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Trzymacie w rękach przewodnik po dzielni-
cach naszego pięknego miasta. Liczę na to, że 
będzie on dla Was zachętą, aby jeszcze bardziej 
zaangażować się w życie Opola. 

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój 
stolicy województwa. Realizowaliśmy ważne 
projekty społeczne. Kierowaliśmy je do wszyst-
kich grup mieszkańców - od najmłodszych, po 
najstarszych. Prowadziliśmy i inwestowaliśmy 
w opiekę żłobkową, przedszkolną, oświatę, 
a także rozwijaliśmy miejską politykę społecz-
ną. Dużą część naszej uwagi skierowaliśmy na 
politykę senioralną.

Aktywnie prowadziliśmy politykę rynku 
pracy. Miasto z kolejnymi miesiącami stawa-
ło się miejscem coraz bardziej przyjaznym 
biznesowi. Powstawały nowe miejsca pra-
cy. W ostatnich kilku latach Opole przyspieszy-
ło jak nigdy wcześniej.  Nowoczesne autobusy, 
kompletnie odmieniony Okrąglak (dzisiaj dum-
na Stegu Arena), rewitalizacja ul. Krakowskiej 
i innych strategicznych miejsc w mieście, cen-
tra przesiadkowe - Opole zmienia się bardzo 
dynamicznie na naszych oczach. Obok tego 
ponad miliardowy budżet, świetna kondycja 
finansowa Miasta i sprawnie zrealizowana 

strategiczna decyzja o zmianie granic admi-
nistracyjnych. A to i tak tylko fragment więk-
szej całości. Wspólnych sukcesów jest więcej, 
a kolejne wyzwania przed nami. Utrzymanie 
aktualnego, wysokiego tempa rozwoju będzie 
jednym z nich. Kolejna ważna zmiana, to re-
organizacja dzielnic tak, by stały się silnymi 
ośrodkami, które mają realny wpływ na dalszy 
rozwój Opola.

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Wspól-
nie jednak chcemy, aby Opole przyszłości było 
miastem otwartym, przyjaznym dla dzieci, 
młodzieży, osób czynnych zawodowo i se-
niorów, z mocną gospodarką. By było silnym 
ośrodkiem akademickim, pełnym zieleni, o wy-
sokiej jakości życia, dbającym o przestrzeń 
publiczną i środowisko, w którym żyjemy. 
Opole już jest bardzo dobrym miejscem do 
życia, chcemy aby tak było i w przyszłości. 
Warto robić to razem, do czego zachęcam 
wszystkich mieszkańców dzielnic.

                                                                                      
Arkadiusz Wiśniewski

                            

                              
Prezydent Miasta Opola

Drodzy Mieszkańcy,



 Trzeba działać stanowczo i szybko

- Wiem, że aby skutecznie przeprowadzić 
zmianę granic, która zawsze oznacza perspek-
tywę dynamiczniejszego rozwoju miasta, należy 
działać stanowczo i szybko – uważa prezydent 
Przemyśla Wojciech Bakun.

- Wywalczyliśmy podmiotowość dla spo-
łeczności lokalnych, dlatego obecnie jest dużo 
trudniej przeprowadzić proces zmiany granic 
– tłumaczy dyrektor Biura Związku Miast Pol-
skich Andrzej Porawski.

Kierunek i zasadność powiększania granic 
tłumaczył sekretarz miasta Rzeszowa, Marcin 
Stopa, który wspólnie z prezydentem Tadeuszem 
Ferencem uczestniczył w rzeszowskim projekcie 
niemal od początku, a więc od 2005 roku.

- Wtedy Rzeszów liczył 54 km kwadratowe, 
co oznaczało gęstość zaludnienia na poziomie 
trzech tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Nie 
mieliśmy terenów inwestycyjnych, nie mogliśmy 
budować mieszkań, a co dopiero pozyskiwać 
inwestorów. Jak jest obecnie? Rzeszów liczy sobie 

126 km kwadratowych i wreszcie złapał oddech. 
Pamiętajmy, że gminy położone wokół dużych 
miast rozwijają się dzięki temu, że są wokół… 
dużych miast.  

O wyzwaniach związanych z rozwojem 
miast i zmianach granic dyskutowały w Opolu 
autorytety w tej dziedzinie, m.in. dyrektor Biura 
Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski, 
prof. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 
Akademii Nauk, autor analizy dotyczycącej 
255 miast średnich), prof. Krystian Heffner 
(specjalizujący się w geografii społeczno-eko-
nomicznej, gospodarce przestrzennej, plano-
waniu przestrzennym) oraz licznie przybyli 
prezydenci i burmistrzowie z całej Polski.

Bez powiększania trudno o rozwój

Rozwój miast, szczególnie średnich i więk-
szych, zależy od bardzo wielu czynników. 
Wśród nich wymienia się m.in. walory poło-
żenia, potencjał i kapitał ludzki, zasoby gospo-

Tytułowe zdanie to jedna z głównych konkluzji konferencji o rozwoju miast i zmianie 
granic administracyjnych, która odbyła się w Opolu w 2019 roku. Z takim podsumowa-
niem gospodarza spotkania, prezydenta naszego miasta Arkadiusza Wiśniewskiego, 
zgodzili się wszyscy obecni na debacie.

Zmiana wprowadzana z myślą 
o ludziach zawsze się obroni
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darcze i infrastrukturalne, a także skłonność 
do tworzenia innowacji. Bez nowych terenów 
trudno o szanse na rozwój. 

Zmiany granic coraz częściej są nieuchronne, 
ale trudne do przeprowadzenia. - Zmiana granic 
to temat stary jak świat. Przypomnijmy sobie… 
starożytny Rzym. To on poprzez swoją ekspansję 
niósł rozwój i dynamikę na cały świat. Warto pa-
miętać, że rozwój imperium rozpoczął się właśnie 
od ekspansji Rzymu jako miasta - przypominał 
prezydent Opola.

Rola miast jest ogromna, a będzie większa

Książka Benjamina Barbera „Co by było 
gdyby burmistrzowie rządzili światem” poka-
zuje, że rola miast we współczesnych demo-
kracjach jest ogromna i będzie coraz większa. 
Szczególnie jeśli chodzi o konstruowanie wa-
runków życia obywateli i inspirowanie rozwoju. 

- W obecnej rzeczywistości główny punkt roz-
woju Polski koncentruje się w dużych ośrodkach 
miejskich. Za tym idą nowe wyzwania, choćby 
ekologia, czyste powietrze, oświata - tłumaczył 
prezydent Wiśniewski.

Na konferencji dyskutanci stawiali sobie 
pytanie: „jak dużo władzy dać miastom, aby 
utrzymać tempo rozwoju, jakiego pragną i ocze-
kują ludzie?” A pragną rozwoju Polski i jakości 
życia na miarę sąsiadów z Europy Zachodniej.

Związek Miast Polskich przynajmniej raz 
w roku przerabia temat zmiany granic miast. 
Dzieje się tak, gdy procedowany jest projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Dzika urbanizacja jest zła

- Budzi to wiele kontrowersji i emocji, ale gdy 
spojrzymy na mapy dużych miast Polski w ostat-
nich stu latach, to przekonamy się, że następowały 
one w dużo większej skali niż obecne, np. w Rze-
szowie i Opolu. Nie budziły kontrowersji, bo doko-
nywano je odgórnie bez wielkiego angażowania 
lokalnych mieszkańców – opowiadał dyrektor 
Biura ZMP Andrzej Porawski.

Kolejne tereny w całej Polsce podlegają 
urbanizacji. Niestety, jak tłumaczył Porawski, 
często jest to urbanizacja dzika. Dochodzi do 
niej na terenach gmin przylegających do miast.

– Tam nie ma myślenia w kategoriach efektyw-
nego funkcjonowania całości organizmu, tylko 
swojego własnego interesu. Urbanizacja jest więc 
przypadkowa i nieskoordynowana z miastem, 
a więc kosztowna – trzy razy droższa niż gdyby 
ten proces był powiązany ze strukturą miasta. 
O zmianie granic mówmy zatem nie z perspekty-
wy konfliktu czy „zaboru”, ale naturalnej zmiany, 
będącej wynikiem procesu urbanizacji – zaznaczał 
przedstawiciel ZMP.
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 Nad nową koncepcją przez pół roku praco-
wała Rada ds. Rozwoju Dzielnic Miasta Opola. 
Zmiany weszły w życie pod koniec lipca. Do 
tej pory każda z istniejących 28 rad dzielnic 
dysponowała funduszem inwestycyjnym war-
tym 100 tys. zł. rocznie. Po zmianach kwota na 
zadania inwestycje została zróżnicowana. Na 
jej wysokość wpływ miały m.in. liczba jedno-
stek urbanistycznych wchodzących w skład 
dzielnicy czy też jej powierzchnia. Dzielnice 
w dotychczasowym kształcie z ich liczbą 29 
funkcjonowały w Opolu od 2017 roku, kiedy 
to doszło do powiększenia miasta. Pierwsze 
powstały natomiast w 2009 roku. 
Organami Dzielnicy są: rada (organ uchwa-
łodawczy) oraz zarząd (organ wykonawczy). 

Rada składa się z piętnastu członków.  Do jej 
zadań należą m. in. prowadzenie gospodarki 
finansowej danej jednostki pomocniczej. Ka-
dencja Rady trwa pięć lat. 

Do zakresu zadań Dzielnicy należą wyłącznie 
zadania publiczne dotyczące bezpośrednio ob-
szaru Dzielnicy i służące zaspokajaniu potrzeb 
jej mieszkańców oraz poprawie warunków ich 
życia, w tym:
• działalność na rzecz promocji i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
rozwoju aktywności mieszkańców i par-
tycypacji społecznej na obszarze Dziel-
nicy oraz organizacji i funkcjonowania 
Dzielnicy

Co warto wiedzieć o dzielnicach

W 2019 roku w naszym mieście została przeprowadzona reforma dzielnic. Rada Miasta 
poparła bez głosu sprzeciwu projekt, który ma na celu zwiększenie uprawnień dzielnic 
i ograniczenie ich liczby. Od nowej kadencji Opole będzie miało 13 silnych dzielnic 
zamiast 29. Zmniejszy się tym samym liczba członków rad z 435 do 195. Takie były też 
oddolne sugestie mieszkańców. Działalności związane z usprawnianiem pracy rad ra-
tusz podjął bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach wskazujących 
na konieczność reformy.
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• integracja mieszkańców Dzielnicy
•  zapewnienie udziału mieszkańców w roz-

patrywaniu spraw związanych z miejscem 
ich zamieszkania

• organizowanie i koordynowanie inicjatyw 
i przedsięwzięć społeczności lokalnych

• współpraca z organami Miasta i radnymi, 
instytucjami oraz sektorem pozarządo-
wym, za wyjątkiem organizacji o charak-
terze politycznym

• rozwój oświaty, sportu, rekreacji, kultury 
oraz komunikacji na obszarze Dzielnicy

• ochrony środowiska, zdrowia, wyrówny-
wania szans, przeciwdziałania dyskrymi-
nacji i wykluczeniu społecznemu, działań 
w zakresie profilaktyki alkoholowej i nar-
kotykowej wobec mieszkańców Dzielnicy

• wszelkie inwestycje dotyczące obiektów 
użyteczności publicznej, znajdujących się 
na obszarze Dzielnicy

• zagospodarowanie przestrzenne Dzielnicy
• uczestnictwa w stanowieniu prawa miej-

scowego oraz innych uchwał Rady Miasta, 
w tym wszelkich programów, strategii, 
polityk, dotyczących obszaru Dzielnicy

• planowanie zadań i różnych projektów 
realizowanych dla Dzielnicy.

Wśród partnerów lokalnych znajdują się szkoły, 
przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, 

organizacje pozarządowe, w tym: Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Caritas, a także parafie, 
domy kultury, stowarzyszenia. 

Dzielnice powoływane są przez Radę Miasta po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału 
lub zniesienia jednostki pomocniczej, a także 
zmiany jej granic może być Rada, Prezydent 
Miasta lub co najmniej 300 mieszkańców ma-
jących czynne prawo wyborcze oraz zamel-
dowanych na pobyt stały na obszarze, który 
ta jednostka obejmuje lub ma obejmować. 

Dzielnica dysponuje budżetami: na zada-
nia bieżące oraz na zadania inwestycyjne 
lub remontowe. Budżet na realizację zadań 
bieżących, to pieniądze przeznaczane na 
organizowanie różnorodnych form życia kul-
turalnego i sportowo-rekreacyjnego. Z tych 
środków finansowane lub współfinasowane 
są festyny, konkursy dla dzieci, zawody spor-
towe i inne formy prowadzące do integracji 
społeczności lokalnej. 
Budżet na zadania inwestycyjne lub remon-
towe to pieniądze, które Dzielnice wydatkują 
głównie na poprawę bezpieczeństwa poprzez 
remonty dróg, chodników, projektowanie 
ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie 
terenów do celów sportowo-rekreacyjnych. 
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Kulturalne i festiwalowe miasto

Jesteśmy Stolicą Polskiej Piosenki

W sierpniu 2016 roku otwarte zostało Muzeum 
Polskiej Piosenki z nowoczesną, multimedialną 
wystawą stałą. W ciągu trzech lat odwiedziło je 
ponad 80 tysięcy osób, mieszkańców Opola oraz 
turystów z kraju i z zagranicy. W grudniu 2018 
roku otwarto w nim Edukacyjne Studio Nagrań, 
w którym odbywają się liczne warsztaty i lekcje 
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta 
dotyczące m.in. nagrania słuchowiska, produkcji 
muzycznej wykorzystującej głos, nagrywania 
studyjnego i reżyserii dźwięku. Zmodernizowana 
została też sala kameralna Narodowego Centrum 
Polskiej Piosenki, w której odbywają się liczne 
koncerty znanych wykonawców polskiej sceny 
muzycznej.

Niezwykle aktywnie działają również inne 
miejskie instytucje kultury. Opolski Teatr Lalki 
i Aktora zdobywa najwyższe laury na najważ-
niejszych teatralnych festiwalach i konkursach, 
jest również, co dwa lata, organizatorem naj-
większego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Lalek. Swój repertuar adresuje zarówno do naj-

młodszych, jak i trochę starszych widzów. Galeria 
Sztuki Współczesnej to miejsce nie tylko wielu 
wystaw na najwyższym światowym poziomie, 
ale także przestrzeń do artystycznych działań 
młodych twórców oraz warsztatów i spotkań 
dla opolan. 

Bardzo ważnym miejscem jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna, która nie tylko dba o wysoki 
poziom czytelnictwa w mieście, ale jest również 
ważnym centrum kulturalnym Opola. Zarówno, 
w głównej siedzibie przy ul. Minorytów, jak i w 15 
swoich filiach i oddziałach na terenie całego mia-
sta odbywają się liczne spotkania z ciekawymi 
pisarzami, warsztaty dla najmłodszych, spotka-
nia dla seniorów, wystawy, działają dyskusyjne 
kluby książki.

Imprez cała masa

Życie kulturalne miasta to setki imprez, wy-
staw, koncertów, przeglądów, festiwali, organi-
zowanych nie tylko przez instytucje kultury, ale 
i przez organizacje pozarządowe. Na przestrzeni 
kilku lat znacząco wzrosły wydatki na imprezy 

Opole od wielu lat z powodzeniem rozwija swoją bogatą ofertę kulturalną. Adresowana 
ona jest do mieszkańców miasta, tak aby każdy mógł odnaleźć  interesujące go wyda-
rzenia, warsztaty, koncerty czy wystawy. 
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przygotowywane przez organizacje pozarządo-
we. Do udziału w otwartych konkursach ofert 
na zadania w dziedzinie kultury zapraszamy 
wszystkich przedstawicieli III sektora, licząc 
zarówno na kontynuację imprez kulturalnych 
z wieloletnimi tradycjami, jak i na nowe, ciekawe 
propozycje wydarzeń. Opole jest z pewnością 
miastem festiwalowym. Festiwal Filmowy Opol-
skie Lamy, Festiwal Książki, Opolski Festiwal 
Fotografii, Opole Songwriters Festiwal to tylko 
kilka z najważniejszych festiwali wspieranych 
przez Miasto Opole. Nie zapominamy również 
o studentach, przeznaczając pieniądze na or-
ganizację ich wielkiego święta - Piastonaliów. 

Współpraca z telewizją

Rozwijane są także Dni Opola oraz Noc Kultu-
ry. Program tych wydarzeń opiera się głównie na 
prezentacji utalentowanych artystycznie opolan.  
Przez cały rok zapraszamy do udziału w miejskich 
imprezach opolskich artystów i twórców. We 
współpracy z Telewizją Polską S.A. rozwijana jest 
marka Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki 
nawiązując do tradycji sprzed lat. Miasto podczas 
Festiwalu żyje piosenką, zarówno dzięki koncer-
tom festiwalowym jak i organizacji bardzo wielu 
imprez okołofestiwalowych. 

W 2018 roku po raz pierwszy została zorgani-
zowana z Telewizją Polsat impreza „Przebojowe 
Opole - Jedziemy na wakacje” oraz Opolska 
Noc Kabaretowa. Od tego czasu, przez dwa dni 
w czerwcu opolski amfiteatr staje się miejscem 
muzycznej i kabaretowej zabawy z udziałem 

gwiazd. Mamy też w mieście nowe miejsce na 
duże koncerty plenerowe - przed Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowym. Pod koniec sierpnia 
2019 roku na koncercie zorganizowanym wspól-
nie z TVP 2 z udziałem zagranicznych i polskich 
gwiazd bawiło się około dziewięć tysięcy ludzi.  

Na przestrzeni kilku lat znacząco wzrosły do-
tacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach w mieście. 
W 2015 roku była to kwota 320 tys. zł, natomiast 
w 2019 roku już 1,1 mln zł. Dzięki temu pięknie-
ją opolskie kamienice, a zabytkom sakralnym, 
a przede wszystkim Opolskiej Katedrze, przywra-
cana jest dawna świetność. Pamięć o historii mia-
sta wyrażona została także podczas obchodów 
800-lecia lokacji Opola w 2017 roku, z bogatym 
programem wydarzeń, wśród których znalazła 
się m.in. wyjątkowa parada historyczna. Przez 
ulice miasta przeszedł barwny orszak dawnych 
władców i postaci ważnych dla jego dziejów, 
z księciem Kazimierzem I Opolskim na czele. To 
właśnie założycielowi Opola poświęcono ważne 
miejsce na rynku, gdzie w maju 2018 roku stanął 
pomnik autorstwa opolskiego artysty rzeźbiarza 
Wita Pichurskiego. 

Przywrócone zostały również na nowo w prze-
strzeni miasta obiekty małej architektury zwią-
zane z historią Opola: fontanna - poidło końskie 
na rynku oraz dzięki pomocy Cementowni Odra 
słynne popiersie Junony przypominającej lata 
największej świetności opolskiego przemysłu 
cementowniczego, które stoi w Parku Nad-
odrzańskim. 
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BORKI, BRZEZIE, CZARNOWĄSY, ŚWIERKLE
DZIELNICA I
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Powierzchnia: 25,5 km²

Liczba ludności: 4 902



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

1 007 520 zł
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Na pierwszym planie zabudowania Borek, w tle znajdująca się w Brzeziu Elektrownia Opole



• W dzielnicy znajduje się zespół klasztor-
ny Norbertanek. Jest w nim pochowany 
założyciel Opola książę Kazimierz I Opol-
ski, którego pomnik stoi w sercu naszego 
miasta na Rynku. Losy klasztoru na prze-
strzeni wieków różnie się układały. Po II 
wojnie światowej znajdował się tam szpital, 

przedszkole, Dom Dziecka, Dom Pomocy 
Społecznej „Caritas”. W 1990 roku przeszedł 
on pod zarząd Zgromadzenia Sióstr św. 
Jadwigi, które wypełniając założenia reguły 
zakonnej służą wszystkim potrzebującym. 

• W 2017 roku znacznie zmniejszył się ruch 
w Czarnowąsach, a wszystko przez wy-
budowanie obwodnicy. Znajduje się ona 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 (Opo-
le – Namysłów). Koszt jej wybudowania 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

To obszar, który w granicach Opola jest 
od 2017 r. Jednym z najstarszych źródeł 
historycznych, jest dokument z 1228 r., 
w którym książę Kazimierz I potwierdza 
przywileje klasztoru Norbertanek z Ryb-
nika, przeniesionego do klasztoru „Bosi-
dom” w miejscowości Charnowz. Innym 
ważnym dokumentem z tego rejonu jest 
dokument z lipca 1773 r., który mówi 
o założeniu  w Świerklańskim Lesie nowej 
kolonii. Każdy z 20 kolonistów, przyby-
łych z różnych stron Europy, otrzymał 40 
mórg gruntu.

12

Klasztor w Czarnowąsach

Boisko orlik przy ulicy Krzanowickiej



wynosił 124 mln zł. Ma długość 5,3 km, 
zaczyna się przy węźle obwodnicy na ul. 
Sobieskiego, a kończy przy stacji paliw 
między Borkami i Czarnowąsami. W jej 
skład wchodzi pięć rond, cztery wiadukty 
i most nad Małą Panwią oraz waga dla 
pojazdów wraz z miejscem kontroli dla 
policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

• Klub Swornica Czarnowąsy jest pierwszym 
zarejestrowanym w Polsce Ludowym Ze-
społem Sportowym. Doszło do tego 6 
marca 1946 roku. Później tę datę uznano 
jako oficjalną powstania LZS-ów w Polsce. 
Swoją nazwę klub przyjął od płynącej obok 
ówczesnego boiska rzeki. Jest nim sekcja 
piłki nożnej, a także skata - popularnej na 
Śląsku gry karcianej.  

• Pamiątką po dawnych mieszkańcach Brze-
zia jest niewielki cmentarz ewangelicki. 
Ostało się na nim kilka nagrobków. Nazwa 

Brzezie pochodzi od wyrazu brzoza - de 
Breze. 

• Według legendy nazwa Czarnowąsy pocho-
dzi od rozbójnika, który grasował w okolicy. 
Rozbójnik ten zwany był Cornowąs. 

• Nazwa Borki pochodzi od słowa „borek” 
oznaczającego zdrobnienie staropolskiej 
nazwy lasu iglastego - boru.

• W Czarnowąsach i Borkach są stacje kolejo-
we leżące na oddanej do użytku w 1909 roku 
linii nr 277 przebiegającej od stacji Opole 
Groszowice do stacji Wrocław Brochów.

• Po ukończeniu rozbudowy Elektrowni 
Opole w 2019 roku weszła ona do czo-
łówki najnowocześniejszych elektrowni 
na świecie. Jej udział w krajowej produkcji 
prądu wynosi 8 procent.

• W Czarnowąsach mieszkają 3652 osoby, 
w Świerklach 566, w Borkach 475, a w Brze-
ziu 209 osób.   

x3x1

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x2 x1 x2 x2 x4 x1 x3 x3

13dzielnica1@dzielnice.opole.pl

Obwodnica Czarnowąsów



KRZANOWICE, WRÓBLIN, ZAKRZÓW
DZIELNICA II

14

Powierzchnia: 10,9 km²

Liczba ludności: 2 777



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

641 800 zł

15

Zabudowania Zakrzowa,  w tle znajdująca się w Brzeziu Elektrownia Opole



• Zespół ludowy „Krzanowiczanki” pod tą 
nazwą działa od 1995 roku. Jego dzia-
łalność trwa jednak znacznie dłużej. 
Do powstania zespołu doszło w 1975 
roku. Dziesięć lat wcześniej w Krza-
nowicach powstało natomiast koło 
gospodyń wiejskich i to z jego grona 

wyłonił się później zespół. Na początku 
koło gospodyń wiejskich liczyło 27 
kobiet. Skład Krzanowiczanek stano-
wią w większości panie, ale wbrew 
nazwie nie brakuje w nim również  

panów, którzy przygrywają na różnych 
instrumentach. Grupa była wielokrot-
nie nagradzana za swoja działalność 
na różnych imprezach prezentujących 
twórczość ludową. 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Najdłużej w granicach Opola jest Zakrzów 
– od 1899 r. Po raz pierwszy wzmianko-
wany był już w 1312 r. jako Zachrow 
w związku z projektem budowy portu 
handlowego. Jego nazwa wskazuje na 
położenie osady za zaroślami, krzewami. 
Wróblin, jako miejscowość funkcjonował 
do 1975 r. Obecnie to przede wszystkim 
osiedla i tereny rekreacyjne. Krzanowice 
w granicach Opola są od ostatniego po-
większenia miasta czyli od 2017 r. Pierw-
sza wzmianka o Krzanowicach pochodzi 
z połowy XV wieku i dotyczy dziesięciny 
z tej osady dla klasztoru w Czarnowąsach. 

16

Kamionka Silesia

Zespół Ludowy Krzanowiczanki



• Opole to miasto, które „stało na cemen-
cie”. Na początku XX wieku w mieście 
było dziewięć cementowni. Dziś działa 
już tylko jedna. To Cementownia „Odra” 
znajdująca się przy ul. Budowlanych 
w dzielnicy Zakrzów. Powstała ona 
w 1911 roku jako Cementownia „Opo-
le-Port” w sąsiedztwie portu rzeczne-
go w Zakrzowie. Margiel do wyrobu 
cementu wybierany jest z wyrobiska 
przy ul. Luboszyckiej. Jest w nim kolejka 
wożąca materiał, a transportowany jest 
on później do siedziby cementowni 
taśmociągiem. Znajdujący się w dziel-
nicy akwen „Silesia” to pozostałość po 
cementowniach. Powstał on w dawnym 
wyrobisku margla. 

• Na kamionkę Silesia przyjeżdżają nur-
kowie z całej Polski. Akwen ma po-
wierzchnię 10 ha i 17 m głębokości. 

Pod wodą znajdują się cztery zatopio-
ne samochody, autobus oraz budynki 
i inne elementy konstrukcyjne.

• Z lewej strony ul. Budowlanych ( ja-
dąc z centrum miasta) znajduje się 
charakterystyczne osiedle domków 
robotniczych. Zakrzów to była część 
przemysłowa miasta. Przyjeżdżali więc 
do pracy robotnicy. To właśnie dla nich 
zbudowano w latach 30-tych XX wieku 
niewielkie domy. 

• We Wróblinie przy ul. Sołtysów znajduje 
się pochodząca z początku XIX wieku 
kapliczka-dzwonnica z ogrodzeniem 
metalowym z początku XX wieku. Wpi-
sana ona jest na listę zabytków Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa. 

• W Zakrzowie mieszka 1417 osób, we 
Wróblinie jest ich 889, a w Krzanowi-
cach 471.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x3x1x1 x2 x3 x2 x2

17dzielnica2@dzielnice.opole.pl

Cementownia „Odra” 



CHABRY 
DZIELNICA III

18

Powierzchnia: 3,1 km²

Liczba ludności: 7 944



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

270 000 zł
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Bloki mieszkalne na ul. Chabrów



• Na terenie dzielnicy znajduje się stadion 
piłkarski. Został on oddany do użytku 
w 1930 roku. Najmocniej kojarzy się z pił-
ką nożną, ale odbywała się na nim też 
rywalizacja w innych dyscyplinach. Metę 
miał na nim etap kolarskiego Wyścigu 
Pokoju, odbywały się zawody lekkoatle-

tyczne, spartakiady młodzieżowe czy 
uroczystości dożynkowe. Był on jednym 
z pierwszych obiektów w kraju posiada-
jących sztuczne oświetlenie. Najwyższą 
frekwencję około 25 000 osób odnoto-

wano na nim w listopadzie 1978 roku, 
gdy Odra grała z Ruchem Chorzów. Raz 
w historii wystąpiła na nim reprezentacja 
Polski. W kwietniu 1985 roku w meczu 
towarzyskim pokonała Finlandię 2-1. 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Chabry to jedno z największych osie-
dli mieszkaniowych w Opolu. Nazwa 
tej dzielnicy wiąże się z otaczającym ją  
krajobrazem. W miejscu dzisiejszej zabu-
dowy mieszkaniowej rozciągały się błę-
kitne pola chabrów. Najstarsza część tego 
obszaru tzw. „Górska”, zlokalizowana przy  
ul. Tatrzańskiej, Karpackiej i Luboszyckiej, 
powstawała w latach 1962-1965. Budo-
wa osiedla trwała do połowy lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. W sumie 
w dzielnicy Chabry znajdują się 24 budyn-
ki mieszkalne i niemal dwa tysiące lokali. 

20

Stadion piłkarski przy ul. Oleskiej

Kościół św. Karola Boromeusza



Na początku XX wieku obiekt przeszedł 
modernizację. Obecnie ma tylko jedną 
trybunę i pomieści 4550 osób. Według 
planów wkrótce stadion ma przejść do 
historii. Nowy zostanie wybudowany 
na Półwsi, a na ul. Oleskiej ma powstać 
aquapark.

• Dzielnicę można podzielić na trzy części. 
Jedna z nich tzw. część „Górska” znajduje 
się przed (patrząc od strony centrum 
miasta) torami kolejowymi. Tam są blo-
ki i domy przy ul. Tatrzańskiej, Zako-
piańskiej, Podhalańskiej czy Karpackiej. 
Dwie pozostałe części są już za torami, 
a rozdziela je ul. Chabrów. Po południo-
wej stronie jest kilka czteropiętrowych 
bloków, a także domy jednorodzinne na 
ul. Maków, Konwalii, Niezapominajek 
czy Jaśminów. Po północnej stronie ul. 
Chabrów również znajdują się czteropię-

trowe bloki, ale także charakterystyczne 
wieżowce. Dwa tzw. boniny i trzy de-
skowce. Właśnie te deskowce najbardziej 
kojarzą się z dzielnicą Chabrów. Kilka 
lat temu powstały w dzielnicy nowe 
budynki pod nazwą „Nowe Chabry”

• Na Chabrach kilka lat w dzieciństwie 
spędził jeden z najlepszych piłkarzy 
w historii – Miroslav Klose. Mieszkał 
wraz z rodzicami (ojciec Józef był pił-
karzem naszej Odry, a matka Barbara 
Jeż była wielokrotną reprezentantką 
Polski w piłce ręcznej) w jednym z de-
skowców. W 1987 roku jako 9-latek wraz 
z rodzicami wyjechał do Niemiec. Póź-
niej z reprezentacją tego kraju świę-
cił wielkie triumfy na najważniejszych 
międzynarodowych imprezach. W 2018 
roku został on honorowym obywatelem 
naszego miasta.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x2x2x1 x2 x1 x1x5 x1

21dzielnica3@dzielnice.opole.pl

Basen letni „Błękitna Fala” przy pl. Róż



ARMII KRAJOWEJ  
DZIELNICA IV

22

Powierzchnia: 1,4 km²

Liczba ludności: 15 971



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

360 000 zł
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Na pierwszym planie wieżowiec przy ul. Skautów Opolskich



• Największe opolskie osiedle przez wiele 
lat nosiło imię Związku Walki Młodych. 
Zresztą wielu jego mieszkańców, ale 
też pozostałej części miasta zwyczajo-
wo mówi, że to „ZWM”. Pierwotnie ulice 
na nim nosiły imiona osób związanych 
z ruchem komunistycznym. W środku 

osiedla stał pomnik Janka Krasickiego. 
Po przemianach ustrojowych w naszym 
kraju został on zdemontowany, a nazwy 
ulic zmieniono. Dziś noszą one imio-
na bohaterów czy formacji walczących 

z okupantem niemieckim w czasie II 
wojny światowej (m.in. Jana Bytnara 
„Rudego”, Stefana „Grota” Roweckiego 
czy Emila Fieldorfa „Nila”). Na osiedlu 
oprócz obelisku upamiętniającego Armię 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Dzielnica obejmuje teren osiedla im. Armii 
Krajowej, które wybudowano na przełomie 
lat 70 i 80 ubiegłego wieku. Pierwszy blok 
oddano do użytku w lutym 1977 r.  Dawniej 
osiedle nosiło nazwę Związku Walki Młodych 
(ZWM), również ulice miały nazwy związane 
z działalnością tej polskiej komunistycznej 
organizacji młodzieżowej. 28 sierpnia 2004 r. 
 kombatanci z opolskiego koła Światowe-
go Związku Żołnierzy AK, w ciągu jednego 
dnia, zebrali 112 podpisów (na około 20 tys. 
mieszkańców Osiedla) popierających prze-
mianowanie osiedla im. ZWM na im. AK.  
Imię Armii Krajowej nadano w maju 2008 r.

24

Stadion lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków

Pomnik gen. Emila Fieldorfa „Nila”



Krajową (przy kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego), jest też pomnik - popier-
sie generała Fieldorfa. Znajduje się on 
w parku osiedlowym w pobliżu szkoły 
podstawowej nr 5. Powstał on w 2011 
roku.

• Osiedle stało się znane w Polsce za spra-
wa komiksu „Wilq Superbohater” autor-
stwa Tomasza i Bartosza Minkiewiczów. 
Tytułowy bohater jest jego mieszkań-
cem.

• W środku osiedla jest wielki park z roz-
ległym terenem znakomicie nadającym 
się do przeprowadzania imprez kultu-
ralnych czy rekreacyjnych. Jego częścią 
jest górka nazywana „Górką śmierci”. 
Powstała ona z ziemi wykopanej pod 
fundamenty bloków na osiedlu. Prowa-
dzą na nią trzy podejścia. Najbardziej 
strome - schodami, najdłuższe od strony 

wschodniej oraz jeszcze jedno od strony 
północno-zachodniej. Zimą, gdy spadnie 
śnieg górka jest oblegana przez dzieci 
jeżdżące na sankach.

• Osiedle AK to wielkie blokowisko, ale 
znajdują się na nim również domy jed-
norodzinne. Jest ich kilka przy ul. Pużaka 
i Hubala. Ma to związek z faktem, że osie-
dle powstało głównie na polach należą-
cych do Gosławic (zostały one włączone 
do Opola w 1974 roku), a stało przy nich 
kilka domów. Po wybudowaniu osiedla te 
wille stały się jego częścią. Stąd też leżący 
na uboczu Gosławic cmentarz parafialny 
znalazł się w samym środku osiedla.

• Według pierwotnych planów, w miejscu 
gdzie obecnie znajduje się park, miało 
być jeszcze sztuczne jezioro. Potem my-
ślano o wybudowaniu w tym miejscu 
aquaparku.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x3x2x1 x1 x2 x2 x1 x3

25dzielnica4@dzielnice.opole.pl

Park na osiedlu Armii Krajowej



GOSŁAWICE, MALINKA
DZIELNICA V

26

Powierzchnia: 9,3 km²

Liczba ludności: 14 432



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

647 690 zł
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Widok na ul. Wiejską przecinającą Gosławice



• Na terenie dzielnicy od 2018 roku działa 
Park Edukacyjno-Sensoryczny. Składa 
się on z pięciu stref: wzroku, słuchu, 
smaku, węchu oraz dotyku, a znaj-
duje się u zbiegu ulic Tarnopolskiej 
i Lwowskiej. Na terenie parku znajduje 
się zewnętrzna siłownia z urządzeniami 

fitness, a także boisko sportowe. Park 
opracowano z myślą o potrzebach roz-
wojowych osób niepełnosprawnych. 
Pełni funkcję dydaktyczną oraz tera-
peutyczną. Każdy zakątek służy innemu 

doświadczaniu i pobudza inne zmysły 
człowieka. 

• Najbardziej charakterystycznym budyn-
kiem Gosławic jest kościół pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Dzielnica powstała z połączenia Malinki 
i Gosławic. Gosławice zanim stały się 
częścią miasta Opola, były samodzielną 
miejscowością. Notowane już w 1254 r. 
jako Goslavitz, w 1301: villa Goslavici. 
W 1303 roku wspomniano Gosławice 
jako wieś płacącą biskupowi dziesięciny 
z czterech zbóż. Od 1974 r. Gosławice są 
dzielnicą Opola.
Malinka natomiast, to osiedle wybudo-
wane w latach 80-tych XX w. na grun-
tach Kolonii Gosławickiej. Przeważająca 
zabudowa to bloki z tzw. wielkiej płyty.

28

Park Sensoryczny na os. Malinka

Blok „gigant” przy ul. Piotrkowskiej



Panny. Zbudowano go w 1933 roku sta-
raniem Józefa Kubisa, proboszcza para-
fii św. Krzyża czyli Katedry. Gosławice 
będące wtedy odrębną miejscowością 
mocno się wówczas rozrastały i duża 
odległość od kościoła sprawiała, że 
mieszkańcy chcieli mieć bliżej własny. 
Ołtarz główny pochodzi z opolskiego 
kościoła św. Sebastiana. 

• Dzielnica od kilku lat przeżywa boom 
mieszkaniowy. Powstają nowe budynki 
mieszkalne, ale też domy w zabudowie 
szeregowej czy jednorodzinnej. Moż-
na się spodziewać, że ten trend będzie 
utrzymany w najbliższych latach, bo do 
zagospodarowania jest jeszcze sporo te-
renów pod budownictwo mieszkaniowe.

• W Gosławicach dokonano jednego 
z najstarszych odkryć archeologicznych 
na terenie obecnego Opola. W 1885 

roku podczas budowy jednej ze sto-
dół przy ul. Żytniej odkryto bogato 
wyposażony grób z I wieku. Należał on 
prawdopodobnie do księcia plemienia 
Wandalów, przedstawiciela dawnych 
plemion germańskich.  

• Najbardziej charakterystycznym bu-
dynkiem Malinki jest tzw. „gigant”. To 
10-piętrowy blok przy ul. Piotrkowskiej 
1, w którym znajduje się 266 mieszkań.  

• W miejscu gdzie stoi market Castorama 
i budynki za nią, rozciągały się pola. 
Zimą na nich często zbierała się woda, 
która po zamarznięciu tworzyła lodowi-
ska. Korzystały z nich dzieci mieszkające 
na Malince oraz na pobliskim osiedlu 
Armii Krajowej.

• W Gosławicach mieszka 2909 osób, a na 
Malince 11 523 osoby. 

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x3x2x1 x1 x3 x2 x1x1 x1

29dzielnica5@dzielnice.opole.pl

Budynki mieszkalne na Malince



GRUDZICE, KOLONIA GOSŁAWICKA, MALINA
DZIELNICA VI
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Powierzchnia: 23 km²

Liczba ludności: 11 015



x1x1

BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

918 270 zł
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Widok na Grudzice



• Popularna legenda głosi, że księżna Ja-
dwiga Śląska (żona Henryka Brodatego) 
podróżując z Wrocławia do Krakowa 
zatrzymała się na nocleg w Malinie. 
Miejscowa ludność po jej kanonizacji 
w 1267 roku wybudowała kaplicę ku 
jej czci. Obecnie w Malinie znajduje się 

kościół pw. Jadwigi Śląskiej, który był 
wznoszony w latach 1989-93. 

• W Grudzicach przez całe życie mieszka 
wybitny sportowiec Jerzy Szczakiel. Był 
on znakomitym żużlowcem, bronił barw 

Kolejarza Opole. W 1973 roku został on 
indywidualnym mistrzem świata jako 
pierwszy Polak. Jego sukces powtórzył 
dopiero w 2010 roku Tomasz Gollob. Od 
kilku lat rondo łączące drogę wylotową 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Malina częścią Opola jest od 1959 roku, 
jako wieś wzmiankowana po raz pierwszy 
w 1439 r. Kolonia Gostałwicka powstała 
natomiast w 1864 r., kiedy na terenie Go-
sławic wybudowano kolonię, a 31 grudnia 
1961 r. wieś przyłączono do Opola. Nieco 
później, bo w 1975 r. do miasta włączono 
również Grudzice. Pierwsze wzmianki o tej 
części Opola pochodzą już z roku 1223. 
Przy pętli autobusowej stoi zabytkowy 
obelisk symbolizujący założenie Grudzice. 
Była to wówczas osada, w której wypasa-
no owce. 
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Kościół pw. św. Jacka



miasta z obwodnicą nosi jego imię, a na 
środku stoi motocykl żużlowy.

• Popularnym miejscem wypoczynku i re-
kreacji jest Jezioro Malina. W zasadzie to 
dwa akweny obok siebie. Jeden z nich 
skupia raczej wędkarzy, a na drugim 
(tym z prawej strony jadąc od strony 
Grudzic) jest strzeżona plaża i wyzna-
czone miejsce do kąpieli.

• Na terenie dzielnicy mieści się Uniwer-
sytecki Szpital Kliniczny czyli popular-
nie zwany Szpital na Witosa (znajduje 
się on przy tej ulicy) czy też WCM, bo 
pod nazwą Wojewódzkiego Centrum 
Medycznego działał do 2017 roku. Jego 
budowę rozpoczęto w latach 80. mi-
nionego wieku. W szpitalu działa 16 
oddziałów z łóżkami dla pacjentów 
oraz 15 poradni specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej.

• Ciekawym miejscem w dzielnicy jest 
stadion przy ul. Szarotki znajdujący się 
obok cmentarza parafii Św. Jacka. Jest 
on dość charakterystyczny, bo boisko 
położone jest w zagłębieniu w stosunku 
do szatni i trybun. W ostatnich latach 
trwała jego modernizacja. Umocniono 
wały przylegające do boiska, zainstalo-
wano sztuczne oświetlenie, a w drugiej 
połowie 2019 roku zburzono stare szat-
nie i postawiono nowe. 

• W Grudzicach przed II wojną światową 
w 1924 roku zgodnie z konwencją pod-
pisaną przez Polskę i Niemcy w sprawie 
praw mniejszości narodowych utworzo-
no Polską Szkołę Mniejszościową. Dzia-
łała ona przez 15 lat do wybuchu wojny.

• W Kolonii Gosławickiej mieszkają 6483 
osoby, w Grudzicach 3227 osób, a w Ma-
linie 1305 osób.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x4x3x3 x1 x3 x3 x2 x1 x1

33dzielnica6@dzielnice.opole.pl

Jerzy Szczakiel na rondzie swojego imienia



GROSZOWICE, GROTOWICE, NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
DZIELNICA VII
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Powierzchnia: 18,6 km²

Liczba ludności: 10 697



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

860 980 zł
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Widok na Groszowice



• Bardzo ważnym miejscem w Nowej 
Wsi Królewskiej jest budynek przy  
ul. Jagiellonów 41. To w nim w 1953 
roku otwarto kino „Bolko”, w którym 
było 255 miejsc dla widzów. Starsi 
mieszkańcy dzielnicy z rozrzewnieniem 
mogą wspominać projekcje filmowe, 

a zwłaszcza niedzielne poranki. W 1990 
roku w miejsce kina powstała siłownia 
„Spartakus” dobrze znana wielu opola-
nom. Była bowiem pierwszą profesjo-
nalną siłownią w mieście. 

• Na terenie dzielnicy znajduje się ką-
pielisko „Bolko”. Powstało ono całkiem 
niedawno w miejscu wyrobiska mar-
glu. Cementownia „Bolko” działała do 
1979 roku. Potem margiel z wyrobiska 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Dzielnica powstała z połączenia Groszowic, 
Grotowic i Nowej Wsi Królewskiej. Nowa 
Wieś Królewska historią sięga do 1295 r,, 
a częścią Opola jest od 1955. Groszowi-
ce do Opola zostały włączone w 1965 r.  
Niegdyś w Groszowicach działała jedna 
z najstarszych w Europie cementowni. 
Zakład funkcjonował w latach 1872-1999 
pod nazwą „Cementownia Groszowice”. 
Początki Grotowic natomiast datuje się 
na 1770 r., kiedy na mocy edyktu króla 
Prus Fryderyka II, na potrzeby gospodarki 
leśnej, ustanowiono osadę Graevenorth. 
Grotowice przyłączono do Opola w 1974 r.
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Kąpielisko „Bolko” z widocznym kominem dawnej cementowni

Dawne kino „Bolko”



był przewożony do Cementowni „Gro-
szowice”. W 1997 roku, kiedy Opole 
nawiedziła powódź, to woda z Odry 
przerwała wały i wlała się do wyrobiska 
zatapiając m.in. koparkę czy też kolejkę 
wąskotorową. Podjęto decyzję, że woda 
nie zostanie już wypompowana. Nie 
miałoby to kompletnie żadnego sensu. 
Powstał bardzo ładny akwen z czystą 
wodą. Kilka lat temu zrewitalizowano 
jego okolice. Powstała plaża, pomost, 
budynek socjalny, wybudowana została 
ścieżka rowerowa prowadząca na ką-
pielisko. Jest też sztucznie utworzona 
wyspa lęgowa dla ptaków. Po Cemen-
towni „Bolko” pozostał charakterystycz-
ny komin, a w miejscu gdzie ona była 
powstały budynki mieszkalne. 

• W Grotowicach rośnie najstarsza lipa 
w Polsce. Ma ona 600 lat i prawdopo-

dobnie „pamięta” śmierć Księcia Jana 
Dobrego. Drzewo jest pomnikiem przy-
rody. W 2012 r zamontowano stalową 
podporę i odciąg. W 2018 roku została 
wybudowana konstrukcja, która kom-
pleksowo zabezpiecza drzewo przed 
jego złamaniem. 

• Na terenie dzielnicy przy ul. Granicznej 
znajduje się cmentarz żydowski. Został 
założony w 1822 roku. Zachowało się na 
nim około 150 nagrobków, a najstarszy 
pochodzi z 1840 roku. Cmentarz jest 
panteonem opolskich Żydów. Spo-
czywają na nim: rabini, kupcy, lekarze, 
aptekarze, adwokaci, przedsiębiorcy. 
Nagrobki są w języku hebrajskim i nie-
mieckim.

• W Nowej Wsi Królewskiej mieszka 5319 
osób, w Grotowicach 2991, a w Groszo-
wicach 2387 osób. 

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x3x2x3 x3 x4 x3 x3 x1

37dzielnica7@dzielnice.opole.pl

Najstarsza lipa w Polsce







ŚRÓDMIEŚCIE 
DZIELNICA VIII
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Powierzchnia: 2,8 km²

Liczba ludności: 17 058



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

390 000 zł
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Kampus Uniwersytetu Opolskiego



• Jednym z najatrakcyjniejszych punktów 
miasta jest plac Jana Pawła II. W 2018 
roku zakończono jego rewitalizację. 
Plac ten jest zamknięty od strony pół-
nocnej budynkiem Teatru im. Jana Ko-
chanowskiego. W 1965 roku na placu 
Lenina (taką wówczas nosił nazwę) 

wmurowano kamień węgielny pod jego 
budowę. Oddano go do użytku dopiero 
po 10 latach w styczniu 1975 roku.

• Bardzo ciekawy obiekt znajduje się na 
zbiegu ulic: Armii Krajowej i Plebiscy-

towej. Stoi tam budynek mieszkalny 
wybudowany w formie bramy. Zacho-
wując oczywiście wszelkie proporcje 
był on wzorowany na berlińskiej Bramie 
Brandenburskiej. W dawnej zabudowie 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Opole mocno rozwijało się w drugiej po-
łowie XIX wieku i na początku XX wie-
ku. Wówczas rozrastało się w kierunku 
wschodnim patrząc od strony Rynku i Sta-
rego Miasta. Wzrost liczby mieszkańców 
(od 1850 do 1925 roku miasto pod wzglę-
dem mieszkańców powiększyło się ponad 
pięciokrotnie od 8300 osób w 1850 roku 
do 43 tys. ludzi w 1925 roku) sprawił, że 
rozrastało się w kierunku dzisiejszych ulic: 
Oleskiej, Ozimskiej i 1 Maja. W Śródmieściu 
znajdują się place miejskie. W 1925 roku 
wybudowany został charaterystyczny dla 
dzielnicy kościół pw. Św. Piotra i Pawła.   
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Plac Jana Pawła II

Izba Rzemieślnicza przy ul. Katowickiej



Opola obecna ulica Armii Krajowej była 
drogą wylotową w kierunku Strzelec 
Opolskich, a dalej Katowic i Krakowa.

• W latach 1953-56 na obecnym placu 
Jana Pawła II stała makieta Pałacu Kul-
tury. Miała ona 11 metrów i w czasie, 
gdy w Warszawie trwało stawianie tego 
dobrze nam znanego budynku, Opole 
miało swoją miniaturkę. Pierwsze lata 
powojenne są dość słabo udokumen-
towane w dziejach Opola. Dokładnie 
nie wiadomo po co ta makieta powsta-
ła. Prawdopodobnie by w centralnym 
punkcie miasta, gdzie po drugiej stro-
nie ulicy Ozimskiej mieściła się woje-
wódzka siedziba PZPR (zwana Białym 
Domem) stanął symbol władzy żywcem 
wzorowany na budowlach radzieckich. 
Niejasny jest też los opolskiego Pa-
łacu Kultury. Jedna hipoteza mówi, 

że został rozebrany przez władze po 
tragicznych wydarzeniach z Poznania 
w czerwcu 1956 roku. Druga mówi, że 
winne były… szczury. Tak podgryzły 
makietę, że ta groziła zawaleniem.  

• W 1981 roku po siedmiu latach bu-
dowy oddano do użytku „Opolanina”. 
Wówczas był on największym domem 
handlowym w Polsce. Powierzchnia ca-
łego kompleksu wynosiła około 20 tys. 
metrów kwadratowych. Różne stoiska 
były na trzech poziomach, a od stro-
ny północnej były wydzielone osobne 
sklepy. „Opolanina” odwiedzało tysiące 
mieszkańców Opola, jak również regio-
nu. Nie lada gratką dla odwiedzających 
obiekt, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 
były schody ruchome. Często się one 
jednak psuły.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x7x2x2 x3 x11 x1x4 x1
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Budynek mieszkalny w formie bramy



STARE MIASTO 
DZIELNICA IX
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Powierzchnia: 1,8 km²

Liczba ludności: 9 914



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

290 000 zł
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Serce miasta z Ratuszem i Katedrą



• Od 2018 roku na Rynku stoi efektowny 
pomnik założyciela miasta – księcia 
Kazimierza I Opolskiego na koniu. Jego 
autorem jest Wit Pichurski, a rzeźba 
waży ponad dwie tony. Choć stoi od 
niedawna, to już stał się chętnie od-
wiedzaną atrakcją miasta. Punktem 

obowiązkowym jest zrobienie sobie 
zdjęcia z pomnikiem.

• Jedną z największych atrakcji archi-
tektonicznych jest budynek Dworca 
PKP. Stacja w naszym mieście powstała 

w 1845 roku wraz z rozwojem kolei na 
Śląsku. Znany nam budynek dworca 
pochodzi z 1899 roku. Łączy ze sobą 
różne elementy architektury (neogo-
tyk, secesja, neoklasycyzm). Nietypowy 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Stare Miasto na początku swojej historii 
było otaczane obwarowaniami zbudo-
wanymi przez Bolka I. Rynek początkowo 
był ciasno zabudowany drewnianymi 
domami, co było przyczyną groźnych 
pożarów. Już w XIV wieku drewniane 
domy, stopniowo zaczęto zastępować 
murowanymi. W XIX wieku do wszystkich 
czterech stron Rynku przylegało 36 bu-
dynków, które niemal całkowicie zostały 
zniszczone podczas ostatniej wojny. Ka-
mieniczki zostały odbudowane w latach 
pięćdziesiątych w osiemnastowiecznym, 
barokowym stylu.
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Pomnik Kazimierza I na Rynku 

Opolska Wenecja



jest układ peronów. Nie leżą one w li-
nii prostej, ale zbudowane są na łuku. 
Niesamowita natomiast jest akustyka 
w holu dworcowym. Stojąc na jednym 
końcu w pobliżu kas biletowych można 
usłyszeć o czym rozmawiają ludzie po 
drugiej stronie kas.    

• Charakterystycznym budynkiem miasta 
jest Ratusz stojący na Rynku. Wzoro-
wany na pałacu Vecchio we włoskiej 
Florencji. Powstał w 1864 roku z 60-me-
trową wieżą. W 1933 roku przystąpiono 
do rozbiórki jego brzydkich przybudó-
wek. Źle zabezpieczono jednak przy 
tym wieżę ratusza, która runęła rano 15 
lipca 1934 roku. To cud, że nikt wówczas 
nie zginął, ani nie uległy zniszczeniom 
kamienice znajdujące się na Rynku. Po 
odbudowie w 1936 roku gotowa już 
była niemal identyczna 65-metrowa 

wieża. W czasie II wojny światowej pod-
czas bombardowań miasta, a potem 
po zajęciu go przez Sowietów, ratusz 
pozostał niemal nietknięty, co wydaje 
się niesamowite. W budynku mieści 
się sala obrad Rady Miasta im. Karola 
Musioła, urzęduje w nim prezydent 
Opola, a także mieści się kilka wydzia-
łów urzędu miasta. Z wieży ratuszowej 
wykonywany jest codziennie hejnał 
miasta.

• Most groszowy prowadzący na należącą 
do dzielnicy Wyspę Pasieka upodobali 
sobie zakochani. Zostawiają na nim 
kłódki z własnymi inicjałami.  

• Jednym z najważniejszych zabytków 
jest średniowieczna Katedra, w której 
znajdują się sprowadzone w 1024 r. do 
Opola relikwie Krzyża Świętego. 

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:
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Dworzec Główny PKP



NADODRZE 
DZIELNICA X
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Powierzchnia: 3,3 km²

Liczba ludności: 5 795



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

250 000 zł
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Widok na dzielnicę znad Katedry



• Ogród zoologiczny na Wyspie Bolko 
powstał w 1912 roku. Na początku był to 
park, w którym znalazły się m.in. pawie 
czy bażanty. Rozwój nastąpił w latach 
30-tych minionego wieku. Przybywało 
zwierząt. W czasie wojny zoo zostało 
niemal całkowicie zniszczone. W 1952 

roku zawiązał się komitet odbudowy. 
W lipcu 1953 roku zoo zostało otwarte. 
W 1980 roku przyłączono nowe tereny 
i zoo miało 19 hektarów. W 1997 roku 
podczas powodzi ogród zoologiczny 

został poważnie zniszczony. Rozpoczęto 
jego odbudowę i modernizację. Został 
on także powiększony. Obecnie obej-
muje ponad 30 hektarów i jest w nim 
prawie 230 gatunków zwierząt. Oprócz 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Dzielnica obejmuje bliskie Zaodrze i oko-
lice ronda na placu Konstytucji 3 Maja, 
a także park na Wyspie Bolko. W miejscu, 
gdzie znajduje się Most Piastowski już 
w średniowieczu była przeprawa. Wyspa 
wzmiankowana była już w 1213 r. jako 
Kampe, czyli „kępa”. Od XIV w. nazywana 
„Bolko”, na cześć piastowskiego księcia. 
W języku niemieckim aż do 1945 roku 
obowiązywała nazwa „Bolko-Insel” oraz 
„Las Minorytów”. Do 2004 r. urzędo-
wą nazwą była „Bolkowa Kępa”. „Wyspą 
Bolko”, została nazwana oficjalnie po 
miejskim głosowaniu w 2004 r.
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Ogród zoologiczny w Opolu

Stawek na wyspie Bolko



żywych zwierząt są też dwa kamienne 
lwy. Duża grupa mieszkańców naszego 
miasta, jako dzieci, ma z nimi zdjęcie.

• Na terenie dzielnicy znajduje się oczysz-
czalnia ścieków. Pierwsza w Opolu zo-
stała wybudowana w 1908 roku przy 
dzisiejszej ulicy Bonczyka. Po II wojnie 
światowej dopiero w 1952 roku włą-
czono ją do eksploatacji. Z czasem nie 
była ona w stanie podołać oczyszczaniu 
coraz to większej ilości ścieków. Podjęto 
więc decyzję o budowie nowej przy uli-
cy Wrocławskiej. Oddano ją do użytku 
w 1976 roku i funkcjonuje cały czas. Do 
2023 roku ma trwać jej modernizacja, 
która pochłonie 170 mln zł. Wzrosną jej 
„moce przerobowe”. Oczyszczalnia była 
w stanie przetworzyć ścieki od około 175 
tys. mieszkańców, a po modernizacji od 
prawie ćwierć miliona mieszkańców. 

• Na Wyspie Bolko rośnie historyczny dąb. 
Ma on około 500 lat, ponad cztery i pół 
metra w obwodzie i około 26 metrów 
wysokości. Stanowi on relikt dawne-
go lasu. Według legendy drzewo kazał 
posadzić książę Jan II Dobry – ostatni 
przedstawiciel opolsko-raciborskiej li-
nii Piastów. Posadzono go w miejscu, 
w którym książę opolski pokonał po 
ciężkiej walce niedźwiedzia. 

• Znajdujący się w dzielnicy dawny cmen-
tarz miejski był w przeszłości większy. 
Ciągnął się aż w okolice dzisiejszej stacji 
benzynowej stojącej u zbiegu ulic Wro-
cławskiej i Ściegiennego. Część cmenta-
rza w latach 50-tych minionego wieku 
zlikwidowano. Powstał budynek kina 
„Stylowego” (obecnie w jego miejscu 
stoi market „Biedronka”), a obok skwer, 
na którym jest teraz plac zabaw.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x1 x1 x2 x4
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Oczyszczalnia ścieków WiK przy ul. Wrocławskiej



ZAODRZE 
DZIELNICA XI
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Powierzchnia: 2,9 km²

Liczba ludności: 11 427



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

320 000 zł
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Po lewej stronie wieżowce przy ul. Prószkowskiej, z prawej wieżowce przy ul. Koszyka



• Przy ul. Szymanowskiego mieści się sie-
dziba Fundacji Dom Rodzinnej Rehabi-
litacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. 
Prowadzi ją od 1991 roku małżeństwo 
Teresa i Kazimierz Jednorogowie. Fun-
dacja organizuje kompleksową pomoc 
osobom niepełnosprawnym: dzieciom, 

młodzieży, dorosłym w zakresie diagno-
zy, leczenia i rehabilitacji. Z jej pomocy 
skorzystało bardzo wiele osób. Fundacja 
organizuje też różne akcje społeczne 
mające aktywować niepełnosprawnych, 

a jednocześnie zachęcać innych ludzi 
do pomocy osobom poszkodowanym 
przez los. 

• Przy szkole podstawowej nr 14 przy  
ul. Koszyka w 2018 roku został otwarty 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

Historycznie Zaodrze to tylko część bliż-
sza centrum miasta (Przedmieście Od-
rzańskie), jednak wraz z wybudowaniem 
w latach 60-tych i 70-tych XX w. osiedli 
mieszkaniowych (wieżowce na ulicach: 
Prószkowskiej, Koszyka i Wojska Polskiego) 
na gruntach Szczepanowic i Półwsi, Za-
odrzem zaczęto określać również i dalszy 
obszar.  W dzielnicy mieszkał m.in. właści-
ciel słynnej apteki „Pod Lwem” mieszczącej 
się na Rynku.
Tutaj też urodził się słynny niemiecki 
przedstawiciel wrestlingu August Brylla
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Miasteczko Ruchu Drogowego na osiedlu Dambonia

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem Mózgowym



pierwszy w województwie opolskim 
lekkoatletyczny Orlik. W skład wcho-
dzą: bieżnia, boisko do gry w piłkę 
czy koło do pchnięcia kulą. Wszystko 
w mniejszych rozmiarach niż na nor-
malnym stadionie lekkoatletycznym, 
żeby uczniom łatwiej było ćwiczyć. Orlik 
nosi imię wybitnego polskiego lekko-
atlety, mistrza olimpijskiego w skoku 
o tyczce z 1980 roku, ikony polskiego 
sportu - Władysława Kozakiewicza. Był 
on zresztą obecny na otwarciu obiektu. 
Poza godzinami lekcyjnymi Orlik jest 
dostępny dla mieszkańców. 

• Dzielnica bardzo poważnie ucierpiała 
podczas powodzi w 1997 roku. Zalana 
została niemal w całości. Woda nie znala-
zła się tylko na wyżej położonym osiedlu 
Dambonia. Na nim zresztą utworzono 
wówczas punkty pomocy powodzianom, 

którzy nie zostali przetransportowani na 
prawy brzeg Odry do centrum miasta. Po 
powodzi przeprowadzono szereg prac 
mających lepiej zabezpieczyć dzielnicę 
przed powodzią. W miejscu grobli przy  
ul. Spychalskiego, która była regularnie 
zalewana i konieczne były wyłączania 
ruchu na niej, powstał Most Zaodrzański. 
Kanał Ulgi został natomiast poszerzony.

• Charakterystycznym miejscem Zaodrza 
jest budynek handlowy znany jako SDH 
„Za Odrą”. W socjalistycznej Polsce było 
to miejsce dość nowoczesne z niezłym 
jak na tamte warunki zaopatrzeniem. 
W środku znajdowała się fontanna, do 
której wrzucano drobne monety „na 
szczęście”. W sąsiedztwie SDH zbudo-
wano później dwa pawilony handlowe 
„As” oraz „Karo”.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x7x1x1 x1 x1 x1x1 x3 x2
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Orlik lekkoatletyczny im. Władysława Kozakiewicza 



BIERKOWICE, PÓŁWIEŚ, SŁAWICE, WRZOSKI
DZIELNICA XII

56

Powierzchnia: 32,1 km²

Liczba ludności: 5 639



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

1 087 940 zł
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Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, Park Naukowo-Technologiczny, 
Centrum Handlowe Karolinka oraz budowana obwodnica



• W Sławicach znajduje się wpisany na 
listę zabytków Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa park dworski pochodzący 
z XVIII wieku. W majątku znajdował się 
pałac i park hrabiny von Einer. Pałac 
został zniszczony podczas II wojny świa-
towej. Po posiadłości hrabiny pozostały 

tylko ruiny muru ogradzającego pałac
• Muzeum Wsi Opolskiej znajdujące się 

w Bierkowicach jest niezwykle chętnie 
odwiedzanym miejscem. Tłumy moż-
na tam zobaczyć zwłaszcza podczas 

corocznego Jarmarku Wielkanocnego. 
Skansen został utworzony w 1961 roku. 
Cztery lata później rozpoczęto prace 
związane z budową ekspozycji stałej, 
a w 1970 roku udostępniono tereny 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

W skład dzielnicy wchodzą 4 dawne samo-
dzielne miejscowości. Najwcześniej, bo już 
w 1936 r. włączona została Półwieś – miej-
scowość wzmiankowana już w 1295 r.  jako 
Dimidia Villa. Bierkowice na skutek procesów 
urbanizacyjnych zostały włączone do miasta 
w 1975 r. Wzmiankowane były już w 1295 r. 
w księdze uposażeń biskupstwa wrocław-
skiego jako wieś na prawie polskim. Jeszcze 
wcześniej, bo w 1198 r. wzmiankowane były 
Sławice, które to samodzielną miejscowością 
pozostawały do ostatniego powiększenia 
Opola w 2017 r. Wtedy też częścią Opola 
stały się Wrzoski.
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Wóz bojowy OSP Wrzoski

Mieszkańcy Sławic



muzeum zwiedzającym. Główną część 
ekspozycji stanowią przeniesione i od-
budowane obiekty architektury wiejskiej 
funkcjonujące w okresie od XVIII do po-
czątków XX wieku. Są to: budynki miesz-
kalne, stodoły, spichlerze, młyn, wiatraki, 
kuźnia, kościół, karczma i szkoła.

• Półwieś w świadomości opolan funk-
cjonuje głównie jako ta część mia-
sta, w której znajduje się cmentarz 
komunalny. W ostatnich latach wiele 
się jednak w niej zmieniło. Powstało 
wielkie Centrum Handlowe „Karolinka”, 
a także zaczęła funkcjonować strefa 
ekonomiczna, w której powstało kilka-
naście fabryk i zakładów pracy. W są-
siedztwie „Karolinki” powstały: Park 
Naukowo-Technologiczny i Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe, a obok 
nich ma stanąć nowoczesny stadion 

piłkarski o pojemności około 12 tys. 
osób. Wraz z kompleksem boisk trenin-
gowych. Obok Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowego znajduje się duży 
teren, który świetnie nadaje się na 
przeprowadzanie dużych koncertów. 
Pod koniec wakacji w 2019 r. impreza 
z udziałem gwiazd muzycznych z Polski 
i zagranicy zgromadziła na nim około 
dziewięciu tys. osób. Teren ten w przy-
szłości ma także służyć jako parking dla 
kibiców oglądających mecze na nowym 
stadionie. Na Półwsi powstawały też 
w ostatnich latach budynki mieszkalne. 
Zarówno wielorodzinne, w zabudowie 
szeregowej, jak i jednorodzinne.    

• W Bierkowicach mieszka 645 osób, na 
Półwsi 3374 osoby, w Sławicach 1004 
osoby, a we Wrzoskach 616.  

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x1x2x3 x1 x1 x4 x3 x1
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Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach



CHMIELOWICE, SZCZEPANOWICE-WÓJTOWA WIEŚ, WINÓW, ŻERKOWICE
DZIELNICA XIII
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Powierzchnia: 14,3 km²

Liczba ludności: 8 114



BUDŻET DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

940 040 zł
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Kampus Politechniki Opolskiej oraz kościół pw. Św. Józefa



• Na samym końcu Opola w Chmielowi-
cach jest niezwykle urokliwe miejsce. To 
Cichy Wodny Zakątek. Nad znajdującym 
się tam stawem w lesie można chwilę 
wypocząć. Teren został niedawno zago-
spodarowany. Jest miejsce do grillowa-
nia, rozpalenia ogniska, stoi tam altana, 

a i wędkarze mogą próbować „coś złapać”.
• Znajdująca się przy kampusie Politechniki 

pływalnia „Wodna Nuta” została oddana 
do użytku w 2013 roku. Jej głównym 
elementem jest pełnowymiarowy basen 

sportowy o długości 50 m z dziesięcioma 
torami. Dodatkowo jest basen mniej-
szy o długości 25 metrów (rekreacyjny) 
z trzema torami pływackimi oraz część 
wyposażona w masaż wodny i tzw. rwącą 

CIEKAWOSTKI

         HISTORIA

W skład dzielnicy wchodzą cztery daw-
ne samodzielne miejscowości. Winów, 
Chmielowice i Żerkowice częścią Opola 
stały się na skutek ostatniego powięk-
szenia miasta w styczniu 2017 r. Szcze-
panowice–Wójtowa Wieś w Opolu jest od 
1975 r. Nazwa pochodzi od pierwszego 
właściciela miejscowości. Gdy przyłączo-
no ją do Opola, skrócono jej nazwę do 
Wójtowa, jednak w głosowaniu w 2004 
roku  mieszkańcy zadecydowali, że chcą 
by została przywrócona pierwotna forma, 
i tak się stało. 
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Basen Wodna Nuta

Cichy Wodny Zakątek w Chmielowicach



rzekę. Jest także basen solankowy. Na 
pływalni odbywały się zawody pływackie 
z cyklu Grand Prix Polski. Trybuny dla 
kibiców mają 570 miejsc. 

• W Szczepanowicach gościł Krajowy Fe-
stiwal Polskiej Piosenki. W 2010 roku 
jego 47. edycja odbyła się na kampusie 
Politechniki. Postawiono ogromną kon-
strukcję mieszczącą scenę oraz widownię. 
Festiwal odbył się w Szczepanowicach, 
bo wówczas trwał remont amfiteatru. 

• Winów leży na wzgórzu, które jest naj-
wyższym punktem widokowym w oko-
licy. Legendy donoszą, że w czasach po-
gańskich było to wzgórze święte (Święty 
Gaj), na którym składano ofiary bogom. 

• W Winowie na wzniesieniu ulokowany 
jest „Dworek Księżnej Luizy”. Willa ta, 
w której niegdyś mieściła się restauracja 
wybudowana na początku minionego 

wieku. Obecnie to własność prywatna. 
Dawniej przy willi rozpoczynał się szlak 
pieszy, tor saneczkowy oraz wyciąg szy-
bowcowy.  

• W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku grupa 
polskich dywersantów wysadziła most 
kolejowy znajdujący się w Szczepanowi-
cach. Miał on ważne strategiczne znacze-
nie dla Niemców. Przebiegały po nim tory 
do Nysy i Wrocławia. Stamtąd przyjeżdża-
ły transporty uzbrojenia dla niemieckich 
wojsk walczących z oddziałami polskimi 
w III Powstaniu Śląskim. Akcja wysadze-
nia mostu w Szczepanowicach była ele-
mentem szerszej akcji „Mosty” mającej 
zdezorganizować działania wroga.

• W Chmielowicach mieszkają 2144 osoby, 
w Szczepanowicach i Wójtowej Wsi 4870 
osób, w Winowie 757 osób, a w Żerkowi-
cach 343 osoby.

W DZIELNICY FUNKCJONUJĄ M.IN.:

x2x3x2 x1 x2 x3 x3 x3 x2
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Plac zabaw w Żerkowicach



HOTELE

Hotel De Silva Premium**** 
ul. Leszka Powolnego 10, 
tel. 77 540 70 00, 
www.desilva.pl/opole

Hotel Szara Willa*** 
ul. Oleska 11, 
tel. 77 441 45 70, 
www.szarawilla.pl

Pensjonat  Villa Park **** 
ul. Czogały 1, 
tel. 77 456 35 08, 
www.villapark.opole.pl

Best Western Hotel Opole Centrum ***
ul. Waryńskiego 17, 
tel. 77 55 161 50, 
www.bwopole.pl

Piano Hotel**** 
ul. Barlickiego 21, 
tel. 77 550 33 01, 77 550 33 02, 
www.pianohotel.com.pl

Hotel Zaodrze*** 
ul. Spychalskiego 25, 
tel. 77 451 52 00, 
www.hotel-zaodrze.pl

Hotel Piast*** 
ul. Piastowska 1, 
tel. 77 454 97 10, 
www.hotel-piast.opole.pl  

Hotel Festival***
ul. Oleska 86, 
tel. 77 427 55 55, 
www.festival.com.pl

Hotel Starka*** 
ul. Ostrówek 19, 
tel. 77 411 35 01, 
www.hotel-starka.pl

Hotel Mercure*** 
ul. Krakowska 57-59, 
tel. 77 451 81 00, 
www.mercure.com

Informator
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Hotel Kamienica *** 
pl. Kopernika 14, 
tel. 77 54 66 196, 
www.hotelkamienica.com.pl

Hotel Opolanka 
ul. Dworska 2, 
tel. 502 166 333, 
www.restauracjaopolanka.pl

Event Hostel 
ul. Staromiejska 10, 
tel. 516 501 701, 
www.eventhostel.pl

Hotel Weneda
ul. 1 Maja 77, 
tel. 77 422 10 00, 
www.hotel-weneda.pl

Hotel & Browar Słociak
ul. Księżycowa 2A, 
tel. 77 543 09 65, 
www.slociak.pl

więcej informacji na 
www.opole.pl/noclegi/

TEATRY, KINA, FILHARMONIA

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego 
Smolki 
ul. Augustyna Kośnego 2a, 
tel. 77 454 23 36, 77 453 73 06, 
www.teatrlalki.opole.pl

Teatr im. Jana Kochanowskiego
pl. Teatralny 12, 
tel. 77 453 90 82, 77 454 59 41, 77 454 59 42, 
www.teatropole.pl

Teatr Eko Studio
ul. Armii Krajowej 4, 
tel. 77 453 94 36, 694 956 067, 
www.teatrekostudio.pl

Kino Studio 
ul. Strzelców Bytomskich 1, 
tel. 77 454 27 14, 77 454 27 14, 
www.mdk.opole.pl

Kino Helios
pl. Mikołaja Kopernika 16, 
tel. 77 402 50 30, 
www.helios.pl

Kino Meduza 
ul. Oleska 45, 
tel. 693 365 542, 
www.opolskielamy.pl/kino-meduza

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24, 
tel. 77 442 32 70, 
www.filharmonia.opole.pl

MUZEA

Muzeum Polskiej Piosenki 
ul. Piastowska 14A, 
(Amfiteatr, wejście od ul. Barlickiego), 
tel. 77 441 34 86 
www.muzeumpiosenki.pl

Muzeum Wsi Opolskiej
ul. Wrocławska 174, 
tel. 77 457 23 49, 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. św. Wojciecha 13, 
tel. 77 453 66 77, 77 454 46 11, 
www.muzeum.opole.pl

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
ul. Minorytów 3, 
tel. 77 453 78 72, 
www.cmjw.pl

Muzeum Diecezjalne
ul. Kardynała Kominka 1A, 
tel. 77 456 60 15, 
www.diecezja.opole.pl
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Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp 
Rentgenowskich
ul. Prószkowska 76, budynek V, piętro III, 
tel. 514 638 097, 77 449 86 40 
www.muzeum.po.opole.pl

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego 
pl. Kopernika 11, 
tel. 77 541 5950, wew. 5150, 
www.muzeum.uni.opole.pl

GALERIE

Galeria Sztuki Współczesnej 
pl. Teatralny 12, 
tel. 77 402 51 34, 77 407 61 37, 
www.galeriaopole.pl

Galeria im. J. Cybisa, 
ul. Ozimska 10, 
tel. 77 454 26 22

Galeria ZPAP, 
ul. Krakowska 1, 
tel. 77 454 91 56, 
www.zpap.opole.pl

RESTAURACJE, KAWIARNIE, 
DYSKOTEKI I PUBY

Dolce Far Niente 
Rynek 11A/1A, 
tel. 790 581 457, 
www.facebook.com\dolcefarnienteopole\

Laba, 
ul. Spacerowa 16, 
tel. 786 298 128, 
www.facebook.com\labanawyspie

Festivalowa, 
ul. Kościuszki 3, 
tel. 77 454 00 74, 
www.festivalowa.pl

Radiowa PRESS CAFE
ul. Strzelców Bytomskich 8, 

tel. 77 40 13 150, 
www.radiowa.opole.pl

Rzymskie Wakacje
ul. Piastowska 16, 
tel. 77 441 42 42, 
www.rzymskiewakacje.opole.pl

Melon Pub, 
ul. Mały Rynek 17, 
tel. 503 068 085, 
www.facebook.com\melonpub

Pożegnanie z Afryką
ul. Książąt Opolskich 22, 
tel. 77 456 56 85, 
www.pozegnanie.com

Grabówka, 
ul. Mozarta 2, 
tel. 77 454 17 96, 
www.grabowkanalesniki.pl

Coffeemoment
ul. Książąt Opolskich 10/1c, 
tel. 604 132 865, 
www.coffeemoment.pl

Pub Maska – Laboratorium, 
Rynek 4-6, 
tel. 77 453 92 67, 
www.pubmaska.pl

Dworek Artystyczny
ul. Studzienna 1, 
tel. 607 410 054, 
www.dworek-opole.pl

Dolce Vita, 
ul. Krakowska 33, 
tel. 77 441 78 07, 
www.dolcevita.opole.pl

Manekin, 
pl. Wolności 7/8, 
tel. 77 402 16 59, 
www.manekin.pl/opole
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Opolanka
ul. Dworska 2, 
tel. 502 166 333, 
www.restauracjaopolanka.pl

Starka
ul. Ostrówek 19, 
tel./fax 77 453 12 14, 
www.restauracjastarka.pl

Kredens
ul. L. Waryńskiego 17, 
tel. 77 551 61 51, 
www.kredens.opole.pl

Trattoria Antica 
ul. Świętego Wojciecha 7, 
tel. 516 516 512, 
www.antica.opole.pl

Venezia 
ul. Szpitalna 13, 
tel. 77 447 23 00, 
www.szpitalna13.pl

Trattoria La Finestra
ul. Szpitalna 4, 
tel. 882 818 484, 
www.la-finestra.pl

Kawiarnia Pod Arkadami 
Rynek 26, 
tel. 602 707110, 
www.podarkadami.pl

Book A Coffee
Ojca J.Czaplaka 2, 
tel. 77 441 03 45, 
www.facebook.com/book.acoffee/

Delikatesy
ul. Krakowska 30 A, 
tel. 510 460 954, 
www.facebook.com/delikatesyopole/

Kofeina 2.0
pl. Teatralny 12, 
tel. 698 981 804, 
www.facebook.com/Kofeina2.0?

Sushi Bar Kaiseki
ul. Ozimska 4, 
tel. 77 441 91 00, 793 848 026, 
www.kaiseki.pl 

Biesiada Opolska
ul. Książąt Opolskich 2, 
tel. 882 482 057, 
www.biesiadaopolska.pl
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Wintydż
ul. Szpitalna 17a, 
tel. 514 515 123, 
www.facebook.com/chcebycwintydz/

Pozytywka
ul. Ojca J. Czaplaka 2, 
www.facebook.com/pozytywkaopole/

Melba Cafe
Rynek 28/29, 
tel. 791 147 658, 
www.facebook.com/lodymelba/

Centrum Rozrywki Kubatura  
ul. Oleska 102, 
tel. 603 224 000, 
www.crkubatura.pl

Europa kawiarnio-cukiernia
pl. Wolności 7/8, 
tel. 77 453 05 31, 
www.cukierniaeuropa.pl

Bonbon
Rynek 27, 
tel. 500 458 332, 
www.facebook.com/bonbonopole/

Pensjonat & Restauracja Villa Park
ul. L.Czogały 1, 
tel. 77 456 35 08, tel. 606 884 677, 
www. villapark.opole.pl

BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Minorytów 4, 
tel. 77 454 80 30, 77 454 80 32, 
www.mbp-opole.art.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 18-20, 
tel. 77 454 02 23, 77 454 22 07, 
www.wbp.opole.pl
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
ul. Kościuszki 14, 
tel. 77 453 66 92, 77 454 12 40, 
www.pedagogiczna.pl

Biblioteka Politechniki Opolskiej, 
ul. Sosnkowskiego 31, 
tel. 77 449 86 92 
www.bg.po.opole.pl, 

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2, 
tel. 77 401 61 40, 
www.bg.uni.opole.pl

Biblioteka Austriacka
pl. Piłsudskiego 5, 
tel. 77 474 70 85, 
www.wbp.opole.pl/austriacka

Biblioteka Centralna Caritas, 
ul. Szpitalna 7a,
 tel. 77 441 13 36

Biblioteka Muzyczna 
Rynek 1, 
tel. 77 454 27 57, 
www.bibliotekamuzycznaopole.wordpress.
com

Biblioteka Obcojęzyczna
ul. A. Kośnego 34, 
tel. 77 453 91 94, 
www.bibliotekaobcojezyczna.wordpress.com

OBIEKTY SPORTOWE

Basen Letni Błękitna Fala, 
pl. Róż 8, 
tel. 77 455 32 69,

Kryta Pływalnia Akwarium, 
ul. Ozimska 48 b, 
tel. 77 4021345

Kryta Pływalnia Wodna Nuta, 
ul. Prószkowska 96, 
tel. 77 54 33 650

Stegu Arena, 
ul. Oleska 70, 
tel. 77 540 77 40

Kompleks boisk – Centrum Sportu, 
ul. Wandy Rutkiewicz 10, 
tel. 77 54 30 135

Siłownia Zewnętrzna, 
bulwar im. K. Musioła

Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich 
Olimpijczyków 
ul. Sosnkowskiego 12, 
tel. 77 455 62 24

Sztuczne Lodowisko Toropol, 
ul. Barlickiego 13, 
tel. 77 454 48 00 w.142

Więcej informacji o obiektach sportowych
www.mosir.opole.pl

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 23, 
tel. 77 451 19 87, 
www.mosir.opole.pl

Godziny otwarcia: w sezonie letnim (od maja 
do końca września) od poniedziałku do piątku 
10.00-18.00. W soboty i niedziele 10.00-15.00.
Poza sezonem od poniedziałku do piątku 9.00-
17.00, w soboty 10.00-15.00. 

OPOLSKIE CENTRUM 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
ul. S. Żeromskiego 3, 
45-053 Opole, 
tel./fax 77 44 12 522, 
www.visitopolskie.pl

Godziny otwarcia:  w sezonie letnim (od maja 
do końca września) od poniedziałku do piątku 
9.00-17.00. Poza sezonem od poniedziałku 
do piątku 8.00-16.00. W soboty przez cały rok 
9.00-16.00.
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WYDAWCA
Urząd Miasta Opola

Rynek-Ratusz
45-011 Opole

Kontakt w sprawie dzielnic:

Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1/II piętro

45-064 Opole

Referat ds. dzielnic
mail: dzielnice@um.opole.pl

tel. 77 446 15 74




