Numer specjalny - ISSN-1733-1811

Październik 2018

Z FUNDUSZAMI - POWIAT KLUCZBORSKI I OLESKI

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.

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 skorzystało z nowej infrastruktury
szkolnej
- 6 102 uczniów wzięło
udział w praktykach i stażach zawodowych
- 112 szkół i placówek
kształcenia zawodowego
zrealizowało programy
rozwojowe

Dotychczasowe 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

u c z n i ów,
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 nawiązać
z trzema firmami.
W ramach projektu wspierane
i realizowane będą także kursy
dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu, szkolenia dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych, studia
podyplomowe i kursy nadające
uprawnienia do nauczania 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
- 5 000 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.

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.
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

Pieniądze unijne będą przekazywane w formie dotacji, natomiast nie ma w RPO ograniczeń,
dotyczących źródła wkładu własnego mieszkańców. W pierwszej kolejności fundusze będą

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.
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

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 wspólnotach

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

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

na kwiecień 2019.
Jak ocenia Tomasz Hanzel z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO,
mieszkańcy będą mogli składać
wnioski do gminy, której projekt otrzyma dofinansowanie,
w maju 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.
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 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.
Co przyniosą Państwa badania?
- Zbieramy dane do jak najlep-

szego
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 za-

www.opolskie.pl

praszamy 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 uno-

szą się zanieczyszczenia i przez
jakie czynniki są emitowane.
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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W 2020 roku będzie cała obwodnica
Trwają prace kończące budowę obwodnicy
Kluczborka. To ostatni,
piąty odcinek, o długości ponad 1 kilometra
370 metrów. Inwestycja
została wsparta przez
samorząd województwa opolskiego.
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 9 milionów
200 tysięcy złotych, a całkowity
koszt budowy ostatniego odcinka to 18,5 miliona złotych. Planuje się, że budowa zakończy się
w pierwszej połowie 2020 roku.
Na tym nowym odcinku obwodnicy powstanie jeden wiadukt na
torami kolejowymi, będą chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe,
oświetlenie.

Tiry omijają Kluczbork
- To ważna droga, które komunikuje kilka województw. A lokalne
inwestycje mają duże znaczenie,
bo to one wpływają na atrakcyjność ekonomiczną miast. Dobre
drogi przyciągają inwestorów –
mówi marszałek województwa
Andrzej Buła.
Jarosław
Kielar,
burmistrz
Kluczborka, dodaje, że to jed-

Obwodnica Kluczborka
• Łączna długość obwodni-

Marszałek Andrzej Buła z burmistrzem Jarosławem Kielarem w miejscu, gdzie będzie ostatni odcinek obwodnicy Kluczborka

na z najważniejszych inwestycji drogowych, a rozpoczęła się
w latach 90-tych od koncepcji
zagospodarowania nieczynnej
obwodnicy kolejowej.
Pierwszy odcinek został wybudowany w 2008 roku, usprawnił
dojazd z kluczborskich osiedli do
zakładu Famak. Ostatni połączy
rondo w Ligocie Dolnej ze skrzyżowaniem z drogą powiatową
do Smard Dolnych. - Najbardziej
newralgiczne miejsca Kluczborka
będą odciążone od samochodów
ciężarowych. Poprawi się jakość
powietrza w mieście, zmniejszą
się korki – dodaje Jarosław Kielar.
Będzie także lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych wałbrzyskiej podstrefy Specjalnej Strefy

Ekonomicznej INVEST-PARK.
Umowa z wykonawca budowy
ostatniego odcinka została podpisana w dziesiątą rocznicę oddania do użytku pierwszego.
Obwodnica Kluczborka to wyjątkowa inwestycja, bo to jedna
z niewielu obwodnic, na budowę
której zdecydował się samodzielnie samorząd miasta.
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że w tym roku przy strefach
i terenach inwestycyjnych w regionie będzie realizowanych 14
projektów za łączną kwotę 94
milionów złotych. - Zmieni się
układ komunikacyjny całego województwa. To są dojazdy do
portu w Kędzierzynie-Koźlu, terenów inwestycyjnych w Ujeździe,

cy to ok. 8,4 km
• 2008 - oddano do użytku
kilometrowy odcinek łączący ulicę Fabryczną w Kluczborku z Ligota Dolną
• 2012 - gmina oddała do
użytku 4-kilometrową drogę
z Kuniowa do ul. Fabrycznej,
a także zbudowała rondo
na ul. Byczyńskiej w Kluczborku
• 2015 - wyburzono stary
wiadukt kolejowy w Ligocie
Dolnej i zbudowano w jego
miejscu rondo
• 2017 – wybudowano odcinek od ronda w Ligocie
Dolnej na DK nr 42 do nowego ronda na skrzyżowania z drogą powiatową do
Smard Dolnych
• 2020 - zakończenie obwodnicy i połączenie z wylotem na Byczynę
strefy ekonomicznej w Strzelcach
Opolskich, Opolu, przebudowana
będzie droga powiatowa na odcinku Głubczyce – Bogdanowice
i ulica Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu – wylicza marszałek.
Piotr Wrona

INFRASTRUKTURA

Budują największe rondo
w gminie
Firma DROG-BUD z Częstochowy rozbudowuje drogę
wojewódzką nr 494 w miejscowości Świercze w gminie
Olesno. W ramach inwestycji powstanie największe
w gminie rondo.
To kolejna inwestycja na drogach
wojewódzkich gminy i powiatu oleskiego. Przypomnijmy, że
w ostatnich latach w tej części
województwa opolskiego rozbudowano m.in. drogę z Olesna
do Łowoszowa wraz z przebudową mostu za kwotę ponad 7
milionów 400 tysięcy złotych.
W zeszłym roku rozbudowano
drogę na odcinku Olesno-Nowy
Wachów za kwotę ponad 7 milionów 800 tysięcy złotych oraz
drogę z Kocurów do Dobrodzienia za kwotę niespełna 21 milionów złotych.
Ten projekt zakłada przebudowę
drogi od przejazdu kolejowego
na ulicy Częstochowskiej. Zbudowane zostanie również nowoczesne rondo. Droga ma usprawnić dojazd do centrum miasta
i zakładów pracy. Zadowoleni
powinni być również rowerzyści,
którzy będą mieć również ścieżkę
rowerową.
Koszt całej inwestycji to 13 milionów złotych.

Ponad 94 miliony złotych na drogi lokalne
Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego dołoży się do
remontu drogi powiatowej z Wygody do Klekotnej przez Wysoką.
To jeden z 14 projektów modernizacji dróg
lokalnych, które w tym
roku otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Latem tego roku urząd marszałkowski województwa opolskiego
1 milion 900 tysięcy złotych przekazał na budowę drogi w powiecie
oleskim. To ostatni, trzeci odcinek,
remontu drogi z Wygody do Klekotnej. - Projekt zakłada poszerzenie jezdni, budowę zatok autobusowych, przejść dla pieszych.
W miejscach, gdzie korzenie

zniszczyły dotychczasową drogę,
zostanie wymieniona podbudowa.
Mieszkańcy od dawna ubiegali się
o remont, ale nie mieliśmy możliwości sfinansowania tej przebudowy z naszych pieniędzy. Bez
pomocy urzędu marszałkowskiego byłoby to niemożliwe – mówi
starosta Stanisław Belka. Droga
będzie przebudowana na odcinku
około 5 kilometrów.
Dodajmy, że ten odcinek jest ważny również dla kierowców jadących drogą wojewódzką 901, ponieważ jest jej objazdem w razie
wypadków.
Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przypomina,
że to nie jedyna drogowa inwestycja w powiecie oleskim. - Kilka
przedsięwzięć już za nami. Przed
nami kolejne. Niebawem rozpocznie się również budowa obwodnicy Dobrodzienia – mówi marszałek.
Dodaje, że tylko w tym roku kwota

Umowa na dotację unijną z urzędu marszałkowskiego na drogę powiatowa została podpisana w lipcu

wsparcia budowy dróg lokalnych
z RPO to ponad 94,5 miliona złotych. Dzięki temu w całym województwie realizowanych jest 14
projektów na terenie 30 gmin.
Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych dołożone będzie do budowy
dróg, prowadzących do terenów
inwestycyjnych. - To są wyjątko-

www.opolskie.pl

wo strategiczne inwestycje w województwie opolskim. Dojazd do
portu w Kędzierzynie-Koźlu, budowa dodatkowego mostu w Krapkowicach, zakończenie budowy
obwodnicy Kluczborka – dodaje
marszałek Andrzej Buła.
Budowa drogi w powiecie oleskim
będzie wiązała się z utrudnieniami.

Zakończenie inwestycji zapowiedziane jest na przyszły rok. Koszt
całkowity to 4 372 752 złotych,
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego wynosi
1 889 829 złotych.
PW
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Nowoczesny sprzęt w szkołach
powiatu kluczborskiego
O tym jak ważne jest
wyposażenie warsztatów w szkołach przygotowujących do zawodu,
nie trzeba nikogo przekonywać. Powiat kluczborski od lat sukcesywnie unowocześnia
szkoły,
aby przygotowanie uczniów odpowiadało potrzebom
rynku pracy.
Przez ostatnie lata unijne pieniądze przekazane przez urząd marszałkowski pozwoliły na znaczne
unowocześnienie
warsztatów
w Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku.
Za 2,5 miliona złotych kupiono
m.in. obrabiarki CNC, doposażenie pracowni dla technikum
logistycznego,
mechanicznego
i informatycznego, pracownię
budowlaną,
pracownię
mechatroniczną. Do laboratorium
betonu i stali w ramach projektu
trafił dodatkowy profesjonalny

Jolanta Wilczyńska,
radna województwa
opolskiego:
- Najważniejsze jest to, by
stworzyć uczniom atrakcyjną
szkołę – przyjazną i inspirującą młodych ludzi. Samorząd
województwa realizuje i w najbliższych latach będzie reali-

Nowe wyposażenie pracowni szkolnych to lepsze możliwości praktycznej nauki zawodu

sprzęt. Do tego: komputery, tablice multimedialne, hydrauliczny
wózek podnośnikowy oraz drobniejsze narzędzia i urządzenia.
W Zespole Szkół Licealno-Technicznych wymieniony został
sprzęt w czterech pracowniach
komputerowych, utworzono też
dwie nowe.
- Przed przygotowaniem projektów związanych z zakupem
sprzętu do szkół rozmawiamy
z naszymi lokalnymi pracodawcami. To oni nam mówią, jakie
urządzenia mają w swoich fir-

mach i jakich potrzebują pracowników. Dzięki temu przygotowanie uczniów jest na najwyższym
poziomie – mówi starosta kluczborski Piotr Pośpiech.
Uczniowie dzięki pieniądzom
unijnym wyjeżdżają również
na praktyki zagraniczne – byli
np. w Sevilli w Hiszpanii. - Znajomość języka była podstawą
do wyjazdu. Takie praktyki, to
otwarcie na innych. Poznanie zasad pracy na rynku europejskim,
to możliwość zdobycia doświadczenia. Uczniowie poznawali

zował wiele projektów wspierających rozwój edukacji na
każdym poziomie – od żłobka i
przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie. Dbamy
o zbliżenie środowiska szkół
zawodowych w naszym regionie do lokalnego biznesu, który
w naturalny sposób szuka kadry wśród wychowanków tych
szkół. Jednym ze sposobów
jest wyposażanie pracowni
zawodowych w nowoczesny
sprzęt, innym – nawiązywanie
współpracy, choćby przez organizację stażów i praktyk czy
inicjowanie powstawania klas
patronackich.

Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach” w liczbach:
- koszt: 30 168 574,18 zł
- partnerzy: województwo i 10 powiatów
- 22 szkoły i 1 ośrodek rozwoju
- 89 pracowni
- 12 000 uczniów rocznie korzystających z pracowni

również nowoczesne rozwiązania rozwiązań logistycznych,
pogłębiali też umiejętności językowe - to część zalet uczestnictwa w unijnym projekcie – mówi
Barbara
Mazur-Stefaniszyn,
koordynatorka projektu z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych.

Praktyka trwała 4 tygodnie i odbywała się w typowych hiszpańskich firmach.
Udokumentowaniem
zdobytych kompetencji zawodowych
i umiejętności językowych były
Europassy oraz certyfikaty ukończenia praktyk.

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.
Famur Famak opiekuje się klasą
przyszłych techników elektryków z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku.
Uczniowie tej klasy mogą liczyć
na praktyki w przedsiębiorstwie
i nagrody dla najlepszych, fundowane przez firmę.

- To już kolejna taka inicjatywa
w naszym regionie, jak najbardziej warta uznania. Dzięki niej
uczniowie będą znacznie lepiej
przygotowani do wejścia na rynek pracy, a może nawet na stałe
zwiążą się z firmą, która objęła
ich klasę patronatem. Natomiast
firma zyska kandydatów do pracy, których przygotuje zgodnie
z zapotrzebowaniem – podkreśla marszałek Andrzej Buła.
I dodaje: - Jeśli tak się stanie, to
dla mnie jako marszałka oznacza to, iż młodzi ludzie zostaną
w naszym województwie, a pracodawca będzie funkcjonował
stabilnie mając kadrę.
Uczniowie z klasy patronackiej
z kluczborskiego ZSP nr 2 dzięki współpracy mogą odbywać
praktyki w firmie Famur Famak
i z bliska przyjrzeć się, jak wygląda praca w przedsiębiorstwie
realizującym duże i ciekawe
projekty. - Nasi pracownicy bardzo chętnie dzielą się z młodymi
ludźmi swoją wiedzą i postarają
się jak najlepiej przygotować ich
do przyszłej pracy w zawodzie

– zapewnia Katarzyna Kruczek, HR Business Partner z firmy Famur Famak. – Ufundujemy
też nagrody finansowe dla najlepszych uczniów tej klasy oraz
nagrodę dla najlepszego absolwenta. Mamy nadzieje, że w ten
sposób choć trochę zmotywujemy młodzież do jeszcze większej
pracy i nauki - dodaje.
Jakie korzyści ze współpracy
z ZSP nr 2 firma widzi dla siebie?
- Szkoląc uczniów technikum
na praktykach możemy szkolić
przyszłych kandydatów do pracy w Famur Famak S.A. Takie
połączenie biznesu ze szkolnictwem pozwoli na dostosowanie
programów praktyk do realiów
i potrzeb naszego przedsiębiorstwa. Porozumienie pozwoli też
uczniom na poznanie firmy jako
rzetelnego pracodawcy. Liczymy
także, że absolwenci tego kierunku po ukończeniu szkoły pierwsze kroki w poszukiwaniu pracy
skierują właśnie do nas – podkreśla Katarzyna Kruczek.
Kluczborski ZSP nr 2 to szkoła,
która od lat współpracuje z wie-

www.opolskie.pl

Uczniowie szkoły na podpisaniu porozumienia o powstaniu klasy patronackiej w lutym tego roku

loma firmami. Od kilku lat patronem klas jest tu Peugeot, a od
niedawna także firma Siegenia
-Aubi, która współpracuje z przyszłymi mechatronikami. – Taka
klasa dla uczniów to doskonała
okazja do odbycia praktyk czy
staży, zapoznania się z realiami
pracy zawodowej i bezpośredniego kontaktu z nowymi technologiami. Dla firmy to okazja
do związania z nią przyszłego
pracownika w młodym wieku i do
nakreślenia mu ścieżki rozwo-

ju zgodnie z zapotrzebowaniem
– mówi wicedyrektor ZSP nr 2
w Kluczborku Jadwiga Stanosek.
W jej opinii klasy patronackie to
także dobry sposób do wiązania
młodych z lokalnym rynkiem pracy. – Kiedyś młodzi wyjeżdżali na
Zachód. Teraz, jeśli odbędą praktykę w ciekawym zakładzie pracy
na dobrych warunkach, to zostają na miejscu i tu podejmują pracę – twierdzi Jadwiga Stanosek.
KK
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Miliony dla Olesna
Prawie 10 milionów
będzie kosztować rewitalizacja
stadionu
w Oleśnie. Unijne dofinansowanie tego projektu to prawie 5 milionów złotych.
Dokumenty niezbędne do przekazania unijnego dofinansowania przez Zarząd Województwa
Opolskiego zostały podpisane
w lutym tego roku. - W Oleśnie
są realizowane projekty, które
wpływają na życie mieszkańców. Remont stadionu to lepsza oferta spędzania wolnego
czasu -– mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła.
W ramach przebudowy stadionu oprócz remontu murawy
wbudowane będą korty, dodatkowe boiska treningowe,
wymieniona będzie bieżnia lekkoatletyczna. Zbudowana zostanie rzutnia do rzutu dyskiem,
pchnięcia kulą, skocznia do
skoku wzwyż i trójskoku. Obok
boiska znajdzie się również siłownia zewnętrzna. Przebudowana zostanie także widownia,

która zostanie podniesiona. Pod
nią będzie szatnia i zaplecze dla
zawodników, a całość zostanie
wbudowana w koronę stadionu. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki mówi, że projekt
rewitalizacji będzie podzielony
na etapy. - W tym roku planujemy wykonać gruntowną przebudowę samej korony stadionu
wraz z budową zaplecza dla
piłkarzy i realizacją dwóch boisk rezerwowych. Jeżeli chodzi
natomiast o bieżnię i dopieszczenie całego obiektu, przewidujemy finał prac na koniec
maja przyszłego roku. - Inwestycje w sport są mi szczególnie
bliskie. Remont miejskiego stadionu to ukłon w kierunku sportowców i kibiców. Dodatkowe
boiska treningowe to miejsce
kształcenia młodych piłkarskich
kadr – dodaje marszałek.
- Kontynuujemy rewitalizację
całego miasta. Elementem tych
prac jest wspomniana przebudowa stadionu oraz promenady wzdłuż ulicy Murka – dodaje
burmistrz.
Stadion sportowy znajduje się
w pobliżu aquaparku Oleska
Laguna, będzie więc kompleksowe miejsce rekreacji i wypo-

czynku. Deptak przy ulicy Murka wzbogaci się o drewniane
leżaki, ławki – tak, by było to
miejsce, w którym mieszkańcy
chętnie odpoczywają. Pojawią
się donice z kwiatami, a sama
aleja zostanie wyłożona płytami granitowymi. Dla rowerzystów będą stojaki rowerowe,
a także fontanna posadzkowe
z podświetlanymi kolorowymi
światłami.
Promenada i stadion mają być
gotowe już w przyszłym roku.

Stanisław Rakoczy,
wicemarszałek
województwa
opolskiego
- Województwo opolskie wypracowało ciekawy i skuteczny system wspierania sportu.

Wizualizacja oleskiego stadionu po remoncie - Fot. UM Olesno

Najważniejsze jest szkolenie
młodzieży uzdolnionej sportowo. Bez tego i bez masowości
sportu nie ma efektów. Na to
wszystko wpływa wiele czynników – m.in. system stypendiów
dla najlepszych młodych sportowców, nagrody za osiągane
wyniki, wsparcie dla programów
sportowych w wielu dyscyplinach oraz dbałość o bazę sportową. Udało nam się wypracować system, który pozwala na
tak wielokierunkowe wspieranie
sportu.
Wtedy, gdy samorząd województwa wspierał i koordyno-

wał rozwój bazy sportowej
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, udało się na Opolszczyźnie wybudować 133
obiekty. Dofinansowanie wyniosło ponad 88,4 mln złotych,
zaś wartość zrealizowanych
inwestycji – 329,8 mln złotych.
Tak więc do każdej otrzymanej
złotówki samorządy dopłacały trzy swoje.
Teraz, po zmianach, samorząd
może dbać o bazę, przyznając na ten cel dofinansowanie
unijne w ramach programów
regionalnych. I to robimy.

Dzieci z Kluczborka doświadczają świata
Centrum
Radosnej
Edukacji
„Piąteczka”
stawia na zajęcia sensoryczne dla najmłodszych. Wyposażenie sali
doświadczania świata
zostało
sfinansowane dzięki pieniądzom
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego.
Powstanie
nowego
żłobka
w Kluczborku „Piąteczka”, to odpowiedź na oczekiwania rodziców, którzy niejednokrotnie musieli rezygnować z pracy na rzecz
opieki nad swoim dzieckiem.
Aneta Golec postanowiła otworzyć nowy żłobek w centrum jednego z największych osiedli, tuż
obok szkoły podstawowej nr 5.
Dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pozwoliło
na wyposażenie żłobka głównie

W kluczborskiej „Piąteczce” najmłodsi na pewno się nie nudzą – Fot. Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka”

w elementy niezbędne do prowadzenia zajęć sensorycznych.
- Pomysł na tego typu żłobek rodził się od kilku lat. Rozwiązania
podpatrywałam będąc u swoich znajomych w Krakowie. Tam
moja koleżanka otworzyła już
dwa żłobki i jest w trakcie remontu kolejnego – mówi Aneta Golec.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, zaznacza,
że powstawanie żłobków jest
tak zaplanowane, aby pomagać

pracującym mamom. - Ideę bycia
blisko dziecka i wspierania rodzin
w ramach „Opolskie dla Rodziny”
wprowadzamy w życie od kilku
lat. Marszałek przypomina, że
cztery lata temu udało się wynegocjować w Brukseli 4,5 miliona
euro na żłobki w regionie.
Do tej pory podpisano umowy na
projekty , dzięki którym w regionie powstaje ponad 470 nowych
miejsc opieki dla dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach

www.opolskie.pl

dziecięcych
- m.in. w Opolu,
Strzelcach Opolskich, Tułowicach,
Krapkowicach i właśnie w Kluczborku.
Przedsiębiorczyni z Kluczborka
Aneta Golec, przyznaje, że nie
skorzystała z możliwości adaptacji budynku bądź budowy nowego
żłobka, ale tego w przyszłości nie
wyklucza. - Uważam, że nadal
w Kluczborku będzie zapotrzebowanie na miejsca w żłobku. Tym
bardziej, że proponujemy dodat-

kowe zajęcia, które mają uatrakcyjnić pobyt dziecka i go rozwijać.
Jestem specjalistką od sensoryki
i chcę to wykorzystać w swojej
pracy. Przygotowując nabór pracowników również zwracałam na
to uwagę – dodaje.
Zajęcia sensoryczne wpływają na
pięć zmysłów. Dzieci w ich trakcie
doświadczają m.in. zapachu, muzyki, obrazu czy mogą korzystać
z mat po których chodzą. Układ
nerwowy dziecka odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, siły grawitacji oraz pozycji
ciała.
- Z sali doświadczania świata
mogą nie tylko korzystać dzieci zapisane u nas w żłobku, ale
popołudniu otwieramy ją dla
wszystkich chętnych. W tej chwili
jest u nas 50 dzieci – dodaje Aneta Golec.
Od przyszłego roku żłobek będzie
również dofinansowywany z pieniędzy gminy, dzięki temu rodzice
zapłacą za pobyt swojego dziecka do 450 złotych.
Piotr Wrona
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Prace budowlane w Smardach Górnych na finiszu
Budowa stacjonarnego Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej św. Ojca
Pio jest już na ostatniej
prostej. Pieniądze przekazane przez urząd
marszałkowski
pozwolą na zakończenie
prac budowlanych już
w przyszłym roku.
Prace budowlane w hospicjum
stacjonarnym w Smardach Górnych koło Kluczborka wchodzą
w ostatnią fazę. Unijna dotacja,
którą przekazał marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła, znacząco przyśpieszy prace
wykończeniowe. Obecnie budynek jest rozbudowany, postawione są wszystkie ściany, położone
instalacje, wstawione nowe okna.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się

układanie płytek i armatury. Pierwotnie planowana w budynku
wentylacja grawitacyjna została
zastąpiona mechaniczną.
- Podpisana umowa na dofinansowanie, to ważna chwila i duży
zastrzyk pieniędzy. W tym roku
zaczynamy mocno zaawansowane prace wykończeniowe, które
powinny zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Wszystko
wskazuje na to, że za dwa lata
będą tutaj już pacjenci – mówi
Sławomir Kołecki, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej św. Ojca Pio.
Budowa rozpoczęła się 8 lat
temu, stowarzyszenie na ten cel
otrzymało dawny budynek szkoły.
Od początku działalności, czyli
2008 roku, opieką hospicjum zostało objętych już ponad 2000
pacjentów. W Smardach Górnych będą przebywać chorzy na
raka w terminalnej fazie choroby.
Pomieszczenia zostały tak pomy-

Budynek z zewnątrz wygląda już ładnie, teraz intensywne prace prowadzone są wewnątrz

ślane, aby z chorymi przebywali
bliscy.
Agnieszka Dąbrowska z hospicjum zaznacza, że od początku inicjatywa była społeczna,
a budynek został wyremontowany bez konieczności zaciąga-

nia kredytów – Nasze hospicjum
budowane jest od wielu lat. Do
tej pory udało się wszystko zrobić głównie dzięki składkom dobroczyńców oraz odpisowi z 1%.
Corocznie z odpisów zbieraliśmy
około 200 tysięcy złotych. Do re-

montu dołożyli się również lokalni
przedsiębiorcy – dodaje. W budowę zaangażowani byli też więźniowie z Zakładu Karnego w Kluczborku.
Unijna dotacja w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych przekazana przez urząd marszałkowski
pozwoli na sfinalizowanie prac,
m.in. na zakup i montaż windy.
Pieniądze zainwestowane będą
również w nowoczesny sprzęt,
system komunikacji między pacjentem a pielęgniarką i lekarzem.
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że pieniądze, które przekazywane są na cele zdrowotne
zawsze budzą największą satysfakcję. - To ważna inicjatywa,
która przez ostatnie lata zaangażowała wiele środowisk. Pieniądze europejskie są tym wkładem,
który da godne warunki osobom
chorym, odchodzącym – mówi.
PW

Odnowią park w Oleśnie Lepsza pomoc w Gorzowie Śląskim
Park Miejski w Oleśnie będzie piękniejszy. Teren
zostanie uporządkowany, pojawią się nowe ławki
i alejki. Zamontowane zostaną tablice informacyjne.
Ponad 1 milion 700 tysięcy złotych będzie kosztować remont
parku w Oleśnie. Większą część
tych pieniędzy, czyli około 1 milion 300 tysięcy złotych przekazał
urząd marszałkowski województwa opolskiego gminie. Pieniądze
pochodzą z Unii Europejskiej.
To największy park w mieście. Wyremontowaliśmy miejską promenadę, otrzymaliśmy pieniądze
również z urzędu marszałkowskiego na remont boiska, centrum
przesiadkowe, place zabaw. Teraz mamy do dyspozycji kolejny
zastrzyk finansowy na upiększenie serca naszego miasta. Duży
udział pieniędzy unijnych po-

zwala nam na skuteczne remonty – mówi burmistrz Sylwester
Lewicki.
- Dbałość o środowisko jest dla
nas obowiązkiem - uważa Stanisław Rakoczy, wicemarszałek
województwa opolskiego. – Projekty z tym związane dotyczą
różnych inwestycji, od wykorzystania wód geotermalnych, poprzez - jak w przypadku Olesna
- remont parku. W skali województwa na tego typu inwestycje wpływające m.in. na ochronę
przyrody przeznaczono 42 miliony złotych. W parku zostaną
również zamontowane budki dla
owadów, ptaków i nietoperzy.

Andrzej Buła, marszałek
województwa opolskiego:
- Fundusze europejskie to najskuteczniejsze wsparcie dla
rozwoju regionu. Dzięki nim
Opolszczyzna jest dużym placem budowy. Przedsięwzięcia
prowadzimy wspólnie z samorządowcami, przedsiębiorcami, jednostkami medycznymi.
Udaje się nam w zgodzie zarządzać tymi pieniędzmi.

Osoby starsze i niepełnosprawne z Gorzowa
Śląskiego, będą mogły
korzystać z profesjonalnej pomocy pielęgniarek i lekarzy Caritas Diecezji Opolskiej.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał
pieniądze na adaptację dawnego budynku zgromadzenia sióstr
zakonnych elżbietanek. Opuszczony budynek przy Kluczborskiej jest w trakcie modernizacji
i rozbudowy. Prace skomplikowały się po tym, jak okazało się,
że jedna ze ścian musi zostać rozebrana. W przyszłości znajdzie
się tam placówka pobytu dziennego dla osób starszych, gabinet
rehabilitacji i usprawniania leczniczego oraz rozwinięta zostanie
Stacja Caritas.
- W okolicy brakowało takiej
placówki. Dla mnie ważne jest,
że będzie tam udzielana profesjonalna pomoc. Pielęgniarki,
które w ramach stacji docierały
do pacjentów w domach sygnalizowały nam, że potrzebne jest
miejsce, w którym będą mogli
przebywać w ciągu dnia chorzy
i starsi. Pielęgniarki po godzinie wychodzą od chorego, a on
cały czas potrzebuje wsparcia
i pomocy – mówi ksiądz Arnold
Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.

www.opolskie.pl

W Gorzowie Śląskim Caritas przygotowuje budynek, w którym będzie
m.in. ośrodek opieki dziennej Fot. UM Gorzów Śląski

Opracowany jest również program terapeutyczny, usprawniający chorego. Rodzina, które
zdecydują się na pobyt bliskiego
w ośrodku, będzie mogła liczyć
na wsparcie psychologów, terapeutów, rehabilitantów i pielęgniarek.
Przypomnijmy, że przed laty, kiedy w budynku mieszkały siostry
zakonne, znajdowała się również tam stacja Caritas. - Siostry
ostatecznie zadecydowały o wyprowadzce i sprzedaży budynku.
Przez lata byliśmy partnerami
w opiece nad ludźmi chorymi
z Gorzowa Śląskiego i okolic –
dodaje ks. Drechsler.
Po oddaniu budynku do użyt-

ku, codziennie z usług powinno
korzystać 30 osób. Dodajmy, że
przy ulicy Kluczborskiej 15 nadal
będzie funkcjonować gabinet rehabilitacyjny, prowadzony przez
Caritas.
Przewiduje się również utworzenie grupy wolontariuszy, którzy
będą pomagać chorym w ciągu
dnia. Ośrodek mają odwiedzać
uczniowie pobliskich szkół.
- Zależy nam na uwrażliwieniu
młodzieży. Chcemy budować
więzi między pokoleniami – mówi
ksiądz Arnold Drechsler.
Piotr Wrona
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Życie pszczół bez tajemnic Wołczyn stawia
na kulturę na wsi

Miód z Maciejowa znany jest w całym regionie, a funkcjonowanie wirówki
w pasiece sprawdzał m.in. marszałek Andrzej Buła

Racławice Śląskie zasłynęły z propagowania kolejnictwa. Ma tam
powstać park miniatur
kolejowych. Utworzone byłoby tam miejsce
edukacji kolejowej.
Spółka Dolina Stobrawy wraz
ze współudziałowcami - gminą
Kluczbork, powiatem kluczborskim i stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy, odkupiła dwa lata temu
dawne centrum zarodowe. Już
wtedy zapowiadano, że nadal
w tym miejscu będzie odbywała się hodowla matek pszczelich
i produkcji produktów pszczelich. Nowością ma być działalność edukacyjna. Będą tam
organizowane zajęcia dla najmłodszych, którzy będą zagłębiać tajniki związane z życiem
pszczół. Aby było to możliwe,
niezbędny jest remont zabytkowego dworku w którym pracował ksiądz Jan Dzierżon, twórca
współczesnego pszczelarstwa.

Nowoczesność w służbie
przyrodzie|
- Przypomnijmy, że od lat kilka
razy w roku spotykali się tutaj
mieszkańcy na piknikach. Wtedy oprócz zabawy można było
przypomnieć sobie historię tego
miejsca. - Naszym zamiarem
jest to, aby na stałe odbywały
się tutaj zajęcia dla dzieci i młodzieży. Stawiamy na propagowanie wiedzy o pszczelarstwie
– mówi Tomasz Paluch, prezes
stowarzyszenia. Dzięki dotacji
unijnej przekazanej przez urząd
marszałkowski, te marzenia
wkrótce będą realizowane.
Spółka uzyskała łącznie trzy
dotacje w wysokości 4 milionów 96 tysięcy złotych. Oprócz
remontu pomieszczeń przygotowana zostanie multimedialna

wystawa o całym świecie owadów. Powstanie również Miasto
Owadów. Na terenie pasieki zamontowane będą tablice edukacyjne, które ułatwią prowadzenie edukacji terenowej. Na
cele niewielkiego kina zaadaptowana zostanie stojąca obok
dworku stodoła. Bywalcy tego
miejsca znają również pomieszczenie, w którym rozlewa się
miód. Tam znajdzie się miejsce
na kawiarnię i sklep z miodami.
Powstanie też, we współpracy z nadleśnictwem Kluczbork
i Stowarzyszeniem Wsi Bogacica, „Bogatalanta”, nowoczesna
pracownia edukacyjna z laboratorium.

wszystkim do wszystkich placówek oświatowych w województwie opolskim, ale również
do osób dorosłych. W ramach
zadania zostanie opracowany
w trzech wersjach językowych
(polski, niemiecki i angielski)
audioprzewodnik po wystawie i pasiece. Będzie również
zawierał audiodeskrypcję dla
osób niewidomych.
Prowadzone
będą
również
szkolenia dla rolników i pszczelarzy z terenu województwa
opolskiego, w zakresie ochrony
owadów i korzyści, jakie owady
niosą rolnictwu. Specjaliści opowiedzą, jak lepiej chronić swoje
pszczoły, zapobiegać chorobom
czy odpowiednio chronić pasieki.
Projekt przewiduje również rewitalizację parku im. ks. dr. Jana
Dzierżona w Kluczborku. Zostaną tam nasadzone rośliny miododajne, które zostaną odpowiednio oznaczone. Utworzenie
zostaną ścieżki edukacyjne na
terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego w miejscowości Nowa Bogacica. Na terenie
zabytkowego parku w Lasowicach Wielkich zostanie utworzona ścieżka edukacyjna na
temat owadów pożytecznych.
Piotr Wrona

Pasja i nauka o owadach
W Maciejowie organizowane
będą ciekawe zajęcia nie tylko
dla dzieci i młodzieży. Do ich
przeprowadzenia
niezbędne
są mikroskopy, sprzęt multimedialny, stoły interaktywne,
interaktywna podłoga i ściany,
dotykowe ekrany i infokioski.
Wszystko to zostanie kupione z unijnej dotacji. Maciejów
od lat jest miejscem kojarzonym z pasiekami. Tutaj zawsze
przyjeżdżało się po wspaniałe
miody. Teraz walor edukacyjny
będzie przyciągał szkoły i młodzież. - Chcemy zainteresować
przyrodą, ale też przekazać
w atrakcyjny sposób wiedzę.
Warto dbać o przyrodę. Albertowi Einsteinowi przypisuje się
słowa: „kiedy z powierzchni
ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia”. Teraz, gdy
walczymy z ociepleniem i zatrutym powietrzem, należy o tym
szczególnie pamiętać - mówi
marszałek Andrzej Buła.

Nauka nie tylko dla dzieci
Oferta ekspozycji Entomopolis będzie skierowana przede

Herbert Czaja,
radny województwa
opolskiego
- W polskim rolnictwie
i ogrodnictwie plon wszystkich upraw roślin oleistych,
pastewnych, owoców i warzyw, a także roślin strączkowych, zależy całkowicie lub
w dużym stopniu od owadów zapylających. Nawet
najlepsze zabiegi agrotechniczne i ochrona chemiczna
nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów,
jeżeli
rośliny
będą odizolowane od dostępu owadów zapylających.
Dlatego na uznanie zasługują projekty, które zwracają
uwagę na trudną sytuację
tych owadów oraz edukują,
m. in. jak chronić pszczoły
i dbać o pasieki.

www.opolskie.pl

Świetlice wiejskie w gminie Wołczyn cieszą mieszkańców. Wyremontowane stały się centrum życia
kulturalnego. Dom Kultury w Wołczynie ma zaś
nowy sprzęt gastronomiczny i nowoczesne oświetlenie estradowe.

Park w Skałągach to wspaniała wizytówka wsi i efekt wspólnej pracy
mieszkańców

Odnowione świetlice wiejskie
w Szumie, Szymonkowie, Krzywiczynach, Skałągach, Wierzbicy Dolnej i Komorznie stały
się miejscem licznych wydarzeń
kulturalnych. Oprócz występów
artystycznych odbywają się tam
spotkania integracyjne. Koła gospodyń wiejskich mają możliwość
realizacji swoich pasji. Nie brakuje
atrakcji dla najmłodszych i młodzieży.
Największy zakres prac dotyczył
świetlicy w Szumie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu wymieniono konstrukcję dachu, stolarkę,
unowocześniono
oświetlenie.
Wymieniono ogrzewanie, wyremontowano łazienki. Korzystający z świetlicy mogą komfortowo
zaparkować samochód, ułożono
również nowy chodnik. Inwestycja kosztowała ponad 770 tys. zł,
a samorząd Wołczyna korzystał
z dotacji na ten cel dwukrotnie. Ta
inwestycja została więc dwukrotnie dofinansowana przez urząd
marszałkowski i otrzymała raz
161 tysięcy złotych, drugi raz - 45
tysięcy złotych.
- O te remonty zabiegali sami
mieszkańcy. Oprócz ważnych
remontów związanych z unowocześnieniem samego budynku, zakupiony został sprzęt do
kuchni. Organizowane są w tych
budynkach warsztaty, ale najczęściej służą do organizacji spotkań
wiejskich mówi dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, Rafał Neugebauer.
W Krzywiczynach budynek wymagał remontu, a co najważniejsze wymiany dachu. Wcześniej
znajdowała się w tym miejscy
szkoła podstawowa.
W Skałągach mieszkańcy od lat
działają wspólnie na rzecz swo-

jej wsi i upiększania przestrzeni, służącej im wszystkim. Od lat
uczestniczą w programie urzędu
marszałkowskiego „Odnowa Wsi
Opolskiej”. Ich wspólnym dziełem było m.in. zagospodarowanie stawu w parku rekreacyjno
-wypoczynkowym w Skałągach.
W ubiegłym roku było to najlepszy projekt odnowy wsi, nagrodzony w konkursie. Polegał on na
rewitalizacji dwóch stawów znajdujących się w parku rekreacyjno
-wypoczynkowym w centrum wsi.
W dużej mierze został on zrealizowany z poprzedniej nagrody, jaka
mieszkańcy otrzymali w 2016r.
za zajęcie III miejsca w konkursie
„Na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych
wsi”. Obydwa te projekty to nie
tylko dbałość o krajobraz, poprawa estetyki wsi, ale i miejsce do
organizacji wspólnych imprez plenerowych.
- Stawiamy na liderów, którzy
potrafią zaktywizować swoich
mieszkańców. Do tej pory brakowało przestrzeni do wspólnych
działań. O tym jak zmienia się
nasze otoczenie, dowodzi konkurs „Piękna Wieś Opolska”. To
taki przykład, że mieszkańcom
chce się spotkać po godzinach
pracy i działać na rzecz swojego
otoczenia. Nowoczesne boiska,
miejsca spotkań, wspólne festyny,
to już standardowy element życia
w mniejszych miejscowościach.
To co latem możliwe jest na zewnątrz, chcemy kontynuować
zimą w pięknych pomieszczeniach wyremontowanych świetlic
wiejskich. Jest się czym chwalić –
dodaje marszałek województwa
opolskiego Andrzej Buła.
PW/VR
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RODZINA

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 -

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.

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

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.

neurochirurgiczny, wideoendoskopy, łóżka
specjalistyczne i rehabilitacyjne)

• 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!

