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Wspólnie
o budżecie
24 listopada br. sejmiko-
wa Komisja Współpracy 
z Zagranicą i Promocji 
Regionu oraz Komisja 
Polityki Regionalnej, 
Gospodarki i Turystyki 
obradowały wspólnie 
w związku z przyjęciem 
uchwały dotyczącej 
wieloletniej prognozy 
finansowej oraz budże-
tu samorządu woje-
wództwa opolskiego na 
rok 2017. 

Skarbnik Stanisław Mazur przed-
stawił radnym założenia budżetu 
województwa na przyszły rok. Rad-
ni zainteresowani byli budżetem 
obywatelskim, który zostanie wpro-
wadzony w województwie od przy-
szłego roku. Zgodnie z założeniami 
będzie on wynosił około 3 mln zło-
tych, a jego rozdział zależeć będzie 
od woli mieszkańców poszczegól-
nych subregionów.
Radny Mariusz Bochenek zwrócił 
uwagę na spadek subwencji oświa-
towej, która spowodowana jest cof-
nięciem 6-latków do przedszkoli. 
Radny Ryszard Zembaczyński pytał 
o prognozę finansową na kolejny 
rok budżetowy, aby możliwe było 
długoterminowe planowanie bu-
dżetu. Wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku Elżbieta Kurek zwróciła uwagę 
na problemy depopulacji wojewódz-
twa i zainteresowana była, w jakim 
stopniu planowane w budżecie 
środki na zadania związane z poli-
tyką społeczną wpłyną na zahamo-
wanie tego spadkowego trendu.

SM-BS

Wspólne obrady komisji sejmiko-
wych związane były z przyszło-
rocznym budżetem województwa.

Założenia budżetu prezentuje 
skarbnik, Stanisław Mazur.

Nadrenia – nasz strategiczny partner
Na Opolszczyźnie przebywała z dwudniową wizytą delegacja z Landtagu Nadrenii-Palatynatu. Przewod-
niczył jej nowo wybrany prezydent Landtagu, Hendrik Hering, dla którego był to pierwszy pobyt w Opolu 
i naszym województwie.

Niemieccy goście wzięli udział w se-
sji Sejmiku Województwa Opolskie-
go, poświęconej m.in. współpracy 
zagranicznej. Wcześniej,  spotkali 
się z przewodniczącym sejmiku, 
Norbertem Krajczym, oraz człon-
kami Zarządu Województwa oraz 
radnymi sejmikowej Komisji Współ-
pracy z Zagranicą.
Witając delegację wicemarszałek 
Stanisław Rakoczy podkreślał, że 
Nadrenia-Palatynat jest naszym 
partnerem strategicznym, trakto-
wanym priorytetowo, o czym świad-
czy zarówno mnogość dziedzin, 
w których dokonuje się współpra-
ca, jak i jej skala. Warto przypo-
mnieć, że z Nadrenią-Palatynatem 
partnerstwa ma 17 opolskich gmin 
i 8 powiatów. Z kolei wicemarsza-
łek Roman Kolek dodawał, iż wizyta 
odbywa się w szczególnym okresie, 
gdy nabrzmiewa problem uchodź-
ców, a narody poszukują swojej toż-
samości. - Cieszę się, że o prioryte-
tach w polityce europejskiej mówić 
będziemy z naszym strategicznym 
partnerem – podkreślił.
Prezydent Hendrik Hering zazna-
czył, że choć jest pierwszy raz 
w Opolu, to czuje się, jak w domu. 
- Partnerstwo z regionem opolskim 
jest dla nas tak samo ważne, jak 
z francuską Burgunią – powiedział. 
I dodał, że Europa stoi dziś na roz-
drożu, możemy ją wzmocnić m.in. 
poprzez silne regiony, które mogą 
być wkładem w jej stabilizację. - Pa-
miętamy jeszcze okres zimnej wojny 
i granice pomiędzy państwami. Pa-
miętajmy też, że obecnie partner-
stwa mogą być realizowane z kim 
chcemy i w taki sposób, jaki sobie 
tylko wyobrazimy - stwierdził.
Prezydent Landtagu stwierdził, że 
chciałby, by oprócz studentów, któ-
rym najłatwiej wpisać się w różne 

realizowane programy, nie zapomi-
nać o tych, którzy podejmują kształ-
cenie dualne. To poszerzy współ-
pracę i sprawi, że nie stanie się ona 
elitarna – powiedział.
O tym, jak ważne jest partnerstwo 
z Nadrenią mówił Norbert Rasch, 
przewodniczący sejmikowej Komisji 
Współpracy z Zagranicą. Przypo-
mniał, że województwo opolskie tyl-
ko w Moguncji ma swoje zagranicz-
ne przedstawicielstwo (nie licząc 
Brukseli). Norbert Rasch odpowie-
dział także na pytanie Hansa-Josefa 
Brachta, wiceprezydenta Landtagu, 
który przypomniał, że był na Opol-

szczyźnie, gdy w Winowie sadzono 
pierwsze winorośle i chciałby wie-
dzieć, jak smakuje zrobiono z nich 
wino. Przewodniczący Rasch przy-
znał, że nie bardzo się ono udaje, 
głównie z braku doświadczeń i tra-
dycji winiarskich, które zarzucono 
w Winowie jakieś 200 lat temu.
Przewodniczący sejmiku, Norbert 
Krajczy, sugerował, że powinny się 
częściej spotykać merytoryczne ko-
misje i wymieniać doświadczenia-
mi, poinformował też, że chciałby, 
by niemieccy goście uczestniczyli 
w odbywających się w Opolu Tar-
gach Senioralnych. - U nich problem 

depopulacji wystąpił dużo wcześ-
niej, mają więc w tej kwestii wypra-
cowane rozwiązania, z których mo-
glibyśmy skorzystać – stwierdził.
Nowy prezydent Landtagu, Hendrik 
Hering reprezentuje partię SPD, ma 
52 lata, jest prawnikiem, w latach 
2006 -2011 był ministrem gospo-
darki, transportu, rolnictwa i upra-
wy winorośli w rządzie landowym 
Nadrenii, w latach 2011 - 2014 prze-
wodniczył SPD w Nadrenii.

Samorząd województwa opolskiego po raz pierwszy gościł nowo wybranego prezydenta Landtagu, Hendrika 
Heringa.

maria szylska

Radni u mniejszości romskiej
Tematyka mniejszości i wielokulturowości Opolszczyzny zdominowała obrady sejmikowej Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyły się 22 listopada br. Komisja, na zaproszenie Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Romów w RP, gościła w Kędzierzynie-Koźlu.

Prezes Towarzystwa Jan Korzeniow-
ski przedstawił radnym problemy, 
z jakimi boryka się mniejszość rom-
ska przy organizacji życia społecz-
no-kulturalnego. Głównym jest 
bezrobocie, stąd potrzeba i prośba 
o wsparcie w opracowaniu progra-
mów samozatrudnienia oraz staży 
zawodowych w instytucjach samo-
rządowych dla przedstawicieli tej 
mniejszości. Prezes Korzeniowski 
zasygnalizował także potrzebę 
wsparcia przy utworzeniu centrum 
kultury romskiej w Opolu. Miejsce 
takie byłoby naturalnym pomo-
stem do promocji kultury romskiej, 

a także integracji z resztą społe-
czeństwa. Radni wyrazili poparcie 
dla tych dążeń podkreślając jedno-
cześnie, jak ważna jest wielokul-
turowość naszego regionu, która 
składa się z różnych kultur, tradycji 
i zwyczajów.
Przewodniczący komisji, Hubert Ko-
łodziej, zaproponował pomoc przy 
poszukiwaniu odpowiedniego miej-
sca, które spełniałoby wymogi cen-
trum kultury. Wicemarszałek Sta-
nisław Rakoczy zaprosił artystów 
romskich do udziału w wydarze-
niach kulturalnych Opolszczyzny, 
aby kultura romska zyskała większe 
grono odbiorców.
W spotkaniu udział brali także 
przedstawiciele mniejszości nie-
mieckiej. Poseł na Sejm RP Ryszard 
Galla oraz prezes Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim - Rafał Bar-
tek, opowiadali o doświadczeniach 

mniejszości niemieckiej w zakresie 
realizacji programów kulturalnych. 
Jak zauważył prezes Korzeniowski 
droga, jaką przebyła mniejszość 
niemiecka przy realizacji swoich 
projektów, może stanowić wzór dla 

mniejszości romskiej. Poseł Gal-
la zapewnił o swoim poparciu dla 
realizacji postulatów i projektów 
mniejszości romskiej.

SM-BS

Przewodniczący komisji, Hubert Kołodziej wręczył prezesowi Janowi 
Korzeniowskiemu drobne upominki.

Fot: Łukasz Józwenko
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Zakorzenieni w regionach
Tematem przewodnim listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 
była współpraca zagraniczna regionu. Województwo opolskie współpracuje 
z 10 regionami, większość z nich położona jest w Europie, a najdalszy z part-
nerów to region Fujian w Chinach.

Debata o współpracy toczyła się w obec-
ności delegacji z Nadrenii-Palatynatu 
– najstarszego partnera zagranicznego 
Opolszczyzny, a także konsulów Chorwa-
cji, Austrii, Łotwy, Ukrainy i wicekonsul 
RFN.
Jak mówił marszałek województwa opol-
skiego, Andrzej Buła, polityka zagranicz-
na, to także polityka gestów niezapisa-
nych w protokołach dyplomatycznych, to 
wola współpracy, wyznaczanie jej kierun-

maria szylska

Listopadowa sesja poświęcona polityce zagranicznej.

iż to partnerstwa regionów wzmacniają 
Europę w trudnych czasach. - Leżymy 
w jej sercu, dlatego musimy szanować 
europejskie wartości takie, jak poszano-
wanie praw mniejszości, demokrację, 
godność człowieka. Obowiązkiem demo-
kratów jest świadome działanie na rzecz 
ich utrzymania – stwierdził.
W dalszej części obrad sejmik wyraził 
zgodę na podjęcie działań, które pozwolą 
przekształcić w szpital kliniczny Woje-

leków. Ten niedobór funduszy skutkować 
będzie pogorszeniem dostępu do świad-
czeń medycznych. Zwróciła na to uwagę 
Najwyższa Izba Kontroli zauważając, 
że czas oczekiwania na niektóre zabiegi 
(usunięcie zaćmy, plastyka stawu kola-
nowego) należy do najdłuższych w kraju. 
Jesteśmy także regionem z największym 
odsetkiem ludzi starych, których leczenie 
jest najdroższe.
Na koniec sejmik przyjął rezolucję, w któ-
rej zwraca się do rządu RP o weryfikację 
rozporządzenia w sprawie ustalenia 
granic powiększonego Opola, wyrażając 
sprzeciw wobec trybu jego przyjęcia. 
Marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę, 
iż w decyzji rządu nie wzięto pod uwa-
gę strat w dochodach okrojonych gmin 
– wyniosą one ok. 60 mln złotych, zaś 
straty majątkowe, to 160 mln złotych. 
Kwoty te niczym nie zostaną zrekompen-
sowane. Gminy będą musiały poradzić 
sobie z mniejszą subwencją oświatową 
oraz mniejszymi wpływami z podatku PIT 
(skutek kwot wolnych od podatku). Dru-
gą rezolucję o treści wspierającej decyzję 
rządu RP przedłożył klub radnych PiS. 
Jego przewodniczący, Dariusz Byczkow-
ski, uzasadniał, że powiększenie Opola da 
mu większe szanse rozwoju, więcej bę-
dzie terenów inwestycyjnych i możliwości 
pozyskania nowych inwestorów, to skłoni 
przede wszystkim młodzież, by pozostała 
w regionie, tu uczyła się i podejmowała 
pracę. - Żeby tak się stało, trzeba nieraz 
podejmować decyzje bolesne – mówił.
W głosowaniu nad rezolucją PiS 13 rad-
nych było przeciw, 6 wstrzymało się, 4 
było za jej przyjęciem. W głosowaniu nad 
rezolucją przygotowaną przez Zarząd 
Województwa „za” opowiedziało się 14 
radnych, trzech wstrzymało, a siedmiu 
zagłosowało na „nie”.

ków, zapisywanie w pamięci zdarzeń, to 
akty solidarności, myślenie o przyszłości. 
- Funkcjonujemy jako region tolerancyjny, 
otwarty na świat - powiedział. Marszałek 
przypomniał, że niegdyś korzystaliśmy 
z niemieckich doświadczeń samorządo-
wych, teraz przekazujemy je partnerom 
ukraińskim. - Nie tyle ważne są zapisy 
umów partnerskich, co przyjaźń, która 
nie ulega wahaniom jak giełdowe akcje 
i która zbliża do siebie ludzi – mówił.
Dokument o priorytetach współpracy 
zagranicznej regionu niebawem będzie 
aktualizowany. Mateusz Figiel, dyrektor 
Departamentu Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu, poinformował, że na 
rok przyszły przygotowywane są dwie 
umowy partnerskie – jedna z regionem 
Uttarakhard w Indiach, druga z Krajem 
Morawsko-Śląskim w Czechach.
Obecny na sesji prezydent Landtagu Nad-
renii-Palatynatu, Hendrik Hering, mówił, 

wódzkie Centrum Medyczne i przekazać 
je Uniwersytetowi Opolskiemu i jego 
nowo powoływanemu wydziałowi lekar-
skiemu.
Wicemarszałek Roman Kolek mówił, iż 
formalne przekazanie odbędzie się na 
przełomie I i II kwartału roku przyszłego, 
gdy gotowy będzie bilans WCM, ale to 
intencyjne pozwoli Centrum ubiegać się 
o fundusze na poprawę bazy medycznej 
– ma je do dyspozycji minister zdrowia 
oraz Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. Sejmik przyjął także apel 
w sprawie postępującego ograniczenia 
w dostępie do świadczeń zdrowotnych 
dla mieszkańców województwa opol-
skiego”. Jak uzasadniał wicemarszałek 
Roman Kolek z roku na rok pogłębia się 
deficyt pomiędzy kwotami przyznanymi 
przez NFZ a tymi niezbędnymi do opła-
cenia wykonanych świadczeń oraz tzw. 
wydatków sztywnych – płace, refundacja 

W debacie o polityce zagranicznej uczestniczyli przedstawiciele zagra-
nicznych konsulatów.

spotkania w Niwkach 
dla organizacji pozarządowych...
W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Niw-
kach odbyło się 27-28 października spotkanie szkoleniowo 
– integracyjnego dla organizacji pozarządowych wojewódz-
twa opolskiego. 

Wzięło w nim udział około 80 przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych z te-
renu województwa opolskiego.
W czasie spotkania została przedstawio-
na Kampania „Kilometry Dobra”, omó-
wiono narzędzie wsparcia i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, jakim 
są klauzule społeczne. Wojciech Dudek 
z Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO przedstawił moż-
liwości pozyskania funduszy unijnych, 
a Bartosz Ostrowski, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Sportu i Tury-
styki  przedstawił możliwości wsparcia 
organizacji pozarządowych z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego. Swoją pre-
zentację na temat innych sposobów na 
pozyskiwanie funduszy dla organizacji agnieszka szyniec

Także w Niwkach odbyło 
się dwudniowe (8-9 grud-
nia) forum rad działalno-
ści pożytku publicznego.
W trakcie spotkania ustalono:
- powołanie Wojewódzkiego Konwentu 
Rad Działalności Pożytku Publicznego, 
- organizację spotkań rad działalno-
ści pożytku publicznego, działających 
w woj. opolskim z organizacjami poza-
rządowymi na obszarze zgodnie z zakre-
sem działania poszczególnych rad,
- kontynuowanie spotkań - Forum Rad 
Działalności Pożytku Publicznego,
- zorganizowanie „banku” specjalistów/
ekspertów III sektora,
- zorganziowanie rejestru rad działalno-
ści pożytku publicznego i wykaz przed-
stawicieli NGO,
- wymiana informacji z instytucjami 
i przedstawicielami „dialogu” (maile, 

przedstawił Piotr Koziol, prezes Funda-
cji Kwitnące Talenty, natomiast bariery 
w komunikowaniu pomogła rozwiązać 
Ewa Duda z Fundacji KTOTO - Zrozumieć 
Alzhaimera. Poprowadziła ona warszta-
ty integracyjne zatytułowane „Przeżyć 
na bezludnej wyspie – nie ma komunika-
cji bez integracji”.
Podczas szkolenia odbyło się spotkanie 
z przedstawicielką Powiatowego Urzę-
du Pracy, która omówiła możliwości  
dotacji z Urzędów Pracy i pozyskiwania  
pracowników i stażystów, a przedsta-
wicielki Urzędu Skarbowego omówiły 
kwestie  związane z problemami napo-
tykanymi przy rozliczeniach z urzędem 
skarbowym.

wysyłamy plany posiedzeń),
- szkolenia dla nowych członków RPP/
kandydatów na członków rad działalno-
ści pożytku publicznego,
- organ wykonawczy JST obecny na po-
siedzeniach rad działalności pożytku 
publicznego,
 - wspólne działania JST i NGO,
- utworzenie platformy wymiany infor-
macji.
W województwie opolskim powołano 
sześć rad działalności pożytku publicz-
nego. Są to: Rada Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Opolskiego, 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku 
Publicznego w Brzegu, Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w  Kę-
dzierzyn-Koźle, Gminna Rada Działalno-
ści Pożytku Publicznego w Grodkowie, 
Gmina Rada Działalności Pożytku Pub-
licznego w Nysie, Opolska Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego w Opolu.

izabela podobińska

Zbiorowe zdjęcie uczestników forum

Wigilia bezdomnych, samotnych, potrzebujących
22 grudnia o godz. 16.00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opo-
lu, przy ulicy Wrocławskiej 158, rozpocznie się 24 Opolska Wigilia Samotnych 
– Bezdomnych – Potrzebujących. Patronat nad nią objął ks. biskup ordynariusz 
Andrzej Czaja.
Zaproszenia na tę uroczystość rozdawane były w 16 opolskich parafiach. Uczest-
nicy wigilii oprócz potraw wigilijnych (m. in. zupy grzybowej, ryby smażonej, 
pierogów, śledzi w oleju) otrzymają paczki żywnościowe. Oprawę muzyczną za-
pewni Orkiestra i Chór Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach oraz zespoły 
regionalne.

18 Opolska szopka Bożonarodzeniowa
17 grudnia na placu plebanijnym kościoła św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach 
rozpoczęła się budowa szopki bożonarodzeniowej. Będzie ją można odwiedzać 
od 24 grudnia br do 6 stycznia 2017 roku (włącznie). Szopka będzie przedstawia-
ła sceny Bożego Narodzenia, znajdą się w niej naturalnej wielkości figury w od-
powiedniej szacie graficznej i oświetleniu.
Kulminacyjnym punktem będzie 18 Opolskie Kolędowanie, które zaplanowano 
na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W czasie wykonywania kolędy „Cicha 
noc” zapłonie 4000 zimnych ogni. Początek kolędowania o godz. 15.30.
Zmotoryzowani mogą w tym dniu parkować samochody na sąsiadującym z koś-
ciołem parkingu Kampusu Politechniki Opolskiej.

i Forum Rad działalności pożytku publicznego...
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Zapowiada się ciekawy rok 2017
O przyszłorocznych zamierzaniach i możliwościach budżetowych informują członkowie Zarządu Województwa.

ReGiON

Imponujące nakła-
dy na programy 
zdrowotne
13,7 mln złotych wyniosą przyszło-
roczne wydatki budżetowe związane ze 
zdrowiem i polityką społeczną – poin-
formował wicemarszałek Roman Kolek. 
W ramach tej sumy na samą ochronę 
zdrowia planowana jest kwota 7,2 mln 
złotych, na pomoc społeczną – 5,7 mln 
złotych oraz 800 tys. na szeroko rozu-
mianą sferę rodzinną. W sumie wydatki 
zdrowotne stanowić będą 2,7 proc. wy-
datków budżetu województwa na rok 
2017. Ponieważ zakłady opieki zdrowot-
nej, dla których podmiotem tworzącym 
jest samorząd województwa, zgłosiły 
swoje potrzeby inwestycyjne na kwotę 
ponad 49 mln złotych, w budżecie na 
wkłady własne do projektów unijnych 
zarezerwowano dla nich kwotę 3 mln 
złotych. Planowane jest także powstanie 
regionalnej platformy informacji o pa-

cjencie, co kosztować będzie ok. 2,25 
mln złotych. Budowę bazy śmigłowco-
wej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Polskiej Nowej Wsi samorząd wesprze 
łączną kwotą 3,71 mln złotych.
- Ilość pieniędzy przeznaczona z budże-
tu samorządu na ochronę zdrowia jest 
niewystarczająca, natomiast tak opty-
mistycznej sytuacji, gdy idzie o progra-
my zdrowotne, realizowane z funduszy 
unijnych jeszcze nie było – komentował 
wicemarszałek Kolek. M. in. ponad 10 
mln złotych przeznaczonych zostanie na 
realizację regionalnego programu walki 
z chorobami cywilizacyjnymi – nadwa-
gą, otyłością, cukrzycą, ponad 33 mln 
złotych na opiekę okołoporodową nad 
matką i dzieckiem, ponad 8 mln złotych 
na profilaktykę jelita grubego i ponad 4 
mln złotych na profilaktykę raka piersi.
Na rok przyszły zaplanowano osiem na-
borów konkursowych na projekty zwią-
zane z profilaktyką zdrowotną i wysokiej 
jakości usługami zdrowotnymi i społecz-
nymi.
 

Rosną wydatki na 
kulturę i edukację
O półtora miliona złotych w porówna-
niu do roku bieżącego wzrosną przy-
szłoroczne wydatki w budżecie wo-
jewództwa na sferę kultury. Wyniosą 
ponad 28,77 mln złotych. Natomiast 
wydatki na edukację rosną z 22 mln 
złotych w roku 2016 do 74 mln w roku 
przyszłym – poinformował wicemar-
szałek Stanisław Rakoczy.

I dodał, że cieszy się, iż Zarząd Woje-
wództwa będzie mógł wywiązać się 
z obietnicy złożonej pracownikom in-
stytucji kultury, a  związanej z drugim 
etapem podwyżek (nastąpi to w lipcu 
2017 roku).
W budżecie zarezerwowano kwotę 
około 3 mln złotych na wkłady włas-
ne dla tych instytucji kultury, które 
realizować będą projekty unijne. Na 
przykład Teatr im. Jana Kochanow-
skiego, który składa projekt moder-
nizacji do Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko otrzyma 
ponad 1,5 mln złotych z przeznacze-
niem na wkład własny.
Wiele przedsięwzięć planowanych 
jest na rok przyszły w sferze eduka-
cji. To przede wszystkim kontynuacja 
programów stypendialnych dla naj-
lepszych uczniów, programu Niwki 
(600 uczestników) oraz kilka projek-
tów realizowanych przez Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
(Sekrety nauki, Opolskie szkolnictwo 
zawodowe bliżej rynku pracy). Adre-
sowane są do kilkudziesięciu szkół 
i kilku tysięcy uczniów z naszego re-
gionu.
zdrowotne stanowić będą 2,7 proc. 
wydatków budżetu województwa na 
rok 2017. Ponieważ zakłady opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest samorząd wojewódz-
twa, zgłosiły swoje potrzeby inwesty-
cyjne na kwotę ponad 49 mln złotych, 
w budżecie na wkłady własne do pro-
jektów unijnych zarezerwowano dla 
nich kwotę 3 mln złotych. Planowa-
ne jest także powstanie regionalnej 
platformy informacji o pacjencie, co 
kosztować będzie ok. 

Bogaty PROW, 
budżet bez zmian
Z przypadającej województwu opol-
skiemu kwoty 52 mln euro w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW), większość pieniędzy 
wykorzystana zostanie w roku 2017 
- poinformował członek Zarządu Wo-
jewództwa, Antoni Konopka. 46,5 
mln złotych przeznaczone będzie na 
gospodarkę wodno-ściekową (wpły-
nęło 39 wniosków o dofinansowa-
nie), około 40 mln złotych wyniosą 
płatności związane z budową dróg 
lokalnych. Powstanie ich łącznie oko-
ło 54 kilometrów. Kwota ponad 4 mln 
złotych zarezerwowana została na 
scalanie gruntów, a ponad 6 mln zło-
tych na targowiska. Zatwierdzonych 
zostało 10 strategii lokalnych przygo-
towanych przez lokalne grupy działa-
nia, które w roku przyszłym ogłoszą 
nabory na realizowane przez siebie 
zadania. Pochłonie to ok. 46 mln zło-

tych. - To będzie dobry rok dla PROW, 
ale wyczerpie większość posiadanych 
przez województwo pieniędzy – zapo-
wiedział Antoni Konopka.
Ponieważ w roku 2017 przypada 20-
lecie „Odnowy wsi”, Zarząd Woje-
wództwa zdecydował się przywrócić 
dotację dla organizacji pozarządo-
wych na działania aktywizujące spo-
łeczności lokalne (kwota 327 tys. zł).
Największe planowane inwestycje 
w gospodarce wodnej, to przebu-
dowa obwałowań w rejonie Kędzie-
rzyna-Koźla (Laski Poborszów i przy 
oczyszczalni ścieków) – 14 mln zło-
tych, budowa obwałowań w Brzegu-
Ratajach – 32,8 mln złotych, budowa 
wału o długości 150 metrów w gmi-
nie Bierawa – ok. 0,6 mln złotych, 
remont 13 obwałowań na kwotę 18,1 
mln złotych, polder Żelazna w Opolu 
– w roku przyszłym 1,8 mln złotych, 
docelowo 16 mln złotych.

Ruch w inwesty-
cjach drogowych
Poprawa komunikacji, lepszy dojazd 
do terenów inwestycyjnych, większe 
bezpieczeństwo zmechanizowanych 
i pieszych użytkowników dróg – za-
powiedział na rok przyszły Szymon 
Ogłaza, członek Zarządu Wojewódz-
twa odpowiedzialny za infrastruktu-
rę.

maria szylska

A to wszystko za sprawą kilkunastu 
inwestycji o wartości 157 mln zło-
tych, które w roku 2017 prowadzone 
będą na drogach wojewódzkich.
Szymon Ogłaza do zadań strategicz-
nych zaliczył m.in. budowę obwod-
nicy Malni i Choruli (kwota 42 mln 
złotych), poprawę dostępności do 
węzłów autostrady A4 Gogolin i Ol-
szowa (etap II) oraz rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 901 na odcinku Do-
brodzień -Kocury (21,1 mln zł), a tak-
że rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
409 na odcinku Dębina-Moszna (14,3 
mln złotych). Dzięki, której ułatwiony 
zostanie dojazd do Mosznej od strony 
Opola, a rowerzyści otrzymają wy-
dzieloną ścieżkę.
Dobiega końca budowa nowego 
wiaduktu nad linią kolejową w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz 
z budową tej drogi po nowym śladzie 
w Strzelcach Opolskich. To rozwiąza-
nie komunikacyjne pozwoli poprowa-
dzić ruch w kierunku na Zawadzkie 
i nieco odciążyć centrum miasta. 
Skrócone także zostały z dwóch lat 
do kilkunastu miesięcy prace przy 
rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 
426 na odcinku Piotrówka – Zawadz-
kie. Także więc i ten odcinek zostanie 
niebawem oddany do ruchu.
W roku przyszłym kontynuowana bę-
dzie budowa obwodnicy Czarnowąsów 
(planowane zakończenie we wrześ-
niu 2017 roku). Z przewidzianego na 
107 mln złotych kosztu tej inwestycji, 
wykonawca przerobił już ok. 80 mln 
złotych. Największy obiekt mostowy 
na rzece Małej Panwi zaawansowany 
jest w 50 procentach, zaś pozosta-
łe obiekty mostowe są w realizacji. 
Oprócz ośmiu zadań strategicznych, 
zaplanowano w trybie konkursowym 
na rok przyszły, siedem zadań drogo-
wych na szlakach o mniejszym natę-
żeniu ruchu, ale ważnych ze względu 
na ruch lokalny. Sfinansowane one 
zostaną z oszczędności poprzetargo-
wych. Z szacunków ynika, że uda się 
w ten sposób wygospodarować około 
60 mln złotych.
W latach 2004-2016 województwo 
opolskie zrealizowało zadania inwe-
stycyjne o wartości 842,1 mln złotych. 
Dofinansowanie z funduszy unijnych 
wyniosło 715,8 mln złotych.
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pierwszy lot tuż po inauguracji 
30 listopada, po ośmiu latach starań, ruszyła w naszym regionie śmigłowcowa baza Służby Ratownictwa Medycznego. Tuż po godzi-
nie 10.00 baza w Polskiej Nowej Wsi zgłosiła dyspozytorom gotowość do udzielania pomocy, a już około 11.00 ratownicy otrzymali 
wezwanie i helikopter poleciał na swoją pierwszą akcję.

– Helikopter wart 28 mln zł będzie 
już u nas na stałe, służąc naszym 
mieszańcom. Oby jak najmniej było 
zdarzeń, w których trzeba go będzie 
wykorzystywać, ale ważne jest, że 
taki sprzęt u nas jest i możemy z nie-
go korzystać. Cieszę się, że po im-
pulsie ze strony przewodniczącego 
sejmiku Norberta Krajczego udało 
nam się wspólnie do tego momentu 
doprowadzić – mówił podczas inau-
guracji działalności bazy marszałek 
Andrzej Buła. – To ważny moment 
dla nas wszystkich.
Przewodniczący sejmiku Norbert 
Krajczy podkreślał natomiast, że 
prawdziwym ojcem tego sukcesu 
i doprowadzenia do szczęśliwego fi-
nału jest prof. Robert Gałązkowski, 
dyrektor Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. – To on za tym chodził 
i tego pilnował, bo też mu na tym 
bardzo zależało – mówił. – Teraz 
najistotniejsze jest to, że baza już 
działa. To przykład dobrej współpra-
cy rządu i samorządu – i to trzeba 
podkreślić. Ważne jest także to, że 
ci, którzy kiedyś byli przeciw temu 
pomysłowi, dziś są za. I cieszę się, 
że udało się ich do tego przekonać 
– powiedział Norbert Krajczy.
Przygotowanie bazy tymczasowej 
zostało sfinansowane przez dyrek-
cję Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, natomiast bazę docelową 
za około 6,5 mln zł sfinansuje sa-
morząd województwa. Helikopter 
został kupiony z pieniędzy unijnych 
i wymogiem programu operacyj-
nego było, że baza musi rozpocząć 
działalność do końca 2016 roku. 30 
listopada ten warunek został speł-
niony.
– Ostatnie województwo rozpoczy-

na dzisiaj dyżur – mówił dyrektor 
Robert Gałązkowski. – W ostatnim 
czasie pokazaliście, że potraficie 
z tego środka ratowniczego korzy-
stać, dlatego też od dzisiaj macie 
swój, ale i polskiego ratownictwa 
medycznego, śmigłowiec, który 

Opolski śmigłowiec w pełnej gotowości. Na pierwsze wezwanie poleciał tuż po otwarciu tymczasowej bazy LPR.

Violetta Ruszczewska

Będzie bezpieczniej

To ogromny projekt, który był realizowa-
ny przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z funduszy unij-
nych. Ale starania o tę inwestycję rozpo-
częły się wiele lat temu, m.in. w urzędzie 
marszałkowskim. O jej powodzenie wal-
czyli wspólnie samorządowcy i parla-
mentarzyści z regionu.
Przypomnijmy – Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu złożył 
kompletny wniosek o dofinansowanie 
projektu do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej 6 czerwca 2011 roku, a 31 stycznia 
2013 roku podpisał umowę z wykonaw-
cą na roboty budowlane.
W ramach projektu przebudowano 
i udrożniono Nysę Kłodzką na odcinku 
od jeziora do Kubic, rozbudowano wały 
przeciwpowodziowe, zmodernizowano 
budowle zbiornikowe. Całość inwestycji 
kosztowała blisko 500 mln zł.

Tak wygląda nowo oddana tama nyska. Rozmowy o potrzebie tej inwestycji toczyły się wiele lat wcześniej m.in. w urzędzie marszałkowskim

Dyrektor Robert Gałązkowski 
poinformował, że od 30 listopada 
Opolszczyzna ma swój helikop-
ter. W tle członkowie Zarządu 
Województwa oraz przewodni-
czący sejmiku Norbet Krajczy. 

9 grudnia oddano do użytku tamę na Jeziorze Nyskim. Tym samym zakończył się pierwszy etap modernizacji zbiornika nyskiego, 
który znacząco poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe  terenów położonych nad Nysą Kłodzką. 

Violetta Ruszczewska

o godzinie 10 zgłosił pełną goto-

wość do wykorzystania.

Ratownik medyczny Michał Saj-

kowski, członek załogi nowego 

śmigłowca podkreślał, że helikop-

ter w ciagu 15 minut potrafi ob-

jąć okrąg o średnicy około 60 km. 

– Możemy bardzo szybko dotrzeć 

do pacjenta i przewieźć go do od-

powiedniego szpitala. To maszyna, 

która daje czas w sytuacji zagroże-

nia zdrowia i życia – mówił.
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ludzie na przestrzeń 
głosują nogami
Rozstrzygnięta została dziewiąta edycja konkur-
su, organizowanego przez samorząd województwa 
opolskiego, na „Najlepszą przestrzeń publiczną 
2016 roku”. Jej laureatką zostało przedsięwzięcie 
pod nazwą „Przebudowa placu Mały Rynek w Opo-
lu”.

Wyróżnienia przyznano „Odbudowie 
stawu rekreacyjnego w zabytkowym 
Parku Wolności w Brzegu, „Rewitali-
zacji otoczenia muru miejskiego oraz 
dziedzińca dawnego wójtostwa w Głu-
chołazach” (to przedsięwzięcie zdobyło 
też nagrodę internautów) oraz „Placowi 
zabaw podwórko Nivea w Siołkowicach 
Starych gm. Popielów.
Otwierając galę laureatów konkursu, 
na której zjawili się inwestorzy, autorzy 
koncepcji architektonicznych i urbani-
stycznych oraz wykonawcy, marszałek 
województwa Andrzej Buła, mówił, 
iż takiej rywalizacji towarzyszą  duże 
emocje, a wybór zwycięzców obarczony 
jest  zwykle subiektywizmem, bo każdy 
z członków komisji ocenia przez pryzmat 
własnych doświadczeń. -Ostatecznie 
jednak oprócz wymogów technicznych, 
które  przestrzenie muszą spełniać, li-
czy się wymiar społeczny. To czy ludzie 
zechcą w te miejsca chodzić, spotykać 
się, bywać. O powodzeniu więc głosują 
nogami – mówił marszałek.
Wiceprezydent Opola, Maciej Wujec, 
uginając się pod ciężarem okolicznoś-
ciowego grawertona, którym został 
obdarowany za zdobycie laurów w kon-
kursie, przypomniał, że przebudowa 
Małego Rynku budziła wiele dyskusji 

i emocji. Zarzucano, iż plac pozbawio-
ny jest zieleni. - Ostatecznie miejsce to 
świetnie wpisuje się w zabytkową prze-
strzeń, a na Mały Rynek powróciło życie, 
w takiej skali, która nas zaskoczyła – po-
wiedział.
Wiceburmistrz Głuchołaz, Roman Sam-
bor, dziękował internautom za głosy od-
dane na zabytkowe mury, przyznawał, iż 
jest to świetna promocja miasta i mobili-
zacja do realizacji kolejnych projektów.
- Celem konkursu – jak informował 
Jacek Tabor, z Departamentu Polity-
ki Regionalnej i Przestrzennej UMWO 
– było przede wszystkim promowanie 
osiągnięć w zakresie zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznych, wskazanie 
najlepszych realizacji w województwie 
opolskim i promocja projektów urbani-
stycznych kształtujących wysoką jakość 
przestrzeni publicznej, nagrodzenie 
i promocja gmin dbających o ład prze-
strzenny i funkcjonalność przestrzeni, 
a także podnoszenie świadomości spo-
łecznej w zakresie kształtowania ładu 
przestrzennego. W tym roku do kon-
kursu zgłoszono 7 zrealizowanych pro-
jektów. Przypomniał także, że od 2008 
do 2015 roku zgłoszono do oceny 165 
realizacji, 38 z nich przyznano nagrody 
i wyróżnienia.
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Wiceprezydent Maciej Wujec ugiął się pod ciężarem otrzymanego grawertonu.

Najlepsza przestrzeń – Mały Rynek w Opolu

Park w Brzegu

Wyróżnienie komisji i nagroda internautów – zabytkowe mury w Głuchołazach

Plac zabaw w Siołkowicach Starych.

muzeum 
Jeńców 
z większym 
rozmachem
Przebywający na Opol-
szczyźnie Jarosław Sellin, 
sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
podpisał z marszałkiem 
województwa, Andrze-
jem Bułą, list intencyjny 
o wspólnym prowadzeniu 
przez rząd i samorząd 
województwa Central-
nego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu oraz o współ-
finansowaniu kosztów 
jego działalności meryto-
rycznej. Stanie się tak od 
1 stycznia 2018 roku.

Do tego czasu strony dopracują szczegóły 
umowy. - Będzie ona – jak zapewniał wi-
ceminister – miała charakter wieloletni. 
Zapewni muzeum większą stabilizację, 
da większy rozmach w organizacji kon-
ferencji, odczytów, publikacji. Jarosław 
Sellin mówił też, że rząd podjął decyzję, 
iż miejsca pamięci o szczególnym zna-
czeniu dla polskiej historii, będące dotąd 
pod opieką samorządów, przejdą pod 
opiekę państwa lub będą prowadzone 
z samorządami przy udziale państwa. 
Jako przykład przywołał Treblinkę, gdzie 
zamordowano około 800 tysięcy polskich 
obywateli oraz podkrakowski Płaszów 
związany z zagładą ludności żydowskiej 
i polskiej.
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
jest miejscem szczególnym – mówił wi-
ceminister. - Upamiętnia wielowiekową 
niewolę jeńców, ludzką udrękę. Mało jest 
takich miejsc w Europie.
Jarosław Sellin podziękował kierowni-
ctwu muzeum za przywracanie pamięci 
o jeńcach, zwłaszcza powstańcach war-
szawskich, za pamięć Katynia i Golgoty 
Wschodu. Takie dramatyczne miejsca 
– jak mówił – skłaniają do refleksji i za-
dumy nad istotą zła, nad ludzkim heroi-
zmem.
Gospodarz spotkania, marszałek Andrzej 
Buła, podziękował za dobrą współpracę 
z resortem kultury, zwłaszcza za reali-
zację zapisów Kontraktu Terytorialnego 
oraz dofinansowanie projektu „Bardzo 
młoda kultura”. Przypomniał, że samo-
rząd województwa od wielu lat zabiegał 
o podniesienie rangi CMJW, które nawet 
w nazwie ma słowo „Centralne” i jest uni-
kalną w skali kraju i Europy placówką. 
W latach 1965 – 1999 muzeum miało 
rangę instytucji centralnej, podległej ów-
czesnemu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Jarosław Sellin podpisał z mar-
szałkiem, Andrzejem Bułą, list 
intencyjny o wspólnym prowa-
dzeniu przez rząd i samorząd wo-
jewództwa Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambino-
wicach-Opolu.
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mamy najlepszą 
obsługę inwestora 
w kraju!
Funkcjonujące przy OCRG Centrum Obsługi In-
westora (COI) w Opolu zostało najwyżej w kra-
ju ocenione przez komisję certyfikacyjną PAIiIZ 
wśród regionalnych centrów obsługi inwestora. 
A strona internetowa COI w Opolu uznana została 
za najbardziej przyjazną dla inwestora zagranicz-
nego w kraju.

- To oznacza, że pod względem ob-
sługi inwestora jesteśmy najlepsi 
w kraju – mówi kierownik opolskie-
go COI dr Iwona Święch-Olender 
i zaznacza, że to lokata najwyższa 
w historii opolskiego centrum ob-
sługi inwestora. – Sześć lat temu 
mieliśmy drugą pozycję w kraju, 
trzy lata temu – czwartą. Bardzo 
nas cieszy, że w tym roku znaleźli-
śmy się na najwyższym miejscu po-
dium – mówi Święch-Olender.
Proces certyfikacji COI odbywa się 
co trzy lata. W tym roku ocenianych 
było trzynaście centrów obsługi 
inwestora z kraju. Wszystkie, któ-
re przeszły tę ocenę pozytywnie, 
otrzymują tytuł Certyfikowanego 
Partnera PAIiIZ, którym mogą po-
sługiwać się przez kolejne trzy lata.
W praktyce pod uwagę brano 
m.in. opinię pracowników PAIiIZ 
o regionalnych centrach obsługi 
inwestora, a także weryfikowano 
działalność COI podczas wizyt au-
dytorskich. Sprawdzano także np. 
umiejętności kierownika COI oraz 
kwalifikacje pracowników, którzy 
byli również obserwowani i ocenia-
ni podczas spotkań z potencjalnymi 
inwestorami.
- Wysoką ocenę PAIiIZ potwierdza 
coraz większa liczba inwestorów, 
którzy są zainteresowani naszym 

regionem i coraz większa liczba 

firm, które decydują się właśnie 

na Opolszczyźnie lokować swoje 

fabryki i zakłady. Pierwsze miej-

sce wśród COI w kraju daje nam 

też duże nadzieje na kolejnych in-

westorów, a co za tym idzie nowe 

miejsca pracy i rozwój gospodarki 

– podkreśla marszałek wojewódz-

twa opolskiego Andrzej Buła.

Mijający rok był rekordowy jeśli 

chodzi o zainteresowanie poten-

cjalnych inwestorów Opolszczyzną. 

Opolskie COI w sumie w tym roku 

obsługiwało dotąd aż 121 pro-

jektów inwestycyjnych, w tym 82 

nowe, czyli takie które pojawiły się 

w roku 2016.

Wśród firm, które wybrały właśnie 

województwo opolskie znalazły się 

duńska firma Skamol; niemiecka 

IFA; chińskie Hongbo czy amery-

kański Henniges Automotive. Łącz-

na, zadeklarowana przez nowych 

inwestorów suma nakładów w re-

gionie to 212 mln euro.

Na zdjęciu Helena Ząbek-Mzyk, dr Iwona Święch Olender oraz Marta
Dudek i zdobyty certyfikat.

katarzyna kownacka (OcRG)

pieniądze na pożyczki i poręcze-
nia dla firm
Ponad 336 mln zł – to pula pieniędzy przeznaczona na pożyczki i poręczenia 
dla firm z wojewóztwa opolskiego, które mają służyć m.in. finansowaniu in-
westycji i rozwojowi przedsiębiorczości. Będzie się o nie można starać w dru-
giej połowie 2017 r. 8 grudnia w Warszawie podpisano w tej sprawie umowę 
z BGK.

Na ogólną kwotę ponad 336 mln zł skła-
da się pula 285,8 mln zł, którą zarząd 
woj. opolskiego zarezerwował na ten 
cel w Regionalnym Programie Operacyj-
nym na lata 2014-2020 oraz 50,45 mln 
zł – pieniądze wnoszone przez BGK lub 
pośredników finansowych w ramach 
15-procentowego wkładu własnego. 
W ramach współpracy z samorządem 
województwa opolskiego w czwartek, 
8 grudnia w Warszawie, BGK podpisał 
w tej sprawie umowy z Opolskim Cen-
trum Rozwoju Gospodarki oraz Woje-

wódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
- To bardzo ważne pieniądze w opolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym. 
Przeznaczone są na pożyczki i poręcze-
nia, a to oznacza, że będą pracować na 
rzecz przedsiębiorców wiele lat słu-
żąc rozwojowi firm, a przez to również 
rozwojowi naszej gospodarki – mówi 
marszałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła.
- Przedsiębiorcy z tych pieniędzy będą 
mogli zacząć korzystać za kilka miesięcy, 
w drugiej połowie 2017 roku, gdy BGK 

w przetargach wyłoni instytucje, które 
będą pełnić rolę pośredników finanso-
wych – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland 
Wrzeciono. Na co będą mogli brać takie 
pożyczki przedsiębiorcy? Np. na wpro-
wadzanie innowacji (np. budowę, rozbu-
dowę czy zakup wyposażenia przez MŚP 
dla zaplecza badawczo-rozwojowego); 
inwestycje związane z wprowadzaniem 
na rynek nowych produktów i usług; 
inwestycje z zakresu poprawy efektyw-
ności energetycznej oraz zmniejszania 
zapotrzebowania na energię w wielo-
rodzinnych budynkach mieszkalnych; 
koszty inwestycji z zakresu wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywności energetycznej przez MŚP 
czy koszty rozpoczęcia działalności go-
spodarczej przez osoby bezrobotne.
Wicedyrektor WUP w Opolu Milena 
Piechnik zaznacza, że o pieniądze na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
będą się mogli starać niepracujący 
mieszkańcy województwa opolskiego 
powyżej 30 roku życia. Pośrednicy fi-
nansowi będą mogli udzielić na ten cel 
łącznie 147 pożyczek.

WYdaRZeNie

mosty dialogu przyznane
Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” została laureatką 
„Złotych Mostów Dialogu 2016”. Statuetki otrzymali także  Zespół Szkół w So-
larni, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi i Hubert Prochota. Nagrody „Mo-
sty Dialogu 2016”  zostały wręczone podczas uroczystej gali na Górze Świętej 
Anny. 

To przyznawana od 2010 roku przez 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i samorząd województwa opolskiego 
nagroda dla ludzi i instytucji, aktywnie 
działających na rzecz kultywowania 
wielokulturowości na Śląsku.
– Dialog to budowanie wzajemności, op-
artej na szacunku do swoich tożsamości 
i upowszechnianiu wspólnych wartości. 
Nawet najpiękniejsze mosty wzniesione 
przez dobre intencje i wzajemne  umowy 
byłyby bezużyteczne, gdyby nie pojawili 
się na nich ludzie dialogu, jego ambasa-
dorowie – mówił podczas uroczystości 
marszałek Andrzej Buła.
Przypomnijmy – w pierwszej edycji Złote 
Mosty Dialogu otrzymali były premier RP 
Tadeusz Mazowiecki i były kanclerz Nie-
miec Helmut Kohl. Tegoroczny laureat 
nagrody specjalnej – Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży  to organizacja, 
która umożliwia spotkania i współpracę 
młodych Polaków i Niemców. Dofinan-
sowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera 
projekty polsko-niemieckie. PNWM zo-
stała utworzona 17 czerwca 1991 roku 
jako organizacja międzynarodowa przez 
rządy Polski i Niemiec. Od początku ist-
nienia organizacji dzięki jej wsparciu 
odbyło się ponad 70 tysięcy projektów, 
w których udział wzięło ponad 2,7 milio-
na uczestników.
W kategorii instytucji  nagrodzono 
Zespół Szkół im. Josepha Freiherra 
von Eichendorffa w Solarni. To szkoła 
dwujęzyczna, w której  nacisk kładzie 
się właśnie na naukę języków obcych 

i regionalizmu. Nominowane do nagrody 
w tej kategorii były także muzea w Nysie 
i Prudniku. Muzeum Ziemi Prudnickiej.
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi 
w Ozimku  otrzymało nagrodę w katego-
rii „organizacje pozarządowe”. Dla jego 
członków niezwykle ważne jest zacho-
wanie kulturowego dziedzictwa, w swo-
jej działalności  dbają także o regionalną 
pamięć historyczną. Obok niego do na-
grody kapituła nominowała Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów” i Śląskie Stowarzyszenie 
Samorządowe.
W kategorii „Ludzie” nagrodę otrzymał 

Laureaci tegorocznych Mostów Dialogu

Violetta Ruszczewska

Hubert Prochota – wieloletni nauczyciel 
muzyki, ale także wspaniały dyrygent or-
kiestry symfonicznej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Opolu. To dzięki niemu or-
kiestra od lat intensywnie współpracuje 
z młodymi muzykami z Niemiec, dając 
m.in. wspólne koncerty w Polsce i Niem-
czech. Nominowanymi do nagrody w tej 
kategorii byli także wójt Radłowa Wło-
dzimierz Kierat i  nauczycielka języka 
niemieckiego Johanna Lemke-Prediger.

Umowę z BKK podpisał marszałek Andrzej Buła, Roland Wrzeciono (OCRG) 
oraz Milena Piechnik (WUP).
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ZdROWie

lepiej zapobiegać, niż leczyć
W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu samorząd wo-
jewództwa opolskiego zainaugurował „Program zapobiegający chorobom cy-
wilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy”.

Ma on charakter pionierski w skali 
kraju, wysoko został oceniony przez 
Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji. W Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 prze-
znaczono na jego realizację 22,6 mln 
złotych.
Jak mówił wicemarszałek Roman Ko-
lek, odpowiedzialny w Zarządzie Wo-
jewództwa za kwestie ochrony zdro-
wia, program zrodził się z potrzeby 
– problem nadwagi i otyłości narasta 
i jest potencjalnym źródłem wielu in-
nych chorób – nadciśnienia, cukrzycy, 
zawałów i udarów mózgu, chorób on-
kologicznych, zwyrodnień kręgosłupa.  
- Taniej zastosować profilaktykę i prob-
lem powstrzymać, niż potem korzystać 
z medycyny naprawczej – przekonywał 
wicemarszałek. 
Opolski program zdrowotny składać 
się będzie z dwóch etapów – w pierw-
szym odbędą się badania przesiewowe 
w kierunku nadwagi, otyłości i cuk-
rzycy, które obejmą 87.700 opolskich 
dzieci i młodzieży (od 6 roku do 18 
lat) oraz 172.500 dorosłych w wieku 
od 45 do 65 roku życia. II etap przewi-
duje opiekę nad osobami z nadwagą 
i otyłością (indywidualne i zespołowe 
spotkania z dietetykiem, diabetolo-
giem, psychologiem, trenerem ruchu).
Wicemarszałek Roman Kolek wręczył 
akty powołania do rady programowej 
pięciorgu wybitnym specjalistom. 
Otrzymali je prof. Ewa Małecka-Ten-
dera - lekarz pediatra, diabetolog, 
kierownik Katedry Kliniki Pediatrii 
i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach, prof. Michał Broni-
kowski – kierownik Zakładu Dydaktyki 
Aktywności Fizycznej AWF w Pozna-

Uczestnicy konferencji ćwiczyli pod dyktando wioślarza Michała Jelińskiego.

maria szylska

niu, Elżbieta Wysocka – inicjatorka 
i organizatorka wielu projektów i akcji 
promujących zdrowy tryb życia poprzez 
aktywność sportową, Michał Jeliński 
– wybitny wioślarz, mistrz olimpijski 
z Pekinu, który mimo cukrzycy I typu 
osiąga najwyższe laury sportowe, prof. 
Monika Bronkowska - kierownik Kate-
dry Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. - Rada 
– jak informował Roman Kolek – ma 
wspierać realizowany program, nad-
zorować merytorycznie jego przebieg, 
wykorzystywać rozwiązania w publi-
kacjach naukowych.
Recepta na pozbycie się zbędnych 
kilogramów teoretycznie jest prosta 
– mówili członkowie rady programo-
wej – wystarczy racjonalne żywienie 
oraz systematyczna porcja aktywności 
fizycznej. Skąd więc plaga nadwagi 
i otyłości, która kosztuje rocznie bu-
dżet państwa (dane z 2014 roku) 11 
mld złotych i sprawia, że hospitalizo-
wanych jest 1,5 mln osób. Zdaniem 
prof. Małeckiej-Tendery walkę z nad-
wagą należałoby zacząć od odchu-
dzenia otyłej kobiety w ciąży. - Jeśli 
w rodzinie jest otyły jeden rodzic, to 
prawdopodobieństwo, że otyłe będzie 
dziecko wzrasta dziewięciokrotnie 
– mówiła. Prof. Michał Bronikowski 
dawał prostą receptę na aktywność 
fizyczną – 10 tys. kroków dziennie. 
Elżbieta Wysocka radziła, by wszel-
ką aktywność dzieci uprawiały wraz 
z rodzicami, a Michał Jeliński polecał 
codzienną aktywność dla zdrowia 
i przyjemności.
Program walki z nadwagą, otyłością 
i cukrzycą realizować będą na razie 
dwaj beneficjenci, których projekty 
zdobyły w drodze konkursowej naj-
większą ilość punktów – Trans Medyk 

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.

dla rejonu północnego obejmującego 
powiaty brzeski, kluczborski, oleski, 
namysłowski oraz Opolskie Centrum 
Rehabilitacji w Korfantowie dla rejo-
nu centralnego z powiatami opolskim, 
grodzkim-miasto Opole, nyskim, prud-
nickim. Szef OCR, Wojciech Machelski 
mówił, że kiedy informował o projek-
cie samorządowców, ci nie kryli sa-
tysfakcji, że wreszcie są to przedsię-
wzięcia skierowane do konkretnych 
ludzi. Z kolei Piotr Majchrzyk z Trans-
Medyka opowiadał, że jest najlepszym 
przykładem, że z otyłością można wy-
grać. Od lutego tego roku stracił już 60 
kilogramów.
Obaj beneficjenci podpisali umowy na 
realizację swoich projektów. Program 
będzie też wdrażany – choć z małym 
opóźnieniem - w rejonie ppołudnio-
wym, tak by z dobrodziejstw programu 
zdrowotnego mogli skorzystać miesz-
kańcy każdego z powiatów – poinfor-
mował wicemarszałek Kolek.

Opolskie szpitale wśród 
najlepszych w kraju
Dziennik „Rzeczpospolita” zamieścił 
ranking stu najlepszych szpitali 2016 
roku. W czołówce placówek zarówno 
tych wielozabiegowych, jak i niezabie-
gowych znalazły się szpitale prowa-
dzone przez samorząd województwa 
opolskiego.
W złotej setce szpitali wielospecjali-
stycznych i onkologicznych na miejscu 
piątym ulokowało się Wojewódzkie 
Centrum Medyczne w Opolu z z 889,89 
punktami (w roku ubiegłym 849), a na 
miejscu trzynastym Szpital Wojewódz-
ki w Opolu, przy ulicy Katowickiej. 
Uzyskał on 877,71 punktów (w roku 
ubiegłym 850).
Natomiast w rankingu szpitali nieza-
biegowych na drugim miejscu znalazł 
się Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
w Opolu, a na miejscu szóstym – Sto-
brawskie Centrum Medyczne Spółka 

z o.o z siedzibą w Kup – Szpital Pulmo-
nologiczno-Reumatologiczny w Kup.
- To wysokie miejsce opolskich szpitali 
to dla mnie duża satysfakcja, zwłasz-
cza że konkurencja była niemała. Spo-
śród tysiąca zaproszonych szpitali, do 
oceny przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia, zgłosiło 
się 226. Zdobywana przez nasze szpi-
tale – z roku na rok - wyższa punkta-
cja pokazuje, że systematycznie dbają 
one o poprawę jakości leczenia i praw 
pacjenta, szkolą personel medycz-
ny, zdobyły wymagane akredytacje. 
Szkoda tylko, że w parze z tymi oce-
nami, nie idą większe pieniądze na 
świadczenia z Narodowego Funduszu 
Zdrowia – komentuje wicemarszałek 
Roman Kolek.

maria szylska

Velux dla namysłowskich 
dzieci
W Namysłowie powstanie nowy żłobek integracyj-
ny dla setki dzieci. Fundatorem tej inwestycji bę-
dzie Fundacja Velux, działająca przy grupie Velux, 
producenta i eksportera okien.  12 grudnia w namy-
słowskiej siedzibie zakładu prezentowano pomysł 
tej inwestycji.

Inwestycja w Namysłowie będzie 
realizowana w innowacyjnej for-
mule partnerstwa trójsektorowego. 
W przedsięwzięcie zaangażowane 
są: finansująca je Fundacja Velux, 
przekazująca grunt pod inwesty-
cję gmina Namysłów oraz odpo-
wiedzialna za budowę, a potem za 
funkcjonowanie żłobka, Fundacja 
Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka 
„Elementarz”.
- Budowa żłobka integracyjnego to 
przedsięwzięcie wyczekiwane przez 
mieszkańców, zwłaszcza tych, 
którzy pracują w największych za-
kładach produkcyjnych w mieście. 
Dotąd naszym priorytetem było, 
by w obecnym żłobku nie zabrakło 
miejsc dla wszystkich chętnych. 
Każdego kolejnego roku coraz trud-
niej było utrzymać tę zasadę. Dlate-
go z dużą nadzieją oczekiwaliśmy 
na decyzję Fundacji VELUX – mówi 
Julian Kruszyński, burmistrz Namy-
słowa.

Budowany żłobek, poza standar-
dową opieką nad dziećmi do lat 3,  
ma oferować szeroki zakres usług 
obejmujących zarówno rehabilita-
cję, jak i indywidualnie opracowane 
programy edukacyjne. Uzupełnie-
niem oferty będą komercyjne usługi 
z zakresu opieki nad dziećmi, porad 
psychologicznych i logopedycznych 
oraz szkoły rodzenia i zajęć grupo-
wych dla dzieci.
Koszty inwestycji oszacowano na 
około 4,3 mln zł netto. W całości 
zostaną pokryte z pieniędzy Fun-
dacji VELUX przeznaczonych na 
dofinansowanie przedsięwzięć 
społecznych. Żłobek będzie działał  
w oparciu o dotacje z gminy i wpłaty 
od rodziców. Uzupełnieniem przy-
chodów będzie działalność komer-
cyjna. Powinien powstać w 2018 
roku.

Violetta Ruszczewska

Program zapobiegający choro-
bom cywilizacyjnym w aspek-
cie nadwagi, otyłości i cukrzycy 
realizowany będzie w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, 
działanie 8.1 Dostęp do wyso-
kiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych. Na jego reali-
zację przeznaczono kwotę ok. 
22,6 mln złotych.

Wizualizacja przyszłego żłobka w Namysłowie.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opol-
skiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

iNTeRReG V-a

Nowe oblicze mosznej i czeskich zamków
Samorząd województwa opolskiego oraz czeskie gminy Albrechcice i Rudoltice Śląskie przygotowują do Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska – Polska wspólny projekt zatytułowany „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”.

Planowane jest powstanie unikal-
nego szklaku turystycznego, który 
po stronie opolskiej obejmie zamek 
w Mosznej, a po stronie morawskiej 
zamki Linhartovy i Rudoltice, jako 
obiekty, które poddane zostaną 
rewitalizacji (sam szlak zakłada 
umiejscowienie na nim ponadto 5 
innych obiektów zarówno po stro-
nie polskiej jak i czeskiej).
Skąd taki dobór partnerów? Tomasz 
Ganczarek, prezes spółki Moszna 
– Zamek, wyjaśnia, iż brano pod 
uwagę wiele czeskich lokalizacji, 
bo w tej okolicy zamków i pałaców 
nie brakuje. Zadecydowała bliskość 
granicy, atrakcyjność terenów i sa-
mych zamków, a także to, że są one 
– podobnie jak Moszna – własnoś-
cią samorządów.
Głównym celem projektu będzie 
stworzenie szlaku zamków i pała-
ców Śląska Opolskiego i Moraw-
skiego poprzez rewitalizację, udo-
stępnienie (lub usprawnienie) dla 
ruchu turystycznego oraz promo-
cję dziedzictwa historyczno-kul-
turowego Zamku Moszna, Zamku 

Linhartovego oraz Zamku Śląskie 
Rudoltice. Dzięki realizacji projek-
tu powstanie  nowy transgraniczny 
produkt turystyczny oraz przedłuży 
się sezon turystyczny po obu stro-
nach granicy, co wpłynie na zwięk-
szenie odwiedzalności regionu i po-
lepszenie sytuacji na rynku pracy 
w branży turystycznej.
Projekt stanowić będzie komple-
mentarne nawiązanie do już pro-
mowanego transgranicznego pro-
duktu turystycznego „Śląsk bez 
granic”, w ramach którego zreali-
zowano dwa transgraniczne projek-
ty: „Nowa destynacja turystyczna” 
oraz „Wieże i punkty widokowe”. 
Projekty te na stałe wpisały się 
w ofertę turystyczną regionów. 
Marka „Śląsk bez granic” stanowi 
rozpoznawalny produkt nie tylko 
na pograniczu polsko-czeskim, ale 
także w ujęciu ogólnokrajowym 
Polski i Czech.
Celem projektu jest będzie zachę-
cenie turystów z obu krajów do 
zwiedzania osobliwości pogranicza, 
ale i do dłuższego pobytu w part-

Fasada zamku w Mosznej zostanie w ramach projektu odnowiona.

nerskich regionach. I tak, by tury-
sta czeski będąc na Opolszczyźnie 
przy okazji zajrzał do Krasiejowa, 
zwiedził Opole, został w regionie 
przez kilka dni korzystając z ofer-
ty gastronomicznej i hotelarskiej. 
Z kolei turysta opolski, odwiedza-
jąc czeskie zamki, zajrzał do Opa-
vy i Ostravy i wykorzystał pobyt na 
poznanie tamtejszych kulinariów 
i klimatów.
Dotąd mimo unikalnego poten-
cjału obu regionów – opolskiego 
i ołomunieckiego - nie udało się 
zorganizować komplementarnej 
oferty turystycznej bazującej na 
posiadanym dziedzictwie. Projekt 
stwarza szansę na zorganizowanie 
170 kilometrowego szlaku z boga-
tą ofertą kulturalną, turystyczną, 
edukacyjną. A przede wszystkim zy-
skają zamki. Najbardziej rozpozna-
walny w kraju XVIII-wieczny zamek 
w Mosznej z 365 pomieszczeniami 
i 99 wieżami oraz pięknym otocze-
niem parkowym, wymaga pilnych 
prac konserwatorskich. Zakres prac 
konserwatorskich, które wykonane maria szylska

zostaną w ramach programu Inter-
reg V-A jest znaczny. - Na szczęście 
zamek ma nowe poszycie dacho-
we. Teraz chcielibyśmy wykonać 
renowację elewacji i zaizolować 
fundamenty, zabezpieczyć piwnice, 
przeprowadzić rewitalizację tarasu 
w najstarszej części zamku. Pra-
cami konserwatorskimi objęta też 
zostanie zabytkowa stolarka okien-
na i drzwiowa. Ponadto planujemy 
remont zabytkowej fontanny oraz 
prace związane z wymianą instala-
cji technicznej. Na zewnątrz zamku 
wymienione będzie ogrodzenie oraz 
nastąpi wymiana oświetlenia – wy-
licza Tomasz Ganczarek. 
Budżet projektu to około 1,9 mln 
euro.
Z kolei zamek Linhartovy w gminie 
Albrechcice (w czasie II wojny mieś-
cił się w nim szpital polowy, obiekt 
płonął w 1944 roku) został przez 
nią przejęty w 2000 roku. Gmina 
zainwestowała w remont i przywró-
cenie budowli pierwotnego – ba-
rokowego – wyglądu. Teraz rewi-
talizacji poddane zostałoby piętro 

w północno-wschodnim skrzydle, 
w sąsiedztwie zamku powstanie 
parking na 20 pojazdów. Planowa-
ny w ramach projektu budżet na ten 
cel wynosi 1,18 mln euro.
Natomiast w renesansowym zamku 
Rudotlice, gdzie w czasie wojny 
mieściło się centrum ćwiczeniowe 
Hitlerjugend, a po wojnie minister-
stwo zdrowia miało tu swoje maga-
zyny, rewitalizacja obejmie elewa-
cję, stolarkę, restaurację podłóg, 
dziedziniec i bramę zamkową. Prze-
widziano na ten cel w projekcie 390 
tys euro.
Projekt „Śląsk bez granic III – za-
mki i pałace” aplikować będzie po 
fundusze z osi 2 – Rozwój poten-
cjału przyrodniczego i kulturowego 
na rzecz wspierania zatrudnienia 
Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska. Całkowity budżet 
projektu to 3,5 mln euro. Autorzy 
projektu będą ubiegać się o fun-
dusze w naborze, który planowany 
jest na koniec czerwca 2017 roku.

Fot: Łukasz Józwenko
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Judo przez granicę
Cztery edukacyjno-sportowe obozy judoków, zakup sprzętu treningowego i niezbędnego do przeprowadzenia zawodów, organizacja 
międzynarodowych turniejów judo – takie są główne założenia projektu „Judo łączy pogranicze”, który realizować będzie z Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Klub Środowiskowy Judo AZS Opole wspólnie z trzema innymi partnerami.

Prezes klubu, a zarazem koordyna-
torka projektu, Anna Chodakow-
ska, nie kryje satysfakcji, że projekt 
uzyskał pozytywną opinię Komitetu 
Monitorującego. - Mamy doświad-
czenia ze współpracy z Czecha-
mi zdobyte w latach 2012-2014. 
Wtedy zachęcił nas do niej jeden 
z rodziców naszych podopiecznych, 
który zaoferował pomoc w pisaniu 
wniosku projektowego i pokonaniu 
niezbędnych procedur. Trafił się 
nam partner z Ostravy, który ideal-
nie wpasował się w nasze potrzeby. 
Okazało się, że identycznie po-
strzegamy kwestie sportowe. Nam 
imponowało czeskie opanowanie, 
racjonalizm, uporządkowanie. Im 
pewnie jakieś inne nasze cechy. 
W każdym bądź razie współpraca 
układała się wzorcowo i po za-
kończeniu tamtego projektu mogę 
powiedzieć, że kocham Czechów 
– mówi Anna Chodakowska.
Kiedy więc pojawiła się możli-
wość kolejnej aplikacji po fundu-
sze Interregu, nikt już Opolan nie 
musiał przekonywać, że warto się 
o nie ubiegać. Projekt „Judo łączy 
pogranicze” będzie miał czterech 
partnerów. Opolanie zaprosili do 
współpracy Klub Sportowy Polonia 
z Rybnika, a czeski Banik Ostrava 
- Klub Judo Železo z Hranic. Zało-
żenia są ambitne. Z zaplanowanych 
czterech obozów dla dziewięćdzie-
sięciorga dzieci i młodzieży (po 40 
z obu krajów i 10 osób kadry szko-
leniowej) każdy odbywać się będzie 
kolejno u każdego z partnerów. 
W trakcie pobytu uczestnicy przej-
dą dodatkowo zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy oraz kurs języ-
kowy, który ułatwi im nawiązanie 
kontaktu z zagranicznymi kolega-
mi. Przewidziano także organiza-
cję czterech międzynarodowych 
turniejów judo – po dwa po stronie 
polskiej i dwa po czeskiej. Będą one 
miały formułę otwartą, co oznacza, 
że walczyć w nich mogą nie tylko 
uczestnicy projektu, ale również 
inni zawodnicy uprawiający tę dzie-
dzinę sportu. Na potrzeby zawodów 
zakupionych zostanie 200 mat judo 
i zestawy tv -laptop, pełniących 
funkcję tablic wyświetlających 
wyniki. Anna Chodakowska mówi, 
że ten sprzęt mocno ułatwia i przy-
spiesza organizację zawodów. - Ju-
doka od chwili wejścia na wagę jest 
ujęty w systemie, który wyświetla 

jego nazwisko, nazwę klubu, ka-
tegorię wagową, uzyskane wyniki, 
pozwala szybko je zsumować – wy-
jaśnia.
Dzięki zakupom projektowym za-
wodnicy otrzymają też dresy i spe-
cjalistyczne judogi, w których będą 
trenować i występować w trakcie 
zawodów. - To są wydatki, które 
zwykle ponoszą rodzice sportow-
ców i często po jakości tego ubioru 
widać różnice w ich w pozycji fi-
nansowej. Dlatego cieszę się z moż-
liwości ujednolicenia strojów spor-
towych. Scali to zespół – twierdzi 
koordynatorka projektu.
Ponadto w ramach „Judo łączy 
pogranicze” odbędzie się osiem 
rekreacyjno-szkoleniowych konsul-
tacji o nazwie Workshop z udziałem 
wszystkich partnerów. Będą to 1-2 
dniowe spotkania, w trakcie któ-
rych przewidziano treningi z udzia-

Zawodnicy AZS Opole na 4 Międzynarodowym Turnieju Judo w Ostravie w 2014 roku.

Projekt „Judo łączy pogranicze” realizowany będzie przez Klub Środowiskowy Judo AZS Opole w partnerstwie 
z Judo Club Banik Ostava, Klubem Judo Železo z Hranic oraz Klubem Sportowym Polonia w Rybniku. Całkowity 
budżet projektu to 265,33 tys. euro. Projekt realizowany będzie z osi 4 – Współpraca instytucji i społeczności 
w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska – Polska. Zakończy się 30 września 2019 roku.

Oprócz zawodów i treningów jest czas na wspólne ognisko.

łem polskich i czeskich trenerów. 
Część zawodów dla dzieci będzie 
sędziowanych przez starszych ko-
legów-zawodników. Będzie to też 
okazja do wspólnego spędzenia 
czasu, zwiedzania, obejrzenia fil-
mu i wzajemnego poznania się.
Projekt będzie realizowany do końca 
września 2019 roku, jego budżet to 
265,33 tys. euro, w tym dofinanso-
wanie z funduszy unijnych wyniesie 
225,53 tys. euro. Klub Środowisko-
wy Judo AZS Opole, jako partner 
wiodący, otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 109 tys. euro.

maria szylska
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Różne smaki tradycji
Projekt zatytułowany „Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze”, przygotowany wspólnie przez gminę Kolonowskie oraz zrze-
szenie pn. Hranická rozvojová agentura z czeskich Hranic zdobył dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska.

- Projekt zakłada poznanie tradycji, 
zwyczajów i historii przez uczniów 
polskich i czeskich szkół. Z naszej 
strony wezmą w nim udział trzy 
szkoły,po stronie czeskiej - cztery. 
Chcemy, by młodzi ludzie poznali 
tradycyjne rolnictwo i jego produk-
ty, sposoby ich przechowywania, 
tradycyjne zawody, miejscowe rę-
kodzieło, tradycje związane z Bo-
żym Narodzeniem i żywą szopką 
– mówi Anna Szaton, koordynator 
projektu.
Polska młodzież zaprezentuje 
potrawy tradycyjne, Czesi poka-
żą zakłady, w których metodami 
tradycyjnymi produkuje się sery, 
tłoczy soki, suszy owoce. Efektem 
projektu ma być m.in. dwujęzyczna 
książka kucharska z przepisami tra-
dycyjnych potraw śląskich i Kraju 
Ołomunieckiego. Tym działaniom 
towarzyszyć też będą inne – festi-
wal ludowej pieśni i tańca, zawody 
w tradycyjnych, ale i nietypowych 
sportach, wspólne prace nad gra-
ficznym symbolem projektu, pozna-
wanie przyrody i jej darów, a także 
wzajemne odkrywanie historii i tra-
dycji.
- Informacja o przyznaniu nam do-
finansowania zapadła w trakcie Ko-
mitetu Monitorującego, który odbył 
się 9 grudnia, dlatego dokładny 
harmonogram współpracy ustali-
my w czasie wspólnych rozmów, 
które – mam nadzieję – odbędą się 
już w styczniu. Chcielibyśmy, by ta 
współpraca z czeskim partnerem 
w sposób znaczący przyczyniła się 
do zmniejszenia lub całkowitego 
usunięcia barier w komunikacji po-
między uczniami z dwóch różnych 
państw. W trakcie wzajemnych 
wizyt uczniowie wszystkich szkół 
będą w stałym kontakcie, będą roz-
mawiać, pomagać sobie, wyjaśniać 
wątpliwości. Z tego względu plano-
wane wizyty są dwu– lub trzydnio-
we, aby uczniowie nabierali śmia-
łości do wzajemnej komunikacji. 
Najważniejsza będzie prezentacja 
przykładów dobrych praktyk i ich 
wykorzystanie w szkołach partner-
skich – zauważa Anna Szaton.
Całkowity budżet projektu, to 
prawie 107 tysięcy euro. Gmina 
Kolonowskie może liczyć na dofi-
nansowanie w kwocie 44 tys. euro, 
Hranice na 62,8 tys. euro. Realiza-
cję projektu zaplanowano na 18 
miesięcy od momentu podpisania 
umowy o dofinansowanie.
- To już nasz czwarty duży projekt 

z tym samym czeskim partnerem – 
mówi koordynatorka. - Dzieli nas od 
Hranic 200 kilometrów, wydawać 
by się mogło, że będzie to dystans 
trudny do pokonania. Tymczasem, 
w trakcie minionych dziewięciu lat, 
czyli od czasu, gdy nawiązaliśmy 
współpracę, zaczęła żyć ona włas-
nym życiem. Partner okazał się fan-
tastyczny, pełen inicjatyw i chęci 
do wspólnych działań. Nasi miesz-
kańcy nawiązali z Czechami liczne, 
nieformalne kontakty. Seniorzy, 
niezależnie od realizowanych pro-
jektów, odwiedzają się i na „włas-
ną rękę” zawiązali wiele przyjaźni. 
Myślę, że to jest największa korzyść 
płynąca z naszej współpracy – za-
uważa Anna Szaton.

Projekt zatytułowany „Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze” realizowany będzie z Programu Interreg V-A Republika Czeska, oś priorytetowa 4 
– Współpraca instytucji i społeczności, przez Agencję Promocji Regionu w Hranicach (Kraj Ołomuniecki) oraz gminę Kolonowskie. Budżet projektu wynie-
sie 106,91 tys. euro, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 90,87 tys. euro.

maria szylska

W trakcie spotkań polsko-czeskich dzieci chętnie brały udział w występach artystycznych.

Dla młodych Czechów przejażdżka takim wozem, ciągniętym przez konia, to nie lada atrakcja.
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Kolej regionalna

materiał przygotowała 
Wioleta protasiewicz 

Przewozy Regionalne 
zmieniają się w POL-
REGIO!
Największy polski przewoźnik kole-
jowy wprowadza nową markę konsu-
mencką. Już niebawem pasażerowie 
w całym kraju będą korzystać z PO-
LREGIO. Zmienią się nie tylko logo 
i barwy firmowe. Kluczową korzyścią 
dla obecnych i przyszłych pasaże-
rów będzie podniesienie standardu 
podróżowania.
Nowy rozdział w historii firmy
Zmiana, jaka już zaszła w spółce, 
jest kolejnym krokiem zarządu, który 
konsekwentnie realizuje proces re-
strukturyzacji. W 2016 roku Przewozy 
Regionalne po raz pierwszy w swojej 
historii osiągną dodatni wynik finan-
sowy we wszystkich obszarach dzia-
łania. Zmiany 
w spółce docenili również partnerzy 
biznesowi, dzięki którym możliwe 
było pozyskanie finansowania na 
zakup nowych pociągów i moderni-
zację już posiadanych składów. Już 
niebawem pasażerowie w całym kra-
ju będą podróżować coraz nowszymi 
i bardziej komfortowymi pociągami.
– Dobre wyniki osiągnięte w 2016 
roku to doskonały moment, aby roz-
począć nowy rozdział 
w historii naszej firmy. Już wkrótce 
nasza spółka rozpocznie funkcjo-
nowanie pod szyldem POLREGIO. 
Jestem przekonany, że nowa nazwa 
szybko zapadnie w pamięć naszym 
pasażerom, o co będziemy się stara-
li, wciąż udoskonalając naszą ofertę 
i unowocześniając tabor – zaznacza 
Mikołaj Turowski, rzecznik prasowy 
Przewozów Regionalnych.

Pod skrzydłami orła
Nowa nazwa to nie jedyna zmiana, 
jaką przygotował największy polski 
przewoźnik kolejowy. Spółka zmienia 
również swoje logo. Jego symbolem 
jest grafika nawiązująca do resoru 
koła wagonu połączonego z sym-
bolicznym przedstawieniem orła. 
Taki znak graficzny najlepiej oddaje 
misję firmy – służbę mieszkańcom 
wszystkich regionów Polski opartą na 
wiedzy, doświadczeniu, fachowości 
i tradycji.
Filar obsługi klienta
„POLREGIO. Budujemy dobrą kolej – 
budujemy dobre relacje” – w tym ha-
śle zawiera się cała filozofia spółki. 
– Dzięki nam ludzie w Polsce mogą 
każdego dnia wygodnie i sprawnie 
przemieszczać się, swobodnie rea-
lizując swoje plany. Bez względu na 
to, gdzie mieszkają – w małym czy 
dużym mieście – chcemy im ułatwiać 
dojazd do ważnych miejsc, takich jak 
praca, szkoła, urzędy, sklepy i dom. 
Wierzymy, że nasze doświadczenie 
i odpowiedzialność pozwolą budować 
przyjazną kolej, z której będą dumni 
i nasi klienci i kolejarze – dodaje Tu-
rowski.
Dzięki głębokim zmianom, które 
są już zostały wprowadzone i będą 

wprowadzane 
w przyszłości, POLREGIO będzie 
w stanie zwiększyć swoją konkuren-
cyjność na rynku, a co za tym idzie 
osiągać jeszcze lepsze wyniki finan-
sowe i podnosić jakość usług. Do 
końca 2017 r.  na tory wyjedzie 50 
nowych lub gruntownie zmoderni-
zowanych pociągów w nowych bar-
wach spółki. Z kolei już w pierwszej 
połowie stycznia 2017 r. przewoźnik 
zaprezentuje swoim pasażerom nowe 
narzędzie umożliwiające kupno bile-
tu, znalezienie informacji 
o aktualnych promocjach i zmianach 
w rozkładzie jazdy: funkcjonalną, 
przejrzystą, łatwą w obsłudze i no-
woczesną stronę internetową. 
Przewozy Regionalne, właściciel 
marki POLREGIO, powstały w 2001 
r. Są największym pasażerskim prze-
woźnikiem kolejowym w Polsce. 
Każdego dnia na tory w całej Polsce 
wyjeżdża około 1800 naszych pocią-
gów. W ciągu roku z usług Przewozów 
Regionalnych korzysta ponad 77 mln 
pasażerów. Udział firmy w rynku ko-
lejowych przewozów pasażerskich 
wynosi ponad 27 proc.

w sklepie internetowym na stronie 
biletyregionalne.pl. Rabat zostanie 
naliczony automatycznie po wybra-
niu odpowiedniej formy płatności. 
Warto pamiętać, że bilety zakupione 
w ramach tej promocji nie podlegają 
zwrotowi.
Szczegółowy regulamin promocji 
można pobrać na stronie www.prze-
wozyregionalne.pl 

Konferencja prasowa 
poświęcona wprowa-
dzeniu nowego rozkła-
du jazdy pociągów.
W dniu 1 grudnia br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Opolskie-
go odbyła się konferencja prasowa 

poświęcona nowemu rozkładowi 
jazdy pociągów, który zaczął obowią-
zywać od dnia 11 grudnia br. W kon-
ferencji wzięli udział przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Prze-
wozów Regionalnych.  
Podczas spotkania została podpisana 
przez Prezesa Przewozów Regional-
nych Pana Krzysztofa Mamińskiego 
oraz Członka Zarządu Województwa 
Opolskiego Pana Szymona Ogłazę 
umowa na ofertę przewozową na 
2017 rok. Warto przypomnieć, że jest 
to drugi rok obowiązywania pięciolet-
niego kontraktu, jaki samorząd woje-
wództwa opolskiego zawarł ze spółką 
Przewozy Regionalne.  
Na konferencji zostały zaprezentowa-
ne najważniejsze zmiany jakie będą 
wprowadzone 
w nowym rozkładzie jazdy 
pociągów w 2017 roku. Do 
oferty zostaje wprowadzo-
nych 14 nowych połączeń 
do stacji Brzeg, Pludry, 
Częstochowa oraz Karłowi-
ce.  Pozytywnymi zmianami 
dla pasażerów z pewnością 
będą lepsze skomunikowa-
nia ze wschodnią częścią 
regionu, dodatkowe pocią-
gi w dni nauki szkolnej oraz 
krótszy czas podróży na 
niektórych liniach. Zapre-
zentowane zostały również 
nowe oferty obowiązujące 
w województwie opolskim 
oraz zmiany dotyczące pobieranych 
opłat za wydanie biletu przez drużynę 
konduktorską w pociągu.  
Jak poinformował członek Zarządu 
Województwa Opolskiego Szymon 
Ogłaza  w grudniu tego roku zostaje 
odebrany 4 nowoczesny pociąg typu 
Impuls, który będzie jeździł na linii 
Kędzierzyn Koźle –Opole Główne 
– Brzeg – Wrocław Główny. Nowy 
tabor wpłynie na lepszy komfort 
podróżowania. Nie zapominajmy, że 
na opolskich torach od dawna jeździ 
11 autobusów szynowych oraz 3 zmo-
dernizowane pociągi typu EZT AL. 

Wznowienie połączeń 
do stacji Pludry i Kiel-
cza.
Już od 11 grudnia br. zostały wzno-
wione połączenia kolejowe do stacji 
Pludry, które znacznie ułatwi dojazd 

o godzinie 7:29 oraz 15:29. 
Od 11 grudnia br. zostały również 
uruchomione dodatkowe pociągi 
w dni nauki szkolnej na trasie Opole 
– Karłowice tj:
• Opole (odjazd  6:08 i 14:07) 
– Karłowice (przyjazd  6:51 i 14:50) 
– kursują w dni nauki szkolnej
• Karłowice (odjazd  7:05 
i 15:05) – Opole (przyjazd  7:49 
i 15:49) – kursują w dni nauki szkol-
nej

Na weekendy i w świę-
ta podróżuj taniej 
Bilet turystyczny i mini bilet tury-
styczny to doskonała oferta dla osób 
podróżujących 
w weekendy, uprawnia bowiem do 
wielokrotnej liczby przejazdów od 
godz. 18:00 
w dniu roboczym poprzedzającym 
bezpośrednio kolejno po sobie nastę-
pujące dni wolne od pracy, do godz. 
6:00 pierwszego dnia roboczego na-
stępującego po tych dniach. Umoż-
liwia on zatem podróżowanie od go-
dziny 18:00 w piątek, do godziny 6:00 
w poniedziałek (termin ważności 
rozpoczyna się od daty wskazanej na 
bilecie). Niewątpliwym plusem jest 
możliwość korzystania z oferty w tzw. 
“długie weekendy”, wtedy ważność 
biletu rozszerza się również na dni 
świąteczne sąsiadujące bezpośred-
nio z weekendem.
Z biletem turystycznym można podró-
żować pociągami REGIO Przewozów 
Regionalnych, Arriva RP, Kolei Dol-
nośląskich (KD), Kolei Śląskich (KŚ), 
Kolei Wielkopolskich (KW) Kolei Ma-
łopolskich (KMŁ) oraz Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej (ŁKA), co w praktyce 
pozwala podróżować prawie po całej 
Polsce.
Bilet turystyczny  w zryczałtowanej 
cenie 45,00 zł 
mini bilet turystyczny to oferta dla 
osób podróżujących wyłącznie po-
ciągami REGIO Przewozów Regio-
nalnych, za to w bardzo  korzystnej 
cenie.
mini bilet turystyczny  w  zryczałto-
wanej cenie 39,00 zł - ważny jest wy-
łącznie w pociągach REGIO.
Posiadacze biletu turystycznego 
i mini biletu turystycznego mogą 
podróżować na jego podstawie na 
wybranych odcinkach linii kolejo-
wych poza granicami Polski. Szcze-
gółowe wykazy odcinków, na których 
honorowane są te bilety, znajdują się 
w zakładkach z ofertami międzynaro-
dowymi w komunikacji z Republiką 
Czeską i Niemcami.

Kup bilet za pomocą 
urządzenia mobilnego. 
Przed zakupem biletu warto zastano-
wić się czy może skorzystać z nowych 
możliwości jakimi jest zakup biletu 
przez internet lub z aplikacji Sky Cash 
oraz Koleo.  Dzięki tym możliwością, 
każdy pasażer może w parę sekund, 
nawet przed odjazdem pociągu ku-
pić bilet na pociąg. Aplikacja Sky 
Cash, jest bardzo łatwa i czytelna. 
Po weryfikacji i zalogowaniu się na 
swoje konto wystarczy dodać kartę 
płatniczą , by móc od razu kupić bilet 
na wybrane połączenie. Warto tu za-
znaczyć, że podczas takiej transakcji 
nie pobierana jest żadna prowizja. 
System działa w oparciu o technolo-
gię dostarczaną przez MasterCard. Ta 
aplikacja to kolejna możliwość, dzię-
ki której możemy w łatwy i wygodny 
sposób  zakupić bilet, bez koniecz-
ności stania w kolejkach. Zaprasza-
my wszystkich serdecznie na stronę 
www.przewozyregionalne.pl aby do-
wiedzieć się więcej o nowych możli-
wościach zakupu biletu.

Zimowa promocja dla 
stałych klientów! 
Kupując bilet miesięczny lub kwartal-
ny przez internet, zapłacisz mniej!
Dzięki najnowszej promocji możesz 
zaoszczędzić 10 złotych.
Nowa promocja firmy IT-Trans, ope-
ratora strony biletyregionalne.pl, to 
propozycja dla stałych pasażerów, 
którzy na co dzień korzystają z usług 
Przewozów Regionalnych i kupują 
atrakcyjne cenowo bilety okresowe. 
Każdy, kto kupi bilet miesięczny lub 
kwartalny na stronie www.biletyre-
gionalne.pl i zapłaci za niego poprzez 
MasterPass (w tym karty MasterCard 
i Maestro), ma szansę uzyskać 10 zł 
rabatu!
Promocja obowiązuje od 25 listopada 
do 31 grudnia 2016 roku lub do wy-
czerpania środków przeznaczonych 
na tę akcję (w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej). Z promocji może 
skorzystać trzy tysiące pierwszych 
osób, które w okresie jej trwania ku-
pią bilety okresowe 

od szkół i zakładów pracy . Urucho-
mienie pociągów na tej linii związane 
jest z licznym prośbami mieszkań-
ców. 
Koszt biletu jednorazowego normal-
nego od stacji Opole Główne do stacji 
Pludry  wynosi 10,60 zł., student w tej 
samej relacji zapłaci, aż o 51% mniej 
tj. 5,19 zł. 
Jeżeli jeździmy codziennie do szkoły 
bądź pracy warto zastanowić się nad 
zakupem biletu miesięcznego, ponie-
waż jest dużo tańszy  i kosztuje tylko 
219,00 zł. Oczywiście studenci przy 
zakupie biletów miesięcznych mogą 
również liczyć na 51% zniżkę, a koszt 
biletu miesięcznego to 107,31 zł. Na-
tomiast uczniowie, za bilety miesięcz-
ne ze zniżką 49 % zapłacą 111,69 zł. 
Warto podkreślić , że czas przejazdu 

z Opola Głównego do 
Pluder to  tylko 39 mi-
nut, dla porównania 
czas przejazdu na tej 
trasie pojazdem dro-
gowym to 52 minuty, 
nie wliczając, że pod-
czas jazdy możemy 
napotkać na korki lub 
śliską nawierzchnię 
drogi,  która diame-
tralnie wydłuży nasz 
czas przejazdu.  
Od dnia 11 grudnia 
uruchomiono dwie 
pary pociągów tj. 
• Pludry (odjazd 
6:30 i 16:55) – Opole 
(przyjazd 7:17 i 17:38) 
-  kursują w dni robo-
cze oprócz 2.V; 16.VI; 
14.VIII
• Opole (odjazd  

5:16 i 15:29) – Pludry (przyjazd 5:55 
i 16:20) -  kursują w dni robocze 
oprócz 2.V; 16.VI; 14.VIII
Wracając do wznowionych połączeń 
warto przypomnieć, że od  dnia 01 
września br. pasażerowie mogą ko-
rzystać z dwóch par pociągów na linii 
Opole Główne – Kielcza. Pierwszy po-
ciąg ze stacji Opole Główne wyjeżdża 
o godzinie 6:30 i w Kielczy jesteśmy 
na 07:29. Kolejny pociąg wyjeżdża 
ze stacji Opole Gł. o godzinie 14:19 
i przyjeżdża do stacji Kielcza 
o godzinie 15:29. Bilet na odcinku 
Opole Główne – Kielcza to koszt 13,50 
zł. Student który posiada 51% zniż-
ki zapłaci za bilet jednorazowy tylko 
6,61 zł. Za bilety miesięczne w tej re-

lacji zapłacimy 259 zł. T/P, a ze zniżką 
studencką 126,91 zł. T/P. 
Pierwszy pociąg wyjeżdża ze stacji 
Kielcza o godzinie 7:36 na stacji w Za-
wadzkim jest 
o godzinie 7:47 a do Opola Główne-
go dojeżdża o godzinie 8:42. Kolejny 
pociąg wyjeżdża ze stacji Kielcza 
o godzinie 15:36 w Zawadzkim jest 
o godzinie 15:47 a w Opolu Głównym 
jest na godzinę 16:38 . Koszt biletu 
miesięcznego normalnego T/P Kiel-
cza - Zawadzkie na tej trasie wynosi 
99,00 zł. Dla studenta (51% zniżki) 
będzie to koszt 48,51 zł. a dla ucznia 
(49 % zniżki) 50,49 zł.
Jeżeli chcemy odbyć podróż z Zawadz-
kiego do Kielczy to również możemy 
liczyć na dwa połączenia. Pierwszy 
pociąg wyjeżdża ze stacji Zawadzkie 
o godzinie 7:18 a następny o 15:18, 
nastoma przyjeżdża na stację Kielcza 


