowej 
między Opolem a Nysą. Moderni-
zacja już trwa, a dzięki niej czas 
przejazdu na tej trasie skróci się 
o prawie połowę i będzie trwał 
około 50 minut.
Infrastruktura, to wreszcie inwe-
stycje związane z ochroną prze-
ciwpowodziową, czyli kilometry 
przebudowanych obwałowań od 
Kędzierzyna-Koźla po Brzeg.

Mieszkańcy  
współdecydują
 
- Władze regionu dały miesz-
kańcom możliwość współde-
cydowania o tym, na co wy-
dawać pieniądze z budżetu 
województwa. Jak Pan ocenia 
tę inicjatywę po pierwszych 
doświadczeniach?
W tym roku już po raz drugi re-
alizujemy Marszałkowski Budżet 
Obywatelski. Stoję na stano-
wisku, że jeśli jest możliwość, 
by mieszkańcy mogli zdecydo-
wać o wydaniu pewnej kwo-
ty 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 zaintereso-
wanie mieszkańców naszą pro-
pozycją 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 nie-
zwykle potrzebne projekty.

Współpraca to podstawa

- Samorząd województwa ma 
ściśle określone ustawą zadania, 
ale to nie znaczy, że skupia się 
wyłącznie na nich.
W sprawach ważnych dla re-
gionu i mieszkańców wspieramy 
także inne instytucje. Pomogli-
śmy finansowo w uruchomieniu 
kierunku lekarskiego na Uni-
wersytecie Opolskim. Najpierw 
przekazaliśmy 1 milion złotych 

na przygotowanie dokumen-
tacji niezbędnej do utworzenia 
tego kierunku. Później Sejmik 
Województwa Opolskiego jed-
nogłośnie zdecydował o przeka-
zaniu Wojewódzkiego Centrum 
Medycznego jako darowizny na 
rzecz Uniwersytetu, by ten mógł 
przekształcić go w kliniczne cen-
trum medyczne. Wartość tej nie-
ruchomości to 179 milionów zło-
tych. Następnie przekazaliśmy 
uczelni kolejne 1 milion 880 ty-
sięcy złotych na tzw. wkład wła-
sny do projektów doposażenia 
Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego. 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 wyko-
nanych lotów. Dzięki staraniom 
samorządu województwa od 
listopada 2016 roku funkcjonu-
je tymczasowa baza LPR, a już 
niebawem opolska załoga prze-
niesie się do nowoczesnej, stałej 
bazy w Polskiej Nowej Wsi. Na 
jej budowę przekazaliśmy z bu-
dżetu województwa ponad 7,5 
miliona złotych.

Region to po prostu jego miesz-
kańcy i to, co robimy, robimy dla 
nich. A takie efekty nie byłyby 
możliwe, gdyby nie dobra współ-
praca samorządu wojewódz-
twa z wieloma środowiskami 
– samorządami lokalnymi, insty-
tucjami i organizacjami, a przede 
wszystkim z samymi mieszkań-
cami. I za tę codzienną, dobrą 
współpracę wszystkim bardzo 
dziękuję. 

dotacje na rozwój

146
przedsiębiorstw

powiat opolski

dotacje na rozwój

205
przedsiębiorstw

Opole


