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Maria Szylska

Tworzą opolską markę, nadają ton
W Filharmonii Opolskiej, w czwartkowy wieczór, 14 kwietnia, rozstrzygnięta została trzynasta edycja konkursu „Opolska 
Marka 2015”. Spośród 51 nadesłanych zgłoszeń, jury wybrało najlepszych w siedmiu kategoriach: produkt, produkt promują-
cy region, eksport, rewitalizacja, innowacje, przedsiębiorstwo społeczne oraz CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 
– przedsiębiorstwo dla regionu. Te dwie ostatnie kategorie pojawiły się w konkursie po raz pierwszy.

Gratulując laureatom, marszałek 
województwa opolskiego Andrzej 
Buła, mówił, iż uroczystość nada-
nia „Opolskiej Marki” jest takim 
momentem, w którym możemy 
poczuć dumę z tego, co robią opol-
scy przedsiębiorcy – nadają życiu 
gospodarczemu ton, sprawiają, że 
lepiej wiedzie się mieszkańcom re-
gionu. Marszałek pochwalił świat 
biznesu za mądre wykorzystanie 
funduszy europejskich w poprzed-
niej perspektywie finansowej 2007-
2013. Zostały one spożytkowane 
na rozwój firm, poprawę jakości 
produktów i ich unowocześnienie, 
wdrażanie nowych technologii. 
- Zadaniem konkursu OPOLSKA 
MARKA – przypomniał marszałek 
- jest wspieranie regionalnej przed-
siębiorczości oraz docenienie tych, 
którzy w czasach ostrej konkurencji 
zdobywają nowe rynki. Pobudzanie 
przedsiębiorczości i wzrost inno-
wacyjności w gospodarce regionu 
są jednym z priorytetów władz wo-
jewództwa. Na to przeznaczamy 
m.in. dużą część unijnych funduszy 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020.  Mamy do 
dyspozycji aż dziewięćset czterdzie-
ści cztery miliony euro i musimy je 
dobrze spożytkować. Już urucho-
miliśmy te pieniądze – pięćdziesiąt 
firm otrzyma wsparcie na działania 
promocyjne i proeksportowe w ra-
mach pierwszego, już rozstrzygnię-
tego, naboru dla przedsiębiorców 
z nowej unijnej puli. W kwietniu 
zakończył się kolejny nabór - tym ra-
zem na  projekty dotyczące innowa-
cji w przedsiębiorstwach. Mamy na 
to 95 mln złotych, z których można 

nej i energetycznej. Na obszarze 80 
ha zatrudniają kilka tysięcy pracow-
ników, są krajowymi i światowymi 
liderami w tych dziedzinach. Jerzy 
Marciniak, którego spółka TIPAC 
zaprezentowała mały pojemniczek 
gastronomiczny (można doń włożyć 
łyżeczkę, cukier, saszetkę na her-
batę) mówił o swoim wynalazku, że 
to najmłodsze, ale najukochańsze 
dziecko. (Lista wszystkich laureatów 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.opolskie.pl)
Zarząd Województwa Opolskiego 
przyznał Grand Prix w kategorii 
Przedsiębiorstwo Roku, firmie IFM 
Ecolink, która w 2011 roku jako 
pierwsza ulokowała się w Opolskiej 

dofinansować m.in. budowę, rozbu-
dowę bądź zakup wyposażenia dla 
zaplecza badawczo-rozwojowego.  
Myślę, że to duża szansa dla naszych 
firm, które dzięki tym innowacyjnym 
przedsięwzięciom mogą wzmacniać 
swój potencjał na konkurencyjnym 
rynku – mówił marszałek.
W trakcie gali Opolskiej Marki głos 
zabierali laureaci. Adam Zadorożny, 
prezes Stowarzyszenia Park Przemy-
słowy Metalchem, mówił, iż rzadko 
się zdarza, by przedsiębiorcy dzia-
łający na tym samym terenie chcieli 
ze sobą współpracować. A takim 
rzadkim przypadkiem jest Stowarzy-
szenie, które zawiązało kilkanaście 
firm działających w branży chemicz-

Laureaci „Opolskiej Marki 2015” wraz z gospodarzami regionu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej 
(należącej do WSSE). Spółka pro-
dukuje okablowanie do czujników 
i systemów sterowania stosowanych 
w przemyśle, a przede wszystkim 
motoryzacji. Zatrudnia 305 osób. 
Lada dzień rusza Centrum Badań 
i Rozwoju, na 2017 rok planowane 
jest oddanie nowej hali produkcyj-
nej, gdzie powstawać będą innowa-
cyjne wyroby opracowane właśnie 
w Centrum Rozwoju. Docelowo Eco-
link zainwestuje w Opolu ok. 475 
mln złotych , a zatrudnienie znajdzie 
w nim ponad 600 osób.

Dla przedsiębiorców
Opolskie Centrum Gospodarki 
zakończyło 18 kwietnia nabór 
- w ramach osi prioryteto-
wej I Innowacje w gospodarce 
(działanie 1.1 Innowacje w go-
spodarce) RPO WO 2014-2020 
- adresowany do firm.  Można 
było ubiegać się od dofinanso-
wanie na budowę, rozbudowę, 
zakup wyposażenia dla zaple-
cza badawczo-rozwojowego 
w celu rozwoju działalności 
innowacyjnej przedsiębior-
stwa, a także na finansowanie 
powstania innowacji lub jego 
wybranych elementów.
Kwota dofinansowania dla 
tego naboru wyniosła 94.722 
tys. złotych. Przyjęto ponad 50 
wniosków. 
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Rezolucja kompromisu
Radni na XV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęli rezolucję 
w sprawie inicjatywy poszerzenia granic administracyjnych Opola po-
przez przyłączenie części gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachci-
ce, Prószków, Turawa oraz powiatu opolskiego.

Sejmik nie zajął co prawda jedno-
znacznego stanowiska potępiają-
cego lub aprobującego działania 
władz Opola, ale w treści rezo-
lucji czytamy „Sejmik uważa, że 
wzmocnienie regionu poprzez 
rozwój miasta Opola powinno 
następować z poszanowaniem 
podmiotowości lokalnych spo-
łeczności oraz obowiązującego 
prawa i uznanych zasad współ-
działania i demokracji”. W rezo-
lucji zwrócono także uwagę, że 
w obowiązującej od 2012 roku 
Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego wskazano Aglomera-
cję Opolską, jako szansę na funk-
cjonalne i efektywne wykorzysta-
nie potencjału lokalnego, a próby 
wytyczania nowych granic gmin, 
powiatów i województw – bez 
uzyskania zgody wszystkich zain-
teresowanych – mogą powodować 
chaos instytucjonalny i wiązać 
się z ogromnymi kosztami organi-
zacyjnymi i społecznymi.
Rezolucji nie uchwalono jedno-
głośnie, o co zabiegał przewod-

W imieniu klubów koalicyjnych 
odpowiadał wicemarszałek Ro-
man Kolek, który zaprzeczał jako-
by intencją MN było podnoszenie 
wartości narodowych. - Tekst jest 
wynikiem kompromisu i wypad-
kową dyskusji nad poszerzeniem 
Opola, jaka odbyła się wcześniej 
w różnych gremiach. Mówimy 
w nim, że dostrzegamy potrzebę 
wzmocnienia roli stolicy regionu, 
ale nie kosztem innych.
Marszałek województwa, Andrzej 
Buła, dodawał: - Jest to stanowi-
sko koalicji, które mówi o posza-
nowaniu woli mieszkańców. Nie 
jest to rezolucja przeciwko oso-
bom, ale zasadom.
Za jej przyjęciem głosowało 19 
radnych, dwóch wstrzymało się 
od głosu (radni Sławomir Tubek 
i Janusz Trzepizur), czterech rad-
nych (PiS) było przeciwnych.
XV sesja sejmiku odbywała się 
w budynku Opolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Łosio-
wie, którego dyrektor Henryk 
Zamojski, składał sprawozdanie 

mojski „tchnął duszę w Łosiów”.
Większość sesji poświęcona była 
kwestiom rolnym. Wicemarsza-
łek Antoni Konopka przekonywał 
radnych, że uprawa soi może stać 
się opolską marką i przynieść ko-
rzyści w postaci pozyskania ok. 
1 mln ton niemodyfikowanej ge-
netycznie soi i 600 tys. ton śruty 
sojowej, a to oznacza mniejsze 
koszty nawożenia (przy wykorzy-
staniu azotu to 250 mln zł rocz-
nie), mniejszy import śruty mo-
dyfikowanej genetycznie oraz 
korzyści dla konsumentów (nie-
modyfikowana żywność).
Mówiono także o regionie opol-
skim, jako liczącym się partnerze 
w hodowli końskiej i wykorzysta-
niu koni w sporcie i gospodarce. 
Kilkadziesiąt imprez sportowych 
rocznie z udziałem konia, to oka-
zja do promocji Opolszczyzny. 
Jeden tylko Regionalny Przegląd 
Koni odbywający się w Leśnicy 
przyciąga około 1500 zwiedzają-
cych. Konie stają się popularne 
wśród wczasowiczów odwiedza-

Felieton, nie tak bardzo 
subiektywny?
Kiedy przygotowywałem się na-
pisania tego tekstu uznałem, że 
najlepszą formą będzie poważny 
artykuł poświęcony samorządo-
wi. Już usiadłem do zbierania 
materiałów, ba nawet byłem w bi-
bliotece - w sumie zebrałem ki-
logram materiałów i wtedy 
zorientowałem się, że na nic 
moje przygotowania do napi-
sania poważnego tekstu, na 
nic szukanie na siłę tematów. 
Przecież od kilkunastu z górą 
lat wciąż ocieram się o jeden te-
mat, o temat który powoli staje 
się tematem przewodnim w mojej 
pracy radnego naszego Sejmiku.
Tak, mówię tutaj o wciąż trwa-
jącym procesie rozwarstwiania 
naszego województwa, o perma-
nentnym dzieleniu województwa 
na powiaty lepsze i gorsze, na 
powiaty ze ściany południowo 
zachodniej oraz na powiaty do-
pieszczane przez Zarząd Woje-
wództwa. Doskonale rozumiem, 
że duża grupa radnych Sejmiku 
wywodzi się właśnie z terenu po-
wiatów pieszczoszków i grupa ta 
nieprzerwanie współrządzi na-
szym województwem od początku 
lat dziewięćdziesiątych. Wielu 
powie „bliższa koszula ciału”, ja 
jednak uważam, iż rolą radnego 
jest pracować na rzecz całego 
regionu. Ostatnio wiele się mówi 
o działaniach wyrównujących, tak 
przynajmniej usłyszałem na spot-
kaniu radnych naszego Sejmiku 
z samorządowcami powiatu głub-
czyckiego. Tutaj pozwolę sobie 
powtórzyć usłyszałem i powiem 
tylko tyle - usłyszeć a zobaczyć 
efekty to zaiste wielka jest róż-
nica.
Nie byłem zdziwiony medialną 
próbą secesji gminy Kietrz pod 
przewodnictwem byłego burmi-
strza Kietrza Józefa Mateli, bo 
że była to tylko secesja medialna 
wiedziało każde dziecko w okolicy 
i nikt tego nie traktował poważ-
nie. Nie mniej głosy o odłączeniu 
się powiatu brzeskiego od woj. 
opolskiego co jakiś czas powta-
rzają się a to już poważna spra-
wa, tym bardziej że secesjoniści 

leszek antoszczyszyn
radny województwa (PiS)

Opolskie powiaty, 
jak jest- każdy widzi…

brzescy znaleźli sobie potężnego 
sprzymierzeńca w postaci Pawła 
Kukiza. Nie mam zamiaru roz-
strzygać tutaj argumentów co 
poniektórych, chętnych do zmia-
ny granic naszego województwa, 
powiem tylko tyle: do niedawna 
uważałem, że to tylko niegroź-
ny przejaw frustracji wynikający 
z poczucia niedoinwestowania 
swojej okolicy  a dzisiaj…  no cóż 
teraz wszystko zależy od Zarzą-
du.
Myślę iż większe Opole jest szan-
są na to, by zatrzymać tutaj ucie-
kających młodych mieszkańców 
naszego województwa. Większe 
Opole ma szansę na powstrzy-
manie tendencji odśrodkowych. 
Uważam że większe Opole może 
stać się magnesem przyciągają-
cym młodzież szczególnie z za-
niedbanych powiatów, z Brzegu, 
Nysy, Prudnika czy Głubczyc. 
Jednak żeby tak się stało Opole 
potrzebuje terenów, gdzie zawita 
przemysł który da miejsca pracy. 
To duże Opole musi stać się zwor-
nikiem, na którym oprze się całe 
nasze województwo. Na razie po-
trzebę dużego Opola udowadnia 
tylko większa część ekspertów 
a politycy tylko mówią i mówią, li-
cząc pod stołem co im się bardziej 
opłaci, gdy tymczasem larum gra-
ją. Awantura o kilka wsi sprawi 
tylko, że Warszawa powie dość! 
Skoro sami nie potrafimy rozwią-
zać tego problemu to z pewnością 
chętnie zrobi to Wrocław i Kato-
wice.
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niczący sejmiku, Norbert Krajczy. 
W trakcie dyskusji poprzedzają-
cej głosowanie radny PiS, Arka-
diusz Szymański, pytał: - Po co 
głosować, skoro nie wiadomo czy 
sejmik jest za czy przeciw. I po 
co taki tekst, który jest po to, 
by nie urażać nikogo. Pierwotny 
– jak sugerował – podnosił war-
tości narodowe, co było intencją 
Mniejszości Niemieckiej.

z rocznej działalności ośrodka. 
Pokazywał też osiągnięcia inwe-
stycyjne związane z restauracją 
zabytkowego pałacu i parku. Od 1 
kwietnia br szef OODR – jak infor-
mował – przechodzi, po 17 latach 
dyrektorowania, na emeryturę. 
Za lata aktywnej pracy dziękowali 
mu przewodniczący Norbert Kraj-
czy i marszałek Andrzej Buła. Ten 
ostatni stwierdził, że dyrektor Za-

jących gospodarstwa agrotury-
styczne, stąd pomysł organizacji 
liczącego około 200 km południo-
wego szlaku konnego. Opolskie 
jest jedynym województwem, któ-
re takowego nie posiada.

Maria Szylska

Głosowanie nad rezolucją odbyło się na sesji wyjazdowej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
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Nie mówimy żegnaj, lecz 
do zobaczenia!
Z wizytą pożegnalną na Opolszczyźnie przebywał Joachim Mertes, wie-
loletni przewodniczący Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Towarzyszył mu 
Heinz Hermann Schnabel, wiceprezydent Landtagu Nadrenii-Palatyna-
tu.

Joachim Mertes był animatorem 
wielu wspólnych inicjatyw w sferze 
kontaktów gospodarczych, admi-
nistracyjnych, naukowych i kultu-
ralnych. Joachim Mertes w 2009 
roku otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Województwa Opolskie-
go. W ostatnich, marcowych, wybo-
rach do Landtagu nie brał udziału, 
wcześniej bowiem podjął decyzję 
o wycofaniu się z życia polityczne-
go.
W Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego przewodniczą-
cego Landtagu żegnali marszałek 
Andrzej Buła wraz z członkami za-
rządu: wicemarszałkiem Antonim 
Konopką oraz Grzegorzem Sawi-
ckim i Szymonem Ogłazą. Godzinę 
później Joachim Mertes spotkał się 
z przewodniczącym Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego, Norbertem 
Krajczym oraz radnymi-członkami 
sejmikowej Komisji Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu.
- Cieszę się i zarazem smucę – mó-
wił marszałek Andrzej Buła. - Cie-
szę, bo to kolejne spotkanie z przy-
jacielem naszego regionu, a smucę, Maria Szylska

samORZĄd

Punktem odniesienia dla oce-
ny transportu publicznego jest 
współczynnik motoryzacji (liczba 
samochodów na 1000 mieszkań-
ców). Według danych GUS w 2014 
roku na tysiąc Opolan przypadało 
565 samochodów (o ponad 60 tys. 
więcej niż w roku 2010), co da-
wało naszemu województwu (po 
mazowieckim i wielkopolskim) 
trzecie miejsce w kraju.
Natomiast Opole zajęło drugie 
miejsce (po Warszawie) z licz-
bą 76 tys. aut zarejestrowanych 
w roku 2014, czyli średnio 601 
na tysiąc mieszkańców. Tak więc 
statystycznie samochód ma nie-
mal co drugi Opolanin (wliczając 
w to dzieci). Coraz częściej też 
opolska rodzina posiada więcej 
niż jedno auto.
Z czego wynika tak duża liczba 
samochodów? Przede wszystkim, 
jak podkreśla socjolog Andrzej 
Majer, z powodu zjawiska  „od-
łożonej motoryzacji”. Samochód 
nadal jest jednym z najbardziej 
pożądanych dóbr konsumpcyj-
nych oraz wskaźnikiem poprawy 
statusu materialnego. Jednak 
posiadanie samochodu to przede 
wszystkim komfort przemiesz-
czania się i niezależność. Coraz 
częściej zdarza się, że jego zakup 
wynika z prostej konieczności, 
wobec braku innych możliwości 
komunikacyjnych.
W ostatnich latach liczba pasa-
żerów korzystających z komu-
nikacji autobusowej w naszym 
województwie spadła ponad dwu-
krotnie (z 23 milionów pasaże-
rów w roku 2005 do 10 milionów 
w roku 2014). W roku 2014 na 
Opolszczyźnie odnotowano naj-
wyższy w całym kraju – sięgają-
cy 28% spadek liczby pasażerów. 
Jesteśmy także na końcu stawki 
pod względem długości linii au-
tobusowych – zanotowaliśmy tu-
taj wzrost jedynie o 12% (odno-
sząc to do powierzchni naszego 
województwa – znajdujemy się na 
trzecim miejscu od końca).
Niektóre kursy autobusowe w re-
gionie zostały zlikwidowane z po-
wodu spadku rentowności (dużo 
niższa liczba przewożonych pa-
sażerów), a spółka „Przewozy 
Regionalne” ograniczyła liczbę 
przejazdów pociągów.
W ten sposób powstało błędne 
koło: mieszkańcy kupują samo-
chody, bo oferta transportu pub-
licznego jest niezadowalająca, 
a przewoźnicy wycofują mniej 
opłacalne kursy.
Mimo zwiększającej się od kilku 
lat liczby przewoźników (w 2014 
– 24 umowy, w 2015 – 27 umów 
o dopłaty do biletów ulgowych) 
nadal podstawowym środkiem ko-
munikacji pozamiejskiej pozosta-
ją samochody osobowe.
Warto jednak pamiętać, że opi-
sana sytuacja prowadzi do dys-
kryminacji sporej grupy ludzi 

elżbieta kurek
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego

Zrównoważony 
transport ważny 
dla regionu opolskiego

(osoby starsze, bez prawa jazdy, 
młodzież), które bez komunika-
cji publicznej mogą mieć kłopoty 
z przemieszczaniem się.
W naszym regionie obecnie wdra-
żany jest „Plan Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego 
dla Województwa Opolskiego”. 
Planuje się, że autobusowe linie 
komunikacyjne stanowić mają 
uzupełnienie linii kolejowych ob-
sługiwanych przez „Przewozy Re-
gionalne” sp. z o.o. Realizowany 
będzie (do 2020 roku) zakup 5-7 
nowoczesnych elektrycznych ze-
społów trakcyjnych oraz moder-

nizacja linii kolejowych: Opole-
Kluczbork, Opole Zach.-Nysa oraz 
Nysa-Brzeg. W zamierzeniach jest 
również (we współpracy z właści-
cielami dworców oraz władzami 
powiatów i gmin) utworzenie cen-
trów przesiadkowych w okolicach 
dworców kolejowych w Klucz-
borku, Namysłowie, Kędzierzy-
nie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, 
Brzegu, Nysie, Oleśnie oraz Opolu 
Głównym.
Jestem przekonana, że wspiera-
nie realizacji przedsięwzięć zwią-
zanych z nowoczesnym sposobem 
zaspokajania potrzeb transpor-
towych oraz dążenie do ich syn-
chronizacji na różnych szczeb-
lach samorządu może istotnie 
przyczynić się do poprawy jako-
ści życia mieszkańców naszego 
województwa. Układ zrównowa-
żonego transportu (m.in. prefe-
rujący komunikację zbiorową, 
uwzględniający potrzeby ruchu 
pieszych i rowerzystów) musi za-
tem, zostać tak zaprojektowany, 
aby mieszkańcy mogli się spraw-
nie przemieszczać nie zagrażając 
przy tym ekosystemowi i zdrowiu 
społeczności regionu.
Marzy mi się Opolszczyzna do-
brze skomunikowana - z wysokiej 
jakości drogami, świetnie działa-
jącym transportem publicznym, 
bogactwem przyrody i czystym 
powietrzem.

bo wiąże się to z pożegnalną wizy-
tą. Ale żegnamy jego funkcję, a nie 
człowieka.
Na spotkaniu z radnymi przewod-
niczący sejmiku Norbert Krajczy 
zapewniał: - Nie żegnamy się, mó-
wimy do zobaczenia, bo przecież 
nadal będziemy współpracować. Jo-
achim Mertes zwracając się do rad-
nych mówił: - Dziękuję regionowi 

opolskiemu i jego przedstawicielom 
oraz Mniejszości Niemieckiej. Będę 
powtarzał do znudzenia, że nie war-
to wysyłać ani jednego żołnierza na 
kartoflisko w innym kraju. Jedno co 
warto, to budować silną, wspólną 
Europę.

Joachima Mertesa żegnał serdecznie Norbert Krajczy, przewodniczący 
sejmiku.

Opolscy radni na Węgrzech
W dniach 21 – 23 marca 2016 roku z wizytą w Szekesfehervar w Komi-
tacie Fejer na Węgrzech przebywała Komisja Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu. Delegacji przewodniczył Grzegorz Sawicki, członek 
Zarządu Województwa Opolskiego. 

Wizyta związana była z udziałem 
w Obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej, jakie co roku, od dzie-
sięciu lat, odbywają  się w Szekesfe-
chervar i w Opolu.
Obchody rozpoczął uroczysty kon-
cert w Teatrze Vörösmarty Szinhaz, 
który poprzedziły okolicznościowe 
wystąpienia. Podkreślano w nich 
związki Polaków i Węgrów na prze-
strzeni dziejów, łączącą oba narody 
przyjaźń i współpracę. W części ar-
tystycznej wystąpili: Zespół Instru-
mentów Dętych i Kameralny Zespół 
Orkiestry Symfonicznej Państwowej 
Szkoły  Muzycznej  w Opolu i Zespół 
Kameralny Laszlo Hermanna.
Drugi dzień  wizyty rozpoczął się od 
złożenia pod Katyńskim Krzyżem 
Pamięci wieńców i wiązanek kwia-
tów przez delegacje województwa 
opolskiego, Opola i Szekesfehervar, 
a także Zgromadzenia Radnych Ko-
mitatu Fejer, Klubu Polonia z Szeke-
sfehervar oraz licznych  przedsta-
wicieli organizacji i stowarzyszeń 
węgierskich i polonijnych.
Tego dnia odbyły się również rozmo-
wy oficjalne delegacji województwa 
opolskiego i Zgromadzenia Radnych 
Komitatu Fejer. Dotyczyły one dal-
szego utrzymywania kontaktów 

i współpracy, jej poszerzenia o kolej-
ne obszary oraz możliwości współ-
pracy z wykorzystaniem pieniędzy 
pochodzących z Funduszu Wyszeh-
radzkiego. W trakcie rozmów padły 
propozycje uroczystej wymiany flag 
województwa i komitatu, nawiąza-
nia współpracy i wspólnego ubiega-
nia się o fundusze unijne w ramach 
Funduszu Wyszehradzkiego oraz 
włączenia naszych czeskich part-
nerów do wspólnego aplikowania 
o te środki. Wicemarszałek Grze-
gorz Sawicki zaprosił węgierskich 
partnerów do udziału w Targach 
Turystycznych w Stronę Słońca 
oraz w Opolskim Festiwalu Skoków. 

Została złożona też prośba o zna-
lezienie węgierskiego partnera do 
projektu kulturalno-historycznego 
Erasmus Plus, realizowanego wraz 
z partnerem czeskim przez Liceum 
Ogólnokształcące w Namysłowie 
oraz prośba o podjęcie współpracy 
w ramach europejskiego projektu 
produkcji soi.
Delegacja opolska miała możliwość 
zwiedzenia wykopalisk rzymskich 
w Gorsium, Szkoły Sportów Wod-
nych nad jeziorem Velence oraz 
Wojskowego Parku Pamięci w Pa-
kozd.

Delegacja opolska i węgierscy gospodarze w trakcie zwiedzania.

Opracowała Jadwiga moryto
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Nowa odsłona szpitala Wojewódzkiego
Zakończyła się rozpoczęta w 2015 r. inwestycja Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - „Budynek Rehabilitacji, Stacji Dializ, 
Opieki Krótkoterminowej i Hostelu”. Remont dawnego hotelu pielęgniarek kosztował 3,5 mln zł.

Dawny hotel pielęgniarek na te-
renie szpitala został gruntow-
nie zmodernizowany i składa się 
z trzech kondygnacji. Na pierwszej 
świadczone będą usługi z zakresu 
rehabilitacji. Sprawią, że poszerzy 
się oferta szpitala o usługi komer-
cyjne. Na drugiej kondygnacji zlo-
kalizowana została stacja dializ 
z unowocześnionym zapleczem 
technicznym związanym z hemo-
dializą. Dzięki inwestycji zwolni 
się miejsce w budynku głównym 
szpitala, co pozwoli na poszerze-
nie bazy łóżkowej dla pacjentów 
hematologicznych oraz Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii. Natomiast trzecia kondygnacja 
przeznaczona będzie na funkcjo-
nowanie ośrodka opieki krótko-
terminowej oraz hostelu, który za-
pewni opiekę krótkoterminową 
osobom nie w pełni samodziel-
nym, starszym, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, 
czy wyjazdu członków rodziny lub 
opiekunów nie mogą pozostać sa-
motnie w domu. Oferta obejmie 
usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze 
realizowane na rzecz osób niewy-
magających hospitalizacji. Pobyt 
w ośrodku będzie możliwy mak-
symalnie do 30 dni. Pacjenci będą 
mieć zapewnioną profesjonalną 
opiekę pielęgniarki i opiekuna 
medycznego, w komfortowych po-
kojach jedno- lub dwuosobowych, 
z łazienką i toaletą, z bezpłatnym 
dostępem do TV i WiFi, z wyżywie-
niem. 
Całość inwestycji jest poszerza-
niem oferty szpitala o działalność 
komercyjną, na co pozwoliło jego 
przekształcenie z samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w spółkę prawa handlowe-
go.  Nowoczesna infrastruktura 

pozwoli zapewnić wysoki standard 
świadczeń medycznych kontrak-
towanych w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
Efekty prac obejrzeli członkowie 

Zarządu Województwa, którzy 
gratulowali prezes Renacie Ruman 
– Dzido oraz całemu personelowi 
tak udanej i potrzebnej inwesty-
cji. - Czasem pytam lekarzy – ile 

procent zdrowia pacjenta to dobre 
samopoczucie kadry medycznej? 
Nie da się tego obliczyć, ale bez-
sprzecznie jest to ważne. Życzę 
państwu satysfakcji z pracy w tym 
pięknym miejscu – mówił marsza-
łek Andrzej Buła. 
Wicemarszałek Roman Kolek zaś 
dodawał: - Zaangażowanie dyrek-
cji i wszystkich pracowników jest 
olbrzymie. Rok temu szpital został 
laureatem pierwszej edycji nagro-

dy “Qualitas”, przyznanej podczas 
Europejskiego Kongresu Medycz-
nego przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Szpitali Prywatnych. Je-
stem przekonany, że dalszy rozwój 
szpitala jest nieunikniony. Przeka-
zuję państwu aniołka, niech czu-
wa nad wszystkimi przychodzący-
mi do tej placówki.

Dawny hotel pielęgniarek po modernizacji

Wicemarszałek Roman Kolek przekazał Renacie Ruman-Dzido aniołka, który ma być dobrym duchem szpitala
 i pacjentów. Nowoczesny pokój do dializ.

agata poskart
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To było święto teatru

Uczestnicy IV Konferencji Od-

Region w pigułce
Fundacja Filharmonii Opolskiej
12 założycieli podpisało 22 
marca 2016 r. akt ustanawia-
jący „Fundację Filharmonii 
Opolskiej - Dla kultury“. Jej 
przewodniczącym został An-
drzej Balcerek, wiceprzewod-
niczącym Karol Cebula, a pre-
zesem zarządu Przemysław 
Neumann. Celem fundacji 
będzie rozwój i upowszechnia-
nie kultury oraz wspieranie artystów, a także prowadzenie przedsięwzięć 
edukacyjnych, ochrona dóbr kultury, podejmowanie inicjatyw zmierza-
jących do wspierania działalności instytucji. Istnienie Fundacji pozwoli 
na pozyskiwanie finansów ze źródeł, do których Filharmonia Opolska ma 
utrudniony dostęp (m.in. granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego), a to z kolei umożliwi organizowanie koncertów artystów z całego 
świata, inicjowanie przedsięwzięć służących kultywowaniu tradycji pol-
skiej oraz upowszechnianiu światowych osiągnięć muzyki i sztuk plastycz-
nych, wspieranie działań krzewiących współczesną twórczość muzyczną, 
popieranie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej, a także 
pomoc w finansowaniu zakupu instrumentów muzycznych oraz innego 
wyposażenia niezbędnego do modernizacji Filharmonii Opolskiej.

Jeden bilet, wiele możliwości

Do historii przeszły już 41. Opolskie Konfrontacje Teatralne. Było tak, 
jak podczas festiwalu być powinno – obok spektakli organizatorzy za-
praszali na wiele innych, ciekawych i inspirujących wydarzeń. W teatrze 
życie tętniło do późnych godzin.
Opolska publiczność mogła zoba-
czyć najlepsze spektakle klasyki 
polskiej, rekomendowane przez jury 
pierwszej edycji konkursu na insce-
nizację dawnych dzieł literatury 
polskiej “Klasyka Żywa”, ale innych 
atrakcji też było sporo – odbywały 
się koncerty, projekcje, dyskusje 
o teatrze, spotkania z twórcami. 
Do spotkań w teatrze zachęcało 
także foyer po liftingu – otwarta 
tuż przed festiwalem Kofeina Foy-
er i przyjazne wnętrze zaprasza-
ły już od samego wejścia. Można 
było zwyczajnie wejść i posiedzieć, 
ale także podyskutować o teatrze 
z ciekawymi gośćmi. Była wśród 
nich m.in. Maja Komorowska, opo-
wiadająca o teatrze Grotowskiego, 
który wiele lat temu współtworzyła. 
Zakończeniem każdego festiwalo-
wego dnia był natomiast koncert na 
żywo w górnym foyer, przed Mode-
latornią, zawsze gorąco oklaskiwa-
ny przez słuchaczy. Wielu bywalców 
opolskiego teatru mówiło podczas 
tego festiwalu, że zmienił się jego 
klimat, który teraz zachęca do tego, 
żeby w teatrze po prostu być, spoty-
kać się, rozmawiać. 
W tym roku na konfrontacjach nie 
było profesjonalnego jury, bo kon-
kurs „Klasyka żywa” został roz-
strzygnięty wcześniej. Widzowie 
obejrzeli sześć spektakli w przeglą-
dzie głównym, a nagrody przyzna-
wało jury społeczne i dziennikar-
skie. Jury społeczne konfrontacji 
nagrodziło kreację aktorską Grze-
gorza Artmana w spektaklu “Sa-
muel Zborowski” z Teatru Polskiego 

Od 1 kwietnia posiadacze bile-
tów okresowych komunikacji 
miejskiej będą mogli bez dodat-
kowych opłat korzystać z pocią-
gów Przewozów Regionalnych 
w granicach administracyjnych 
Opola. Zarząd Województwa 
Opolskiego podjął uchwałę, na 
podstawie której wymienieni 
partnerzy mogą podjąć współ-
pracę. Szacuje się, że z nowej oferty może skorzystać ok. 2 tys. podróżnych mie-
sięcznie. Porozumienie w tej sprawie podpisali 23 marca prezydent Opola, Ar-
kadiusz Wiśniewski i dyrektor Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, 
Sylwester Brząkała.
Oferta będzie obowiązywać w granicach Opola w obrębie stacji: Opole Głów-
ne, Opole Zachodnie, Opole Wschodnie, Opole Gosławice, Opole Grotowice 
i Opole Groszowice. Do korzystania z oferty uprawnieni są posiadacze biletów 
okresowych (miesięcznych i dłuższych), obowiązujących na wszystkich liniach, 
zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (aplikacja SkyCash). Dodat-
kowo właściciele tych biletów będą mogli w weekendy skorzystać z uprawnień 
z jedną osobą poniżej osiemnastego roku życia. 

w Bydgoszczy, scenografię Macieja 
Chojnackiego w spektaklu “Faraon” 
Teatru Wybrzeże z Gdańska oraz 
Tarnowski Chór GOS.PL za oprawę 
przedstawienia “Grażyna” Teatru 
im. Ludwika Solskiego w Tarno-
wie. Jury dziennikarskie również 
przyznało nagrody indywidualne 
– otrzymali je Karolina Bacia za rolę 
Diany w spektaklu “Fantazy” Teatru 
Powszechnego w Warszawie, po-
nownie Grzegorz Artman z teatru 
bydgoskiego oraz  Robert Urbański 
za adaptację “Cara Samozwańca” 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy.
Przypomnijmy, że kształt tegorocz-
nego festiwalu to efekt podpisane-
go w ubiegłym roku porozumienia 
pomiędzy ministrem kultury i dzie-
dzictwa narodowego i marszałkiem 
województwa opolskiego. Dzięki 

Tak opolski festiwal oceniły media.

temu można było zaprezentować 
w Opolu najlepsze spektakle klasy-
ki polskiej, biorące udział w ogól-
nopolskim konkursie. Konfrontacje 
finansowane były z funduszy Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, budżetu województwa 
opolskiego i miasta Opola. Patronat 
nad nimi objęli: minister kultury 
i dziedzictwa narodowego, marsza-
łek województwa opolskiego i pre-
zydent miasta Opola.
Teraz już czekamy na festiwal za rok 
– tym razem będzie to podsumowa-
nie drugiej edycji konkursu na in-
scenizację dawnych dzieł literatury 
polskiej “Klasyka Żywa”. Oby spot-
kało się z tak dobrym przyjęciem 
widzów, jak tegoroczny festiwal.

Violetta Ruszczewska

mamy wspólną historię i kulturę
W Opolu przypieczętowano 4 kwietnia plany zacieśnienia współpracy 
województwa opolskiego z województwem śląskim w dziedzinie kultu-
ry.

List intencyjny w tej sprawie podpi-
sali członek zarządu województwa 
śląskiego Henryk Mercik i mar-
szałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła. Marszałkowie byli 
już po serii dwustronnych rozmów, 
podczas których rozmawiali m.in. 
o wspólnym wydawnictwie – no-
wym leksykonie powstań śląskich, 
który ma powstać na stulecie wy-
buchu I Powstania Śląskiego oraz 
o współpracy instytucji kultury, 
m.in. teatrów.
Marszałek Andrzej Buła przypo-
minał, że nasze regiony współpra-
cują od lat – m.in. w ramach TRI-
TIA czy Domu Polski Południowej 
w Brukseli. – Ale bardzo istotne 
jest połączenie sił dwóch regio-
nów w zakresie polityki historycz-
nej – mówił. – Góra Świętej Anny, 
czyli miejsce w którym oddajemy 
hołd powstańcom śląskim, to nasza 
wspólna odpowiedzialność. Musi-
my uczynić to miejsce wyjątkowym 
i bardziej atrakcyjnym w kontekście 
historycznym. Dlatego też będziemy 
przygotowywać wspólny projekt dla 
tego miejsca.

- Nic nie łączy lepiej niż kultura, 
a przecież mamy wspólną historię 
i wspólną kulturę w szerokim zna-
czeniu tych słów – potwierdzał Hen-
ryk Mercik. Dziękował jednocześnie 
członkowi Zarządu Województwa 
Opolskiego Grzegorzowi Sawickie-
mu za przyjacielskie kontakty i do-
bre rozmowy, które zmotywowały 
obie strony do sformalizowania 
współpracy i jej aktywizacji, także 
między instytucji kultury obydwu 

Marszałkowie Andrzej Buła, Grzegorz Sawicki i Henryk Mercik gratulowali 
sobie podpisania porozumienia o współpracy.

regionów.
O wspólnych działaniach teatrów 
obydwu regionów mówił także Nor-
bert Rakowski, dyrektor Teatru im. 
Jana Kochanowskiego. – W przy-
szłym sezonie chcemy zaplanować 
wymianę spektakli, żeby przedsta-
wić widzom lepszą i atrakcyjniejszą 
ofertę, rozmawiamy także o wspól-
nej koprodukcji teatralnej.

Violetta Ruszczewska

Spotkanie z LZS
Z działaczami sportowymi opol-
skiego Wojewódzkiego Związku 
Ludowych Zespołów Sporto-
wych spotkał się 31 marca mar-
szałek województwa Andrzej 
Buła.
Marszałek Andrzej Buła mó-
wiąc o polityce władz samorzą-
dowych związanej ze sportem, 
zapewniał, że na pewno mniej pieniędzy nie będzie. Przypomniał, że zarząd 
województwa, właśnie podjął decyzję o procedurze konkursowej dla trzech 
dyscyplin sportowych – kolarstwa, lekkiej atletyki i badmintona. Uzyskane 
fundusze pozwolą im na zebranie wkładów własnych, by startować w ogła-
szanych projektach. Marszałek zachęcał do systemowego rozwiązywania 
problemów dyscyplin sportowych. Przypomniał, że województwo dysponuje 
w tym roku kwotą 3,5 mln złotych na nowe inwestycje. Dzięki nim podniesiona 
zostanie funkcjonalność i jakość obiektów sportowych.

„Dziady” wzięły niemal wszystko
Z siedmiu Złotych Masek przy-
znanych przez marszałka wo-
jewództwa opolskiego za rok 
2015 aż sześć trafiło do twórców 
spektaklu Dziady” w reżyserii 
Pawła Passiniego z Opolskiego 
Teatru Lalki i Aktora im. Aloj-
zego Smolki. Nagrody dostali 
też Paweł Passini za reżyserię, Paweł Passini i Sambor Dudziński za muzykę, 
Zuzanna Srebrna za scenografię oraz aktorzy - Bogusław Kierc grający Poetę 
i Aleksandra Mikołajczyk za rolę Guślarza. Jedyna maska dla Teatru im. Jana 
Kochanowskiego trafiła do Judyty Paradzińskiej – za rolę Alicji w “Alicji po dru-
giej stronie lustra”.
Grzegorz Sawicki, członek zarządu województwa, składając gratulacje i wyra-
zy uznania nominowanym i laureatom nagród, dziękował im za dostarczanie 
nam wszystkim wzruszeń, a także za wyznaczanie nowych kierunków w roz-
woju polskiego teatru. - Liczę, że kolejne lata pozwolą na pogłębianie współ-
pracy między naszymi regionami w dziedzinie kultury – dodawał.
W przyszłym roku gala wręczania Złotych Masek odbędzie się w Bielsku Bia-
łej.
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pomosty pomiędzy nauką 
a gospodarką
Z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina odbyła się w Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowym w Opolu dwudniowa Polsko Niemiecka Kon-
ferencja Bridge, której gospodarzami byli marszałek województwa opol-
skiego i prezydent Opola, a organizatorami Politechnika Opolska i Park 
Naukowo-Technologiczny w Opolu przy współpracy z Chemnitz Univers-
ity of Technology oraz Politechniką Wrocławską. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele świata nauki i biznesu z Polski oraz Niemiec.

Konferencja miała pomóc w bu-
dowaniu wzajemnych relacji part-
nerskich, biznesowych, nauko-
wych, stanowić most – stąd tytuł 
Bridge - wzajemnych relacji. Na 
ich bazie – jak zaproponował pre-
mier Saksonii, Stanislaw Tillich 
– mógłby powstać wspólny insty-
tut polsko-niemiecki. 
- Cieszę się – mówił Jarosław 
Gowin, wicepremier i zarazem 
minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego – że z Opola płyną pozy-
tywne sygnały o tym, że relacje 
polsko-niemieckie mają się bar-
dzo dobrze. Liczę, że konferencja 
będzie punktem wyjścia do spa-
jania partnerstwa polskich i nie-
mieckich regionów. Dysponując 
potencjałem opolskim i dolnoślą-
skim, a także niemieckim skazani 
jesteśmy na sukces. Nie pierwszy. 
Wszak jedna z części Dziadów 
Adama Mickiewicza powstała 
w Dreźnie - żartował.
Wicepremier Gowin nawiązu-
jąc do inicjatywy premiera Kraju 
Związkowego Saksonii, Stanisla-
wa Tillicha o powstaniu wspólne-
go instytutu innowacji, mówił, iż 
wierzy, że idee i pomysły polskich 
i niemieckich uczonych będę ro-
dziły się w powstałym instytucie, 

a potem przedsiębiorcy nadadzą 
im rynkowy wymiar. 
Także wicemarszałek Roman 
Kolek inaugurując konferencję 
zauważał, że tak zacne grono 
osób, które dotarło do Opola, 
jest gwarancją nawiązania owoc-
nych kontaktów pomiędzy nauką 
i biznesem. A zwłaszcza branżą 
motoryzacyjną, która od kilku lat 
wiedzie prym w regionie i ma nie-
złe perspektywy rozwoju. Premier 
Saksonii wyjaśniał: - Duże firmy 

mają własne, świetnie wyposażo-
ne laboratoria, możliwości prze-
prowadzania testów przemysło-
wych. Wspólny polsko-niemiecki 
instytut służyłby przede wszyst-
kim małym i średnim firmom. 
Działałby na zasadzie: najpierw 
pomysł a potem szybka realiza-
cja i wprowadzenie produktu na 
rynek.

Przedstawiciele świata nauki i gospodarki z Polski i Niemiec mówili 
o wspólnej realizacji pomysłów i nadawaniu im rynkowego wymiaru.

Maria Szylska

pod znakiem stali
Sytuacja w polskim hutnictwie zdominowała obrady trzeciego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W Opolu zjawiła się silna repre-
zentacja branży hutniczej.
Referujący problematykę Stefan 
Dzienniak, prezes Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, wymie-
niał zagrożenia dla funkcjonowa-
nia hutnictwa w Polsce i Unii Eu-
ropejskiej. Ta ostatnia narzuciła 
państwom członkowskim limity 
produkcji. I tak np. polskie huty 
mające zdolności produkcyjne 
rzędu 12,6 mln ton, produkują 
rocznie 9,2 mln ton. Podczas, 
gdy zużycie wyrobów stalowych 
w roku ubiegłym wyniosło ponad 
12,5 mln ton. Tę brakującą ilość 
wykorzystują, wchodząc na eu-
ropejskie rynki, światowe potęgi 
w produkcji stali: Chiny, Indie, 
Korea Południowa czy Białoruś i 
Rosja. Prezes Dzienniak zwracał 
uwagę, że polskie hutnictwo prze-
szło w ostatnich latach głęboką 
restrukturyzację, wydając na ten 
cel 11 mld złotych, zredukowano 
zatrudnienie ze 130 do 22 tysięcy 
osób. Tymczasem jedno miejsce 
pracy w hucie generuje cztery 
dodatkowe miejsca pracy w bran-
żach pośrednich. 11 największych 

firm hutniczych współpracuje z 
20 tysiącami innych podmiotów 
gospodarczych i ponad 6,6 tysią-
cami klientów. Zagrożeniem dla 
branży jest nieuczciwa konkuren-
cja w postaci importu do Polski 
z Chin i Białorusi, co grozi likwi-
dacją bądź redukcją produkcji i 
miejsc pracy. Hutnicy zwracali 
uwagę na nieskuteczność ochro-
ny rynku przez Unię Europejską, a 
także nierówne warunki produkcji 
w samej Polsce, gdzie ceny ener-
gii są średnio o 30-40 proc. wyż-
sze, niż w krajach sąsiedzkich, do 
tego dochodzą wysokie podatki, 
ceny zaopatrzenia oraz reżim w 
polityce klimatycznej.
Niepewna sytuacja w hutnictwie 
może się odbić echem w naszym 
regionie, na terenie którego dzia-
łają Walcownia Andrzej w Za-
wadzkiem, Huta Małapanew, a 
przede wszystkim zdzieszowicki 
Arcelor Mittal Poland, który za-
trudnia w swych zakładach 1700 
osób i produkuje rocznie 4 mln 
ton wyrobów.
Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego przez aklamację – co 

zaproponował prowadzący obra-
dy, marszałek województwa, An-
drzej Buła – przyjęła stanowisko 
w sprawie funkcjonowania hut-
nictwa stali i zarekomendowała 
szereg rozwiązań mających na 
celu ochronę tej branży.
W drugiej części posiedzenia Ja-
cek Suski, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Opolu, 
relacjonował zadania związane 
z rynkiem pracy a zaplanowane 
na rok 2016. Informował m.in. iż 
przewidziano w tym roku na róż-
ne formy aktywności bezrobot- Maria Szylska

nych i pracujących 93 mln złotych 
z Krajowego Funduszu Pracy, 
17 mln złotych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
POWER oraz 23 mln złotych w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 
Członkowie Rady dopytywali się 
o szczegóły KFP – do kogo jest 
adresowany (do pracodawców, 
daje im szansę na przeszkolenie 
zatrudnionych), czy są ogranicze-
nia wiekowe i branżowe (nie ma 
żadnych). Jacek Suski poinformo-

wał, że coraz większa grupa obco-
krajowców (97 proc. to Ukraińcy) 
zainteresowana jest podjęciem 
u nas pracy. W 2014 roku wyda-
no 6 tys. oświadczeń zgody na 
podjęcie pracy, w roku ubiegłym 
– 14 tysięcy, w tym – szacuje się 
– będzie ich ok. 20 tysięcy. Dla 
przypomnienia: w województwie 
opolskim zarejestrowanych jest 
35 tys. bezrobotnych.

W Opolu zjawiła się silna hutnicza reprezentacja

Uczestnicy IV Konferen-

Region w pigułce
605 tys. zł dla klubów sportowych
150 tysięcy złotych dla 
MKS-u Kluczbork, po 
140 tysięcy zła dla Orli-
ka Opole i Hawi Racing 
Team, 50 tysięcy zł dla 
Stali Nysa – to tylko kil-
ka kwot, jakie z budżetu 
województwa przyznał 
Zarząd Województwa 
Opolskiego w ramach 
otwartego konkursu 
ofert na wspieranie udziału w zawodach sportowych zespołów dwóch 
najwyższych klas rozgrywkowych gier zespołowych. Dotację dla opol-
skich hokeistów wręczono uroczyście prezesowi  klubu Orlik Opole Dariu-
szowi Sułkowi w obecności Dawida Chwałki, prezesa Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie. W sumie 605 tys. złotych podzielono pomiędzy osiem 
klubów w regionie. Pełna lista dotacji na stronie www.opolskie.pl.

Rada ds. niepełnosprawnych 
18 kwietnia zainaugu-
rowała nową kadencję 
Wojewódzka Społeczna 
Rada ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, która jest 
organem opiniodaw-
czym i doradczym mar-
szałka województwa w 
sprawach związanych z 
integracją zawodową i 
społeczną osób niepeł-
nosprawnych. Tworzą ją: Małgorzata Kwiring-Pondel - prezes Stowarzy-
szenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” 
w Kluczborku, Grzegorz Biliński - prezes Opolskiego Stowarzyszenia - Re-
habilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, Danuta Galiniewska, skarb-
nik Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opo-
lu, Adam Pieszczuk - prezes Fundacji Synergia (będzie przewodniczył 
Radzie), Wacław Krawczuk - kierownik Oddziału ds. Pracy w Wydziale 
Polityki Społecznej i Zdrowia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Jerzy 
Gorczyński - wiceprezes Polskiego Związku Niewidomych i Opolskiego 
Klubu Sportowo Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących „Cross” 
w Nysie oraz Kornelia Pośpiech- Góreczny - kierownik Zespołu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych i Zespołu Pomocy Społecznej w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu.
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impuls nabiera kształtów 
Wszystko idzie zgodnie z planem, więc już latem pierwszy Impuls wyjedzie na opolskie tory.

Na początku kwietnia Szymon Ogła-
za, członek zarządu województwa, 
był w nowosądeckim NEWAG-u na 
ostatnich uzgodnieniach, dotyczą-
cych Impulsów, które firma produ-
kuje dla naszego regionu. Ustala-
no m.in. szczegóły wizerunkowe, 
sprawdzano też, czy prace są zgod-
ne z harmonogramem. Na miejscu 
okazało się, że realizacja projektu 
przebiega bez zakłóceń.
Przypomnijmy – NEWAG S.A. do-
starczy na zamówienie Samorządu 
Województwa Opolskiego siedem 
elektrycznych zespołów trakcyj-
nych, które będą kursować na trasie 
pomiędzy Kędzierzynem Koźlem, 
Opolem, Brzegiem i Wrocławiem. 
Impulsy należą do najnowocześniej-
szych tego typu pojazdów na pol-

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

skim rynku, oferowanych nie tylko 
przez krajowych producentów. Pro-
ducent wyposaża je w nowoczesny 
układ napędowy i hamulcowy, kli-
matyzację, nowoczesną informację 
pasażerską w systemie audio-video, 
monitoring, 176 miejsc siedzących 
(fotele pasażerskich z gniazdkami 
elektrycznymi AC 230V), bezpłatne 
Wi-Fi.  Dzięki realizacji projektów 
RPO WO 2014-2020 poprawi się 
jakość transportu kolejowego. Pa-
sażerowie podróżować będą wygod-
niej i bezpieczniej, a dzięki szerszej 
ofercie przewozowej pociąg – w do-
jazdach do pracy – będzie mógł za-
stąpić prywatny samochód.

Projekty pod nazwą „Opol-
skie mobilne! - usprawnienie 
transportu zbiorowego regio-
nu i aglomeracji opolskiej” 
oraz “Polepszenie jakości 
świadczonych usług przewozo-
wych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowych 
o znaczeniu regionalnym” rea-
lizowane będą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2014-2020, w ramach osi prio-
rytetowej VI – Zrównoważony 
transport na rzecz mobilności 
mieszkańców. Działanie 6.2 
Nowoczesny transport kolejo-
wy.
Celem projektów jest zwięk-
szenie udziału transportu kole-
jowego w przewozach pasażer-
skich w regionie oraz poprawa 
jakości kolejowego transportu 
zbiorowego. Projekt przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu i zwiększenia przepu-
stowości linii kolejowych oraz 
podniesienia prędkości i kom-
fortu podróżowania.
Projekt „Opolskie mobilne!” 
realizowany będzie od paź-
dziernika 2015 do grudnia 2018 
roku, jego całkowita wartość 
to 88,3 mln zł. Dofinansowanie 
z RPO WO 2014-2020 wyniesie 
15,5 mln euro.

Violetta Ruszczewska
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stypendia dla najzdolniejszych uczniów regionu
Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę 240 stypendystów, którzy otrzymali stypendia 
na rok szkolny 2015/2016 w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 „Wspieramy najlepszych”. Każdy ze stypendystów będzie do-
stawał 300 zł za każdy miesiąc przez cały rok (tj. od września 2015r. do sierpnia 2016r.) – w sumie 
więc na ten cel przeznaczono 864 tysiące zł.

Celem realizowanego przez sa-
morząd województwa projektu 
„Wspieramy najlepszych” jest 
stworzenie korzystnych warunków 
rozwoju uczniom i uczennicom 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych województwa opol-
skiego, szczególnie uzdolnionym 
w zakresie nauk matematycznych, 
przyrodniczych, informatycznych 
lub języków obcych, którym szcze-
gólna sytuacja materialna lub 
inne czynniki marginalizujące (np. 
miejsce zamieszkania na terenie 
wiejskim) przeszkadzają  w tym 
rozwoju. Projekt ma pomóc uzdol-
nionym młodym ludziom w zaspo-
kajaniu ponadprogramowych aspi-
racji edukacyjnych.
O stypendium mogli się ubiegać 
uczniowie i uczennice, którzy 
spełniali następujące kryteria: 
1. w roku szkolnym 2014/2015 uzy-
skali średnią ocen nie niższą niż 
4,80 oraz średnią ocen nie niższą 
niż 4,60 spośród trzech wybranych 
przedmiotów matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych 
lub języków obcych;
2. są pod opieką nauczyciela, któ-
rego zadaniem będzie opieka dy-
daktyczna nad uczniem, a także 
pomoc w wykorzystaniu stypen-
dium na cele edukacyjne oraz mo-
nitorowanie jego osiągnięć w tym 
zakresie,
3. pochodzą z rodzin znajdujących 
się w szczególnej sytuacji mate-
rialnej, tj. o dochodzie rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie wyż-
szym niż 2 022,00 zł netto. W przy-
padku, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne, dochód na jed-
na osobę nie może być wyższy niż 
2 292,00 zł netto.
Na ogłoszony w grudniu konkurs 
wpłynęło łącznie 1.738 wniosków 
o przyznanie stypendium (z tego 
153 wnioski zostały odrzucone ze 
względów formalnych). Ze wzglę-
du na ogromną liczbę wniosków 
proces ich weryfikacji trwał dość 
długo, ale stypendyści otrzymają 
wyrównanie kwot, które należą im 

się od września 2015 r.
Stypendium otrzyma 240 uczniów 
i uczennic szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, którzy 
w łącznej punktacji (obejmującej 
wyniki w nauce i kryterium eko-
nomiczne) otrzymali najwięcej 
punktów. Stypendia dostanie 139 
uczniów gimnazjów, 77 uczniów 
liceów, 23 uczniów techników oraz 
1 uczennica szkoły zawodowej. 
W kolejnej edycji programu 
„Wspieramy najlepszych”, który 
zaplanowany został na dwa lata, 
w roku szkolnym 2016/2017, prze-

widuje się przyznanie stypendiów 
250 uczennicom i uczniom. W ca-
łym projekcie na wypłatę stypen-
diów przewidziano łącznie niemal 
1,8 mln zł.  

Program pomocy stypendialnej 
pn. „Wspieramy najlepszych” 
realizowany jest przez Samo-
rząd Województwa Opolskiego 
w ramach Poddziałania 9.1.5 
RPO WO 2014-2020. Celem 
projektu jest podniesienie 
u uczniów kompetencji kluczo-
wych oraz właściwych postaw, 
niezbędnych do funkcjonowa-
nia na rynku pracy oraz roz-
wój indywidualnego podejścia 
do ucznia, w szczególności ze 
specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Program realizowany 
jest przez dwa lata, na wypłatę 
stypendiów przewidziano łącz-
nie 1792 800,00 zł.

Violetta Ruszczewska

Fot: Łukasz Józwenko

ministerstwo 
Rozwoju dało nam 
zielone światło
- Ministerstwo Rozwoju poin-
formowało Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego o udzieleniu 
desygnacji w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 – mówi marsza-
łek Andrzej Buła. 

Oznacza to, że ministerstwo po-
zytywnie oceniło przygotowanie 
najważniejszych instytucji, które 
będą odpowiedzialne w naszym 
województwie za wdrażanie RPO 
WO 2014-2020 . Tzw. desygnację 
otrzymali: Zarząd Województwa 
Opolskiego, czyli Instytucja Za-
rządzająca RPO WO 2014-2020 
oraz Instytucje Pośredniczą-
ce - Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu, Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki i Aglomera-
cja Opolska, odpowiedzialne za 
poszczególne działania RPO WO 
2014-2020. Warunkiem uzyska-
nia takiej oceny było spełnienie 
kryteriów przez wszystkie te in-
stytucje i uzyskanie pozytywnej 
opinii instytucji audytowej.
Ta decyzja Ministerstwa Rozwoju 
jest koniecznym warunkiem, by-
śmy w regionie mogli  rozpocząć 
finansową realizację programu 
operacyjnego, czyli występować 
z pierwszymi deklaracjami wy-
datków oraz wnioskami o płat-
ność do Komisji Europejskiej.

pieniądze na drogi transportu rolniczego
Zarząd Województwa Opolskiego podzielił pieniądze pochodzące ze środków ochrony gruntów rolnych, które wpłynęły do 
budżetu województwa.

Dofinansowanych zostanie 30 
zadań drogowych o łącznej 
kwocie 4,9 mln złotych oraz 4 
wnioski na zakup sprzętu infor-
matycznego i oprogramowania 
w łącznej kwocie 90,4 tysiące 
złotych.
Nabór wniosków o dof inanso-
wanie – jak wyjaśniał wicemar-
szałek Antoni Konopka – odbył 
się w grudniu ubiegłego roku. 
Wpłynęły wówczas 43 wnioski 
z gmin i starostw (jeden został 
negatywnie zweryf ikowany) na 
zakup sprzętu informatycznego 
oraz na budowę i przebudowę 
dróg dojazdowych. 36 wnio-
sków dotyczyło dróg, pozostałe 
6 – zakupu sprzętu.
Spośród wniosków „drogowych” 
wybrano 30 zadań z listy ran-
kingowej - najwyżej ocenio-

nych. Pozostałych 6 wniosko-
dawców znalazło się na liście 
rezerwowej. Są duże szanse, 
że otrzymają dof inansowanie 
z oszczędności przetargowych 
– oceniał wicemarszałek Ko-
nopka.
Wśród gmin, które otrzymają 
najwyższe dof inansowanie są 
m.in. Wołczyn (500 tys. na bu-
dowę drogi w miejscowości Bru-
ny), Reńska Wieś (315 tys. zł na 
budowę drogi w Mechnicy), Do-
brodzień (280 tys. zł na budowę 
dróg w Ligocie Dobrodzieńskiej 
i Warłowie).
Natomiast spośród 6 wniosków 
starostw powiatowych na za-
kup sprzętu informatycznego 
i oprogramowania do prowa-
dzenia spraw ochrony gruntów 
rolnych, dof inansowanie przy-

znano 4 wnioskującym powia-
tom: opolskiemu, nyskiemu, 
głubczyckiemu, prudnickiemu. 
Na liście rezerwowej czekają 
powiat krapkowicki i miasto 
Opole.
Wicemarszałek Konopka przy-
pomniał, że od 1999 do 2015 
roku z budżetu województwa 
opolskiego w ramach zadań 
związanych z ochroną gruntów 
rolnych dof inansowano budowę 
80 km dróg dojazdowych, za-
kup sprzętu informatycznego, 
rekultywację 22 ha gruntu, bu-
dowę zbiorników małej retencji 
o powierzchni 182 ha. Łączna 
kwota wydatków wyniosła 79,3 
mln złotych.
Antoni Konopka poinformował 
także, że z rezerwy resortu oraz 
budżetu państwa przyznano na-

szemu województwu kwotę 13,3 

mln złotych na konserwację wa-

łów przeciwpowodziowych i ro-

wów melioracyjnych. Za te pie-

niądze będzie można wykonać 
konserwacje na 1000 km rowów 
i skosić wszystkie wały.

Maria Szylska

Droga transportu rolnego w powiecie brzeskim

Fot: Łukasz Józwenko
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RYNek pRacY

szansa dla młodych bezrobotnych
Od stycznia tego roku obowiązuje nowy instrument na rynku pracy adresowany do osób bezro-
botnych poniżej 30 roku życia. Umożliwia on refundowanie pracodawcy przez 12 miesięcy części 
kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja następuje do wyso-
kości kwoty minimalnego wyna-
grodzenia za pracę tj. 1.850 zło-
tych. Warunkiem jej otrzymania 
jest zatrudnienie bezrobotnego 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
na okres refundacji oraz dodat-
kowo przez kolejne 12 miesięcy.
Pracodawca w zamian za zatrud-
nienie bezrobotnego do 30 roku 
życia otrzymuje refundację wy-
nagrodzenia w kwocie do 1.850 
złotych miesięcznie, a także 
zwrot składki na ubezpiecze-
nia społeczne od refundowanej 
kwoty za jedną osobę za jeden 
miesiąc. O refundacje nie mogą 
ubiegać się pracodawcy, którzy 
w okresie ostatnich 6 miesięcy 
zmniejszyli zatrudnienie z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy.
Te zasady wprowadziła ustawa 
z 25 września 2015 roku o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.
Jacek Suski, dyrektor opolskiego 
WUP, mówi, że tegoroczny limit 

przyznany naszemu wojewódz-
twu to 18,3 mln złotych. Nato-
miast na rok 2017 i 2018 mamy 
przyrzeczone po 27.485 tys. zło-
tych, co daje łączną kwotę w wy-
sokości 73,3 mln złotych. A to 
oznacza, że w tylko w tym roku 
może w całym regionie powstać 
około 700 nowych miejsc pracy.
I pierwsze jaskółki już się po-
jawiły. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kędzierzynie-Koźlu zawarł 
30 umów. Pracodawcy, to głów-
nie prowadzący usługi. Edyta 
Krubasik, zastępca dyrektora, 
nie kryje, że tutejszy PUP wie-
le zrobił, by z informacją o no-
wych możliwościach dotrzeć do 
pracodawców i przedsiębior-
ców. - Były specjalne ulotki, 
informacje przesłane na meile, 
o możliwościach informowali 
pracownicy udający się w teren. 
Na zapowiadanych na 7 kwietnia 
Targach Pracy zaplanowana jest 
specjalna prelekcja poświęcona 
nowemu mechanizmowi - wyli-

cza.
Kędzierzyńsko-kozielski PUP, 
który na ten rok otrzymał 1,6 
mln złotych, może za tę kwotę 
utworzyć sto miejsc pracy, przy 
założeniu, że wszystkie umowy 
obowiązywać będą od 1 stycznia 
2016 roku. Ponieważ tak się nie 
stało i ich zawieranie odbywa 
się sukcesywnie, realnie będzie 
to około 120 miejsc pracy.
W Brzegu, który na ten rok otrzy-
mał 1,7 mln złotych, od począt-
ku tego roku podobnych umów 
z pracodawcami zawarto już po-
nad 50, a możliwości f inansowe 
pozwalają na około 66. Zgłaszali 
się pracodawcy, którzy poszuki-
wali młodych do zawodu sprze-
dawcy a także do pracy biurowo-
księgowej, fryzjerstwa oraz do 
produkcji i budownictwa.
Szefowie urzędów pracy przy-
puszczają, że oprócz powstania 
nowych ofert pracy adresowa-
nych do młodych ludzi, zmniej-
szy się także tzw. szara strefa. 

- Właścicielowi zakładu nie 
będzie się opłacało zatrudniać  
pracownika na czarno i ponosić 
z tym związane duże ryzyko, sko-
ro za legalne zatrudnienie otrzy-
ma zwrot prawie wszystkich po-
niesionych kosztów – zauważa 
Jacek Suski.
Ludzie do 30 roku życia stanowią 
wśród opolskich bezrobotnych 
29 proc. i są drugą co do wiel-
kości grupą (po osobach powyżej 
50 roku życia) bez pracy. Jest 
więc o co się bić.

Maria Szylska

lokalne 
strategie
wycenione
24,8 mln euro dla 10 Lokalnych Grup 
Działania i 3 mln euro dla Lokalnej 
Grupy Rybackiej Opolszczyzna - Ko-
misja ds. wyboru Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność na lata 2014-2020 podzieli-
ła pieniądze na złożone przez grupy 
projekty strategii. 

Oznacza to, że w regionie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 będzie reali-
zowanych 10 Lokalnych Strategii Roz-
woju, a jedna – w ramach programu 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
Przyznane kwoty zależą od oceny zło-
żonych przez grupy wniosków. Cztery 
LGD i LRR otrzymają kwoty, o jakie 
wnioskowały, bo ich projekty zostały 
ocenione najlepiej. Są wśród nich: 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Stowa-
rzyszenie “Brzesko-Oławska Wieś Hi-
storyczna”, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania “Dolina Stobrawy” 
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania “Kraina Dinozaurów”.
Umowy ramowe z Lokalnymi Grupami 
Działania i Lokalną Grupą Rybacką 
zostały podpisane pod koniec kwiet-
nia 2016 r.
Ranking LGD i przyznane im dotacje 
na stronie: www.opolskie.pl

mówią laureaci „Opolskiej marki 2015”
Zapytaliśmy laureatów konkursu o to, czym jest dla nich udział w „Opolskiej Marce” i co w nim zaprezentowali. 

Wieczne oko
Anna Gebauer, pełnomocnik fir-
my Jan Gebauer Zakład Stolarski 
Gebauer, laureat w kategorii „Pro-
dukt, sektor mikro i małe przed-
siębiorstwo”:
- Jury przyznało nam nagrodę za 
okno aluminiowo-drewniane Alu 
Clad LUX 78, nazywamy ten typ 
„wiecznymi oknami”, bo są one 
bardzo trwałe. Tego typu okna 
są też wyrazem nowych trendów 
w stolarce okienno-drzwiowej. 
80 proc. naszej produkcji to eks-
port do Niemiec i Austrii. Ostatnio 
robiliśmy je na zamówienie koś-
cioła św. Tomasza w Edynburgu, 
gdzie wstawiane były w miejsce 
poprzednich – osiemnastowiecz-
nych, wysokich okien. Staramy 
się w naszej produkcji nadążać za 
modą i potrzebami klientów. Okna 
aluminiowo-drewniane świetnie 
sprawdzają się w ogrodach zimo-
wych, na które moda nie przemija, 
w nowoczesnej architekturze, op-
artej na szkle i aluminium, tam, 
gdzie projektant chce, by ściana 

budynku stanowiła jednolitą taflę. 
Okna mają doskonały współczyn-
nik ciepła i akustyki. Od wewnątrz 
– wykończone drewnem akcentują 
ciepły klimat pomieszczenia, na 
zewnątrz – aluminium sprawia, 
że mają one gwarancję długiego 
użytkowania.
Wyróżnienie tytułem „Opol-
ska Marka” jest dla naszej firmy 
ogromną promocją. Na rynku 
działa wielu producentów stolarki 
okiennej, klient chce mieć pew-
ność, że trafia do najlepszych. 
Tych, którym ocenę wystawili nie-
zależni eksperci. I takim swoistym 
certyfikatem jest „Opolska Mar-
ka”.

dopieszczałem przez wiele mie-
sięcy. Odbywało się to na zasadzie 
prób i błędów, a także poszukiwa-
nia młyna, który dostarczy nam 
mąkę o odpowiedniej zawartości 
łuski. Taki młyn został znaleziony, 
produkuje tylko pod potrzeby na-
szej piekarni. Drugim, koniecznym 
do spełnienia warunkiem, było 
uzyskanie odpowiedniego nasyce-
nia kwasem mlekowym. Jego stę-
żenie zmienia się w zależności od 
pór roku. Ktoś może spytać, po co 
tyle zabiegów, nie można prościej? 
A ja uważam, że mieszkańcy Opo-
la są mocno wyedukowani i chcą 
jeść dobrze i zdrowo. Na szczęście 
są już za nami czasy, gdy ludzie 
sięgali po byle jakie, dmuchane 
pieczywo, bo zachwycał ich kolor 
opakowania. Mój chleb razowy jest 
łatwo przyswajalny przez orga-
nizm i świetnie służy przewodowi 
pokarmowemu. Klient to szanuje. 
Najlepszy dowód, że to pieczywo 
zamawiają opolskie szpitale – 
neurologiczny, Wojewódzkie Cen-
trum Medyczne, Matki i Dziecka. 
Nieraz pacjenci, po wypisaniu ze 
szpitala, przychodzą z karteczką, 
że chcieliby kupić nasz chleb. Co-
dziennie pieczemy 3 tony chleba 
razowego i tylko w jednej piekarni 
- przy ulicy Leśmiana w Opolu, bo 
tam jest piec ceramiczny.

Zdrowy chleb
Tadeusz Charciarek firma Pie-
karnictwo -Cukiernictwo Tadeusz 
Charciarek, laureat w kategorii 
„Produkt, sektor średnie i duże 
przedsiębiorstwo”:
- Otrzymaliśmy „Opolską Markę” 
za chleb razowy. Jego recepturę Notowała: maria szylska

Fot: Łukasz Józwenko

Mamy swoją markę
Andrzej Kościuk, prezes Spół-
dzielni Socjalnej Gród w Byczynie, 
laureat „Opolskiej Marki” w kate-
gorii „Przedsiębiorstwo socjalne”: 
- Nasza spółdzielnia socjalna Gród 
od 2009 roku prowadzi aktywną 
działalność na rzecz społeczności 
lokalnych, a także na rzecz rozwo-
ju turystyki społecznej. „Gród” ma 
w swojej ofercie zarówno usługi 
turystyczne, jak i wyrób produk-
tów z drewna i roboty ogólnobu-
dowlane. Stanowi doskonałą bazę 
turystyczną dla dzieci i dorosłych. 
Gości także Międzynarodowe Zloty 
Motocyklowe, organizuje Turnieje 
Rycerskie, prowadzi działalność 
o charakterze edukacyjno – wy-
chowawczym poprzez prowadze-
nie darmowych zajęć, pokazów czy 
warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
także dla rodzin gorzej sytuowa-
nych i domów dziecka. Spółdziel-
nia – przez swoją rozpoznawalność 
- promuje region, w 2014 roku 
uzyskała nominację National Geo-
graphic do tytułu „7 Nowych Cu-
dów Polski”, jest laureatem kon-
kursu OROT-u na najlepszy produkt 
turystyczny Opolszczyzny.

Ze śląskiej tradycji
Anna Dzierżanowska, dyrek-
tor kreatywna firmy Stolarstwo 
i Usługi Meblowo-Budowlane Ad-
rian Halupczok, laureat „Opolskiej 
Marki” w kategorii „Produkt pro-
mujący region”:
- Po raz drugi nasze produkty zdo-
bywają tytuł „Opolskiej Marki”. 
Bardzo nas cieszy, że nasze wybo-
ry są rozpoznawalne, a sam tytuł 
sprawia, że otrzymujemy wiele 
gratulacji od klientów, instytucji, 
kontrahentów. Kuchnia Bristol, 
choć nazwa brzmi z angielska, ale 
tak po prostu nazywają się nasze 
serie, nawiązuje do śląskiej tra-
dycji – zarówno kolorystyką, jak 
i wzornictwem i detalami. Ostat-
nie miesiące były dla naszej firmy 
wyjątkowo udane. Kuchnia Roma 
na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich zdobyła złoty medal. 
Zapraszani jesteśmy do wielu kon-
kursów, ale wybieramy głównie te, 
które cieszą się dużym prestiżem. 
Do takich zaliczamy „Opolską 
Markę”.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

FUNdUsZe eUROpeJskie

pieniądze dla samorządów i uczelni
Zarząd województwa wygospodarował prawie 17 mln złotych dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przekazane one zostały samorządom i uczelniom na dofinansowanie już 
zrealizowanych projektów, które wcześniej otrzymały mniejszą kwotę, niż to było możliwe. 

Skąd wzięły się dodatkowe pienią-
dze? Marszałek województwa Andrzej 
Buła, wyjaśniał, że już w lipcu 2014 
roku rozpoczął się proces rozliczania 
projektów z RPO WO 2007-2013, by 
oszacować na jakie dodatkowe kwo-
ty można liczyć. Część oszczędności 
wzięła się z rozstrzygniętych przetar-
gów, zwrotów, które poczynili benefi-
cjenci, a także innej interpretacji roz-
liczeń VAT przez Komisję Europejską.
Kwota 17 mln złotych zasili konta 
21 beneficjentów. Karina Bedrunka, 
dyrektor Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO, 
mówiła, że są to projekty zakończone 
i pozytywnie rozliczone, a beneficjen-
ci będą je mogli wydać na dowolny 
cel.
Dzięki projektom zrealizowanym 
w ramach RPO WO 2007 – 2013 po-
wstało kilka obiektów użyteczności 
publicznej, zrewitalizowano zabyt-
kowe centra miast, poprawiła się ja-
kość powietrza i zmniejszyło zużycie 
energii elektrycznej oraz powstającej 
z paliw stałych.
Aneksy do umów podpisywali 21 
kwietnia z zainteresowanymi mar-
szałek Andrzej Buła i Szymon Ogłaza, 
członek zarządu. Między innymi z Po-
litechniką Opolską, która otrzymała 

refundację niemal miliona złotych za 
zrealizowany budynek wydziału bu-
downictwa czy powiatem kluczbor-
skim (954 tys. zł), który wykorzystał 
energię odnawialną w obiektach uży-
teczności publicznej.
Kilka gmin udanie zakończyło pro-
jekty rewitalizacyjne centrum miast 
i otrzyma z tego tytułu dodatkowe 
pieniądze - Prudnik 2,6 mln złotych, 
Głuchołazy ponad 1,5 mln zł, Głub-
czyce - około 1,17 mln zł. Dodatkowe 
4,36 mln zł dostanie także miasto 
Opole, które wybudowało za kwotę 
24,6 mln złotych wiadukt w ciągu 
ulicy Ozimskiej oraz przebudowało 
układ komunikacyjny ulic Ozimska, 
Rejtana, Kolejowa.
 - Ten przykład uczy, że nie można po-
pełnić grzechu zaniechania – mówił 
marszałek województwa, Andrzej 
Buła podpisując umowy. - Okazało 
się, że nie poszedł na marne wysiłek 
tych, którzy zaryzykowali, wnieśli 
większy wkład własny, by zrealizo-
wać swoje projekty. Teraz możemy im 
zrekompensować poniesione wów-
czas wydatki.
Edward Szupryczyński, burmistrz 
Głuchołazów, które realizowały rewi-
talizację centrum miasta, stwierdził, 
że zaskoczenie jest podwójne: - Raz, 

że ktoś pomyślał, by nam dopłacić, 

dwa – że pieniądze wracają. Te półto-

ra miliona, które otrzymamy przezna-

czymy na dokończenie rewitalizacji 

za murami starej części miasta, tro-

chę dorzucimy do remontu budynków 

komunalnych i jakieś 500 tys. złotych 

do budowy kanalizacji w dwóch sołe- ctwach – Starym i Nowym Lesie.
Zofia Wilimowska, rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie 
mówiła: - Te pieniądze, to miłe zasko-
czenie. W ramach projektu wybudo-
waliśmy Centrum Transferu Wiedzy 
i Technologii, ale już zabrakło pienię-
dzy na jego doposażenie. Teraz będzie 
można to zrobić.
Sybilla Zimerman, burmistrz Zdzie-
szowic, gdzie w ramach projektu 
przebudowywano basen, chciałaby 
dopłaconą kwotę (656 tys. złotych) 
przeznaczyć na odbudowę budyn-
ku socjalnego, w którym spłonęło 5 
mieszkań oraz na rozpoczęcie budo-
wy domu socjalnego na kilkanaście 
mieszkań.
Krzysztof Malik, prorektor Politech-
niki Opolskiej, która przebudowała 
skrzydło wydziału budownictwa, żar-
tował: - Niech taki Mikołaj przychodzi 
jak najczęściej, bez względu na porę 
roku.

Violetta Ruszczewska
Maria Szylska

Marszałek Andrzej Buła i Szymon Ogłaza podpsują aneks z burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim.

Miasto Opole wybudowało wiadukt w ciągu ulicy Ozimskiej oraz przebudowało sąsiadujący z nim układ komunikacyjny.

Fot: Łukasz Józwenko
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Badanie przeprowadzone zo-
stało przez niezależnego Wy-
konawcę zewnętrznego – f irmę 
BIOSTAT  z Rybnika. 
Społeczna odpowiedzialność bi-
znesu  (CSR) to odpowiedzialny 
sposób funkcjonowania organi-
zacji w przestrzeni społecznej, 
ekonomicznej, przyrodniczej, 
a także odpowiedzialność or-
ganizacji za wpływ jej decy-
zji i działań na społeczeństwo 
i środowisko poprzez przejrzyste 
i etyczne postępowanie które:
•przyczynia się do zrównoważo-
nego rozwoju, w tym dobrobytu 
i zdrowia społeczeństwa;
•uwzględnia oczekiwania zain-
teresowanych;
•jest zgodne z obowiązującym 
prawem i spójne z międzynaro-

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu województwa opolskiego

dowymi normami postępowania;
•jest zintegrowane z działania-
mi organizacji i praktykowane 
w jej relacjach.
Celem badania było dokonanie 
oceny stanu wdrożenia standar-
dów i strategii społecznej odpo-
wiedzialności oraz wypracowa-
nia propozycji narzędzi na rzecz 
ich wdrożenia w województwie 
opolskim.

W badaniach realizowanych na 
próbie podmiotów gospodarki 
narodowej województwa opol-
skiego znajomość pojęcia spo-
łecznej odpowiedzialności za-
deklarowało 46,2%. 
Dla podmiotów zatrudniających 
od 1 do 9 pracowników odse-
tek znających pojęcie społecz-

Korzyści, obszary pozytywnego wpływu 
CSR w województwie opolskim najczęściej 
dotyczyły kwestii pracowniczych w zakre-
sie zatrzymania i pozyskania najlepszych 
pracowników a także ich motywowania. 
Działania CSR-owe były postrzegane rów-
nież jako sposób na uwiarygodnienie 

funkcjonowania podmiotów i poprawę 
wizerunku podmiotu względem partnerów 
zagranicznych. Najrzadziej wskazywano na 
korzyści w postaci poprawy konkurencyj-
ności finansowej.

Wśród najczęściej podejmowanych działań respondenci wymienili:

Silną stroną we wdrażaniu rozwiązań z zakresu CSR w województwie opolskim okazała się między innymi praktyczna i wielowymiarowa orienta-
cja na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Za pozytywny uznać należy fakt, iż najczęściej wskazywane korzyści dotyczyły kwestii 
pracowniczych, co wskazuje, że wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności może stanowić skuteczny instrument w prowadzeniu polityki 
kadrowej.

(BIOSTAT, Wykonawca badania)

społecznie odpowiedzialni
W okresie od czerwca do października 2015 w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie 
systemu monitorowania polityk publicznych zrealizowano badanie pn.: Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej 
odpowiedzialności w województwie opolskim.

nej odpowiedzialności wyniósł 
35,7%. Nieco częściej znajo-
mość pojęcia deklarowali przed-
stawiciele podmiotów małych, 
zatrudniających od 10 do 49 
pracowników (45,2%). Wyższy 
odsetek podmiotów zaznajomio-
nych z pojęciem zaistniał w ka-
tegorii zatrudniających od 50 
do 249 pracowników (64,3%), 
najwyższy natomiast – wśród 
zatrudniających 250 i więcej 
pracowników (79,5%).
Znacznie częściej znajomość po-
jęcia społecznej odpowiedzial-
ności deklarowały podmioty 
z udziałem kapitału zagranicz-
nego (78,4%) niż bez udziału 
kapitału zagranicznego (44,1%). 
Chociaż na powyższe mógł częś-
ciowo rzutować fakt, iż podmio-

tów z udziałem kapitału zagra-
nicznego było relatywnie więcej 
w kategorii zatrudniających po-
wyżej 49 pracowników.
W podobnym stopniu z pojęciem 
społecznej odpowiedzialności 
były zaznajomione podmioty 

z sektora prywatnego i sekto-
ra publicznego (kolejno: 45,7% 
i 47,3%).
Wśród najczęściej podejmowa-
nych działań respondenci wy-
mienili:



OpOlskie WiadOmOści RegiONalNe12  kwiecień 2016

     www.opolskie.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

marszałek Województwa Opolskiego andrzej Buła zaprasza mieszkańców 
województwa opolskiego do udziału w iii edycji ogólnopolskiej 

akcji promocyjnej pn. dni Otwarte Funduszy europejskich, 
która odbędzie się w terminie od 12 do 15 maja 2016 r.

Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich to największa akcja pro-
mująca projekty dofinansowane 
ze środków unijnych w Polsce.  
Udział w Dniach Otwartych jest 
doskonałą okazją do promocji 
dobrych pomysłów na wykorzy-
stanie funduszy europejskich oraz 
przedsiębiorczych postaw, które 
stały się inspiracją dla innych do 
sięgnięcia po unijne fundusze. 

Poprzednia edycja Dni Otwartych, 
która odbyła się w 2015 r., cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem 

i beneficjentów, i publiczności. 
W czasie trwania akcji w całym 
kraju odbyło się blisko 1000 wy-
darzeń, w których wzięło udział 
około 200 tys. osób. 

Podczas tegorocznej edycji chce-
my szczególnie podkreślić przed-
siębiorcze postawy ludzi, którzy 
sięgnęli po fundusze europejskie 
i wykorzystali je, realizując swoje 
wizje i cele, chcemy też pokazać 
innowacyjność nowych projektów. 
Wszystkie wydarzenia, które od-
będą się w tym roku w ramach Dni 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015  - „Fascynujący świat nauki i technologii”

Więcej informacji nt. 
Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich można uzy-
skać w Urzędzie Marszał-

kowskim Województwa 
Opolskiego pod nr tel. 

77 440 40 44 wew. 115.

Otwartych, zostaną zaprezento-
wane na stronie www.dniotwarte.
eu. Do udziału w przygotowanych 
atrakcjach zachęcać będzie ogól-
nopolska kampania promocyjna, 
ponadto przewidziane są także re-
lacje z najciekawszych wydarzeń.

Tegoroczna edycja Dni Otwartych 
będzie częścią ogólnoeuropej-
skiej inicjatywy Komisji Europej-
skiej pn. „Europe in my region”. 
Oznacza to, że aktywny udział 
w Dniach Otwartych jest okazją do 
zaprezentowania projektów regio-

nalnych także na forum międzyna-
rodowym. Na stronie internetowej 
europejskiej akcji opublikowa-
nych zostanie sto najciekawszych 
wydarzeń Dni Otwartych w Polsce. 
Zamierzamy także Dni Otwarte 
promować na międzynarodowych 
portalach turystycznych.

Do Dni Otwartych Funduszy Euro-
pejskich ich beneficjenci zgłosili 
23 projekty – zrealizowane  za-
równo z pieniędzy RPO WO 2007-
2013, jak i Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki.  Wszystkie 

atrakcje i inicjatywy będzie moż-
na obejrzeć od 12 do 15 maja br 
w trakcie trwania Dni Otwartych.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015  w Galerii Biały Kruk


