Dolnośląski Urząd Wojewódzki
http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13785,Dobre-2-lata-na-Dolnym-Slasku.html
2018-07-16, 10:53
17 listopada 2017

Dobre 2 lata na Dolnym Śląsku
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podsumował podczas konferencji prasowej najważniejsze działania rządu Premier
Beaty Szydło na rzecz województwa dolnośląskiego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji zespolonej, m.in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji,
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dolnośląski Kurator Oświaty, Dolnośląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Działania Rządu w kontekście Dolnego Śląska:
- 253 tys. dzieci z Dolnego Śląsku skorzystało z programu Rodzina 500+.
- 12 600 zł – tyle średnio otrzymała dolnośląska rodziny w ramach programu Rodzina 500+.
- 55% - do tylu dzieci do 18. Roku życia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim trafiają środki
z programu Rodzina 500+.
- 170,2 tys. – tylu seniorów skorzystało z rządowego programu Darmowe leki dla seniorów 75+ w województwie
dolnośląskim od 1 września 2016 r. do końca września 2017 r.
- 53 – tyle inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego udało się przyciągnąć w województwie
dolnośląskim w latach 2015-2017. Inwestycje wygenerują ok. 3 235 miejsc pracy.
- Fabryka Mercedesa w Jaworze – z końcem 2019 r. ruszy produkcja w pierwszej fabryce silników Mercedes-Benz w Polsce,
w której zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy osób. Eksportowane silniki Daimler AG będą stanowiły ok. 1% całego polskiego
eksportu.
- Droga ekspresowa S3 - na Dolnym Śląsku powstaje trasa o długości 31 km za ponad 3 mld złotych.
- Obwodnica Wałbrzycha – Wałbrzych otrzymał ok. 300 mln zł na dokończenie budowy obwodnicy, na którą od 20 lat
czekają mieszkańcy miasta.
- Fabryka LG w gminie Kobierzyce - światowy gigant zbuduje pierwszą w Europie fabrykę produkującą baterie do
samochodów elektrycznych i stworzy ponad 700 miejsc pracy.
- Inwestycja Lufthansy i General Electric pod Środą Śląską - w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej we wrześniu
2018 r. powstanie światowej klasy centrum serwisowania silników lotniczych. Inwestycja za 250 mln euro to ok 500 nowych
miejsc pracy.
- Zakup karetek - 16 karetek i sprzęt ratujący życie trafił do stacji pogotowia w regionie w 2016 r. W tym roku zakupiono
kolejnych 7 karetek oraz aparaturę.
- Robot chirurgiczny da Vinci bardziej dostępny dla mieszkańców - operacje nowotworów (rak macicy, jelita grubego
i prostaty) robotem da Vinci w szpitalu przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu będą wreszcie finansowane przez NFZ. Decyzja
Ministerstwa Zdrowia zamyka 7 lat oczekiwań pacjentów na uruchomienie takiej ścieżki.
- Szpitalny oddział ratunkowy w największym szpitalu we Wrocławiu – 1 mln złotych rządowej dotacji pozwoli na jego
remont, a liczba miejsc obserwacyjnych zwiększy się z 4 do 12.

- Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce – rząd przekazał 85 mln złotych na inwestycję, niezrealizowaną od
20 lat.
- Zabytki z większym rządowym wsparciem – dotacja na ochronę zabytków w regionie wzrośnie z 780 tys. złotych do 2
mln złotych.
- 65 mln złotych – tyle przeznaczono w ciągu ostatnich 2 lat na infrastrukturę sportową w województwie dolnośląskim.
- 16 mld złotych – na taką kwotę podpisano umowy o dofinansowanie ze środków europejskich w województwie
dolnośląskim ze wszystkich programów operacyjnych. To szansa na dalszy rozwój regionu.
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