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Opolanie wykazali się dużą 
aktywnością
Prawie dwieście inicjatyw (198) zgłosili Opolanie do Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich wartość, to 18,6 mln 
złotych. Teraz poddawane są one analizie formalnej i meryto-
rycznej.

Marszałek województwa opolskiego, 
Andrzej Buła, informując o efektach 
aktywności mieszkańców regionu, 
przypomniał, że na spotkania zwią-
zane z budżetem marszałkowskim 
przychodziło od 50 do 70 osób, co-
dziennie odbywano około 20 rozmów 
telefonicznych,w których rozmówcy 
upewniali się, czy ich propozycje są 
zasadne, zgłoszono 120 zapytań mai-
lowych.
Propozycje do Marszałkowskiego Bu-
dżetu napływały drogą pocztową, przy-
nosili je także osobiście mieszkańcy 
województwa. Dotyczą one różnych 
sfer życia – proponowano organizację 
turniejów sportowych, ścieżek rowero-
wych, rajdów turystycznych, festynów, 
cykli spotkań poświęconych muzyce 
klasycznej, część wniosków dotyczyła 
oznakowania atrakcji turystycznych, 
organizacji półkolonii i obozów, war-
sztatów edukacyjnych w formie spot-
kań i wycieczek, które poświęcone 
byłyby poznawaniu historii i tradycji 
regionu, wnioskowano także o zakup 
stacji, które mierzą stężenie pyłów oraz 
sprzętu ratującego życie. 
- To wszystko świadczy o tym, że miesz-
kańcy nauczyli się korzystać z budżetów 
obywatelskich miejskich i chcą uczest-
niczyć także w naszej inicjatywie. Choć 

MarszałkOwski budżet ObywateLski

dla wielu organizacji i osób prywatnych 
minimalna kwota dofinansowania 
w wysokości 50 tysięcy złotych okazała 
się zbyt dużą  – mówił marszałek An-
drzej Buła. 
Teraz każdy z wniosków zostanie do-
kładnie przeanalizowany. Sprawdzić 
trzeba podpisy poparcia, które miesz-
kańcy składali pod proponowanymi 
inicjatywami, a także możliwość reali-
zacji, rzeczywiste koszty przedsięwzię-
cia, zgodność z zadaniami samorządu 
województwa, korzyści dla mieszkań-
ców. Spośród prawie dwustu wniosków 
63 miało charakter subregionalny, 
135 charakter powiatowy. Najwięcej 
wpłynęło ich z subregionu opolskiego. 
Aktywni okazali się także mieszkańcy 
Nysy, Brzegu i Kluczborka.
Pełna lista zgłoszonych propozycji 
zamieszczona została na stronie inter-
netowej www.budzet.opolskie.pl. A 11 
kwietnia ukaże się lista zadań dopusz-
czonych do głosowania.
Autorzy wybranych do realizacji przed-

Mieszkańcy Opolszczyzny nadesłali do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego prawie 200 propozycji.

Przydatne adresy:
e-mail: budzet@opolskie.pl
telefony: 77-5416387 
oraz 77 -5416591
www.budzet.opolskie.pl
www. facebook.com/budzetopolskie
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Most żeliwny w Ozimku 
Pomnikiem Historii
Z ruiny stał się wspaniałą atrakcją turystyczną regionu, 
wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczników. 
Remont trwał dwa lata, konstrukcja została komplekso-
wo odrestaurowana i doceniona przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 15 marca został wpisa-
ny na listę Pomników Historii.

Most został oddany do użytku w 1827, 
zaprojektował go królewski inspektor 
hutniczy  Carl Heinrich Schottelius. 
Konstrukcję wykonała miejscowa Huta 
Małapanew. Do budowy zużyto prawie 
57 ton odlewów z żeliwa i ponad 14 ton 
stali. To czyni go najstarszym w Europie 
kontynentalnej żelaznym mostem wi-
szącym.  
- Tego mostu kilkanaście lat temu nie 
można było fotografować, a w trakcie 
renowacji okazało się, że jego stan gro-
ził zawaleniem. Historyczne znaczenie 
tego zabytku jest nieocenione. Stowa-
rzyszenie Dolina Małej Panwi wydało 
publikację, gdzie szczegółowo opisana 
jest historia oraz opisujemy jego zna-
czenie dla budownictwa europejskiego 
– mówi Tomasz Juros, prezes Stowarzy-
szenia Dolina Małej Panwi.
W renowację, która rozpoczęła się 
w 2009 i trwała dwa lata, zaangażowa-
no także fundusze unijne – w ramach 
projektu „Utworzenie Regionalnego 

sięwzięć będą mogli od tej daty pro-
mować je i zachęcać mieszkańców, by 
w głosowaniu wsparli właśnie tę inicja-
tywę. Każdy z mieszkańców subregionu 
ma dwa głosy – jeden można oddać na 
inicjatywę subregionalną, a drugi na 
powiatową.
Samo głosowanie odbywać się będzie 
od 24 kwietnia do 19 maja. Oddać głos 
będzie można na kilka sposobów – elek-
tronicznie poprzez generator zamiesz-
czony na stronie internetowej urzędu, 
korespondencyjnie na adres UMWO 
(Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 
Opole) lub do urn, które umieszczone 
zostaną zarówno w budynku UMWO, 
jak i punktach informacyjnych znajdu-
jących się w stolicach subregionu. Przy-
pomnijmy: głosować mogą ci, którzy 
ukończyli 16 rok życia i mieszkają na te-
renie danego subregionu. Realizowane 
będą zadania, które otrzymają najwięk-
szą ilość głosów. 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, a na 
zadania obejmujące jeden powiat od 50 
do 100 tys. złotych.

łożyskach. Te czynią go bardzo elastycz-
nym i wyjątkowo wytrzymałym – mówi 
Tomasz Juros.
Dokumentację remontową, jak i wniosek 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o uznanie mostu Pomnikiem 
Historii przygotował Przemysław Jakiel 
z katedry mostownictwa Politechniki 
Opolskiej. Tomasz Juros dodaje, że roz-
poczęły się o starania, aby wpisać most 
również na listę dziedzictwa UNESCO.
Starania o uznanie zabytku jako Po-
mnika Historii rozpoczęły się w 2013 
roku. Most był wielokrotnie nagradzany. 
W 2012 roku uznany został przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za Zabytek Zadbany w kategorii 
architektura przemysłowa i dziedzictwo 
techniki.  Jako pierwszy obiekt w Polsce 
otrzymał prestiżową nagrodę Footbrid-
ge Award 2014.
Pomniki historii ustanawiane są od 1994 
r. Do tej pory na terenie województwa 
opolskiego lista pomników historii obej-

Centrum Turystycznego Dolina Małej 
Panwi”, realizowanego w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. ówczes-
ny zarząd województwa był również 
mocno zainteresowany tym projektem. 
Koszt remontu pochłonął prawie 3,5 
mln złotych. -  Każda z ponad 1500 czę-
ści została oczyszczona i zakonserwo-
wana. Warto  zwrócić uwagę na to, że 
został on zawieszony na bramach z płyt 
żeliwnych. W szczytowym miejscu, gdzie 
przebiegają łańcuchy, mają one bardzo 
gęste oczka i osadzone są w specjalnych 

muje jedynie trzy obiekty:
• Góra Św. Anny – komponowany krajo-
braz kulturowo-przyrodniczy (2004 r.),
• Nysa – zespół kościoła farnego pod 
wezwaniem św. Jakuba Starszego Apo-
stoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczen-
nicy (2011 r.),
• Paczków – zespół staromiejski ze śred-
niowiecznym systemem fortyfikacji 
(2012 r.).

Most w Ozimku – Pomnik Historii
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88 mln na poprawę 
usług zdrowotnych
88 milionów 346 tysięcy zło-
tych to kwota, która zostanie 
przeznaczona na poprawę funk-
cjonowania szpitali i przychod-
ni w województwie opolskim.

Nowoczesny pawilon kryje najnowocześniejszy aparat do diagnostyki 
onkologicznej.

W zakończonym naborze wniosków z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2014-2020 
o pieniądze mogły ubiegać się publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. 
jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, le-
karze i pielęgniarki, którzy wykonują swój 
zawód w ramach działalności leczniczej.
Fundusze unijne mają przyczynić się do 
poprawy opieki nad matką i dzieckiem, 
osobami starszymi, z niepełnospraw-
nościami oraz w zakresie anestezjologii 
i intensywnej terapii. Skuteczniej mają 
być zwalczane choroby cywilizacyjne, 
a w szczególności onkologiczne.
Opublikowana przez Ministerstwo Zdro-
wia mapa potrzeb zdrowotnych dla woje-
wództwa opolskiego wskazała, że popra-
wie powinno ulec leczenie onkologiczne, 
kardiologiczne oraz szpitalne.
O tym, że będzie zwiększać się liczba pa-
cjentów geriatrycznych informują staty-
styki. Na Opolszczyźnie przybywa senio-
rów, którzy wymagają specjalistycznej 
opieki medycznej. Zgodnie z mapą po-
trzeb, należy wzmocnić również opiekę 
i ochronę kardiologiczną. Choroby serca, 
podobnie jak w całej Polsce, są pierw-
szą co do częstości przyczyną zgonów 
mieszkańców Opolszczyzny. Były one 
odpowiedzialne za 24,3% ogółu zgonów 
mieszkańców województwa (24,1% 
w przypadku mężczyzn, 24,5% w przy-
padku kobiet). Najczęściej jest to niewy-
dolność serca i kardiomiopatie (41,2% 
ogółu zgonów z powodu chorób serca).
Problemem z którym musi zmierzyć się 
region, są także choroby cywilizacyjne. 
Należą do nich m.in. nowotwory złośliwe. 
To druga po chorobach serca przyczyna 
zgonów mieszkańców województwa 
opolskiego. Szacuje się, że w okresie 
2016-2029 liczba nowych przypadków 
nowotworów złośliwych wzrośnie z po-
ziomu 4,8 tys. do 5,6 tys.
Kwoty przewidziane na poszczególne 
programy to:
– związane z opieką nad matką i dzie-
ckiem – 16 348 392 złotych (maksymal-
na kwota dofinansowania projektu to 2 
mln złotych),
– opieka nad osobami starszymi, w tym 
osobami z niepełnosprawnościami  – 17 
387 760 złotych (maksymalna kwota do-
finansowania-  3 mln złotych),
– leczenie chorób nowotworowych – 30 
262 931 złotych (maksymalna kwota do-
finansowania 2 mln złotych),
– anestezjologia oraz intensywna terapia 
–  24 347 195 złotych (maksymalna kwo-
ta dofinansowania to 4 miliony złotych).

zdrOwie

trafna diagnoza - skuteczne leczenie
W Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu otwarto 8 marca nową pra-
cownię wyposażoną w tzw. PET-TK czyli pozytonową tomografię emisyjną połączoną z tomografią kom-
puterową. To obecnie najbardziej nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystywana przy wy-
krywaniu, monitorowaniu i leczeniu nowotworów.

Województwo opolskie było dotąd jed-
nym z dwóch regionów, które takiego 
urządzenia nie posiadało. Pacjenci ko-
rzystali z tego rodzaju usług medycz-
nych w sąsiednich województwach 
(rocznie około 500 osób). - Ze względu 
na ograniczony dostęp nie wszyscy 
mogli się na badanie dostać. Zapotrze-
bowanie więc szacuję na około tysiąc 
osób rocznie – mówi Wojciech Redel-
bach, dyrektor OCO. I dodaje, że na 
przeszkodzie w zakupie PET stały prze-
de wszystkim względy finansowe. Takie 
urządzenie (opolski PET kosztuje ok. 11 
mln złotych) wraz z budową pawilonu, 
to koszt rzędu 20 mln złotych.
Ciężar budowy oraz zakupu PET TK 
wzięła na siebie spółka Voxel, która ma 
duże doświadczenie w tego typu diag-

nostyce, dość wspomnieć, że podobne 
pracownie ma w pięciu innych ośrod-
kach w kraju (Opole jest szóstym), 
wykonuje około 150 tysięcy badań 
rocznie, produkuje radiofarmaceutyki. 
Pozwolenie na zawarcie partnerstwa 
publiczno-prywatnego wyraził samo-
rząd województwa (OCO jest szpitalem 
samorządowym). Dzięki temu powstał 
nowoczesny pawilon, wyposażony 
w nowoczesny aparat.
- Badanie PET -TK jest szczególnie 
istotne w diagnostyce nowotworowej, 
bo pozwala zidentyfikować zmiany, 
które nie zostałyby wychwycone przez 
inne metody diagnostyczne. Pozwala 
też określić bardzo wczesne zmiany, 
a czas – jak wiadomo – w terapii on-
kologicznej ma kapitalne znaczenie. 

I co ważne: pozwala na lokalizację guza 
pierwotnego w sytuacji istnienia prze-
rzutów o nieznanym punkcie wyjścia. 
Nie było to możliwe przy użyciu innych 
dostępnych metod – wyjaśnia dyrektor 
Wojciech Redelbach.
Prezes Voxel S.A. dr Krzysztof Fujak 
dodaje, że PET-TK coraz częściej wyko-
rzystywany jest także przy planowaniu 
radioterapii i kontroli jej skuteczności, 
dzięki czemu podnosi efektywność le-
czenia. - Badanie jest bezpieczne i bez-
bolesne. Pacjent otrzymuje glukozę 
i izotop promieniotwórczy. W miejscu 
chorobowym  następuje gromadzenie 
glukozy. Dane te zbierane są na detek-
torze i przesyłane do diagnostyka – wy-
jaśnia.
Umowa z OCO na dzierżawę pawilonu 
zawarta została na 10 lat, spółka prze-
szkoliła także i zatrudnia na potrzeby 
opolskiego PET kadrę specjalistów (le-

karze i technicy). Przy badaniach praco-
wać będzie docelowo 10 osób.
W trakcie otwarcia pracowni prezes 
Krzysztof Fujak zadeklarował, że spół-
ka będzie sponsorem 100 badań dla 
mieszkańców województwa opolskie-
go. Ich koszt, to 330 tys. złotych. Ta 
deklaracja jest istotna choćby z tego 
względu, że nie ma jeszcze kontraktu 
na sfinansowanie usług z NFZ.
- Jednym z naszych priorytetów 
w ochronie zdrowia jest gwarantowa-
ny dostęp do usług medycznych dla 
wszystkich mieszkańców wojewódz-
twa. Liczę więc, że resort zdrowia 
spełni nadzieje zarówno menadżerów 
ochrony zdrowia, jak i pacjentów i al-
gorytm, według którego przeliczne są 
koszty usług medycznych, będzie dużo 
korzystniejszy – stwierdził obecny 
w OCO wicemarszałek Roman Kolek.

starość nie musi być niedołężna
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- Ciągle ćwiczymy: „prawa,lewa” i zapominamy o problemach. Mierzą nam ciśnienie i jak jest w porząd-
ku, to możemy wypić kawę – mówi pani Bożena, pensjonariuszka nowo otwartego Dziennego Domu Opie-
ki Medycznej Stobrawskiego Centrum Medycznego spółka z o.o. w Kup.

Choć oficjalne otwarcie Domu nastąpiło 
3 marca, pierwsi pacjenci zawitali tu na 
początku grudnia 2016 roku. Jednorazo-
wo w SCM może ich przebywać piętnaś-
cioro.
Dzienny Dom Opieki Medycznej jest 
efektem pilotażowego programu, który 
w ubiegłym roku rozpisało Ministerstwo 
Zdrowia. - Chodziło o to, by zorganizo-
wać dzienne domy opieki medycznej, 
przewidziane dla osób, które nie powin-
ny blokować szpitalnych łóżek, ale jed-
nocześnie potrzebna jest im zewnętrzna 
pomoc – medyczna, pielęgniarska, reha-
bilitacyjna, dietetyczna, geriatryczna, 
psychologiczna – wyjaśnia dr Marek 
Drobik, jeden ze współautorów kupskie-
go projektu. Dodając, że równie ważne 
jest niezamykanie starych ludzi w ośrod-
kach spokojnej starości a pozostawienie 
w swoim środowisku i zaoferowanie ta-
kich zajęć, by jak najdłużej pozostawali 
w sprawności fizycznej i psychicznej.
Tak się złożyło, że niemal identyczny 
projekt, jak ten zaproponowany przez re-
sort zdrowia, gotowy był w Kup od 2013 
roku, czekał tylko na lepsze czasy.
Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia 
zdobyły 62 ośrodki w Polsce. Mirosław 
Wójciak, szef SCM, w sierpniu 2016 roku 

podpisał z resortem umowę, jesienią 
ruszyły prace adaptacyjne, a w grudniu 
Dom Dziennej Opieki Medycznej przyjął 
pierwszych podopiecznych. - Remont 
kosztował 825 tysięcy złotych. 65 proc. 
potrzebnych finansów dała gmina Do-
brzeń Wielki, 25 proc. samorząd woje-
wództwa, resztę wydatków sfinansowa-
ła spółka. W dawnych pomieszczeniach 
administracyjnych powstały sala zajęć, 
gimnastyczna, zaplecze rehabilitacyjne, 
pokój wypoczynku. Pacjenci dowożeni 
są z promienia 25 kilometrów. Ich po-
byt w ośrodku może trwać od miesiąca 
do czterech. Tu spotykają się, uczestni-
czą w zajęciach, przechodzą badania, 
rozmawiają z geriatrą, psychologiem, 
dietetykiem, rehabilitantem, korzystają 
z posiłków.
Prezes Mirosław Wójciak mówi, że pro-
jekt zobowiązuje do przyjęcia w ciągu 
18 miesięcy 142 pacjentów – na tyle po-
zwoli ministerialne dofinansowanie.
Bożena Struś, kierownik Dziennego 
Domu Opieki Medycznej, obserwuje 
zachowanie swoich podopiecznych. - 
Pierwszy tydzień pobytu, to wielka nie-
pewność, wycofanie. W drugim, gdy lody 
zostaną przełamane, ludzie otwierają 
się, są bardziej aktywni, chętnie uczest-

niczą w warsztatach zajęciowych. Wielu 
zwierza się, że po raz pierwszy od lat od-
było spacer na świeżym powietrzu.
Dr Andrzej Bunio, wojewódzki konsul-
tant ds. geriatrii, mówi, iż geriatria po-
winna być jak najbliżej człowieka, ale 
lokalnie. Wyciągnąć go z samotności, 
wymusić kontakt towarzyski, usprawnić 
fizycznie.
Obecni na otwarciu ośrodka marszałek 
województwa, Andrzej Buła oraz wice-
marszałek Roman Kolek, gratulowali 

ciekawej i pożytecznej inicjatywy. - Mam 
nadzieję, że ośrodek zdobędzie fundusze 
na kontynuację swej działalności, nawet 
wówczas, gdy program resortowy do-
biegnie końca. Nie wyobrażam sobie, by 
po tym pilotażu NFZ nie przejął jego fi-
nansowania – stwierdził wicemarszałek 
Roman Kolek.
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Fundamenty współpracy
- Chcemy we współpracy zagranicznej zbudować solidne fundamenty – zarówno formalno-prawne, jak i osobowe. Każdy, kto po-
dejmie inicjatywę gospodarczą, kulturalną czy inną w sferze międzynarodowej, będzie mógł liczyć na pomoc naszych pracowników 
– mówił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, na XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, poświęconej prioryte-
tom współpracy zagranicznej.

Od początku funkcjonowania samo-
rządu regionalnego, województwo 
opolskie zawiązało 11 partnerstw: 
z Galicją w Hiszpanii, Bazylikatą we 
Włoszech, Nadrenią - Palatynatem 
w Niemczech, Fejer na Węgrzech, 
Iwano-Frankiwskiem na Ukrainie, 
Ołomuńcem w Czechach, austriacką 
Styrią, rumuńskim Aradem, a także 
z regionem Fujian w Chinach i fran-
cuską Burgundią. Jedenaste porozu-
mienie ma charakter czterostronny 
i podpisały je oprócz Opolskiego, 
Burgundia, Nadrenia-Palatynat i Kraj 
Środkowoczeski.
Jak informował Mateusz Figiel, dy-
rektor Departamentu Współpracy 
i Promocji Regionu UMWO, w tych 
kontaktach około 40 proc. inicjatyw 
dotyczy Nadrenii-Palatynatu, 17 proc. 
wymiany czeskiej, a 14 proc. Ukrai-
ny. W nowo tworzonym dokumencie 
związanym z priorytetami współ-
pracy zagranicznej akcent położono 
m.in. na rozwój gospodarki, kreowa-
nie pozytywnego wizerunku regionu, 
wspieranie uczelni w prowadzonych 
przez nie badaniach innowacyjnych, 
a także wspieranie środowisk polo-
nijnych.
W najbliższym czasie Opolskie podpi-
sze porozumienie o współpracy z in-
dyjskim stanem Uttarakhand. Radni 
przyjęli w tej sprawie memorandum. 
Indyjski stan ma już w naszym woje-

wództwie swój przyczółek w postaci 
pałacu w Sulisławiu, gdzie mieści się 
Fundacja Centrum Współpracy Pol-
ska-Indie oraz Instytut Jogi i Ajurwe-
dy. Uttarakhand, oprócz rozwiniętego 
rolnictwa i turystyki, jest mekką me-
dycyny holistycznej i homeopatycz-
nej.
Radni na lutowej sesji wysłucha-
li sprawozdań z działalności biur 
w Brukseli i Moguncji. Za podejmo-
wane inicjatywy i aktywność dzięko-
wali pracownikom tych biur (Pawłowi 
Blizińskiemu i Przemysławowi Łebzu-
chowi) zarówno marszałek Andrzej 
Buła, jak i przewodniczący Sejmiku 
– Norbert Krajczy.
Sejmik wyraził zgodę na wykupienie 
przez samorząd województwa udzia-
łów w Opolskim Regionalnym Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych. Ma on 
czterech udziałowców – oprócz samo-
rządu województwa (1000 udziałów), 
udziałowcem jest Bank Gospodar-
stwa Krajowego (2300), powiat strze-
lecki (150) oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu (1415). Ten ostat-
ni poinformował o zamiarze zbycia 
swoich udziałów. Poza samorządem 
województwa pozostali partnerzy nie 
byli zakupem zainteresowani. - Po-
siadanie większości udziałów sprawi, 
że będziemy mieli większy wpływ na 
funkcjonowanie ORFPK – wyjaśniał 

skarbnik Stanisław Mazur.
Sejmik wyraził zgodę na zbycie w dro-
dze darowizny nieruchomości przy 
ulicy Oleskiej 127 na rzecz Muzeum 
Śląska Opolskiego. Otrzymało ono 
na własność pustostan o powierzchni 
635 mkw. oraz pomieszczenia dotych-
czas użytkowane – łącznie ok. 1260 
mkw, które przeznaczone zostaną na 
magazyny.
Radni wystosowali apel do ministra 
sportu i turystyki, aby nie zmieniał 
dotychczasowego systemu dofinan-
sowania inwestycji sportowych z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

przyznawania stypendiów marszałka 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
– Marszałkowskie Talenty. Ich zdo-
bywcy – wybrani przez kapitułę skła-
dającą się z autorytetów w różnych 
sferach artystycznych: teatru, muzy-
ki, plastyki, fotografiki itd. - otrzyma-
ją siedem tysięcy złotych, które prze-
znaczyć będą mogli na swój rozwój. 
Planuje się przyznanie ok. 13 stypen-
diów rocznie najbardziej uzdolnionym 
młodym ludziom.

Samorząd województwa wspierał 
i koordynował dotychczasowy rozwój 
bazy sportowej. Dzięki temu – jak 
przekonywał Stanisław Rakoczy, wi-
cemarszałek województwa – udało 
się na Opolszczyźnie wybudować 133 
obiekty. Dofinansowanie wyniosło 
88.430 tysięcy złotych, zaś wartość 
zrealizowanych inwestycji – 329,8 
mln złotych. Tak więc do każdej otrzy-
manej złotówki samorządy dopłacały 
trzy swoje. Po zmianach dystrybucja 
pieniędzy odbywać się będzie cen-
tralnie.
Sejmik przyjął też uchwałę w sprawie 
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Członkowie Zarządu Województwa oraz przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy, w trakcie przedsesyj-
nej konferencji prasowej.

w obronie samorządu
Sejmik województwa opolskiego na XXVI nadzwyczajnej sesji uchwalił  Rezolucję, w której wyraził zaniepokojenie działaniami 
ograniczającymi prawa wspólnot samorządowych.

- Sesja ma charakter nadzwyczajny, bo 
nadzwyczajna jest sytuacja,w której zna-
leźliśmy się – mówił Norbert Krajczy, 
przewodniczący Sejmiku. - Gdyby rezo-
lucja była jednym z wielu punktów sesji, 
przeszłaby niezauważona.
Sesja zwołana została z inicjatywy rad-
nych PSL, przy wsparciu Platformy Oby-
watelskiej i Mniejszości Niemieckiej. Na 
sali pojawiła się około pięćdziesięcioo-
sobowa grupa opolskich wójtów, burmi-
strzów i starostów.
W rezolucji, skierowanej m.in. do pre-
zydenta RP, prezesa Rady Ministrów, 
marszałków sejmu i senatu, sejmik za-
protestował przeciwko propozycji partii 
rządzącej ograniczenia obywatelom 
praw wyborczych poprzez wyłączenie 
możliwości swobodnego wyboru wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, manipulacje 
granicami okręgów wyborczych, zwrócił 
uwagę na zmniejszenie poziomu finan-
sowania zadań zleconych przez admini-
strację rządową, ocenił, iż samodzielność 
samorządu jest ograniczona – odbiera 
się bowiem marszałkom uprawnienia 
w zakresie gospodarki wodnej, planuje 
się odebranie wojewódzkich ośrodków 
ruchu drogowego, wojewódzkich rad 
dialogu społecznego.
Piotr Pośpiech, starosta kluczborski, 
mówił, iż chciałby wyrazić wdzięczność 
za inicjatywę sejmiku i stworzenie okazji, 
by powiedzieć o tym, co samorządow-
ców niepokoi. Zwracał uwagę na zapisy 

konstytucyjne, które mówią o zasadach 
subsydiarności i pomocniczości, realizo-
wanych przez wspólnoty samorządowe. 
W jego opinii są one gwałcone. Także 
Józef Swaczyna, starosta strzelecki, 
mówił, iż decentralizacja stała się  fun-
damentem Polski lokalnej i wzorem dla 
innych państw, jak należy reformę samo-
rządową przeprowadzić. To wystąpienie 
klub radnych PiS uznał za polityczne i na 
znak protestu wyszedł z sali.
Wiceprzewodnicząca sejmiku, Elżbieta 
Kurek zwracała uwagę na aspekt spo-

łeczny: - Obywatele chcą wierzyć, że ich 
głos się liczy, że tu na miejscu ich sprawy 
będą rozstrzygane – mówiła.
Z kolei poseł PO, Ryszard Wilczyński, 
stwierdzał, że samorząd terytorialny ma 
być kolejnym łupem politycznym, który 
rządzący chcą zagarnąć. Przestrzegał, 
że demontaż samorządu cofnie Polskę 
do takich standardów, jakie obowiązują 
w Rosji, czy na Białorusi.
Głos w dyskusji zabrał także wojewoda 
opolski, Adrian Czubak. Jego zdaniem  
dokument nie został poparty żadnymi 

analizami, ani faktami. Stwierdził też, że 
nie widzi żadnego zagrożenia w finanso-
waniu zadań rządowych. Jego zdaniem 
nadzór budowlany przechodzi do admini-
stracji rządowej, bo NIK wykazała szereg 
nieprawidłowości po stronie starostw. Co 
do gospodarki wodnej – polder Żelazna 
(wcześniej marszałek zwracał uwagę, 
że nie ma pieniędzy na jego budowę) 
nie byłby potrzebny, gdyby rząd PO do-
pilnował budowy zbiornika w Raciborzu 
i nie powierzył go hiszpańskiej firmie.
Marszałek województwa, Andrzej Buła, 

mówił z kolei, że nie ma zgody, by prawo 
było tworzone ramach inicjatywy po-
selskiej przez 15 posłów, bez potrzeby 
konsultacji społecznych. - Potrzebujemy 
dobrych ustaw, a nie wprowadzanych 
tylnymi drzwiami. Nie chcemy polityki 
izolacji, bo sami sobie w globalnym świe-
cie nie poradzimy  - powiedział.
Dariusz Byczkowski, przewodniczący 
Klubu Radnych PiS, stwierdził, że 11 rok 
zasiada w ławach sejmikowych, ale nie 
przypomina sobie rezolucji, która w taki 
sposób recenzowałaby polski rząd. - 
Kiepską imprezę zrobiliście. To jest miting 
polityczny, a nie sesja sejmiku – ocenił.
Radny PSL, Grzegorz Sawicki odpowie-
dział: - Rezolucja nie jest dokumentem 
politycznym, nie powinna nas poróżnić. 
Kwestie, które w niej poruszamy są na-
prawdę ważne. Odbiera się nam narzę-
dzia do sprawowania naszych funkcji. 
Chcemy zasygnalizować, że zmiany nie 
idą w dobrym kierunku. Walczyliśmy 
o decentralizację, potrafiliśmy zawal-
czyć o sprawy regionu. Organizując sesję 
chcieliśmy odbyć poszerzoną dyskusję 
o sprawach, które nas niepokoją. Dlatego 
uważam, że rezolucja nie ma barw poli-
tycznych – mówił.
Sejmik uchwalił rezolucję 19 głosami 
„za”, jeden radny wstrzymał się, a prze-
ciwko było pięciu radnych PiS (czyli cały 
klub).

Nadzwyczajna sesja zgromadziła oprócz radnych wojewódzkich także około 50 samorządowców.

Maria Szylska
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dotacje na kulturę i turystykę
Samorząd województwa w otwartych konkursach 
ofert przeznaczył 160 tys. złotych na projekty 
wspierające i upowszechniające kulturę oraz 270 
tys. złotych na przedsięwzięcia związane z turysty-
ką i krajoznawstwem.

Oba konkursy cieszyły się – na co zwra-
cał uwagę wicemarszałek Stanisław 
Rakoczy - dużym powodzeniem. Na ten 
wspierający kulturę organizacje i sto-
warzyszenia nadesłały 88 ofert (wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego pra-
wie o połowę) na kwotę 1.413 tys. zło-
tych. Ostatecznie komisja konkursowa 
zarekomendowała Zarządowi Woje-
wództwa dofinansowanie 26 zadań pub-
licznych. Wśród nich m.in. Stowarzysze-
nie Opolskie Lamy, które na organizację 
15 Festiwalu Filmowego otrzymało 25 
tys. złotych, Kulturalne Opole na projekt 
Opole Songwriters Festival, Fundacja 
Fabryka Inspiracji na projekt „Zaczyta-
ne Opolskie”, a także Związek Polskich 
Artystów Plastyków Okręg Opolski na 
Salon Jesienny 2017 oraz odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej Bolesława Polnara.
Natomiast w sferze turystyki spośród 
nadesłanych 48 ofert wybrano do re-
alizacji 25 zadań publicznych. M. in. 
dofinansowanie otrzymało Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wo-
jewództwa Opolskiego (otrzymało 100 
tys. zł), które zorganizuje dyżury i patrole 
na jeziorach: Turawskim, Nyskim, w Dę-
bowej i Januszkowicach oraz na Odrze 
w okolicach Brzegu i Kędzierzyna-Koźla. 
Dofinansowanie dostała także Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna (45 

tys. zł) oraz PTTK Oddział Regionalny 
Śląska Opolskiego (51 tys. zł).
Wręczając pisma informujące o przy-
znanej dotacji marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła, mówił, że idea, 
by wspierać organizacje pozarządowe 
jest mu bardzo bliska. - Macie najbliższy 
kontakt z odbiorcą i dajecie gwarancję, 
że wasze przedsięwzięcia będą dobrze 
zorganizowane, w taki sposób, by do-
trzeć do jak najszerszej rzeszy miesz-
kańców naszego regionu – powiedział.
Opolski Oddział PTTK planuje przezna-
czyć dotację na sześć przedsięwzięć, 
większość o charakterze edukacyjnym, 
adresowanych do dzieci i młodzieży. 
OROT chce na Opolszczyznę zaprosić 
dziennikarzy zagranicznych i touropera-
torów, bo jak przekonywał dyrektor Piotr 
Mielec, to najskuteczniejsza i najtańsza 
forma promocji regionu. Beata Wew-
iórka, reprezentująca ZPAP, mówiła, iż 
Związek przygotowuje pamiątkową tab-
licę, autorstwa Roberta Suchińskiego, 
a poświęconą zmarłemu przed trzema 
laty artyście Bolesławowi Polnarowi. 
Tablica zawiśnie na budynku Liceum 
Plastycznego w Opolu, w którym Polnar 
przez 20 lat prowadził zajęcia z młodzie-
żą.

Maria Szylska

najlepsi dostali stypendia
Trzystu najlepszym uczniom w regionie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła oraz wicemarszał-
kowie Stanisław Rakoczy i Roman Kolek, wręczyli dyplomy stypendialne.

O tego rodzaju pomoc ubiegać się mo-
gli uczniowie, którzy w roku szkolnym 
2015/2016 uzyskali średnią ocen nie 
niższą niż 4,8 oraz co najmniej 4,6 
z trzech wybranych przedmiotów mate-
matycznych, przyrodniczych, informa-
tycznych lub języków obcych. Stypendia 
wypłacane będą w ramach projektu 
„Wspieramy najlepszych”, realizowa-
nego z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Uczniowie otrzymywać 
będą 300 złotych miesięcznie przez 
dziesięć miesięcy.
Najliczniejsza grupa stypendystów – 45 
osób - wywodziła się z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr II w Opolu (dy-

rektor Aleksander Iszczuk). Łucja Trela 
z klasy I-G biologiczno-chemicznej do-
jeżdża do stolicy województwa z Dą-
brówki Łubniańskiej. Jest ubiegłoroczną 
laureatką olimpiady biologicznej. Jej 
klasowa koleżanka, Julia Miążek skoń-
czyła opolskie gimnazjum nr 9 ze śred-
nią 5,3. Interesuje się kulturą, teatrem, 
sztuką, kinem. Stypendium chciałaby 
wykorzystać na częstsze wypady do kina 
i teatru, myśli o kursie doskonalącym ję-
zyk obcy. Ubiega się o stypendium Szkół 
Zjednoczonego Świata. Przeszła już po-
zytywnie pierwszy etap. Ma szansę kon-
tynuować przez dwa lata naukę w jednej 
ze szkół Wielkiej Brytanii lub Austrii.
Marszałek Andrzej Buła, gratulując 

młodzieży, pedagogom i rodzicom, mó-
wił, iż młodzi ludzie są naszą szansą 
demograficzną, a przyznane wsparcie 
finansowe pozwoli jeszcze pełniej roz-
winąć im skrzydła, poszerzyć wiedzę 
i umiejętności. - Niezależnie od rozwoju 
ścieżki zawodowej, a wierzę, że będzie 
ona obfitowała w sukcesy, życzę wam, 
byście wykształcili w sobie kompetencje 
społeczne, potrafili dostrzec drugiego 
człowieka i jego potrzeby. Życzę wam 
też mnóstwa uroczystości, na których 
będziecie doceniani – mówił marszałek.
O stypendia ubiegało się w tym roku 
szkolnym około 2 tysiące uczniów.

Stypendyści marszałka pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Maria Szylska

Fot: Łukasz Józwenko

regiOn

Opolska „Odnowa wsi” ma już 20 lat
- W roku 2017 przypada dwudziestolecie Programu Odnowy Wsi – poinformo-
wał Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa.

Przypomniał, że na początku progra-
mu uczestniczyły w nim 54 sołectwa 
z 28 gmin, obecnie jest 711 sołectw z 68 
gmin. Opolska „Odnowa wsi” jest ewene-
mentem w skali kraju – sięga po oddolne 
inicjatywy, aktywizuje lokalne społecz-
ności, a celem owych przeobrażeń jest 
nie tylko dbałość o ład przestrzenny 
i estetykę, ale zmiana mentalności 
mieszkańców, ich dbałość o dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze. Samorząd wo-
jewództwa na wsparcie lokalnych inicja-
tyw przeznaczył w latach 2002-2016 - 7 
mln złotych. Sołectwa zrealizowały za 
nie przedsięwzięcia o wartości prawie 
40 mln złotych, co oznacza, że jedna 
złotówka pomnożona została przeszło 
pięciokrotnie.
Od 1999 roku samorząd województwa 
jest organizatorem konkursu „Piękna 
wieś opolska”. W minionym okresie oce-
niono 748 zgłoszonych sołectw i przygo-
towanych przez nie projektów odnowy.
Antoni Konopka z okazji 20-lecia Pro-
gramu Odnowy Wsi zapowiedział kilka 
konkursów o łącznej wartości około 600 
tysięcy złotych. Pierwszy z nich adreso-
wany jest do organizacji pozarządowych 
na przedsięwzięcia promujące ideę od-
nowy wsi oraz ochronę bioróżnorodno-
ści, promocję liderów odnowy, a także 
organizację festiwali, konkursów, prze-
glądów o zasięgu co najmniej regional-
nym, które promują program odnowy 
wsi. Łączna pula przeznaczona na do-
finansowanie wynosi 250 tys. złotych, 
projekt może zdobyć maksymalne dofi-

nansowanie w kwocie 15 tys. złotych.
Kolejnym konkursem, z pulą nagród 
w wysokości 100 tys. złotych, jest „Pięk-
na wieś opolska”. W tym roku odbywać 
się on będzie w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” 
oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”.
Poza tym zaplanowano konkursy: na naj-
ciekawszą koncepcję zagospodarowa-
nia terenów zielonych wsi (na nagrody 
przewidziano 150 tys. złotych), a także 
fotograficzny zatytułowany „Osobliwo-
ści przyrodnicze w obiektywie” (laureaci 
otrzymują nagrody rzeczowe) i konkurs 
plastyczny na „Najpiękniejszy przy-
szkolny ogródek” (pula nagród 35 tys. 
złotych.
Mariola Szachowicz, zastępca dyrekto-

ra Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi UMWO, mówiła, iż w roku ubiegłym 
konkursy fotograficzny i na przyszkolny 
ogródek cieszyły się dużym powodze-
niem. W tym pierwszym udział wzięło 
280 uczestników. Oczekiwane efekty 
– w postaci zagospodarowanych prze-
strzeni – przyniósł także konkurs na 
najciekawszą koncepcję zagospoda-
rowania. Sołectwa przygotowały pro-
jekty, a dzięki otrzymanym nagrodom 
pieniężnym, mogły go zrealizować. Jako 
przykład ciekawej koncepcji wymieniła 
Olszankę, gdzie w pobliżu wsi powstało 
oryginalne plenerowe,  miejsce spotkań 
mieszkańców.

Maria Szylska

Mariola Szachowicz i Antoni Konopka informowali o zaplanowanych 
konkursach z okazji 20-lecia Odnowy Wsi.

nagrody wawrzynków rozdane
W Instytucie Śląskim w Opolu po raz 26 wręczono nagrody 
im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepsze prace ma-
gisterskie obronione w roku 2016, które poświęcone były 
dziejom politycznym, kulturalnym i problemom społecznym 
Śląska.

Kapituła konkursu, której przewodniczy 
obecnie Jacek Wawrzynek, wnuk Jana, 
nagrodę główną (3,5 tys. złotych) przy-
znała Markowi Panusiowi, absolwentowi 
Wydziału Historii Uniwersytetu Opolskie-
go. Nosi ona tytuł „Matka górnośląskich 
zborów. Parafia ewangelicka w Tarnow-
skich Górach w latach 1742-1945”, pro-
motor dr hab. Bogusław Czechowicz. 
Laureat mieszka w Tarnowskich Górach, 
pracuje w tamtejszym magistracie, jest 
współautorem filmu o tarnowskich Ży-
dach, na Uniwersytecie Opolskim roz-
począł studia doktoranckie. Kapituła 
przyznała także dwa wyróżnienia. Otrzy-
mali je Natalia Kotrys z Uniwersytetu 
Wrocławskiego za pracę „Gruźlica płuc 
jako problem społeczny Wrocławia 
w czasach Republiki Weimarskiej (1919-
1933)”, promotor dr hab. Joanna Nowo-
sielska – Sobel oraz Marcin Klemenski 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę 
poświęconą klasztorom augustianów-
eremitów na Śląsku w średniowieczu, 
promotor prof. Krzysztof Ożóg.
Kapituła konkursu wybrała trzy najlepsze 
prace spośród dziesięciu poddanych oce-
nie. Zdaniem dr. Bernarda Linka, dyrekto-
ra Instytutu Śląskiego, poziom nadesła-
nych prac magisterskich był w tym roku 
wyjątkowo wysoki i grono naukowców 
miało nie lada kłopot, by wybrać najlep-
sze.
Gratulując nagrodzonym marszałek wo-
jewództwa opolskiego, Andrzej Buła, 
zwracał uwagę na ich pasję w odkrywa-
niu dziejów Śląska. - W stechnicyzowa-
nym świecie trudno młodych ludzie za-
trzymać i zachęcić do bliższego poznania 
historii. I to nie w wymiarze suchych fak-

tów, ale pokazania, jak dawniej na Śląsku 
się żyło. Dlatego dobrze byłoby zade-
dykować te prace nauczycielom historii 
z przesłaniem, by potrafili je pożytecznie 
spożytkować – mówił marszałek. Zapro-
sił też Marka Panusia do włączenia się 
w przygotowania do dużego wydarzenia 
historycznego, kulturalnego i religijnego, 
jakim będzie konferencja poświęcona 
500-leciu reformacji w Polsce, zaplano-
wana na 8 października tego roku.
Przypomnijmy: Jan i Wojciech Wawrzy-
nek byli działaczami śląskimi, człon-
kami Związku Polaków w Niemczech, 
obaj represjonowani w okresie II wojny 
światowej, spędzili długie lata w obozach 
koncentracyjnych (Jan od września 1939 
roku do wiosny 1945 roku). Wojciech po 
wojnie był redaktorem naczelnym „No-
win Opolskich” oraz starszym redaktorem 
Wydawnictwa Instytut Śląski, placówki 
naukowej, której był współzałożycielem. 
Nagrody pieniężne przyznawane laure-
atom konkursu pochodzą z prywatnych 
zasobów finansowych rodziny Wawrzyn-
ków.

Maria Szylska

Laureat Marek Panuś i mecenas 
Jacek Wawrzynek

Fot: Mateusz Tomczak



5  Nr 3 (146) 2017 OPOLskie wiadOMOści regiOnaLne

     www.opolskie.pl

włĄczenie sPOłeczne

cieszą nawet maleńkie postępy
- Długo się do swojego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy – zdradza kuchnię projektu „Recepta na uśmiech”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Jolanta Wasiel wiceprezes zarządu.

Projekt (wartość to 1,50 mln zło-
tych, dofinansowanie – 1,43 mln 
złotych) adresowany jest do 50 
niepełnosprawnych dzieci i tyluż 
rodziców z podopolskich gmin. - By 
poznać ich potrzeby odbyliśmy wie-
le rozmów telefonicznych z rodzica-
mi dzieci niepełnosprawnych, były 
spotkania ze specjalistami, z prze-
wodniczącą Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności. Na podstawie ich uwag 
i opinii opracowany został zestaw 
działań.
Najpierw rodziny odbyły spotkania 
z terapeutą, psychologiem, pedago-
giem i pediatrą, by ustalić, w jakim 
stanie jest dziecko, jakie formy dzia-
łania mogą mu pomóc i jaki powi-
nien być charakter zajęć, w których 
będzie uczestniczyć. Po tej części 
diagnostycznej, rozpoczęły się spe-
cjalistyczne zajęcia indywidualne 
i grupowe z dziećmi i rodzicami. 
Uczestnicy są dowożeni wynajętym 
transportem na zajęcia indywidual-
ne, wycieczki oraz 7-dniowe wyjaz-
dy, jak również na zajęcia grupowe 
do Niemodlina (gmina Niemodlin 
jest jednym z partnerów projektu). 
Gdy dzieci (w wieku od 4 do 17 lat) 
pracują ze specjalistami, ich opie-
kunowie w sali obok, mają zajęcia 
realizowane przez drugiego partne-
ra projektu – Strzeleckie Centrum 
Obsługi Biznesu. - Zależy nam, by 
nie tylko złapali oddech, ale za-
wiązali grupy wsparcia, wymienili 
się doświadczeniami, mówili co im 
się udaje, a z czym sobie nie radzą 
– opowiada Jolanta Wasiel.
Oprócz zajęć indywidualnych i gru-
powych zaplanowano 6 wycieczek 
weekendowych oraz dwa wyjazdy 
tygodniowe (letni odbył się do Po-
krzywnej, zimowy w czasie ferii 
w kędzierzyńsko-kozielskim Hote-
lu Hugo). Ten styczniowy poprze-
dziło wiele przygotowań – obiekt 
musiał dysponować odpowiednimi 
pokojami, podjazdami, windami 
dostępnymi dla dzieci na wózkach 
inwalidzkich, zapleczem, w którym 
można bezpiecznie prowadzić za-
jęcia, menu dostosowanym do po-
trzeb dietetycznych dzieci. Wybór 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Personel hotelu potraktował swoich 
gości z wyjątkową atencją. Kiedy 

najmłodsze dzieci uczestniczy-
ły w wieczorze bajek, pracownicy 
przebrali się za bajkowe postacie. 
Dla starszych uczestników zorga-
nizowano wyjazd na mecz ZAKSY. 
Po nim były wspólne zdjęcia z tre-
nerami i zawodnikami, autografy, 
pamiątkowe gadżety klubowe.
Magdalena Maksymowicz menad-
żer projektu mówi, że „Recepta” jest 
jednym z najtrudniejszych projek-
tów, jakie Promocja Przedsiębior-
czości realizuje. Każda wycieczka, 
wyjazd, pobyt w teatrze, to duże wy-
zwanie logistyczne i pedagogiczne. 
- Te dzieci mają szczególne potrze-
by. Na początku nie było wiadomo, 
jak długo wytrzymają w autokarze, 
jak zniosą podróż, czy poradzą so-
bie z bodźcami, które serwuje teatr. 
Rodzice nas ostrzegali, że mogą być 
kłopoty. Z teatrem zaryzykowali-
śmy, okazało się, że dzieci półto-
ragodzinny spektakl przesiedziały 
jak zahipnotyzowane chłonąc to, co 

dzieje się na scenie. Jazdę autoka-
rem znoszą dobrze. Ba, cieszą się, 
gdy uda się im rozpoznać znajome 
okolice – mówi Magdalena Maksy-
mowicz.
- Często więcej obaw mają rodzice, 
niż ich pociechy. Gdy zaproponowa-
liśmy w Lądku Zdroju, dokąd jeź-
dzimy na weekendowe wycieczki, 
dyskotekę, opiekunowie zaprote-
stowali: dyskoteka? Hałas, świat-
ła, dzieci tego nie zniosą. Zniosły 
doskonale, teraz bez dyskoteki nie 
może się obyć żaden wyjazd. Orga-
nizowałyśmy ją nawet na basenie 
w hotelu – dopowiada Agnieszka  
Rytwińska specjalistka zajęć indy-
widualnych. Choć przyznaje, że czę-
sto, rzeczywiście, dzieci mają zbyt 
wiele bodźców i trzeba je wyciszać. 
To zwykle zależy od dnia i ich kon-
dycji.
Największy sukces autorki projektu 
odnotowują, gdy dzieci ze stwier-
dzonym autyzmem, które dotąd Maria Szylska

Największy sukces jest wtedy, gdy autystyczne dziecko otworzy się na otoczenie.

Projekt „Recepta na uśmiech” Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębior-
czości” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś VIII Integracja społeczna, 
działanie 8.2 Włączenie społeczne. W pierwszym naborze dofinanso-
wano 16 projektów na kwotę 19,8 mln złotych. Kolejny nabór rozpoczął 
się 24 marca i potrwa do końca miesiąca. Na dofinansowanie projektów 
przeznaczono 29,83 mln złotych.

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

z nikim spoza swojego otoczenia 
nie kontaktowały się werbalnie, 
teraz mówią „cześć”, podają ręką, 
potrafią przytulić się. Zawiązało się 
wiele przyjaźni pomiędzy małymi 
uczestnikami, ale także ich rodzica-
mi. Ci ostatni spotykają się nie tyl-
ko w trakcie organizowanych grup 
wsparcia, ale także po zajęciach, 
prywatnie.
- Te pozytywne reakcje wpierają nas 
na duchu i utwierdzają w przeko-
naniu, że takie projekty warto rea-
lizować – nie kryją satysfakcji me-
nadżerki projektu. - Nie oczekujemy 

cudów, ale dla nas dużą satysfakcją 
jest, gdy dzieciom uda się zrobić 
choć mały krok, a każdy dodatko-
wy uśmiech na ich twarzach jest na 
wagę złota. Większość uczestników 
projektu pochodzi z ubogich rodzin. 
Nigdy nie byłoby ich stać – jak sami 
mówią – na zajęcia specjalistyczne 
i wyjazdy. Podczas jednych z zajęć 
uczestnicy odpowiadali na pytanie, 
co miłego spotkało ich w ostatnim 
czasie. Część odpowiedziała, że 
udział w projekcie był tym, co im się 
najlepszego przydarzyło.
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Po szczebelkach w górę
Czy można dzieci nauczyć wytrwałości, tolerancji, sposobów rozładowania agresji? Okazuje się, że tak. Opolska Fundacja Pomocy 
Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” właśnie realizuje projekt zatytułowany „Skok wzwyż”, adresowany do dzieci i nastolatków. I na war-
sztatach uczy je tego, o czym zapomniała szkolna edukacja – jak radzić sobie z emocjami?

Projekt - współfinansowany z fundu-
szy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, działanie 8.2 – Włą-
czenie społeczne – prowadzi zespół 
doświadczonych psychologów, pe-
dagogów, terapeutów rodzinnych. 
- Dzięki temu, że mamy za sobą wiele 
lat pracy w różnych środowiskach 
i z różnymi osobami, pozwoliło nam 
określić potrzeby rodzin i wpisać się 
w lukę tematyczną, której dotąd nikt 
nie podjął – mówi Małgorzata Czer-
wińska, prezes Fundacji.
Uczestników warsztatów rekrutowa-
no za pośrednictwem szkół, urzędów 
gmin, ośrodków pomocy społecznej, 
sołtysów, a nawet miejscowych księ-
ży.
Pierwsza grupa, w zajęciach której 
biorą udział dzieci od 11 do 14 roku 
życia, wystartowała 21 lutego, grupa 
ze starszymi uczestnikami – 11 mar-
ca.
Początki nie były łatwe. Bo nie jest 
łatwo sprawić, by kilkanaście niezna-
jących się dzieci, nieufnych, często 
ze sporym bagażem doświadczeń ży-
ciowych, zechciało dobrze się poczuć 
we własnym towarzystwie, otworzyć, 
opowiedzieć o sobie. Najpierw więc 
odbyły się dwudniowe warsztaty in-
tegracyjne, na których lody powoli 
były przełamywane. Ale na począt-
ku zajęć, to przede wszystkim ich 
prowadzący mówili o sobie, budo-
wali zaufanie wśród najmłodszych. 
Dzieci ustaliły, jakie zasady powinny 
obowiązywać w trakcie zajęć. Milo-
wym krokiem w budowaniu zaufania 
okazała się całodniowa wycieczka 
do Aquaparku w Rudzie Śląskiej. Dla 
większości dzieci i młodzieży była to 
pierwsza taka wyprawa. Psycholog 
Adam Grzegorczyk, wiceprezes Fun-
dacji, twierdzi, że najtrudniej nauczyć 
dzieci wytrwałości, sposobów rozła-
dowania emocji. - W rodzinach, skąd 
nasi podopieczni pochodzą dzieją się 
nieraz – mówiąc eufeministycznie 
– nieprzyjemne rzeczy, dzieciom bra-
kuje poczucia bezpieczeństwa, swoją 
frustrację rozładowują w najprostszy 
sposób – złością, zamykaniem się 
w sobie, agresją. Krok po kroku uczy-
my ich, jak sobie z tym radzić, zapew-
niamy, że mają prawo się złościć, ale 

trzeba nauczyć się tę złość odreago-
wywać w sposób konstruktywny. I po 
wielu żmudnych ćwiczeniach można 
tego dzieci nauczyć, gorzej z doro-
słymi – jeśli nie nauczyli się panować 
nad agresją, zwykle nie radzą sobie 
w życiu, często popadają w uzależnie-
nia lub wchodzą w konflikt z prawem 
– opowiada Adam Grzegorczyk.
Psycholog przytacza eksperyment, 
który w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku przeprowadził ame-
rykański badacz, Walter Mischel, 
udowadniając, że nauczenie się sa-
mokontroli ma pozytywny wpływ na 
nasz rozwój. Oferował on dzieciom 
po żelku, zapowiadając, że ci, którzy 
powstrzymają się przez kwadrans, 
dostaną w nagrodę dwa cukierki. 
Okazało się, że 85 proc. uczestników 

Dzieci dowiadują się, że mają prawo do złości i uczą się ją rozładowywać.

wolało żelka dostać od razu. Badacz 
dotarł po 20 latach od eksperymen-
tu do jego uczestników. Okazało się, 
że ci, którzy byli bardziej wytrwali, 
świetnie poradzili sobie w życiu za-
wodowym i tworzyli trwałe związki 
w życiu prywatnym.
Małgorzata Czerwińska mówi, iż sta-
rają się wyrobić w dzieciach przeko-
nanie, że to od nich samych zależy 
ich los, że mogą osiągnąć wszystko. 
Tymczasem problemem jest nawet 
przyjmowanie miłych słów. - Kiedy 
na warsztatach jedno dziecko mia-
ło o drugim powiedzieć coś miłego, 
okazało się, że 90 proc. z nich tego 
nie lubi. Pytałam dziewczynkę, która 
usłyszała, że ma ładne włosy: dlacze-
go nie chcesz tego słyszeć? - Bo to 
jest nieszczere – usłyszałam. - A skąd 

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

Projekt „Skok wzwyż”, adresowany jest do rodzin z 43 gmin, a realizowa-
ny przez Fundację Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w ramach osi 8 
Integracja Społeczna, działanie 8.2. Włączenie społeczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu, to 300,92 tys. złotych, dofinansowanie 
– 284 tys. złotych.
Najbliższy nabór projektów w działaniu 8.2 zapowiedziany jest w dniach 
od 24 do 31 marca br. Na dofinansowanie projektów przewidziano 29,83 
mln złotych.

to wiesz?
Każda grupa odbędzie 16 dni warszta-
towych, w tym dziesięć poświęconych 
umiejętnością społecznym, a sześć 
planowaniu swojej przyszłości. Uzu-
pełnieniem warsztatów są wycieczki 
(też w sumie sześć) i warsztaty dla 
rodziców.

Autorzy projektu nazwali go „Skok 
wzwyż”. Dzieci chętnie zaakceptowa-
ły tę nazwę. Mówiły, że kojarzy się im 
ona ze skakaniem, z wdrapywaniem 
się po szczebelkach drabiny, general-
nie: z czymś dobrym.

Maria Szylska
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nowoczesne pracownie, wykształceni fachowcy
Pracodawcy, coraz chętniej zatrudniają młodzież, która ukończyła szkoły zawodowe. Nadal jednak potrzeba pieniędzy na doposaże-
nie warsztatów, gdzie odbywają się praktyki i kształcenie przyszłych pracowników.

W województwie opolskim od prawie 9 
lat trwa wzmacnianie szkolnictwa za-
wodowego. Do tej pory na rozwój sieci 
szkół, ich wyposażenie oraz na podno-
szenie kwalifikacji i kompetencji ucz-
niów przeznaczono około 70 milionów 
złotych.
Kolejna pula pieniędzy trafi do instytucji 
zajmujących się edukacją. W tym roku 
do dyspozycji jest ponad 27 milionów 
złotych. Pieniądze mogą być wydane 
m.in. na praktyki i staże zawodowe dla 
uczniów organizowane u pracodawców, 
kursy zawodowe, zajęcia specjalistycz-
ne oraz kształcenie nauczycieli. 
- Doskonale wyposażone pracownie, 
a do tego wykształceni nauczyciele. 
To wpłynie na zwiększenie efektyw-
ności kształcenia. Bardzo dobrze, że 
przewidziano w naborze dokształcenie 
nauczycieli. Będziemy namawiać do 
skorzystania z nich – mówi starosta 
kluczborski Piotr Pośpiech.
Wojewódzkie urzędy pracy przygotowa-
ły przydatny dokument zatytułowany 
„Barometr zawodów”. Opisano w nim 
zawody deficytowe oraz te, których jest 
nadwyżka w poszczególnych powia-
tach. Przygotowano również listę dla 
całego województwa. Branże, w któ-
rych w najbliższym roku nie powinno 
być trudności ze znalezieniem pracy, 
to: cieśle i stolarze budowlani, dekarze 
i blacharze budowlani, operatorzy obra-
biarek skrawających.
- Nasze warsztaty wyposażone są 
w sprzęt zgodny z tym, jaki znajduje 
się w firmach w których potencjalnie 
pracować będą nasi wychowankowie. 
Udało się go kupić dzięki wcześniej-
szym programom unijnym i dotacjom, 
jakich udziela Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego  – dodaje 
Piotr Pośpiech.
W zespole szkół w Kluczborku wydano 
w 2016 roku na remont i doposażenie 
warsztatów szkolnych prawie 3 miliony 
złotych.
- Była to kwota, którą otrzymaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
programu „Wsparcie kształcenia za-
wodowego w kluczowych dla regionu 
branżach”. Prace przeprowadziliśmy 
w dwóch naszych szkołach: Zespole 
Szkół Licealno-Technicznych i w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Kluczborku.  – mówi starosta klucz-
borski.
Jakub Goliński, członek zarządu po-
wiatu kluczborskiego, zauważa, że 
dzięki unijnym pieniądzom znacząco 
poprawiono jakość kształcenia zawo-
dowego. - Warsztaty zostały komplek-
sowo wyposażone dzięki temu możemy 
przeprowadzać egzaminy zawodowe. 
Modernizacja polegała na komplekso-

Tak nowocześnie urządzone pracownie szkolne nie są rzadkością. Na zdjęciu ta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach.

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

wym remoncie, dorośli i młodzież mogą 
się uczyć na sprzęcie spełniającym naj-
wyższe standardy, które spotkają w fir-
mach, w których będą pracować. Za-
planowaliśmy spotkanie z dyrektorami 
szkół, którzy zajmują się kształceniem 
zawodowym, aby od nich dowiedzieć 
się o ich potrzebach doposażenia war-
sztatów – mówi.
Kluczbork rozważa przystąpienie do 
konkursu. Tym razem o pieniądze bę-
dzie ubiegać się Zespół Szkół nr 1 oraz 
technikum przy ulicy Sienkiewicza.
Wszystkie wydatki na edukację zapla-
nowane w budżecie województwa na 
2017 rok wyniosą 74 miliony złotych. 
To o 52 miliony więcej niż przeznaczono 
na ten cel w tym roku. W województwie 
opolskim jest 47 szkół zawodowych 
uczy się w nich ponad 5 tysięcy 400 
osób.
Zmarły niedawno przedsiębiorca Bog-
dan Pszenica, właściciel Narzędziowni 
w Stogu, podkreślał że trudno jest dziś 
oceniać poziom wykształcenia uczniów 
i porównywać z poprzednimi rocznika-
mi.

- Dopiero w najbliższych latach szko-
ły będą opuszczać uczniowie, którzy 
swoje kształcenie rozpoczęli z chwilą 
otwarcia warsztatów. Nie ulega wątpli-
wości, że pracownie są przydatne, a to 
skraca czas przystosowania pracowni-
ka do pracy na konkretnym urządzeniu 
w firmie. Warsztaty nie zastąpią szko-
leń w firmie, ale zdecydowanie wpłyną 
na efektywność. Każda firma i tak szkoli 
młodych pracowników – mówił Bogdan 

Pszenica.
W jego firmie w tygodniu praktyki od-
bywa 30 uczniów. Zakład ma podpisaną 
współpracę z zespołem szkół zawodo-
wych przy ulicy Sportowej w Praszce.
Katarzyna Bajer kierownik zespołu do 
spraw edukacji Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy dodaje: - Można zauważyć, iż na 
przestrzeni ostatnich lat zmieniające 
się otoczenie technologiczne spowodo-
wało wzrost wymogów pracodawców 

względem absolwentów szkół kształce-
nia zawodowego. Dlatego też głównym 
celem realizowanych projektów ma być 
zwiększenie szans zatrudnienia przy-
szłych absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na regionalnym rynku pracy 
poprzez poprawę efektywności kształ-
cenia i szkolenia zawodowego – mówi.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił od 27 marca do 13 kwietnia 2017 r nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów w trybie konkursowym dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 
ponad 25 milionów złotych.  Pieniądze mogą być przeznaczona na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli, tworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne 
warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów oraz rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-go-
spodarczym. Projekty mogą obejmować również staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, kursy 
przygotowawcze na studia, pomoc stypendialną dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, 
czy też studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz 
budowę lub modernizację sieci współpracy i samokształcenia.
Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie ubiegać mogą się podmioty działające w obszarze edukacji 
zawodowej, natomiast grupę docelową stanowią uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe i szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Piotr wrona
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na zdegradowane tereny poprzemysłowe wróci życie
Kluczbork ma pomysł na wykorzystanie unijnych dotacji. Dzięki euro pieniądzom popadające w ruinę budynki po dawnym zakła-
dzie “Fampra” w centrum Kluczborka odzyskają nowy blask.

„Rewitalizacja miasta Kluczborka 
poprzez podniesienie jakości prze-
strzeni publicznej oraz zapobiega-
nie i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu”, to kompleksowe 
przedsięwzięcie infrastrukturalne 
mające na celu ponowne ożywie-
nie zdegradowanych obszarów pod 
względem społecznym i gospodar-
czym.
Liderem projektu - odpowiedzial-
nym za jego przygotowanie i reali-
zację jest gmina Kluczbork. Partne-
rem nr 1  Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Kluczborku, a partnerem 
nr 2 - Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przyszłość” w Kluczborku.
Gmina Kluczbork - planuje rewita-
lizację obszaru poprzemysłowego 
położonego w centrum miasta przy 
ul. Pułaskiego 5, na którym do 2007 
roku funkcjonował zakład branży 
metalowej produkujący elementy 
małej architektury miejskiej oraz 
oświetlenia ulicznego. W ramach 
rewitalizacji planuje się na tym 
terenie, którego powierzchnia wy-
nosi 1,4 ha., zaadaptowanie dwóch 
istniejących budynków na cele spo-
łeczne i gospodarcze. Do jednego z 
budynków, po jego adaptacji, prze-
niesie się świetlica środowiskowa 
„Parasol” dla dzieci z trudnych ro-
dzin. Takie świetlice funkcjonują 

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

Natomiast Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Przyszłość” będzie rewita-
lizować wnętrza międzyblokowe 
osiedla mieszkaniowego. Wymie-
niona zostanie nawierzchnia ście-
żek pieszych, przygotowane tereny 
zielone pod boiska i siłownię.

obecnie przy OPS Kluczbork, dlate-
go też ta jednostka będzie menad-
żerem tej części przedsięwzięcia. 
Drugi z budynków przewidziany do 
przebudowy zostanie podzielony na 
dwie funkcjonalne części. W pierw-
szej części planuje się utworzyć 
Zakład Aktywizacji Zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych. Odpo-
wiedzialnym za realizację tej części  
przedsięwzięcia będzie jednostka 
organizacyjna gminy – Środowisko-
wy Dom Samopomocy. W drugiej 
części budynku planuje się utwo-
rzyć kawiarnię kinową (ze względu 
na bliskie sąsiedztwo kina Bajka). 
Pozostałe budynki na tym obszarze 
planowane są do wyburzenia. Prze-
strzeń będzie zagospodarowana 
małą infrastrukturą (place zabaw, 
siłownie zewnętrzne, miasteczko 
ruchu) oraz zielenią.
W ramach zawartego partnerstwa 
zostaną podane rewitalizacji inne 
tereny zaliczane do obszarów zde-
gradowanych Kluczborka, m.in. Dom 
Katechetyczny przy ul. Katowickiej 

3 (działka nr 207/2). Właścicie-
lem obiektu jest Rzymskokatolicka 
Parafia Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Budynek przeznaczony 
pod inwestycję jest aktualnie użyt-
kowany. Projektowana przebudo-
wa ma na celu modernizację oraz 
polepszenie wymogów techniczno 
- użytkowych i funkcjonalnych bu-
dynku, a także przystosowanie do 
obowiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych. Zakres prac obej-
mie: dobudowę klatki schodowej z 
windą, wykonanie wentylacji oraz 
instalacji przeciwpożarowej a także 
wykonanie nowej instalacji central-
nego ogrzewania i wodno-kanaliza-
cyjnej.  W wyniku realizacji projektu 
poprawi się dostępność do infra-
struktury kulturalnej, rozszerzone 
zostaną usługi Domu Katechetycz-
nego. Dzięki przebudowie obiektu, 
zostaną wprowadzone racjonalne 
usprawnienia dla osób z niepełno-
sprawnościami (wybudowana zo-
stanie winda).

Wizualizacja zrewitalizowanego terenu.

Centrum Kluczborka z lotu ptaka.

Kluczborski projekt ubiega się 
o dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 – oś 10 Inwesty-
cje w infrastrukturę społeczną, 
działanie 10.2 Inwestycje wyni-
kające z lokalnych planów rewi-
talizacji. Alokacja na nabór dla 
podmiotów z terenu Kluczborka 
wynosi 4,65 mln złotych. Nabór 
wniosków zakończył się 13 mar-
ca br. Są one w trakcie rozpatry-
wania.

Piotr wrona, 
agnieszka dąbrowska

Fot: UMiG Kluczbork
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stare Miasto w nowej odsłonie
Kędzierzyn-Koźle stawia na rewitalizację całego miasta. Odnowieniu ulec ma nie tylko starówka, ale również szkoły, port, nabrze-
że Odry oraz podwórka. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, bo wartym 20 milionów złotych, jest przebudowa zabytkowego 
kompleksu zamkowego.

„Rewitalizacja zabytkowego kom-
pleksu zamkowego w Koźlu” jest 
częścią większego projektu zakła-
dającego kilkanaście inwestycji 
remontowych. Program dla gminy 
przygotował  Instytut Badawczy 
IPC z Wrocławia. Teraz na jego pod-
stawie będzie składany wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego o dofinanso-
wanie z funduszy europejskich.
11,98 mln złotych na ten cel pocho-
dzić będzie z pieniędzy Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, a 2,08 mln złotych z budżetu 

Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu zostanie zrewitalizowane, ale wio-
dącym przedsięwzięciem będzie odbudowa i modernizacja kompleksu 
zamkowego i jego otoczenia.

Piotr wrona

państwa. Zapewni to więc miastu 
kwotę ponad 14 mln złotych.
Kędzierzyn-Koźle nie posiada cha-
rakterystycznej dla centrów miast 
starówki. To dostrzegli mieszkańcy, 
którzy wypełniali ankiety, których 
celem było określenie największych 
bolączek. Wskazywali oni również, 
że miasto potrzebuje remontu dróg 
i chodników, odrestaurowania sta-
rych budynków, zagospodarowania 
terenów zielonych, zbudowania 
ścieżek rowerowych, założenia mo-
nitoringu oraz budowy infrastruktu-
ry rekreacyjno-sportowej.

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

Atrakcją turystyczną Kędzierzyna-
Koźla ma stać się kompleks zamko-
wy i jego otoczenie. Projekt zakłada 
odnowienie wzgórza zamkowego, 
murów obronnych, piwnic renesan-
sowego zamku, lamusa oraz pod-
zamcza. Obecnie, ze względu na 
bardzo zły stan techniczny zabyt-
ków, są one niedostępne dla zwie-
dzających.
W kompleksie zamkowym, po zakoń-
czeniu prac remontowych, odbywać 
się będą wydarzenia kulturalne. Dla 
muzeum z kolei przewidziano po-
mieszczenia w wieży bastionowej, 

Kędzierzyńsko-kozielski projekt ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020 – oś 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje 
wynikające z lokalnych planów rewitalizacji. Alokacja na nabór dla podmiotów z terenu Kędzierzyna-Koźla wy-
nosi 11,98 mln złotych. Nabór rozpoczął się 20 marca i potrwa do 27 marca.

piwnicach zamkowych oraz w la-
musie. Udostępniona dla zwiedza-
jących ma być także wieża.  Zago-
spodarowane będą planty miejskie, 
które otaczają Stare Miasto oraz 
odnowione mury obronne.
Przewiduje się m.in. remont bur-
sy szkolnej, która znajduje się na 
Starym Mieście. Zagospodarowane 
mają zostać tereny wokół I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henry-
ka Sienkiewicza. Projekt zakłada 
montaż elementów małej architek-
tury i fitness, ciągów komunikacji 
wewnętrznej, remont nawierzchni 

obiektów sportowych.
 Kędzierzyńsko-kozielski rynek ma 
stać się miejscem spotkań i wyda-
rzeń kulturalnych. Przebudowana 
zostanie płyta główna, planuje się 
zaznaczenie miejsca, gdzie stał 
dawny ratusz. Przebudowane zosta-
ną ulice: Limanowskiego oraz przy-
ległe do Rynku. Zgodnie z planami 
w tym miejscu w przyszłości mają 
stawiać swoje ogródki restaurato-
rzy.
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zmodernizowanym mostem bliżej do Otmętu
Krapkowicki samorząd przymierza się do zmiany sposobu przeznaczenia mostu kolejowego nad Odrą, na nieczynnej trasie Gogolin 
– Prudnik na most przystosowany do ruchu samochodowego. Nowo powstały trakt drogowy znacznie rozładuje korki i usprawni ży-
cie miasta.

Gmina Krapkowice chce tę inwesty-
cję zrealizować w ramach rewitali-
zacji finansowanej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, 
działanie 10.2 - Inwestycje wynika-
jące z lokalnych planów rewitaliza-
cji.
Burmistrz Krapkowic, Andrzej Ka-
siura, na spotkaniu opolskich samo-
rządowców w Kędzierzynie-Koźlu, 
informował, że jest to dla gminy 
strategiczna inwestycja i szan-
sa na rozwiązanie wielu palących 
problemów komunikacyjnych. Tę 
zapowiedź i gotowość do realizacji 
przedsięwzięcia potwierdza także 
wiceburmistrz Andrzej Brzezina.
- Wyremontowany most, to szansa 
na odciążenie ruchu na drodze wo-
jewódzkiej nr 409 i likwidacja kor-
ków, które ciągną się przez centrum 
miasta. Z badań natężenia ruchu 
wynika, że w ciągu doby przemiesz-
cza się tą drogą około jedenaście 
tysięcy aut na dobę – mówi Andrzej 
Brzezina. I dodaje, że dzięki nowej 
trasie skróci się i usprawni połącze-
nie dwóch części miasta – centrum 
i Otmętu. Łatwiejszy będzie dojazd 
do dwóch parków przemysłowych – 
Papiernia i Otmęt, a ich pracownicy 
szybciej i wygodniej będą docierać 
do zakładów i domów. Nie do prze-

Dzięki drugiej przeprawie przez Odrę jest szansa na rozładowanie uciążliwych korków w centrum miasta.

Most kolejowy w Krapkowicach zmieni przeznaczenie – przejmie ruch drogowy, skróci drogę do Otmętu.

cenienia jest także fakt, że w Ot-
męcie zlokalizowanych jest wiele 
obiektów sportowych, handlowych, 
urzędów (starostwo, urząd miasta 
i gminy, OPS, PUP) i wiele innych 
instytucji. Dojazd do nich stanie się 
łatwiejszy.
Most kolejowy na Odrze jest bez-
użyteczny, odkąd zawieszona zosta-
ła linia łącząca Gogolin z Krapko-
wicami. Co prawda trasa kolejowa 
Krapkowice – Prudnik została na 
potrzeby wojska reaktywowana, ale  
odcinek tej reaktywowanej linii koń-
czy się koło starego dworca w Krap-
kowicach. Dalej są działki bez torów 
kolejowych należące do gminy.
Nowa trasa połączy ulicę Kolejową 
w Krapkowicach z ulicą Kilińskie-
go w Otmęcie. Około 900 metrowy 
odcinek mostu i dojazdów do niego 
(trzeba wykonać nie tylko prace mo-
stowe, ale poszerzyć nasypy) mieć 
będzie dwukierunkową jezdnię oraz 
ciąg pieszo-rowerowy. Program 
funkcjonalno-użytkowy przygoto-
wuje już krakowska firma Trans-
kol. Inwestycja realizowana będzie 
w systemie: zaprojektuj i wybuduj. 

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

Kompleksowe projekty inwesty-
cyjne, wynikające z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji (LPR) 
realizowane będą przez 30 
miast województwa opolskiego 
w ramach osi priorytetowej 10 
- Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, działanie 10.2 Inwe-
stycje wynikające z lokalnych 
planów rewitalizacji Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na 
lata 2014-202. Nabór projektów 
planowany jest w dniach 20-27 
kwietnia br. Kwota przeznaczo-
na na sfinansowanie projektów, 
to niespełna 45 mln złotych.

Jej wartość, to około 10-12 mln zło-
tych netto. Gmina aplikować będzie 
o fundusze unijne i liczy, że uzyska 
z RPO WO 2014-2020 dofinansowa-
nie rzędu 5 mln złotych.
Andrzej Brzezina szacuje, że rea-
lizacja przebudowy potrwa około 
dwóch lat. - Gdyby do jesieni tego 
roku udało się nam wyłonić w prze-
targu firmę wykonawczą, to jesie-
nią następnego roku gotowy byłby 
projekt i pozwolenie na budowę, 
a inwestycja zostałaby zrealizowa-
na i sfinalizowana do końca 2019 
roku. Most na Odrze, to dla nas prio-
rytetowe zadanie – mówi.

Maria Szylska
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Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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Oddział Opolski wita na pokładzie!

Do szeregu pracowników Oddziału 
Opolskiego dołączyło trzynastu no-
wych maszynistów. Oficjalne wręcze-
nie statuetek po zdanym egzaminie 
na maszynistę odbyło się 20 grudnia 
2016 roku.  
W powitaniu nowych pracowników 
wziął udział Sylwester Brząkała - 
dyrektor Oddziału Opolskiego Prze-
wozów Regionalnych, Bartłomiej 
Horaczuk - ówczesny dyrektor De-
partamentu Infrastruktury i Gospo-
darki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego (obecnie szef 
ZDW) oraz przedstawiciele Związków 
Zawodowych

Aby otrzymać świadectwo maszyni-
sty nowi pracownicy musieli przez 
ostanie półtorej roku brać udział 
w zawodowych szkoleniach,  przejść 
restrykcyjne badania lekarskie 
i psychologiczne. Na tym etapie wielu 
potencjalnych kandydatów do zawo-
du odpada ze względu na stan zdro-
wia. Następnie przygotowanie zawo-
dowe obejmuje staż stanowiskowy  
i szkolenie praktyczne. Podczas ta-
kiego szkolenia pracownik poznaje 
podstawowe zagadnienia związane 
z przyszłą pracą, zasady działania 
pociągów oraz dowiaduje się z jakimi 
usterkami może spotkać się podczas 

jego prowadzenia. Kolejnym etapem 
jest szkolenie teoretyczne, na którym 
odpowiednio dobrana kadra szkolą-
ca przekazuje najważniejsze zagad-
nienia, jakie powinien znać każdy 
maszynista. Po teoretycznej części 
przychodzi czas na praktyczną część 
szkolenia. W tym czasie przyszły pra-
cownik odbywa jazdy szkoleniowe 
pod nadzorem doświadczonego już 
maszynisty. Ważne jest, aby każdy 
chętny aspirujących na to stanowisko 
znał wszystkie linie kolejowe oraz 
bocznice, po których będzie jeździł. Po 
odbyciu całego szkolenia, które może 
trwać nawet dwa lata, następuje eg-
zamin na maszynistę. Jest on bardzo 
trudny i złożony. Podczas egzaminu 
kandydat musi znać budowę pojazdu 
kolejowego z napędem,  układu pneu-
matycznego i hamulcowego w danym 
typie pojazdów, zasady sterowania 
pojazdem kolejowym z napędem, 
musi orientować się jak przygotować 
pociąg do drogi oraz technikę prowa-
dzenie ruchu kolejowego, sygnali-
zację kolejową i  linie kolejowe oraz 
regiony i okręgi manewrowe.
Po całym cyklu szkoleń i zdanym 
egzaminie, świadectwo maszynisty 
odebrało z rąk dyrektora Oddziału 
trzynastu nowych pracowników. 

2.Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. 
Osoby, które maja trudności w prze-
mieszczeniu się, podczas podróży 
mogą liczyć na pomoc pracowników 
kolejowych i nie tylko.
Jeżeli chcemy skorzystać z pomocy 
podczas poruszania się po dworcu lub 
uzyskać pomoc podczas wsiadania 
i wysiadania z pociągu w wojewódz-
twie opolskim, zgłośmy taką potrzebę 
48 godzin przed planowaną podróżą 
pod numerem telefonu: 665-916-090 
w godzinach od 7:00 do 15:00, dni ro-
bocze a po godzinie 15:00 oraz  w so-
boty, niedziele i święta pod numerem 
tel. 693-080-036. Całodobowo przyj-
mowane są zgłoszenia pod adresem 
e-mail pomoc.opole@p-r.com.pl .Pra-
cownicy Przewozów Regionalnych 
dbają o to, aby na każdej stacji oraz 
przystanku kolejowym była aktualna 
informacja umożliwiająca zorgani-
zowanie przejazdu. Jeżeli zgłosimy 
wcześniej potrzebę pomocy podczas 
podróży, to przewoźnik wraz z zarząd-
cą dworców, zorganizuje komplekso-
we wsparcie tzn. doprowadzi nas na 
peron, pomoże podczas wsiadania 
i wysiadania z pociągu. 
Warto przypomnieć, że osoby nie-
pełnosprawne oraz o ograniczonej 
sprawności ruchowej są zwolnio-
ne z konieczności zgłaszania braku 
ważnego biletu na przejazd drużynie 
konduktorskiej, a odprawa odbywa 
się podczas kontroli biletów. Pasaże-
rowie z tej grupy nie zapłacą również, 

za wydanie biletu w pociągu.
Wszystkie numery telefonu oraz nie-
zbędne informacje znajdują się na 
stronie polregio.pl w zakładce „Ob-
sługa Klienta”  - „Obsługa osób nie-
pełnosprawnych”. 

3. Zmiany w rozkładzie 
jazdy pociągów.

J12 marca br. została wprowadzona 
korekta do rocznego rozkładu jazdy 
pociągów.  Zmiany są niewielkie, 
wręcz minutowe. Jednak jeżeli nie 
sprawdzimy, czy godzina odjazdu 
naszego pociągu nie uległa zmianie, 
to możemy pojawić się na stacji po 
odjeździe pociągu i nie dojedziemy 
na czas do pracy lub szkoły . W celu 
potwierdzenia tych informacji sko-
rzystajmy, ze strony polregio.pl, na 
której nie tylko zaplanujemy podróż, 
ale zakupimy bilet na przejazd. Do-
brą wiadomością dla pasażerów jest 
z pewnością fakt , że został przywró-
cony ruch na odcinku Święta Kata-

rzyna  - Oława, co z pewnością skróci 
czas przejazdu pociągu. 
Planując podróż pociągami POL-
REGIO warto skorzystać wcześniej 
z infolinii – numer telefonu 703-20-
20-20, gdzie dowiemy się, o której 
godzinie odjeżdżają pociągi  z danej 
stacji. Warto zaznaczyć, że godzina 
w jakiej chcemy uzyskać informacje 
nie ma żadnego znaczenia, ponieważ 
infolinia czynna jest całą dobę. Koszt 
takiego połączenia za minutę to 1,29 
zł. 

4. Nowe Impulsy na opol-
skich torach!

Już na początku kwietnia, na opol-

skich torach pojawi się kolejny nowy 

skład typu Impuls. Przypomnijmy, że 

od sierpniu ubiegłego roku do Oddzia-

łu Opolskiego Przewozów Regional-

nych, właściciela marki POLREGIO, 

trafiły już 4 takie pociągi. Zostały 
one zamówionych przez samorząd 
województwa opolskiego. Impulsy 
należą do najnowocześniejszych tego 
typu pojazdów w Polsce. Kontrakt 
z Newagiem opiewa na 88 mln 338 
tys zł. Pieniądze pochodzą z czte-
rech źródeł: budżetu województwa 
opolskiego, rezerwy celowej budżetu 
państwa, Funduszu Kolejowego oraz 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, z którego dofinansowa-
nie wyniesie 15,5 mln euro. Opolskie 
pociągi są w barwach regionu. Mają 
nie mniej niż 320 miejsc, w tym 176 
siedzących i wyznaczone miejsca dla 
niepełnosprawnych. Producent wy-
posażył je w nowoczesny układ na-
pędowy i hamulcowy, klimatyzację, 
nowoczesną informację pasażerską 
w systemie audio-video, monitoring, 
fotele pasażerskie z gniazdkami elek-
trycznymi AC 230V), bezpłatne Wi-Fi.
Pociągi jeżdżą  na linii Kędzierzyn 
Koźle – Opole – Brzeg – Wrocław tj.
• pociąg nr 46405 relacji Kędzierzyn 
Koźle (5:56) - Opole Gł. (6:51)- Wroc-
ław Gł. (8:00)
• pociąg nr 64412 relacji Wrocław Gł. 
(09:45) – Opole Gł. (10:55) - Kędzie-
rzyn Koźle (11:49)
• pociąg nr 46421 relacji Kędzierzyn 
Koźle (14:05) – Opole Gł. (15:05) - 
Wrocław Gł. (16:09)
• pociąg nr 64304 relacji Wrocław Gł. 
(16:47)- Opole Gł. (18:07) Kędzierzyn 
Koźle (19:00)
• pociąg nr 46409 relacji Kędzierzyn 
Koźle (6:55) – Opole Gł. (8:55) - Wroc-
ław Gł. (9:00)
• pociąg nr 64302 relacji Wrocław Gł. 
(13:47)- Opole Gł. (14:46) Kędzierzyn 
Koźle (15:57)
• pociąg nr 46429 relacji Kędzierzyn 
Koźle (17:04) – Opole Gł. (18:01)- 
Wrocław Gł. (19:09)
• pociąg nr 60436 relacji Wrocław Gł. 
(20:44)- Opole Gł. (21:47) 
• pociąg nr 64400 relacji Opole Gł. 

(5:00) Kędzierzyn Koźle (05:52)
• pociąg nr 46415 relacji Kędzierzyn 
Koźle (9:12) – Opole Gł. (10:09) - 
Wrocław Gł. (11:11)
• pociąg nr 64418 relacji Wrocław Gł. 
(13:02)- Opole Gł. (14:01) Kędzierzyn 
Koźle (14:55)
• pociąg nr 46425 relacji Kędzierzyn 
Koźle (15:01) – Opole Gł. (10:09) - 
Wrocław Gł. (17:02)

• pociąg nr 64432 relacji Wrocław Gł. 
(17:56)- Opole Gł. (18:56) Kędzierzyn 
Koźle (19:58)

To nie koniec dobrych informacji! 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego postanowił zakupić ko-
lejne 2 pojazdy typu Impuls. Mają 
pojawić się na opolskich torach pod 
koniec 2018 roku. 

5. Za 2 złote po Opolu!
Tanio, szybko i wygodnie, tak właśnie 
możesz podróżować  między stacją 
Opole Główne a Opole Zachodnie.  
Dogodność połączeń pociągów PO-
LREGIO pozwala bez problemu do-
pasować sobie godzinę odjazdu oraz 
przyjazdu pociągu. Warto tu nadmie-
nić, że czas takiego przejazdu to tylko 
3 minuty. Między stacjami kursuje 28 
pociągów, czyli mniej więcej, co 30 
minut. Koszt biletu jednorazowego 
całego to tylko 2 zł. , a osoby posiada-
jące zniżki ustawowe np. uczniowie, 
studenci, osoby niepełnosprawne, 
zapłacą jeszcze mniej. 
A więc nie stój w korkach i skorzystaj 
z pociągów POLREGIO!
Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.polregio.pl 

Chcesz dotrzeć ze swoim przekazem 

do dużej grupy osób, ale nie wiesz, jak 

to zrobić! My Ci w tym pomożemy. 

Jesteśmy jednym z największych 

przewoźników w Polsce, z naszych 

usług korzysta około 80 milionów 

pasażerów rocznie, co daje ok 230 

tysięcy w ciągu doby. Uruchamia-

my w ciągu doby ok 1800 pociągów, 

a w sezonie jest ich nawet 2500. Ob-

sługujemy wiele imprez masowych: 

sportowych, kulturalnych, rozrywko-

wych i uroczystości religijnych.

Nasza Oferta 
Reklamowa 2017

• Ekspozycja plakatów na ścianach 

korytarzy i wewnątrz przedziałów po-

ciągu - cena od 60 zł do 100 zł za 1 

szt. miesięcznie;

• Wykładanie ulotek w pociągu i ka-

sach biletowych -cena od 170 zł do 

350 zł za jeden pociąg;

• Powierzchnie reklamowe na okład-

kach do biletów - cena od 0,12 zł do 

0,18 zł za sztukę;

Umów się na spotkanie z naszym 
przedstawicielem:
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Oddział Opolski z siedziba 
w Opolu
e-mail pr.opole@p-r.com.pl
Biuro Handlowe, 
tel. 665-916-090, polregio.pl


