
Z FUNDUSZAMI - POWIAT STRZELECKI

JESTEŚMY NAJLEPSI W KRAJU!

Tak również napisali autorzy 
Specjalnego Raportu Regio-
nalnego, który powstał dzięki 
wsparciu Komisji Europejskiej. 
„Województwo opolskie, jak 
mało który region w Polsce, 
docenia możliwości, jakie dają 
fundusze europejskie. Środki 
te wydawane są na poprawę 
życia mieszkańców oraz budo-
wanie konkurencyjnej miejsco-
wej gospodarki w tempie, któ-
rego inne województwa mogą 
pozazdrościć” – piszą autorzy 
raportu. 
Potwierdza to Christopher 
Todd, dyrektor wydziału ds. 
Polski w Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Regionalnej i Miej-
skiej w Komisji Europejskiej. 
– Opolskie bardzo dobrze wy-

daje pieniądze w ramach po-
lityki spójności - na rozwój re-
gionu, wspieranie biznesu, na 
organizację miejsc pracy, na 
innowacje, na badania i rozwój 
– chwalił nasz region na Kon-
wencie Marszałków RP.

Ponad 100%  
dla Opolszczyzny

Latem tego roku, jako pierw-
sze województwo w Polsce, 
ostatecznie zamknęliśmy unij-
ne programy z lat 2007-2013. 
Wykorzystaliśmy ponad 100 
procent dotacji przyznanych 
na ten okres, a wszyscy miesz-
kańcy korzystają dziś z ich 
efektów. – Ponad sto procent, 
bo przypominam, że w roku 
2011 otrzymaliśmy bonus za 
to, że jesteśmy prymusami 
w sprawnym i efektywnym ko-
rzystaniu z unijnych funduszy 
– przypomina marszałek An-
drzej Buła. To było dodatkowe 
117 milionów euro, czyli nie-
mal 20% więcej niż pierwotnie 
przyznane dotacje. - Tempo 
pracy samorządu wojewódz-
twa, umiejętność współpracy 
z wnioskodawcami oraz po-

prawność działań pod wzglę-
dem prawnym sprawiły, że 
powierzone nam pieniądze 
w pełni zainwestowaliśmy 
w rozwój województwa – do-
daje marszałek i przypomina, 
że to zasługa zarówno zarzą-
dów województwa ostatnich 
kadencji, jak i pracowników 
urzędu marszałkowskiego. Bo 
to przecież urzędy marszał-
kowskie koordynują realiza-
cję regionalnych programów 
operacyjnych, finansowanych 
z UE.

Realne efekty  
dla każdego
 
W realizacji obecnego progra-
mu regionalnego, tego na lata 
2014-2020, też jesteśmy naj-
lepsi, a przecież pieniędzy do 
wydania mamy zdecydowanie 

więcej. Otrzymaliśmy na te 
lata ponad 4 miliardy złotych, 
a już ponad 2 miliardy 800 mi-
lionów zostały podzielone na 
projekty w całym wojewódz-
twie. 
Dobrze wykorzystujemy po-
wierzone nam pieniądze, ale 
najważniejsze są realne efek-
ty tych programów, widoczne 
w każdym powiecie i w każdej 
gminie. To one podnoszą ja-
kość życia mieszkańców, po-
prawiają warunki prowadze-
nia działalności gospodarczej 
czy też zwiększają atrakcyj-
ność turystyczną. – Dla miesz-
kańców najważniejszy jest 
efekt realizowanych inwestycji 
– podkreśla marszałek. – Nasi 
mieszkańcy doceniają popra-
wę dostępu do infrastruktury. 
Ważne są inwestycje drogowe, 
uzbrojenie terenów inwesty-

cyjnych, poprawa komunikacji 
i przedsięwzięcia w poprawę 
jakości powietrza i środowiska, 
inwestycje w ochronie zdro-
wia i edukacji. - Ale nie byłoby 
tych efektów bez  współpracy 
wszystkich beneficjentów. Bez 
ich pomysłowości, pracy i za-
angażowania nie moglibyśmy 
osiągnąć tak odczuwalnych 
zmian – dodaje Andrzej Buła.
Podpisane umowy na dofi-
nansowania unijne sięgnęły 
w regionalnym programie po-
nad 2,8 mld złotych. Ale prze-
cież to nie koniec - składane są 
kolejne projekty, które są oce-
niane, wybierane, podpisywa-
ne są umowy. Efektów zatem 
będzie jeszcze więcej. A korzy-
stać z nich będziemy wszyscy.

Violetta Ruszczewska

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

nowych placów
zabaw 
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Opolskie potrafiło i po- 
trafi najlepiej wyda- 
wać unijne pienią- 
dze na rozwój – tak 
oceniają eksperci, ale 
to również widać 
w liczbach i system-
atycznie ogłasza-nych 
rankingach.
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8 projektów  o wartości 21,6 miliona złotych - to m.in.:

Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo
Dbając o poprawę 
warunków leczenia 
i o profilaktykę zdro-
wia, myślimy perspek-
tywicznie. Bo ważne 
jest nie tylko to, co 
się uda zrobić w tej 
kadencji, ale to, jak 
to wpłynie na kondy-
cję naszego zdrowia 
w przyszłości – mówi 
wicemarszałek woje-
wództwa Roman Ko-
lek. 

- Urząd marszałkowski ma 
unijne pieniądze nie tylko 
na szpitale wojewódzkie, ale 
również powiatowe.  Jak są 
one dzielone?
 Jako odpowiedzialni gospoda-
rze regionu wiemy doskonale, 
że pacjenci korzystają z usług 
zdrowotnych blisko miejsca za-
mieszkania. Dlatego niezwykle 
ważna jest poprawa warun-
ków leczenia i diagnostyki tam, 
gdzie pacjent chce się leczyć 
– czyli bardzo często w szpita-
lach powiatowych.  Wszystkie 
te szpitale traktujemy bardzo 
uczciwie – pieniądze przyzna-

jemy według ściśle określonych 
kryteriów, które wynikają z  
tzw. priorytetów zdrowotnych. 
To one są podstawą inwestycji 
w placówkach ochrony zdro-
wia.
- A zatem na co przede 
wszystkim przeznaczane są 
pieniądze unijne w tej dzie-
dzinie?
Najważniejsze są inwestycje 
związane z ratowaniem życia 
i zdrowia, z poprawą jakości 
opieki ginekologicznej, położni-
czej i opieki nad najmłodszymi 
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 cią-
ży, młode mamy i dzieci do dru-
giego roku życia – oferujemy 
im bezpłatną opiekę, badania, 
szczepienia. Jest także bar-
dzo ważny  program przeciw-
działania 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. 

- Były obawy, że tych pienię-
dzy na inwestycje może być 
niewiele…
Rzeczywiście, mieliśmy oba-
wy, że z pieniędzy na poprawę 
warunków leczenia nie będą 
mogły skorzystać wszystkie 
szpitale.  Na szczęście uda-
ło znaleźć oszczędności, aby 
placówki medyczne w całym 
regionie mogły podnieść stan-
dard warunków leczenia, ja-
kości sprzętu, a tym samym 
i oferty dla pacjentów. Już 
dziś na wsparcie inwestycji 
w opolskich placówkach ochro-
ny zdrowia wydaliśmy ponad 
106 milionów złotych, a będą 
jeszcze dodatkowe pieniądze, 
które pozwolą na ogłoszenie 
kolejnych konkursów i przyczy-
nią się do lepszych warunków 
leczenia.
- A jak szpitale powiatowe 
korzystają z tych możliwo-
ści?
Całkiem dobrze. Tzw. wkłady 
własne na projekty zapewnia-
ją samorządy powiatowe i ro-

sza jakość usług, ale przede 
wszystkim większe szanse na 
przeżycie pacjentów, którzy 
znajdą się na tym oddziale. 
Z drugiej strony inwestuje się 
tu w oddział neonatologii i gi-
nekologiczno-położniczy oraz 
oddział chorób wewnętrznych. 
To projekt, który będzie re-
alizowany w przyszłym roku, 
w tym podpisaliśmy umowę. To 
jeden z projektów o najwięk-
szej wartości w tym drugim 
naborze zadań inwestycyjnych 
w ochronie. Dzięki niemu pa-
cjenci otrzymają nie tylko lep-
sze warunki pobytu, ale przede 
wszystkim lepsze możliwości 
diagnostyczne.

bią to bardzo chętnie, co nas 
bardzo cieszy. A same projek-
ty wynikają z potrzeb szpitali 
i są zgodne ze wspominanymi 
przeze mnie priorytetami – czy-
li dotyczą przede wszystkim 
inwestowania na oddziałach 
ginekologiczno-położniczych, 
pediatrycznych, intensywnej 
terapii, diagnostyki i  jakości 
leczenia chorób cywilizacyj-
nych i leczenia osób z niepeł-
nosprawnościami i starszych.  
W strzeleckim szpitalu już 
możemy się cieszyć nowocze-
snym oddziałem anestezjolo-
gii i intensywnej terapii – jest 
tam więcej miejsc i oddział 
wzbogacił się o nowocze-
sny sprzęt. To nie tylko lep-

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

Inwestycje z unijnych programów regionalnych 
w szpitalu w Strzelcach Opolskich w latach 2007-2018

ZDROWIE

- 2 aparaty RTG
- 2 aparaty USG
- 1 aparat UKG
- 2 aparaty EKG 
- 2 defibrylatory  
- 1 mammograf

- 1 aparat do znieczulenia
- 3 videogastroskopy
- 3 videokolonoskopy
- 2 kardiomonitory
- 7 pomp infuzyjnych
- 2 laktatory

 
-  zostanie wyremontowanych (a właściwie przebudowa-
nych)  osiem sal dla chorych, pokoje badań, zakupione zosta-
ną pompy infuzyjne, kardiomonitory, aparaty EKG i UKG oraz 
spirometr dla oddziału chorób wewnętrznych. 

Co się zmieni na oddziale wewnętrznym  
strzeleckiego szpitala?
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SPOŁECZEŃSTWO

Ważny głos mieszkańców  
W 2017 roku samorząd województwa opolskiego zrealizował po raz 
pierwszy Marszałkowski Budżet Obywatelski – po to, by mieszkańcy wo-
jewództwa mieli jak największy wpływ na to, co dzieje się w regionie.  

W budżecie województwa 3 
miliony złotych przeznaczo-
no na realizację pomysłów, 
zgłaszanych przez miesz-
kańców regionu. Pomysł mógł 
zgłosić każdy mieszkaniec wo-
jewództwa, który ukończył 16 
lat. Nie musiało stać za nim 
stowarzyszenie czy fundacja, 
nie musiał mieć księgowej – 
wystarczyło zebrać określoną 

liczbę podpisów, wspierających 
pomysł. Jeśli projekt uzyskał 
w głosowaniu poparcie miesz-
kańców, to urząd marszałkows-
ki go realizował i rozliczał. Dzięki 
Marszałkowskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu zrealizowa-
no wiele ciekawych inicjatyw 
- z zakresu kultury, edukacji, 
sportu, zdrowia, turystyki. 

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

Aktywny senior, to zdrowszy senior

Dzięki swojej energii 
i aktywności zrealizo-
wali z powodzeniem 
projekt w pierwszej 
edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego, a już 
szykują się do drugiej. 
Strzeleckich seniorów 
ciężko dogonić, oni 
zawsze idą „Z energią 
przez powiat”. 

Nie brakuje im pomysłów, 
chęci, energii, którą zara-
żają i dzielą się z innymi. 
Uśmiechnięci, z głowami peł-
nymi pomysłów, zachęcają 
do aktywnego trybu życia. 
W pierwszym projekcie po-
stawili głównie na rekreację 
i aktywność sportową. W te-
gorocznej edycji nie zabrak-

nie ciekawych spotkań z kul-
turą. 
Pierwszy projekt, złożony do 
Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego,  zyskał 1917 
głosów i cieszył się dużym 
powodzenwwiem już pod-
czas jego realizacji. 2064 gło-
sy zapewniły jego kontynu-
ację w drugim wydaniu MBO. 
„Godzina dla zdrowia senio-
ra. Aktywny senior o zdrowie 
dba i uczestniczy w życiu kul-
turalnym i rekreacyjnym” ru-
sza już wkrótce.

Wygraliśmy wspólnie

– Potrafimy współpracować 
i skutecznie zjednoczyć na-
sze siły. Pierwsza edycja 
pokazała nam ogromne za-
interesowanie seniorów ak-
tywnością – przyznaje Jan 
Kowalczyk, przewodniczący 
Zarządu Koła Osiedle Pia-

stów Strzeleckiego Oddziału 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. 
Jak dodaje, wśród seniorów 
bardzo popularny był basen 
i ćwiczenia na sali. Te ostat-
nie, w kolejnej edycji również 
odbywać będą się w okolicz-
nych miejscowościach – tak, 
aby każdy miał możliwość 
swobodnego dotarcia na gim-
nastykę. – Planujemy również 
spotkania okolicznościowe, 
m.in. w okresie świątecznym. 
Będzie także duży koncert 
z okazji Dnia Matki. Plany do-
tyczące tej edycji już się kon-
kretyzują. Startujemy pod ko-
niec października – zapewnia 
Jan Kowalczyk.

Napięty grafik

Jan Kowalczyk ze śmiechem 
przyznaje, że na emeryturze 
się nie nudzi. – Moim hobby 

jest wędkarstwo. Od kiedy 
jestem na emeryturze, nie 
mam na nic czasu. W tym 
roku miałem okazję tylko raz 
wędkować. Zaangażowanie 
w oddziale związku, to dy-
żury, telefony czy codzienny 
natłok pracy. Lubię to, to mnie 
cieszy – zapewnia. Jak doda-
je, babcie i dziadkowie oprócz 
opieki nad wnukami, nie za-
pominają o swoich pasjach, 
dbają o siebie. Są słuchacza-
mi Uniwersytetów III Wieku, 
korzystają z bogatej oferty 
kulturalnej. 

Energicznie z Marszał-
kowskim Budżetem Oby-
watelskim

Za nimi pierwszy projekt. 
W trzech spotkaniach opłat-
kowych przy dźwięku ko-
lęd i tradycyjnych jasełkach 
uczestniczyło 475 osób. Pra-

wie 90 panów wzięło udział 
w biesiadzie barbórkowej. 
Rok 2018 zaczął się bardzo 
intensywnie. Pod okiem pro-
fesjonalnych instruktorów 
z gimnastyki na pływalni sko-
rzystało 77 osób, z ćwiczeń 
na sali aż 115 seniorów na 
terenie gmin Ujazd, Kolonow-
skie, Leśnica, Jemielnica oraz 
Izbicko. Nie zabrakło kijków 
nordic – walking. W sześciu 
grupach cztery razy w mie-
siącu spacerowało łącznie 95 
osób. Na jednodniowe wy-
cieczki pt. „Perły Opolszczy-
zny” wyjechało 150 uczest-
ników. Postawiono również 
na turystykę rowerową. 
W każdej z sześciu wycieczek 
wzięło udział około 35 osób.  
Strzeleccy seniorzy z niecier-
pliwością czekają na start 
nowej edycji. 

Karolina Kondracka

W ramach projektu zorganizowano aż sześć wycieczek rowerowych
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Rondo na zjeździe z au-
tostrady A4 w Olszowej  
zostało wybudowane 
w ciągu trzech miesię-
cy. Ułatwiło życie kie-
rowcom.

Inwestycja została oddana do 
użytku w grudniu 2017 roku. 
To był ostatni, trzynasty, ele-
ment długoletniej modernizac-
ji drogi wojewódzkiej nr 426. 
Jej głównym zadaniem było 
bezpieczne połączenie strate-
gicznych traktów komunikacy-
jnych – ważnej dla wojewódz-
twa drogi 426 z autostradą 
A4 i drogą gminną do Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
gminy Ujazd.
Jak mówi członek zarządu 
województwa Szymon Ogła-
za, zapewniona przez rondo  
bezkolizyjna płynność ruchu 
oraz poprawa  jakości i bez-
pieczeństwa na pewno przy-
czynią się do większego ruchu 
pojazdów. – To także podnies-
ie atrakcyjności ekonomicznej 
województwa i najbliższych 
terenów inwestycyjnych, na 

których już dziś ulokowało się 
kilka firm, a dzięki lepszemu 
dojazdowi jest szansa na 
zainteresowanie kolejnych – 
dodaje.
Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Bartłomiej 
Horaczuk informuje, że śred-
nica zewnętrzna ronda wyn-
osi 50 metrów, utwardzone 
zostały pobocza, wybudowa-
no odcinek drogi gminnej. – 
Są nowe zatoki autobusowe, 
chodniki, drogi gospodarcze, 
bezpieczne zjazdy na pola. 
Powstało nowe oświetlenie 
uliczne  – zamontowano 39 
latarni z oświetleniem LED, 
przebudowano istniejące uz-
brojenie – mówi.
Całość prac kosztowała 
ponad 7,2 miliona złotych, 
a wykonane zostały one przez 
firmę Drogbud z Częstochowy.

INFRASTRUKTURA

Ważne rondo

Inwestycje na drogach woje-
wódzkich na Opolszczyźnie  

w latach 2014 – 2018. 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wszystkie drogi wojewódzkie zaznaczono na mapie kolorem żółtym. 
Kolor zielony to odcinki tych dróg, które w ostatnich latach całkowicie przebudowano bądź wyremontowano. 

Rondo przy węźle autostradowym w Olszowej znacząco ułatwiło dojazd do autostrady A4

Szymon Ogłaza, 
członek zarządu 
województwa 

opolskiego:

– Dobre drogi to m.in. pod-
niesie atrakcyjności eko-
nomicznej województwa 
i najbliższych terenów in-
westycyjnych. Poprawa  
jakości i bezpieczeństwa 
na drogach na pewno przy-
czyniają się do większego 
ruchu pojazdów.
Tak staramy się planować 
remonty dróg wojewódz-
kich, aby były one kom-
pleksowe. Oprócz remontu 
drogi zazwyczaj budowana 
jest ścieżka pieszo–rowe-
rowa, zatoki autobusowe. 
Często przejścia dla pie-
szych są tak projektowane, 
aby uwzględniały potrze-
by osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 
W miejscowościach mon-
tujemy oświetlenie uliczne. 
Wszystko po to, żeby każ-
dy użytkownik drogi, także 
pieszy, czuł się bezpiecz-
niej.
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INFRASTRUKTURA

W Kolonowskiem  jest bezpieczniej

Droga wojewódzka 901 coraz nowocześniejsza

W ubiegłym roku w Ko-
lonowskiem oddano 
do użytku przebudo-
wane skrzyżowanie na 
drodze wojewódzkiej 
nr 463, wraz z sąsia-
dującym z nim mo-
stem. Ta inwestycja 
jest szczególnie ważna 
dla mieszkańców, bo 
umożliwia im lepszy 
dojazd do sąsiednich 
miejscowości, prac czy 
lokalnych firm.

Trwa modernizacja 
drogi wojewódzkiej 
901. Niedawno odda-
no do użytku jej prze-
budowany odcinek 
między Kielczą a gra-
nicą województwa. 
Poprawił się komfort 
jazdy kierowców i sa-
mych mieszkańców. 
Jest bezpieczniej i wy-
godniej.

„Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 463 z obiektem 
mostowym w miejscowości  
Kolonowskie” to projekt reali-

Tym razem prace, które rozpo-
częły się w kwietniu, prowadzo-
ne były od Kielczy w kierunku 
granicy województwa. Nowy 
asfalt położono na odcinku pra-
wie trzech i pół kilometra. Droga 
została wzmocniona, zbudowa-
no zatoki autobusowe i ścieżkę 
pieszo-rowerową.
– Spotykając się w tym samym 
miejscu dwa lata temu, stwier-
dziłem w rozmowie z samorzą-
dowcami, że tam, gdzie rozpo-

czyna się nasze województwo, 
jest jedna z najgorszych dróg. 
Naszym celem była zmiana tego 
stanu rzeczy. Teraz ta droga nie 
jest już powodem do wstydu, 
ale do dumy. 6,5 miliona złotych 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego przeznaczyliśmy na 

naszą wizytówkę – mówił Szy-
mon Ogłaza, członek zarządu 
województwa opolskiego.
Na początku roku oddano po 
przebudowie odcinek drogi mię-
dzy Olesnem a Dobrodzieniem. 
Tam inżynierowie stanęli przed 
jednym z największych wyzwań 

w regionie - budową estakady 
w Bzionkowie koło Dobrodzie-
nia, która ma aż 180 metrów 
i pięć przęseł. Jest to jedna z naj-
większych inwestycji tego typu 
w województwie.
– Tą drogą jeździ 6 tysięcy po-
jazdów na dobę. Jest ona łącz-

nikiem dla kilku województw, 
a także przebiega przez prężnie 
rozwijające się miasta naszego 
województwa. Przygotowujemy 
dokumentację na jej kolejny od-
cinek między Zawadzkiem a Żę-
dowicami. Chcemy komplekso-
wo uporządkować tę drogę 
– powiedział marszałek Andrzej 
Buła. 

zowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego. 
Prace trwały kilka miesięcy, 
a najtrudniejszym, z technicz-
nego punktu widzenia, zada-
niem była budowa mostu nad 
rzeką Bziniczką.  - Zły stan 
techniczny dotychczasowe-
go obiektu nie pozwalał już 
na częściowe naprawy - ko-
nieczne było jego całkowite 
rozebranie i budowa nowej 
konstrukcji. Nowy most ma 
znacznie większą nośność 
(50T zamiast dotychczaso-
wych 30T), szersze pasy ruchu 
dla pojazdów oraz utwardzo-
ne pobocza – mówi Mirosław 
Sokołowski, wicedyrektor Za-
rządu Dróg Wojewódzkich.. 

Całość prac kosztowała ponad 
5 milionów złotych. Za te pie-
niądze nie tylko wybudowano 
nowy most – rozbudowano 
jednię na odcinku 830 metrów, 
wzmocniono jej nawierzchnię. 
Wzdłuż drogi powstało oko-
ło 450m chodników dla pie-
szych oraz  ponad 350 metrów 
ścieżki rowerowej, mogącej 
stanowić część sieci szlaków 
rowerowych w regionie. Droga 
jest oświetlona, przebudowa-
no kanalizację deszczową na 
remontowanym odcinku, po-
wstały bezpieczne zjazdy.
Jednym z najważniejszych 
celów  inwestycji była popra-
wa bezpieczeństwa pieszych. 
W tym celu poprawiono geo-
metrię skrzyżowania i jego 

oświetlenie, wyznaczone zo-
stały pasy do zatrzymań, wy-
budowano wyspy. 
Wicemarszałek Roman Kolek, 
który uczestniczył w otwar-
ciu wyremontowanego odcin-
ka drogi wyrażał nadzieję, że 
rzeczywiście bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców w tym 
miejscu będzie teraz większe.  
Bezpieczniej jest też w Za-
wadzkiem. W tej miejscowości, 
po serii tragicznych wypad-
ków drogowych z udziałem 
pieszych i rowerzystów, zmie-
niono organizację ruchu, wy-

konano azyle dla pieszych 
oraz pozyskano dodatkowe 
środki z programu prowadzo-
nego przez PZU „Stop wa-
riatom drogowym” na niety-
powe oznakowanie jednego  
z przejść dla pieszych.

Piotr Wrona

Poprawa bezpieczeństwa pieszych była jednym z najważniejszych celów  przebudowy drogi 463.

4,59 km
ścieżek rowerowych

15
nowych autobusów

powiat strzelecki

powiat strzelecki

Ruch na drogach wojewódzkich  
w powiecie strzeleckim

DW 426 
– zmiana przebiegu drogi w Strzelcach Opolskich (prze-
budowa wiaduktu nad linią kolejową)
- kompleksowa przebudowa połączeń  miejscowości 
Zawadzkie ze Strzelcami Opolskimi węzłem autostrady 
A4 „Kędzierzyn-Koźle” i samym Kędzierzynem-Koźlem, 
wraz z budową ronda przy wyjeździe z autostrady

DW 901
- przebudowa na odcinku od Kielczy do granicy woje-
wództwa 

DW 463
- przebudowa przebiegu drogi w miejscowości Kolo-
nowskie
 
DW 409
- przebudowa odcinka od Gogolina do Rożniątowa,  
włącznie z miejscowościami: Kalinów, Niwki, Dąbrówka

To kolejny odcinek drogi nr 901, który jest już przebudowany

47,39 km 
przebudowanych dróg

powiat strzelecki
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Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci i Młodzieży oraz Osób 
Dorosłych Niepełnosprawnych 
Intelektualnie prowadzony jest 
przez Zgromadzenie Braci Sz-
kół Chrześcijańskich. 60 tysię-
cy złotych dołożył samorząd 
województwa opolskiego do 
remontu dachu pałacyku myśli-
wskiego, w którym znajduje się 
m.in. część administracyjna i ka-
plica ośrodka. Ten pałacyk myś-
liwski w Zawadzkiem swoim 
stylem architektonicznym naw-
iązuje do pałacu w Mosznej. 
Remont dachu trwa już od 2014 
roku i został podzielony na kilka 
etapów. Oprócz niego odnawi-
ane i naprawiane są wieżyczki. - 
Przed nami ostatni, siódmy etap 
remontu. Teraz zajmujemy się 
werandami, a po zakończeniu 
wymiany pokrycia dachowego 
i jego termomodernizacji, chce-
my przejść do kolejnych zadań, 
mających na celu przywrócenie 

Parafia świętego Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich prze-
prowadzi renowację zabytkow-
ego drewnianego kościoła,  zna-
jdującego się na cmentarzu przy 
drodze krajowej prowadzącej 
w kierunku Opola. Wymieniona 
będzie podmurówka, zniszczone 
elementy więźby dachowej, 
kościół będzie odgrzybiony 
i odpowiednio zabezpieczony. 
Dodatkowo zamontowany 
będzie monitoring. Przekazane 
przez Urząd Marszałkowski pi-
eniądze pozwolą również na 
remont kapliczki i baszty, obok 
kościoła parafialnego, w której 

docelowo będzie znajdował 
się punkt obsługi turystycznej. 
Całość inwestycji  to ponad 1 
milion 800 tysięcy złotych.
Proboszcz parafii ksiądz Rudolf 
Nieszwiec zaznacza, że remont 
drewnianego kościoła jest niez-
będny, a szczególnie ważne jest 

jego zabezpieczenie. – Mamy 
tutaj do czynienia z zabytkiem, 
więc musimy prace prowadzić 
zgodnie z wytycznymi, jakie 
przekazuje nam konserwator 
zabytków. Kilkukrotnie orga-
nizowaliśmy specjalne zbiórki 
na doraźne prace, ale bez dużej 

dotacji przeprowadzenie tego 
remontu byłoby niemożliwe. 
Posiadamy ekspertyzy mówiące 
o złym stanie tego zabytku – 
mówi ksiądz.
Dodajmy, że kościół, jak stwi-
erdziły ekspertyzy, pochyla się, 
dlatego niezbędne jest jego wz-

mocnienie. W najgorszym sta-
nie jest dach i podmurówka.
Wicemarszałek Roman Kolek 
dodaje, że to nie jedyny kościół, 
którego remont wsparty jest 
pieniędzmi przekazanymi 
przez zarząd województwa 
- W województwie opolskim 
mamy bardzo dużo obiektów 
sakralnych. To miejsca kultu, ale 
też historii. Warto o tych walor-
ach turystycznych pamiętać – 
mówi Roman Kolek.
Burmistrz Strzelec Opolskich Ta-
deusz Goc zapowiada szybkie 
rozpoczęcie prac remontowych, 
dodaje jednak, że należy prze-
prowadzić jeszcze procedurę 
przetargową.
Projekt, na który pozyskano do-
finansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, obe-
jmuje również remont kamiennej 
baszty przy kościele parafialnym 
św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich i utworzenie tam cen-
trum informacji turystycznej.

dawnej świetności,  a zaraz-
em funkcjonalności obiektu. 
Będzie to ocieplenie ścian oraz 
wymiana stolarki okiennej na 
pierwszym piętrze północnego 
skrzydła pałacyku - mówi brat 
zakonny Krzysztof Siemiński.
Do tej pory, obok wymia-
ny całego dachu, ocieplono 
poddasze oraz wymieniono 
więźbę dachową. Obiekt zos-
tał więc zabezpieczony przed 
przeciekaniem i utratą ciepła 
z wewnątrz.
Łączna wartość inwestycji, 

związana z wymianą pokry-
cia dachowego i jego termo-
modernizacją, to około milion 
złotych.
Z Domu Pomocy Społecznej 
korzysta 110 mężczyzn i chłop-
ców ze znacznym i umiar-
kowanym stopniem niepełno-
sprawności intelektualnej.
- Oprócz części zabytkow-
ej mamy również powojenny 
pawilon. On też wymaga re-
montu. Tam m.in. trzeba wy-
mienić okna. Udało się nato-
miast zamontować windę. 

Problem jest z dociepleniem 
budynku. Był on budowany 
w latach osiemdziesiątych – 
dodaje brat Krzysztof Siemiński.

ZABYTKI

Bracia odnawiają pałacyk myśliwski

Ratunek dla drewnianego kościoła

22 
skanalizowane 
miejscowości

powiat strzelecki

Bracia Krzysztof Siemiński i Paweł Siennicki prezentują zabytkowy pałacyk

Niepełnosprawni z Do- 
mu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem będą 
korzystać z nowo-
czesnej windy. Dzię-
ki przekazanym przez 
urząd marszałkowski 
pieniądzom możliwa 
jest również wymiana 
zabytkowego dachu 
pałacyku myśliwskie-
go.

Zabytkowy drew-
niany kościół świętej 
Barbary w Strzelcach 
Opolskich będzie re-
montowany. Urząd 
Marszałkowski na ten 
cel przekazał ponad 1 
milion 500 tysięcy zło-
tych unijnej dotacji.

Zdzisław Siewiera, 
radny województwa 

opolskiego:

– Dobre drogi to m.in. pod-
niesie atrakcyjności eko-
nomicznej województwa 
i najbliższych terenów in-
westycyjnych. Poprawa  
jakości i bezpieczeństwa 
na drogach na pewno przy-
czyniają się do większego 
ruchu pojazdów.
Tak staramy się planować 
remonty dróg wojewódz-
kich, aby były one kom-
pleksowe. Oprócz remontu 
drogi zazwyczaj budowana 
jest ścieżka pieszo–rowe-
rowa, zatoki autobusowe. 
Często przejścia dla pie-
szych są tak projektowane, 
aby uwzględniały potrze-
by osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 
W miejscowościach mon-
tujemy oświetlenie uliczne. 
Wszystko po to, żeby każ-
dy użytkownik drogi, także 
pieszy, czuł się bezpiecz-
niej.

Piotr Wrona

Piotr Wrona

Remont strzeleckiego drewnianego kościoła jest niezbędny, a szczególnie ważne jest jego zabezpieczenie
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PRZESTRZEŃ

Ujazd stawia na rekreację mieszkańców

W Strzelcach Opolskich przedsiębiorcy mają łatwo

Ujazd, Zimna Wódka, 
Olszowa, to tylko kilka 
miejscowości, w któ-
rych utworzono atrak-
cje dla mieszkańców. 
Skorzystają i dorośli, 
i dzieci. Place zabaw, 
urządzenia do ćwiczeń 
już teraz cieszą się 
dużą popularnością.

Strzelce Opolskie po-
stawiły na pomoc dla 
przedsiębiorców. Słu-
żą im m.in. dwa inku-
batory przedsiębior-
czości. Jeden znajduje 
się obok parku, a dru-
gi to część miejscowej 
pływalni.

Istniejące już place zabaw 
w miejscowościach Zimna 
Wódka, Stary Ujazd, Olszowa, 
Sieroniowice i Jaryszów oraz 
w Ujeździe przy ulicy Kwia-
towej  zostaną doposażone 
w nowe urządzenia zabawo-
we dla dzieci i urządzenia si-
łowni zewnętrznych. - Cieszą 
się one dużą popularnością. 
Mieszkańcy chcą mieć te urzą-
dzenia u siebie - mówi Kata-
rzyna Tomczyk, zastępca bur-
mistrza Ujazdu.
Są tam bujaki dla maluchów, 
huśtawki, domki ze zjeżdżal-
nią, karuzele z kierownicami.  

Inkubatory przedsiębiorczości 
z założenia pomagają przedsię-
biorcom rozwinąć swój biznes. 
Na określony czas wynajmują 
oni na preferencyjnych warun-
kach powierzchnię, np. biurową 

Oprócz urządzeń do zabawy 
zamontowane zostały rów-
nież ławki, ustawiono kosze 
na śmieci, stojaki na rowe-
ry oraz urządzenia dla doro-
słych – swoją kondycję można 
sprawdzać w siłowniach ze-
wnętrznych. Są tam: wioślarz, 
orbitek, drabinka z podciągiem 
nóg, wahadło, biegacz czy ro-
werki.
Na placach zabaw zaprojek-
towano  także nasadzenia 
krzewów ozdobnych. Gatunki 
zostały specjalnie wybrane ze 
względu na swoje właściwo-
ści. Są to specjalne gatunki 
pochłaniające i oczyszczają-
ce powietrze z toksycznych 
związków, gazów i pyłów, co 
wpływa korzystnie na walkę 
ze smogiem i wspomaga dzia-
łania na rzecz ochrony środo-
wiska . 
- Dzięki temu rodzice mogą na 
świeżym powietrzu spędzać 
aktywnie czas razem z dziećmi 
- dodaje Katarzyna Tomczyk. 
Zgodnie z umową zakończe-

czy handlową. W przypadku in-
kubatora znajdującego się przy 
ulicy Zamkowej, oprócz otwarcia 
przestrzeni dla biznesu, urato-
wano również zabytkowy budy-
nek z charakterystycznym mu-
rem pruskim. 
- Nie możemy bezpośrednio 
pomagać przedsiębiorcom, ale 
poprzez budowę inkubatorów 
wspieramy początkujący  biznes 
w naszym mieście. Obok parku, 
bardzo blisko ratusza i centrum 
miasta, początkujący przedsię-
biorcy mają w pełni wyposa-
żone biura. Jest tam dostęp do 
tego wszystkiego, co potrzebne 

nie wszystkich robót zostało 
zaplanowane koniec paździer-
nika, a ich wartość wyniesie 
417 tysięcy złotych. Inwesty-
cja obejmowała dwa projekty, 
na które gmina dostała z Unii 
Europejskiej dofinansowanie 
łączne w wysokości 180 tysię-
cy złotych.

jest w załatwianiu spraw. Po-
myśleliśmy również o tych, któ-
rzy nie potrzebują na stałe po-
mieszczeń, ale jedynie miejsce 
na spotkania biznesowe – mówi 
Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec 
Opolskich.
W przypadku drugiego inkuba-
tora, znajdującego się przy Cen-
trum Rekreacji Wodnej i Sportu, 
nowo założone firmy zajmują się 
zdrowiem, sportem i urodą. Na 
ten cel wykorzystano  dawne ła-
zienki miejskiego kąpieliska. 
- Nasze inkubatory cieszą się 
ogromną popularnością, wszyst-
kie pomieszczenia cały czas są 

zajęte. Najbardziej cieszy, że 
przy okazji zmiany funkcjonalnej 
ratujemy zabytki – dodaje Tade-
usz Goc. 
Marszałek województwa opol-
skiego zauważa, że inkubatory 
tworzą pozytywny klimat nie 
tylko wokół przedsiębiorczości. – 
W przypadku Strzelec Opolskich, 
to również centrum odpoczynku 
i rekreacji. To w przypadku dru-
giego inkubatora skupia się tam 
to, co związane jest z aktywno-
ścią i zdrowiem – mówi marsza-
łek Andrzej Buła. 

Inkubatory po-
wstały z udziałem 

funduszy unijnych – 
ich powstanie 

kosztowało w sumie 
około 4 800 000 zł, 
z  czego dofinanso-

wanie unijne to 
4 000 000 zł

Siłownie  na świeżym powietrzu coraz częściej zapraszają miesz-
kańców do ćwiczeń

Ten inkubator to nie tylko przestrzeń dla biznesu, ale także odrestaurowany zabytkowy budynek  Fot. Błażej Duk

10
nowych placów 

zabaw

11
wspartych 
przedszkoli

33
wsparte szkoły

powiat strzelecki

Piotr Wrona

Piotr Wrona
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REGION

WOJEWÓDZTWO TO MIESZKAŃCY

Przez ostatnie lata in-
westowaliśmy w mie- 
szkańców i gospo-
darkę regionu ogromne 
pieniądze, a wszyst-
ko po to, by region się 
rozwijał, a ludzie ch-
cieli tu żyć i pracować 
- mówi marszałek wo-
jewództwa opolskiego 
Andrzej Buła.

- Co w trakcie kończącej się 
kadencji było największym 
wyzwaniem dla władz regio-
nu?
Wyzwaniem dla całego regio-
nu jest sytuacja demograficzna 
w województwie. Dlatego w tej 
kadencji postawiliśmy na pro-
gram „Opolskie dla rodziny”. 
Rozsądne i mądre inwestowan-
ie w ludzi to najlepsza inwesty-
cja w naszą przyszłość, a ten 
program jest właśnie takim 
spojrzeniem w przyszłość. To 
działania na wielu polach: od 
narodzin, po edukację, rynek 
pracy aż po politykę senioralną.

- W czym się ta troska o rodz-
inę i seniorów przejawia?
W programie regionalnym na 
lata 2014-2020 mamy w sumie 
360 milionów euro na działania 
skierowane bezpośrednio do 
mieszkańców. Już dziś w ra-
mach tych pieniędzy specjal-
ną opieką objęliśmy ponad 15 
tysięcy kobiet w ciąży i młodych 
matek, około 9000 dzie-
ci jest bezpłatnie szczepion-
ych przeciwko pneumokokom, 

powstaje niemal 500 nowych 
miejsc dla dzieci w niepublic-
znych żłobkach, 17 domów 
dla seniorów w różnych mie-
jscowościach, 12000 uczniów 
szkół zawodowych ma lepsze 
warunki praktycznej nauki za-
wodu, powstają nowe miejsca 
pracy.

Fundusze dają moc

- Wiele z tych działań nie było-
by możliwych bez funduszy 
unijnych.
Samorząd województwa jest 
koordynatorem wydatkowania 
funduszy unijnych w regionie. 
To niezwykle odpowiedzialne 
zadanie, bo tylko te pieniądze, 
które dobrze i szybko zain-
westujemy, tutaj zostaną. Mamy 
powód do dumy – nasz region 
jest oceniany jako najsprawniej 
radzący sobie z wydawan-
iem funduszy, szczególnie tych 
na poprawę konkurencyjności 
przedsiębiorstw i atrakcyjności 
gospodarczej. Opolanie na co 
dzień korzystają z inwestycji, 
które powstały w poprzedniej 
perspektywie finansowej i są 
realizowane teraz.

- Ile pieniędzy z Unii Eu-
ropejskiej miała w ostatnich 
latach Opolszczyzna?
W latach 2014-2020 mamy do 
zagospodarowania 4 miliardy 
złotych. Większość tej kwoty 
już rozdysponowaliśmy. Jed-
nym z naszych priorytetów jest 
rynek pracy. Mamy na uwadze 
zwłaszcza ludzi młodych, bo 
im jest na starcie najtrudniej. 
Najważniejsze jest, by młodzi, 
obojętnie po jakim są etapie 

nauczania, czuli się potrzeb-
ni w firmach, w których pode-
jmują pracę. Uruchomiliśmy 
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 zakład-
ach, w których odbywali staże. 
Atrakcyjna, dobrze płatna pra-
ca, to jeden z warunków, by za-
trzymać tu młodych.
Rozwoju regionu nie będzie 
bez rozwoju przedsiębiorczości, 
dlatego cieszy mnie duża akty-
wność 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 wo-
jewódzkich, które poprawiły 
komunikację, zapewniły lepszy 
dojazd do terenów inwestycy-
jnych i większe bezpieczeńst-
wo użytkowników dróg. To 
m.in. wybudowana obwodni-
ca Czarnowąsów, ułatwiająca 
przede wszystkim dojazd do 
rozbudowywanej Elektrowni 
Opole, budowana obecnie ob-
wodnica Malni i Choruli, wiele 
wyremontowanych czy grun-
townie przebudowanych dróg 
w każdym powiecie.
Sporo zainwestowaliśmy w roz- 
wój komunikacji kolejowej – 
mamy już siedem nowocze-
snych „Impulsów”, które dziś 
jeżdżą na trasie Kędzier-
zyn-Koźle – Wrocław. Impulsy 
to najnowocześniejsze pociągi 
elektryczne tego typu w Eu-

ropie. Są nie tylko komfortowe, 
ale przede wszystkim bezpiec-
zne, a koszt każdego z nich  to 
około 13 miliona złotych.
Wygospodarowaliśmy pi-
eniądze na modernizację linii 
kolejowej między Opolem 
a Nysą. Modernizacja już trwa, 
a dzięki niej czas przejazdu na 
tej trasie skróci się o prawie 
połowę i będzie trwał około 50 
minut.
Infrastruktura, to wreszcie in-
westycje związane z ochroną 
przeciwpowodziową, czyli ki-
lometry przebudowanych ob-
wałowań od Kędzierzyna-Koź-
la 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 dru-
gi realizujemy Marszałkowski 
Budżet Obywatelski. Stoję na 
stanowisku, że jeśli jest moż-
liwość, by mieszkańcy mogli 
zdecydować o wydaniu pewnej 
kwoty z budżetu województwa 
na swoje pomysły, to trzeba 
było im ją stworzyć. Byliśmy 
drugim – po Małopolsce – regio-
nem w kraju, który uruchomił 
taką możliwość na poziomie 
województwa.
W pierwszej edycji zaintere-
sowanie mieszkańców naszą 
propozycją było ogromne. 
Na 117 zgłoszonych zadań 
zagłosowało ponad 111 tysię-

cy osób. W tym roku było 
podobnie. Dzięki tym głosom 
wybraliśmy do realizacji bardzo 
ciekawe i czasem niezwykle 
potrzebne projekty.

Współpraca to podsta-
wa

- Samorząd województwa ma 
ściśle określone ustawą zada-
nia, ale to nie znaczy, że skupia 
się wyłącznie na nich.
W sprawach ważnych dla re-
gionu i mieszkańców wspi-
eramy także inne instytuc-
je. Pomogliśmy finansowo 
w uruchomieniu kierunku lekar-
skiego na Uniwersytecie Opol-
skim. Najpierw przekazaliśmy 1 
milion złotych na przygotowan-
ie dokumentacji niezbędnej 
do utworzenia tego kierunku. 
Później Sejmik Województwa 
Opolskiego jednogłośnie zde-
cydował o przekazaniu Wojew-
ódzkiego Centrum Medyczne-
go jako darowizny na rzecz 
Uniwersytetu, by ten mógł 
przekształcić go w kliniczne 
centrum medyczne. Wartość 
tej nieruchomości to 179 mil-
ionów złotych. Następnie prze-
kazaliśmy uczelni kolejne 1 mil-
ion 880 tysięcy złotych na tzw. 
wkład własny do projektów 
doposażenia Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego. Wierzy-
my, 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 starani-
om samorządu województwa 
od listopada 2016 roku funkc-
jonuje tymczasowa baza LPR, 
a już niebawem opolska załoga 
przeniesie się do nowoczesnej, 
stałej bazy w Polskiej Nowej 
Wsi. Na jej budowę przeka-
zaliśmy z budżetu wojewódz-
twa ponad 7,5 miliona złotych.

Region to po prostu jego 
mieszkańcy i to, co robimy, ro-
bimy dla nich. A takie efekty 
nie byłyby możliwe, gdyby nie 
dobra współpraca samorzą-
du województwa z wieloma 
środowiskami – samorządami 
lokalnymi, instytucjami i orga-
nizacjami, a przede wszystkim 
z samymi mieszkańcami. I za tę 
codzienną, dobrą współpracę 
wszystkim bardzo dziękuję. 

dotacje na rozwój

74
przedsiębiorstw

powiat strzelecki


