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Budowanie relacji przez kulturę
9 i 10 listopada zamek w Mosznej gościł uczestników I Forum Ludzi Kultury. To wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu 
„Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018”.

- Celem forum jest integracja środo-
wiska osób zajmujących się animacją 
i edukacją kulturową na Opolszczyź-
nie, możliwość wymiany doświadczeń 
i nawiązania nowych kontaktów, które 
mogą zaowocować nowymi formami 
współpracy w dziedzinie edukacji kul-
turowej – mówił podczas konferencji 
prasowej, zapowiadającej forum, wice-
marszałek Stanisław Rakoczy. Joanna 
Ojdana, koordynatorka projektu Eduko 
dodawała, że Forum zorganizowano 
także po to, żeby pokazać, jak prężne 
i kreatywne są lokalne środowiska 
zajmujące się edukacją kulturową 
Opolszczyzny i po to, by mogły się one 
nawzajem inspirować. - Chcemy, by 
efektem forum było bardziej świadome 
zaangażowanie w życie kulturalne re-
gionu, być może powstaną także wspól-
ne, kulturalne inicjatywy - mówiła.
Forum było szansą promocji najcie-
kawszych działań związanych z edu-
kacją kulturową w regionie – prezento-
wali je przedstawiciele wielu instytucji 
i organizacji z całego województwa. 
Uczestnicy mogli też znaleźć ciekawe 
informacje przy tematycznych stolikach 
ekspertów, gdzie dowiadywali się, jakie 
ciekawe inicjatywy z  dziedziny sztuki, 
kultury ludowej, turystyki, filmu, tea-
tru czy edukacji dzieją się w różnych 
miejscach regionu. Był m.in. Bolesław 
Drochomirecki, który prowadzi jedyne 
objazdowe kino cyfrowe w Polsce. Kino 
prezentuje nowości – ostatnio w kilku 
miastach regionu, gdzie stałego kina 
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KULTURA

nie ma, pokazywano „Wołyń” Wojcie-
cha Smarzowskiego - ale prowadzi tak-
że edukację filmową wśród najmłod-

Stowarzyszenie z Komorna zaprezentowało projekt „Zafolkujmy nasz świat”, który związany był z poznawaniem tradycyjnych tańców i strojów 
ludowych.

szych i nieco starszych. Piotr Szafrański 
z Samorządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Popielowie przy 

stoliku „tożsamość kulturowa” prezen-
tował natomiast stroje ludowe, bo - jak 
mówił - na tę tożsamość składają się 
właśnie strój, język i kuchnia.
Spotkanie w Mosznej stało się także 
okazją do prezentacji niektórych pro-
jektów lokalnych, sfinansowanych 
w ramach tegorocznego konkursu 
zorganizowanego w projekcie EDUKO.  
Jednym z nich był projekt Łubniańskie-
go Ośrodka Kultury „Folk jest cool”. Dy-
rektor ŁOK Krystian Czech powiedział, 
że w projekcie wzięło udział niemal 
pięćset dzieciaków. - Odkryliśmy cie-
kawe nagrania Paula Schmidta, który 
badał folklor śląski, m.in. pieśni ludowe 
na początku XX wieku. Dzięki temu po-
wstał projekt łączący współczesność, 
czyli nowe opracowania z tym, co zo-
stało nagrane kiedyś. Dzieci poznały 
ciekawe pieśni, same też aktywnie 
w projekcie uczestniczyły. Mamy na-
dzieję, że to dopiero początek ich za-
interesowania pieśnią ludową. Równie 
ciekawy był projekt „Zafolkujmy nasz 
świat”, tym razem dotyczący pozna-
wania przez przedszkolaki i uczniów 
pierwszych klas szkoły podstawowej 
tradycyjnych tańców i strojów związa-
nych ze Śląskiem Opolskim. – Dzieci 
uczyły się tańców, przygotowywały też 

Uczestnicy I Forum Kultury w Mosznej – od prawej wicemarszałek Stanisław Rakoczy, Urszula Zajączkowska 
– dyrektor MŚO oraz radni Hubert Kołodziej i Zbigniew Ziółko.

elementy tradycyjnego stroju - mówi 
Kinga Wróbel ze Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Kulturalnych Pasja, które wraz 
z Zespołem Pieśni i Tańca Komorno ten 
projekt realizowało.
W sumie w tym roku kwotą 84 tys. zł 
sfinansowano 10 projektów. Kolejne 
będą zapewne  w przyszłym roku. 
Projekt edukacji kulturowej Opolszczy-
zny EDUKO realizowany jest dzięki do-
finansowaniu z Narodowego Centrum 
Kultury. - Centrum realizuje trzyletni 
program Bardzo Młoda Kultura, służący 
wzmacnianiu roli edukacji kulturowej  
w Polsce. Opolski projekt Eduko prowa-
dzony jest właśnie w ramach tego pro-
gramu, a Forum jest świetną okazją do 
spotkania wielu osób zaangażowanych 
w organizację kultury, jej finansowanie 
i działalność z całego regionu  - mówiła 
Justyna Smolińska z Narodowego Cen-
trum Kultury, koordynatorka programu 
Bardzo Młoda Kultura.
Przed nami jeszcze dwa lata realizacji 
tego projektu, a przez ten czas zapew-
ne wiele nowych, ciekawych inicjatyw 
związanych z edukacją najmłodszych 
odbiorców kultury w naszym regionie.
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WYDARZENIE

święto radości i troski o ojczyznę
W całym regionie uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Były msze za Ojczyznę, akademie, koncerty. 

- Ten dzień powinien być dniem 
wspólnego świętowania- mówił 
marszałek Andrzej Buła. - Niech to 
będzie święto radości, ale i wspól-
nej troski o naszą Ojczyznę.
Świętowano w wielu miejscowoś-
ciach, także członkowie zarządu 
województwa byli obecni w róż-
nych miejscach regionu, składając 

mieszkańcom życzenia radosnych 
obchodów narodowego święta 
– Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy 
byli w Kluczborku, Roman Kolek 
i Szymon Ogłaza w Opolu, Antoni 
Konopka – w Nysie.
Oficjalne obchody Święta Nie-
podległości w Opolu zgromadziły 
wielu mieszkańców miasta i regio-

nu, zarówno tych najmłodszych, 
jak i najstarszych – kombatantów. 
W opolskiej katedrze uroczystą 
mszę koncelebrował biskup ordyna-
riusz Andrzej Czaja. Po mszy w in-
tencji Ojczyzny uczestnicy uroczy-
stości przeszli w asyście orkiestry, 
pocztów sztandarowych i Szwadro-
nu Kawalerii Konnej Ziemi Opolskiej 

pod pomnik Bojownikom o Polskość 
Śląska Opolskiego. Tam odbył się 
apel pamięci, złożono kwiaty.
Członek zarządu województwa, 
Szymon Ogłaza, przemawiając 
w imieniu samorządowych władz 
regionu mówił, że 11 listopada 
to dzień, w którym warto poczuć, 
że pod narodową flagą tworzymy 
wielką, suwerenną wspólnotę: - Bo 
niepodległość to wartość wspólna 
ponad podziałami, to obywatelskie 
święto wszystkich Polaków.
Po oficjalnych uroczystościach 
mieszkańcy podziwiali uroczystą 
defiladę, mogli też wspólnie z arty-
stami zaśpiewać patriotyczne pieś-

ni.
Zwieńczeniem obchodów był wie-
czorny uroczysty koncert niepodle-
głościowy w Filharmonii Opolskiej. 
Na ten wieczór zaplanowano kon-
cert muzyki polskiej – melomani 
usłyszeli utwory Feliksa Nowowiej-
skiego, Henryka Wieniawskiego 
i Zygmunta Noskowskiego w wyko-
naniu opolskich filharmoników pod 
batutą Przemysława Neumanna 
i skrzypaczki Marii Włoszczowskiej, 
laureatki XV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henry-
ka Wieniawskiego.

Hołd składają członkowie Zarządu Województwa - Roman Kolek i Szymon Ogłaza.

W przemarszu na plac Wolności wyróżniali się najmłodsi Opolanie.

Violetta Ruszczewska

Opolska Emilia Krakowska
Jagna w „Chłopach” Jana Rybkowskiego, Malina w „Brzezinie” Andrzeja Waj-
dy, gwiazda, czyli Emilia Krakowska została uhonorowana odznaką „Za Zasłu-
gi dla Województwa Opolskiego”. 

Odznakę, tuż przed setnym spekta-
klem „Mayday” w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, wręczył 
aktorce marszałek Andrzej Buła. 
Wniosek o uhonorowanie Emilii 
Krakowskiej złożył przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Norbert 
Krajczy. - Pani Emilia od początku 
istnienia Jeździeckich Mistrzostw 
Gwiazd Art Cup w Zakrzowie jest 
honorowym gościem tego ważnego 
dla regionu wydarzenia. Jest zara-
zem jedną z najbardziej rozpozna-
walnych gwiazd tej imprezy i naj-

lepszym jej ambasadorem w kraju i 
za granicą - mówił przewodniczący.
Tradycją każdego roku stało się uro-
czyste otwarcie mistrzostw właśnie 
przez panią Emilię i marszałka woje-
wództwa. Wspominał o tym Andrzej 
Bula, wręczając gwieździe Odznakę 
i dziękując jej za ciepło, z jakim za-
wsze mówi o naszym regionie.
- Z Opolem każdy Polak ma wiele 
wspomnień - mówiła Emilia Kra-
kowska. - Ja jestem zafascynowana 
ludźmi i architekturą, a także poło-
żeniem. Od piętnastu lat jeździmy 

Odznaka dla Beaty 
Stremler z LKJ Lewada
5 listopada, podczas odbywających się w Zakrzo-
wie Międzynarodowych Zawodów w Ujeżdżeniu, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskie-
go, Norbert Krajczy, wręczył zawodniczce klubu 
LKJ Lewada Beacie Stremler Odznakę Honorową 
“Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Beata Stremler jest jedną z najlep-
szych polskich zawodniczek w ujeż-
dżaniu. Jej największe sportowe 
sukcesy to do tej pory trzynaste 
miejsce na Mistrzostwach Europy 
w Rotterdamie w Grand Prix Special 
i dwunaste w Grand Prix Freestyle. 
Z powodzeniem startowała w wielu 
imprezach międzynarodowych, mię-
dzy innymi: CDI Achleiten, CDI Com-

piegne, CDI Fritzens, CDI Aachen, 
Partynice Dressage Competition, 
CDI Mediolan. Beata Stremler jest 
mistrzynią Polski seniorów w ujeż-
dżeniu 2011 i zarazem członkiem 
kadry narodowej. Reprezentowała 
Polskę podczas igrzysk olimpijskich 
w Londynie w 2012 roku. W barwach 
Ludowego Klubu Jeździeckiego 
Lewada trenuje i startuje od 2011 
roku. 

do Zakrzowa, gdzie odbywa się cu-
downa impreza, wymyślona przez 
Andrzeja Sałackiego i jego żonę. 
Tam gwiazdy konkurują ze sobą, 
ale przede wszystkim dają radość 
i uśmiech, są blisko ludzi, blisko 
mieszkańców regionu i tych, którzy 
tam przyjeżdżają. Aktorka podkre-
ślała, że właśnie taka integracja, 
wspólne przeżywanie są niezwykle 
istotne. - Tutaj żyją wspaniali lu-
dzie, dzięki którym jest to możliwe.

Violetta Ruszczewska
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Marszałek województwa, Andrzej Buła odznacza Emilię Krakowską.

Przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy wręcza odznakę 
Beacie Stremler
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samORZĄd

sesja pod znakiem apeli o infrastrukturę komunikacyjną
Sejmik Województwa Opolskiego przyjął na XXI sesji dwa apele związane z komunikacją.

Pierwszy z nich dotyczył przywrócenia 
połączeń międzywojewódzkich na linii 
kolejowej Kraków – Kudowa Zdrój (przez 
Kędzierzyn-Koźle, Nysę, Otmuchów, 
Paczków). Opolskie starania poparły już 
sejmiki śląski i dolnośląski.
Drugi z apeli dotyczył budowy obwodnic 
Myśliny, Kędzierzyna-Koźla, Niemodli-
na, Brzegu, Olesna, Strzelec Opolskich, 
Głubczyc, Prudnika, budowy nowego 
węzła autostradowego na A-4 oraz mo-
dernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku 
Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie oraz 
zwiększenia przepustowości poprzez 
budowę drugiego toru na odcinku Opole 
– Lubliniec przez Fosowskie.
W apelu zwrócono uwagę, że obwodnice 

Niemodlina, Mysliny i Kędzierzyna-Koź-
la zostały zaplanowane w Programie 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na 
lata 2014-23 i w związku z tym poczy-
nione zostały niezbędne przygotowania 
– aktualizacja dokumentacji, wykup nie-
ruchomości. Co do innych inwestycji dro-
gowych konieczny jest wybór koncepcji 
i przygotowanie dokumentacji, by rozpo-
cząć prace projektowe.
Przewodniczący Sejmiku, Norbert Kraj-
czy, poinformował radnych, że pojawił się 
pomysł odbycia w połowie stycznia przy-
szłego roku, w Łodzi, sejmiku sejmików, 
do udziału w którym zaproszeni byliby 
wszyscy radni wojewódzcy. Na wspólnym, 
ogólnokrajowym forum, samorządowcy 

Opolskie Wiadomości 
Regionalne

Redakcja: 
45-082 Opole, ul. Piastowska 14 

(budynek Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Opolskiego), 

pokój 182,
 tel: 77 54 16 592

Redaktor naczelny: 
Maria Szylska

Redaguje zespół:
e-mail:redakcja@opolskie.pl     

www.opolskie.pl 

Zastrzegamy sobie prawo 
 wyboru i skracania nadesłanych 

tekstów. Materiałów nie zamówio-
nych nie zwracamy.

Wydawca: 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Druk: PRO MEDIA Sp. z o.o.  
45-086 Opole Tel. 77 44 32 500

m.in. wyraziliby swój protest przeciwko 
zagarnianiu przez rząd kolejnych zadań, 
przypisywanych dotąd samorządom.
Sejmik uchwalił rok 2017 rokiem Alfonsa 
Zgrzebnioka pseudonim Rakoczy i Jana 
Cybisa. Obaj – jak uzasadniała Urszula 
Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego – są wybitnymi synami Zie-
mi Opolskiej. Zgrzebniok, który urodził 
się w Dziergowicach, był przywódcą 
I i II Powstania Śląskiego, brał udział 
także w trzecim. W roku 2017 obcho-
dzić będziemy 80 rocznicę jego śmierci. 
W planach jest odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy, która zostałaby umieszczona przy 
dziergowickim pomniku upamiętniają-
cym powstania, przygotowywane są tak-

- W przyjętym na październikowej 
sesji Sejmiku Województwa apelu 
o przyspieszenie budowy obwodnic 
opolskich miast, znalazła się – z ini-
cjatywy Pańskiego klubu radnych 
- obwodnica Brzegu i przeprawa 
mostowa w tym mieście. Skąd prze-
konanie o takiej potrzebie?
- Sytuacja komunikacyjna Brzegu 
jest katastrofalna i powinna była 
zostać rozwiązana wiele lat temu. 
Każdy rok zwłoki tylko ją pogarsza. 
Przeprawa mostowa na Odrze jest 
jedyną w tej części województwa, 
reguluje ruch samochodów na 
linii północ-południe. Natomiast 
powstały po drugiej wojnie brzeski 
most miał być tymczasowy. Jego 
przęsło zostało przywiezione z Byd-
goszczy, z uszkodzonego  mostu wi-
ślanego. Jak to zwykle bywa – prowi-
zorka okazała się być najbardziej 
trwała. W efekcie ciężki ruch 
samochodowy przebija się 
przez zabytkowe centrum 
miasta, a jego natężenie, 

jak i hałas, wielokrotnie przekraczają 
ustalone normy. Najgorzej dzieje się, 
gdy do jakiegoś zdarzenia, czy awarii 
dochodzi na pobliskiej autostradzie. 
Wtedy cały ruch przekierowywany 
jest z Oławy na Brzeg. W efekcie 
centrum miasta stoi w gigantycz-
nych korkach. Cierpią mieszkańcy 

i kierowcy.
- Uważa Pan, że 

przyjęty przez 
sejmik apel 
p o m o ż e 
w rozwią-
zaniu tego 
problemu?
- Apel ma for-
mę lobbowa-

nia, zwrócenia 
uwagi na 

wa ż-

że rajdy piesze i konne na Górę św. Anny.
Z kolei Jan Cybis, wybitny malarz, urodzo-
ny we Wróblinie pod Głogówkiem, w roku 
2017 obchodziłby 120 rocznicę urodzin 
i 45 rocznicę śmierci. Opolskie muzeum 
dysponuje sporą kolekcją obrazów arty-
sty podarowanych zarówno przez niego, 
jak i rodzinę.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie 
emisji obligacji z wcześniejszych emisji. 
Jak wyjaśniał skarbnik Stanisław Mazur, 
dzięki tej spłacie będziemy płacić mniej-
sze odsetki. Jest to zamiana długu droż-

szego na tańszy. W latach 2017 – 2020 
przyniesie to budżetowi oszczędności 
w odsetkach w kwocie od 600 tysięcy 
w 2017 roku do 200 tys. zł w roku 2020. 
Ponadto efektem planowanej emisji ma 
być obniżenie, począwszy od roku 2017, 
rocznej kwoty wykupu obligacji do pozio-
mu 19 mln zł, co oznacza mniejsze obcią-
żenie dla budżetu.

Radni na październikowej sesji dyskutowali m.in. o wykupie obligacji z wcześniejszych emisji.

Prezydium sejmiku.

maria szylska

kość problemu - stąd nasze stara-
nia, by brzeska obwodnica się w nim 
znalazła. Zresztą, trochę zaczęło się 
dziać. Parę tygodni temu, na zapro-
szenie starosty powiatu brzeskiego, 
Macieja Stefańskiego, spotkali się 
w tej sprawie wojewodowie opolski 
i dolnośląski oraz starosta oławski. 
Oława też jest zainteresowana po-
wstaniem obwodnicy, gdyż wypro-
wadzi się tym samym ciężki ruch sa-
mochodowy z miasta. Obwodnica to 
najlepsze rozwiązanie, by udrożnić 
ruch w mieście i w jego zabytkowej 
zabudowie.
- Ale kosztowne, a pieniędzy – jak 
wiadomo – brakuje.
- To prawda. Ale ważne jest, by okre-
ślić jakąś perspektywę czasową, wy-
brać koncepcję, zastanowić się nad 
trasą jej przebiegu, a następnie za-
brać się za przygotowywanie doku-
mentacji. Niech to będzie perspek-
tywa 5 czy 10 lat, ale niech jakaś 

będzie. Od czegoś przecież trzeba 
zacząć!

Od czegoś trzeba zacząć
Z Mariuszem Bochenkiem, radnym wojewódzkim z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości, rozmawia Maria Szylska
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duński inwestor na Opolszczyźnie
Nowoczesne produkty, zaawansowana myśl technologiczna, dobre miejsca pracy – to atuty duńskiej fir-
my SKAMOL A/S, która właśnie rozpoczyna budowę fabryki w Opolu. Symboliczne wbicie łopaty miało 
miejsce 2 listopada w opolskiej podstrefie WSSE.

gOspOdaRka

Budżet 
przewidywalny
i bezpieczny
514,5 mln złotych mają 
wynieść przyszłoroczne 
dochody budżetu wo-
jewództwa opolskiego, 
a 501 mln złotych – wy-
datki.

O zakończeniu prac nad projektem bu-
dżetu roku 2017 i przesłaniu go do prze-
wodniczącego sejmiku województwa, 
poinformował 14 listopada marszałek 
Andrzej Buła.
Podkreślił on, że założenia są takie, by 
budżet 2017 roku był przede wszystkim 
przewidywalny i bezpieczny. Założono 
w nim (ostrożnie) 5-proc. wzrost z tytułu 
podatku CIT i 8,5 proc. wzrost podatku 
PIT. Zadłużenie województwa zmniejszy 
się o kwotę ponad 16 mln zł i spadnie ze 
157 mln zł na koniec 2016 roku do kwo-
ty 141 mln złotych na koniec 2017 roku. 
A do roku 2025 dług w ogóle zostanie 
spłacony.
Około 225 mln złotych przewidziane 
jest na wydatki majątkowe - głównie 
inwestycyjne. Prawie 160 mln złotych 
to inwestycje na drogach. Wśród 15 za-
planowanych zadań największe to kon-
tynuacja obwodnicy Czarnowąsów (ok. 
40 mln zł), budowa obwodnicy Malni 
i Choruli (30 mln zł), rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 901 Kocury-Dobro-
dzień (21,2 mln zł).
Marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę 
na to, że o 3,5 mln zł więcej przewidzia-
no w budżecie na wydatki w instytu-
cjach kultury. Ponadto w rezerwie bu-
dżetowej ogólnej zapisano 9 mln zł, a w 
rezerwie majątkowej – 5 mln złotych. Są 
to pieniądze na wkłady własne dla tych 
instytucji, które zdecydują się sięgnąć 
po pieniądze tzw. zewnętrzne (programy 
operacyjne, granty).
Andrzej Buła poinformował też, że trwa-
ją prace nad marszałkowskim budżetem 
obywatelskim, na który przeznaczono 
kwotę 3 mln złotych. - Posiłkujemy się 
rozwiązaniami zaczerpniętymi z budże-
tu małopolskiego. Grupy mieszkańców 
będą mogły zgłaszać swoje inicjatywy, 
ale muszą to być przedsięwzięcia, które 
samorząd ma wpisane jako swoje zada-
nie – na przykład budowa chodnika, ale 
przy drodze wojewódzkiej. Inicjatywa 
poddana zostanie ocenie merytorycz-
nej, a następnie odbędzie się interneto-
we głosowanie mieszkańców. Szczegóły 
znane będą za około dwa tygodnie – wy-
jaśniał marszałek.
Projekt budżetu województwa na rok 
2017 - po analizach w komisjach sejmi-
kowych, zostanie zaprezentowany na 
sesji sejmiku 29 listopada.

maria szylska

Budżet prezentowali marszałek 
Andrzej Buła oraz skarbnik 
Stanisław Mazur

SKAMOL A/S to producent systemów 
ociepleń i termoizolacji dla przemysłu 
i budownictwa. Zakład w Opolu ma pro-
dukować bloczki i płyty silikatowe. Do-
celowo planuje zatrudnić ok. 24 osób. - 
Dla nas dzisiejsza uroczystość to wielkie 
wydarzenie i duży krok w kierunku roz-
woju firmy. Towarzyszą nam więc dziś 
wielkie oczekiwania i ambicje – mówił 
na uroczystości zorganizowanej w opol-
skim Centrum Wystawienniczo-Kon-
gresowym Bo Rygaard, prezes zarządu 
Skamol oraz EET, reprezentujący fun-
dusz inwestycyjny FSN Capital, do któ-
rego należy kilkadziesiąt firm z obszaru 
Danii, Szwecji, Norwegii. Poinformował 
przy tym, że koszt rozpoczynanej właś-
nie inwestycji w Opolu to 12 mln euro.
Prezes zarządu Skamol Jesper Kirkeby 
Hansen dodał, że zanim firma zdecydo-
wała się na inwestycję w Opolu rozpa-
trywała tereny w sześciu krajach, w tym 
w Polsce. Mówił, że w Opolu przedsta-
wiciele przedsiębiorstwa pojawili się 
w czerwcu ub. roku i zostali tu bardzo 
dobrze przyjęci. – Gdy buduje się dużą 
fabrykę wiadomo, że mogą cię spotkać 
niespodzianki. Warto mieć wtedy przy-
jaciół, którzy pomogą poradzić sobie 
z tymi niespodziewanymi wydarzeniami. 
My mieliśmy przekonanie, że tu właśnie 
takich przyjaciół spotkaliśmy – zazna-
czył Kirkeby. Dodał, że prócz profesjo-
nalnego i ciepłego przyjęcia przez służby 
odpowiedzialne za obsługę inwestorów 
atutami Opola i Opolszczyzny, które 

zdecydowały o pozytywnej decyzji o ulo-
kowaniu zakłady była też bardzo dobra 
infrastruktura, atrakcyjna lokalizacja 
czy przyjazne środowisko akademickie, 
z którym firma chce współpracować.
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki Roland Wrzeciono pod-
kreślił, że szczególnie ważny jest dla 
województwa fakt, iż firma reprezen-
tuje branżę będącą jedną z wiodących 
w regionie. Poinformował przy tym, że 
od około dwóch lat województwo opol-
skie budzi duże zainteresowanie poten-
cjalnych nowych inwestorów właśnie 
z Danii. Terenami na Opolszczyźnie inte-

resowały się już duńskie firmy z branży 
metalowej, budowlanej, energetycznej, 
OZE, automotive czy tekstylnej.
Do inwestycji, która jest efektem misji 
gospodarczej do Danii z 2015, doszło 
dzięki współpracy Polskiej Agencji In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych, 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
(COIE) działającego w ramach Opol-
skiego Centrum Rozwoju Gospodarki 
(OCRG) oraz Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Duński inwestor wybuduje fabrykę na 
trzyhektarowej działce przy ul. Północ-

nej w Opolu, będącej częścią Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Hala ma mieć ok. 8 tys. metrów kw. po-
wierzchni. Zakład zatrudnić ma w więk-
szości kadrę techniczną i inżynieryjną. 
Firma liczy na współpracę z uczelniami, 
przede wszystkim z Politechniką Opol-
ską. - A to oznacza kolejne, dobre miej-
sca pracy dla osób z wykształceniem 
wyższym, co nas bardzo cieszy – komen-
tuje marszałek województwa opolskie-
go Andrzej Buła.

Wizualizacja nowo powstającego w Opolu zakładu.

Fundusze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Od 5 do 12 grudnia br. potrwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 nabór wniosków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w województwie opolskim. 
Celem tych naborów jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich firm w regionie.

Wsparcie będzie możliwe w trzech pod-
działaniach dotyczących terenów in-
westycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
terenów inwestycyjnych na obszarach 
przygranicznych, czyli w powiatach 
głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz 
terenów inwestycyjnych w wojewódz-
twie usytuowanych poza wymienionymi 
obszarami.
Będzie się można starać o pieniądze na 
przygotowanie terenu inwestycyjnego, 
w tym uzbrojenie terenu inwestycyjne-
go w media, rozwój wewnętrznej infra-
struktury niezbędnej do właściwego 
skomunikowania tego terenu (to będzie 
mógł być element większego projektu) 
oraz rozwój infrastruktury i terenów 
inwestycyjnych, w tym na obszarach 
powojskowych, poprzemysłowych, po-
kolejowych, popegeerowskich i nadanie 
im nowych funkcji gospodarczych.
Jak mówił marszałek Andrzej Buła, do 
wydania mamy 138 mln zł w 3 nabo-
rach. To 29,7 mln zł dla terenów inwe-
stycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 34 
mln zł dla terenów inwestycyjnych na 
obszarach przygranicznych oraz 74 mln 
zł na pozostałe tereny. - Po dyskusjach 
z samorządowcami, którzy mają duże 
doświadczenie w pozyskiwaniu inwe-
storów wskazaliśmy także maksymalną 
kwotę przeznaczoną na uzbrojenie 1 
hektara – to 500 tys. zł. Myślę, że to nie-

złe dofinansowanie – dodał marszałek.
Podkreślił, że to konkurs niezwykle waż-
ny dla rozwoju regionu, ale i zarazem 
trudny. Trudny, bo rząd polski nie uzyskał 
zgody na to, aby duże firmy były brane 
pod uwagę w lokowaniu na terenach 
inwestycyjnych. To oznacza, że jeśli na 
jakiejś części przygotowywanego tere-
nu ulokuje się duże przedsiębiorstwo (a 
nie firma z sektora mśp, które są w tym 
działaniu preferowane), to  - zgodnie z 
obowiązującymi obecnie wymogami 

Komisji Europejskiej - beneficjent bę-
dzie musiał zwrócić część dofinansowa-
nia (proporcjonalnie do terenu zajętego 
przez dużą firmę).
- Zachęcam samorządowców do inten-
sywnych kontaktów i konsultacji, żeby 
rozwiać wszelkie wątpliwości i przygo-
tować dobre projekty. Jest na to trochę 
czasu, bo nabór na uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych rozpocznie się 5 grudnia 
– mówił Andrzej Buła.
Marszałek podkreślił także, że w ra-

mach pieniędzy przeznaczonych w RPO 
na drogi wojewódzkie, zarząd woje-
wództwa opolskiego  wydzielił 11 mln 
euro na drogi lokalne.  – W ramach tych 
pieniędzy będziemy chcieli powiązać 
atrakcyjne, dobrze przygotowane tereny 
inwestycyjne z dobrymi, prowadzącymi 
do nich drogami lokalnymi – poinformo-
wał marszałek.

katarzyna kownacka (OcRg)

Violetta Ruszczewska

Jeden z terenów inwestycyjnych przewidzianych do uzbrojenia.
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pieniĄdZe

przyspieszenie dotyczy wszystkich
- Rząd przygotował plan przyspieszenia wydatkowania funduszy unijnych, a my, na poziomie naszego 
regionu, już się do tego dostosowaliśmy – mówił marszałek podczas 14. posiedzenia Komitetu Monitoru-
jącego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Marszałek Andrzej Buła informował, 
że wraz z innymi włodarzami regionów 
uczestniczył w spotkaniu z wicepremie-
rem Mateuszem Morawieckim, podczas 
którego wnikliwie analizowano wydat-
kowanie funduszy w regionach. Na po-
ziomie województwa już od dłuższego 
czasu działa międzyinstytucjonalny 
zespół, który na bieżąco monitoruje re-
alizację Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.
Dyrektor departamentu koordynacji pro-
gramów operacyjnych Karina Bedrunka 
dodawała, że tylko te pieniądze, które 
zostaną dobrze i szybko zainwestowane, 
zostaną w regionie. Dlatego apelowała 
o to, by dotrzymywać ustalonych termi-
nów realizacji i rozliczania projektów. 
– Mamy ambitne plany zakontraktowa-
nia do końca tego roku 30 proc. fundu-
szy naszego regionalnego programu 
i wypłacenia 10 proc.. Do końca 2018 
roku już 85 proc. funduszy RPO ma być 
zakontraktowanych, a ponad połowa 
– czyli 60 proc - wypłaconych. Dlatego 
też wszystkie środowiska w regionie, ko-
rzystające z funduszy unijnych, powinny 
trzymać się ustalonych terminów.
To rzeczywiście ambitne plany, bo na 
koniec października poziom płatności 
wyniósł nieco ponad 4,1 proc. funduszy 
opolskiego programu regionalnego. Ten 
wskaźnik plasuje opolskie na pierwszym 
miejscu w kraju. Zastępca dyrektora 
DPO Jacek Partyka prezentował podczas 
posiedzenia Komitetu postęp realizacji 
RPO w regionie. Do końca października 
ogłoszono już 47 naborów wniosków na 
kwotę około 1,4 mld złotych, czyli na 36 
proc. środków RPO. Przez trzy pierwsze 
dni listopada ogłoszono 9 kolejnych na-

borów. Podpisano już umowy na ponad 
652 mln zł, co stanowi 17 proc. alokacji 
dla województwa. – Do końca tego roku 
planujemy jeszcze 11 naborów na ponad 
330 mln zł – informował Jacek Partyka 
mówiąc jednocześnie, że taka infor-
macja o postępie realizacji RPO będzie 
prezentowana podczas każdego posie-
dzenia Komitetu.
Członkowie Komitetu zapoznali się 
podczas posiedzenia z koncepcją stra-
tegii inwestycyjnej dla instrumentów 

finansowych w opolskim RPO. Zastępca 
dyrektora DPO Tomasz Hanzel mówił,  
że około 64,5 mln euro w programie 
przeznaczono na pożyczki i poręczenia 
- to niemal 7 proc. całej kwoty RPO. Te 
instrumenty finansowe będą przezna-
czone na sześć działań. To:  innowacje 
w przedsiębiorstwach, nowe produkty 
i usługi, odnawialne źródła energii, 
efektywność energetyczna w mśp, efek-
tywność energetyczna w mieszkalni-
ctwie oraz – finansowane z Europejskie-

go Funduszu Społecznego – zakładanie 
działalności gospodarczej. Dyrektor 
Hanzel prezentował nowy sposób wdra-
żania tych instrumentów mówiąc, że po 
tym spotkaniu Komitetu Monitorujące-
go zarząd województwa, czyli Instytucja 
Wdrażająca, będzie mógł przyjąć wyma-
ganą strategię inwestycyjną dla instru-
mentów finansowych w opolskim RPO.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Violetta Ruszczewska

korzyści z pOWeR-a
Bony stażowe i na zasiedlenie, staże zawodowe, dotacje na rozpoczęcie własne działalności – takie formy 
aktywizacji były stosowane wobec młodych ludzi, by ułatwić im podjęcie pracy zawodowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zor-
ganizował 18 listopada konferencję 
podsumowującą dotychczasowe dzia-
łania w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza – Edukacja – Rozwój (POWER) 
w województwie opolskim. Otworzył ją 
wicemarszałek Roman Kolek.
- Ideą programu, jak mówił Jacek Suski, 
dyrektor WUP, było to, by młody czło-
wiek kończący szkołę średnią czy wyż-
szą nie pozostawał dłużej niż 4 miesiące 
bez pracy. Tymczasem w 2015 roku, gdy 
PO WER ruszał, w grupie osób do 30 
roku życia pozostawało bez pracy 28 
procent. Obecnie ok. 8,5 tysiąca osób w 
przedziale wiekowym od 18 do 30 roku 
życia jest bezrobotnych.
Program realizowany jest dwutorowo 
– przez powiatowe urzędy pracy (w 
drodze pozakonkursowej) oraz w trybie 
konkursu. W 2016 roku z PUP-ami pod-
pisano 11 umów na kwotę 17,3 mln zło-
tych i aktywizację 3.900 osób. W drodze 
konkursu WUP wyłonił sześć projektów 
o łącznej wartości 4,5 mln złotych. Ma 
zostać zaktywizowanych 356 osób.
Z wypowiedzi szefów PUP wynikało, 
że najbardziej efektywne są dotacje 

na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej i bony stażowe. W Nysie 
posiadacze takich bonów uzyskali sta-
nowisko asystenta stomatologicznego 
i urbanisty. Tam też 71 podjęło własną 
działalność – ktoś założył salon fryzjer-
ski, ktoś inny stajnię w Malerzowicach, 
w której odbywa się nauka jazdy konnej, 
działa pensjonat dla tych zwierząt. Za 
otrzymaną dotację powstały też usługi 

dendrologiczne na wysokościach (wy-
cinka wysokich drzew i krzewów). W 
Krapkowicach szkolenia dla młodych 
ludzi przeprowadzano kierując się po-
trzebami lokalnego rynku, dzięki temu 
wiele z nich, po zdobyciu dodatkowych 
kwalifikacji, podjęło pracę. W Strzel-
cach efektywność zatrudnienia młodych 
ludzi wyniosła ponad 83 proc. Wojciech 
Maziarz, młody właściciel firmy Colado 

Decor z Jemielnicy, który dostał dotację, 
mówił, iż na maszynę zakupioną dzięki 
otrzymanym pieniądzom, musiałby jesz-
cze rok pracować w Holandii. Norbert 
Jaskóła, dyrektor strzeleckiego PUP, 
zaprezentował film, w którym wypowia-
dali się młodzi ludzie korzystający z róż-
nych form wsparcia programu PO WER. 
Jak się okazało zrealizowała go młoda 
kobieta, która dzięki dotacji, założyła 
własną firmę producencką.
O opolskim programie stażowym, któ-
rego trzecia edycja zaczyna się w 2017 
roku, mówił dyrektor Opolskiego Cen-
trum Rozwoju Gospodarki, Roland Wrze-
ciono. Program oferuje młodym staże od 
trzech do sześciu miesięcy, otrzymują na 
rękę 1402 złote oraz zwrot kosztów do-
jazdu, można też ubiegać się o bon szko-
leniowy wartości 3000 złotych. - Praco-
dawcy są bardzo zainteresowani tym 
programem. Trzech z nich zdecydowało 
się zatrudnić stażystów na etacie przed 
upływem okresu stażowego – mówił Ro-
land Wrzeciono.

maria szylska

Ważne, by młodzi ludzie znaleźli pracę, która odpowiada ich ambicjom 
– mówiono w trakcie konferencji.

połowa 
funduszy RpO 
wykorzystana
W maju ubiegłego roku od-
był się I nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów 
realizowanych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. 
Od tego czasu do połowy listopada odby-
ło się 67 naborów na kwotę ponad 2 mld 
złotych, co oznacza, że 53 proc. funduszy 
unijnych przyznanych samorządowi wo-
jewództwa w ramach RPO zostało już uru-
chomionych – poinformował 21 listopada 
marszałek województwa opolskiego, An-
drzej Buła, zaprzeczając tym samym ze-
szłotygodniowym  wypowiedziom człon-
ków rządu o destrukcji i bierności ze strony 
samorządów.
Na rok przyszły planowane są 44 nabory 
na kwotę 1,4 mld złotych.
Marszałek Andrzej Buła zwracał też uwa-
gę na aktywność opolskich przedsiębior-
ców, którzy od września ubiegłego roku, 
złożyli w pięciu naborach 369 wniosków 
o dofinansowanie, 92 z nich je otrzymało 
na łączną kwotę 178 mln złotych, zaś war-
tość realizowanych przez nich projektów to 
371,5 mln złotych, co oznacza, że niemal 
200 mln złotych przedsiębiorcy dołożyli 
z budżetów własnych. Ważne też jest i to, 
że większość projektów (o wartości ponad 
203 mln zł) miało charakter innowacyjny.
Marszałek zaapelował też o to, by nie 
mówić, że projekty nie są realizowane, bo 
samorządy ich nie przygotowały. - Mamy 
gotową dokumentację na obwodnicę 
Myśliny, Niemodlina, Kędzierzyna-Koźla 
i kilku innych miejscowości, można te in-
westycje zacząć od zaraz, bo jest gotowa 
dokumentacja i wykupione zostały grunty 
– powiedział. I dodał: - Pomóżmy samo-
rządom wprowadzić tereny inwestycyjne 
do specjalnych stref ekonomicznych. To 
wydatnie pozwoli im zdobyć nowych in-
westorów, chętnych ulokować tam swój 
kapitał.
- Dla mnie żaden beneficjent ubiegający 
się o fundusze unijne nie ma szyldu par-
tyjnego. Każdego traktujemy jednakowo 
– powiedział marszałek Andrzej Buła.

maria szylska

politechnika 
z odznaczeniem
Jubileusz 50-lecia obchodzi-
ła w tym roku Politechnika 
Opolska, która zaczynała 
swoją działalność jeszcze 
jako Wyższa Szkoła Inży-
nierska w Opolu. 
Marszałek Andrzej Buła uhonorował 
uczelnię odznaką „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Opolskiego”. To najwyższe 
odznaczenie regionalne wręczył rektoro-
wi profesorowi Markowi Tukiendorfowi 
podczas uroczystej gali członek zarządu 
województwa Antoni Konopka. - Z satys-
fakcją gratuluję uczelni pięknego jubileu-
szu - mówił. - Jako wspólnota regionalna 
jesteśmy dumni z naszej Politechniki, jej 
osiągnięć oraz dynamicznego rozwoju 
– dziękuję bardzo obecnym i wcześniej-
szym władzom Politechniki, za stworzenie 
w regionie opolskim silnej i nowoczesnej 
instytucji nauk technicznych i kształcenia 
wyższego.
Uczelnia odgrywa dziś kluczową rolę 
w podnoszeniu wykształcenia mieszkań-
ców Śląska Opolskiego na poziomie wyż-
szym, cieszy się ich uznaniem i jest szano-
wana jako atrakcyjny, regionalny ośrodek 
kształcenia dla inżynierów. Docenić nale-
ży jej coraz lepszą współpracę w procesie 
dydaktycznym z firmami w regionie, co 
sprawia, że kończący uczelnię absolwenci 
już wcześniej poznają oczekiwania regio-
nalnego rynku pracy.

Violetta Ruszczewska
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gOspOdaRka

duże pieniądze na innowacje
40 mln zł – to pula unijnego wsparcia, które w ogłoszonym właśnie przez Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki (OCRG) naborze będą mogły pozyskać firmy z regionu na realizację innowacji w przedsiębior-
stwach. Wnioski o wsparcie będzie można składać od 1 do 8 grudnia.

Ponad 40,7 mln 
zł na gospodarkę 
wodno-ściekową
Zarząd Województwa Opolskiego 
na posiedzeniu 21 listopada przy-
jął do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 osiem projektów 
związanych z gospodarką wodno-
ściekową w regionie. Beneficjen-
ci otrzymają ponad 40,7 mln zł, 
a wartość całkowita tych projek-
tów wyniesie niemal 69 mln zł.

Jak informował marszałek Andrzej Buła, 
dofinansowanie otrzymają wszyscy be-
neficjenci, którzy złożyli wnioski w tym 
naborze. - Nabór projektów moglibyśmy 
ogłosić wcześniej, ale dopiero w kwiet-
niu tego roku został przyjęty zaktuali-
zowany Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, który był warun-
kiem niezbędnym do ogłoszenia naboru. 
Bardzo szybko przygotowaliśmy doku-
mentację i już w czerwcu beneficjenci 
mogli składać wnioski – powiedział 
marszałek.
Największy projekt będzie realizowała 
gmina Branice, która na budowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Branice 
otrzyma  ponad 12,8 mln zł dofinanso-
wania unijnego – a cały projekt wart jest 
22,3 mln zł. Prawie 7,7 mln zł otrzyma 
spółka z o.o. Usługi Wodno – Kanali-
zacyjne „Hydro – Lew”, która zbuduje 
kanalizację sanitarną wraz z przepom-
powniami w kilku miejscowościach 
gminy Lewin Brzeski (całkowity koszt 
tego projektu to 15,6 mln zł). Trzecim, 
co wielkości zaangażowanych funduszy, 
jest projekt gminy Popielów, która na 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej i stacji 
uzdatniania wody otrzyma ponad 6,6 
mln zł. Natomiast gmina Biała będzie 
realizować aż dwa projekty na kwotę 6,6 
mln zł, z czego otrzyma 4,5 mln zł dofi-
nansowania.
Poniżej lista wszystkich projektów, wy-
branych do dofinansowania przez Za-
rząd Województwa Opolskiego:
1/ Gmina Popielów - Rozbudowa kanali-
zacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody 
na terenie gminy Popielów -  wartość 
projektu 8 846 148,00 zł, dofinansowa-
nie - 6 673 914,69 zł
2/ Gmina Ujazd - Rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Ujeździe - 5 434 742 zł, 
dofinansowanie - 3 530 430,18
3/ Gmina Korfantów - Budowa oczysz-
czalni ścieków wraz z przyłączem ener-
getycznym w aglomeracji Korfantów 
- wartość projektu 7 293 531 zł, dofinan-
sowanie - 3 659 316,85 zł
4/ Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro 
– Lew” Spółka z o.o. - Budowa kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przepompowniami 
dla miejscowości Lewin Brzeski “osiedle 
Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skoro-
goszcz, Chróścina - wartość projektu 15 
613 340,96 zł, dofinansowanie - 7 690 
490,59  zł
5/ Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. 
z o.o. - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulicy Opolskiej w miejscowości 
Biała - wartość projektu 1 322 097,01 zł, 
dofinansowanie - 913 559,29 zł
6/ Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. 
z o.o. - Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w mieście Biała - wartość 
projektu 5 331 122 zł, dofinansowanie 
-  3 684 023,68 zł
7/ Gmina Niemodlin - Ochrona wód 
powierzchniowych zlewni rzeki Nysy 
Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” - bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Niemod-
linie - etap VII wraz z wymianą sieci wo-
dociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 
700-lecia Niemodlina - wartość projektu 
2 551 085,37 zł,  dofinansowanie - 1 762 
945,17 zł
8/ Gmina Branice - Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Branice 
- wartość projektu 22 302 681,87 zł, do-
finansowanie -  12 824 892,62 zł
\Wartość wszystkich projektów wynosi 
68 694 748,21 zł, zaś wartość ich dofi-
nansowania - 40 739 573,07 zł.

To drugi już w tym roku i w unijnej per-
spektywie finansowej z lat 2014-2020 
nabór na innowacje. W pierwszym 
wsparto aż 27 nowatorskich projektów 
firm. Wśród nich były takie, które doty-
czyły m.in. opracowania innowacyjnych 
płytek betonowych; kompleksowej 
technologii wykorzystania odpadów 
z oczyszczalni ścieków do produkcji 
prądu, ciepła czy chłodu albo badań do-
tyczących możliwości zastąpienia anty-
biotyków w hodowli drobiu probiotykami 
oraz wyselekcjonowanymi ekstraktami 
ziołowymi. Rozdysponowano wówczas 
blisko 88 mln zł.
Marszałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła podczas podpisania pierw-
szych umów z przedsiębiorcami w ra-
mach tego naboru we wrześniu mówił, 
że miał obawy, czy znajdą się chętni, 
by realizować niełatwe projekty inno-
wacyjne. – Okazało się, że obawy były 
niepotrzebne. Bardzo się cieszę, że to, co 
położyliśmy na stole w postaci środków 
finansowych na dotacje, zostało przez 
naszych przedsiębiorców zagospodaro-
wane – mówił wówczas Andrzej Buła.
W ogłoszonym właśnie przez OCRG dru-
gim naborze na innowacje w puli jest 40 
mln zł. O dofinansowanie w jego ramach 
mogą ubiegać się w szczególności małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które prowa-
dzą działalność na terenie woj. opolskie-
go.
Jak informuje dyrektor OCRG Roland 
Wrzeciono w ramach tego naboru fir-
my mogą dostać wsparcie na budowę, 
rozbudowę czy zakup wyposażenia dla 

zaplecza badawczo-rozwojowego, które 
służyć będzie rozwojowi działalności 
innowacyjnej firm, a także na finanso-
wanie procesu powstawania innowacji 
od pomysłu do rynku lub jego wybra-
nych elementów, np. badań naukowych 
i przemysłowych, prac rozwojowych 
- w tym na etap prac demonstracyjnych, 
linii pilotażowych czy np. pierwszej pro-

dukcji.
W regulaminie konkursu zaznaczono, że 
realizowane w jego ramach mogą być 
jedynie projekty umożliwiające rozwój 
branż wskazanych jako inteligentne 
specjalizacje regionalne w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Opol-
skiego. Warunkiem przyznania pomocy 
w zakresie realizacji projektów innowa-

cyjnych i prowadzenia prac B+R będzie 
posiadanie przez firmy planów doty-
czących prac B+R. Premiowane będą 
projekty ograniczające oddziaływanie 
na środowisko, w tym m.in. ogranicza-
jące emisję substancji szkodliwych do 
środowiska.

W I naborze wsparto 27 innowacyjnych projektów. We wrześniu OCRG podpisało z przedsiębiorcami umowy 
na ich dofinansowanie.

katarzyna kownacka (OcRg)

Jak robić biznes z kanadą
Relacje biznesowe Polska – Kanada to temat spotkania, które zorganizowało 8 listopada działające przy 
OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wspólnie z Ambasadą Kanady w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy 
z województwa opolskiego zaintereso-
wani współpracą biznesową z Kanadą. 
Wśród tematów znalazła się m.in. umo-
wa handlowa między Unią Europejską 
a Kanadą, czyli podpisana 30 październi-
ka umowa CETA. Jak przypominał dyrek-
tor OCRG Roland Wrzeciono, ten temat 
przedsiębiorcy sygnalizowali już podczas 
wiosennego międzynarodowego forum 
gospodarczego. 
O stosunkach biznesowych Kanada -Pol-
ska i umowie CETA mówił podczas spot-
kania komisarz ds. handlu z Ambasady 
Kanady Nicolas Lepage. Zwracał uwagę 
na korzyści, jakie krajom Unii Europej-
skiej przyniesie realizacja umowy, doty-
czące m.in. nowych możliwości wymia-
ny, eliminacji niepotrzebnych kosztów 
wymiany międzysektorowej czy większej 
przejrzystości. O szczegóły pytali potem 
podczas dyskusji opolscy przedsiębiorcy.
Podczas spotkania mówiono także m.in. 
o aspektach prawnych i kulturalnych 
polsko-kanadyjskich stosunków gospo-
darczych, a także o kosztach transportu 
produktów z Polski do Kanady. O relacjach biznesowych polsko-kanadyjskich rozmawiano w gronie przedsiębiorców i ekspertów.
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młode czereśnie w okolicy 
góry św. anny
Wzdłuż drogi powiatowej z Leśnicy w kierunku Góry Świętej Anny, na terenie 
parku krajobrazowego, uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej w Leś-
nicy sadzili młode drzewka czereśniowe. To część dużego projektu, w ramach 
którego odtwarzane są stare, zabytkowe aleje drzewne.

Aleje czereśniowe to ważny element 
krajobrazu okolicy Góry Świętej Anny. 
Zespół Opolskich Parków Krajobrazo-
wych w ramach projektu unijnego „In-
wentaryzacje przyrodnicze kluczem do 
edukacji ekologicznej i ochrony bioróż-
norodności w województwie opolskim” 
przeprowadził inwentaryzację często 
już bardzo wiekowych alei.  Teraz, 
w celu podtrzymania tradycji i zacho-
wania tego cennego elementu krajo-
brazu, na terenie parku „Góra Świętej 
Anny” zostanie posadzonych 420 no-
wych drzewek czereśniowych.
Dzieciom w sadzeniu drzewek 16 li-
stopada towarzyszył członek zarządu 
w województwa Antoni Konopka. Sam 
także posadził jedno z nich. -  Sędzi-
we czereśnie będą zastąpione przez 

młode drzewka. To dobry program, bo 
z jednej strony jest to nawiązanie do 
tradycji, sięgającej połowy XVIII wie-
ku, z drugiej zaś – wspaniała edukacja 
najmłodszych – mówi. Dyrektor Zespo-
łu Opolskich Parków Krajobrazowych, 
Ireneusz Hebda, dodaje, że dzieci przed 
sadzeniem drzew wzięły udział w war-
sztatach, podczas których dowiedziały 
się, czemu ma służyć to sadzenie drzew 
i dlaczego właśnie będą sadzić czereś-
nie.
W tym roku w ramach projektu zostanie 
posadzonych 900 drzewek, w przyszłym 
roku będą sadzone kolejne. Na terenie 
trzech opolskich parków krajobrazo-
wych posadzonych zostanie w sumie 
około 2000 nowych drzew. Dyrektor 
Hebda mówi, że projekt to także pomoc 

samorządom lokalnym w zadrzewie-
niach. Badania dowodzą, że śródpolne 
zadrzewienia mają m.in. korzystny 
wpływ na mikroklimat, wzrost zdolno-
ści retencyjnych, a także przeciwdzia-
łanie erozji wodnej i wietrznej.
- Prowadzone w ramach projektu war-
sztaty mają upowszechnić dobre prak-
tyki. Edukacji na ten temat służy także 
zorganizowany w ramach projektu 
konkurs fotograficzny „Zadrzewienia 
z daleka i bliska”, na który wpłynęło 
około 270 prac. 19 grudnia zostanie 
rozstrzygnięty, a nagrodzone prace 
będzie można oglądać na wystawie na 
opolskim Ostrówku – mówi Ireneusz 
Hebda.

Violetta Ruszczewska

Dzieci z klasy czwartej leśnickiej podstawówki na wspólnym zdjęciu z Antonim Konopką
 i Ireneuszem Hebdą.

Fot: Łukasz Józwenko

Fot: Łukasz Józwenko

nowe sady w regionie
W ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opol-
szczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” 
w województwie opolskim powstały modelowe 
sady, składające się z rodzimych odmian drzew 
owocowych, charakterystycznych dla naszego re-
gionu. 

Na przełomie października i listopada 
w 33 miejscowościach z 28 opolskich 
gmin założone zostały sady tradycyjnych 
odmian drzew owocowych, w tym m.in. 
jabłoni odmian Grafsztynek Prawdziwy, 
Książe Albert Pruski, Oliwka Żółta; cze-
reśni Bϋttnera czerwona,  Schneidera póź-
na, Kordia;  grusz Konferencja, Faworytka 
Bonkreta Williamsa; śliw Węgierka Zwy-
kła, Renkloda Ulena, Herman; wiśni Ksią-
żęca, Łutówka oraz pigwy  pospolitej. 
Sady założone zostały przez mieszkań-
ców opolskich sołectw i miast, przeszko-
lonych podczas warsztatów sadowni-
czych w czerwcu br. w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym w Mikołowie. W nasadze-
niach pomagały także dzieci i młodzież 
z opolskich szkół. 
Przekazane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego drzewka na-
sadzone zostały na działkach użyteczno-

ści publicznej znajdujących się głównie 
przy szkołach, przedszkolach, boiskach, 
obiektach sportowych, ośrodkach zdro-
wia, kościołach, w centrum wsi lub na 
terenie istniejących w przeszłości sadów. 
W ramach projektu nasadzono ponad 
560 drzewek owocowych, w niektórych 
gminach jednak było to impulsem nie tyl-
ko do dodatkowych nasadzeń drzew, ale 
i budowy przy założonych sadach małej 
architektury rekreacyjno-wypoczynko-
wej. 
W związku z tym, iż jest to projekt unij-
ny, sołectwa i miasta uczestniczące 
w projekcie zobowiązały się do prawid-
łowego utrzymania i pielęgnacji sadów 
co najmniej przez 5 lat. Jest  nadzieja, że 
wszystkie sady się przyjmą, a efektem tej 
pracy będą owocne zbiory.

ag

Drzewka owocowe zasadziły dzieci z Rudników.

promocja turystyki wodnej
Na zaproszenie wydawcy magazynu kajakowego 
WIOSŁO województwo opolskie mogło promować 
turystykę wodną, w tym opolskie szlaki kajakowe, 
na I Śląskich Targach Sportów Wodnych i Rekrea-
cji „WIATR i WODA”, które odbyły się w dniach 4-
6 listopada 2016 r., w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach.

Prezentacji oferty województwa opolskie-
go towarzyszyło spotkanie z Markiem Li-
tyńskim, autorem przewodnika „Opolskie 
kwitnące – szlaki wodne” i innych opra-
cowań dotyczących turystycznych dróg 
wodnych w Polsce. Celem przygotowanej 
przez region oferty była popularyzacja 
tematyki prężnie rozwijających się opol-
skich szlaków wśród odwiedzających 
targi wystawców i wodniaków, głównie 
z terenu aglomeracji śląskiej. Na targach 
zgromadzili się liczni producenci sprzętu, 
firmy czarterujące jachty i łodzie, do-
stawcy odzieży specjalistycznej i sporto-
wej oraz liczni usługodawcy w dziedzinie 
żeglarstwa, kajakarstwa, motorowodnia-
ctwa, a także oferenci usług i produktów 
dla sportów i rekreacji wodnej.
Do prezentacji wykorzystano m.in. wy-

dawnictwa mające promować turystykę 
kajakową, żeglarstwo i wypoczynek nad 
opolskimi rzekami i akwenami. Z oferty 
największe zainteresowanie wzbudziły 
szlaki kajakowe Doliny Małej Panwi, Od-
rzański Szlak Wodny, żeglarstwo na je-
ziorach Turawskim, Nyskim i Otmuchow-
skim. Interesowano się nowo powstałymi 
i rozbudowywanymi przystaniami, ma-
rinami i wypożyczalniami sprzętu. Na 
stoisku obok prezentowała się także Ma-
rina Gliwicka oferując rejsy, usługi i wy-
dawnictwa przygotowane wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Marin Odrzańskich (na 
opolskim odcinku są to mariny: Kędzie-
rzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg) po 
Kanale Gliwickim i Górnej Odrze.

Bartosz Ostrowski
Najmłodsi ogrodnicy w akcji sadzenia czereśni.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opol-
skiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

inTeRReg V-a

stop dopalaczom i narkotykom
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu uczestniczy w polsko-czeskim projekcie „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek 
policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Jest on realizowany w ramach pro-
gramu transgranicznego Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. Jego 
partnerem wiodącym jest Komenda 
Wojewódzka Policji we Wrocławiu, 
a w realizacji projektu  obok komen-
dy opolskiej, uczestniczy Komeda 
Wojewódzka Policji w Katowicach. 
Po czeskiej zaś stronie komendy wo-
jewódzkie policji w Libercu, Hradec 
Kralove, Pardubicach, Ołomuńcu 
i Ostravie.
Projekt ma charakter flagowy, co 
oznacza, że przedsięwzięcie ma 
znaczenie strategiczne, szczególnie 
ważne dla obszaru, na którym będzie 
realizowane, stanowi propozycję 
systemowych i kompleksowych roz-
wiązań rozpoznanych problemów. 
Celem „Drugstop” jest więc przede 
wszystkim wypracowanie systemu 
wymiany informacji i opracowanie 
metodologii współdziałania insty-
tucji w zwalczaniu i prewencji prze-
stępczości związanej z narkotykami 
i środkami odurzającymi na pogra-
niczu polsko-czeskim. Z doświad-
czeń policyjnych wynika, że w Polsce 
w hurtowych ilościach kupowane są, 
a potem przemycane przez granicę 
- lekarstwa przeciwbólowe, które za-
wierają w swym składzie pseudoefe-
drynę i efedrynę (środki odurzające). 
Nasilona ich sprzedaż odbywa się 
właśnie na pograniczu południowo-
zachodnim. Psycholog Mirosława 
Olszewska, specjalistka od tego typu 
uzależnień, twierdzi, że środki te 
przerabiane są na metaamfetaminę. 
- Czesi nie raz zgłaszali pod naszym 
adresem pretensje, że polskie apteki 
nie rejestrują ilości sprzedawanych 
opakowań leków przeciwbólowych. 
U nich nie można ich więcej nabyć, 
niż jedno opakowanie. U nas, jedna 
z kłodzkich aptek sprzedała w ciągu 
miesiąca leki z efedryną za ponad 
100 tysięcy złotych – mówi.
Projekt zakłada więc wypracowa-
nie systemu wymiany informacji, bo 
jej szybki przekaz jest podstawą do 
skutecznej współpracy w rozwiązy-
waniu problemów narkotykowych. 
- Idzie też o to, by służby zajmujące 
się zwalczaniem przestępczości nar-
kotykowej mogły szybko wykrywać 
nowe specyfiki pojawiające się na 
rynku. W Międzynarodowym Cen-
trum Szkoleniowym do Zwalczania 
Nielegalnych Laboratoriów Narko-
tykowych w Legionowie już rozpo-
częły się specjalistyczne szkolenia 
policjantów. Weźmie w nich udział 
łącznie 120 osób – po 60 ze stro-
ny polskiej i 60 ze strony czeskiej 

– informuje Katarzyna Błędkowska, 
główny specjalista Zespołu ds. fun-
duszy pomocowych KWP w Opolu.
Ponadto 60 kolejnych funkcjonariu-
szy będzie uczestniczyło w szkole-
niach, które przygotują ich do pro-
wadzenia spotkań profilaktycznych. 
Zaplanowano je wśród młodzieży, 
ich rodziców i nauczycieli. Wzboga-
cone zostaną multimedialnymi pre-
zentacjami – filmami o substancjach 
psychoaktywnych i walizkami edu-
kacyjnymi, a także gadżetami pro-
mocyjnymi. Opracowana i wdrożona 
także zostanie aplikacja mobilna 
informująca o negatywnym wpływie 
narkotyków i innych substancji odu-
rzających. Wszystkie materiały edu-
kacyjne i promocyjne ukazywać się 
będą w języku polskim i czeskim.
Opolska komenda liczy też na to, że 
uda się w ramach projektu doposa-
żyć policyjne specjalistyczne labo-
ratorium stacjonarne oraz pozyskać 
kompatybilny sprzęt do analizy spe-
cyfików – daje on natychmiastową 
odpowiedź czy znalezione specyfiki 

Spotkanie polskich i czeskich partnerów projektu. Drugi od lewej – insp. Jarosław Kaleta, wojewódzki komendant policji w Opolu.

maria szylska

Projekt „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policji w zakresie walki z przestępczością narkoty-
kową” współfinansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej – z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Całkowita wartość projektu to 2,45 
mln euro, w tym dofinansowanie – 2,08 mln euro. Wartość projektu po stronie czeskiej – 1,28 mln euro, po stronie 
polskiej – 1,17 mln euro. Realizowany on będzie w ramach osi 1 – wspólne zarządzanie ryzykiem, w latach 2016 
-2018.

zawierają środki odurzające.
- Szkolenia oraz  działania prewen-
cyjne i operacyjne odbywać się 
będą jednocześnie po obu stronach 
granicy i z udziałem partnerów obu 
stron, bo to, by wypracować wspólne 
procedury związane ze zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej – mówi 
Katarzyna Błędkowska.
Umowa o dofinansowaniu projektu 
„Drugstop” podpisana została 18 
lipca 2016 roku. Wartość całego pro-
jektu to 2,45 mln euro. Budżet KWP 
w Opolu to 396 tys. euro, w tym dofi-
nansowanie wyniesie 336 tys. euro.

Przygotowywana na spotkania edukacyjne walizka demonstracyjna.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opol-
skiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

inTeRReg V-a

Dwa miasta, jedna kultura
Paczków i czeski Javornik złożyły do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska projekt zatytułowany „Paczków i Javornik. 
Dwa miasta, jedna historia”.

- Dzieli nas od Javornika zaledwie 
siedem kilometrów. Choć współpra-
cujemy od dawna i wiele nas łączy 
– podobne dzieje i rozwój, to dopiero 
w ubiegłym roku podpisaliśmy for-
malną umowę. Jej efektem są wspól-
ne projekty, które przygotowujemy 
do Interregu – mówi Artur Rolka, 
burmistrz Paczkowa.
Jego zdaniem, aby oferta turystycz-
na, nad którą oba samorządy pracują, 
była pełna, a ruch turystyczny mógł 
się rozwijać, Paczków musi uporać 
się z brakiem miejsc parkingowych, 
a Javornik z brakami zaplecza dla in-
formacji turystycznej i przestrzeni 
wystawienniczych.
W Paczkowie więc, w zabytkowym 
centrum miasta, utworzone zosta-
nie transgraniczne centrum obsłu-
gi turystów z czynnym przez całą 
dobę infokioskiem, z informacjami 
w językach polskim, czeskim, angiel-
skim, niemieckim. Będzie tam moż-
na wypożyczyć rower, serwisować 
go. Najważniejszym zaplanowanym 
przedsięwzięciem jest adaptacja 
zabytkowej płyty paczkowskiego 
rynku, z wydzieleniem 45 nowych 
miejsc parkingowych. - Prace będą 
prowadzone we współpracy z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 
Pozostała część placu zostanie za-
adaptowana według historycznych 
planów, utworzone zostaną zielone 
strefy odpoczynku, odtworzona hi-
storyczna fontanna – wylicza bur-
mistrz Rolka.
W partnerskim Javorniku powstanie 
zaś muzeum historii paczkowsko-ja-
vornickiej. Mieścić się będzie - w re-
witalizowanym w ramach projektu 
- zabytkowym obiekcie - budynku 
dawnego sądu. Bilet wstępu do 
muzeum będzie upoważniał do uży-
czenia roweru i zwiedzenia szlaku 
wiodącego do Paczkowa (ta sama 
zasada będzie obowiązywać w Pacz-
kowie). W nowo powstałym muzeum 
oprócz wystawy stałej opisującej 
dzieje paczkowsko-javornickie od 
XIII wieku, znajdzie się miejsce na 
wystawy czasowe.
W ramach projektu zaplanowano 
powstanie szlaku rowerowego, wy-
posażonego w miejsca odpoczynku. 
Pętla poprowadzi od Paczkowa po-
przez Kozielno, Kamienicę Nyską, 
Gościce, Lisie Kąty, granicę państwa 
do Javornika, a w drodze powrotnej 
przez Ujeździec, Stary Paczków do 
Paczkowa. Po stronie polskiej  i cze-
skiej zbudowane zostaną wiaty (5 po 
polskiej, 2 po czeskiej), w których 
będzie można skorzystać z grilla, 
kuchni sudeckiej, pieca do wędze-
nia, wypróbować lokalne specjały. 
Jednorazowo z takiego miejsca po-
stojowego korzystać będzie od 60 do 
120 osób.
Projekt zakłada też wydanie prze-
wodnika z mapą szlaku w wersjach 
językowych czeskiej, polskiej i an-
gielskiej. Powstanie mobilna apli-
kacja z modułem GPS, która zawie-
rać będzie przewodnik oraz oferty 
adresowane do rodzin z dziećmi, 
osób aktywnych, seniorów. Dwa razy 
w miesiącu (to w sezonie) zwiedzać 

będzie można atrakcje obu miast 
w towarzystwie (nieodpłatnego) 
przewodnika. Pojawią się też bilbor-
dy reklamujące bieżące wydarzenia 
kulturalne i gospodarcze obu part-
nerów. Na zakończenie projektu pla-
nowany jest rajd rowerowy promują-
cy otwarcie szlaku.

Projekt „Paczków i Javornik. 
Dwa miasta, jedna historia” 
aplikuje po fundusze Programu 
Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska, z osi priorytetowej 
nr 2 Rozwój potencjału przy-
rodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia. 
Całkowita wartość projektu 
wynosi 2,5 mln euro. Całko-
wita wartość dofinansowania 
z EFRR (85 proc) – 2,12 mln 
euro. Wartość paczkowskiego 
projektu, to 1,36 mln euro, a ja-
vornickiego – 1,41 mln euro. 

maria szylska

Budynek dawnego sądu w Javorniku. To w nim mieścić się będzie lokalne muzeum.

Koncepcja przebudowy 
paczkowskiego Rynku.
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Kolej regionalna

materiał przygotowała 
Wioleta Protasiewicz 

1. Teraz za wydanie biletu 
w pociągu zapłacisz 
mniej. 
Od 1 listopada br. zmieniły się ceny za 
wydawanie biletów w pociągach. Pa-
sażer, który nie zdążył zakupić biletu 
w kasie biletowej i chce dokonać zakupu 
u drużyny konduktorskiej, nie zapłaci jak 
dotychczas 8 zł.  Stawki za wydanie biletu 
przez drużynę konduktorska zostały do-
stosowane do ilości kilometrów. Pasażer, 
którego podróż nie jest dłuższa niż 5 km 
zapłaci za wydanie biletu 4 zł. Trochę wię-
cej bo 4,40 zł., zapłaci jeżeli jego podróż 
będzie odbywała się od 6 do 10 km. Jeżeli 
przejazd będzie dłuższy niż 26 km, wtedy 
podróżny zapłaci za wydanie biletu w po-
ciągu 8 zł.

Pamiętajcie, że opłata nie jest doliczona 
w przypadku, gdy na dworcu nie ma kasy 
lub jest nieczynna.  Oczywiście najlepiej 
kupić bilet wcześniej, np. w aplikacji Sky-
Cash lub KOLE.

2. Każdy podróżny 
Przewozów Regional-
nych, może skorzystać 
z 5% zniżki na przekąski 
w „PUB OPOLE GŁÓWNE” 
Podróżujesz pociągami Przewozów Re-
gionalnych? Często odwiedzasz Opole 
Główne? To, ta oferta jest skierowana 
właśnie do Ciebie!
Przewozy Regionalne przygotowały ra-
zem z „PUB OPOLE GŁÓWNE” super 
ofertę. Już od dziś wszyscy pasażerowie, 
którzy posiadają ważny bilet na przejazd 
w danym dniu pociągiem Przewozów 
Regionalnych, będą mogli skorzystać 
z 5% zniżki na konsumpcję w „PUB Opo-
le Główne”. PUB, w którym możemy sko-
rzystać z upustu, znajduje się obok dwor-
ca kolejowego w Opolu. Z oferty można 
korzystać do 31 grudnia br.

3. Podróżuj po Opolu 
za 2 zł. 
Nie chcesz stać w korkach, zależy Ci na 
szybkim poruszaniu się po Opolu? To ofer-

ta skierowana właśnie do Ciebie !
Od 12 czerwca każda osoba podróżują-
ca pociągiem Przewozów Regionalnych 
w obrębie miasta Opola zapłaci tylko 2 
zł.  Z oferty „Bilet Miejski” może skorzy-
stać każdy pasażer kupujący bilet jedno-
razowy normalny lub z ulgą ustawową 
tj. 33%,37%,49%,51%, 78%,93% 
albo 95%. Ofertę stosuję się na prze-
jazd pociągiem Regio w dowolnej relacji 
od/do stacji kolejowej z nazwą Opole tj. 
Opole Główne, Opole Zachodnie, Opole 

Dzięki nowym kanałom dystrybucji bilet 
można zakupić , przed odjazdem pociągu 
i do tego nie trzeba stać w kolejce przy ka-
sie biletowej! Taką możliwość dają nowe  
systemy  dostępne na stronie www.bilety-
regionalne.pl , SkyCash lub Koleo. Aplika-
cje są proste i łatwe w obsłudze. 
Warto pamiętać, że zakupiony „Bilet 
Miejski” nie jest ważny cały dzień lecz 30 
minut od godziny wydania lub wskazanej 
przez podróżnego. Oferta „Bilet Miejski” 
nie jest łączona z innymi ofertami tary-
fowymi. Dodatkowe informacje znajdują 
się na stronie www.przewozyregionalne.
pl  

4. Zmiany w rozkładzie 
jazdy pociągów od 11 
grudnia br.
Nowy rozkład jazdy pociągów Przewo-
zów Regionalnych
11 grudnia 2016 roku w Polsce i w więk-
szości krajów Europy zacznie obowiązy-
wać nowy rozkład jazdy pociągów. Miesz-
kańcy wielu regionów kraju zyskają sporo 
nowych połączeń. Przewozy Regionalne 
każdego dnia będą oferowały swoim po-
dróżnym średnio ponad 1800 pociągów 
regionalnych i aglomeracyjnych. W ofer-
cie przewoźnika znajdą się także pociągi 
łączące sąsiadujące ze sobą regiony oraz 
kursy do miejscowości turystycznych. 

Jak powstawał rozkład jazdy?
Nowy rozkład jazdy pociągów regional-
nych i przygranicznych został stworzony 
zgodnie 
z zamówieniem samorządów woje-
wódzkich. Projektując siatkę połączeń 
i ustalając częstotliwość kursowania po-
ciągów, organizatorzy przewozów brali 
pod uwagę możliwości finansowe, opinie 
i sugestie mieszkańców regionów oraz 
uwarunkowania techniczne
 i organizacyjne. Jako przewoźnik wspól-
nie z samorządami dążymy do stwo-
rzenia rozkładu jazdy, który w możliwie 
największym stopniu zaspokaja potrzeby 
lokalnej społeczności. Od 11 grudnia na 
trasy kolejowe będzie wyjeżdżało średnio 
ponad 1800 pociągów Przewozów Re-
gionalnych. W naszej ofercie pojawi się 
ponad 70 nowych połączeń, a dzięki in-
westycjom zrealizowanym przez zarząd-
cę infrastruktury na niektórych trasach 
skróci się czas podróży oraz powstaną 
nowe przystanki kolejowe.

Nowy rozkład jazdy pozwoli nam jeszcze 
lepiej realizować swoją podstawową mi-
sję: umożliwiać mieszkańcom większo-
ści regionów Polski sprawny i wygodny 

dojazd do szkoły, na uczelnie, 
do pracy. Pociągi Przewozów 
Regionalnych obsługują duże 
aglomeracje, trasy lokalne 
i międzyregionalne, zatrzymu-
jąc się po drodze nawet w naj-
mniejszych miejscowościach, 
także tych pomijanych przez 
komercyjnych przewoźników 
autobusowych. Jesteśmy częś-
cią codziennego życia wielu 
Polaków – mówi Mikołaj Tu-
rowski, rzecznik prasowy spół-
ki.

Nowy rozkład jazdy w pigułce

• Średnio ponad 1800 pocią-
gów każdego dnia.
• Ponad 70 nowych połączeń.
• Powrót pociągów na kilka 
nieobsługiwanych dotychczas 
tras.
• Połączenia lokalne, aglo-
meracyjne, międzyregionalne 
i przygraniczne (Białoruś, Cze-

chy, Litwa, Niemcy).
• Krótszy czas podróży na niektórych tra-
sach i nowe przystanki kolejowe.
• Przekazanie przez samorządy obsługi 
wybranych tras innym przewoźnikom 
kolejowym.

• Utrudnienia spowodowane pracami 
modernizacyjnymi prowadzonymi na 
części linii kolejowych (niezależne od 
przewoźnika).

A co nowego w województwie opolskim
• Lepsze skomunikowanie wschodniej 
części regionu: nowe pociągi w relacjach 
Pludry – Opole, Zawadzkie – Wroc-
ław (w dni robocze) oraz Częstochowa 
– Wrocław (w piątki i niedziele).
• Dodatkowe pociągi w dni nauki szkolnej 
na trasie Opole – Karłowice.
• Krótszy czas podróży na trasie Opole 
– Wrocław (obsługa części połączeń no-
wym taborem).

5. 1500 biletów na 15- le-
cie firmy!
Przewozy Regionalne na 15-lecie swojej 
działalności  przygotowały kolejną pro-
mocję! Na pasażerów czeka pula 1500 
biletów za 1 zł dostępnych przez internet.
Najnowsza oferta specjalna „1500 bile-
tów na 15-lecie” to pula biletów za 1 zł, 
które można kupić online. Bilety za zło-
tówkę są dostępne na wszystkie krajowe 
pociągi REGIO. Promocyjne bilety będą 
pojawiały się w internetowych kanałach 
sprzedaży – na stronach www.biletyre-
gionalne.pl i www.koleo.pl oraz w apli-
kacji SkyCash – w każdy wtorek od 18 
października do 6 grudnia 2016 r. W tych 
dniach w specjalnej cenie będzie można 
kupić bilety w jedną stronę na dowolnie 
wybrany termin.
Połączenia REGIO stanowią podstawę 
oferty Przewozów Regionalnych. Każ-
dego dnia na trasy w całej Polsce wyjeż-
dża około 1600 pociągów regionalnych 
i aglomeracyjnych. 
Z REGIO chętnie korzystają uczniowie, 
studenci, osoby podróżujące do pracy 
oraz turyści. Część pociągów łączy sąsia-
dujące ze sobą regiony.
Szczegółowe informacje na temat naj-
nowszej promocji znajdują się na stronie 
www.przewozyregionalne.pl 

6. Wybierz się w podróż ze 
swoim pupilem.
Jeżeli masz zwierzę w domu, a chcesz 
wyruszyć w podróż, to nie musisz zosta-

żywe zwierzęta (w tym psy), umieszczone 
w transporterach lub odpowiednich po-
jemnikach (klatkach, pudłach, koszach, 
skrzynkach itp.), zabezpieczających 
przed wyrządzeniem szkody osobom 
lub mieniu. Pojemniki, w których prze-
wożone są zwierzęta umieszcza się na 
miejscach wyznaczonych do przewozu 
bagażu ręcznego. Odpłatny przewóz psa 
(bez pojemnika) – nie więcej niż jednego 
bez względu na wielkość ,jest dozwolony 
pod warunkiem, że podróżny posiada ak-
tualne świadectwo szczepienia psa, a ten 
jest trzymany na smyczy i ma założony 
kaganiec. 
Osoba niepełnosprawna wraz z psem 
asystującym ma prawo wstępu do środ-
ków transportu kolejowego. Powyższe 
uprawnienie nie zwalnia osoby niepełno-
sprawnej z odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez psa asystującego. Wa-
runkiem skorzystania z uprawnienia jest 
wyposażenie psa asystującego w uprząż 
oraz posiadanie przez osobę niepełno-
sprawną certyfikatu potwierdzającego 
status psa asystującego i zaświadczenia 
o wykonaniu wymaganych szczepień we-
terynaryjnych. Osoba niepełnosprawna 
nie jest zobowiązana do zakładania psu 
asystującemu kagańca oraz prowadzenia 
go na smyczy. 
Za przejazd ze swoim pupilem bez 
względu na kilometry zapłacisz jedyne 
4,50 zł. 

7. Pociągiem z Nysy do 
Brzegu za jedyne 8, 00 zł.
Pociąg jak samochód, pociąg jak łódź. 
Skorzystaj z naszej specjalnej promocji: 
Połączenie w dobrej cenie!  
Więcej informacji o promocyjnych trasach 
na stronie www.przewozyregionalne.pl 

Wschodnie, Opole Gosławice, Opole Gro-
szowice, Opole Grotowice .Pamiętajmy, 
że bilet wg tej oferty ważny jest na prze-
jazd drogą najkrótszą. 

wiać go w domu. 
W Przewozach Regionalnych, możesz 
podróżować ze swoim  pupilem. Podczas 
podróży musimy jednak pamiętać o paru 
ważnych rzeczach mianowicie, zabrania 
się umieszczania zwierząt na miejscu sie-
dzenia nawet, gdy podróżny zabezpieczy 
miejsce, np. kocem. Podróżny odpowiada 
za stan sanitarny miejsca, w którym prze-
wozi zwierzęta. Bezpłatnie, w ramach 
bagażu ręcznego, można przewozić małe 

8.Senior zapłaci o 25 % 
mniej!
Dzięki nowej ofercie Przewozów Regio-
nalnych już od 16 października wszyscy 
seniorzy w całej Polsce płacą mniej za bi-
lety największego polskiego przewoźnika 
kolejowego!
W ramach nowej oferty wszyscy pasaże-
rowie Przewozów Regionalnych, którzy 
ukończyli 60 lat, mogą liczyć na atrakcyj-
ne zniżki. Dzięki promocji REGIO Senior 
bilety jednorazowe na wszystkie pociągi 
krajowe będą tańsze o 25%, natomiast 
na bilety okresowe (tygodniowe, mie-
sięczne i kwartalne) będzie obowiązywać 
10-procentowa zniżka. Żeby móc kupić 
tańszy bilet, wystarczy dokument tożsa-
mości. W zależności od częstotliwości 
podróżowania miesięcznie w kieszeni 
seniora może zostać od kilkudziesięciu do 
ponad 100 zł!
Bilety w ofercie REGIO Senior będzie 
można kupić na stronach internetowych 
biletyregionalne.pl i koleo.pl, za po-
średnictwem aplikacji SkyCash, a także 
w kasach biletowych, biletomatach oraz 
u obsługi pociągu.
Szczegółowe warunki taryfowe oferty 
REGIO Senior i cennik biletów można 
znaleźć na stronie www.przewozyregio-
anlne.pl  
Nowa oferta zastąpi REGIOkartę SENIOR 
(za 59 zł).


