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Miliony złotych na kształcenie
zawodowe w województwie
Od lat samorząd województwa opolskiego przeznacza ogromne pieniądze na lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy. Poprawia się m.in. baza praktycznej nauki zawodu, firmy otwierają swoje drzwi przyszłym młodym
pracownikom. Szkoły wsłuchują się w potrzeby pracodawców, a
pracodawcy chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
Te działania będą kontynuowane przez koleje lata.
Jak zauważa marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła, szkolnictwo zawodowe
cieszy się sporym zainteresowaniem. – Przed nami kolejna
edycja programu, dzięki któremu będzie możliwe dalsze
unowocześnianie szkół, zagwarantowanie uczniom staży i wyjazdów m.in. na targi branżowe.
Stworzyliśmy politykę wokół
szkolnictwa zawodowego. Do-

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 stażach zawodowych

- 112 szkół i placówek
kształcenia zawodowego
zrealizowało programy
rozwojowe

tychczasowe
zaangażowanie
pomaga
nam na przygotowaniu
atrakcyjnego programu
na przyszłość. Powinniśmy zarządzać oczekiwaniami młodych ludzi,
ale i dokształcać nauczycieli – wyjaśnia marszałek i dodaje, ze do tej pory
na szkolnictwo zawodowe
przeznaczono z funduszy unijnych ponad 234 miliony złotych.
W województwie opolskim
udało się wypracować „trójpak
szkolnictwa zawodowego”. Jednoczy on we wspólnym interesie jednostki prowadzące projekty, przedsiębiorców i szkoły.
Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek

Wsparcie
Edukacji przypomina, że dotychczas jego jednostce udało
się zrealizować sześć dużych
projektów na łączną kwotę ponad 33 miliony złotych. – Mają
one kilka filarów. To doposażenie szkoły, dokształcanie nauczycieli, powołanie klubu szkół
zawodowych i niezwykle ważne
umożliwienie uczniom stałego
kontaktu z pracodawcą.
Dotychczas z programu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” skorzystało 13
tysięcy uczniów, ponad 2 tysiące
uczestniczyło w stażach. Doposażone były laboratoria i warsztaty. Za milion złotych udało się
utworzyć pracownie chemiczne
i fizyczne, zorganizowano 40
wyjazdów studyjnych, w tym
na targi branżowe. – Uczniowie
rozwijają się, mają możliwość
pracy na profesjonalnych urządzeniach. To właśnie dzięki stażom zapoznają się z praktycznymi realiami pracy, nowymi
technologiami, poznają swoich
przyszłych pracodawców, uczą
się w praktyce, jaki zawód będą
wykonywali – dodaje Tomczak.

www.opolskie.pl

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

wiązać
z trzema firmami.
W ramach projektu wspierane
i realizowane będą także kursy dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu, szkolenia dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe
i kursy nadające uprawnienia
do nauczania przedmiotów zawodowych.
Warto zaznaczyć, że poprzednia edycja projektu została
oceniona jako najlepszy w kraju projekt dla szkolnictwa zawodowego i ma szansę zostać
doceniona jako jedna z najlepszych praktyk w Europie.
Karolina Kondracka, Piotr Wrona

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej
rynku pracy III” – to 36 900 000 złotych
na lata 2018-2022
- wszystkie szkoły zawodowe we wszystkich powiatach –
- modernizacja 51 pracowni warsztatowych

- kursy zawodowe dla 3

000 uczniów
000 uczniów na stażach i praktykach zawodowych
- 5 000 000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów
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Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców
Dziś uchwały antysmogowe obowiązują
na terenie dziewięciu
województw.
Opolskie było trzecim regionem, w którym
taką uchwałę przyjęto.
Teraz w województwie
wprowadzamy
pilotażowy
program
wsparcia wymiany indywidualnych źródeł
ciepła. Właśnie został
ogłoszony nabór projektów.
Chodzi przede wszystkim
o przyłączenie gospodarstw
indywidualnych do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej
lub wymianę przestarzałych
pieców na nowe. Marszalek
Andrzej Buła podkreśla, że
ten pilotaż wprowadzany jest
po szerokich konsultacjach
w całym regionie. – Mamy
na ten cel w Regionalnym
Programie Operacyjnym trzy
miliony euro, ale zakładamy,
że montaż finansowy takich
projektów będzie się składać
z trzech równych części – informuje. Pierwszą stanowić
będą pieniądze unijne z urzędu marszałkowskiego, drugą
– pieniądze gminy, trzecią
– wkład mieszkańców, czyli właścicieli gospodarstwa,
którzy zechcą stare piece
wymienić. – To oznacza, że
nasze trzy miliony euro wygenerują inwestycje o wartości 9 mln euro – podkreśla
marszałek.
Pieniądze unijne będą przekazywane w formie dotacji,
natomiast nie ma w RPO
ograniczeń,
dotyczących

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

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

źródła
wkładu
własnego
mieszkańców. W pierwszej
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 budynków
(co ważne - nie audyty energetyczne, które są znacznie

znaleźć pieniądze, które
pomogą mieszkańcom regionu w wymianie starych
i nieekologicznych pieców
na nowe. Udało się i w październiku ruszymy z pilotażem, a w roku 2019 będą
kolejne pieniądze unijne na
wymianę kotłów i termomodernizacje. Ale wiele zależy
również od polityki rządu,
związanej przede wszystkim
z regulacją cen gazu, energii
elektrycznej i oleju. Jeśli będą
one konkurencyjne w stosunku do cen węgla, wiele
osób zdecyduje się zmienić
źródło energii.
bardziej kosztowne).
Szczegółowe zasady ubiegania się o te pieniądze można
znaleźć w dokumentacji konkursowej naboru takich projektów, który został ogłoszony na stronie rpo.opolskie.pl.
Sam nabór projektów planowany jest na grudzień tego
roku, jego rozstrzygnięcie –
na kwiecień 2019.
Jak ocenia Tomasz Hanzel
z Departamentu Koordyna-

Co trzeba wiedzieć?
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla
działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020
Termin: od 3 do 10 grudnia 2018 r.
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach
konkursu mogą się ubiegać:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
- jednostki organizacyjne
jednostek samorządu terytorialnego.
Na co można otrzymać
dofinansowanie?
- Na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
(w przypadku budynków
jednorodzinnych) oraz we

cji Programów Operacyjnych
UMWO, mieszkańcy będą
mogli składać wnioski do
gminy, której projekt otrzyma dofinansowanie, w maju

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

bądź czerwcu przyszłego
roku – tak, aby zdążyć przed
kolejny sezonem grzewczym.
Violetta Ruszczewska

Trzeba zbadać, co zanieczyszcza powietrze
Z Małgorzatą Wysocką
z Głównego Instytutu
Górnictwa, specjalistą
w Śląskim Centrum
Radiometrii Środowiskowej rozmawia Piotr
Wrona.

zanieczyszczenie. Nasze wyobrażenia często są odległe od
wyników badań. Programem
obejmujemy
województwo
opolskie, a Opole jest naszym
partnerem. Badania prowadzone są też na Śląsku, w Czechach i Słowacji.

Czy można przeliczyć wydatki na ochronę środowiska?
- Wszystko jest przeliczalne.
Liczba palenisk domowych
razy koszt wymiany pieców na
nowoczesne, daje nam konkretną kwotę. Dbałość o czyste
powietrze należy jednak traktować kompleksowo i zastanowić się, jaki element w danym
mieście najbardziej zatruwa
powietrze. W ramach projektu
Euroregionu Silesia będziemy
starali się kompleksowo zbadać, co dokładnie wpływa na

Co przyniosą Państwa badania?
- Zbieramy dane do jak najlepszego oszacowania ryzyka
zanieczyszczenia.
Tworzymy
elastyczny program, który pozwoli modelować działania na
przyszłość. Dzięki temu będziemy dokładnie wiedzieć, co się
wydarzy, gdy wyeliminujemy
ruch samochodów z centrum
danego miasta, albo jak wpłynie na środowisko wymiana
pieców czy likwidacja kotłowni.
Jak to wpłynie na nasze zdrowie. Szczegółowo będziemy

wiedzieć, jak dana fabryka
wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Do współpracy
zapraszamy ekspertów. Chcemy też wiedzieć, jak zmiany
wpłyną na zachowania mieszkańców. Chcemy dać narzędzie
ludziom, którzy mają wpływ na
kształtowanie prawa, postaw
społecznych, którzy są w stanie swoim autorytetem wpływać na zachowania mieszkańców.
Jest to program wspólny dla
przygranicznych
regionów
Polski i Czech….
- Smog nie zna granic. Dlatego
im większy obszar obejmujemy
badaniami, tym lepiej. Do tej
pory robiliśmy badania w Raciborzu i w czeskiej Karwinie.
Sprawdzaliśmy, jak wysoko
unoszą się zanieczyszczenia
i przez jakie czynniki są emi-

www.opolskie.pl

towane. Przez wiele lat było
przeświadczenie, że zanieczyszczenia napływają szczególnie z regionów przemysłowych. Nie zawsze potwierdza
się wyobrażenie, jakie mieliśmy
na ten temat. Polska ma duży
wkład w zanieczyszczenie powietrza pochodzące z niskiej

emisji czyli domowych palenisk. Czesi z tym problemem
dawno sobie już poradzili.
Przestali palić złej jakości węglem. Jednocześnie, to właśnie
nasi sąsiedzi mają dużą emisję
emitowaną z wysokich kominów, np. hutniczych.

Październik 2018
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Nowe impulsy, czyli z kulturą po torach

Szymon Ogłaza,
członek zarządu
województwa
opolskiego:

Kulturalne nazwy pociągów widoczne są zarówno na zewnątrz, jak i w środku nowych Impulsów

Jest ich już siedem, ale dwa ostatnie są wyjątkowe, bo jeden to Teatr im. Jana Kochanowskiego,
a drugi – Filharmonia Opolska. Tak się nazywają i promują opolską kulturę. Wszystkie kupione przez urząd marszałkowski Impulsy wożą już
pasażerów.
Nowoczesne pociągi typu Impuls kupił samorząd województwa opolskiego w Nowym Sączu, w ramach projektu unijnego
„Opolskie mobilne”. Pięć z nich
wozi podróżnych PolRegio na
najbardziej obciążonej i najważniejszej linii w regionie, obsługującej około 50% wszystkich
podróżnych kolei regionalnej
w województwie opolskim – po-

między Kędzierzynem-Koźlem,
Opolem, Brzegiem i Wrocławiem oraz na trasie Kędzierzyn
-Koźle – Racibórz.
Województwo opolskie, jako
pierwsze w Polsce przeprowadziło przetarg na zakup pociągów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dzięki
temu otrzymało bardzo dobrą
cenę całego zamówienia. Tzw.

zamówienie
gwarantowane dotyczyło pięciu pociągów,
a zgodnie z umową samorząd
województwa zagwarantował
sobie możliwość skorzystania
z zamówienia dodatkowych
dwóch Impulsów za tę samą
cenę. W sumie za siedem nowoczesnych pociągów zapłaciliśmy niespełna 90 milionów
złotych.
Dwa ostatnio kupione pociągi
jeżdżą już z Opola do Strzelec Opolskich i Gliwic oraz do
Zawadzkiego i z powrotem.
Kosztowały około 24 milionów
złotych. Zostały ochrzczone nazwami wojewódzkich instytucji
kultury, bo tę kulturę będą pro-

mować. Można będzie w nich
znaleźć m.in. aktualny repertuar
opolskiego teatru czy filharmonii.
Elektryczne Impulsy należą do
najnowocześniejszych
tego
typu pojazdów na polskim rynku. Przystosowane zostały do
prędkości maksymalnej 160
kilometrów. Producent wyposaża je w nowoczesny układ
napędowy i hamulcowy, klimatyzację, nowoczesną informację
pasażerską w systemie audio
-video, monitoring, 176 miejsc
siedzących (fotele pasażerskich
z gniazdkami elektrycznymi
AC 230V), bezpłatne Wi-Fi. Są
przystosowane do przewozu

- Jesteśmy zadowoleni
z dotychczasowej pracy naszych Impulsów a wiem, że
pasażerowie również sobie
je chwalą. Umowa z Newagiem dotyczyła zakupu
pięciu pociągów z opcją na
dwa dodatkowe. Pierwsze
pięć zestawów kupiliśmy
na tak dobrych warunkach,
że z zaoszczędzonych pieniędzy dokupiliśmy jeszcze
dwa dodatkowe. Chcemy
aby promowały nasze województwo i instytucje kultury, a Komisja Europejska
zgodziła się na to, żeby mogły one jeździć także w kierunku Strzelec Opolskich,
Gliwic i Zawadzkiego.

osób z ograniczoną zdolnością
ruchową i do przewozu rowerów.
Violetta Ruszczewska

Autobusy coraz bardziej nowoczesne
Nowoczesne autobusy,
informacja
pasażerska w Strzelcach Opolskich. Budowa drogi
do portu w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycje
te otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Niemal 9 925 000 zł dofinansowania unijnego na dwa projekty
przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
subregionowi
kędzierzyńsko
-strzeleckiemu.
Dzięki tym pieniądzom kupionych
zostanie 19 autobusów, które
usprawnią komunikację w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
i strzeleckim. PKS w Strzelcach
Opolskich unowocześni się o 15
pojazdów. W przypadku Kędzierzyna-Koźla kupione zostały 4
autobusy, w tym jeden hybrydowy. W Kędzierzynie-Koźlu
i Strzelcach Opolskich zostaną

Prezes Jacek Król cieszy się, ze pierwsze autobusy już są na miejscu

zamontowane tzw. inteligentne
systemy informacji pasażerskiej.
Projekt będzie kosztował w sumie 18 768 700 zł, w tym dotacja unijna wyniesie 8 900 000 zł.
Jacek Król, prezes PKS w Strzelcach Opolskich cieszy się z możliwości nowego zakupu. – Pierwsze autobusy są już w Strzelcach
Opolskich, następne przyjadą
w listopadzie. Przygotowujemy
je do tego, aby jak najszybciej
wyjechały na trasę. Znacząco
zwiększy się komfort podróżowania. Przetarg wygrały trzy
firmy: Mercedes oraz czeski

SOR i IVECO. To dla nas znaczące unowocześnienie taboru –
mówi. Autobusy będą posiadały
klimatyzację, dostęp do WiFi
i certyfikat ekologiczny.
Strzelecki PKS kupił 15 autobusów w trzech klasach: 2 małe, 11
średnich (5 z nich będzie miało
częściowo niską podłogę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz 2 duże.
Dodajmy, że obecnie strzelecki
PKS ma do dyspozycji 50 autobusów, cześć z nich dzierżawionych jest od gmin. - Jesteśmy
operatorem w ramach Związku

www.opolskie.pl

Powiatowo-Gminnego
„Jedź
z nami”. Wspólnie dostosowujemy rozkłady jazdy, a nasze trasy
obejmują miejscowości należące
do związku. Główne połączenia są z Opolem, Krapkowicami,
Kędzierzynem-Koźlem – dodaje
prezes Jacek Król. Mówi też, że
teraz część najbardziej wysłużonych autobusów będzie wycofywanych.
- Uzyskujemy bardzo dużo, kupujemy autobusy dla naszego
PKS, remontujemy drogi. Bez
tych pieniędzy z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, byłoby niemożliwe
przeprowadzenie tak szerokich
prac – dodaje starosta strzelecki
Józef Swaczyna.
Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przypomina, że ta umowa, to część większego projektu. - Kupujemy dla
województwa opolskiego ponad
100 autobusów. Przypomnę,
że 4 lata temu wynegocjowaliśmy 60 autobusów dla Opola
i aglomeracji opolskiej. Wymiar
ochrony środowiska i zachęcenie

mieszkańców do przesiadania
się z samochodów do komunikacji miejskiej jest naszym celem –
mówi marszałek Buła.
Wicemarszałek województwa
Roman Kolek mówi: - Subregion ma lepsze możliwości pozyskiwania pieniędzy. Inwestycje w transport udowadniają,
że to rozwiązanie polegające
na współdziałaniu samorządów
ma sens. Nowy tabor będzie
służył walce ze smogiem i wykorzystaniu potencjału transportu
publicznego.
W Strzelcach Opolskich gotowy
jest już system informacji pasażerskiej, ten zostanie uruchomiony w najbliższych dniach.
Na dworu zamontowane są już
elektroniczne rozkłady jazdy.
Szacuje się, że dzięki nowoczesnym autobusom roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych wyniesie 19,31 ton równoważnika
CO2.
Piotr Wrona
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INWESTYCJE

Termomodernizacje w powiecie strzeleckim
Duże, pozytywne zmiany w powiecie strzeleckim. Dzięki tzw.
programowi przeciwko niskiej emisji, budynki
użyteczności
publicznej
przechodzą metamorfozę pod
względem energetycznym, ale również wizualnym.
Świetlica w Piotrówce nie
do poznania
Efekt końcowy robi ogromne
wrażenie. Nie przypomina starego smutnego budynku, sprzed
remontu. Dla aktywnych mieszkańców Piotrówki jest niesamowicie ważny. Tu swoje miejsce
mają organizacje działające na
terenie miejscowości, tu kwietnie życie kulturalne. – Remont
spowoduje dużą oszczędność
energetyczną.
Zainstalowano ekologiczną pompę ciepła,
wcześniej budynek korzystał
z ogrzewania pobliskiej szkoły.
Został przebudowany, rozebrano stary dach, wymieniono jego
konstrukcję i pokrycie, ocieplono.
Zyskał nowoczesny dwuspadowy wygląd. Obiekt został docieplony, zamontowano nowe
energooszczędne okna, wzmocniono fundamenty. Efekt końcowy dopełnia estetyczna elewacja zewnętrzna – opowiada wójt
Jemielnicy Marcin Wycisło. Na
pierwszym piętrze znajduje się
przestronna świetlica i sala – tu
odbywają się liczne zajęcia artystyczne, imprezy kulturalne, korzysta z niej również miejscowa
szkoła czy stowarzyszenia – tu
swoje miejsce znalazł m.in. wielopokoleniowy zespół muzyczny
Faska. Na parterze ulokowały się
LZS Piotrówka oraz filia gminnej
biblioteki. Wszystko w nowoczesnej, przemyślanej i miłej dla
oka przestrzeni. Projekt o łącznej wartości prawie 1,37 mln
złotych został dofinansowany
z funduszy unijnych urzędu marszałkowskiego w kwocie 1,08
mln. Projekt realizowany był od
początku maja do połowy sierpnia. Przy okazji Inwestycji gmina
Jemielnica
wygospodarowała
środki na działania pozaprojektowe, aby powstała kompleksowa i spójna przestrzeń społeczna.

Mieszkańcy Piotrówki dumni są z budynku swojej świetlicy Fot. UG Jemielnica

nych w ten sposób. – Udało się
nam uzyskać pieniądze z RPO
na gruntowną termomodernizację tego budynku, ale również
na wymianę źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne pompy
ciepła – mówi burmistrz Leśnicy
Łukasz Jastrzembski. Umowa –
jak wyjaśnia – została podpisana
w grudniu ubiegłego roku, trwa
wyłanianie wykonawcy inwestycji. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacyjnym 2019.
Łączny koszt inwestycji wyniesie prawie 1,12 mln zł. Gmina
uzyskała unijne dofinansowanie
w wysokości około 832 tys. zł
Wymienione
zostaną
okna,
ocieplone ściany oraz dach, wykonana elewacja. Obiekt stanie

się nowoczesny, energooszczędny, ekologiczny i co za tym idzie,
bardziej ekonomiczny. Przy okazji
projektu, gmina Leśnica planuje
przebudowę wnętrza placówki. Powiększy się przestrzeń na
potrzeby maluchów. – Będziemy przebudowywać wnętrze
obiektu. Uzyskamy dodatkowe
pomieszczenia na trzecią grupę
przedszkolaków, lecz to już koszty pozaprojektowe. Aktualnie
mamy dwie grupy, przy tej inwestycji chcemy wygospodarować
przestrzeń na potrzeby zwiększenia liczby dzieci. Z różnych
małych pomieszczeń powstanie
duże dedykowane zajęciom grupowym. Już dzisiaj do naszego
przedszkola uczęszcza blisko 50

dzieci. Miejscowość jest rozwojowa, jest potrzeba stworzenia dodatkowych miejsc opieki – mówi
włodarz gminy.

Termomodernizacje
w całym subregionie
Liderem dużego projektu jest
gmina Kędzierzyn-Koźle, a partnerami gminy: Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd,
Strzelce Opolskie, Zawadzkie,
Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki
i Bierawa oraz powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki.
W ramach projektu modernizację
energetyczną przejdzie w sumie
16 budynków użyteczności publicznej. Szacuje się, ze oszczęd-

Piękne przedszkole dla
małych mieszkańców
Raszowej
Budynek przedszkola w Ra-szowej jeszcze ogrzewa stara kotłownia. To jeden z nielicznych
budynków gminnych ogrzewa-

Tak będzie wyglądać przedszkole i plac zabaw w Raszowej. Fot. UMG Leśnica

www.opolskie.pl

ność energii cieplnej wyniesie 26
386 GJ/rok, a energii elektrycznej
– 369 MWh/rok. – To inwestycje
przemyślane. W 14 z 16 obiektów będą zainstalowane odnawialne źródła energii, wpływamy
w ten sposób na zmniejszenie
smogu. Jako samorządowcy dajemy dobry przykład mieszkańcom. Na przykładzie tych inwestycji mogą się uczyć, w jakim
kierunku iść, jak remontować,
dbając jednocześnie o jakość powietrza. To mają być takie wzorcowe inwestycje – mówi marszałek Andrzej Buła.

Karolina Kondracka
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Tiliam to dobre miejsce dla seniorów

W DS Tiliam można też dbać o kondycję fizyczną

W połowie ubiegłego roku firma NADIR
otworzyła w Zawadzkiem Dom Seniora
„Tiliam”. Są tu jednoosobowe pokoje z łazienkami, w a w ofercie
rehabilitacja, opieka
internisty i geriatry,
bogata oferta zajęć
plastycznych, informatycznych, wyjazdy na
wycieczki krajoznawcze.

Ośrodek powstał dzięki unijnemu wsparciu finansowemu.
Wartość projektu to ponad 7,6
mln złotych, dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniosło 3,25 mln złotych.
– Finansowanie tego rodzaju inwestycji wspiera nasze
działania w ramach programu
„Oposlkie dla Rodziny” – mówi
wicemarszałek województwa
Roman Kolek. - To dobry przykład inicjatywy przedsiębiorców, która nie tylko wpisuje się
w srebrną gospodarkę, ale też

stwarza godne warunki pobytu
dla seniorów i służy odciążaniu
rodzin – dodaje. Wicemarszałek
Kolek podkreśla, że tego typu
oferty są bardzo potrzebne. A ta
jest tym bardziej wartościowa,
że oferuje opiekę seniorom,
ale też jest otwarta na otoczenie, zakładając współpracę np.
z młodymi wolontariuszami.
DS Tiliam (nazwa tiliam od długowiecznej lipy, która rośnie na
posesji) powstał z modernizacji
budynku biurowego, który spółka NADIR kupiła od Izostalu.
Zachowano układ pomieszczeń
i piękną klatkę schodową i kuty-

podopiecznych. – Specjalnie kumi poręczami. Na trzech poziomach (obiekt nie ma barier arpiliśmy samochód do przewozu
chitektonicznych, zamontowano
osób niepełnosprawnych, by
windę z poziomu podwórka aż
można było jeździć na wycieczpo poddasze) mieszczą się poki, na wyprawy do teatru czy
koje pensjonariuszy. Korytarz
filharmonii – mówi. W ośrodku
każdego piętra zaczyna się dymożna rozwijać pasje wędżurką pielęgniarską, potem rozkarskie, ogrodnicze, kulinarne.
lokowano pokoje. Większość
Dla pensjonariuszy zakupiono
z nich jest jednoosobowa, każdy
trójkołowe rowery (z koszyczz łazienką i podobnym wystrokami), którymi mogą udawać
jem – beżowe foteliki, stół, szasię w plener. W ogrodzie obok
fa, komoda, telewizor, wygodośrodka jest miejsce na grill, na
ne łóżko z przywoływaczem,
leżaki, nawet na plac zabaw dla
podobne urządzenie zamontodzieci, gdy przyjadą w odwiewano w łazience. Ostatnie piędziny do babci czy dziadka.
tro poddaszowe, wyposażone
w klimatyzację, zajmują większe
MS
pokoje przewidziane dla osób
obłożnie chorych, leżących. Tu
oprócz specjalnych,
rehabilitacyjnych łóżek, urządzono w sąsiedztwie pokoi duże
łazienki z podnośnikami.
Część ośrodka dobudowana została
w miejscu dawnego warsztatu. Jest
tam dziś słoneczny
przeszklony
taras
z wyjściem do ogrodu, jadalnia, sala telewizyjna, zaplecze
kuchenne i rehabilitacyjne.
Podczas otwarcia ośrodka wicemarszałek
Agata Mrózek, dyRoman Kolek sam sprawdzał prezentorektor DS, stawia na
wane urządzenia
aktywność
swoich

Klasy patronackie – to jest to
Trzecia edycja projektu
„Opolskie szkolnictwo
zawodowe bliżej runku
pracy” pomoże założyć jeszcze więcej klas
patronackich. Do tej
pory taką współpracę
udało się nawiązać z
trzema firmami i wszyscy mówią, że to strzał
w dziesiątkę.
Multiserwis z Krapkowic, Siegenia Kluczbork i kluczborski
FAMUR FAMAK S.A. to firmy,
które w drugiej edycji projektu
objęły swoim patronatem klasy
w szkołach zawodowych. Natomiast strzelecki Kronospan
już od trzech lat współpracuje
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Anna Borycz, kierownik działu
personalnego strzeleckiej firmy
wyjaśnia, że rynek pracy oczekuje od przedsiębiorców zbliżenia się do edukacji młodych
ludzi, którzy za moment będą
rozpoczynali karierę zawodową.
– Uczniowie klas patronackich
pracują na żywym organizmie,

W strzeleckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pracownie są doposażane z funduszy
unijnych

na technologii danego zakładu.
Jeśli mają swoje projekty, mogą
je skonsultować ze swoimi
mentorami. Kształcimy technika
mechatronika z rozszerzeniem
innowacyjnym. Drugi to technik

mechanik z obróbką skrawania
drewna. Obecnie mamy tu 85
uczniów. W przyszłości najlepsi
staną się naszymi pracownikami – dodaje.
Halina Kajstura, dyrektor Cen-

www.opolskie.pl

trum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich mówi: – Młodzież uczy
się rzeczy praktycznych. Tego,
czego nie jesteśmy im w stanie
do końca pokazać w murach

szkoły. Warto wspomnieć, że
firma ufundowała ciekawy program stypendialny. Doceniany
jest uczeń z najlepszą średnią
i dwóch wskazanych przez Kronopsan. Uczniowie są oceniani
przez mentorów, uczą się i już
pracują na swoją przyszłość.
Skojarzenie firmy ze szkołą wyszło z obu stron. To potrzeba
rynku – kształcenie zawodowe
wróciło do łask.
Piotr Łazik, uczeń klasy patronackiej firmy Kronospan, wybrał szkołę z zawodem. Oprócz
teoretycznej wiedzy chciał poznać praktyczne oblicze zawodu. – Pracownie szkolne uczą
nas zasady działania danych
elementów, w zakładzie mamy
okazję poznania czegoś więcej – widzimy miejsce, w którym poszczególne elementy są
wykorzystywane, możemy łatwiej zrozumieć czym są układy, elementy, które wykonujemy
i montujemy. Przyszłość wiążę
z którąś dziedziną mechatroniki
– zdradza.
KK/PW
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EKO – przystanek w Spóroku najlepszym projektem
„EKO – przystanek” zwany inaczej „Leśnym Centrum Edukacji i Rekreacji” to projekt, który polegał
na zagospodarowaniu „Ptasiego stawku”, który
powstał dzięki renowacji zamulonego zbiornika
wodnego na rzeczce Ptaszówka-Cieńka.

To projekt, zrealizowany przez
mieszkańców Spóroka w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok uzyskało na ten cel dofinansowanie
w wysokości blisko 35 tys. zł
(wartość całego projektu to prawie 58 tys. zł). W tegorocznym
konkursie „Piękna Wieś Opolska” projekt zdobył laur najlepszego projektu odnowy wsi.
W miejscowości zagospodarowany został „Ptasi stawek”.
Hitem okazała się ekologiczna
toaleta. – Denerwowaliśmy się,
czekaliśmy i mamy pierwsze
miejsce za projekt. To jest nowatorska rzecz na Opolszczyźnie,
czyli toaleta, w której pracują dżdżownice kalifornijskie. Konkurs
zmienia nasze miejscowości.
A to sprawia, że odwiedza nas
wielu turystów. Dzięki pomysłowi jesteśmy bardzo rozpozna-

walni. Ekologiczna toaleta stała
się ciekawostką – mówi Hubert
Klencz, sołtys wsi.
Elementami projektu było wybudowanie dużej wiaty ze stołami
i ławeczkami oraz miejsca na
grill. Ważnym aspektem projektu
było ustawienie tablic przyrodniczo-edukacyjnych oraz stworzenie ścieżki zdrowia. Miejsce
to pełni funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną oraz edukacyjną. Organizowane są warsztaty
edukacyjne, związane z ochroną
środowiska i ekologią, jak również gra terenowa „Po zdrowie
i relaks do Gumisiowej Spórockiej
Doliny”, promująca zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze
sołectwa Spórok.
Zrealizowane prace przy zagospodarowaniu terenów wokół
stawu, w bardzo dużym stopniu zintegrowały mieszkańców
wsi, a zaangażowanie wszyst-

Eko-przystanek w Spóroku

kich grup społecznych sołectwa

sce rekreacji w otoczeniu natury.

było motorem napędowym tej

Komisja konkursowa doceniła

inicjatywy. W efekcie powstało

duże zaangażowanie wszyst-

wyjątkowe miejsce, które stało

kich mieszkańców wsi w realiza-

się ozdobą sołectwa, a z drugiej

cję projektu, umiejętność pozy-

strony stanowi bezpieczne miej-

skania i wykorzystania środków

finansowych przez sołectwo
oraz zachowanie i pielęgnowanie cennych walorów przyrodniczych.

Piotr Wrona

Nowe życie leśnickiego basenu
Wiekowy obiekt, miejsce rekreacji mieszkańców gminy Leśnica
przejdzie ogromną metamorfozę. Stanie się
nowoczesnym obiektem sezonowym z całorocznym zapleczem
użytkowym.
Projekt o wartości blisko 5,8
mln zł uzyskał unijne dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020 w kwocie ponad 2,7
mln zł. Inwestycja obejmuje
przebudowę basenu, modernizację terenów wokół basenu
o elementy małej infrastruktury oraz budynku przylegającego. Powstaną niewielkie salki
szkoleniowe oraz pomieszczenia do spotkań indywidualnych. W zmodernizowanym
budynku planuje się utworzenie pomieszczenia kasowego, przebieralni, zaplecza
dla obsługi, przestrzeni małej
gastronomii oraz bazy WOPR.
Pojawi się nowa instalacja sanitarna i elektryczna. Jednym
z elementów projektu jest także wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną. Obiekt będzie

Tak basen będzie wyglądał w przyszłości Fot. UMG Leśnica

dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Tchnąć nowe życie
Ogrom pozytywnych zmian
dostrzega burmistrz Leśnicy Łukasz
Jastrzembski.
– Obecny odkryty basen zewnętrzny to obiekt wysłużony.
Jedyny basen w gminie, powstał w latach siedemdziesiątych. Do dzisiaj nie przeszedł
gruntownej
modernizacji.
Gdyby nie pieniądze z RPO,
to prawdopodobnie doszłoby
do jego zamknięcia – wyjaśnia burmistrz. Wsparcie – jak

mówi – sprawi, że uda się uratować obiekt, tchnąć w niego nowe życie. Basen był do
tej pory użytkowany, lecz nie
spełniał dzisiejszych standardów oraz wymagań, ale także
oczekiwań użytkowników.

jemy nowy charakter budynku
noclegowego o bardzo niskim
standardzie. Ta część będzie

ogólnodostępna. Mała, niewielka, lecz optymalna dla potrzeb gminy i jej mieszkańców.
Tam też będą odbywać się np.
szkolenia poza sezonem letnim,
ponieważ basen sam w sobie
będzie obiektem sezonowym –
precyzuje burmistrz.
O własne pomieszczenie wzbogaci się baza WOPR Leśnica,
która do tej pory funkcjonuje
poza gminą, nie mając swojego obiektu. Teraz zyskają tę
przestrzeń, tam też będą mogli przeprowadzać szkolenia,
również w okresie jesienno
– zimowym, kiedy basen jest
zamknięty. Także baza gastronomiczna, która w dużej mierzy
ma stanowić zaplecze dla basenu, mogłaby funkcjonować
całorocznie.
Karolina Kondracka

Nowe funkcje
Przebudowana zostanie niecka basenowa. Zmieni się funkcja
starego budynku noclegowego,
teraz stanie się ono zapleczem
dla basenu, małej gastronomii.
– Znajdzie się również miejsce
na małą salkę na spotkania,
konferencje, szkolenia. Nada-

www.opolskie.pl

Tak budynek przy basenie wygląda jeszcze dziś Fot. UMG Leśnica
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Zagospodarują wielkie i niebezpieczne śmieci
Cztery gminy z powiatu kędzierzyńskiego,
krapkowickiego
i strzeleckiego wybudują punkty selektywnej zbiórki odpadów. To łatwiejsze dla
mieszkańców pozbywanie się wielkogabarytowych czy niebezpiecznych odpadów.
Ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych kosztować będzie
budowa czterech pierwszych
z dwunastu zaplanowanych
PSZOK-ów w Związku Gminnym „Czysty Region”. Powstaną one w Zdzieszowicach,
Leśnicy, Ujeździe i Walcach.
Z możliwości pozbycia się
wielkogabarytowych
odpadów w pierwszym etapie skorzysta ponad 160 tysięcy osób.
Unijne dofinansowane na te
inwestycje przekazał urząd
marszałkowski.
Liderem związku międzygminnego, w skład którego obecnie
wchodzi 11 gmin jest Kędzierzyn-Koźle. – Jak rozpoczynałam prace trzy lata temu wy-

dawało się, że wszystko jest
w rozsypce, ale teraz mamy
związek, który rośnie w siłę.
Gminy, które wtedy od nas
się odłączyły, teraz chcą do
nas wrócić. W związku działa
spółka, która odpiera odpady,
druga zajmuje się logistyką.
Dzięki partnerstwu powstał
duży. silny związek – mówi
Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.
– Stwarzamy warunki do ekologicznego pozbywania się
odpadów. Teraz mieszkańcom
będzie łatwiej podjąć decyzję o ich zagospodarowaniu.
Dalszym krokiem będzie tworzenie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Codziennie generujemy śmieci, a teraz ktoś je
rozsądnie zagospodaruje. To
również realna walka z smogiem. Śmieci nie będą trafiały do pieca – mówi Andrzej
Buła.
W Zdzieszowicach PSZOK
zostanie zbudowany od podstaw, znana jest już jego lokalizacja. – Na początku planowaliśmy, że będzie się on
znajdował
przy
obecnym
punkcie odbiorów odpadów

Umowa na unijne dofinansowanie pierwszych PSZOKów została podpisana przez wszystkie
zainteresowane samorządy

niebezpiecznych. Po braku
zgody ze strony mieszkańców,
podjęliśmy wspólną decyzję
o umiejscowieniu go przy ulicy Filarskiego. Miejsce jest
oddalone jest od zabudowań,
a przy Strefie Rozwoju Gospodarczego BOREK – mówi
Sybila Zimerman, burmistrz
Zdzieszowic.
Łukasz Jastrzembski, burmistrz Leśnicy, przypomina,
że od kilku lat w jego gminie
odbierane są wielkogabarytowe czy niebezpieczne śmieci. – Przynajmniej dwa razy
w roku w każdej miejscowości

była organizowana zbiórka
odpadów. Teraz na terenie byłego składowiska śmieci będzie znajdował się punkt stacjonarny, gdzie będzie można
przywozić odpady. Do tej pory
borykaliśmy się z problemem
zaśmiecania lasów, to był
duży problem – dodaje.
Przewodniczący Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Krzysztof Ważny mówi, że
każda z 11 gmin, które są
w związku, będzie miała punkt
stacjonarny. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało
około 10 milionów złotych.

– Na wszystkie te inwestycje
chcemy pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego –
dodaje.
Oprócz standardowych odpadów, do punktów będzie
można zwozić m.in. odpady
budowlane i poremontowe,
odzież, tekstylia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
akumulatory, baterie, kwasy,
oleje, farby czy rozpuszczalniki.
Piotr Wrona

Leader zmienia małe miejscowości
Na Opolszczyźnie funkcjonuje 10 Lokalnych Grup
Działania, które w latach 2014-2020 otrzymały
łącznie 99,3 mln złotych na projekty zgodne z
przyjętymi przez nie lokalnymi strategiami rozwoju.
Dzięki tym funduszom w małych
miejscowościach powstają i rozwijają się nowe firmy, remontowane są zabytkowe obiekty,
budowane place zabaw czy zewnętrzne siłownie.
- Pierwszym krokiem do zmiany obszarów miejskich i małych
miejscowości jest zdefiniowanie
potrzeb. Leader w pierwszej kolejności określa więc te potrzeby,
a następnie wskazuje na sposoby ich rozwiązania. Dzięki możliwościom finansowym, jakie daje
program, mieszkańcy się aktywizują, zawiązywane są partnerstwa, a mieszkańcy wspólnie
angażują się w budowę lokalnej

infrastruktury – mówi Antoni
Konopka, członek zarządu województwa.
Ponad 10 mln złotych na okres
2014-2020 ma do wydania LGD
Kraina Św. Anny. Do dofinansowania wybrano tu 38 projektów
(z 91 zgłoszonych). W ramach
podejmowania
działalności
gospodarczej powstanie m.in.
gabinet logopedyczny, stomatologiczny a także innowacyjna
firma budowlana. W ramach
rozwoju już istniejącej działalności gospodarczej utworzone
zostanie mobilne muzeum Kanału Gliwickiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną, skatepark oraz

Targi panieńskie w Ujeździe już na stałe weszły do promocyjnego
kalendarza regionu Fot. MGODK w Ujeździe

Pieniądze otrzymane w ramach Leadera pomogły w organizacji Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy
Fot. UG Jemielnica

ujeżdżalnia dla koni. W trakcie
realizacji są także inne projekty.
W gminie Krapkowice już niedługo będzie można się przejść
szlakiem obuwniczym, a we wsi
Gąsiorowice – Szlakiem Gąski.
W większości gmin na tym obszarze zostaną zamontowane
nowe urządzenia rekreacyjne
lub powstaną miejsca spotkań
dla lokalnej społeczności. Gmina
Jemielnica dostała dofinansowanie na zachowanie i ocalenie
od zapomnienia dziedzictwa
cysterskiego. Natomiast miejsko
-gminny ośrodek kultury w Ujeździe na promocję, m.in. poprzez
organizację Targów Panieńskich.
- Pozostało nam jeszcze około 4,
5 mln zł, które zamierzamy wy-

www.opolskie.pl

99,3 mln złotych dla 10 Lokalnych Grup Działania

datkować w naborach w 2019
r., z czego około 2,5 mln przeznaczymy na przedsiębiorczość
, bo te działania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem
– zapowiada Ewa Maria Piłat,
prezes zarządu Stowarzyszenia
Kraina św. Anny.
Wszystkie LGD w województwie
ogłosiły łącznie 156 naborów,
otrzymały 747 wniosków o dofinansowanie i zawarły już niemal
300 umów.
Ale rozwój opolskich wsi to nie
tylko PROW – dodaje Antoni
Konopka. Przykładem jest „Pro-

gram Odnowy Wsi”, który trwa
już ponad 20 lat, a finansowany jest z budżetu województwa.
W ramach RPO zaś realizowane
są działania związane z bioróżnorodnością na terenach wiejskich, m.in. zakładanie sadów
z drzewami starych odmian,
odtwarzanie alei drzew czereśniowych. Istotne wsparcie to
również fundusz sołecki funkcjonujący w większości gmin województwa opolskiego.
Violetta Ruszczewska
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Wszystko dla opolskich rodzin
„Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań, zainicjowanych przez Zarząd Województwa
Opolskiego, skierowanych do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia - od tych najmłodszych aż
po seniorów. To 360 milionów euro w latach 2014-2020 przeznaczonych właśnie na takie projekty.

A wszystkie
działania podejmowane są po to, by Opolskie było dla
każdego regionem coraz bardziej
przyjaznym do zamieszkania, pracy,
aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji. Powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi
i osobami starszymi, realizowane są
programy zdrowotne i profilaktyczne,
poprawia się opieka nad kobietami
w ciąży i małymi dziećmi, dofinansowywane są nowe miejsca pracy.

Dziś realizowanych
jest ponad
560 projektów
w całym regionie ponad 1,5 miliarda
złotych już pracuje
dla opolskich rodzin
• 926 milionów złotych na nowe
miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości;
• 163 miliony złotych na rozwój
edukacji;
• 89 milionów złotych na opiekę
żłobkowo-przedszkolną;
• 329 miliony złotych na usługi
zdrowotne
i społeczne.
• 130 milionów złotych na poprawę
infrastruktury i nowoczesny sprzęt
w opolskiej służbie zdrowia (m.in.
tomografy, mammografy, respiratory, defibrylatory, sprzęt neurochirurgiczny, wideoendoskopy, łóżka specjalistyczne i rehabilitacyjne)

Dla lepszej pracy

Dla seniorów

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

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

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

Dla rodziców i dzieci
Już 89 milionów złotych przeznaczono na opiekę żłobkowo-przedszkolną. To m.in.:
• 15 681 kobiet objętych szczególną, bezpłatną opieką w czasie ciąży,
porodu i połogu (m.in. bezpłatne badania prenatalne, poradnictwo specjalistyczne, opieka medyczna);
• 8 072 dzieci objętych darmowymi
szczepieniami ochronnymi;
• ponad 470 nowych miejsc opieki
dla dzieciw niepublicznych żłobkach
i klubach dziecięcych m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach,
Kluczborku czy Krapkowicach.
• specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo dla 1501 młodych ojców.
www.opolskie.pl

• 4 030 osób objętych bezpłatnym
programem profilaktyki nowotworu
jelita grubego;
• 2 521 osób objętych bezpłatną pomocą zdrowotną , mającą na celu
zmniejszenie nadwagi i otyłości oraz
ryzyka zagrożenia cukrzycą;
• wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 4 925 osób
starszych, w tym teleopieka me
dyczna dla 2770 osób;
• 15 nowych wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego;
• 540 opiekunów osób starszych
i niesamodzielnych przygotowywanych do pracy;
• 837 miejsc opieki dla osób starszych
i zależnych, czyli 466 miejsc w całodobowych domach opieki; 160 miejsc
w dziennych domach opieki; 211
miejsc w mieszkaniach wspieranych
– to m.in. domy seniora w Zawadzkiem (już otwarty) oraz w Dąbrowie,
Przyworach, Przysieczy, Rzędowie,
Starych Budkowicach, Staniszczach
Wielkich, Jemielnicy, Brzegu, Starym Lesie, Głogówku, Pawłowicach,
Praszce, Borkowicach, Opolu i Mosznej.

O tym, co „Opolskie dla
rodziny” oferuje za darmo
mieszkańcom województwa
opolskiego, można się
dowiedzieć na stronie
http://dlarodziny.opolskie.pl
Nie stójcie z boku i korzystajcie z działań programu –
to przecież propozycje
dla Was i Waszych rodzin!

