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Szansa dla aktywnych
Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski.

- Idea budżetu marszałkowskiego na-
rodziła się w naszych głowach, ale po-
mysł i doświadczenia zaczerpnęliśmy 
od kolegów z małopolskiego urzędu 
marszałkowskiego. Na razie jesteśmy 
dwoma województwami w kraju, które 
takie budżety realizują – mówił mar-
szałek Andrzej Buła. I podkreślał, że 
jest to szansa dla ludzi aktywnych zrze-
szonych i niezrzeszonych, by dzielili się 
swoimi pomysłami.
- Wierzę, że Opolanie mają wiele cie-
kawych inicjatyw. To może być pomysł 
o charakterze ekologicznym, kultural-
nym, sportowym, wędkarskim. W na-
szym regionie świetnie współpracują 
ze sobą ochotnicze straże pożarne. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by skrzyknęły 
się dwie jednostki z sąsiadujących po-
wiatów i wspólnie powalczyły o realiza-
cję zgłoszonej inicjatywy. Mają szansę 
na dofinansowanie w kwocie od 70 do 
150 tys. złotych – powiedział marsza-
łek Buła.
Kwota budżetu podzielona została 
w równych częściach (600 tys. złotych) 
na pięć subregionów: miasto Opole 
i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, 
powiat: kluczborski, namysłowski, ole-
ski, powiat: głubczycki, krapkowicki, 
prudnicki, powiat: strzelecki i kędzie-
rzyńsko-kozielski.
Od 13 lutego do 10 marca zgłaszać 
można za pomocą formularza (dostęp-
nego na stronie internetowej: www.
budzet.opolskie.pl) osobiście lub li-
stownie w Urzędzie Marszałkowskim, 
inicjatywy obywatelskie, które przyczy-
niają się do rozwoju regionu. Może to 
zrobić każdy mieszkaniec wojewódz-
twa opolskiego, który ukończył 16 lat. 
Warunkiem zgłoszenia inicjatywy jest 
zdobycie podpisów poparcia – 50 pod-
pisów mieszkańców danego powiatu 
i 100 podpisów mieszkańców subregio-
nu, gdy zadanie mieć będzie charakter 
subregionalny (wykraczający zasię-
giem poza jeden powiat).
Zgłaszać będzie można zadania o cha-
rakterze kulturalnym, prospołecznym, 
edukacyjnym, sportowym, turystycz-
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MarSzałkowSki budżet obywateLSki

nym, ekologicznym, lub inne zgodne 
z kompetencjami województwa. Liczyć 
się będzie każda inicjatywa obywatel-
ska, która przyczyni się do rozwoju wo-
jewództwa. 
Potem nastąpi weryfikacja formalno-

Marszałek Andrzej Buła prezentuje założenia budżetu radnemu powiatu brzeskiego, Tomaszowi Zemanowi z Grodkowa.

prawna i merytoryczna zgłoszonych 
inicjatyw badająca m. in. zgodność za-
dania z kompetencjami województwa, 
możliwość realizacji, rzeczywisty koszt 
wykonania, korzyści dla mieszkańców. 
Marszałek powołał w tym celu 11 oso-

bowy zespół zadaniowy. Warto skorzy-
stać z jego doświadczeń i konsultować 
zasadność swoich pomysłów.
Do 11 kwietnia opublikowana zostanie 
lista zadań dopuszczonych do głosowa-
nia, a w dniach od 24 kwietnia do 19 
maja odbędzie się – drogą mailową, ko-
respondencyjną na adres UMWO lub do 
urn w UMWO i punktach konsultacyj-
nych - głosowanie mieszkańców. Gło-
sować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok 
życia. Ogłoszenie wyników planowane 
jest do 30 czerwca.
Na zadania subregionalne, które obej-
mą dwa lub więcej powiatów uzyskać 
można od 70 do 150 tys. złotych, na za-
dania obejmujące jeden powiat od 50 
do 100 tys. złotych.
Realizowane będą zadania, które otrzy-
mają największą ilość głosów. Niewy-
korzystana pula pieniędzy w danym 
subregionie nie przechodzi na inne, ale 
w przypadku oszczędności do realizacji 
wejdą zadania z największą liczbą gło-

sów.
W województwie małopolskim na „zle-
cenie” mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego wykonano m.in. chod-
niki przy drogach wojewódzkich, trasy 
rowerowe biegnące wzdłuż rzeki, zor-
ganizowano półkolonie dla dzieci nie-
pełnosprawnych, konserwacji poddano 
zabytkowe przydrożne kapliczki, wypo-
sażono budynki gminne i parafie w de-
fibrylatory, zdiagnozowano i skorygo-
wano wady postawy u uczniów klas IV 
i V wybranych szkół podstawowych. Pól 
aktywności jest więc niemało.

Fot: Łukasz Józwenko

o budżecie marszałkowskim 
więcej na str 6 i 7
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Sejmik zainaugurował rok zgrzebnioka
Na XXIV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego grupa pracowników Urzędu Marszałkowskiego odebrała medale „Za Długoletnią 
Służbę” przyznane przez prezydenta RP. Złoty medal otrzymała Anna Glińska, medale brązowe: Anna Bereźnicka, Damian Cedro, 
Izabela Podobińska i Remigiusz Widera.

Na styczniowej sesji sejmiku radni, w rocznicę śmierci Alfonsa Zgrzebnioka, zainaugurowali obchody roku jego pamięci.

Odznakę honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Opolskiego” otrzy-
mał znany opolski fotoreporter Je-
rzy Stemplewski, który w ubiegłym 
roku obchodził jubileusz 50-lecia 
pracy twórczej. Ma na swym kon-
cie współpracę z kilkoma tytułami 
prasowymi, autorstwo i współautor-
stwo kilkudziesięciu wystaw. Jest 
autorem zdjęć wszystkich kościołów 
diecezji opolskiej (ok. 400), a także 
autorem 500 pocztówek z Opolszczy-
zny i większości folderów turystycz-
nych. - Jego fotografia z pasją mówi 
o wszystkich wymiarach Opolszczy-
zny – powiedział wygłaszający lau-
dację, wiceprzewodniczący Sejmiku, 
Józef Kotyś.
Sejmik na wtorkowym posiedzeniu 
(31 stycznia) zainaugurował obcho-
dy Roku Alfonsa Zgrzebnioka, pseu-
donim Rakoczy, syna Ziemi Śląskiej, 
uczestnika powstań śląskich. - Uro-
dził się – jak mówiła Urszula Zającz-
kowska, dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego  - w 1891 roku, w Dzier-
gowicach, jako najstarsze z dziesię-
ciorga dzieci. Był człowiekiem nie-
zwykle utalentowanym.
Z wyróżnieniem zdał maturę, rozpo-
czął studia na wydziale teologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, które 
przerwało wcielenie do armii nie-
mieckiej i wybuch I wojny światowej. 
Zgrzebniok był w niej trzykrotnie 
ranny. Zwolniony ze służby  w 1917 
roku wrócił do Dziergowic, gdzie 
podjął działalność niepodległościo-
wą. Został komendantem powiatu 
kozielskiego, w III powstaniu kiero-
wał wydziałem personalnym Naczel-
nej Komendy Wojsk Powstańczych. 
W 1923 roku został nauczycielem 
w gimnazjum w Chorzowie. Pracował 
w szeregach wojska polskiego w Wol-
nym Mieście Gdańsku, w Toruniu był 
naczelnikiem wydziału pracy i opieki 
społecznej tamtejszego urzędu wo-
jewódzkiego, potem wicewojewodą 
białostockim. Zmarł nagle 31 stycz-
nia 1937 roku, został pochowany 

w Rybniku. 
Dyrektor Zajączkowska mówiła, iż 
planowana jest wystawa objazdowa 
po naszym województwie i śląskim 
popularyzująca sylwetkę Zgrzebnio-
ka. W październiku odbędzie się sesja 
naukowa poświęcona jego pamięci. 
Oprócz tego zorganizowane zostaną 
rajdy piesze, imprezy harcerskie, kon-
kurs poezji, a także powstanie krótki 
film do prezentacji w szkołach.
Sejmik podjął uchwałę w sprawie 
utworzenia jednoosobowej spółki 
województwa opolskiego pod nazwą 

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju. 
Jak wyjaśniał członek Zarządu Woje-
wództwa Opolskiego, Szymon Ogła-
za, jej podstawowym celem będzie 
wspieranie przedsięwzięć gospodar-
czych w formie udzielania pożyczek 
przedsiębiorstwom mikro, małym 
i średnim, docelowo także pożyczek 
portfelowych bankom spółdziel-
czym, pomocy finansowej jednost-
kom samorządu. Podobne fundusze 
powstaną w każdym województwie, 
docelowo mogą przekształcić się 
w regionalne banki rozwoju. Źródłem 

finansowania ORFR będzie kapitał 
zakładowy w wysokości 3 mln zło-
tych wniesiony przez województwo 
opolskie, jako jedynego wspólnika 
spółki oraz pieniądze ze źródeł unij-
nych, pochodzące z RPO W0 2014-
2020, w tym m.in. przekazane przez 
WFOŚiGW oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Spółka mogłaby także 
pozyskiwać fundusze unijne w ra-
mach dotacji bezzwrotnej oraz na po-
życzki dla przedsiębiorców. Szymon 
Ogłaza szacował, Że docelowo ORFR 
dysponować będzie kwotą 250 mln 
złotych (pieniądze na tzw. instru-
menty zwrotne, które po jednokrot-
nym obrocie wrócą do Funduszu).
Sejmik zaapelował także do premier 
rządu RP, a także minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej o zwięk-
szenie finansów budżetu państwa 
na działania na rzecz rodziny. Są to 
zadania zlecone samorządowi wo-
jewództwa z zakresu administracji 
rządowej dotyczące świadczeń ro-
dzinnych i wychowawczych (500 

plus) oraz organizacji i prowadzenia 
ośrodków adopcyjnych. - Już ubie-
głoroczna kwota 2,7 mln złotych 
uniemożliwiała sprawne i terminowe 
wykonanie zadań – wyjaśniał wice-
marszałek Roman Kolek. Kwota de-
klarowana, przewidziana na ten rok, 
jest o pół miliona niższa. W głosowa-
niu nad apelem udział wzięło 24 rad-
nych: 18 było „za, 1 się wstrzymał, 5 
było przeciwnych.
W trakcie styczniowej sesji radny 
Ryszard Zembaczyński zgłosił wnio-
sek, by przed każdym posiedzeniem 
radni byli informowani o zagrożeniu 
smogowym i podejmowanych działa-
niach naprawczych. Norbert Krajczy, 
przewodniczący sejmiku, ten wnio-
sek przyjął i zadeklarował, iż taka 
informacja będzie do radnych trafiać, 
a na sesji kwietniowej stan powietrza 
w regionie będzie tematem wiodą-
cym.

Maria Szylska

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy wręcza Jerzemu Stemplewskiemu odznakę honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Opolskiego”. Towarzyszą mu Szymon Ogłaza i Roman Kolek.



3  Nr 1-2 (144-145) 2017 opoLSkie wiadoMości regioNaLNe

     www.opolskie.pl

SaMorzĄd

czeka na nas wiele wyzwań
Rozmowa z dr. Norbertem Krajczym, przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego

- Rozpoczął się trzeci rok kadencji 
Sejmiku Województwa Opolskiego. 
Jakich działań samorządu można 
się w tym roku spodziewać?
- Chciałbym, by wzorem lat po-
przednich, każda sesja sejmiku 
– niezależnie od spraw bieżących 
- miała swój temat wiodący. Na 
sesji lutowej rozmawiać będziemy 
o priorytetach współpracy zagra-
nicznej województwa opolskiego, 
o tym jakie powinny być główne 
obszary współpracy zagranicznej 
regionu. Oczywiście, bardzo  ważne 
są kontakty z wiodącym partnerem 
Nadrenią-Palatynatem, ale chcieli-
byśmy także zintensyfikować naszą 
współpracę z najbliższymi sąsiada-
mi – Czechami, bo z nimi przecież 
graniczy wiele naszych powiatów 
i dla naszych mieszkańców jest to 
naturalny kierunek wymiany tury-
stycznej, kulturalnej, gospodarczej. 
Stąd w planach na ten rok jest za-
warcie oficjalnego partnerstwa 
z Krajem Środkowoczeskim. Celowo 
podkreślam słowo „oficjalnego”, bo 
kontakty nieformalne utrzymywane 
są od wielu lat. Sesja lutowa, to tak-
że podjęcie uchwały o nawiązaniu 
współpracy z indyjskim regionem 
Uttarakhand oraz sprawozdania 
z działalności naszych biur w Mo-
guncji i Brukseli. Sesja marcowa 
poświęcona zostanie kwestiom ob-
sługi inwestora w województwie 
opolskim.

- Od jakiegoś czasu padają głosy, 
że konieczna jest sesja poświęcona 
smogowi i zanieczyszczeniu po-

wietrza. Czy ten postulat zostanie 
spełniony?
- Jak najbardziej. Na tę tematykę 
zarezerwowaliśmy sesję kwietnio-
wą. Chcę na nią zaprosić  prof. Pa-
wła Buszmana, znanego polskiego 
kardiologa i prezesa zarządu Ame-
rican Heart of Polnad, z którego 
badań wynika, że zanieczyszczenie 
powietrza jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na wzrost zachoro-
walności na różnego rodzaju scho-
rzenia kardiologiczne. Profesor za-
uważa, że mapa zawałów w naszym 
kraju pokrywa się z mapą terenów 
o największym zanieczyszczeniu 
powietrza. Chciałbym też, by rad-
ni zapoznali się z badaniami, które 
przeprowadziło Opolskie Centrum 

Onkologii. Ja, ze swej stro-
ny, jako ginekolog, mogę 
dowieść, że w smogu rodzi 
się więcej wcześniaków. 
Tematów do dyskusji więc 
nie zabraknie.

- Do wakacji został nam 
jeszcze maj i czerwiec..
- Sesja majowa poświę-
cona zostanie promocji 
regionu i turystyce. Jest 
kilka powodów wyboru 
takiej tematyki: zapla-
nowana w urzędzie mar-
szałkowskim konferencja 
turystyczno-promocyjna 
i prace nad prowadzoną 
strategią promocji woje-
wództwa m.in. przez tury-
stykę. Radni chcieliby po-
znać efekty tych prac. Ja 

natomiast po niedawnej wi-
zycie w Brukseli, gdzie obejmowa-
liśmy po Małopolskiem, przewod-
nictwo w prowadzonym wspólnie 
Domu Polski Południowej, uważam, 
że to jest także dobre miejsce do po-
kazania naszego województwa, ale 
trzeba wybrać takie terminy, w któ-
rych coś się tam dzieje – odbywają 
się posiedzenia Rady Europy, zjeż-
dżają się europosłowie. Opolszczy-
zna ma wiele ciekawych rzeczy do 
zaprezentowania, warto to miejsce 
lepiej wykorzystać.
Ostatnia sesja przed wakacjami po-
święcona będzie realizacji budżetu 
2016 roku i udzieleniu absolutorium 
zarządowi województwa.

- W czasie wizyty nowego prezy-
denta Landtagu Nadrenii-Palaty-
natu, Hendrika Heringa, zwracał 
Pan uwagę, że w ramach współpra-
cy częściej powinny się kontakto-
wać merytoryczne komisje sejmiku 
i Landtagu. Czy ten postulat ma 
szansę realizacji?
- Tak, już w marcu jadą do Mogun-
cji radni dwóch komisji – Rodziny, 
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 
Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Regionu. Tematem wiodącym wizy-
ty będą kwestie depopulacji, sta-
rzenia się społeczeństwa i metody 
przeciwdziałania tym tendencjom. 
Niemcy borykają się z tymi proble-
mami od dobrych parę lat i wypra-
cowali wiele ciekawych rozwiązań. 
Chcielibyśmy je poznać i być może 
wykorzystać u nas. Przed laty w ten 
sposób udało się nam przeszczepić 
na nasz grunt pomysł stacji socjal-
nych Caritasu.

- A co z wyjazdami radnych do po-
wiatów? Już w kilku miejscach ta-
kie spotkania się odbyły. Czy będą 
kontynuowane?
- Uważam, że tak, bo to wartościo-
wa inicjatywa. Nasi radni na miej-
scu poznają problemy lokalne, z ko-
lei tamtejsi radni i włodarze mają 
okazję spotkać się z członkami za-
rządu województwa, bezpośrednio 
podyskutować o swoich potrzebach. 
Najbliższy wyjazd planowany jest 
do Strzelec Opolskich.

- Zaprosił Pan radnych na 15 maja 
do Łodzi, gdzie odbędzie się sejmik 

sejmików czyli gremium ponad pół 
tysięczne. Co się tam będzie dzia-
ło?
- Chcemy silnym głosem zaprote-
stować przeciwko temu, co funduje 
nam rząd od kilkunastu miesięcy. 
Mam na myśli zagarnianie kolejnych 
obszarów działalności. Zaczęło się 
od ośrodków doradztwa rolniczego, 
teraz narzuca się składy w radach 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. W kolejce do przejęcia 
są już wojewódzkie urzędy pracy. 
Takie przykłady można mnożyć. Ta 
próba zagarniania wpływów i cen-
tralizacji władzy jest  kompletnym 
zaprzeczeniem reformy samorzą-
dowej. Po to ją przeprowadzaliśmy, 
by na miejscu decydować o tym, co 
dla nas ważne, co wpływa na nasz 
rozwój. Tymczasem obecna władza 
chce narzucić swoje widzimisię 
i przekonać nas, że Warszawa wie 
lepiej, czego nam potrzeba. Jeśli 
idzie o Polskie Stronnictwo Ludowe, 
które reprezentuję, to uważamy, że 
urzędy wojewódzkie nie są do nicze-
go potrzebne. Wystarczyłby pełno-
mocnik rządu i skromny jego urząd, 
który nadzorowałby przestrzeganie 
prawa. A wracając do Łodzi – oczy-
wiście nie wiem, jaki będzie skutek 
tego zgromadzenia. Wiem nato-
miast, że zaproszenie przyjęła pani 
premier i jej ministrowie. Na pewno 
nie możemy dać się zepchnąć do 
narożnika i być tą słabszą stroną 
w decydowaniu o sprawach naszego 
regionu.

komisja zdrowia o komorze hiperbarycznej
Radni Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego dyskutowali o możliwości pozyskania dla 
naszego regionu komory hiperbarycznej.

Jest to urządzenie, które dzięki za-
stosowaniu czystego, sprężonego 
tlenu, może być wykorzystywane 
do leczenia choroby dekompresyj-
nej, zatrucia tlenkiem węgla, mar-
twiczych infekcji tkanek miękkich, 
zatruć gazowych, trudno gojących 
się ran, odleżyn i wielu innych. 
Pozwala – jak mówił dr Norbert 
Krajczy, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego – ura-
tować przed amputacją kończyny 
młodego człowieka, który uczest-
niczył w wypadku drogowym czy 
np. uniknąć amputacji tzw. stopy 
cukrzycowej.
Obecny na posiedzeniu dr Mariusz 
Nowak, dyrektor Centrum Lecze-
nia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie od kilku lat funk-
cjonuje wieloosobowa komora hi-
perbaryczna, powiedział, iż bez jej 
działania liczba zgonów górników 
na skutek oparzeń górnych dróg 
oddechowych (wypadki w kopal-
niach) wynosiła 90 proc. Teraz po-
nad 80 proc. z nich udaje się ura-
tować. Dzięki pobytowi w komorze 
skraca się czas leczenia pacjentów, 
którzy z ranami przewlekłymi naj-
pierw leczeni byli na internie, chi-
rurgii, dermatologii.
Pacjent otrzymuje w komorze przez 
około 20-30 minut sprężony do 2,5 
atmosfery (średnio) czysty tlen, 

potem następuje kilkuminutowa 
przerwa i zabieg się powtarza w za-
leżności od wskazań medycznych.
Efekt medyczny bierze się stąd, że 
głównym nośnikiem tlenu jest su-
rowica krwi.
Doktor Mariusz Nowak mówił, 
że powodzenie inwestycji zależy 
w dużej mierze od chęci i decyzyj-
ności dyrektora szpitala, w którym 
komora ma być umieszczona. Około 
sześć miesięcy trzeba przeznaczyć 
na szkolenie personelu. Nie bez 
znaczenia jest kwestia finansowa-
nia usług. Jego zdaniem pierwszy 
kontrakt nie powinien być mniejszy 
niż 3,5 mln złotych.
Opolscy radni chcieliby, by ko-
mora hiperbaryczna znalazła się 
w Wojewódzkim Centrum Medycz-
nym w Opolu, które niebawem 
– w związku z powołaniem wy-
działu lekarskiego – mieć będzie 
status szpitala klinicznego. Doktor 
Andrzej Kucharski, chirurg i zara-
zem zastępca dyrektora WCM, jest 
orędownikiem tego urządzenia. 
- Na pewno komora nie stałaby pu-
sta – zapewnia. Szef WCM, Dariusz 
Madera, do kwestii zakupu komory 
podchodzi ostrożnie. - Muszą się 
najpierw znaleźć pieniądze na in-
westycję, na przeszkolenie perso-
nelu. Będziemy o tym rozmawiać, 
ale musimy też przedyskutować 

kwestię finansowania usług me-
dycznych.
Robert Bryk, prezes opolskiego 
oddziału NFZ, twierdzi, że w 2016 
roku z komory hiperbarycznej 
w Siemianowicach skorzystało 50 
pacjentów z naszego wojewódz-
twa, co kosztowało fundusz 368 
tys. złotych (w kraju 11 ośrodków 
posiada komory hiperbaryczne).
- Mało, bo w Siemianowicach nie 
ma miejsc i wysyła się tam tylko 
pacjentów w stanach zagrożenia 
życia. Potrzeby są kilkukrotnie 

większe, ale nie ma szans na ich 
realizację – twierdzi Norbert Kraj-
czy.
Siemianowicka komora przynosi 
lekki zysk. Dyrektor Mariusz No-

wak deklaruje, że podzieli się wie-
dzą organizacyjną i zachęca do za-
kupu komory wielomiejscowej (np. 
12 osobowej).
Wicemarszałek Roman Kolek uwa-
ża, że w najbliższych latach zmie-
nić się musi system finansowania 
usług medycznych przez NFZ. 
Finansować się powinno przede 
wszystkim efekty, a w przypadku 
leczenia w komorze, efektem jest 
szybsza rehabilitacja pacjenta, 
skrócenie czasu pobytu w szpitalu, 
szybszy powrót do pracy zawodo-
wej.
Koszt urządzenia, w zależności od 
rozwiązań technologicznych i licz-
by miejsc w komorze, waha się od 
miliona do 12 milionów. Komora 
dla WCM (bardzo wstępne szacun-
ki) kosztowałaby około 4,5 mln zło-
tych.

Radni na posiedzeniu komisji byli zgodni, że komora hiperbaryczna 
bardzo by się w regionie przydała. Jej zastosowanie zaprezentował      
dr Mariusz Nowak, szef CLO w Siemianowicach.

Maria Szylska
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inauguracja roku
Jana cybisa
16 lutego, w 120 rocznicę urodzin Jana Cybisa, wy-
bitnego malarza kolorysty rodem z Wróblina koło 
Głogówka, uroczyście zainaugurowano rok Jana 
Cybisa w województwie opolskim.

W Galerii Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu zaprezentowany został film do-
kumentalny Władysława Jurkowa o tym 
wspaniałym artyście, było też spotkanie 
z twórcą filmu.
Rok Jana Cybisa jest doskonałą okazją 
do lepszego poznania sylwetki i twór-
czości tej wybitnej postaci, związanej 
z naszym regionem.  Jak mówiła Urszula 
Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska 
Opolskiego, które było wnioskodawcą 
ustanowienia roku 2017 rokiem Cybisa, 
to wybitny polski malarz, ale doceniany 
chyba bardziej w świecie, niż w naszym 
regionie.
Jan Cybis studiował we Wrocławiu 
i w Krakowie, a wraz z kolegami z kra-
kowskiej akademii, współtworzył grupę 
kapistów – studentów Pankiewicza, 
którzy zawiązali „Komitet Paryski” i wy-

jechali do Paryża, aby tam kontynuować 
naukę malarstwa.
W okresie powojennym odnosił już suk-
cesy europejskie – wystawiał swoje pra-
ce na wielu wystawach w Europie i Ame-
ryce, został też laureatem prestiżowej 
nagrody Guggenheima.
Po jego śmierci, w roku 1972,  Związek 
Polskich Artystów Plastyków ustano-
wił nagrodę jego imienia, która dziś 
jest najważniejszą nagrodą za wybitne 
osiągnięcia w malarstwie przyznawana 
w Polsce.
Muzeum Śląska Opolskiego posiada 
największą w Polsce kolekcję prac Jana 
Cybisa. Wiele z nich  można oglądać na 
wystawie stałej w galerii Muzeum przy 
ulicy Ozimskiej w Opolu. 

Violetta ruszczewska

ważka w wielu odsłonach
W Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, gdzie mieści się dział 
przyrodniczy Muzeum Śląska Opolskiego odbył się w piątek 13 stycznia, wer-
nisaż dwóch wystaw – Ważki Opolszczyzny – od inwentaryzacji terenowej do 
kolekcji muzealnej oraz Ważki – zabójcy dwóch środowisk.

Pierwsza z nich mieć będzie charak-
ter stały, zwiedzać ją będzie moż-
na do odwołania. Druga odwiedzi 
Brzeg, Praszkę, Opole, Prudnik Na-
mysłów, Głubczyce, by pod koniec 
października tego roku wrócić na 
Górę św. Anny.
Spośród 5600 gatunków ważek na 
świecie, w naszym kraju odnotowa-
no obecność 74, a na Opolszczyźnie 
63 gatunków. Ważki były pierwszy-
mi owadami, które zasiedliły Zie-
mię. Zgromadzony materiał ento-
mologiczny i fotograficzny, zebrany 
przez biologów z działu przyrody 
MŚO, jest efektem kilkunastu lat 
badań terenowych. Pokazano śro-
dowiska występowania ważek, ich 
gatunki, etapy przeobrażania się.
O swoich badaniach opowiadali Mi-
chał Wolny i Piotr Zabłocki, wystę-

pujący także w roli autorów zdjęć 
(obok Jarosława Wenty, Piotra Mi-
kołajczuka, Andrzeja Kucharskie-
go, Bogusławy Jankowskiej, Jacka 
Chromika), a także autorów tekstu 
i scenariusza (zaprezentowanego 
przy okazji wernisażu), komiksu 
„Cecylia poznaje ważek zwyczaje”. 
Rysunki wykonał do niego jeden 
z najznakomitszych polskich rysow-
ników Sławomir Kiełbus. Komiks, 
adresowany do młodego pokolenia 
(25 tys. nakładu) choć dopiero bę-
dzie rozpowszechniany, już zdobył 
I nagrodę w konkursie wydawnictw 
lokalnych i regionalnych.
Od 17 stycznia w muzeum na Górze 
św. Anny odbywają się także zajęcia 
edukacyjne.
Nie tylko sam wernisaż nawiązywał 
do ważek i przyrody – wykonane ze 

szkła ważki znaleźć można było na 
tablicach muzealnych i planszach, 
stołach i oknach. A wątek przyrod-
niczy przewijał się w muzyce, którą 
zaprezentował Kwartet Piastowski 
Filharmonii Opolskiej.
Pomysłu autorom i wykonawcom 
gratulował obecny na wernisażu wi-
cemarszałek Stanisław Rakoczy. Za-
uważył on także, że obecne zjawiska  
- m.in. smog goszczący w naszych 
miastach i na wsiach, uświadamia-
ją, że o środowisko naturalne trzeba 
dbać. Projekt realizowany więc z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, związany z ochroną bio-
różnorodności biologicznej zmierza 
w dobrym kierunku.

Obie wystawy zgromadziły liczną publiczność.

Maria Szylska

Fot: Mateusz Tomczak

 Jesień nad Małą panwią
Z inicjatywy Biblioteki i Centrum Kultury w Ko-
lonowskiem oglądnąć można było na opolskim 
Ostrówku wystawę poplenerową, poświęconą je-
sieni w Dolinie Małej Panwi. 

W trakcie wystawy  zaprezentowane 
zostały fotografie wykonane w trakcie 
pleneru, który odbył się w październiku 
2016 roku. Obok doświadczonych foto-
grafików, wzięła w nich udział również 
młodzież z gminy Kolonowskie.
Wystawa stanowiła fragment większego 

projektu pod nazwą: „Cztery pory roku 
w Dolinie Małej Panwi”, którego dorobek 
zostanie zaprezentowany w drugiej poło-
wie 2017 roku.  Zdjęcia oglądać można 
było od 20 stycznia do 3 lutego.

Współautorzy zdjęć Józef Kotyś i Jerzy Stemplewski na tle sfotografo-
wanych pięknych jesiennych pejzaży. 

Muzeum Śląska Opolskiego jest posiadaczem największej w Polce 
kolekcji prac Jana Cybisa.

Fot: Mateusz Tomczak

Jk

Fot: Łukasz Józwenko

Dyrektor MŚO, Urszula Zajączkowska oraz autorzy zdjęć i wystaw Michał Wolny i Piotr Zabłocki.
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inwestycje na drogach wojewódzkich
Pięćdziesiąt kilometrów dróg wojewódzkich zostanie w najbliższych dwóch latach rozbudowanych, zmodernizowanych lub wybudo-
wanych. Taką informację przekazał Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za sprawy infrastruktury.

Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest 
inwestorem tych przedsięwzięć, szacu-
je, że pochłoną one łącznie 302 mln zło-
tych (157 mln w 2017 i 145 mln złotych 
w 2018 roku).
Najwięcej będzie się działo na drodze nr 
901. Zaplanowane są na ten rok rozbu-
dowy na trzech jej odcinkach: Olesno-
Nowy Wachów, Kocury-Dobrodzień oraz 
Kielcza – granica województwa, a roku 
przyszłym budowa obwodnicy Dobro-
dzienia.
W trakcie spotkania dyrektor ZDW, 
Bartłomiej Horaczuk podpisał umowę 
z firmą Remost, wykonawcą 4,7 kilo-
metrowego odcinka Olesno-Nowy Wa-
chów. Koszt tej inwestycji to ponad 7,7 
mln złotych (cały wkład własny pokryła 
gmina Olesno). Prace mają rozpocząć 
się w kwietniu i zakończyć w listopa-

dzie 2017 roku. Obecny na podpisaniu 
umowy burmistrz Olesna, Sylwester 
Lewicki, nie krył zadowolenia. - Wraz 
z przebudową drogi powstanie ścieżka 
pieszo-rowerowa, co znacznie poprawi 
bezpieczeństwo. Cieszy mnie taka liczba 
inwestycji w gminie Olesno. Gdy do tych 
przedsięwzięć wojewódzkich dodam 
jeszcze dwa zadania drogowe, które re-
alizujemy z programu przebudowy dróg 
lokalnych, to można stwierdzić, że pod 
względem drogowym, to świetny rok dla 
gminy – komentował.
Wśród tegorocznych zadań strategicz-
nych Szymon Ogłaza wymienił budowę 
obwodnicy Malni i Choruli w ciągu dro-
gi nr 423 oraz przebudowę odcinka tej 
drogi w miejscowości Januszkowice. 
Sporo się będzie działo w sąsiedztwie 
Kędzierzyna-Koźla. Rozbudowane zo-

stanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 
nr 426 z łącznicą węzła autostradowego 
w Olszowej. A także droga nr 408 Kę-
dzierzyn-Koźle – Stare – Koźle, a w roku 
przyszłym jeszcze odcinek Bierawa-Ko-
rzonek. 
Kolejnym placem budowy stanie się dro-
ga nr 454 Opole-Namysłow. Na ten rok 
wśród zadań strategicznych znalazła się 
przebudowa obiektu mostowego w Krzy-
wej Górze, a na rok 2018 planowane są 

rozbudowy drogi w miejscowości Pokój 
(ul. Opolska), Ładza, Krogulna oraz na 
odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie.
Dzięki tegorocznej rozbudowie drogi nr 
409 ułatwiony zostanie dojazd do Mosz-
nej, z kolei na rok przyszły zaplanowana 
jest rozbudowa drogi nr 414 na odcinku 
Biała- Lubrza. Ułatwi to dojazd od strony 
Opola do Prudnika. Nowa szlak będzie 
omijał zabytkową aleję lipową.
Na tegoroczne utrzymanie dróg wo- Maria Szylska

jewódzkich ZDW wydał już 2,2 mln 
złotych. Szymon Ogłaza zapowiedział 
zakup około 20 kamer internetowych, 
które ulokowane zostaną na głównych 
szlakach wojewódzkich. Pozwolą na 
lepsze monitorowanie stanu tych dróg, 
ułatwiając pracę służbom utrzymania 
ruchu i przejazd kierowcom.

Moszna i Muzeum piosenki rywalizowały w poznaniu
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz ósmy przyznała certyfikaty najlepszym produktom turystycznym roku 2016.

Spośród 19 zgłoszeń wybrano pięciu 
laureatów. Są nimi:
1. Lato Kwiatów w Otmuchowie;
2.Park Kulturowo-Przyrodniczy Twier-
dza Nysa;
3. Bajkowy Świat na zamku w Mosznej;
4. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskie-
go;
5. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Kapituła konkursu przyznała także wy-
różnienie, które otrzymał Event Hostel 
w Opolu.
Najlepsze produkty turystyczne, czyli 
takie – wyjaśniał Piotr Mielec, dyrektor 
OROT – które są najbardziej nowator-
skie, atrakcyjne i przyjazne oraz dają 
gwarancję spędzenia wolnego czasu 
w sposób wyjątkowy. W ciągu ośmiu lat 
trwania regionalnego konkursu ocenie 
poddano 258 zgłoszonych produktów.
W ogólnopolskiej konkurencji, najlep-
szego produktu, która odbyła się pod 
auspicjami Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, Opolszczyznę reprezentowały 
Muzeum Polskiej Piosenki oraz Zamek 
Moszna (certyfikat POT zdobyło Muze-
um).
Wręczając laureatom pamiątkowe 
grawertony wicemarszałek Stanisław 
Rakoczy, a zarazem przewodniczący 
OROT, podkreślał, że wybór najlepszych 

produktów turystycznych jest ważny, bo 
turystyka staje coraz bardziej liczącą się 
gałęzią gospodarki, a wszystkim zależy, 
by jak najwięcej osób odwiedziło woje-
wództwo, zostało w nim jak najdłużej 
i tu kiedyś powróciło.
Tomasz Ganczarek, prezes spółki Mosz-
na Zamek, mówił, że jako „produkt” 
(spółka 3 lata temu zgłosiła zamek do 
konkursu i certyfikat otrzymała) funk-
cjonują trzeci rok. W tym czasie liczba 
odwiedzających zamek wzrosła z 70 do 
200 tys. rocznie.
Jacek Janowski, dyrektor Departamentu 
Produktu Turystycznego w Współpracy 
Regionalnej POT, na pytanie co zare-
komendować turystom, odpowiada: 
- Emocje. Bo dzisiaj bardziej od klasy 
obiektu zabytkowego turysta spragnio-
ny jest doznań, chce usłyszeć opowieść 
o tym, kto mieszkał w zamku, co mu się 
przytrafiło.
Jego zdaniem nie do przecenienia jest 
rola internetu. Aż 80 proc. turystów za 
jego pomocą rezerwuje wolne miej-
sca w hotelach, a 70 proc. w internecie 
szuka pomysłów na spędzenie wolnego 
czasu.

Maria Szylska
Tegoroczni zdobywcy certyfikatów OROT.

Fot: Łukasz Józwenko

Szymon Ogłaza (w środku) informował o inwestycjach na drogach. Towarzyszą mu Bartłomiej Horaczuk, szef 
ZDW i Remigiusz Widera, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWO.

Bartłomiej Horaczuk podpisuje umowę z Henrykiem Mrozkiem, sze-
fem Remostu, wykonawcą drogi Olesno-Nowy Wachów.
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budżet Marszałkowski w pytaniach
W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy regionu mają możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu województwa 
– jesteśmy jednym z pierwszych regionów, który  wprowadził taką możliwość. Na Marszałkowski Budżet Obywatelski przeznaczyli-
śmy 3 miliony złotych.

Kluczbork, Olesno, Paczków, Namysłów, 
Opole, Kędzierzyn – Koźle, Strzelce 
Opolskie, Brzeg, Głubczyce, Prudnik 
i Krapkowice – w tych miastach rozma-
wialiśmy z Wami o Marszałkowskim 
Budżecie Obywatelskim.  Marszałkowie 
Andrzej Buła, Roman Kolek i Szymon 
Ogłaza informowali o szczegółach pro-
jektu a urzędnicy odpowiadali na pyta-
nia zainteresowanych.
Mieszkańcy dowiedzieli się, co mogą 
zrealizować w ramach pierwszego Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Wśród pojawiających się pytań były 
te dotyczące miejsca realizacji zada-

nia i przygotowania kosztorysu. Wielu 
mieszkańców cieszył fakt, że nie muszą 
rozliczać zadania, które będzie realizo-
wane – wszystkim zajmą się urzędnicy.
Najważniejsze okazały się kwestie for-
malne - ich dotyczyły najczęściej po-
jawiające się pytania. Na przykład: kto 
może zgłosić projekt i ile trzeba zebrać 
podpisów poparcia. Otóż, projekt może 
złożyć każdy mieszkaniec Opolszczyzny, 
który ukończył 16 lat. Pod jednym pro-
jektem trzeba zebrać 50 lub 100 podpi-
sów mieszkańców, w zależności od tego 
czy ma być on realizowany na terenie 
jednego powiatu czy subregionu. Pro-

jekt z listą poparcia składamy listownie 
lub osobiście w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Opolskiego. Zadania 
można zgłaszać do 10 marca. Następnie 
przyjdzie czas na ocenę formalną i me-
rytoryczną zgłoszonych zadań.
Pytano także o to, jak będą weryfikowa-
ne listy poparcia. Będzie się to odbywać 
na podstawie PESELU. Wielu mieszkań-
ców chciało też wiedzieć, czy zgłaszając 
projekt, muszą zadbać o zgromadzenie 
tzw. wkładu własnego. Nie będzie on po-
trzebny. A cała wartość projektu pokryta 
zostanie z budżetu.
Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja od-
będzie się głosowanie. Jak można za-
głosować na projekt? Odbywać się to 
będzie na trzy sposoby: w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Opolskiego 
oraz w punktach informacyjnych, które 
znajdują się w każdym powiecie poprzez 
wrzucenie do urny wypełnionej karty do 

Magdalena Stodoła
agata poskart 

Stanisław Derda z Prudnika rozmawiał z Jackiem Kichmanem, członkiem zespołu, o projektach związanych 
z infrastrukturą.

głosowania, a także poprzez przesłanie 
karty na adres korespondencyjny Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, elektronicznie na stronie 
internetowej www. budzet.opolskie.pl. 
Realizowane będą projekty, które uzy-
skają największą liczbę głosów. 
Zachęcamy do zgłaszania projektów 
i współdecydowania o tym, które z nich 

zostaną zrealizowane. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszemu współdziałaniu po-
wstanie wiele cennych inicjatyw waż-
nych nie tylko dla Waszego najbliższego 
otoczenia, ale i dla całego wojewódz-
twa.

Na spotkanie w Namysłowie przyszło wielu młodych ludzi. Oni też 
mogą zgłaszać swoje projekty.

Fot: Łukasz Józwenko

zespół zadaniowy 
ds. Marszałkowskiego budżetu 
obywatelskiego

1)  Magdalena Stodoła – Gabinet Marszałka
2)  Izabela Damboń-Kandziora - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
3)  Paweł Polak - Departament Kultury, Sportu i Turystyki          
4)   Anna Kurdej-Michniewicz - Departament Organizacyjno - Administracyjny 
5)   Alicja Chanowska - Departament Finansów   
6)   Jacek Niesłuchowski - Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
7)   Jacek Kichman - Departament Infrastruktury i Gospodarki     
8)   Joanna Kisielewska - Departament Edukacji i Rynku Pracy                
9)    Artur Ślimak - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi            
10)  Barbara Kamińska - Gabinet Marszałka        
11)   Agata Poskart - Gabinet Marszałka              

Kontakt telefoniczny: 
77 5416591 i 77 5416 387

www.budzet.opolskie.pl
mail: budzet@opolskie.pl

W Głubczycach mieszkańcy dopisali.

Wiele pytań związanych z budżetem zadano na spotkaniu w Krapkowicach
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inwestor
zatrudni w opolu
ponad 500 osób
Ponad 500 osób planuje docelowo zatrudnić firma 
IAC, która ulokuje się na terenie opolskiej podstre-
fy WSSE, do niedawna należącym do sióstr zakon-
nych. Powstawać tam będą elementy wykończenia 
wnętrz samochodowych.

- To kolejna firma z branży moto-
ryzacyjnej, która wybiera nasz re-
gion. Pojawienie się nowego inwe-
stora cieszy nie tylko ze względu 
na dużą liczbę miejsc pracy, które 
zamierza stworzyć, ale też przez 
wzgląd na fakt, że reprezentuje on 
branżę automotive. A ta jest jed-
ną z najprężniej rozwijających się 
branż inwestujących w nowoczesne 
technologie – podkreśla marszałek 
województwa opolskiego Andrzej 
Buła.
W ub. roku decyzje o zainwesto-
waniu w województwie opolskim 
podjęły m.in. niemiecka IFA (Ujazd) 
czy amerykański Henniges Automo-
tive (Prudnik) z sektora automotive. 
Wśród firm branży motoryzacyj-
nej, które już wcześniej ulokowały 
swoje zakłady na Opolszczyźnie, 
wymienić można m.in. takie przed-
siębiorstwa jak Mubea czy Tru-Flex 
w Ujeździe, Global Steering Sy-
stems Europe i Polaris w Opolu czy 
Donaldson oraz Johnson Controls 
w Skarbimierzu.
Nowy inwestor - międzynarodowy 
koncern branży motoryzacyjnej 
International Automotive Compo-
nents (IAC) Group zajmie 10 ha. In-
westycja IAC w Opolu ma być warta 
ok. 20 mln dolarów.
W Opolu koncern IAC będzie pro-
dukować elementy wykończenia 
wnętrz samochodowych, np. ele-
menty tapicerki czy podłokietniki. - 
Pierwsze nabory pracowników mają 
się odbywać w pierwszym kwartale 
tego roku – informuje dyrektor Opol-

skiego Centrum Rozwoju Gospodar-
ki (OCRG) Roland Wrzeciono.
Firmę IAC na etapie wyboru miej-
sca lokalizacji fabryki obsługiwało, 
działające w ramach OCRG Cen-
trum Obsługi Inwestora i Eksporte-
ra (COIE). Główny Specjalista COIE 
Piotr Regeńczuk, który pilotował 
firmę relacjonuje, że oferta dla tego 
inwestora, reprezentowanego przez 
znaną firmę doradczą w Polsce 
i kilku innych państwach, została 
przygotowana i wysłana na przeło-
mie lutego i marca ubiegłego roku. 
Natomiast 10 marca 2016 odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami 
koncernu.
- W ramach tego spotkania za-
prezentowaliśmy województwo 
opolskie jako region przyjazny dla 
inwestorów. Przygotowaliśmy też 
i przedstawiliśmy dane oraz analizy 
dotyczące opolskiego rynku pra-
cy, a podczas objazdu pokazaliśmy 
tereny w Prudniku, Głuchołazach, 
Nysie, a także w Opolu – mówi Piotr 
Regeńczuk.
IAC Group to międzynarodowy kon-
cern branży motoryzacyjnej, który 
ma swoje przedstawicielstwa na ca-
łym świecie. Kwatera główna firmy 
mieści się w Luxemburgu. IAC ma 
też swoje lokalizacje np. w Belgii, 
Szwecji, Czechach, na Słowacji, 
w Holandii, Wielkiej Brytanii czy 
Rumunii.

katarzyna kownacka (ocrg)

wrdS o sytuacji w oświacie
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami – wybrała na najbliższy rok funkcjonowania nowego przewodniczące-
go. Marszałka Andrzeja Bułę, który przez ubiegły rok przewodniczył Radzie 
w imieniu strony samorządowej, zastąpił Sebastian Koćwin, reprezentant 
strony pracowniczej, przewodniczący wojewódzkich struktur OPZZ.

Wcześniej członkowie Rady omawiali 
kwestie związane z reformą oświatową 
(temat wróci także na najbliższym posie-
dzeniu) i kształceniem zawodowym.
W imieniu opolskiego kuratora oświaty 
głos zabierał Piotr Łaba, który infor-
mował, że w sprawie założeń reformy 
odbyły się w terenie trzy tury spotkań 
– z samorządami gminnymi i powiato-
wymi, dyrektorami szkół, nauczycielami 
i rodzicami oraz trzecia tura poświęcona 
planowaniu przyszłej sieci szkół. Przeko-
nywał, że nauczycielom nie grożą zwol-
nienia z pracy, bo klas VII i VIII szkoły 
podstawowej będzie więcej, niż byłoby 
ich w gimnazjach, poza tym klasy będą 
mniej liczebne, co sprawi, że poziom na-
uczania stanie się wyższy, a nauczyciel 
mieć będzie lepszy kontakt z uczniem.
Z poglądem tym polemizowali zarówno 
marszałek Andrzej Buła, jaki obecna na 
spotkaniu przewodnicząca opolskiego 
okręgu ZNP, Wanda Sobiborowicz. Jej 
zdaniem reforma oświatowa, to jeden 

bałagan i chaos, nie ma dowodów na 
to, że system kształcenia obowiązujący 
przez ostatnie 16 lat nie sprawdził się i 
trzeba się cofać o 20 lat. Zauważała, że 
zwolnienia dotkną nie tylko nauczycieli, 
ale także pracowników administracyj-
nych szkół. Pomysł, by na najbliższym 
posiedzeniu wrócić do tej tematyki wyni-
kał m. in stąd, że wiele gmin zainwesto-
wało duże pieniądze w budowę nowych 
gimnazjów i ich wyposażenie. Niektóre, 
jak Korfantów, zostaną z pokaźnym 
długiem do spłacenia. Samorządowcy 
mają więc zaprezentować skutki finan-
sowe nowych rozwiązań ustrojowych w 
oświacie.
W kolejnym punkcie głos zabierała dr 
Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, dyrektor 
Izby Rzemieślniczej w Opolu, która w 
imieniu rzemieślników, pytała o kształ-
cenie zawodowe i dualne. Odpowiedzi 
przedstawiciela kuratorium uspokoiły 
reprezentantów Izby Rzemieślniczej. 
Przewidziane są bowiem szkoły bran-

żowe I i II stopnia. Pierwsza trzyletnia, 
druga dwuletnia z możliwością zdawa-
nia egzaminu dojrzałości. Oprócz szkół 
branżowych pięcioletnie technika za-
wodowe. A kształcenie dualne będzie 
wspierane przez Ministerstwo Edukacji, 
które chce zachęcić pracodawców do 
współpracy ze szkołami zawodowymi.
Na koniec o potrzebach rynku pracy 
mówił dr Maciej Filipowicz z Opolskie-
go Obserwatorium Rynku Pracy WUP. 
Jego zdaniem największe deficyty są w 
branży budowlanej, zauważa się też pa-
radoksy polegające na tym, że z jednej 
strony występuje duże zapotrzebowa-
nie na pracę, z drugiej przedsiębiorstwa 
sygnalizują brak wykwalifikowanych 
kadr lub proponowane przez pracodaw-
ców stawki płacowe nie satysfakcjonują 
potencjalnych pracowników i nie podej-
mują oni proponowanej im pracy.

Sebastian Koćwin i Andrzej Buła – nowy i ustępujący przewodniczący WRDS.

Maria Szylska

Fot: Mateusz Tomczak

Nowa rada rynku pracy
Zainaugurowała czteroletnią kadencję Wojewódz-
ka Rada Rynku Pracy w Opolu. Liczyć będzie 15 
członków, reprezentujących różne środowiska – 
samorządowe, gospodarcze, oświatowe, naukowe, 
pracodawców i związkowców.

Akty powołania nowym członkom 
Rady wręczył marszałek województwa 
opolskiego, Andrzej Buła.
- W ciągu czterech lat funkcjonowania 
rady poprzedniej kadencji bezrobocie 
w naszym regionie spadło z 13 do 9 
proc. - mówił marszałek. I dodawał, 
że specjalną troską WRRP powinna 
objąć ludzi młodych, absolwentów 
szkół zawodowych i wyższych i zrobić 
wszystko, by zechcieli – mimo dys-
proporcji płacowych – zostać w kraju, 
a nie wyjeżdżać za granicę. - Trzeba się 
zastanowić, co zrobić, by oferty dla ab-
solwentów były atrakcyjne, jak zapla-
nować ich ścieżkę kariery zawodowej, 
by zobaczyli, że ciekawa przyszłość 
i rozwój czeka ich także w regionie 
– mówił marszałek.
Rada wybrała swojego przewodniczą-
cego. Został nim Tomasz Kandziora 
z Kędzierzyna-Koźla, przedstawiciel 
Izby Gospodarczej Śląsk w Opolu, zaś 
wiceprzewodniczącym wybrano Jana 
Krzesińskiego, radnego powiatu opol-
skiego.

Członkowie Rady zapoznali się z ak-
tualną sytuacją na rynku pracy woje-
wództwa opolskiego. Jak informował 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu, Jacek Suski, na koniec roku 
2016 liczba bezrobotnych w regionie 
wynosiła 32419 osób, co oznacza, że 
stopa bezrobocia ukształtowała się na 
poziomie 9 proc. W grudniu najniższe 
bezrobocie było w powiecie opolskim-
grodzkim i wynosiło 4,9 proc., naj-
wyższe w powiecie prudnickim – 13,6 
proc. W trakcie miesiąca wpływa do 
powiatowych urzędów pracy średnio 
ok. 4 tys. ofert pracy. Najbardziej po-
szukiwani są pracownicy w  branżach 
budowlanej, gastronomicznej, hote-
larskiej, transportowej.
Członkowie Rady zwracali uwagę, iż 
spora rzesza osób pozostaje poza ryn-
kiem pracy, a jednocześnie pracodaw-
cy narzekają na brak specjalistów. Bar-
tosz Medyka, dyrektor Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Namysłowie mówił, 
że szkoła analizuje potrzeby lokalnego 
rynku pracy, ale proces zmiany kie-

runków nauczania jest trudny i długo-
trwały. Z kolei prof. Marek Tukiendorf, 
rektor Politechniki Opolskiej, zapew-
niał, że w ostatnim czasie nie zdarzyło 
się, by inwestor lokujący się w regionie 
nie negocjował z uczelnią nowych kie-
runków kształcenia. Wiadomo np., że 
w najbliższym czasie na terenie miasta 
potrzebnych będzie ok. 400 informaty-
ków, Politechnika rozszerza więc swą 
ofertę nauczania na tym kierunku.
Rada interesowała się też pracą po-
dejmowaną przez obywateli Ukrainy. 
Jacek Suski mówił, iż często ratują oni 
lokalny rynek pracy, bo podejmują pra-
ce, których nasi rodacy nie chcieliby 
podjąć. Renata Cygan, wicedyrektor 
WUP, dodawała, że w naszym woje-
wództwie wydano im około 19 tysięcy 
zgód na pracę. Członkowie Rady suge-
rowali, że deficytowe zawody powin-
ny korzystać z ułatwień formalnych 
w uzyskaniu pozwoleń na pracę.

Maria Szylska
Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
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rada o 1 % 
podatku 
i regulaminach
Na dziewiątym i dziesiątym 
posiedzeniu Rada Pożytku 
Publicznego Województwa 
Opolskiego dyskutowała 
o tym, jakie kroki należało-
by podjąć, by jeden procent 
podatku odpisywany przy 
rocznych zeznaniach podat-
kowych pozostawał w na-
szym regionie i zasilał dzia-
łające w nim organizacje 
pożytku. Dotąd zaledwie 20 
proc. odpisów podatkowych 
pozostaje w województwie.

Stwierdzano, że odbywać się to powin-
no wielopłaszczyznowo poprzez akcje 
promocyjne, przedsiębiorców, środowi-
ska emeryckie, same organizacje, które 
mogłyby pokazywać, jak wykorzystały 
z pożytkiem przelane na ich konto pie-
niądze.
Ponadto Rada zajmowała się projektem 
uchwały o warunkach i trybie przyzna-
wania stypendiów „Marszałkowskie 
talenty”. Jak informował Bartosz Ostro-
wski, zastępca dyrektora Departamentu 
Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, wy-
sokość rocznego stypendium wyniosła-
by 7000 złotych, wyłączono z grona po-
tencjalnych stypendystów (na wniosek 
rektora UO) studentów. Ci ostatni włą-
czeni zostaną do nagród marszałka dla 
animatorów kultury, gdzie powstanie 
oddzielna kategoria „animator kultury 
studenckiej”.
Rada dyskutowała też na temat zasad, 
które powinny się znaleźć w regula-
minie konkursu na najlepszą pracę 
licencjacką, inżynierską, magisterską 
i doktorancką poświęconą działalności 
III sektora. Zwracano uwagę, iż prace te 
powinny propagować działalność pożyt-
ku publicznego województwa opolskie-
go, pokazywać postawy pro bono, nieść 
wiedzę o wolontariacie i działalności 
społecznej. Zastanawiano się, jak za-
chęcić promotorów, by wśród zlecanych 
studentom tematów znalazły się te 
o tematyce społecznej. Zadecydowano, 
iż przedmiotem oceny będą zgłoszone 
prace, które powstały w ostatnich dwóch 
latach od daty ogłoszenia konkursu. Dla 
laureatów konkursu i promotorów prac 
przewidziano nagrody pieniężne.
Ustalono m.in., iż kapituła konkursu li-
czyć powinna 7 lub 9 członków rekrutu-
jących się spośród przedstawicieli mar-
szałka województwa, Rady Działalności 
Pożytku, a także środowisk naukowych.
Dyskutowano również o regulaminie 
konkursu „Super Niezapominajka”. 
Jest to nowa inicjatywa, której celem 
będzie wyłonienie spośród laureatów 
„Opolskiej Niezapominajki” z lat 2014-
2016 najlepszej organizacji. Ten wybór 
ma poprzedzić ankieta adresowana do 
laureatów, a potem wizytacje i rozmowy 
bezpośrednie.

Młodzieżowe opolskie już działa 
Forum Młodzieży Województwa Opolskiego - Młodzieżowe Opolskie rozpoczęło działalność pod koniec 
ubiegłego roku. Tworzą je 53 osoby – przedstawiciele młodzieżowych rad, organizacji i grup z 19 miej-
scowości z całej Opolszczyzny. Nominacje podczas inauguracyjnego spotkania 10 lutego wręczyli im 
marszałkowie Andrzej Buła, Roman Kolek i Szymon Ogłaza. 

– Jestem dumny z tego, że dziś z nami 
jesteście. Chcielibyśmy, abyście znaleźli 
tutaj miejsce do realizowania swojej ak-
tywności, pasji, zainteresowań. Myślę, 
że te kilka najbliższych miesięcy spędzi-
my na wspólnej edukacji i informowa-
niu siebie na co możecie mieć wpływ. 
Chciałbym żebyście byli naszymi dorad-
cami, żebyście nam podpowiadali, jak 
funkcjonują młodzi i czego potrzebują 
–  mówił marszałek Andrzej Buła.
Magdalena Pobóg-Lenartowicz ze 
Stowarzyszenia Europa Iuvenis, które 
włączyło się w tworzenie Forum powie-
działą, że mała aktywność młodzieży to 
stereotyp. – Mówiło się że młodzież na 
Opolszczyźnie jest mało aktywna, ale  
my z tą młodzieżą się spotykamy, pra-
cujemy z nią i wiemy, że tak nie jest. To 
młodzież nie wie o swoich działaniach w 
różnych miejscach, nie ma ze sobą kon-
taktu, albo my o niej nie wiemy.
Forum Młodzieży Województwa Opol-
skiego zostało powołane do życia 20 
grudnia 2016 r. Nabór odbył się na prze-
łomie grudnia i stycznia. Forum będzie 

polem współdecydowania młodzieży o 
tym, co ich dotyczy i komunikacji między 
sobą. Członkowie Forum będą sygna-
lizować to, co dla młodzieży w regionie 
jest najważniejsze, ale będą też, poprzez 
praktyczne działania, uczyć się współ-
decydowania o sobie i swoim regionie. 

Połowę składu tworzą przedstawiciele 
młodzieżowych rad działających w miej-
scowościach, a drugą połowę przed-
stawiciele grup nieformalnych, bo nie 
w każdej gminie regionu wspomniane 
rady działają.
Podczas pierwszego spotkania mówio-

no m.in. o programach, w których już 
dziś młodzi mogą uczestniczyć – to Mar-
szałkowski Budżet Obywatelski  czy pro-
gram Bardzo Młoda Kultura. Wybrano 
także przewodniczącego Forum – został 
nim Mateusz Wrotny ze Zdzieszowic.

Członkowie Młodzieżowego Opolskiego uwiecznili się na pamiątkowym zdjęciu wraz z członkami zarządu 
województwa.

Fot: Mateusz Tomczak

opolskie przejęło przewodnictwo w domu polski 
południowej
Wieczorem 8 lutego w salonach Ambasady RP w Brukseli Małopolska uroczyście przekazała przewodni-
ctwo w Domu Polski Południowej w Brukseli województwu opolskiemu.

Placówka, prowadzona przez trzy re-
giony – małopolskie, opolskie i śląskie 
– działa w Brukseli od października 
2014 roku. Celem jej działalności jest 
budowanie wizerunku Polski Południo-
wej w instytucjach UE jako silnego eu-
ropejskiego makroregionu, pełniejsze 
wykorzystanie atutów oraz głównych 
szans rozwojowych trzech województw. 
Przewodnictwo funkcjonowania tej 
placówki ma charakter rotacyjny. Jako 
pierwsze rolę tę pełniło śląskie, w 2016 
małopolskie, zaś w 2017 roku wiodącą 
rolę pełnić będzie województwo opol-
skie.
Wydarzenie 8 lutego swoim patrona-
tem objął Ambasador RP w Królestwie 
Belgii Artur Orzechowski, a wraz z am-
basadorem uczestniczyli w nim m.in. 
posłowie do Parlamentu Europejskie-
go, polska delegacja do Komitetu Re-
gionów, przedstawiciele biur regional-
nych z wielu krajów europejskich oraz 
sympatycy Domu Polski Południowej. 
W uroczystości wzięli także udział 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Norbert Krajczy, członek zarządu woje-
wództwa Szymon Ogłaza i przewodni-
czący sejmikowej Komisji Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu Norbert 
Rasch.
– Dom Polski Południowej wyraźnie 
zarysowuje się w brukselskim klima-
cie. Widać, że wspólnymi działaniami 
udaje się nam budować silną, widoczną 
markę Polski Południowej w Unii Euro-
pejskiej. Mamy ku temu potrójną siłę 
negocjacyjną w walce o nasze interesy 
tutaj, w Brukseli – mówił Grzegorz Li-
piec, członek zarządu województwa 

małopolskiego, który na ręce marszał-
ka Andrzeja Buły przekazywał prezy-
dencję Domu Polski Południowej woje-
wództwu opolskiemu.
Marszałek Andrzej Buła podkreślał zaś, 
że to, co udało się wspólnie zrealizować 
przez te dwa lata jest dobrą podstawą 
i ogromną motywacją dla wojewódz-
twa opolskiego na ten najbliższy rok. 
– Przejmując koordynację działalności 
tej placówki trzech regionów przejmu-
jemy też pełną odpowiedzialność za 
jej działania w bieżącym roku i mam 
nadzieję, że temu zadaniu sprostamy 
– zapewniał. I mówił, że ta dobra, trój-
stronna współpraca Małopolski, Ślą-
ska i Opolszczyzny udaje się nie tylko 
w klimacie Brukseli. – Także w regio-
nach współdziałamy ze sobą na wielu 
płaszczyznach. Wystarczy wymienić 
choćby nasze porozumienie i wspólne 

działania ze Śląskiem w ramach Stowa-
rzyszenia TRITIA i w dziedzinie kultury, 
czy też robocze kontakty i korzystanie 
przez nas z doświadczeń małopolskich 
w przygotowywaniu Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Tym wszyst-
kim działaniom towarzyszy zawsze nie 
tylko zrozumienie, ale przede wszyst-
kim sympatia – bo współpracują ze 
sobą przyjaciele – mówił.
Marszałek zapowiadał też, że plan dzia-
łań Domu na ten rok jest bogaty – anon-
sował m.in. prezentacje kulturalne re-
gionów z udziałem młodych opolskich 
artystów w marcu, a także zaplanowa-
ną na kwiecień konferencję. Odbędzie 
się ona w budynku Parlamentu Euro-
pejskiego i poświęcona zostanie róż-
nym wymiarom polityki demograficz-
nej UE, skierowanej zwłaszcza do ludzi 
młodych, którą Dom Polski Południowej 

organizuje we współpracy z posłanką 
do Parlamentu Europejskiego Danutą 
Jazłowiecką.  Zainicjowany i realizowa-
ny przez samorząd województwa opol-
skiego program „Opolskie dla rodziny” 
i proponowane w nim działania to pró-
ba rozwiązywania takich problemów 
w naszym regionie. Ale warto w tej 
dziedzinie dzielić się doświadczeniami 
i poszukiwać nowych dróg wyjścia z de-
mograficznego kryzysu.
Na koniec marszałek życzył powodze-
nia opolskiemu koordynatorowi dzia-
łań Domu Polski Południowej Pawłowi 
Bliźnickiemu. – Mam nadzieję, że ener-
gii do pracy mu nie zabraknie. Trzymam 
kciuki, żeby mu się udało – bo będzie to 
nasz wspólny sukces – mówił.

Maria Szylska

Uczestnicy uroczystości przekazania przewodnictwa w DPP na salonach ambasady RP w Brukseli.

Maria Szylska

Członkowie Rady w czasie 
ostatniego posiedzenia.
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ruszył opolski 
program Stażowy
55 miejsc stażowych i 24 miejsca na szkolenia ma 
w ofercie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodar-
ki w ramach kolejnej edycji Opolskiego Programu 
Stażowego. Rekrutacja rozpoczęła się 1 lutego. 

Program skierowany jest do absol-
wentów szkół wyższych, zawodowych 
i ponadgimnazjalnych z województwa 
opolskiego. – Program ten, obok projek-
tów dotyczących wsparcia szkolnictwa 
zawodowego czy klas patronackich two-
rzonych przez firmy, jest kolejnym ele-
mentem służącym wiązaniu młodych 
ludzi z lokalnymi przedsiębiorstwami 
oraz rynkiem pracy. Mamy nadzieję, 
że w długofalowej perspektywie takie 
właśnie działania wpłyną dodatnio na 
bilans migracji w regionie – mówił mar-
szałek województwa opolskiego Andrzej 
Buła.
Rozpoczynająca się edycja Opolskiego 
Programu Stażowego potrwa do koń-
ca roku. Staż w ramach projektu może 
trwać od 3 do 6 miesięcy.   W trzeciej 
edycji stażyści dostawać będą miesięcz-
ne stypendium w wysokości 1324,40 zł 
na rękę. Mogą też liczyć na dofinanso-
wanie do dojazdów w wysokości 189 zł 
na miesiąc. Natomiast dofinansowanie 
na szkolenie może wynieść do 2,4 tys. zł 
na jedną osobę.
W poprzedniej edycji kwoty te były nieco 
wyższe. Ale zainteresowanie miejscami 
stażowymi w naszym projekcie było tak 
duże, zarówno ze strony jego uczest-
ników, jak i firm, które bardzo chętnie 
przyjmują do siebie młodych ludzi, że 
zdecydowaliśmy o niewielkim zmniej-
szeniu kwot, by z Programu mogło sko-
rzystać więcej osób – wyjaśnia Michał 

Galla z OCRG, który zajmuje się Opol-
skim Programem Stażowym.
Dwie poprzednie edycje pokazały, że 
Opolski Program Stażowy jest skutecz-
nym sposobem dla młodych osób na 
znalezienie pracy. W pierwszej edycji, 
która trwała od stycznia 2014 do grud-
nia 2015 roku, z projektu skorzystały 
w sumie 403 osoby; z tego aż 267 zna-
lazło pracę. W drugiej edycji, która po-
trwa do końca września 2017, na staże 
skierowanych zostało 106 absolwentów. 
Ukończyło ją do tej pory 57 stażystów, 
a 35 z nich już znalazło zatrudnienie.
– Duże zainteresowanie naszymi staża-
mi oraz ich duża skuteczność jeśli chodzi 
o pomoc w znajdowaniu się młodym lu-
dziom na rynku pracy spowodowały, że 
zdecydowaliśmy się kontynuować ten 
projekt – zaznacza dyrektor OCRG Ro-
land Wrzeciono.
Realizowany przez OCRG Opolski Pro-
gram Stażowy kierowany jest do osób 
do 29 roku życia, pozostających bez za-
trudnienia, w tym bezrobotnych. Finan-
sowany jest z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pula 
pieniędzy przyznanych OCRG na rozpo-
czynającą się właśnie edycję to ok. 890 
tys. zł. Jego celem jest przede wszyst-
kim pomoc absolwentom różnych typów 
szkół w znalezieniu się na rynku pracy.

katarzyna kownacka (ocrg)

Są pieniądze na szkolenia
3,871 mln złotych wynosi tegoroczna kwota, jaką Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu otrzymał na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego. Gdyby pieniędzy zabrakło, a tak było w roku 
ubiegłym, można będzie ubiegać się o 40 milionową rezerwę.

Do korzystania z KFS zachęcał opolskich 
pracodawców marszałek województwa, 
Andrzej Buła, mówiąc, iż takie działania 
szkoleniowe podnoszą kwalifikacje pra-
cowników i jakość samej firmy. W roku 
ubiegłym Opolszczyzna była krajowym 
liderem w wykorzystaniu pieniędzy Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego.
Jak przypomniał dyrektor WUP, Jacek 
Suski, w 2016 roku za kwotę 4.438 tys. 
złotych (razem z wykorzystaną rezerwą) 
objęto wsparciem 3530 osób, a średni 
koszt szkolenia wyniósł 1257 złotych.
W tym roku pieniądze KFS będzie moż-
na przeznaczyć na zgodne z potrzebami 
pracodawcy kształcenie ustawiczne, na 
kursy i studia podyplomowe, egzaminy 
umożliwiające uzyskanie dyplomów po-
twierdzających nabycie kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych, na badania le-
karskie i psychologiczne wymagane do 
podjęcia kształcenia lub podjęcia pracy 
po ukończonym kształceniu, wreszcie na 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w trakcie kształcenia.
Pracodawca może otrzymać 80 proc. 
kosztów kształcenia ustawicznego (nie 
więcej niż 300 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia w danym roku na jednego 
uczestnika tj. ok. 12 tys. zł) lub 100 proc. 
kosztów kształcenia ustawicznego jeśli 
jest mikroprzedsiębiorcą.

W trakcie spotkania Karina Bedrunka, 
dyrektor Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO, infor-
mowała o naborach wniosków na dzia-
łania adresowane do przedsiębiorców. 
Są to: działanie 2.3 Wzmocnienie oto-
czenia biznesu (alokacja 4,65 mln euro), 
działanie 7.5 Szkolenie, doradztwo dla 
przedsiębiorców i pracowników (6,5 mln 
euro), działanie 9.3 Wsparcie kształce-
nia ustawicznego (8,27 mln euro).
Z kolei Roland Wrzeciono, dyrektor 
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospo-

darki, zapowiedział na ten rok cztery 
nabory (maj, dwa w czerwcu i jeden w li-
stopadzie) na inwestycje w infrastruktu-
rę społeczną, w podmioty ekonomii spo-
łecznej oraz innowacje w gospodarce.
Opolskie spotkanie z pracodawcami za-
kończyło cykl spotkań (Sulisław, Klucz-
bork, Kędzierzyn-Koźle), jakie w ramach 
KFS odbywały się w naszym wojewódz-
twie.

Opolskie spotkanie zakończyło cykl rozmów z przedsiębiorcami na te-
mat m.in. KFS.

Maria Szylska

Ponad połowa stażystów znajduje stałe zatrudnienie

konkurs „partnerstwo bez 
granic 2016”
Zarząd Województwa zaprasza do udziału w konkursie „Part-
nerstwo bez granic”. Jego celem jest wyłonienie najciekaw-
szych inicjatyw realizowanych w 2016 roku przez samorządy 
lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe województwa 
opolskiego we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wnioski do udziału w konkursie składać można do dnia 20 marca br. 
Więcej informacji znajdą Państwo w Departamencie Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, V piętro, tel. 
(77) 44 29 342, (77) 44 29 346, (77) 44 29 340 oraz na stronie  Konkurs 
Partnerstwo bez granic .
Zapraszamy do udziału w konkursie!

cHeM-Ster i Metalchem kluczowymi 
klastrami regionu
Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” i Stowarzyszenie „Park Prze-
mysłowy Metalchem” uzyskały rangę Opolskich Regionalnych Klastrów Klu-
czowych. Ma to wesprzeć ich starania o uzyskanie statusu Krajowego Klastra 
Kluczowego.
Uchwałę w tej sprawie przyjął zarząd 
województwa opolskiego, a certyfika-
ty wręczyli przedstawicielom klastrów 
członek zarządu województwa opol-
skiego Szymon Ogłaza i zastępca dyrek-
tora OCRG ds. rozwoju gospodarczego 
Dariusz Mazurczak. - Nadanie statusu 
Regionalnego Klastra Kluczowego ma 
przyczynić się do wzmocnienia wizerun-
ku skupionych w nim opolskich przed-
siębiorstw na rynkach międzynarodo-
wych i wesprzeć ich starania o uzyskanie 
statusu Krajowego Klastra Kluczowego 
– wyjaśnia zastępca dyrektora OCRG 
Dariusz Mazurczak.
Wyróżnienie zostało im przyznane na 2 
lata. - To pierwsze inicjatywy klastrowe 
w regionie, które uzyskały taką rangę. 
Mamy nadzieję, że pomoże im to w uzy-
skaniu statusu Krajowego Klastra Klu-
czowego. Zwłaszcza, że skupione w nich 
firmy działają w branży chemicznej lub 
oferują technologie i materiały dla sze-
roko rozumianego przemysłu chemicz-
nego, który zalicza się do naszych re-
gionalnych specjalizacji inteligentnych 
– zaznacza członek zarządu wojewódz-
twa opolskiego Szymon Ogłaza.
Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-
STER” powstał w 2013 r. Tworzą je 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-
badawcze i jednostki otoczenia biznesu. 
Główny cel klastra to budowanie trwałej 
przewagi konkurencyjnej w dziedzinie 
chemii specjalistycznej nie tylko uczest-

ników klastra, ale też regionu poprzez 
efektywne podnoszenie poziomu in-
nowacyjności. Inicjatywa ta ma służyć 
m.in. efektywnemu przepływowi wiedzy 
i technologii, generowaniu rozwiązań 
innowacyjnych oraz opracowywaniu 
i wdrażaniu nowych produktów czy 
usług.
Stowarzyszenie „Park Przemysłowy 
Metalchem” to grupa zrzeszająca przed-
siębiorców, która ma na celu wzmoc-
nienie swojej pozycji na arenie krajowej 

i międzynarodowej. Powstała w 2013 r. 
Firmy zrzeszone w tym klastrze oferują 
wysokiej jakości technologie, konstruk-
cje i materiały dla szeroko rozumianego 
przemysłu chemicznego, energetyczne-
go i pokrewnych. Tworzą kilka tysięcy 
miejsc pracy, mają własne działy ba-
dawczo-rozwojowe, projektowe, tech-
nologiczne i produkcyjne. 

katarzyna kownacka (ocrg)

Certyfikaty przedstawicielom klastrów wręczył Szymon Ogłaza.
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kSztałceNie zawodowe

Nowoczesne pracownie kuźnią młodych fachowców
Modernizacja i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego w branżach strategicznych dla regionu takich jak: chemiczna, mecha-
niczna, budowlana, hotelarska, gastronomiczna - takie są cele projektu realizowanego przez samorząd województwa opolskiego 
a zatytułowanego „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Projekt realizowany jest w partner-
stwie z dziewięcioma powiatami 
i miastem Opole. W sumie 23 obiek-
ty kształcenia zawodowego otrzy-
mają zastrzyk w postaci nowego 
sprzętu, modernizacji i przebudowy 
pomieszczeń.
Wśród nich jest Zespół Placówek 
Oświatowych w Opolu, przy ulicy 
Torowej, który planuje rozwój swo-
jego Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. Projekt o wartości 5,5 
mln złotych zakłada realizację kilka 
zadań. Największe związane jest 
z przebudową budynku C, w którym 
obok licznych pracowni, mieści się 
także bursa oraz szkolne schroni-
sko młodzieżowe. Przedsięwzięcie 
przewiduje adaptację pomieszczeń 
parteru oraz I i III piętra, wykona-
nie węzłów socjalno-sanitarnych 
oraz zainstalowanie windy w szybie 
wewnętrznym, by obiekt i pracow-
nie były dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych. Ponieważ na kolej-
ne pracownie w Centrum czekają 
opolskie szkoły zawodowe, dyrektor 
Andrzej Leszczyński ma nadzieję, że 
czynności przetargowe i prace bu-
dowlane będą przebiegały zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Po-
wstaną docelowo nowoczesne pra-
cownie gastronomiczno-kucharskie. 
Miejsce do ćwiczeń dla kucharzy, 
cukierników, barmanów i kelnerów. 
Dla tych ostatnich zaplanowano 
specjalny bufet i pracownię obsługi 
konsumenckiej, by praktyka odby-
wała się w warunkach jak najbliż-
szych tym codziennym. A ponieważ 
w budynku działa już (na bazie bur-
sy i szkolnego schroniska) pracow-
nia hotelarska, ta nowo powstała, 
gastronomiczna, będzie uzupełnie-
niem pełnej obsługi klienta.
W ramach tego zadania doposażone 
zostaną: pracownia obrabiarek ste-
rowanych numerycznie w budynku 
A, a także pracownia odnawialnych 
źródeł energii oraz automatyki bu-
dynku w budynku D. Branże najno-
wocześniejsze i z dużą perspektywą 
rozwoju.
Zamierzamy także – mówi Andrzej 
Leszczyński – przebudować garaże. 
Powstaną w nich trzy stanowiska 
egzaminacyjne, pracownia blachar-
ska i przygotowania lakierniczego 
dla kierunku pojazdy samochodowe. 
Z oferty szkoły już dzisiaj korzystają 
setki uczniów opolskich szkół o pro-
filu zawodowym, a także studenci 
kierunków technicznych. Uważamy, 
że kształcenie zawodowe łączące 
teorię z praktyką w formie zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych 
w tym u pracodawców – przygotuje 
fachowców na potrzeby współczes-
nego przemysłu.
Projekt ma gotową dokumentację, 
niebawem ogłoszone zostaną prze-
targi na zakup sprzętu i roboty bu-
dowlane.
Na podobnym etapie jest strzelecki 
projekt, który realizuje tamtejsze 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Zakłada on dopo-
sażenie i modernizację placówki, 

Projekt pod nazwą „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowany będzie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Całko-
wita wartość projektu wyniesie 29,43 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE – 25 mln złotych.

Maria Szylska Pracownia mechatroniki w opolskim ZPO.

Im więcej sprzętu, tym nauka w CKZiU w Strzelcach jest ciekawsza. 

powstanie pracowni mechatroniki, 
elektroniki, centrum obróbki meta-
lu, hotelarskiej. Ta ostatnia wypo-
sażona będzie w recepcję, pokój ho-
telowy oraz zaplecze z magazynem 
pościeli, sprzętem do sprzątania, 
wózkami hotelowym i gastrono-
micznym. Poza tym planowane są 
zakupy tokarki, szlifierki, prasy hy-
draulicznej, frezarek sterowanych 
numerycznie, oscyloskopów i urzą-
dzeń niezbędnych do praktycznej 
nauki zawodu. -  W pracowni elek-
troniki każdy z uczniów będzie miał 
własne stanowisko i laptopa, bo to 
w końcu podstawowe narzędzie pra-
cy – mówi dyrektor Halina Kajstura. 
Dodaje, że im więcej nowoczesnego 
sprzętu, tym nauka dla ucznia staje 
się ciekawsza i bardziej efektywna. 
Hitem w Centrum są kursy na ob-
rabiarkach sterowanych numerycz-
nie. O fachowców potrafiących je 
obsługiwać pytają okoliczni przed-
siębiorcy.
Dyrektor Kajstura mówi, że reali-
zacja projektu (jego wartość to 423 
tys. euro) zależeć będzie od dopły-
wu funduszy na sfinansowanie za-
dań, ale liczy, że od nowego roku 
szkolnego pracownie będę czekały 
na słuchaczy.
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zmieniamy się dla ciebie 
– zapraszamy na naszą 
nową stronę internetową

Nowa strona polregio.pl 
to przede wszystkim:

• układ graficzny zgodny z identyfika-
cją marki POLREGIO,
• strona w pełni responsywna – do-
stosowuje się do wielkości ekranu 
i typu urządzenia, na jakim jest wy-
świetlana (komputer, tablet, telefon 
komórkowy),
• wyszukiwarka połączeń dostępna 
bezpośrednio ze strony głównej ser-
wisu, umożliwiająca wstępne wybra-
nie relacji, daty, godziny i przejście do 
wyników wyszukiwania w interneto-
wym serwisie sprzedaży biletów,
• nowy, przejrzysty układ treści: ła-
twy dostęp do najważniejszych dla 
pasażera informacji takich jak oferty 

poLregio partnerem kampanii bezpieczny 
przejazd – Szlaban na ryzyko!
Największy polski przewoźnik kolejowy od lat uczestniczy w kampanii spo-
łecznej PKP Polskich Linii Kolejowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowych i przejściach przez tory.

Respektuj przepisy i żyj – pod takim 
hasłem realizowana jest XII edycja 
kampanii społecznej Bezpieczny 
przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. 
Mimo że od momentu rozpoczęcia 
kampanii w 2005 r. liczba wypadków 
na przejazdach zmniejszyła się o jed-
ną trzecią, tego rodzaju incydenty 
nadal stanowią blisko 80% wszyst-
kich wypadków na kolei. To właśnie 
na przejazdach kolejowych i niele-
galnych przejściach przez tory ginie 
najwięcej osób.
Przewozy Regionalne od lat są 
partnerem akcji, ponieważ bezpie-
czeństwo podróżnych ma dla nas 
najwyższy priorytet. Kolejna edy-
cja kampanii to dobra okazja, aby 
przypomnieć naszym pasażerom, 
jak bezpiecznie zachować się przed 
i po wyjściu z pociągu. Apelujemy do 
naszych podróżnych, aby w drodze 

na stację korzystali oni wyłącznie 
z oznakowanych przejść. Nie warto 
ryzykować przechodzenia przez tory 
w miejscach niedozwolonych, by za-
oszczędzić kilka minut. Ludzkie życie 
ma znacznie większą wartość. Z my-
ślą o tysiącach podróżnych, którzy 
każdego dnia korzystają z naszych 
usług, PKP Polskie Linie Kolejowe 
tworzą przejścia podziemne, kład-
ki oraz przejścia w poziomie torów 
wyposażone w odpowiednią sygna-
lizację i inne elementy zwiększające 
poziom bezpieczeństwa.
Kampania społeczna Bezpieczny 
przejazd – „Szlaban na ryzyko!” trwa 
nieprzerwanie od 2005 roku i jest jed-
ną z największych w Europie. Wśród 
stałych i całorocznych działań, pro-
wadzonych w ramach Bezpiecznego 
przejazdu, organizowane są: symula-
cje wypadków, konkursy, happeningi, 

prelekcje dla dzieci, patrole Straży 
Ochrony Kolei w terenie oraz kampa-
nia informacyjna w mediach, na pla-
katach i ulotkach. Nadrzędnym celem 
organizatorów kampanii i jej part-
nerów jest kształtowanie zachowań 
i utrwalanie postaw społecznie po-
żądanych, podnoszenie świadomości 
o zagrożeniach wynikających z nieza-
chowania szczególnej ostrożności na 
przejazdach i terenach kolejowych, co 
z kolei przyczynia się do ograniczenia 
liczby wypadków na przejazdach ko-
lejowo-drogowych oraz na terenach 
kolejowych.
Więcej informacji o kampanii można 
znaleźć na stronie www.bezpieczny-
przejazd.pl

Materiały przygotowała:
elżbieta karelus-Jakóbowska

W grupie zawsze raźniej
Masz wielu przyjaciół, z którymi wy-
bieracie się w podróż pociągiem PO-
LREGIO – skorzystaj z naszej oferty. 
To również atrakcyjny przejazd na 
zielone szkoły, wycieczki czy imprezy 
integracyjne.
Grupowy przewóz osób jest to ofer-
ta dla grup zorganizowanych (szkół, 
uczelni, stowarzyszeń, klubów 
i innych organizacji) składających się 
z min. 10 osób (nie wliczając prze-
wodników). Na każde 10 osób, jedna 

osoba podróżuje bezpłatnie, a dla 
pozostałych obowiązuje około 30 % 
zniżki według taryfy RAZEM. Zniżka 
łączy się z ulgami ustawowymi np. 
szkolną, studencką, dla osób niepeł-
nosprawnych. 
 Grupowy przewóz osób zamawia się 
za pomocą formularza dostępnego na 
stronie internetowej https://grupy.i-
pr.pl. W zamówieniu należy podać co 
najmniej:
- nazwę i adres organizatora,
- kontakt e-mail lub telefoniczny,
- relację przejazdu,

- rodzaj pociągu,
- liczbę uczestników,
- datę i przybliżoną godzinę wyjazdu,
- imię i nazwisko osoby odpowiedzial-
nej za grupę.
Zakup biletów i odbiór potwierdze-
nia przejazdu grupy dokonać można 
w dowolnej kasie prowadzonej przez 
Przewozy Regionalne oraz w wybra-
nych kasach PKP Intercity.
Zamówienie można złożyć na 30 dni 
przed wyjazdem, jednak nie później 
niż na 2 dni robocze przed rozpoczę-
ciem podróży.

Senior podróżuje taniej
Dla osób, które lubią podróżować, 
a mają ukończone 60 lat mamy spe-
cjalną ofertę REGIO senior. Seniorzy 
mogą zakupić bilety jednorazowe 
w dowolnej relacji ze zniżką 25 %, 
a na bilety okresowe (tygodniowe, 

miesięczne i kwartalne) przysługuje 
10% zniżki. Wystarczy mieć przy sobie 
dokument tożsamości. 
Oferta jest honorowana w pociągach 
Kolei Dolnośląskich.
Więcej informacji na stronie www.po-
lregio.pl

Nie chcesz stać w korku?  
Skorzystaj z pociągu REGIO
Aby uniknąć korków w Opolu propo-
nujemy w kierunku Zaodrza przejazd 
pociągiem REGIO do Opola Zachod-
niego. Ze stacji Opole Główne jazda 
trwa tylko 3 minuty, dzięki czemu 
można zaoszczędzić dużo czasu i ner-
wów, a jednocześnie przyczynić się do 
zmniejszenia smogu, który ostatnio 
wszystkim dość mocno dokucza. Bilet 
zakupiony na przejazd jednorazowy 
wynosi tylko 2 zł., a osoby posiadające 
ulgi ustawowe (uczniowie, studenci) 
płacą jeszcze mniej. Bilet ważny jest 
30 minut od godziny wydania.
Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie www.polregio.pl 

promocyjne, taryfy, dostępność kana-
łów sprzedaży, najczęściej zadawane 
pytania,
• treść ważna z punktu widzenia pasa-
żera i podróży została oddzielona od 
treści korporacyjnych: informacje dla 
podróżnych zawarto w menu głów-
nym, natomiast informacje korpora-
cyjne znalazły się w stopce strony,
• wyszukiwarka kas biletowych i au-
tomatów,
• łatwy dostęp do informacji o hono-
rowaniu biletów, przepisów i taryf, 
informacji o obsłudze osób niepełno-
sprawnych,
• zgodność z wymaganiami dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych.
Sprawdź na polregio.pl!

Nie stój w kolejkach – kup 
bilet przez internet bądź 
aplikację mobilną

Bilety jednorazowe można również 
zakupić za pomocą platformy dystry-
bucyjnej, dostępnej na stronie www.
koleo.pl. Podróżny, który zamierza 
korzystać z KOLEO musi dokonać re-
jestracji w tym systemie. Szczegóły 
sprzedaży przez KOLEO dostępne są 
w Regulaminie KOLEO – PR. 

SkyCash – aplikacja dostępna dla 
urządzeń z systemem operacyj-
nym (m.in. Android, iOS, Windows 
Phone), umożliwiająca nabycie za 
jej pomocą wybranych biletów na 
przejazd pociągami POLREGIO, na 
zasadach określonych w Regulami-
nie SkyCash. SkyCash to doskonałe 
rozwiązanie dla osób podróżują-
cych koleją. Wszystkie czynności 
związane z zakupem biletów można 
wykonać w dowolnym miejscu, na-
wet na 15 minut przed planowanym 
wyjazdem.

Przez stronę internetową www.bi-
letyregionalne.pl można dokonać 
zakupu biletów jednorazowych, okre-
sowych, biletów na przewóz bagażu 
ręcznego, roweru, psa oraz REGIO-
kart na przejazdy pociągami REGIO 
lub interREGIO na zasadach określo-
nych w Regulaminie IPR. Zakupu bi-
letu dokonuje się w kilku krokach. Po 
wybraniu relacji system podpowiada 
kolejne czynności, tj. wybór godziny 
odjazdu, dla ilu osób chcemy kupić 
bilet,  rodzaj ulgi. Zakupiony bilet 
należy wydrukować lub w czasie kon-
troli w pociągu wyświetlić na ekranie 
minimum 7 cali zdolnym do wyświet-
lania plików PDF. Wydrukowany bilet 
jest imienny i ważny z dokumentem 
tożsamości, którego rodzaj i numer 
zostały na nim wpisane.
W przypadku problemów z działaniem 
internetowego systemu sprzedaży 
biletów IPR oraz pytań dotyczących 
IPR prosimy o kontakt: e-mail: bok@
biletyregionalne.pl, tel. 22 205 09 41 
(od poniedziałku do piątku w godz. 9 
- 17)


