
Lokalne spojrzenie na rozwój -

w pojedynkę, czy w partnerstwie ?
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Gmina Kędzierzyn-Koźle stawia na partnerstwo, dlatego ukierunkowujemy się na

partnerskie projekty z innymi podmiotami, zarówno tymi z sektora jednostek

samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.
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Przykłady partnerskich inicjatyw
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Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 

Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. 

Spółka powstała 01.01.2013r. z przekształcenia zakładu budżetowego

Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w spółkę

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie właścicielem Spółki Regionalne Centrum Zagospodarowania

i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. jest Związek

Międzygminny „Czysty Region”, którego członkami są: Cisek, Izbicko,

Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew,

Reńska Wieś, Ujazd, Walce oraz Zdzieszowice.
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30 stycznia 2018r. spółka oddała do użytkowania Regionalną Instalację Przetwarzania

Odpadów Komunalnych.

Wartość inwestycji 22.457.340,00 zł została sfinansowana w 75 % z pożyczki

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a gminy:

Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Polska Cerekiew, Reńska

Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice, Pawłowiczki poręczyły powyższą pożyczkę.
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Kędzierzyńsko - Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

zwany Subregionem Kędzierzyńsko-Strzeleckim, został powołany jako Stowarzyszenie

11.03.2016r. przez 11 gmin: Bierawę, Cisek, Jemielnicę, Kędzierzyn-Koźle, Leśnicę,

Pawłowiczki, Polską Cerekiew, Reńską Wieś, Strzelce Opolskie, Ujazd

i Zawadzkie oraz 2 powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki.

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy

oraz poprawa jakości życia mieszkańców, co między innymi urzeczywistnia się

w realizacji niżej przytoczonych partnerskich zadań.
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1) „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

– etap I” – w ramach RPO WO

Kwota zadania: 30 272 389,34 zł

Dofinansowanie: 22 916 198,70 zł 

Partnerzy: Kędzierzyn-Koźle – lider projektu, Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś,

Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat

strzelecki.

Każdy z partnerów realizuje ważne z jego punktu widzenia inwestycje ograniczające

niską emisję (m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, wymianę

oświetlenia ulicznego, przebudowę dróg, centra „parkuj i jedź”), ale to właśnie

powoduje, że wspólnie przyczyniamy się do osiągnięcia globalnego efektu.
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Doskonałym przykładem partnerskiej współpracy w ramach tego projektu 

jest budowa dwóch ścieżek rowerowych.

 Pierwsza z nich wiąże tereny gminy Kędzierzyn-Koźle z terenami powiatu

kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatu strzeleckiego;

 Druga biegnie po nieczynnym nasypie kolejowym przez obszary gmin Polska

Cerekiew, Cisek i Reńska Wieś.
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Ścieżka pieszo - rowerowa od Al. Jana Pawła II do obwodnicy

w Kędzierzynie-Koźlu i wzdłuż drogi powiatowej 1435 o relacji Zalesie

Śląskie – Kędzierzyn-Koźle.
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0,83 km

koszt: 1 364 456 zł

gmina Kędzierzyn-Koźle

5,43 km

powiat kędzierzyńsko-
kozielski

koszt: 4 530 000 zł

2,81 km

powiat strzelecki

koszt: 1 651 102 zł



Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej
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1,75 km

gmina Cisek

koszt: 945 128 zł

5,43 km

gmina Polska Cerekiew

koszt: 1 363 226 zł

8,44 km

gmina Reńska Wieś 

koszt: 2 727 682 zł

Razem: 24,69 km ścieżek

Łączny koszt: 12 581 594 zł



2)„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

– etap II ” – w ramach RPO WO

Kwota zadania: 18 768 700,29 zł

Dofinansowanie: 8 900 000,00 zł

Partnerzy: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu, PKS Strzelce Opolskie

Razem zakupimy 19 niskoemisyjnych autobusów (w tym jeden autobus

hybrydowy) i rozbudujemy system informacji pasażerskiej.
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3)„Partnerstwo na rzecz ochrony bioróżnorodności gminy Kędzierzyn-

Koźle,Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn” – w ramach RPO WO

Kwota zadania:      3 000 000,00 zł

Dofinansowanie:    2 189 700,00 zł

Partnerzy: gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu, gmina Ujazd, Nadleśnictwo

Kędzierzyn.

Dzięki projektowi wspólnie przeprowadzimy zadania mające na celu ochronę

bioróżnorodności. Kędzierzyn-Koźle zyska m.in. atrakcyjny teren zielony na

nieczynnym lodowisku na os. Azoty. Ujazd odbuduje zdegradowany staw wiejski oraz

zagospodaruje park miejski. Nadleśnictwo Kędzierzyn z kolei rozbuduje, zmodernizuje

i doposaży leśny ośrodek edukacyjny Stampnica.
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Nasza współpraca nie kończy się jedynie na Subregionie. Chętnie włączamy się również 

w międzynarodowe inicjatywy integrujące miasta po dwóch stronach granicy.
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„Aktywny Senior Polsko-Czeskiego Pogranicza” - w ramach Programu

Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Kwota zadania:        479.427,58 EUR

Dofinansowanie:      407.513,44 EUR

Partnerzy:

 strona polska: gmina Świdnica – lider projektu, gmina Kłodzko, gmina

Kędzierzyn-Koźle.

 strona czeska: Miasto Trutnov, Miasto Česká Skalice, Miasto Náchod.

Projektu ma na celu aktywizację i współpracę seniorów pogranicza polsko-czeskiego,

poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach, wydarzeniach i warsztatach organizo-

wanych przez wszystkich partnerów.
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Wsłuchując się w lokalne potrzeby otwieramy się na współpracę                                   

z organizacjami pozarządowymi.
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„Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca

spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu” – w ramach RPO WO

Kwota zadania: 1 036 757,00 zł

Dofinansowanie: 984 919,14 zł

Partnerzy: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu, Stowarzyszenie „Blechhammer

– 1944”

Dzięki projektowi zrewitalizowany zostanie powojenny bunkier, w którym

Stowarzyszenie Blechhammer-1944 prowadzić będzie szereg zróżnicowanych działań

społecznych.

www.kedzierzynkozle.pl                                16 /18



www.kedzierzynkozle.pl                                17 /18



Współpraca i partnerstwo z miastami

Współpraca z miastami partnerskimi to jedno z ważniejszych działań Kędzierzyna-

Koźla. W chwili obecnej gmina owocnie współpracuje z sześcioma miastami. Są to:

Pisz (Polska), Racibórz (Polska), Jonava (Litwa), Prerov (Czechy), Öhringen

(Niemcy), Kałusz (Ukraina).

Doskonałym przykładem współpracy są organizowane corocznie „Pływadła”, podczas

których uczestnicy w ciągu dwóch dni spływają meandrami rzeki Odry na wykonanych

przez siebie platformach. W organizację przedsięwzięcia zaangażowane są gminy

Kędzierzyn-Koźle i Racibórz, Stowarzyszenie „Rzeki dzielą – Odra łączy”, Starostwo

Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Raciborzu oraz gminy: Krzyżanowice, Kuźnia

Raciborska, Nędza, Bierawa i Cisek.
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Dziękuję za uwagę.

Sabina Nowosielska 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
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