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Święto nad Renem i Mozelą
W Moguncji, stolicy Nadrenii Palatynatu, rocznicę podpisania traktatu i oświadczenia o współpracy międzyregionalnej obchodzono 
w Moguncji i oficjalnie, i mniej oficjalnie. Były spotkania szefów regionów, dyskusja o polsko-niemieckich stosunkach i festyn dla 
mieszkańców.
Uroczystości rozpoczęły się od oficjal-
nego spotkania opolskiej delegacji 
z premier Nadrenii Palatynatu Malu 
Dreyer i gośćmi honorowymi uro-
czystości, wśród których był konsul 
generalny RP z Kolonii Jan Sobczak. 
O rozwoju polsko-niemieckich stosun-
ków w ostatnim ćwierćwieczu mówili 
w dyskusji panelowej były premier RP 
Jan Krzysztof Bielecki, były doradca 
kanclerza Helmuta Kohla prof. Horst 
Teltschik i prof. Andreas Rödder z Uni-
wersytetu w Moguncji. 
Marszałek Andrzej Buła, dziękując 
za spotkanie podkreślał, że nasza 
międzyregionalna  współpraca, a na-
wet przyjaźń, wymagają stałej troski 
i pielęgnacji. - Jestem przekonany, że 
ani my, ani nasi przyjaciele znad Renu 
i Mozeli nie zaniechają tych starań 
i będziemy niezmiennie prowadzić 
dialog o kulturze, gospodarce i nauce, 
o przeszłości i przyszłości. A także 
wspólnie będziemy obchodzić kolejne 
rocznice i razem świętować wspólne 
sukcesy - mówił.
Po uroczystościach oficjalnych na 
dziedzińcu Kancelarii odbył się festyn 
dla mieszkańców. W jego części arty-
stycznej wystąpili uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im Fryderyka 
Chopina w Opolu, młodzieżowy zespół 
wokalny „Wizja” z gminy Dobrzeń 
Wielki, zespół jazzowy el12 Opole Po-
litechnic Band oraz zespoły polonijne 
„Krakowiak” i „Polonez”.
Swoje stoiska - wraz z niemieckimi 
partnerami - miały gminy Strzeleczki, 
Nysa i Głuchołazy oraz powiat brzeski. 
A smakosze mogli spróbować kołocza 
śląskiego z ciastkarni Paweł z Jemiel-
nicy. I nawet pogoda nie  przeszkodziła 
w dobrej zabawie.
Podczas obchodów uhonorowano 
wspaniałych ludzi, którzy przyczynili 
się do rozwoju współpracy pomiędzy 
naszymi regionami. Marszałek An-
drzej Buła i członek zarządu Antoni 
Konopka wręczyli odznaki „Za  zasługi 
dla województwa opolskiego”. 

- Mam przyjemność dokonać jednego 
z moich najprzyjemniejszych obo-
wiązków, jakim jest wręczenie odznak 
honorowych „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego” - mówił marsza-
łek Andrzej Buła. - Kapituła przyznała 
je sześciu osobom z naszego regionu 
partnerskiego, z Nadrenii-Palatynatu, 
które odgrywają ogromną rolę zarów-
no dla Opolszczyzny, jak i dla naszych 
kontaktów partnerskich. Wśród uho-
norowanych znaleźli się nasi partne-
rzy z Nadrenii Palatynatu - Hannelore 
Swartman, dr Winfried Hirschberger, 
Franz Seiß i Oliver Stumpf oraz Bar-
bara i Józef Klose - niegdyś wspaniali 
sportowcy broniący barw naszego re-
gionu, a na co dzień  rodzice równie 
dobrego sportowca - Miroslava Klose.
Kim są odznaczeni?
Barbara Klose, z d. Jeż to polska pił-
karka ręczna, mistrzyni i reprezentant-
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Na festyn zorganizowany dla mieszkańców Moguncji przybyły – mimo dynamicznej pogody - setki osób. 
W części artystycznej wystąpiły opolskie zespoły.

Fot: Łukasz Józwenko

Odznaczeni odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego” z marszałkiem Andrzejem Bułą i członkiem zarządu, Anto-
nim Konopką.

ka Polski. 
W latach 1963-1968 była zawodnicz-
ką Odry Opole. W reprezentacji Polski 
debiutowała w 1967r,  w towarzyskim 
spotkaniu z Jugosławią. Łącznie w bia-
ło-czerwonych barwach wystąpiła 45 
razy, zdobywając 105 bramek. W Ple-
biscycie „Sportu” na najlepszą piłkar-
kę ręczną Polski w latach 1945-1975 
znalazła się w pierwszej dziesiątce.
Józef Klose, piłkarz, urodził się w Sła-
więcicach k. Kędzierzyna-Koźla. Roz-
począł swoją karierę w Energetyku 
Sławięcice, najpierw w juniorach, 
a jako 16-letni chłopak zadebiutował 
w pierwszej drużynie. W 1966 roku, 
przeszedł do Odry Opole. Przez 12 lat 
gry w Opolu Klose zdążył rozegrać 

pina w Opolu przez 35 lat. Od 25 lat 
orkiestry obu szkół prowadzą niezwy-
kle intensywną współpracę, stanowią-
cą jedną z wizytówek porozumienia 
pomiędzy województwem opolskim 
i Nadrenią-Palatynatem. 
Oliver Stumpf odpowiedzialny jest za 
współpracę międzynarodową, w tym 
także relacje partnerskie pomiędzy 
województwem opolskim a Nadre-
nią-Palatynatem ze strony Kancelarii 
Kraju Związkowego Nadrenii-Palaty-
natu. Był pomysłodawcą idei cyklicz-
nych spotkań młodzieży z regionów 
Porozumienia Czterostronnego, które 
odbywają się już z powodzeniem od 12 
lat, każdego roku w innym z czterech 
regionów partnerskich. Oliver Stumpf 
aktywnie uczestniczył także w proce-
sie nawiązania kontaktów wojewódz-
twa opolskiego z Prowincją Fujian 
w Chinach – chińskiego partnera Nad-
renii-Palatynatu. 
Franz Seiß od 1998 r. odpowiedzialny 
jest za współpracę międzynarodo-
wą, w tym także relacje partnerskie 

500 spotkań. Zagrał w europejskich 
pucharach, jesienią 1977 roku. Józef 
Klose gorąco poparł ideę krzewienia 
pasji piłkarskiej wśród najmłodszych 
adeptów piłki nożnej, kiedy w woje-
wództwie opolskim powstawały szkół-
ki piłkarskie pod egidą Mniejszości 
Niemieckiej – Miro Deutsche Fuss-
ballschule, objęte patronatem urodzo-
nego w Opolu Mistrza Świata w Piłce 
Nożnej Miroslava Klose. W ciągu nie-
spełna dwóch lat prawie 200 dzieci 
trenuje piłkę nożną w 6 oddziałach. 
Hannelore Swartman dyrygowała Or-
kiestrą Symfoniczną działającą przy 
Gimnazjum im. Arcybiskupa Willigi-
sa, partnerską orkiestrą Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Cho-

pomiędzy województwem opolskim 
a Nadrenią-Palatynatem, obecnie 
w Ministerstwie Gospodarki, Komu-
nikacji, Rolnictwa i Winiarstwa Nad-
renii-Palatynatu. Aktywnie włącza się 
w kreowanie współpracy gospodarczej 
regionów, poprzez wspólne realizowa-
nie inicjatyw zarówno cyklicznych, jak 
i okazjonalnych. 
Dr Winfried Hirschberger od ponad 
30 lat jest starostą powiatu Kusel 
położonego w Nadrenii-Palatynacie, 
który wiąże współpraca partnerska 
z powiatem brzeskim w wojewódz-
twie opolskim. Jako polityk otwarty 
na świat zawsze dążył do wspólnej 
Europy. W aktywny sposób włącza się 
w kreowanie tej współpracy. 

Gościem specjalnym debaty o stosunkach polsko-niemieckich był były premier RP, Jan Krzysztof Bielecki. Na 
zdjęciu (pierwszy z lewej) z premier Malu Dreyer i marszałkiem Andrzejem Bułą oraz konsulem generalnym 
RP z Kolonii, Janem Sobczakiem.
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Ma być szybciej, wygodniej, bezpieczniej
XVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego (31 maja) rozpoczęła się od miłej uroczystości wręczenia honorowej odznaki „Za Zasługi 
dla Województwa Opolskiego” Małgorzacie Fedorowicz, długoletniej dziennikarce „NTO, która specjalizowała się w problematyce 
ochrony zdrowia.

Inicjator przyznania odznaki – wice-
marszałek Roman Kolek, podkreślał, 
że redaktor Fedorowicz to człowiek-
instytucja, osoba niezwykle rzetelna, 
dociekliwa, zaangażowana osobiście 
w wiele akcji prozdrowotnych.
Wiodącym tematem sesji była infra-
struktura komunikacyjna regionu do 
roku 2020, a nawet 2025. Szymon 
Ogłaza, członek zarządu wojewódz-
twa, odpowiedzialny za te kwestie, 
relacjonował, iż powstaje plan trans-
portowy, który zacznie obowiązywać 
od roku 2017. Powiązane w nim zo-
staną wszystkie rodzaje transportu 
zbiorowego. Cel tych działań jest taki, 
by podróżowało się wygodniej, taniej, 
bezpieczniej i szybciej i by transport 
zbiorowy był alternatywą dla prywat-
nych środków komunikacji. Łączna 
wartość planowanych nakładów na 
infrastrukturę drogową to 542,6 mln 
złotych, do przebudowy zaplanowano 
110 km dróg (nie jest to liczba osta-
teczna, bo oszczędności przetargowe 
pozwolą na więcej). Oprócz sztandaro-
wej budowy obwodnicy Czarnowąsów 
i Dobrzenia, planowane jest uzyskanie 
spójnej sieci drogowej o jednakowych 
parametrach technicznych, poprawa 
dostępności do węzłów drogowych na 
A-4 i terenów inwestycyjnych, a prze-
de wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa. Zmiany zaplanowane są także 
w kolejnictwie. Nakładem 31,4 mln 
euro zmodernizowane zostaną trzy 
linie kolejowe: Opole – Nysa, Opole 
- Kluczbork i Nysa – Brzeg. A także 
samorząd dołoży się do modernizacji 
trasy E 30 Opole-Kędzierzyn-Koźle. 
Do 15 pojazdów szynowych, będących 
własnością samorządu województwa, 
dojdzie niebawem 5 pociągów elek-
trycznych typu Impuls (pierwszy już 
na wakacje).

W trakcie dyskusji głos zabierał m.in. 
poseł Ryszard Wilczyński, który zwró-
cił uwagę, iż jest to pierwszy program, 
który podejmuje trud zrównoważenia 
układu komunikacyjnego pomiędzy 
różnymi częściami województwa. 
Zwracał uwagę na kwestie dostępno-
ści drogowej do trasy S-8, która – jak 
mówił – ma takie samo znaczenie dla 
północnej części województwa, jak 
A-4 dla terenów położonych w jego 
południowo-wschodniej części. Radni 
Zdzisław Siewiera i Józef Kotyś pod-
nosili sprawę jednotorowego odcinka 
kolejowego Zawadzkie - Lubliniec. 
Przy coraz większym ruchu pociągów 
dalekobieżnych (uprzywilejowanych) 
przegrywają pasażerowie Przewozów 
Regionalnych. Radny Ryszard Zemba-
czyński zwracał uwagę, iż w razie 
większej powodzi obwodnica północ-
na Opola znowu pogrąży się w wodzie, 
a wtedy dojazd do nowo budowanej 
obwodnicy Czarnowąsów może być 
problematyczny. Sugerował, by w roz-
mowach z różnymi decydentami od 

finansów drogowych posługiwać się 
argumentami związanymi z dynamiką 
ruchu – np. pokazać, że z Cementowni 
Górażdże wyjeżdża średnio na dobę 
1200 cementowozów. Kazimierz Py-
ziak ubolewał nad niszczejącym bu-
dynkiem dworcowym w Głubczycach 
i pytał o reaktywację linii kolejowej 
Racławice – Racibórz.
W kolejnej części obrad radni wyra-

zili zgodę na wniesienie przez woje-
wództwo opolskie udziałów w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
powstałej z przekształcenia Opolskie-
go Centrum Rehabilitacji w Korfan-
towie. Łączny aport wyniesie 37.404 
tys. złotych, z których 35.404 tys. 

Radni w czasie majowej sesji. 

Szymon Ogłaza wyjaśniał na czym polegać będzie program zrównowa-
żonego transportu publicznego.

złotych to wartość nieruchomości. 

Spółka rozpocznie działalność 1 lipca 

tego roku.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu i udziele-
nia dotacji na prace konserwatorskie 
i roboty budowlane. Do podziału było 
200 tysięcy złotych, które otrzymało 
11 zadań (głównie starały się o dota-
cje parafie). 
Radni zgodzili się też na połącze-

nie Regionalnego Centrum Rozwoju 
Edukacji i Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w jeden zespół. Argu-
mentem było to, że jest to działalność 
adresowana do tego samego odbior-
cy, finansowana tą samą subwencją 
oświatową, chroni ludzi przed zwol-
nieniem.
Sejmik zaproponował ministrowi 
zdrowia trzy kandydatury do Rady 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W wyniku głosowania najwięcej 
punktów zdobyli: Andrzej Klama 
(zgłoszony przez Mniejszość Niemie-
cką), Krzysztof Pieroń (PSL) i Aneta 
Sałacka (PO). Z tej trójki minister wy-
bierze dwoje przedstawicieli.

Małgorzacie Fedorowicz, długoletniej dziennikarce „NTO” gratuluje 
przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy.

Maria szylska

Łączy nas wiele
O tym, jak działają instytucje kultury w regionach, jak jest finansowana ich działalność i co oferują mieszkańcom, rozmawiali radni 
województwa z gośćmi z Kraju Morawsko – Śląskiego. W województwie opolskim gościła bowiem delegacja Komisji ds. Kultury i Za-
bytków tego czeskiego regionu.

W programie dwudniowego po-
bytu były wizyty i rozmowy w wo-
jewódzkich instytucjach kultury, 
jednak rozpoczął się on spot-
kaniem obydwu komisji z wła-
dzami województwa w urzędzie 
marszałkowskim. Gości przywi-
tali marszałkowie Andrzej Buła 
i Stanisław Rakoczy oraz prze-
wodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego Norbert Krajczy. 
– Chcemy pokazać wam choć 
cząstkę tego, co u nas najpięk-
niejsze, o co dbamy i co pielęg-
nujemy – mówił przewodniczący 
Krajczy. – Teraz nie będzie takiej 

Czescy goście na spotkaniu z radnymi województwa.

możliwości, ale jeśli tylko bę-
dziecie mieli okazję, zapraszam 
także na nasze polsko-czeskie 
pogranicze, do Nysy i Paczko-
wa. Wicemarszałek Stanisław 
Rakoczy wyrażał radość z tego 
spotkania i nadzieję, że te dwu-
stronne rozmowy okażą się inspi-
rujące dla obu stron.
Przewodniczący Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu opol-
skiego sejmiku Hubert Kołodziej 
mówił, że łączy nas wiele – histo-
ria, w tym historyczne nazwy re-
gionów i Odra, a więc wspólnych 
tematów do rozmów na pewno 

nie zabraknie. Przewodnicząca 
czeskiej Komisji ds. Kultury i Za-
bytków Katerina Chybidziurova, 
przedstawiając komisję, mówiła 
o jej pracy i zakresie działania, 
ciesząc się z zaplanowanych 
w Opolu spotkań, które mogą się 
okazać dla czeskich gości inspi-
rujące. Czesi byli m.in. w Muze-
um Śląska Opolskiego, Muzeum 
Wsi Opolskiej, Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej, Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego oraz na 
zamku w Mosznej. 

Violetta Ruszczewska
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lokomotywa się rozpędza
Na ostatniej przed wakacjami sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni 22 głosami „za”, trzema przeciwnymi i przy jednym wstrzymu-
jącym się udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego za rok 2015.

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie 
skarbnika województwa, Stanisława 
Mazura, z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. Dochody województwa, 
to kwota 425 mln złotych, co stanowi 
98,3 proc. zakładanego planu. Wydatki 
wyniosły natomiast 391,5  mln złotych 
i wykonane zostały na poziomie 95,8 
proc. Powstała nadwyżka budżetowa 
w kwocie ponad 33,5 mln złotych wy-
korzystana została na spłatę zaciągnię-
tych obligacji. Stanisław Mazur mówił, 
iż dług samorządu województwa, który 
w szczytowym 2011 roku wyniósł 254 
mln złotych, spadł o prawie 72 mln zło-
tych czyli o 28,3 proc. A jego obsługa 
zmniejszyła się o 6,6 mln złotych.
W ocenie marszałka województwa, An-
drzeja Buły, ubiegły rok był okresem 
udanym. Po stronie plusów marszałek 
wymieniał zrealizowane inwestycje 
drogowe, unormowanie sytuacji finan-
sowej w instytucjach kultury, oddłu-
żenie Teatru im. Kochanowskiego oraz 
Filharmonii Opolskiej. Przyznał, że nie 

Maria szylska
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Budżet dyscypliny

jest wykonany po stronie wydatków, ale 
z drugiej – są dodatkowe pieniądze, za 
które można wybudować kolejne drogi.
Wszystkie komisje sejmiku pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie zarządu 
z wykonania budżetu, pozytywna też 
była opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Klub Radnych Prawa i Sprawied-
liwości zapowiedział, że nie będzie 
recenzował sprawozdania, każdy radny 
zagłosuje w zgodzie ze swoim sumie-
niem. W imieniu radnych koalicji (PO, 
PSL i MN) głos zabierał Zbigniew Ziół-
ko, który podkreślił, że cele budżetowe 
zostały przez zarząd województwa 
osiągnięte. Zwrócił uwagę, iż wśród 
wydatków majątkowych, które stano-
wiły 26,7 proc. wydatków, wyróżnić na-
leży odkupienie od Wałbrzycha 4 proc. 
udziałów w spółce Inwest Park, dzięki 
czemu województwo opolskie zosta-
ło drugim jej udziałowcem. Zbigniew 
Ziółko zwracał też uwagę, że poprawiła 
się w stosunku do roku 2014, nie tyl-
ko sytuacja jednostek finansowanych 

Zembaczyński, mówił o budżecie, że 
matematyka się zgadza, ale propono-
wałby, by jego wykonanie powiązać 
z realizacją programów europejskich, 
czy np. strategii innowacji. Innymi sło-
wy, by prezentować budżet zadaniowy.
Andrzej Buła odpowiadał, że na życze-
nie radnych można oczywiście, taki 
materiał przygotować. Marszałek mó-
wił też, że lokomotywa związana z pro-
gramami europejskimi powoli rusza, 
ale jeszcze nie jest rozpędzona, bo nie 
wszystko jest po stronie samorządu.
Józef Kotyś (MN) chwalił zarząd za ob-
niżenie zadłużenia i start z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020. - 
Na razie kwoty są niewielkie, ale i tak 
jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju 
– powiedział. Bogusław Wierdak (PO) 
zauważał, że realizacja budżetu 2015 
roku nie byłaby tak dobra, gdyby nie 
zaangażowanie kadry. Przewodniczący 
sejmiku, Norbert Krajczy zwracał uwa-
gę na złą sytuację w ochronie zdrowia. 

wyszło zbilansowanie wpływów z wy-
datkami budżetowymi, ale wynika to po 
części z oszczędności na przetargach, 
po części z braku niektórych aktów 
prawnych. - To jest przewrotność sytua-
cji – mówił. - Z jednej strony budżet nie 

z budżetu, ale także łączne wyniki in-
stytucji ochrony zdrowia (zysk 4,5 mln 
zł, z wyjątkiem Opolskiego Centrum 
Onkologii które zanotowało ponad trzy-
milionową stratę), kultury, WORD.
W trakcie dyskusji radny PO, Ryszard 

W województwie opolskim zabraknie 
kwoty około stu milionów z tytułu nie-
zapłaconych nadwykonań. - To, że OCO 
jest na minusie, to efekt właśnie takiej 
polityki. Stoimy pod ścianą. Samorządy 
mają wykupić dodatkowe usługi zdro-

wotne, ale nie mają na to pieniędzy. We 
wrześniu może się skończyć płynność 
finansowa jednostek ochrony zdrowia 
– mówił.
W dalszej części radni przyjęli Program 
Opieki na Zabytkami Województwa 
Opolskiego na lata 2016-2019. W reje-
strze zabytkowych nieruchomości wpi-
sanych jest 3087 obiektów. Większość 
z nich wymaga sporych pieniędzy na 
remonty i modernizacje. Na szeroko ro-
zumiane dziedzictwo kulturowe (także 
parki i szlaki turystyczno-przyrodnicze) 
przewidziano w RPO WO oraz Progra-
mie Transgranicznym Polska-Czechy 
około 16,6 mln euro.

O Kontrakcie Terytorialnym mówiła Ka-
rina Bedrunka, dyrektor Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych. 
Zapisane w nim zostały 52 opolskie 
przedsięwzięcia na kwotę 613,43 mln 
euro. Wśród nowych zadań jest katedra 
opolska oraz powołanie wydziału le-
karskiego na Uniwersytecie Opolskim. 
Kontrakty – jak mówiła dyrektor Be-
drunka – będą aneksowane. Na przy-
kład każde z województw ma prawo 
zgłosić 15 przedsięwzięć z dziedziny 
kultury.

Rozmowa ze Zbigniewem Ziółko, przewodni-
czącym sejmikowej Komisji Finansów i Mie-
nia Województwa

- Właśnie zakończyła się sesja 
absolutoryjna Sejmiku Wo-
jewództwa Opolskiego. Pana 
komisja analizowała szczegóło-
wo sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok ubiegły. Czym ten 
rok się charakteryzował?
- Podkreśliłbym kilka aspektów: 
to przede wszystkim dalsze od-
dłużenie budżetu. Z poziomu 254 
milionów złotych w roku 2011 ze-
szliśmy w roku ubiegłym do kwoty 
182,5 mln złotych. To oznacza, że 
dług się zmniejszył o prawie 72 
miliony czyli o 28,3 procent. O 6,6 
mln złotych zmniejszyła się też 
jego obsługa. To świadczy o dużej 
dyscyplinie w wydatkach bieżą-
cych. Taką politykę Zarząd Woje-
wództwa zapowiadał i jak widać 
konsekwentnie jej przestrzega. 
Zwróciłbym też uwagę na wyraźny 
wzrost dochodów podatkowych. 
Wpływy z CIT wzrosły o 13,9 
mln złotych czyli o 21,2 proc. To 
właśnie pozwoliło na zmniejszenie 
długu, ale i stabilizację finansową 
wielu instytucji wojewódzkich. 
Znalazły się dzięki temu dodat-
kowe pieniądze dla kultury, ale 
poprawa sytuacji w tej dziedzinie 
wynika również z przeprowadzo-
nej restrukturyzacji w Filharmonii 
Opolskiej i Teatrze im. Jana Kocha-
nowskiego.
- W swym wystąpieniu mówił 
Pan także o pozyskaniu funduszy 
zewnętrznych?
- Tak, bo dzięki nim udało się zrea-
lizować wiele ważnych społecznie 
przedsięwzięć. M. in. projekt Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy - „Powrót 
do zatrudnienia”, opolanom 
bardziej znany pod hasłem nianie. 
W jego efekcie 350 rodziców 
skorzystało z pomocy opiekunek 
i mogło wrócić na rynek pracy, 609 
osób uzyskało certyfikat opiekun-

ki. Inne trzy sztandarowe projekty 
były realizowane przez Regionalne 
Centrum Rozwoju Edukacji, m. in. 
„Opolskie szkolnictwo zawodowe 
bliżej rynku pracy”, dzięki czemu 
szkoły zawodowe wzbogaciły się 
o nowe pracownie, a ich uczniowie 
korzystali z dodatkowych lekcji, 
staży zawodowych krajowych 
i zagranicznych, poznawali nowe 
technologie produkcyjne. To ukłon 
także w stronę przedsiębiorców, 
którzy narzekali, że absolwenci są 
nieprzygotowani do zawodu.
- Wspomniał Pan w wystąpieniu 
o wydatku budżetowym, jakim 
było odkupienie od Wałbrzycha 
4 proc. udziałów w spółce Inwest 
Park, zarządzającej Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Dlaczego ten fakt jest tak istotny?
- Bo stajemy się drugim, po Skarbie 
Państwa, udziałowcem spółki, 
zyskaliśmy miejsce w radzie nad-
zorczej i – mam nadzieję – większy 
wpływ w pozyskiwaniu potencjal-
nych inwestorów.
-Przewodniczący sejmiku,Norbert 
Krajczy, mówił o niepokojącej 
sytuacji w ochronie zdrowie 
– scedowaniu części płatności za 
usługi zdrowotne na samorządy 
oraz zapowiedzi, że nie będą 
zwracane tzw. nadwykonania.
- Na razie szpitale, dla których 
organem prowadzącym jest 
samorząd województwa, zanoto-
wały sumaryczną nadwyżkę rzędu 
4,5 mln złotych. Ale przyznaję, 
że zapowiedzi zmian brzmią 
niepokojąco. Samorządów – poza 
tymi naprawdę bogatymi, a tych 
jest nawet w skali kraju niewiele 
– zwyczajnie nie stać, by pełnić 
rolę płatnika świadczeń zdrowot-
nych. Grozi to zapaścią w wielu 
sferach ochrony zdrowia. Ogólnie 
jednak trzeba stwierdzić, ze sytua-
cja finansowa w stosunku do 2014 
roku, poprawiła się w jednostkach 
województwa finansowanych z 
budżetu oraz w innych instytucjach 
samorządu województwa -  dzięki 
prowadzonej przez zarząd i sejmik 
polityce. 

Maria szylska

Dochody budżetu województwa w 2015 roku



OpOlskie WiadOMOŚci RegiONalNe4  czerwiec 2016

     www.opolskie.pl

Opole podzieliło WRds
Poszerzenie Opola i skutki tego procesu dla gmin Dąbrowa, Dobrzeń 
Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa oraz dla powiatu opolskiego -
ziemskiego, były przedmiotem obrad poniedziałkowego posiedzenia Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Obrady WRDS.

Maria szylska

spOŁecZeŃsTWO

Uczestnicy IV Konferencji Odrzańskiej na obradach w Opolu

Region w pigułce

Spotkanie pokoleń

Z inicjatywy Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich i Publicz-
nego Gimnazjum nr 6 w Opolu 
odbyło się 19 maja, pod Pomni-
kiem Bojownikom o Polskość 
Śląska Opolskiego, spotkanie 
pokoleń dla uczczenia pamięci 
walk kadetów ze szkół we Lwowie, Krakowie i Modlinie, którzy dotarli na Śląsk 
i walczyli w III Powstaniu Śląskim. W trakcie uroczystości głos zabrał prof. 
Franciszek Marek, który przypomniał, że 29 kwietnia Sejm RP podjął uchwa-
łę o uczczeniu III Powstania Śląskiego. Uczony mówił, iż Wojciech Korfanty 
świadomie wyznaczył jego wybuch na 3 maja, by uczcić rocznicę Konstytucji 
3 Maja i nawiązać do tego ważnego, polskiego aktu prawnego.

Stypendia dla zdolnych sportowców

Zarząd Województwa Opolskie-
go przyznał stypendia sporto-
we uzdolnionym zawodnikom 
reprezentującym województwo 
opolskie. Wyróżniono 115 za-
wodników w sportach indywi-
dualnych, drużynowych i ze-
społowych. Stypendia 23 maja 
wręczyli wicemarszałek Stanisław Rakoczy oraz radni sejmiku województwa 
opolskiego, Grzegorz Sawicki i Janusz Trzepizur. Kandydatów do stypendiów 
zgłaszały kluby sportowe, wnioski analizowała specjalnie powołana komisja. 
Sportowcy otrzymają stypendia o łącznej wartości 350 000 zł. Najniższe wyno-
si 150 zł miesięcznie, najwyższe - 1.300 zł. 

Marszałek województwa opolskiego, 
Andrzej Buła, który obecnie przewod-
niczy Radzie, zaprosił na spotkanie 
przedstawicieli prezydenta Opola oraz 
dwóch reprezentantów zainteresowa-
nych gmin. Prezydenta reprezentowały 
Małgorzata Stelnicka oraz Iwona Mą-
kolska-Frankowska z Wydziału Euro-
pejskiego i Planowania Rozwoju UM, 
co część członków Rady odebrała jako 
afront. W imieniu gmin głos zabierali 
kolejno wójt Dobrzenia, Henryk Wróbel 
oraz Róża Malik, burmistrz Prószkowa. 
Wójt Dobrzenia w rzeczowej analizie 
zwracał uwagę, iż z tytułu poszerzenia 
granic Opola gminy stracą majątek wart 
124.318 tysięcy złotych (drogi, sieci ka-
nalizacyjne, ciepłownicze, grunty, bu-
dynki). Sam Dobrzeń straci około 57,5 
mln złotych, powiat 17,4 mln, Dąbrowa 
ponad 20 mln złotych. Przypominał, że 
gminy zaciągały kredyty na inwestycje 
– m.in. gmina Turawa wypuściła obli-
gacje, by zbudować kanalizację i nie 
dopuszczać do dalszego zanieczysz-
czania jezior turawskich. Kredyt miała 
spłacać z podatków CH Turawa, teraz 
tych wpływów zostanie pozbawiona, 
zostaną jej same długi i brak możliwości 
rozwoju. Henryk Wróbel wyliczał też, że 
uszczuplenie dochodów gmin z tytułu 
podatków to prawie 60 mln zł rocznie. 
Na dodatek okrojony Dobrzeń, który do-
tąd płacił janosikowe na rzecz biedniej-
szych samorządów, będzie przez kolejne 
dwa lata ponosił opłaty.  Wójt pytał: 
czy takie zmiany mają sens, jeśli w ich 
konsekwencji zagrożony jest byt gmin. 
Przecież zarówno Opole, jak i ościenne 
samorządy w obecnych granicach roz-
wijają się dobrze? A miasto dysponuje 
4000 hektarów gruntów, które może 
przeznaczyć do zagospodarowania.

Iwona Mąkolska-Frankowska oraz 
Małgorzata Stelnicka w przygotowa-
nej prezentacji przekonywały, że wcie-
lanie terenów zurbanizowanych miało 
w przypadku Opola miejsce już wcześ-
niej, że planowana zmiana pozwoli mia-
stu lepiej konkurować z sąsiednimi me-
tropoliami w Katowicach i Wrocławiu, 
że Opole to silny ośrodek akademicki, 
miejsce innowacji i przedsiębiorczo-
ści, co piąte miejsce pracy znajduje się 
w mieście wojewódzkim. Poszerzenie 
granic pozwoli pozyskać nowe tereny in-
westycyjne i nowych inwestorów, lepiej 
wykorzystać wpływy z podatków, zwięk-
szy się o 8 proc. potencjał ludnościowy, 
mieszkańcy przyłączonych miejscowo-
ści zyskają nowe miejsca pracy, wysoki 
standard edukacji,budżety obywatelskie 
oraz komunikację miejską.
Józef Swaczyna, starosta powiatu strze-
leckiego, pytał: - 10 tysięcy nowych 
mieszkańców, to ma być argument dla 
inwestorów. Ilu ich odeszło spod drzwi 
prezydenta? Czy to znaczy, że następne 
do przyłączenia będą Górażdże i Ujazd, 

bo to też fajne tereny?
Inni członkowie Rady zwracali uwagę, 
że sposób przeprowadzenia operacji jest 
uwłaczający godności mieszkańców 
gmin. Pytano, czy prezydent zadeklaro-
wał rekompensatę samorządom za po-
niesione straty i przejęte mienie.
Konsekwencją dyskusji było wypraco-
wanie wspólnego stanowiska strony 
związkowej i samorządowej, w którym 
negatywnie odniosły się do zamierzonej 
operacji. Stwierdzono w nim, że zmia-
ny granic powinny stanowić sytuację 
wyjątkową i być przeprowadzone tylko 
w przypadku zgody zainteresowanych 
stron i poprzedzone analizą długofalo-
wych skutków.
Strona rządowa oraz pracodawcy, ma-
jący przedstawicieli w WRDS, którzy 
stanowiska nie poparli, mają prawo do 
złożenia tzw. opinii odrębnej.

Można składać wnioski o stypendia
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do nagród 
i stypendiów marszałka województwa opolskiego. Można je składać do 
5 lipca br.

Zapraszamy więc:
1/ do składania wniosków o przyznanie 
Stypendium Marszałka Województwa 
Opolskiego. Mogą się o nie ubiegać 
studenci opolskich uczelni oraz osoby 
studiujące poza naszym regionem, ale 
mające zameldowanie na terenie woje-
wództwa opolskiego; a także uczniowie 
i słuchacze szkół, dla których organem 
prowadzącym jest województwo opol-
skie. Warunkiem ubiegania się o stypen-
dium przez uczniów (słuchaczy) szkół 
województwa jest m.in. osiągnięcie  
w tym roku szkolnym średniej minimum 
4,8 oraz sukcesów naukowych na pozio-
mie regionalnym i ponadregionalnym. 
Dla studentów to średnia co najmniej 4,7 
w I semestrze tego roku akademickiego 
i również udokumentowane osiągnięcia 
naukowo – badawcze, sportowe i arty-

styczne na szczeblu ponadregionalnym.
Stypendium przyznaje się na 10 miesię-
cy, wypłacane jest w miesięcznych ra-
tach - wynosi 350 zł miesięcznie dla ucz-
niów i słuchaczy oraz 500 zł miesięcznie 
dla studentów.
2/uczniów wszystkich typów szkół do 
składania wniosków o przyznanie Na-
grody Marszałka Województwa Opol-
skiego Prymus Opolszczyzny. To hono-
rowa nagroda przyznawana uczniom 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjanlych, osiągającym naj-
wyższe wyniki w nauce oraz sukcesy w  
olimpiadach, konkursach, turniejach czy 
przeglądach.
Składać wnioski także można o przy-
znanie Nagrody  Professor Opoliensis  
za najważniejszą pracę naukową oraz 
Nagrody Marszałka Województwa 

Opolskiego za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania i rozwoju 
edukacji. 
Regulaminy wszystkich nagród i stypen-
diów wraz z wnioskami dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego 
w zakładce „edukacja” - http://umwo.
opole.pl/serwis/index.php?id=276.
Wnioski należy składać w terminie do 5 
lipca br. bezpośrednio w sekretariacie 
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Opolskiego lub na adres urzędu. Jak 
co roku, marszałek województwa  wyróż-
ni najlepszych nagrodami i stypendiami 
podczas Regionalnego Święta Edukacji, 
które odbędzie się  w październiku.
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Uczestnicy IV Konferencji Od-

Region w pigułce
Dzień weterana
W obecności zasłużonych kom-
batantów, dzieci, młodzieży 
i samorządowców świętowano 
24 maja Dzień Weterana oraz 
16–lecie powstania Stowa-
rzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ w Opolu. 
Dzień Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa to święto 
wszystkich żołnierzy i funk-
cjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia 
Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granica-
mi. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, przekazał 
dwie odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Otrzymali je Ta-
deusz Ptasznik – uczestnik misji w Egipcie oraz Andrzej Kurdziel - uczest-
nik misji w Iraku, uhonorowany również „Gwiazdą Iraku”. 

Krzewią ideę wolontariatu
W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego za-
kończyła się 24 maja XVII edycja 
Gali Wojewódzkiej Samorządo-
wego Konkursu Dla Nastolatków 
Ośmiu Wspaniałych. Konkurs 
zorganizowany przez Regional-
ne Centrum Rozwoju Edukacji, 
odbywał się pod honorowym 
patronatem marszałka woje-
wództwa opolskiego i opolskiego kuratora oświaty. Finalistką konkursu, która 
będzie nasz region reprezentować w edycji ogólnopolskiej, została Aleksandra 
Salomon, uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Zdzieszowicach. Ola, choć sama jest ciężko chora, pomaga 
chorym dzieciom, na ich rzecz zorganizowała koncert charytatywny. Pozostali 
finaliści to: Aleksandra Calicka i Karolina Tulik z PG nr 9 w Opolu, Magdale-
na Rosiak z Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Opolu, Oliwia Sawicka 
z PG nr 1 w Opolu, Michalina Szablewska z PG nr 1 w Strzelcach Opolskich, 
Aleksandra Wilk z Zespołu Szkół im. Kilińskiego w Krapkowicach oraz Sandra 
Zawada z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego 
w Opolu.

Festiwal kariery
Tłumy uczniów z całej Opol-
szczyzny i ponad 40 stoisk, na 
których prezentowały się szkoły 
średnie, uczelnie i firmy. Tak roz-
począł się 25 maja w opolskiej 
Kubaturze „Festiwal kariery 
– postaw na zawód”, zorganizo-
wany przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Witając młodzież, 
marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, życzył jej, by pożytecznie 
spędziła czas i dobrze się bawiła. Przypomniał, że Kubatura jest własnością 
dwóch osób, które osiągnęły sukces zawodowy i zrobiły karierę – to Kuba 
Błaszczykowski i Jerzy Brzęczek, uznani polscy piłkarze. Także dyrektor WUP, 
Jacek Suski mówił, że chciałby, by młodzi ludzie przyjrzeli się przygotowanym 
stoiskom i spróbowali wybrać dla siebie drogę rozwoju zawodowego. Marsza-
łek Andrzej Buła spotkał się z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu 
– Michałem Żużałkiem, Mikołajem Belowskim i Arturem Mendiukiem, którzy 
ponad dwa lata konstruowali robot pod nazwą SEWKO (na wzór robotów wy-
korzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym). Parking i budynek Kubatury 
wypełniły nie tylko stoiska, ale także sprzęt motoryzacyjny. Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego na demonstracyjnym aucie pokazywał, jakie mogą być 
skutki dachowania, opolska policja eksponowała wyposażenie radiowozów 
i laboratorium kryminalistycznego, Sindbad podstawił jeden ze swoich auto-
karów. Tajniki zawodów zdradzali budowlańcy, aranżerzy wnętrz, fizjoterapeu-
ci, styliści, fryzjerzy, weterynarz. Można było obejrzeć walki robotów, spojrzeć 
przez teleskop słoneczny, który dostarczył Uniwersytet Opolski, wziąć udział 
w pokazie mody.

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

Otwarto pierwszy w regionie bank mleka kobiecego
W Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu otwarto 31 
maja Bank Mleka Kobiecego. W Polsce jest to szóste tego typu laborato-
rium.

Otwarty w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bank 
mleka, od razu znalazł klientelę wśród maluszków.

spOŁecZeŃsTWO

Bank Mleka zajmuje się się pozyskiwa-
niem mleka kobiecego, przechowywa-
niem i dostarczaniem go potrzebującym 
dzieciom, przede wszystkim chorym 
wcześniakom, dzieciom z chorobami 
układu pokarmowego oraz tym, które 
przekazano do adopcji. Placówka zaopa-
trzona jest w niezbędny sprzęt specjali-
styczny, w tym nowoczesny pasteryzator, 
aparat do badania składu pokarmu oraz 
urządzeń chłodniczych do bezpiecznego 
przechowywania mleka.
Bank ma służyć dzieciom rodzącym się 
nie tylko w opolskim szpitalu, ale w ca-
łym regionie. Mleko pozyskiwane jest od 
mam, które są pacjentkami szpitala i nie 
tylko. Dyrektor szpitala Edward Puchała, 
poinformował, że przez krótki czas funk-
cjonowania, bank zebrał już 8 dawczyń 
a z 68 litrów pozyskanego mleka skorzy-
stało 11 maluchów.
Załodze szpitala i osobom zaangażo-
wanym w przedsięwzięcie gratulował 
marszałek Roman Kolek: - To zaszczyt 
być w czołówce tak ważnej i potrzebnej 
inicjatywy. Życzę, aby idea oddawania 
mleka rozwijała się i mogła sprostać po-
trzebom – mówił.
Gabriela Kołodziej, szefowa Banku 
Mleka w Opolu, opowiedziała o historii 
przedsięwzięcia. Pierwszy bank mleka 
powstał w Wiedniu w 1909 r. W Polsce 
funkcjonują one od 2012 roku. Pierwszy 
powstał przy Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie 
dawczyniami pokarmu są pacjentki szpi-
tala. Gabriela Kołodziej mówiąc o opol-
skiej inicjatywie stwierdziła: - Zaczynali-
śmy zupełnie od zera, trzeba było znaleźć 
pomieszczenie, dostosować je, zakupić 
sprzęt, znaleźć ludzi którzy chcieliby 
w takim miejscu pracować i ich wyszko-
lić. Najtrudniejsze okazało się przewidy-
wanie, ile będziemy mieli dawczyń, ile 
mleka i ilu pacjentów. Na szczęście nie 
byliśmy pierwsi i nie byliśmy też sami. 
Kilkakrotnie mogliśmy wizytować bank 

w Rudzie Śląskiej. Koleżanki z Torunia 
i Warszawy odbierają nasze liczne telefo-
ny. Nie do przecenienia są wszystkie rady, 
które otrzymaliśmy.
Projekt dofinansowano z funduszy Me-
chanizmu Finansowego EOG i Norwe-
skiego Mechanizmu pn. „Optymalizacja 
opieki nas kobietą ciężarną, matką i no-
worodkiem z uwzględnieniem kontaktu 
rodziców z dzieckiem i promocji karmie-
nia naturalnego” 

agata poskart

Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

kolejny nabór w OcRg dla przedsiębiorców
75 mln zł – to kwota unijnego wsparcia w kolejnym naborze ogłoszonym właśnie przez 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z puli Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 
Opolskiego na lata 2014-2020. Nabór dotyczy dofinansowania inwestycji związanych z tzw. 
infrastrukturą usług społecznych.

Kierowany jest do mikro, małych i średnich 
firm z woj. opolskiego. Pieniądze można 
w nim pozyskać na adaptację, remont lub 
przebudowę lokalu czy budynku, a także 
na budowę, rozbudowę lub nadbudo-
wę budynku, a inwestycje te – zarówno 
w infrastrukturę, jak i wyposażenie loka-
li i budynków - mają dawać możliwość 
świadczenia usług na rzecz tzw. osób nie-
samodzielnych, np. niepełnosprawnych 
czy starszych.
Planowane przez przedsiębiorców w ra-
mach tego naboru inwestycje mogą doty-
czyć dziennych lub całodobowych domów 
opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych 
(np. dla osób starszych) czy mieszkań tre-
ningowych (np. dla osób opuszczających 
domy dziecka).
„W ramach takiego projektu można też - 
jako element uzupełniający – realizować 
usługi opiekuńcze czy asystenckie świad-
czone w miejscu zamieszkania osoby nie-
samodzielnej” – mówi Małgorzata Adam-
ska, zastępca dyrektora OCRG ds. Wyboru 
Projektów, Informacji i Promocji. 
Zainteresowane naborem firmy będą 
mogły składać wnioski od 11 do 18 lipca. 
W zależności od typu firmy mogą uzyskać 
od 45 do 70 proc. dofinansowania. Mini-
malna kwota dofinansowania w ramach 
tego naboru to 500 tys. zł, maksymalna 
– 7,5 mln zł.
Warto też zaznaczyć, że pula 75 mln zł, do-

stępna w ramach tego naboru, podzielona 
została terytorialnie pomiędzy subregiony 
(brzeski - 7 539 590 zł; kędzierzyńsko-ko-
zielski 12 705 969 zł; północny - 14 111 
539 zł; południowy – 17 683 695 zł oraz 
Aglomeracja Opolska) 22 959 205 zł).
„Przeprowadzona w woj. opolskim spe-
cjalna analiza, będąca załącznikiem do 
naboru wskazała, że na Opolszczyźnie są 
miejsca, gdzie nie ma placówek, których 
tworzenie chcemy wesprzeć. Dzieląc ogól-
ną pulę na subregiony chcieliśmy zadbać 
o to, by tego typu placówki powstawały 
możliwie równomiernie, by służyć miesz-
kańcom całego województwa” – dodaje 
Adamska.

Przypomnijmy, że jest to już kolejny nabór 
dla firm, jaki ogłosiło OCRG w ramach RPO 
woj. opolskiego na lata 2014-2020.
W kwietniu podpisano pierwsze umowy 
z firmami w ramach naboru dot. współ-
pracy gospodarczej i promocji. Pozyskane 
w nim dofinansowanie przedsiębiorcy 
mogą wykorzystać np. na wdrażanie no-
wych strategii biznesowych; promocję 
firm w kraju i za granicą; wchodzenia na 
nowe rynki; wprowadzanie na rynek no-
wych produktów czy usług; zwiększanie 
eksportu czy udział w targach i gospodar-
czych imprezach promocyjnych.
W sumie w ramach naboru dot. współ-
pracy gospodarczej i promocji do OCRG 

złożone zostały 104 wnioski o unijne do-
finansowanie. Po ocenie do dofinansowa-
nia zatwierdzono 50 z nich. Dostaną one 
łącznie w ramach tego naboru 14,65 mln 
zł. Dotychczas podpisano umowy z więk-
szością z zakwalifikowanych do dofinan-
sowania firm.
Także w kwietniu OCRG zakończyło na-
bór na innowacje w przedsiębiorstwach. 
Założona w nim kwota pieniędzy prze-
znaczonych na dofinansowanie projektów 
wynosi 95 mln zł. Pieniądze te pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. W sumie w ramach tego naboru 
wpłynęły 54 wnioski na łączną sumę do-
finansowania ok. 180 mln zł. Trwa ocena 
formalna i merytoryczna projektów.
Ogółem w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. 
opolskie ma blisko 950 mln euro. Na inno-
wacje w przedsiębiorstwa w tym okresie 
przeznaczonych ma być ok. 61,6 mln euro, 
a na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego 
biznesu zarezerwowano łącznie ponad 
160 mln euro.

Szczegółowy opis naboru dot. infrastruk-
tury usług społecznych wraz np. z jego 
regulaminem znajduje się tu:

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-88-
10_1_2_infrastruktura_uslug_spolecz-
nych.html
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Uczestnicy IV Konferencji Odrzańskiej na obradach w Opolu

Region w pigułce
Paczków bawił się trzy dni
Jeden z tych dni był kolejną 
odsłoną Święta Województwa 
Opolskiego, które w tym roku 
odbywało się w dwóch turach 
– 22 maja w Nysie i 4 czerwca 
właśnie w Paczkowie.
Sobotnie świętowanie 4 czerw-
ca rozpoczęło się na paczkow-
skim rynku już o godz. 10.00, 
a otworzył je piknik rycerski. 
Do Paczkowa zawitał również opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego ze 
spektaklem „Wszystkie stworzenia, czyli jak włochatym bywa źle” – całe 
rodziny dobrze bawiły się podczas tego przedstawienia w sali ośrodka kul-
tury. Tak, jak wcześniej w Nysie, także i podczas paczkowskiej imprezy na 
rynku odbył się „Piknik z Funduszami Europejskimi” - dla jego uczestników 
zorganizowano strefy - rekreacji, edukacji i degustacji. Były więc zabawy 
i pokazy, emocje sportowe, występy artystyczne. Opolski Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich proponował konkursy dla dzieci, można było 
dowiedzieć się, jak działa Opolska Karta Rodziny i Seniora i pobrać wnio-
sek o wydanie karty. Tłumy zgromadził zespół BIG CYC, który dał gorąco 
oklaskiwany, energetyczny koncert. 

Będą dobrymi kierowcami
Dwa dni zmagań i nagrodzenie 
8 czerwca laureatów – tak wy-
glądał finał 39. Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. 
W tym roku odbywał się w na-
szym regionie, pod patronatem 
honorowym marszałka woje-
wództwa opolskiego. Uczniów 
z całego kraju gościły Izbicko i Krośnica – tam młodzież rywalizowała 
przez dwa dni. Uczestnicy rozwiązywali testy teoretyczne nt. zasad ruchu 
drogowego, sprawdzali ich znajomość w praktyce, podczas jazdy rowe-
rem po miasteczku i torze sprawnościowym, ćwiczyli także umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szymon Ogłaza, przewod-
niczący Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
gratulując laureatom mówił, że poziom konkursu pozwala sądzić, że jego 
uczestnicy będą w przyszłości dobrymi kierowcami, a już dziś mogą sta-
nowić wzór dla wielu. Zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i gim-
nazjalnych, zwyciężyła Włoszczowa z województwa świętokrzyskiego i to 
właśnie włoszczowscy uczniowie będą reprezentować Polskę w zmaga-
niach europejskich, które odbędą się we wrześniu w Usti na Łabą. 

Po zdrowie z mistrzynią
Już szósty marsz po zdrowie, 
zainicjowany przez wicemar-
szałka Romana Kolka przeszedł 
11 czerwca po opolskiej wyspie 
Bolko. Akcja, organizowana od 
kilku lat przez Wojewódzkie 
Towarzystwo Walki z Kale-
ctwem i partnerów, zachęca 
mieszkańców regionu do ak-
tywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, do ruchu i wspólnej zabawy. Tym razem wraz z marszałkiem 
Romanem Kolkiem marsz poprowadziła Irena Pakosz, mistrzyni Polski 
w nordic walking. Wcześniej był pokaz tai chi i rozgrzewka pod okiem mi-
strzyni. Na ponad trzykilometrową trasę wyruszyło kilkuset uczestników, 
z kijkami lub bez, ale przekonaniem, że warto tak spędzać wolny czas. 
Tegoroczny marsz po zdrowie zorganizowano w ramach programu pro-
filaktycznego, dotyczącego krzewienia zasad zdrowego funkcjonowania 
w środowisku „Aktywna niepełnosprawność-Opolskie 2016”.

Festyn fundacji i honory dla jej twórców
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym 
ma już 25 lat. Utworzyli ją i kierują nią do dziś państwo Teresa i Kazi-
mierz Jednorogowie. Fundacji oddali nie tylko swój czas i umiejętności, 
ale przede wszystkim całe serce.

Bohaterowie Festynu – Teresa i Kazimierz Jednorogowie

Violetta Ruszczewska

spOŁecZeŃsTWO

Zaczynali we własnym mieszkaniu, a dziś 
to kilka obiektów, setki podopiecznych, 
fachowa kadra. Dlatego też marszałek 
województwa opolskiego Andrzej Buła 
uhonorował Teresę i Kazimierza Jed-
norogów odznakami honorowymi „Za 
Zasługi dla Województwa Opolskiego” 
- odznaczenia wręczył wicemarszałek 
Roman Kolek. Także na wniosek samo-
rządu województwa Prezydent RP przy-
znał państwu Jednorogom Złote Krzyże 
Zasługi, które wręczyła wicewojewoda 
Violetta Porowska.
Fundacja ponad 20 lat zaprasza na letnie 
festyny - tak było również w tym roku, 
a 12 czerwca wszyscy bawili się pod 
hasłem „Jesteśmy z Wami już 25 lat”. 
Teresa i Kazimierz Jednorogowie dzię-
kowali na nim współpracującym z nimi 
terapeutom, rehabilitantom, logope-
dom. To dzięki nim podopieczni fundacji 
mają wspaniałą opiekę.
Podczas festynów pogoda niemal za-
wsze dopisuje, zawsze jednak - nieza-
leżnie od pogody - jest wspaniała za-
bawa i mnóstwo atrakcji. A najbardziej 
uroczysty moment to wręczenie medalu 
Serce Dziecku - przyznaje go dziecięca 
kapituła, działająca pod patronatem 
marszałka województwa. W tym roku 
medal otrzymała pani Iwona Siembi-
da, nauczycielka PSP nr 4 w Prudniku. 
Wniosek o jej uhonorowanie złożyli jej 
uczniowie, którzy napisali m.in., że „Pani 
Iwona przekazuje wartości takie jak eko-
logia, bezpieczeństwo i tolerancja. Dzię-
ki Pani Iwonie dzieci odnoszą duże suk-
cesy”. Medal, w imieniu jego patrona, 
wręczył podczas festynu wicemarszałek 
Roman Kolek. 

piękna pamięć
W ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyły się w piątek, 10 
czerwca, VII Opolskie Dni Kresowe – coroczne spotkanie wojewódzkie 
środowisk kresowych.

Witając licznie zgromadzonych gości 
marszałek województwa opolskiego, 
Andrzej Buła, zaczął od osobistej re-
fleksji - swego niedawnego pobytu 
w Stanisławowie na Ukrainie. - To była 
dla mnie podróż sentymentalna, w cza-
sie której starałem się szukać naszej 
historii i korzeni – mówił. Marszałek 
podziękował środowiskom kresowym 
na wzajemny szacunek i tolerancję, za 
mądrość życiową. - A młodym życzę, by 
się uczyli takiej pogody ducha – powie-
dział.
Życzenia Kresowianom składał także 
wicemarszałek Stanisław Rakoczy, 
przypominając, że na Kresach został 
kawałek serca każdego, kto z tamtych 
terenów pochodzi.
Marszałkowie wręczyli odznakę ho-
norową „Za zasługi dla Województwa 
Opolskiego” Henrykowi Wiernemu, 
długoletniemu działaczowi środowisk 
kresowych i kombatanckich oraz straży 
pożarnych.
Alicja Zbyryt z brzeskiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich, apelo-
wała do zebranych na biesiadzie kole-
gów o poparcie inicjatywy utworzenia 
w Brzegu muzeum kresów wschodnich 
i zachodnich. Informowała, iż burmistrz 
miasta byłby skłonny przekazać na ten 
cel historyczny budynek, w którym nie-

gdyś mieściło się gimnazjum, a potem 
szkoła policyjna. Można byłoby zebrać 
w nim pamiątki kresowe, a także moż-
liwa byłaby działalność edukacyjna – 
m.in. prowadzenie lekcji historycznych. 
Jak mówiła pani Alicja jest to istotne, 
bo młodzież ma coraz mniejszą wiedzę 
o historii i życiu na tamtych terenach. 
A konkurs wiedzy o kresach, który się 
cyklicznie odbywał, po raz pierwszy nie 
doszedł do skutku ponieważ – jak się 
okazało – w nowej podstawie progra-
mowej nauki historii w ogóle nie prze-
widziano zajęć o tej tematyce.
Z głosem tym polemizowała Urszula 
Zajączkowska, dyrektor Muzeum Ślą-

ska Opolskiego, przypominając, że nie-
zależnie od pamiątek, które zbiera WBP, 
to w MŚO jest czynna stała ekspozycja 
poświęcona życiu na Kresach. - Nie jest 
więc prawdą, że pamięć zamiera, a pa-
miątek się nie zbiera – mówiła.
Z kolei Irena Kalitowa apelowała, by 
na wzór Sejmiku Województwa Opol-
skiego, który uchwalił, iż 11 lipca bę-
dzie Dniem Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich, podobna uchwała podjęta 
została w Sejmie.
Biesiadę zakończył program artystycz-
ny.

Maria szylska

Medal „Serce Dziecku” dla Iwony Siembidy z Prudnika. Na zdjęciu z wice-
marszałkiem Romanem Kolkiem.

Marszałek Andrzej Buła odznaczył Henryka Wiernego

Fot: Łukasz Józwenko

Rolniczy show w Kamieniu
Od 10 do 12 czerwca odbyła 
się w Kamieniu Śląskim naj-
większa wystawa targowa 
południowo-zachodniej Pol-
ski – Opolagra. Wzięło w niej 
udział 450 wystawców z kraju 
i zagranicy.
Opolagra gościła na Opol-
szczyźnie po raz 13, a po raz 7 
ulokowała się na lotnisku w Kamieniu Śląskim. - Mamy maszyny, które 
nie tylko można zobaczyć i dotknąć, ale także sprawdzić je w działaniu 
– mówił Bernd Koch z DLG International, dodając, że w trakcie trwania 
wystawy spotykali się naukowcy i rolnicy, by wymienić się doświadcze-
niami, że było to ważne miejsce transferu innowacji i postępu.
Oprócz nowoczesnych maszyn rolniczych po raz pierwszy w trakcie Opo-
lagry prowadzony był ich komis. Jak informował Ludwik Apolinarski, or-
ganizator wystawy z ramienia DLG Agrofood, działo się tak na wyraźne 
życzenie rolników. Na wystawie pojawiło się około 50 maszyn używa-
nych.
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Bajkę odnaleźć można w grodźcu
W ciągu niespełna trzech lat teren dawnej górażdżańskiej żwirowni w Grodźcu przeszedł kompletną metamorfozę. W industrialnym 
krajobrazie wyrósł wybudowany z rozmachem kompleks gastronomiczno-hotelowy. A leżące w obrębie działki jeziorko, powstałe po 
wybraniu piasku i żwiru, zostało zagospodarowane i w sezonie jest tłumnie odwiedzane przez plażowiczów.

Właściciele kompleksu, państwo 
Jerzy i Dorota Wienchowie oraz 
ich dzieci Beata i Tomasz, z branżą 
turystyczną do niedawna niewiele 
mieli wspólnego. Rodzice prowa-
dzili od prawie 30 lat usługi trans-
portowe, zajmowali się sprzedażą 
materiałów budowlanych oraz 
brukarstwem. Żwirownia w Grodź-
cu była im doskonale znana. Przy-
padkowo dowiedzieli się o tym, 
że działka została wystawiona na 
sprzedaż. Pan Jerzy, gdy ją kolej-
ny raz zobaczył, zachwycił się jej 
położeniem i od razu pomyślał, że 
w przyszłości mógłby na niej po-
wstać kompleks rekreacyjny. Ope-
racja kupna się powiodła. Rodzina 
zaczęła się przymierzać do zago-
spodarowania terenu - najpierw 
ze wspólnikami, a potem wykupu-
jąc udziały, już samodzielnie. Cel 
był jeden: zbudować oryginalny 
kompleks o charakterze hotelowo-
gastronomicznym, nastawiony na 
turystykę i rekreację. Z pomocą 
przyszły unijne fundusze, które 
można było pozyskać w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2007 – 2013. Złożyli wniosek 
i dofinansowanie otrzymali.
- Choć musieliśmy przebrnąć przez 
wiele biurokratycznych procedur, 
to nie żałujemy. Na każdym eta-
pie inwestycji mogliśmy liczyć na 
pomoc Urzędu Marszałkowskiego 
– mówi Dorota Wiench. I dodaje, że 
dzięki unijnym funduszom można 
było całą inwestycję szybciej sfi-
nalizować, bo zasoby rodzinne nie 
wystarczyłyby na budowę tak dużej 
inwestycji. - Kupiliśmy między in-
nymi nowoczesne wyposażenie do 
kuchni. Dzięki temu nasze urządze-
nia są energooszczędne i bardziej 
ekologiczne. Pieniądze pozwoliły 
nam także na zakup wyposażenia 
hotelowego – mówi.
Kompleks został wybudowany we-
dług projektu Piotra Władygi z ny-
skiej Pracowni Architektonicznej 
Atrium, urządzenia wnętrz podjęła 
się architekt Ewa Budniewska-Bra-
tek. Powstał ciekawy, choć surowy, 
projekt spójny z drewnianymi bry-
łami obu budynków. Recepcję zdo-
bią proste kanapy i fotele, zwraca 
uwagę mozaika na podłodze. 38 
pokoi (łącznie 85 miejsc) urzą-
dzonych zostało funkcjonalnie i ze 

Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
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smakiem. Wykorzystany do ich wy-
stroju kamień i drewno sprawia, że 
są one przytulne i ciepłe.
Rodzina długo zastanawiała się, 
jak nazwać budowany kompleks. 
Nazwa miała być prosta i wpada-
jąca w ucho. I taką wymyślił pan 
Jerzy, któremu nazwa „objawiła 
się” we śnie. „Bajka”, bo każdy 
z gości odwiedzających ośrodek 
ma się czuć jak w bajce. „Bajka” to 
także ukłon w kierunku najmłod-
szych, dla których przygotowano 
plac zabawa zatytułowany „Wyspa 
korsarzy” oraz oryginalny (jedy-
ny w regionie) wodny plac zabaw 
z rozmaitymi atrakcjami (m.in. fon-
tanny i parasole oraz inne zabawki 
tryskające wodą), w sąsiedztwie 
zaś są trzy boiska - do piłki nożnej, 
siatkówki plażowej i koszykówki. 
Dla miłośników przyrody – piękne 
nasadzenia krzewów i kwiatów, 
mostki, oczka wodne. Dla miłośni-
ków kąpieli i słońca – dwie plaże.
Państwo Wienchowie prowadzą swą 
dawną działalność gospodarczą, 
kierowanie nową firmą powierzyli 
dzieciom, które w razie potrzeby 
wspierają swoim doświadczeniem. 
Córka Beata i syn Tomasz prowadzą  
kompleks, dzieląc się obowiązkami 
i odpowiedzialnością (pani Beata 
jest prezesem zarządu).

Obiekt w ciągu niespełna trzech lat 
działalności zdobył uznanie klien-
tów. Jego częstymi gośćmi są znani 
i lubiani w Polsce aktorzy i piosen-
karze oraz inne osoby publiczne, 
którym odpowiada klimat miejsca, 
chętnie więc do niego wracają.
Dzięki unijnym funduszom udało 
się nie tylko zbudować imponują-
cy kompleks turystyczny, ale także 

utworzyć ponad 20 nowych miejsc 
pracy. Właściciele inwestują w ka-
drę. Pracownicy uczestniczą w kur-
sach i szkoleniach. Efektem tego 
doskonalenia zawodowego jest 
wprowadzenie w restauracji nowe-
go menu z kuchnią tradycyjną, ale 
także wykorzystującą nowe techni-
ki gotowania m.in. sovs-vide (go-
towanie próżniowe w niskiej tem-

peraturze, co sprawia, że produkty 
są bardziej delikatne i zachowują 
wartości odżywcze).
To jeszcze nie ostatnie słowo rodzi-
ny Wienchów. W planach jest m.in. 
budowa spa (o tego typu atrakcje 
dopominają się goście) i wielo-
funkcyjnego budynku, w którym 
mogłaby się znaleźć nowoczesna 
sala konferencyjna oraz odbywać 
wesela i imprezy okolicznościowe.

Projekt zatytułowany „Budowa 
kompleksu rekreacyjno-hote-
lowo-rekreacyjnego Balaton 
w Grodźcu, podnoszącego wa-
lory turystyczne Doliny Małej 
Panwi” została zrealizowana 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007 – 2013. 
Działanie 1.4 Rozwój infra-
struktury turystycznej i rekrea-
cyjno-sportowej, poddziałanie 
1.4.1 Wsparcie usług turystycz-
nych i rekreacyjno-sportowych 
świadczonych przez przedsię-
biorców. Projekt realizowany 
był od 1.04.2010 - 31.12.2013 
roku. Jego wartość, to 5.4 mln 
złotych, z czego dofinansowa-
nie unijne wyniosło 2.4 mln 
złotych.

Część hotelowa „Bajki”

Teren kompleksu został ciekawie zagospodarowany.

Maria szylska
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góralskie klimaty w Opolu
Współwłaściciele „Karczmy Opolska Strzecha” od dawna dobrze się czuli w podhalańskich klimatach, dlatego postanowili je przenieść 
do Opola. Tak powstała przy ulicy Częstochowskiej drewniana budowla kryta trzciną wodną, powstała m.in. dzięki unijnym fundu-
szom.
Paweł Domański i Arkadiusz No-
wakowski, bo o nich mowa, któ-
rzy wcześniej nieźle sobie radzili 
w branżach sanitarnej i motory-
zacyjnej, postanowili swoich sił 
spróbować także w gastronomii. 
Na dodatek z mocnym akcentem 
na regionalność – tak w formie 
architektonicznej, jak i w samej 
kuchni. - Nie udałoby się nam 
zrealizować tej inwestycji, gdyby 
nie fundusze unijne – mówi Pa-
weł Domański. - Przymierzaliśmy 
się do nich jeszcze w poprzednich 
rozdaniach dotacji, ale wtedy 
okazało się, że fundusze już zo-
stały rozdysponowane. Dlatego, 
gdy tylko Opolskie Centrum Roz-
woju Gospodarki ogłosiło nabory 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 
do działania 1.4, wspierającego 
infrastrukturę turystyczną oraz 
sport i rekreację, postanowiliśmy 
ubiegać się o dofinansowanie. 
Sami przygotowaliśmy wniosek. 
Nie było to zadaniem łatwym, wy-
magało solidnej lektury obowią-
zujących przepisów i przygoto-
wania, ale przyniosło nam sporą 
satysfakcję, gdy okazało się, że 
wniosek przeszedł i dofinanso-
wanie otrzymaliśmy. Tego rodzaju 
inwestycja, na jaką porwaliśmy 
się, nie byłaby możliwa bez unij-
nego zastrzyku finansowego. Przy 

obowiązujących kosztach kredy-
tów i pracy, nie dalibyśmy rady jej 
sfinansować. Pieniądze otrzymy-
waliśmy w transzach. Każdy etap 
budowy i zakupów składał się 
z naszych pieniędzy i unijnych.
Autorem projektu „Karczmy Opol-
ska Strzecha” był Artur Nikiel 
z Autorskiej Pracowni Projekto-
wej Archetyp z Bielska- Białej, ar-

Maria szylska
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Projekt budowy karczmy regionalnej „Karczma ze smreka” został 
zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjno-sportowej, poddziałanie 1.4.1 Wsparcie 
usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez 
przedsiębiorców. Projekt realizowany był od 1.10.2008 - 31.12.2010. 
Jego wartość, to prawie 1,5 mln złotych, z czego dofinansowanie unij-
ne wyniosło 797 tysięcy złotych.

Karczma Opolska Strzecha - widok od strony ulicy Częstochowskiej

Kontemplować przyrodę można z podcieni karczmy. Sala restauracyjna na parterze

chitekt specjalizujący się w tego 
rodzaju budowlach. Obiekt wzno-
siła rodzinna firma górali podha-
lańskich, trzcinę na dachu ukła-
dali fachowcy, którzy na co dzień 
pracują w Skandynawii, Belgi 
i Anglii, gdzie całe regiony kryte 
są trzciną. Jej żywotność fachow-
cy oceniają na 50 lat. Wnętrze 
współwłaściciele urządzali włas-

nym sumptem i posiłkując się 
podpowiedziami przyjaciół, bo na 
fachową siłę zwyczajnie zabrakło 
kasy.
Budowa trwała trzy lata, w stycz-
niu 2011 roku karczma została 
otwarta. Dysponuje dwiema sa-
lami, obie po 80 miejsc. Ma plac 
zabaw dla dzieci i sympatycznie 
zagospodarowane zaplecze – peł-
ne zieleni i drobnych akcesoriów 
– wóz drewniany, studnia, skal-
niaki.
Właściciele podkreślają, że chcie-
liby, by ich goście poczuli swoj-
ską atmosferę, a oni sami pełnili 
rolę gospodarzy domu. Karczma 
za swą kuchnię regionalną (do 
dyspozycji jest m.in. własny wę-
dzarnik) zdobyła Certyfikat Marki 
Lokalnej – Kulinarne Dziedzictwo 
Opolszczyzny.
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Wspieranie rodzin przeżywających trudności 
w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich 
wychowaniu to system zaplanowanych 
działań, które mają pomóc przywrócić im 
zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Zjawisko zagrożenia 
wykluczeniem społecznym występujące 
wśród dzieci i młodzieży jest niepokojące 
i zawsze wymaga kompleksowej interwencji. 
Średnio na 1000 mieszkańców regionu 
w wieku przedprodukcyjnym przypada niemal 
14 dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy 
zastępczej. To może sprzyjać utrwalaniu 
biedy i jej dziedziczeniu dlatego w RPO WO 
2014-2020 zaplanowano działania, które 
mają pomóc w zapewnieniu lepszego startu 
w dorosłe życie dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich i wykluczonych. 

Kto może startować w konkursach?
Benefi cjentami mogą być instytucje 
zajmujące się pomocą i integracją 
społeczną, działające w sferze ekonomii 
społecznej oraz organizacje pozarządowe, 
mające uprawnienia do świadczenia usług 
w dziedzinie wspierania rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.
Uczestnikami projektów, realizowanych 
przez benefi cjentów, będą mogły być 

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenie.

Działania możliwe do realizacji:
1/  Wsparcie rodziny przeżywającej 

problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
w tym w sytuacji zagrożenia utraty 
możliwości opieki nad dziećmi - pole-
gające m.in. na konsultacjach i specja-
listycznym poradnictwie, terapii, usłu-
gach opiekuńczych i specjalistycznych, 
organizowaniu grup wsparcia, pomocy 
w opiece i wychowaniu dzieci

2/  Wsparcie pieczy zastępczej, zgodnie 
z zakresem usług określonym w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy – 
polegające m.in. na działaniach prowa-
dzących do odejścia od opieki instytucjo-
nalnej w stronę rodzinnych form pieczy 
zastępczej, wzmacnianiu zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej 
osób będących w pieczy zastępczej, in-
dywidualnych programach usamodziel-
niania realizowanych w mieszkaniach 
wspomaganych, kształceniu kandydatów 
na rodziny zastępcze, prowadzących ro-
dzinne domy dziecka i dyrektorów placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych.

Warunki dodatkowe zostaną opisane 
w dokumentacji konkursowej. 

Artykuł współfi nansowany 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.

Rodzina i dziecko w centrum uwagi
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych – Wsparcie rodziny 

i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020

Opolskie rozkwita z Funduszami

Projekty wspierające rodzinę były realizowane już w latach 2007-2013. Na zdjęciu: uczestniczki projektów 
współfi nansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczął w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizację pro-
jektu pod nazwą „Bliżej dziecka i rodziny – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – działanie 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej. Projekt ma charakter innowacyjny w skali kraju i zarazem komplek-
sowy. ROPS jest liderem projektu, natomiast jego partnerami są Opolskie Centrum 
Demokracji Lokalnej w Opolu – FRDL, powiat krapkowicki, miasto Opole oraz gminy 
Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, 
Korfantów, Zdzieszowice, Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie i Pokój.

Projekt przewiduje dwa typy działań – na 
rzecz wsparcia rodziny przeżywającej prob-
lemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wspar-
cie pieczy zastępczej. W sumie weźmie 
w nim udział ponad 1100 osób. – Taki duży, 
partnerski projekt to dla nas i dla naszych 
partnerów nowość i duże wyzwanie. Cieszy 
natomiast fakt, iż do projektu przystąpiły 
małe gminy, bo mamy świadomość, że ich 
potencjał kadrowy czy organizacyjny nie 
zawsze pozwala na samodzielne podjęcie 
takiego przedsięwzięcia. Wartością dodaną 
jest także realizacja projektu w partnerstwie 
publiczno-społecznym, tj. z udziałem orga-
nizacji pozarządowej. Nasza rola polega 
na reprezentowaniu partnerstwa, koordy-
nacji zadań oraz rozliczeniu funduszy, ale 
sami także mamy przypisane zadania me-
rytoryczne, w tym szkolenia podnoszące 
kompetencje asystentów rodziny – mówi 
Agnieszka Gabruk, pomysłodawczyni 
projektu, zastępca dyrektora ROPS.

Okazało się, że w gminach najbardziej 
brakuje asystentów rodziny – około 5 tys. 
opolskich rodzin ma problemy opiekuńczo-
-wychowawcze, więc w regionie powinno 
z nimi pracować ponad 330 asystentów, 
a jest ich zaledwie 68. Odpowiedzią na ten 
problem ma być powstanie 15 stanowisk 
– asystentów rodziny, którzy po zakończe-
niu projektu będą nadal zatrudniani przez 
gminy na zasadzie zachowania trwałości 
miejsc. Kolejnych 60 kandydatów na asy-
stentów zostanie przeszkolonych przez 
partnera projektu – OCDL.

Defi cytem w regionie jest brak tzw. rodzin 
wspierających, czyli tych, które stanowią 
dodatkowy element pozytywnego wpły-
wu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi 
przeżywającymi problemy. – Ważne jest, 
by powstało jak najwięcej takich rodzin, 
a póki co funkcjonuje zaledwie jedna, 
może dlatego, że trudno tu liczyć na ja-
kieś szczególne profity, ponieważ takim 
osobom przysługuje jedynie zwrot kosz-
tów związanych z udzielaniem wsparcia. 
Zaplanowano więc duże dwie kampanie 

promujące taką instytucję – zauważa 
Agnieszka Gabruk.

W projekcie, oprócz tzw. miękkiego wspar-
cia, zaplanowano także powstanie trwałej 
infrastruktury – to trzy mieszkania chro-
nione dla osób usamodzielniających się, 
łącznie 10 miejsc – dwa w Krapkowicach 
i jedno w Opolu. W obu przypadkach miesz-
kania przejdą odpowiedni remont, adap-
tację oraz zostaną wyposażone w podsta-
wowy sprzęt gospodarstwa domowego. 
Kolejna inicjatywa, to powstanie siedmiu 
nowych placówek wsparcia dziennego 
w formie pracy podwórkowej, realizowanej 
przez wychowawców podwórkowych. Na 
realizację takiego wyzwania zdecydowa-
ły się gminy Pokój, Brzeg i Zdzieszowice. 
Gmina Pokój zaplanowała utworzenie pięciu 
takich stanowisk, a Brzeg i Zdzieszowice 
po jednym. Z działań, tzw. pozawdrożenio-
wych ROPS planuje także dwa pikniki na 
rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego 
dla ponad 400 osób każdy, pierwszy od-
będzie się już 25 czerwca r. Celem orga-
nizacji tej inicjatywy jest przede wszyst-
kim promowanie rodzinnych form pieczy 
zastępczej. To tylko niektóre z 23 zadań, 
które realizowane będą w ramach projek-
tu. Potrwa on do końca marca 2018 roku, 
a jego całkowita wartość to ponad 4,8 mln zł.

Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Pierwszy nabór wniosków w ramach działania 8.1 
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych – Wsparcie rodziny i pieczy 
zastępczej RPO WO 2014-2020 już się zakończył. 

Kolejny nabór planowany jest na III kwartał 2017 r.

Na dofi nansowanie projektów dotyczących 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej przeznaczono 

w województwie opolskim w latach 2014-2020 
kwotę 6,5 miliona euro ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w formie dotacji 
przyznawanych w konkursach.
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Kolej regionalna
Bilet miejski w Opolu!

Nie chcesz stać w korkach, zale-
ży Ci na szybkim poruszaniu się 
po Opolu? To oferta skie-rowana 
właśnie do Ciebie !

Od 12 czerwca każda osoba podró-
żująca pociągiem Przewozów Re-
gionalnych w obrębie miasta Opola 
zapłaci tylko dwa złote. Z oferty 
„Bilet Miejski” może skorzystać 
każdy pasażer kupująca bilet jed-
norazowy lub z ulgą ustawową tj. 

Warto pamiętać, że zakupiony „Bi-
let Miejski” nie jest ważny cały 
dzień lecz 30 minut od go-dziny 
wydania lub wskazanej przez po-
dróżnego. Wyjątkiem jest bilet 
zakupiony u kierownika w pocią-
gu. Taki bilet ważny jest 30 minut 
od godziny wydania. Oferta „Bilet 
Miejski” nie jest łączona z innymi 
ofertami taryfowymi. Dodatkowe 
informacje znajdują się na stronie 
www.przewozyregionalne.pl
  
Teraz pojedziesz 
taniej do Opola z Nysy 
i Kluczborka !!

Nowość w ofercie pozataryfowej 
„Połączenie w Dobrej Cenie”. Od 
12 czerwca wszystkie osoby korzy-
stające z przejazdów w relacji Nysa 
- Opole na podstawie biletów mie-
sięcznych zapłacą tylko 190,00 zł. 
To nie koniec niespodzianek!  Roz-
szerzono również powyższą ofertę 

o bilet miesięczny w relacji Opole 
Gł. - Kluczbork i tu cena również 
jest bardzo konkurencyjna w sto-
sunku do in-nych przewoźników, bo 
koszt takiego biletu to 140,00 zł. 
Osobom korzystającym z oferty 
„Połączenie w Dobrej Cenie” przy-
sługują również ulgi usta-wowe  
tj. 33%,37%,49%,51%, 78%,93% 
albo 95%. W takim przypadku stu-
dent posiadający 51% ulgi usta-
wowej za bilet miesięczny tam 
i z powrotem na odcinku Opole – 
Kluczbork za-płaci tylko 68,60 zł., 
natomiast na odcinku Opole – Nysa 
zapłaci  93,10 zł.
Bilet można zakupić z zachowaniem 
30-dniowego terminu przedsprze-
daży jak również za pośrednictwem 
systemu SkyCash oraz Koleo. 
Warto zaznaczyć, że odcinki obję-
te tą ofertą obsługiwane są przez 
autobusu szynowe, które dają 
komfort podróżowania. Wygodne 
siedzenia i klimatyzowany skład 
pociągu pozwoli na chwilę relaksu 
podczas podróży. Z przejazdów po-
ciągami Regio, na podstawie biletu 
mie-sięcznego, możesz również ko-
rzystać w weekendy. Na wycieczkę 
w dni wolne od pracy za-bierz ro-
wer, to tylko siedem złotych więcej. 
Ciekawe miejsca na Opolszczyźnie 
znajdziesz na stronie  www.visito-
polskie.pl . Planuj Podróż z Prze-
wozami Regionalnymi.  Szybko, 
tanio i do celu !!!

Podróżuj taniej 
w czasie Euro 2016!

Piłkarskie emocje warto dzielić 
z innymi. Zbierz grupę znajomych 
i wybierz się kibico-wać poza do-
mem! Dzięki promocji Przewozów 
Regionalnych można zakupić bile-
ty tańsze nawet o 30%. A jeśli ku-
pisz bilet przez aplikację SkyCash, 
możesz wygrać jed-ną z 30 piłek 
Adidasa z logo Mistrzostw.

Na Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej czekaliśmy 4 lata. Aby prze-
żyć piłkarskie emocje, nie trzeba 
wyjeżdżać do Francji – wystarczą 
sprawdzeni znajomi i pasja kibico-
wania. W wybra-nych miejscowoś-
ciach powstały mniejsze lub więk-
sze strefy kibica, w których można 
obej-rzeć mecze na telebimach.
Przewozy Regionalne przygotowa-
ły specjalną ofertę dla wszystkich 
kibiców, którzy chcieliby spędzić 

ten wyjątkowy czas poza domem. 
Euro 2016 to świetna okazja, by 
odwiedzić znajo-mych w innym 
mieście lub zorganizować rodzin-
ne spotkanie i wspólnie kibicować 
naszym! Jak podróżować taniej 
w niewielkich, liczących od 2 do 
4 osób grupach? Wystarczy sko-
rzy-stać z promocji „Ty i raz, dwa, 
trzy”, dzięki której wszyscy znajo-
mi mogą kupować bilety z około 
30-procentową zniżką. 
A te najlepiej kupić w aplikacji 
mobilnej SkyCash i wziąć udział 
w konkursie o nazwie „Strzel gola 
z Przewozami Regionalnymi”, któ-
ry wystartował 10 czerwca. Nagro-
dy to 30 piłek noż-nych Adidasa 
(model Beau Top Glider 5 AC448). 
Każdy prawdziwy kibic powinien 
taką mieć w swoich zbiorach! Aby 
powalczyć o piłkę z logo ME Euro 
2016, wystarczy kupić za pośred-
nictwem SkyCash’a bilety o łącznej 
wartości minimum 100 zł. Konkurs 
potrwa do 10 lipca, a jego wyniki 
ogłosimy 20 lipca br. Pozostałe in-
formacje znajdują się regulaminie.

33%,37%,49%,51%,78%,93% 
albo 95%. Ofertę stosuje się na 
przejazd pociągiem Regio w dowol-
nej relacji od/do stacji położonej 
w tej samej miejscowości tj. Opole 
Główne, Opole Zachodnie, Opo-
le Wschodnie, Opole Go-sławice, 
Opole Groszowice, Opole Groto-
wice. Pamiętajmy, że bilet wg. tej 
oferty ważny jest na przejazd dro-
gą najkrótszą.
Dzięki nowym możliwością, mo-
żesz nawet na chwilę przed od-
jazdem pociągu zakupić bilet i do 
tego nie musisz stać w kolejce przy 
kasie biletowej! Taką możliwość 
dają nowe  systemy   dostępne na 
stronie www.biletyregionalne.pl 
, SkyCash lub Koleo. Aplikacje są 
proste i łatwe w obsłudze.

.

Wspólnie przeżywajmy piłkarskie 
emocje!

Kub bilet przez aplikację sky-
cash



OpOlskie WiadOMOŚci RegiONalNe12  czerwiec 2016

     www.opolskie.pl

Mają wielkie serca
Dwadzieścia trzy zgłoszenia nadeszły do konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2015”. Jego podsumowanie 
odbyło się 24 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Celem konkursu było uhonorowanie i wyróżnienie 
osób działających na rzecz wspólnego dobra. 

Jak wynika z regulaminu, społecz-
nikiem roku może zostać miesz-
kaniec województwa opolskiego, 
który działa nieodpłatne na rzecz 
innych i swojego otoczenia, czyni 
to od lat z dużym zaangażowaniem, 
walczy skutecznie z problemami 
społecznymi, podejmuje inicjaty-
wę poprzez realizację oddolnych 
działań, akcji oraz przedsięwzięć 
społecznych. Gratulując laurea-
tom, wicemarszałek Stanisław Ra-
koczy podkreślał jednak, iż ludzie 
ci, kierują się kryteriami, których 
nie ma w regulaminie - mianowicie 
wielkim sercem i troską poświęco-
ną innym.
W tym roku tytuł Społecznika Roku 
2015 przypadł kilku osobom - kapi-
tuła przyznała pięć równorzędnych 
nagród. Oto laureaci:
Ksiądz Józef Krawiec - nagrodzo-
ny za niezłomność w działaniu na 
rzecz osób bezdomnych, uzależ-
nionych i opuszczających zakłady 
karne. Jest współzałożycielem 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajem-
nej „Barka”, które prowadzi pięć 
wspólnot domowych dla 80 osób 

za wieloletnią działalność, skie-
rowaną zwłaszcza do młodzieży. 
Działa w Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w województwie opolskim. Od lat 
uczestniczy w życiu organizacji 
kombatanckich w całym regionie. 
Udzielał pomocy w opracowaniach 
wniosków o wsparcie finansowe 
kombatantów i rodzin. Angażował 
szkoły w spotkania z kombatanta-
mi. Zorganizował 6-osobowy ze-
spół, który spotyka się z młodzieżą 
gimnazjalną i ponadgimnazjalną 
w szkołach, przekazując młodzieży 
żywą historię wojny i lat powojen-
nych.
Dorota i Gerard Wonsowie - nagro-
dzeni za pielęgnowanie i promo-
cję tradycji regionalnej. Od 25 lat 
zajmują się regionalizmem, gwarą 
śląską, obrzędami i zwyczajami 
ludowymi. Przez 20 lat przygo-
towywali uczniów do konkursów 
regionalnych w Izbicku i Łubnia-
nach. W ramach projektu szkol-
nego utworzyli w 2006 r. Gminną 
Izbę Regionalną w Zębowicach. 
Od 10 lat są jej opiekunami, pro-

bezdomnych. Podejmowane przez 
księdza inicjatywy doprowadziły 
do zwiększenia poczucia bezpie-
czeństwa obywateli w miejscach 
publicznych. Ks. Józef Krawiec 
posiada doskonałe umiejętności 
organizatorskie i negocjacyjne, 
łatwo nawiązuje kontakt, ma zdol-
ności porozumiewania się z ludźmi 
z różnych środowisk.
Tadeusz Rogoża – nagrodzony za 
nieustającą pasję związaną z kul-
turą, turystyką i krajoznawstwem. 
Propaguje wiedzę o regionie po-
przez organizowanie opolskich 
wypraw krajoznawczych - 12 razy 
po mieście Opolu każdego roku, 10 
razy po województwie opolskim, co 
miesiąc spotkania z cyklu „Podró-
że Opolan – dalekie i bliskie”, raz 
w miesiącu spotkania z twórcą, co 
miesiąc wykłady pt. „Śląskie Fo-
rum Krajoznawcze”. Ponadto jest 
honorowym prezesem oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi w Opolu, znanym animatorem 
kultury, działaczem regionalnym, 
krajoznawcą. 
Płk Stefan Szelka – nagrodzony 

wadzą pogadanki i lekcje muzeal-
ne, wzbogacają zbiory, prowadzą 
edukację historyczną. Pani Dorota 
koncentruje się na gwarze, tworzy 
„Zębowicki minisłownik rolniczy”, 
prowadzi z seniorami gwarowe koło 
literackie. Od 3 lat jest animatorką 
osób starszych. Pan Gerard jest 
kolekcjonerem i badaczem historii 
lokalnej, pisze artykuły do „Rocz-
nika Powiatu Oleskiego”. Wspólnie 
od wielu lat organizują imprezy 
powiatowo-gminne w ramach pro-
jektu „Historia lokalna w powiecie 
oleskim” oraz ”Śląskie Biesiady 
Literackie”. Współpracują z LGD 
„Kraina Dinozaurów”, TSKN, Muze-
um Wsi Opolskiej, lokalnymi szko-
łami i stowarzyszeniami.
Jan Bednarek – nagrodzony za 
prawdziwą pasję społecznikowską 
na rzecz swojego otoczenia. Od kil-
ku lat działa społecznie, by ułatwić 
i uatrakcyjnić życie w opolskiej 
dzielnicy Kolonia Gosławicka. Ini-
cjator różnych przedsięwzięć dla 
mieszkańców. Organizator Święta 
Pieczonego Ziemniaka. Wykonał 
kilka ławek dla spacerowiczów, 

tablicę informacyjną. Razem 
z mieszkańcami posadził około 300 
drzew. Doprowadził do zbudowa-
nia dwóch trwałych mostków dla 
pieszych i rowerzystów na rzece 
Malina, obok postawił tablicę in-
formacyjną z mapą okolicy. Przy 
ulicy Krętej zbudował przydrożną 
bibliotekę tzw. bookcrossing dla 
mieszkańców. Wielu mieszkańcom 
dostarczył budki lęgowe dla pta-
ków. 
Jednocześnie przyznano 3 wyróż-
nienia – otrzymali je Barbara Lach 
z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, 
prezes Stowarzyszenia na rzecz 
autyzmu „Uczymy się żyć razem”, 
Elżbieta Sobolewska, inicjatorka 
powstania w Kup Centrum Edu-
kacyjno–Terapeutyczno-Diagno-
stycznego  oraz Andrzej Puławski 
z Zagwiździa, założyciel m.in. Spo-
łecznego Komitetu Odbudowy Za-
bytków w Zagwiździu.

Violetta Ruszczewska

Zdobywcy tytułu „Społecznik Roku 2015” oraz wyróżnieni z członkami kapituły oraz wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym.
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