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Świat bez tajemnic
W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu otwarto 21 marca laboratorium branżowe wraz 
z symulatorem jazdy samochodem ciężarowym.
Laboratorium powstało w ramach 
realizowanego przez samorząd 
województwa opolskiego projektu 
„Wsparcie kształcenia zawodowe-
go w kluczowych dla regionu bran-
żach”. Będzie służyło młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych do – jak 
mówił szef ZPWE, Lesław Tomczak 
– poznawania otaczających nas zja-
wisk przyrodniczych i tego jak świat 
jest skonstruowany.
W laboratorium może pracować pod 
opieką instruktora maksymalnie 16 
osób, ale kierownik projektu, Adam 
Koj, uważa, że optymalna liczba to 
12 uczniów. Zajęcia w laboratorium 
rozpoczęły się na początku kwietnia. 
Można w nim wytworzyć energię ze 
źródeł niekonwencjonalnych, wy-
dzielić wodór, przeprowadzić wie-
le innych doświadczeń fizycznych 
i chemicznych. Niezależnie od la-
boratorium działa – w wydzielonym 
pomieszczeniu o specjalnym wypo-
sażeniu - symulator jazdy pojazdem 
ciężarowym, pierwszy w kraju, zbu-
dowany na wzór Scanii (kierowca 
pracuje w identycznych warunkach, 
jak w kabinie prawdziwego pojazdu, 
trzeba zapiąć pasy, bo kabina na 
zakrętach niebezpiecznie się wy-
chyla). W sali obok zainstalowano 
stanowisko instruktorskie. Stamtąd 
mogą płynąć komendy do kierowcy, 
można mu zaprogramować warunki 
jazdy (mgła, śliskość, deszcz) oraz 
przeszkody do pokonania na drodze. 
Na urządzeniu będą ćwiczyć przyszli 

NAUKA

kierowcy zawodowi, których deficyt 
odczuwany jest zarówno w kraju, 
jak i w regionie.
Urządzenia do laboratorium i sy-
mulator wykonała oraz podjęła się 
ich montażu szczecińska firma Au-
tocomp Management, po stronie 
ZPWE było przygotowanie odpo-
wiedniej sali. Roboty budowlane 

i meble kosztowały około 150 tys. 
złotych, symulator – 700 tys. zło-
tych, sprzęt do wyposażenia labora-
torium około 960 tysięcy złotych.
Przedsięwzięcia gratulowali człon-
kowie Zarządu Województwa: mar-
szałek Andrzej Buła, wicemarsza-
łek Stanisław Rakoczy oraz członek 
zarządu, Szymon Ogłaza. Ten 

pierwszy stwierdził, że nowoczesne 
urządzenia podnoszą atrakcyjność 
edukacji, wychodzą poza szkolną 
sztampę i z pewnością zostaną do-
brze odebrane przez młodzież, któ-
ra spragniona jest w szkole takich 
nowinek technicznych.

Fot: Łukasz Józwenko

Laboratorium branżowe kosztowało 960 tys. złotych

Stanowisko dowodzenia symulatorem Marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy poznali możliwości nowego laboratorium

Maria Szylska
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piąty impuls
na torach 
Kolejny – piąty – nowoczesny pociąg IMPULS z no-
wosądeckiego Newagu przyjechał do województwa 
opolskiego. Pociągi kupuje samorząd województwa 
w ramach unijnego projektu „Mobilne Opolskie”.  

– Umowa z Newagiem dotyczyła 
zakupu pięciu pociągów z opcją 
na dwa dodatkowe – mówi Szymon 
Ogłaza, członek zarządu woje-
wództwa. – Jesteśmy zadowoleni 
z dotychczasowej pracy naszych Im-
pulsów. Pierwsze pięć zestawów ku-
piliśmy na tak dobrych warunkach, 
że z zaoszczędzonych pieniędzy 
dokupimy jeszcze dwa w cenie 12,5 
mln złotych każdy – dodaje.
Szymon Ogłaza ma nadzieję, że już 
latem przyszłego roku będą one wo-
ziły pasażerów.
Elektryczne zespoły trakcyjne typu 
Impuls należą do najnowocześniej-
szych tego typu pojazdów na pol-
skim rynku. Przystosowane zosta-
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ły do prędkości maksymalnej 160 
kilometrów. Producent wyposaża 
je w nowoczesny układ napędowy 
i hamulcowy, klimatyzację, nowo-
czesną informację pasażerską w sy-
stemie audio-video, monitoring, 176 
miejsc siedzących (fotele pasażer-
skich z gniazdkami elektryczny-
mi AC 230V), bezpłatne Wi-Fi. Są 
przystosowane do przewozu osób 
z ograniczoną zdolnością ruchową 
i do przewozu rowerów. Dziś Impul-
sy jeżdżą na trasie Kędzierzyn-Koź-
le – Opole – Wrocław, ale władze re-
gionu chciałyby dodatkowe zestawy 
skierować na trasę Opole – Gliwice 
przez Strzelce Opolskie.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru 
i skracania nadesłanych tekstów. 

Materiałów nie zamówionych 
nie zwracamy.

Wydawca: 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Druk: PRO MEDIA Sp. z o.o.  
45-086 Opole Tel. 77 44 32 500

Oddech dla gogolina
Będzie wiadukt nad torami kolejowymi w Gogolinie. W urzędzie miasta pod-
pisany został list intencyjny w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są PKP PLK, 
samorząd województwa i samorząd Gogolina. 

Jak przypomniał członek zarządu woje-
wództwa Szymon Ogłaza, losy projektu 
modernizacji linii kolejowej Kędzierzyn-
Koźle – Opole były skomplikowane. 
– To jedna z kluczowych linii kolejowych 
w Polsce, która właśnie będzie moderni-
zowana, ale w planach remontowych PKP 
Polskie Linie Kolejowe  nie było dwóch 
ważnych inwestycji  – wiaduktów nad to-
rami w Gogolinie i Zdzieszowicach. 
Ten drugi  problem jeszcze nie jest roz-

wiązany, ale wiadukt w Gogolinie jawi się 
już wyraźnie. Szymon Ogłaza podkreśla, 
że biorąc pod uwagę znaczenie drogi wo-
jewódzkiej nr 409 i jej skomunikowanie 
z autostradą A4, samorząd województwa 
gotowy jest do współpracy przy budowie 
tego wiaduktu.
Wartość tej inwestycji to około 30 mln 
zł, a włączą się w nią samorząd woje-
wództwa, gmina Gogolin i PKP PLK S.A. 
O konkretach będzie można mówić, gdy 

będzie gotowa dokumentacja, ale budo-
wa wiaduktu to część kompleksowych 
rozwiązań, które znacząco zmienią układ 
komunikacyjny Gogolina.
Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala 
podkreślał, że to większe bezpieczeństwo 
nie tylko mieszkańców, ale i użytkow-
ników drogi 409.  –  Budowa dwupozio-
mowego, bezkolizyjnego  skrzyżowania 
oznacza, że do powietrza nie przejdą 
tysiące spalin samochodów czekających 
przy zamkniętym osiem godzin na dobę 
przejeździe kolejowym.  Powstanie tu 
centrum przesiadkowe z prawdziwego 
zdarzenia, transport kolejowy zostanie 
skorelowany z samochodowym – powie-
dział burmistrz.
Marszałek Andrzej Buła zauważył, że 
mówiąc o konieczności budowy wiaduk-
tu w Gogolinie podkreśla się różne argu-
menty za tą inwestycją – gospodarcze, 
logistyczne, bezpieczeństwa, komfortu 
życia, lepszej przestrzeni. – Te wszystkie 
argumenty pokazują, że w Gogolinie 
robimy dobrą robotę. To trudny projekt, 
który wymagał zaangażowania wielu 
partnerów, ale na pewno wart jest tego 
zaangażowania.

Violetta Ruszczewska

gospodarka i turystyka
20 marca gościła w naszym województwie pierwsza oficjalna delegacja z part-
nerskiej chińskiej prowincji Fujian. Przewodniczył jej wicegubernator Zhou 
Lianquing, który przywiózł ze sobą grupę dziesięciu chińskich przedsiębior-
ców.

W trakcie gogolińskiego spotkania podpisany został list intencyjny 
w sprawie wiaduktu nad torami.

Fot: Mateusz Tomczak

Chińscy goście z Fujian w trakcie pobytu w urzędzie marszałkowskim

Fot: Mateusz Tomczak

Wśród Polaków od lat nie słabnie fascy-
nacja Chinami – mówił na powitanie de-
legacji Fujian, marszałek województwa 
opolskiego, Andrzej Buła, dodając, że 
liczy, iż wzajemna współpraca zaowocu-
je wspólnymi przedsięwzięciami, będzie 
też nauką, jak odnaleźć się na globalnym 
rynku. - Chciałbym, żebyście poznali atu-
ty naszego województwa, znaleźli w nim 
coś, co sprawi, że zechcecie tu wrócić 
– powiedział marszałek.
Wicegubernator Zhou Lianquing przed-
stawiał gospodarkę Fujian jako bardzo 
różnorodną – w prowincji brał początek 
„szlak herbaciany”, rozwinięty jest prze-
mysł branży spożywczej, motoryzacyjnej, 
informatycznej. Region słynie z atrakcyj-
nych przyrodniczo i historycznie miejsc, 
coraz lepiej więc rozwija się turystyka. 

Wartość wymiany handlowej z Polską 
wicegubernator oszacował na 2,5 mld 
złotych. Nowe otwarcie nastąpiło wraz 
z ubiegłoroczną umową pomiędzy na-
szymi krajami, która określona została 
jako „Nowy Jedwabny Szlak”. Jej efek-
tem było podpisanie umów z dziesięcio-
ma polskimi województwami, w tym 
z Opolskiem i decyzja o budowie w Opolu 
fabryki chińskiej firmy Hongbo.
Zhou Lianquing zaprosił marszałka An-
drzeja Bułę do Fujian we wrześniu tego 
roku, na konferencję poświęconą prob-
lematyce współpracy międzynarodowej. 
Zaproponował także powołanie zespołu, 
który w imieniu obu stron monitorował-
by na bieżąco współpracę, wspierał ją, 
dostarczał informacje zainteresowanym 
przedsiębiorcom.

Po oficjalnej części wizyty odbyła się 
seria prezentacji potencjału gospodar-
czego województwa opolskiego i pro-
wincji Fujian oraz firm, które uczestni-
czyły w delegacji. Dziesięciu chińskich 
przedsiębiorców reprezentowało spółki 
działające w branży motoryzacyjnej 
(produkcja szyb, opon, felg do samocho-
dów ciężarowych), produktów z granitu, 
oprogramowania i technik informatycz-
nych, a także funduszy inwestycyjnych 
i budownictwa.
Delegacja z Fujian wzięła udział w wmu-
rowaniu kamienia węgielnego nowej in-
westycji Hongbo w Opolu.

Maria Szylska

Violetta Ruszczewska
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SaMORZĄd

WcM pod klinicznym szyldem
Sejmik Województwa Opolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uni-
wersytetu Opolskiego. Placówka zyska status szpitala klinicznego i będzie służyła nowo tworzonemu najpierw kierunkowi, a potem 
wydziałowi lekarskiemu tej uczelni.

Wartość nieruchomości, którą samorząd 
województwa zbył w drodze darowizny, 
rzeczoznawcy majątkowi oszacowali na 
179 mln złotych.
Norbert Krajczy, przewodniczący sej-
miku, informował, iż WCM w roku 2016 
przyjęło 215,6 tysiąca pacjentów, zatrud-
niało 1330 osób, osiągnęło przychody na 
poziomie 177 mln złotych.
Zmiana właściciela potwierdzona zosta-
nie aktem notarialnym, który zawarty 
będzie w drugim kwartale tego roku.
Dziękując radnym za podjęcie tej decyzji 
prof. Wiesława Piątkowska -Stepaniak, 
prorektor UO, mówiła, iż także Senat 
uczelni podjął jednogłośnie uchwałę 
o przejęciu WCM i przekształceniu go 
w kliniczne centrum medyczne Uniwer-
sytetu Opolskiego. - Uchwałę przyjęli-
śmy z pełną odpowiedzialnością, jaka się 
z nią wiąże. Dar od Sejmiku, to nie tylko 
majątek, ale i misja, którą będziemy mieć 
do spełnienia. To także ludzie, którzy 
w WCM pracują – ordynatorzy, oddzia-
łowe, lekarze, pielęgniarki. Wszyscy oni 
chcą utworzyć klinikę. Co nam to da? 
Możliwość pozyskiwania pieniędzy z puli 
szpitali ogólnopolskich na doposażenie 
kliniki, ubiegania się o dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na przygotowane projekty. 
Klinika, to oprócz kwestii leczniczych 

także, szansa na usytuowanie w niej 
jednostki badawczo-naukowej. Już w tej 
chwili wielu lekarzy kończy habilitację. 
Szpital kadrowo i organizacyjnie jest 
przygotowany do utworzenia kliniki, ale 
musimy stworzyć nową i ciekawą struk-
turę, która jako klinika będzie służyła 
regionowi – mówiła prof. Piątkowska-
Stepaniak.

Władze uczelni szacują, że już za trzy lata 
studenci III roku wydziału lekarskiego 
znajdą się w szpitalu na zajęciach klinicz-
nych.
Sejmik na XXVII sesji ocenił także pracę 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospo-
darki. Jak relacjonowali Roland Wrzecio-
no, dyrektor OCRG oraz Iwona Święch-

Olender, kierownik COIE, dziesięcioletni 
okres działania Centrum  w strukturach 
OCRG, to kilkadziesiąt nowych firm  w re-
gionie i wiele nowych miejsc pracy. W roku 
2010 Centrum obsłużyło 58 inwestorów, 
w ubiegłym już 127. Efekty to 13 inwesto-
rów w roku 2015, którzy zdecydowali się 
ulokować w regionie i dalszych 10 w roku 
ubiegłym. Łącznie powstało 1800 no-

wych miejsc pracy, a nakłady inwestycyj-
ne wyniosły 240 mln euro. Dominujące 
branże, to motoryzacyjna, maszynowa, 
produkcji tworzyw sztucznych, spożyw-
cza, natomiast dominujące kraje pocho-
dzenia inwestorów, to Niemcy, Dania, 
USA, Włochy, Belgia, Chiny.
Iwona Święch – Olender mówiła, iż na 
decyzje inwestorów wpływ mają: klimat 
otoczenia biznesu, kadra, klimat pracow-
niczy, infrastruktura techniczna i drogo-
wa, podatki i zachęty finansowe, obsługa 
w procesie inwestycyjnym.
Przemysław Olejnik, prezes Skamolu, 
duńskiej firmy, która buduje zakład przy 
ulicy Północnej w Opolu, producent sy-
stemu ociepleń i termomodernizacji dla 
przemysłu i budownictwa, podkreślał 
na forum Sejmiku, że do ulokowania się 
w Opolu, zachęcił duńskiego właścicie-
la wysoki poziom obsługi inwestorskiej, 
uproszczenie wielu procedur, między-
narodowe towarzystwo, w którym firma 
dobrze się czuje.
Centrum Obsługi Inwestora i Ekspor-
tera zostało w roku ubiegłym najwyżej 
(wspólnie z Zachodniopomorskiem) 
ocenione przez Polską Agencję Inwesty-
cji i Handlu. Równie wysoka była ocena 
radnych.

Radni jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu WCM-u Uniwersytetowi Opolskiemu.

Maria Szylska

przyjaźń polsko-węgierska ma się dobrze
Na Opolszczyźnie przebywała z trzydniową wizytą delegacja z partnerskiego Komitatu Fejer na Węgrzech. Ich pobyt zbiegł się z ob-
chodzonym 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Wegierskiej.

Witając delegację wicemarszałek 
Stanisław Rakoczy podkreślał, że 
współpraca z Komitatem Fejer ma 
sporą, bo 17-letnią historię i należy 
do wyjątkowo udanych i cenionych. 
Przebiega na wielu płaszczyznach – 
wymiany młodzieżowej, kulturalnej, 
turystycznej, gospodarczej. Odrębne 
porozumienia z samorządami lokal-
nymi na Węgrzech ma sześć opolskich 
gmin, a także Izba Rzemieślnicza 
w Opolu, która nawiązała porozumie-
nie ze swoją odpowiedniczką w Fejer, 
ma je także Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu.
Csaba Tanka, wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia Narodowego Komitatu 
Fejer, który przewodniczył węgier-
skiej delegacji, mówił o aktualnej 
sytuacji gospodarczej oraz kierun-
kach wykorzystania funduszy euro-
pejskich. - Od wejścia do Unii Euro-
pejskiej Fejer wykorzystało około 100 
mln euro. Opracowany na najbliższą 
perspektywę finansową program go-
spodarczy i społeczny opiera się na 
pięciu filarach: rozwoju lokalnej go-
spodarki (parki technologiczne, uła-
twienia komunikacyjne w dotarciu do 
miejsc pracy), rozwoju lokalnej infra-
struktury, energetyki, podniesieniu 
jakości opieki medycznej oraz wzro-
stowi zatrudnienia i umocnieniu in-
westycji, które pracują na jego rzecz 
– wymieniał.
Delegacja Fejer odbyła także robocze 

posiedzenie z członkami sejmikowej 
Komisji Współpracy z Zagranicą i Pro-
mocji Regionu. W drugiej zaś części 
spotkania do Węgrów dołączyła mło-
dzież z pięciu opolskich szkół.

Swój trzydniowy pobyt w naszym wo-
jewództwie goście mieli wypełniony 
po brzegi - uczestniczyli w projekcji 
filmu „Polskie lato, węgierska jesień” 
i spotkaniu z jego reżyserką Zofią Ku-

Delegacja węgierska oraz opolscy samorządowcy złożyli wiązanki kwiatów pod Obeliskiem 1956 w Opolu.

nert,  złożyli kwiaty pod Obeliskiem 
1956, zwiedzili Muzeum Polskiej 
Piosenki, wzięli udział w uroczystym 
koncercie z Okazji Dnia Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej, spotykali się z rad-

nymi województwa.
Ostatni dzień pobytu spędzili w pała-
cu w Sulisławiu.

Maria Szylska
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„Odnowa” zaczęła się od burzy 
mózgów
Rozmowa ze Zbigniewem Kawą, liderem Odnowy 
Wsi w miejscowości Kamień Śląski

- Odnowa Wsi w województwie opol-
skim obchodzi w tym roku jubileusz 20-
lecia. Pamięta Pan jak proces „odno-
wy” zaczął się w Kamieniu, najbardziej 
przecież utytułowanej opolskiej wsi.
- Od startu w konkursie „Piękna wieś 
opolska”. Był rok 1999, zajęliśmy wtedy 
drugie miejsce, co mocno pobudziło na-
sze ambicje. Dodatkiem do nagrody były 
warsztaty z wielu specjalistami – m.in. 
z Ryszardem Wilczyńskim - “ojcem” 
naszej Odnowy Wsi, mocno zafascyno-
wanym procesem Odnowy Wsi, z któ-
rym zapoznał się w Niemczech i mocno 
zdeterminowanym, by przeszczepić go 
na opolski grunt. Przyjeżdżali też do nas 
Piotr Bębenek i Marcin Puszcz, którzy 
w roli moderatorów robili nam burze 
mózgów.
- Na czym one polegały?
- Głównie na tym, byśmy docenili to, co 
mamy na swoim terenie cennego, a cze-
go sami nie dostrzegaliśmy. Tym naj-
większym atutem był kamień wapien-
ny, który przecież od stuleci służył jako 
budulec, nawiązywał do nazwy naszej 
miejscowości. U niektórych mieszkań-
ców pokryty już był grubym tynkiem 
więc te tynki skuwaliśmy i odkrywaliśmy 
na nowo jego urok. Wyłoniły się piękne 
zaułki z kamiennymi ogrodzeniami, 
ścianami z wapienia. Nauczyliśmy się, 
jak mądrze i zgodnie z tradycją zago-
spodarowywać wspólną przestrzeń, jak 
dbać o estetykę. Ludzie uwierzyli, że 
mogą zmieniać swoje otoczenie, a przy 
tym dobrze bawić się i współpracować.
- Rok później – Kamień Śląski – jako 
pierwsza opolska miejscowość zosta-
ła wyróżniona nagrodą Europejskiej 
Odnowy Wsi. To dodatkowo zmobilizo-
wało?
- Oczywiście, bo konkursy to mają do sie-
bie, że dają kopa do działania, chce się 
zrobić coś więcej. Wspierał nas w tych 
poczynaniach nieżyjący już proboszcz 
ksiądz Herman Piechota, który nie 
dość, że przekazywał ważne informa-
cje o zbiórkach, wspólnych pracach, to 
jeszcze zachęcał parafian do zadbania 
o swoje otoczenie. Mówił na przykład, 
że jeśli ktoś planuje w jakiejś bliższej 
perspektywie malowanie płotu czy od-
nowienie elewacji, to  niech rozważy, czy 
nie da się tych prac przyspieszyć, by na 
jubileusz 900-lecia Kamienia wieś mo-
gła zabłysnąć. I te apele odnosiły sku-
tek. W roku 2016 jeden z placów w na-
szej miejscowości otrzymał jego imię. 
Następcy księdza Hermana również 
bardzo nas wspierali i służą pomocą 
w naszych działaniach. Mieszkańcy za-
częli zmieniać nie tylko swoje obejścia, 
ale także dbać o wspólną przestrzeń. Na 
placach i skwerach wyeksponowany zo-
stał kamień wapienny. Za pieniądze po-
zyskane od samorządu gminy i powiatu 
zakupiono krzewy ozdobne. Chodziłem 
od drzwi do drzwi pytając mieszkań-
ców, czy pomogą je posadzić w cią-
gach ulic, a potem będą pielęgno-
wać. Pielęgnują do dziś. W latach 
dziewięćdziesiątych powstał teren 
rekreacyjno-sportowy, doposażony 
za kolejne pieniądze z funduszu sołe-
ckiego i uzyskanych nagród. Na 2004 
rok przypadł nasz jubileusz 900-lecia 
istnienia miejscowości i w tym samym 
roku zdobyliśmy I miejsce w konkursie 
„Piękna wieś opolska”. Gmina zrobiła 
nam prezent remontując staw położony 
w centrum wsi, a sponsor dobudował 
molo.
Warto przypomnieć, że niezależnie 
od mieszkańców i ich chęci włą-
czania się w różnego rodzaju 
lokalne inicjatywy, przez 
wszystkie lata naszej dzia-
łalności wspierały nas 
samorządy wszystkich 
szczebli - począwszy od 
gminnego poprzez po-

wiatowy na samorządzie województwa 
kończąc, a także wiele instytucji i ludzi 
o otwartym sercu.
- A pałac i sanatorium, jak wpłynęły na 
rozwój Kamienia?
- Miejscowość zyskała na atrakcyjno-
ści, to oczywiste. Ale także zdobyte 
nagrody - jedna z ważniejszych to tytuł 
wsi XV-lecia Odnowy Wsi - i wyróżnie-
nia wypromowały samą miejscowość, 
ludzie chcą tu przyjeżdżać i oglądać to, 
co zrobiliśmy. W 2007 roku przeprowa-
dzono badania, z których wynikało, że 
w ciągu roku przez wieś przewinęło się 
około stu tysięcy odwiedzających. Dzia-
łalność pałacu i sanatorium stała się 
bodźcem do rozwoju wielu usług. W Ka-
mieniu Śląskim działają trzy restauracje 
oraz bar Kebab, sklep z pamiątkami, 
dwie kwiaciarnie, trzy sklepy spożyw-
cze, trzech fryzjerów. W sezonie letnim 
dysponujemy około 300 miejscami noc-
legowymi (sezonowe w szkole). Wiele 
osób odwiedza nas przy okazji Targów 
Opolagra i wyścigów, które odbywają się 
na lotnisku.
- Po tylu wyróżnieniach mieszkańcom 
nadal chce się coś wspólnie robić? 
- Tak, bo ludzie silnie utożsamiają się ze 
swoją miejscowością. Funkcjonuje u nas 
kilka prężnych organizacji pozarządo-
wych, niedawno młodzi założyli swoje 
stowarzyszenie pod nazwą „Kamyki”. 
W roku organizujemy kilkanaście imprez 
kulturalnych i sportowych. Niektóre, jak 
spotkanie ze świętym Marcinem, „Józe-
fek czyli Dzień Chłopa” mają kilkunasto-
letnią tradycję – wbijamy już 17 kołek.
- To wyjazdy studyjne już nie dla was, 
bo to inni mogą się od was uczyć.
- Nie tak do końca. Każdy wyjazd studyj-
ny, to okazja, by poznać ludzi, coś cieka-
wego zobaczyć. Ten element poznawczy 
jest bardzo ważny. Nie ma nic gorszego, 
niż popadanie w samouwielbienie. Ale 
nie kryję, że często w trakcie takiego wy-
jazdu myślę sobie: „nie mamy się czego 
wstydzić, bo u nas naprawdę jest ładnie. 
A doświadczeniami chętnie się z innymi 
dzielimy. Rocznie odwiedza nas kilkana-
ście zorganizowanych grup. 
Dla mnie z perspektywy tych wielu lat 
ważne jest to, że obok uzyskanych wie-
lu wyróżnień, udało się nam podnieść 
do bardzo wysokiego poziomu zaanga-
żowanie mieszkańców, uwierzyliśmy 
w to, iż można zmienić swoje otoczenie 
i uważam, że jesteśmy “Szmaragdem 
Opolskiej Ziemi”.

Złote Maski wręczone
W Międzynarodowy Dzień Teatru, 27 marca, w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia-
łej odbyła się uroczystość wręczenia nagród artystycznych marszałków wo-
jewództw opolskiego i śląskiego w dziedzinie sztuki teatralnej – Złote Ma-
ski. Opolskim spektaklem roku ogłoszono autorską sztukę Agaty Dudy-Gracz 
„Śmierć przyjeżdża w środę”.

Ten spektakl, przygotowany wspólnie 
przez zespoły Teatru im. Jana Kochanow-
skiego i Opolskiego Teatru Lalki i Aktora 
im. Alojzego Smolki, grany był nie tylko 
na obydwu scenach, ale i w przestrzeni 
miasta. Podczas nominacji został do-
ceniony jeszcze w kilku kategoriach, 
natomiast nagrodzono  jego scenogra-
fię, również przygotowaną przez  Agatę 
Dudę-Gracz.
Nagroda za reżyserię powędrowała do 
Anny Augustynowicz, która przygo-
towała „Ślub” Witolda Gombrowicza 
w koprodukcji Teatru im. J. Kochanow-
skiego w Opolu z Teatrem Współczes-
nym  w Szczecinie.
Nagrody aktorskie otrzymali Cecylia 
Jacewska-Caban za trzy różnorodne 
role, jakie stworzyła w minionym roku 
na scenie Teatru im. J. Kochanowskiego 
w Opolu oraz Łukasz Bugowski  za role 

La Fąfa, Króla i Księcia Buckinghama 
w spektaklu pt. „Trzej Muszkieterowie”  
w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. A. 
Smolki.
Wyróżnienia aktorskie przyznała także 
redakcja „Nowej Trybuny Opolskiej” 
– vouchery na weekendowy pobyt w pa-
łacu w Sulisławiu otrzymali Aleksandra 
Mikołajczyk za rolę Żony w spektaklu 
„Śmierć przyjeżdża w środę” i Krzysztof 
Jarota za role D`Artagnana i Szczura  
w spektaklu pt. „Trzej Muszkieterowie”.
Złotą Maskę za muzykę otrzymali Mi-
chał Dymny, Piotr Żyła i Karol Kossa-
kowski, którzy muzycznie przygotowali 
spektakl „Coś pomiędzy” w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego.
Nagroda za scenariusz powędrowała 
natomiast do Piotra Rowickiego za tekst 
„Bez znieczulenia” inspirowany scena-
riuszem Agnieszki Holland i Andrzeja 

Wajdy,  przygotowany w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego.
Opolskie jury konkursu obradowało 
w tym roku pod przewodnictwem wice-
marszałka Stanisława Rakoczego. Mar-
szałek podkreślał, że w tym roku było 
sporo zgłoszeń i w niektórych katego-
riach komisja konkursowa miała nieła-
twe zadanie wyboru tych najlepszych.
Stanisław Rakoczy, gratulując laurea-
tom dziękował im za moc emocji, magię 
i wrażliwość, którą dzielą się z widzami. 
– Dzięki Państwa pracy my, zwykli od-
biorcy sztuki mamy możliwość doświad-
czenia czegoś niezwykłego, co umożli-
wia nam zrozumienie otaczającego nas 
świata – mówił. – Dziękuję za waszą 
pasję i zaangażowanie, z jakim tworzy-
cie teatr.

Opolscy artyści na gali wręczenia „Złotych Masek”.

Violetta Ruszczewska

Fot: Łukasz Józwenko

kUlTURa

Rozmawiała Maria Szylska

Janko Muzykant pilnie poszukiwany
Od 5 do 30 kwietnia można zgłaszać wnioski o przyznanie stypendium mar-
szałka województwa opolskiego w dziedzinie artystycznej - „Marszałkowskie 
Talenty”.

Zarząd Województwa przeznaczył 
na ten cel w roku 2017 - 100 tysięcy 
złotych. Stypendia – jak informował 
marszałek Andrzej Buła – to rodzaj 
eksperymentu, który ma wyłonić 
młodych, zdolnych, kreatywnych, 
którzy mają odwagę tworzenia rze-
czy oryginalnych. Przyznane w jed-
norazowej kwocie 7.600 złotych po-
zwolą doskonalić warsztat twórczy, 
pogłębić umiejętności i wiedzę.
Stypendia wyłaniać będą najzdol-
niejszą młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych działających na terenie 
województwa opolskiego w siedmiu 
dziedzinach sztuki: muzyce, pla-
styce, fotografii, filmie, literaturze 
oraz tańcu i teatrze.
Uprawnieni do złożenia wniosku 
o przyznanie stypendium są peł-

noletnie osoby fizyczne na stałe 
zameldowane na terenie naszego 
województwa, szkoły, instytucje 
kultury i stowarzyszenia twórcze, 
inne podmioty działające w sferze 
kultury i sztuki.
Stypendystów wyłoni kapituła 
złożona z wybitnych autorytetów 
w sferze kultury. Zaproszenie mar-
szałka do udziału w niej przyjęli: 
profesorowie Stanisław Nicieja, 
Marek Masnyk i Mirosław Lenart 
oraz dr Grzegorz Gajos (Uniwersy-
tet Opolski), a także dr Przemysław 
Neumann (Filharmonia Opolska), 
Norbert Rakowski (Teatr im. Jana 
Kochanowskiego), Rafał Mościcki 
(Stowarzyszenie Opolskie Lamy), 
prof. Piotr Maniurka (Muzeum Die-
cezjalne w Opolu).
- O wadze regionu świadczy nie tyl-

ko jego potencjał ekonomiczny, ale 
także kulturowy. Jeśli odwiedzamy 
różne kraje Europy, to raczej nie śla-
dami fabryk, a tradycji, kultury, wy-
bitnych postaci. Ideą „Marszałkow-
skich Talentów” jest promowanie 
młodych, zdolnych ludzi i pokazy-
wanie, że w naszym regionie panuje 
przyjazny im klimat, stąd pochodzą, 
tu mogli rozwinąć skrzydła i tu będą 
z sentymentem wracać – powie-
dział prof. Mirosław Lenart, jeden 
z członków kapituły.
Zgłoszenia kandydatów można 
przesyłać na adres: Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego, 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub 
składać je osobiście w kancelarii 
ogólnej urzędu w godzinach od 7.30 
do 15.30.
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MaRSZałkOWSki BUdżeT OByWaTelSki

24 kwietnia zaczynamy głosowanie – lista projektów już jest!
117 projektów spośród 198 nadesłanych zostało dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Ich au-
torzy już mogą promować swoje pomysły.

Każdy ze 198 wniosków złożonych 
do Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego został dokładnie 
przeanalizowany. Sprawdzano m.in. 
podpisy poparcia, które mieszkańcy 
składali pod proponowanymi ini-
cjatywami, a także możliwość re-
alizacji, rzeczywiste koszty przed-
sięwzięcia, zgodność z zadaniami 
samorządu województwa, korzyści 
dla mieszkańców. Po tej analizie do 
głosowania dopuszczono 117 wnio-
sków.
Magdalena Stodoła, szefowa ze-
społu zadaniowego ds. Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskie-
go wskazywała, że wśród przyczyn 
odrzucenia projektów  były i te 
formalne, i te merytoryczne.  - Te 
najczęstsze przyczyny formalne to 
brak wypełnienia wszystkich ko-
niecznych pól we wniosku, brak 
wymaganych podpisów wniosku, 
zbyta mała liczba podpisów wspie-
rających wniosek czy kwoty zadań 
nie mieszczące się w wymaganiach 
określonych regulaminem - powie-
działa. Wśród merytorycznych przy-
czyn odrzucenia wniosków inwesty-
cyjnych powtarzało się niewłaściwe 
posadowienie planowanej inwesty-
cji – w obiektach lub na terenach 
innych, niż te będące własnością 
samorządu województwa opolskie-
go. Były także propozycje zadań nie 
mieszczących  się w kompetencjach 
samorządu województwa – te także 
nie mogły być realizowane. 
- Tych, których wnioski nie zakwali-
fikowały się, chciałbym pocieszyć: 
w roku przyszłym też będziemy rea-
lizować Marszałkowski Budżet Oby-
watelski – mówił marszałek Andrzej 
Buła.
Autorzy zakwalifikowanych wnio-
sków będą mogli je promować i za-
chęcać mieszkańców, by w głosowa-
niu wsparli właśnie tę inicjatywę. 
Każdy z mieszkańców subregionu 
będzie miał dwa głosy – jeden moż-
na oddać na inicjatywę subregional-
ną, a drugi na powiatową.
Marszałek Andrzej Buła zachęcał, 
by kampanie promujące wnioski 
i nawołujące do głosowania na nie 
przybierały ciekawe i oryginalne 
formy, były nacechowane dużą 
dawką pozytywnej energii.
Głosowanie projektów, które pozy-
tywnie przeszły weryfikację, potrwa 
od 24 kwietnia do 19 maja br. 
Przypomnijmy - głosować może 
każdy mieszkaniec województwa 
opolskiego, który ukończył 16 lat. 
Każdy będzie mógł głosować tylko 
jeden raz, oddając maksymalnie 
dwa głosy – jeden na zadanie po-
wiatowe i jeden na zadanie subre-
gionalne (głosować można na za-
dania powiatu i subregionu swojego 
zamieszkania). Wyniki głosowania 
powinny być znane do końca czerw-
ca tego roku. 
Na budżet marszałkowski przezna-
czono w tym roku 3 mln złotych, 
zaś suma zgłoszonych projektów to 
koszt ok. 18,6 mln złotych.

Violetta Ruszczewska
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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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ZdROWie

Rehabilitacja szansą na szybki powrót do aktywności
Rozmowa z Romanem Kolkiem, wicemarszałkiem województwa opolskiego 

 - Panie marszałku, planowany 
jest nabór w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na usługi 
zdrowotne i rehabilitację medycz-
ną. Jaki będzie cel tych projektów?
 - Jest to bardzo ważne uzupełnie-
nie niedoborów w zakresie rehabi-
litacji. Dzięki odpowiedniej pomocy 
pacjentowi będzie mógł on szybko 
wrócić do pracy. Rehabilitacja speł-
nia swoje funkcje, kiedy jest sku-
teczna. Program będzie miał kilka 
działań. Rehabilitacja neurologicz-
na ma na celu usprawnić pacjenta 
po urazach mózgu, urazach rdzenia 
kręgowego, urazach obwodowego 
układu nerwowego. Bo przy  tych 
schorzeniach występuje deficyt 
neurologiczny.
 - Na taką rehabilitację mogą liczyć 
cały czas pacjenci w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.
 - Narodowy Fundusz Zdrowia finan-
suje na zasadach preferencyjnych 
wczesną rehabilitację, niemniej 
ciągle tej rehabilitacji jest za mało 
w stosunku do potrzeb pacjentów. 
Program, który będzie finansowa-
ny z pieniędzy europejskich jest 
ważnym krokiem w zapobieganiu 
niebezpieczeństwa wystąpienia ko-
lejnego incydentu udarowego. Nie 

idzie tylko o urazy i udary mózgu. 
Programem będą objęte także oso-
by, u których na skutek choroby nie-
dokrwiennej serca, wystąpił zawał. 
Mimo że w województwie opolskim 
dostęp do rehabilitacji kardiologicz-
nej w skali całego kraju jest najlep-
szy, to cały czas chcemy poprawiać 
ten standard.
 - Gdzie znajdują się najważniejsze 
placówki zajmujące się pacjentami 
po zawałach?
 - Mamy dwa duże ośrodki reha-

bilitacji kardiologicznej zlokali-
zowane w Głuchołazach. Trafiają 
tam pacjenci nie tylko z naszego 
województwa, ale również z innych 
regionów. Rehabilitacja kardiolo-
giczna realizowana jest także w wa-
runkach leczenia uzdrowiskowego. 
Rozwijamy również program rehabi-
litacji kardiologicznej w warunkach 
domowych. Wtedy pacjent może 
przebywać w swoim środowisku 
zamieszkania i jednocześnie dojeż-
dżać na  rehabilitację. Prowadzenie 

jej w domu zachęca do sy-
stematyczności, a tym sa-
mym utrwalenia dobrych 
nawyków.
 - Tutaj ważny jest do-
stęp do specjalistów.
 - Wsparcie ze strony 

profesjonalistów medycznych jest 
bardzo ważne, szczególnie po wy-
stąpieniu zawału mięśnia sercowe-
go czy innej choroby serca. To wiąże 
się z bezpieczeństwem pacjenta.
 - Czego więc brakuje?
 - W mojej ocenie pojawić się po-
winna  oferta tak zwanej telereha-
bilitacji. Jest to metoda, dzięki któ-
rej można w warunkach domowych 
monitorować funkcjonowania na-
szego serca. Na bieżąco do pacjenta 
drogą elektroniczną czy telefonicz-
ną mogą być    kierowane  od lekarza 

prowadzącego zalecenia. W mojej 
ocenie zwiększy się skuteczność 
i bezpieczeństwo. Skróci się rów-
nież czas powrotu do pracy.
 - Czy taki program wdrożony był 
już w naszym województwie
 - Nie. Były próby, ale na stałe nie zo-
stał on wprowadzony. Mamy nadzie-
ję, że program pozwoli wprowadzić 
narzędzia nadzorowania pacjenta 
przez lekarza prowadzącego. To 
wymaga zakupu odpowiedniej apa-
ratury,  stworzenia całego systemu 
wraz z centralą koordynującą.
 - Ale pewne systemy już działają ?
 - W stosunku do seniorów z powo-
dzeniem stosowany jest „przycisk 
życia”. Kiedy pacjent odczuwa, że 
dzieje się z nim coś niepokojącego 
może go użyć. Mam nadzieję, że 
rozwiązania, o których mówimy, 
pojawią się w ramach postępo-
wania konkursowego. Będzie ono 
ogłoszone w oparciu o program 
polityki zdrowotnej, który został 
zatwierdzony przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfika-
cji w Warszawie. Temat wdrożenia 
tej innowacyjnej metody jest często 
poruszany na konferencjach, sym-
pozjach z firmami, które przedsta-
wiają swoje oferty w zakresie roz-
wiązań telemedycznych. Transmisja 
danych, monitorowanie jest bardzo 

interesujące również z powodu niż-
szych cen jednostkowych takich 
usług. Chcemy żeby przez zaanga-
żowanie funduszy europejskich spo-
pularyzować tę metodę i pokazać, 
że jest możliwe jej wprowadzenie 
jako standardu. Nie zawsze trzeba 
zapewnić całodobowy nadzór pod 
okiem fachowego personelu.
 - To wymaga infrastruktury.
- Zachęcamy do opracowania ofer-
ty uruchomienia takiego centrum. 
Jest to przetarcie drogi, która może 
upowszechnić w przyszłości, tę po-
siadającą wiele zalet rehabilitację.

Usługi zdrowotne i rehabilitacja 
medyczna sfinansowane zostaną 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2014-2020, oś priory-
tetowa 7 – Konkurencyjny rynek 
pracy, działanie 7.4 Wydłużenie 
aktywności zawodowej. Nabór 
wniosków o dofinansowanie pla-
nowany jest na czerwiec, przewi-
dziane dofinansowanie wynosi 8 
660 tys. złotych.

piotr Wrona

Na cytologię warto się systematycznie zgłaszać 
Zwiększa się liczba kobiet, które zgłaszają się na badania cytologiczne. To daje szansę na skuteczne i szybkie leczenie. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 ogłosi w tym roku nabór na wydłużanie aktywności zawodowej.

Według Romana Kolka, wicemar-
szałka województwa opolskiego, od-
powiedzialnego za ochronę zdrowia, 
nadal liczba kobiet zgłaszających 
się na badania profilaktyczne jest 
niezadawalająca, choć przez ostat-
nie lata wzrasta. Przypomnijmy, że 
profilaktykę finansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia.
-  Od kilkunastu lat czynimy stara-
nia, aby to się zmieniło. Często moż-
na usłyszeć, że panie obawiają się 
kolejek, co jak się okazuje nie jest 
prawdą – tłumaczy wicemarszałek 
Roman Kolek. 
Liczba kobiet, które zgłaszają się na 
badania cytologiczne wzrosła z 12,7 
proc. w 2006 r. do 42,11 proc. w 2015 
roku. Na 87 254 mieszkanek regionu 
przebadało się 18 842.
- Nadal jesteśmy w niechlubnych 
statystykach. Mimo, że polepszyła 
się dostępność do usług medycz-
nych, oczekujące na badania kobie-
ty nie muszą stać w kolejkach, a są 
rejestrowane na konkretne terminy 
z podaniem godziny badania. Nie 

brakuje też kampanii informacyj-
nych  – mówi wicemarszałek.

Nowy pomysł na walkę 
z rakiem 

Jeszcze w tym roku zostanie rozpo-
częty w województwie opolskim ko-
lejny program, który ma usprawnić 
badania profilaktyczne.
Instytucje, które będą chciały reali-
zować projekt, będą mogły sięgnąć 
po 3 miliony 500 tysięcy złotych do-
finansowania.
 - Jest to  program uzupełniający, 
niekonkurencyjny względem prowa-
dzonych do tej pory badań. Współ-
czesna medycyna pozwala na samo-
dzielne wykonywania badania dzięki 
pobraniu wymazu z szyjki macicy. To 
jest pomocne w określeniu niebez-
pieczeństwa pojawienie się choroby 
nowotworowej raka szyjki macicy – 
mówi wicemarszałek Roman Kolek.
Jak się okazuje  w wielu krajach 
odstąpiono od wykonywania badań 
w gabinecie ginekologicznym,  są 
kraje które postawiły nawet na wy-

konanie tego badania samodzielnie 
przez kobietę w domu. Nie jest ono 
skomplikowane, a zdecydowanie 
poprawia szanse wczesnego wykry-
cia choroby.
- Pacjentka otrzymuje probówkę, 
samodzielnie robi wymaz i odsyła 
ją  do laboratorium – mówi Roman 
Kolek, zaznaczając, że w polskim 
systemie ochrony zdrowia takie roz-
wiązanie nie jest jeszcze możliwe.

Pielęgniarka pomoże 
w przeprowadzeniu bada-
nia
Wprowadzony program wzoruje się 
na tym pomyśle, tak aby poza moż-
liwością wykonania badania w gabi-
netach lekarskich, dać szansę jego 
wykonania przez położne środowi-
skowo-rodzinne.
- Samorządowy program profilakty-
ki raka szyjki macicy tym różni się od 
realizowanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, że zwiększa zarówno  
dostępność tego badania, jak i rolę 
położnej, która w większym zakresie 

będzie prowadziła edukację – mówi 
Roman Kolek.
Dalszy sposób postępowania będzie 
już zgodny z dotychczasowymi pro-
cedurami. - W razie potrzeby kobie-
ta zostanie szybko objęta pomocą 
specjalistyczną. To da gwarancję 
skutecznego leczenia – mówi wice-
marszałek Roman Kolek. 
W Polsce nowotwory złośliwe szyjki 
macicy powodują 3,8 proc. zgonów 
nowotworowych u kobiet (siódma 
przyczyna zgonów nowotworo-
wych). 
-  Nadal ten wskaźnik jest bardzo 
wysoki – zauważa  wicemarszałek.
Rak szyjki macicy zajmuje szóste 
miejsce wśród zarejestrowanych no-
wotworów u kobiet w Polsce.
Najczęstszą przyczyną raka szyjki 
macicy jest zakażenie onkogennym 
typem wirusem brodawczaka ludz-
kiego - HPV. Dlatego też, wiedza 
związana z tym zakażeniem jest dla 
kobiety bardzo istotna do oceny ry-
zyka jej zachorowania na raka i usta-
lenia postępowania klinicznego.

Program „Profilaktyki raka szyj-
ki macicy” współfinansowany 
będzie w ramach osi 7 Konku-
rencyjny rynek pracy, działanie 
7.4 Wydłużenie aktywności za-
wodowej, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 
Adresowany jest do mieszkanek 
województwa opolskiego w prze-
dziale wiekowym pomiędzy 30 a 
65 rokiem życia. Dofinansowanie 
programu profilaktycznego wy-
niesie 3,5 mln złotych.

Badanie jest niebolesne. Programem 
objęte będą kobiety w wieku 30 – 65 
lat. Z uwagi na większe ryzyko wy-
stępowania zmian w tym właśnie 
okresie.

piotr Wrona

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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Opieka Nad dZieckieM

Mama w pracy, dziecko bezpieczne
17 milionów złotych - z takiej puli pieniędzy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działal-
ność w województwie opolskim. Kwota ta przeznaczona jest na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych 
do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin.

 Mowa tu o usługach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłob-
ków, szczególnie przyzakładowych, 
oddziałów żłobkowych, klubów 
dziecięcych, usług opieki dla dzie-
ci do lat 6 świadczonych w lokal-
nej społeczności, w ramach alter-
natywnych form opieki dziennej. 
Maksymalna kwota dofinansowa-
nia projektu to 800 tysięcy złotych, 
a minimalna 100 tysięcy złotych.
 - Z tych pieniędzy mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy uruchomiają 
m.in. żłobki przy swoich zakładach. 
Jest to otwarcie się na matki, któ-
re chcą wrócić do pracy po urlopie 
wychowawczym, bądź po urodzeniu 
dziecka – mówi Roland Wrzeciono, 
dyrektor Opolskiego Centrum Roz-
woju Gospodarki.
Z naboru wyłączone są przedszkola, 
pieniądze można zdobyć na alterna-
tywne formy opieki np. sale zabaw.
Analiza dostępności opieki nad 
dziećmi do lat 3 w województwie 
opolskim, przygotowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego (analiza żłobkowa) po-
kazuje, że w województwie brakuje 
tego typu infrastruktury.

Według Małgorzaty Adamskiej, za-
stępcy dyrektora OCRG, mieszkańcy 
szukają żłobka blisko miejsca pracy, 
niekoniecznie zamieszkania.
- Zakłady pracy są zlokalizowane 
blisko osiedli, więc tam jest naj-
większe zainteresowanie tego typu 
usługami. Pracodawcy mogą się 
obawiać, że mamy będą zbyt często 
chciały odwiedzać w przyzakłado-
wym żłobku dzieci, ale praktyka po-
kazuje, że takie udogodnienie wpły-
wa na efektywność pracy – mówi 
dyrektor Adamska. 
Roland Wrzeciono z OCRG uważa, 
że nabór będzie cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. - Mamy 
informacje od samych przedsiębior-
ców, że brakuje takich miejsc. W na-
szym regionie zapotrzebowanie na 
żłobki przyzakładowe jest szczegól-
nie duże w powiecie opolskim – syg-
nalizuje Roland Wrzeciono.
W latach 2010–2015 w wojewódz-
twie opolskim ubyło najwięcej lud-
ności w kraju, bo około 2,1 proc. 
tj. 21 230 osób. W Polsce spadek 
ten wyniósł 0,2 proc. Najmniejszy 
spadek liczby ludności odnotowano 
w powiecie opolskim (-0,047 proc., 

tj. 62 osoby), a największy w powie-
cie głubczyckim (-3,4  proc., tj. 1629 
osób).
 Poprawa infrastruktury żłobkowej 
jest elementem wdrożonego w woje-
wództwie opolskim większego pro-
jektu walki z depopulacją czyli Spe-
cjalnej Strefy Demograficznej.
 Największą liczbą miejsc dla dzieci 
w placówkach wychowania przed-
szkolnego dysponowały dotąd gmi-
ny miejskie: Opole, Nysa, Kędzie-
rzyn-Koźle, Brzeg. Całkowicie czyli 
w 100 proc. miejsca w placówkach 
wykorzystane zostały w 3 gminach: 
Kluczbork, Kolonowskie i Turawa. 
W najmniejszym stopniu na po-
ziomie ok.50 proc. są one zajęte 
w dwóch gminach: Strzeleczki i Pol-

ska Cerekiew.
Przeprowadzone badania we wszyst-
kich opolskich gminach potwier-
dziły, że większość z nich boryka 
się z dużym zapotrzebowaniem na 
nowe miejsca opieki nad dzieckiem. 
W 2015 roku łączna liczba dzieci 
w regionie, w wieku 3–6 lat, wynio-
sła około 37,9 tys.
Natomiast liczba dzieci korzysta-
jących w województwie opolskim 
z wychowania przedszkolnego 
w latach 2013–2015 systematycz-
nie spadała, mimo pewnego wzro-
stu liczby dzieci w tym okresie. 
Spadek ten wynikał w dużej mierze 
ze stopniowego obejmowania więk-
szej liczby dzieci 6-letnich obowiąz-
kiem szkolnym. Należy spodziewać 

się, że ze względu na wejście w ży-
cie w 2016 roku zmian w ustawie 
o systemie oświaty, w tym zniesie-
nia obowiązku edukacji szkolnej 
dla 6-latków i możliwością wyboru 
przez rodziców momentu rozpo-
częcia edukacji szkolnej dzieci, 
liczba 6-latków uczęszczających do 
przedszkoli wzrośnie. Wydłuży się 
tym samym pobyt dziecka w przed-
szkolu i przemieści granica czaso-
wa opuszczenia instytucji edukacji 
przedszkolnej o kolejny rok szkolny.

Organizatorem konkursu – w ramach osi priorytetowej 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.1.2 
Infrastruktura usług społecznych -  jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we 
wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Nabór wniosków 
o dofinansowanie zaplanowany został od 8 do 15 maja br, przewidziano na ten cel 17 mln złotych, które można 
będzie przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki 
nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin w formie: usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych, a także usług opieki dla dzieci 
do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności w ramach alternatywnych form opieki dziennej. Rozstrzygnięcie 
konkursu planowane jest w drugiej połowie sierpnia 2017.

Maria Szylska

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.

piotr Wrona

Zdrowe, szczęśliwe i bezpieczne dzieci – o tym marzy każda mama.
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TURySTyka

Rowerem wzdłuż granicy polsko-czeskiej
W połowie lutego tego roku wystartował projekt zatytułowany „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na po-
graniczu polsko-czeskim”. Realizowany on będzie z Programu Transgranicznego Interreg V-A Republika Czeska-Polska. A jednym 
z liczących się partnerów jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT).

- Chcemy, by wzrosło zaintere-
sowanie turystyką rowerową, 
a jej uczestnicy zaopatrzeni zostali 
w informacje o atrakcyjnych ofer-
tach i miejscach na terenie pogra-
nicza Czech i Polski, które warto 
odwiedzić. Ale głównym efektem 
projektu będzie wyznaczenie prze-
biegu długodystansowej trasy 
rowerowej na pograniczu polsko-
czeskim wraz z łącznikami trans-
granicznymi. Do naszych zadań, 
jako OROT-u należeć między innymi 
będzie organizacja wyjazdów stu-
dyjnych, a także opracowanie stra-
tegii merketingowo-promocyjnej 
dla długodystansowej trasy rowe-
rowej, w tym propozycje oznako-
wania i wyznaczenia miejsc obsługi 
rowerzystów – mówi Piotr Mielec, 
dyrektor biura OROT. - Do końca nie 
wiadomo jeszcze, ile trasa liczyć 
będzie kilometrów, ale jej przebieg 
po stronie polskiej rozpocznie się 
w sąsiedztwie Cieszyna, a zakończy 
na zachodnim skraju województwa 
dolnośląskiego.

To jeden z największych projektów, 
w które zaangażowanych jest tak 
wielu partnerów polskich i czeskich 
reprezentujących zarówno samo-
rządy, jak i organizacje pozarządo-
we oraz społeczności lokalne. Ich 
udział pozwoli na skoordynowanie 
polityki regionalnej i lokalnej na 
obszarze pogranicza.
W opracowaniu „Koncepcji rozwoju 
transgranicznej turystyki rowero-
wej” udział weźmie dziewięciu part-
nerów. Wiodącym jest wojewódz-
two dolnośląskie reprezentowane 
przez Instytut Rozwoju Terytorial-
nego, a także opolski OROT, powiat 
ząbkowicki, Wrocławska Inicjatywa 
Rowerowa, Stowarzyszenie Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 
zaś po stronie czeskiej: Region Hra-
dec-Kralove, Region Orlicko-Třebo-
vsko, Asociace Měst Pro Cyklisty, 
Fundacja Partnerstwo.
Projekt realizowany będzie przez 30 
miesięcy, zakończy się w lipcu 2019 
roku. Powstanie przede wszystkim 
wspólna baza danych o istniejących 

i planowanych trasach rowerowych, 
a także dwujęzyczna koncepcja 
przebiegu trasy ze wskazaniem 
brakujących odcinków i obszarów 
korzystnych dla rozwoju kolarstwa 
terenowego oraz turystyki rolkowej. 
- Opracowanie ułatwi włodarzom 
lokalnym inwestowanie na wskaza-
nych terenach, bo powstanie zesta-
wienie projektów inwestycyjnych, 
które należałoby zrealizować, by 
uatrakcyjnić ruch turystyczny. Do-
kument pokaże, jak trasy łączyć 
w sieć, gdzie umieścić miejsca po-
stojowe i jak je wyposażyć. Dzięki 
temu gminy nie będą musiały płacić 
za opracowanie koncepcji zagospo-
darowania, bo dokument otrzymają 
w formie „gotowca” i będą mogły g 
powielić. Turyści zaś zyskają dobrze 
oznakowaną trasę turystyczną, wy-
posażoną w wiaty, małą infrastruk-
turę sprzyjającą rekreacji, drobne 
punkty naprawy rowerów. Co istot-
ne: wszystkie oznakowania i urzą-
dzenia mieć będą jednolite oznako-
wanie - wyjaśnia Piotr Mielec.

Projekt zakłada powstanie mobil-
nego punktu doradczego, którego 
członkowie (eksperci turystki rowe-
rowej, specjaliści od planowania) 
pomogą samorządom, związkom 
gmin oraz organizacjom pozarządo-
wym i przedsiębiorcom podejmować 
decyzje inwestycyjne. Na miejscu 
sprawdzą, czy lokalizacja jest odpo-
wiednia, co należałoby zrobić, by ją 
zagospodarować.
Niezależnie od mobilnego punktu 
doradczego powołana została gru-
pa decyzyjna. W jej skład weszli ze 
strony województwa opolskiego 
wicemarszałek, Stanisław Rako-
czy oraz burmistrzowie Głuchołaz, 
Nysy i Prudnika.
Efektem projektu będzie także wy-
danie mapy drogowej. Zaplanowa-
no kilka wizyt studyjnych zarówno 
po stronie czeskiej, jak i polskiej. 
Pozwolą one zebrać doświadczenia 
i poznać najlepsze rozwiązania tu-
rystyczne stosowane przez partne-
rów projektu.
- Turystyka rowerowa staje się coraz 

modniejsza. I słusznie, bo to wspa-
niały sposób na poznawanie terenu 
i rekreację. Z pewnością będzie się 
rozwijać. Dla naszego regionu, to 
również duża szansa na promowa-
nie coraz większej i dobrze przygo-
towanej bazy hotelowej, rekreacyj-
nej, gastronomicznej. Na terenach 
przygranicznych nie brakuje nowo-
czesnych hoteli, kąpielisk, miejsc 
o ciekawej historii. Warto, by docie-
rały do nich większe grupy turystów 
– uważa Piotr Mielec.

Maria Szylska

Turystyka rowerowa uprawiana w rodzinnym gronie, to jeden z z bardziej atrakcyjnych i niedrogich sposobów rekreacji oraz zwiedzania ciekawych miejsc.

Fot: Łukasz Józwenko

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

Projekt „Koncepcja rozwoju trans-
granicznej turystyki rowerowej 
na pograniczu polsko-czeskim” 
realizowany będzie w ramach Osi 
4 – Współpraca instytucji i spo-
łeczności Programu  Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska od lute-
go 2017 do lipca 2019.
Budżet projektu, to 700 tys. euro, 
zaś dofinansowanie ponad 595 
tys. euro. Udział w dofinansowa-
niu opolskiej OROT wynosi 90 tys. 
euro.
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gOSpOdaRka kOMUNalNa

Odpadów musi być mniej
Im zasobniejsza rodzina, tym więcej produkuje odpadów. W roku 2015  - jak podał GUS – przeciętny Polak wyprodukował 283 kg 
odpadów. Ich ilość w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 5,2 procent.

W roku 2014 na terenie wojewódz-
twa opolskiego odebrano i zebrano 
305 241,19 ton odpadów. Selek-
tywnie zaś zebranych zostało 37 
074 ton papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych, metali i szkła. Stanowi 
to 12 proc. odebranych odpadów 
komunalnych (średnia krajowa 19,8 
proc.).
Tymczasem cel jest taki: odpa-
dów z roku na rok musi być mniej. 
Jak tego dokonać? Opolskie gmi-
ny postawiły na punkty selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK. Oprócz dotychczasowych 
34 punktów działających na terenie 
województwa planowana jest – jak 
wynika z Wojewódzkiego Planu Go-
spodarki Odpadami na lata 2016-
2022 - budowa 42 nowych PSZOK-
ów oraz modernizacja dziewięciu 
istniejących. W sfinansowaniu in-
westycji mają samorządom pomóc 
fundusze europejskie. W plano-
wanym na maj tego roku naborze 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, na działanie 5.2 
poprawa gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, przewidziano 
dofinansowanie w kwocie 38 mln 
złotych – z wyraźnym wskazaniem, 

i godzinach pracy oraz zasadach 
składowania odpadów.
Średni koszt w pełni wyposażonego 
takiego punktu to od 300 tysięcy do 
miliona złotych.
Gmina Krapkowice, której miesz-
kańcy dotąd korzystali z mobilnego 
punktu, czynnego raz w tygodniu 
w soboty, planuje budowę dwóch 
PSZOK-ów. Jeden dla lewobrzeżnej 
części miasta i 11 sołectw działać 
będzie przy ulicy Limanowskiego, 
drugi – w części prawobrzeżnej, przy 
ulicy Piastowskiej w Otmęcie. - Ten 
drugi PSZOK będzie tańszy w reali-
zacji, bo mamy już teren ogrodzony 
i oświetlony. Koszt nie powinien być 
większy niż 100-200 tys. złotych 
netto – informuje Andrzej Brzezina, 
wiceburmistrz Krapkowic.  - Punkt 
przy Limanowskiego pochłonie we-
dług naszych szacunków od 500 do 
600 tys. złotych. Przygotowujemy 
się do naboru, mamy już opracowa-
ne programy funkcjonalno-użytko-
we oraz studium wykonania. Chcie-
libyśmy, by do tych punktów trafiało 
przynajmniej 10 proc. odpadów po-
zyskiwanych w gminie – dodaje.
Do budowy PSZOK-a przygotowuje 
się także gmina Turawa, która chce 
go ulokować w Kotorzu Małym, 

I nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, na działanie 5.2 Poprawa gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi (oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego) zaplanowany został od 8 do 15 
maja br. Przewidziana kwota dofinansowania, to 38 mln złotych, cała zaś 
alokacja - 70 mln złotych. Na ten rok zaplanowany został jeszcze jeden 
nabór, który odbędzie się we wrześniu.

Maria Szylska

PSZOK należący do Zakładu Komunalnego w Opolu z niezbędnymi informacjami i kontenerami.

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.

W Czechach widziałam PSZOK, któ-
ry był „doklejony” do bloku miesz-
kalnego w środku sporego osiedla. 
Duża hala była zamykana, dozoro-
wana, wszędzie było czysto, nie czu-
ło się żadnego fetoru. We Frankfur-
cie z kolei PSZOK był zlokalizowany 
w centrum miasta, w ciągu garaży. 
Kontenery na śmieci zatopiono 
w kanale, takim jaki spotkać moż-
na w warsztatach samochodowych. 
W Niemczech i Austrii podejrzałam, 
że w każdym PSZOK-u dba się o ele-
menty edukacji. Są informacje, jak 
segregować odpady, jakie to ma 
znaczenie dla ochrony środowiska. 

Stosuje się też elementy zachęty 
– za oddane odpady zielone można 
odebrać w prezencie worek kompo-
stu – opowiada Apolonia Klepacz.
Co należy robić, by odpadów było 
mniej? - Po pierwsze: unikać ich 
– radzi dr Klepacz. - Robisz zakupy, 
wychodzisz ze sklepu obładowany 
pudłami i pudełkami. Jeśli nie są 
ci w niczym potrzebne, zostaw je 
w kontenerach obok sklepów. Na 
Zachodzie przy wielu hipermarke-
tach są specjalne ściany recyklin-
gowe, gdzie można włożyć puszkę, 
pojemniki po chemii gospodarczej, 
kartony. Im większej ilości opako-

wań pozbędziemy się w punkcie 
handlowym, tym mniej dowieziemy 
do domu. To od konsumentów zale-
ży, czy pójdą na zakupy z torbą płó-
cienną, czy sięgną po foliową, czy 
wybiorą wodę w butelce szklanej 
czy plastikowej, czy kupią byle jaką 
zabawkę, która w rękach dziecka 
rozsypie się od razu, czy taką którą 
będzie można przekazać dalej. Od 
takich prostych wyborów zaczyna 
się troska o ochronę środowiska.

że będzie ono przeznaczone na bu-
dowę i modernizację PSZOK-ów.
Jak taki typowy punkt zbiórki od-
padów powinien wyglądać? Dr inż. 
Apolonia Klepacz, dyrektor ds. roz-
woju firmy Remondis Opole, mówi, 
iż powinno to być miejsce ogro-
dzone, dozorowane, z utwardzoną 
nawierzchnią, oświetleniem, dojaz-
dem i pomieszczeniem, w którym 
osoby zatrudnione będą miały za-
plecze socjalno-sanitarne. Podsta-
wowym wyposażeniem zaś powinny 
być kontenery – na odpady  zielone 
oraz zebrane selektywnie – szkło, 
tworzywa, plastik, papier, na elek-
trosprzęt z gospodarstwa domowe-
go, odpady z drobnych domowych 
remontów. Ponadto powinno zna-
leźć się miejsce na odpady wielko-
gabarytowe oraz niebezpieczne, 
powstające w naszych gospodar-
stwach domowych.  Mile widziana 
byłaby waga. Każdy PSZOK powi-
nien mieć ustalony przez gminę re-
gulamin funkcjonowania, w którym 
zawarte będą informacje o dniach 

w sąsiedztwie oczyszczalni ście-
ków. Teren trzeba będzie utwardzić, 
ogrodzić i oświetlić, zakupić wagę 
i kontenery. Wykorzystane zostanie 
istniejące przy oczyszczalni zaple-
cze socjalne dla personelu. Tu koszt 
budowy oszacowano na około 180 
tysięcy złotych.
Jak to robią inni? Zdaniem Apolonii 
Klepacz najbardziej zaawansowani 
w gospodarce odpadami są Skandy-
nawowie, którzy odzyskują dziewięć 
frakcji. - Nasi najbliżsi sąsiedzi, 
Czesi, mieli podobny do nas start 
– razem wchodziliśmy do Unii Euro-
pejskiej, dostosowywaliśmy nasze 
prawo do unijnych wymogów. Ale 
w mojej ocenie wyprzedzili nas oni 
o jeden cykl, czyli o około 4-5 lat, 
gdy idzie o PSZOK-i. Jednorazowo 
wydali na nie duże pieniądze i zała-
twili sprawę. W niedużym przecież 
Jesienniku naliczyłam 3 punkty 
selektywnej zbiórki odpadów. Dla 
porównania w Opolu są dwa. Nasze 
gminy lokują punkty w miejscach 
oddalonych, trudno dostępnych. 
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dORadZTWO

potrzebne mocne partnerstwo
- Rozwój usług szkoleniowych i doradczych jest niezwykle ważny, bo dzięki niemu można wzmocnić wiedzę i umiejętności zarówno 
pracodawców, jak i zatrudnionych. Ale obie strony muszą chcieć z takich możliwości skorzystać – uważa Agnieszka Wojtal, specja-
lista ds pozyskiwania nowych źródeł finansowania w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zarząd Województwa Opolskiego 
ogłasza właśnie I nabór z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na dzia-
łanie 7.5 „Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 
przedsiębiorstw w zakresie usług 
rozwojowych dla MSP i ich pracow-
ników – wybór operatora w ramach 
osi VII Konkurencyjny rynek pracy”. 
Do wydania na ten cel jest 26 mln 
złotych.
- To bardzo trudne przedsięwzię-
cie, które budowane jest na kilku 
poziomach. Na poziomie krajowym 
utworzona została Baza Usług Roz-
wojowych, w jej skład mogą wejść 
firmy zajmujące się szkoleniem 
i doradztwem, które zarejestrowały 
się, utworzyły swój profil, przeszły 
weryfikację Państwowej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Na po-
ziomie regionalnym – i tego głównie 
dotyczy nabór – wyłoniony zostanie 
operator, któremu na mocy porozu-
mienia z zarządem województwa, 
PARP nada specjalne uprawnienia. 
Operator musi posiadać odpowiedni 
potencjał organizacyjny, kadrowy 
i finansowy, bo będzie przepro-
wadzał rekrutację wśród małego 
i średniego sektora przedsiębiorstw 
i pośredniczył w realizacji usług 
szkoleniowych. Operatorem więc 
powinien być podmiot, który ma 
dobre rozeznanie w sferze biznesu 
i utrzymuje stałe kontakty z przed-
siębiorcami, potrafi ocenić specy-
fikę ich branży i potrzeby kadrowe 
– wyjaśnia Agnieszka Wojtal
Izba Rzemieślnicza w Opolu, która 
ma bogate doświadczenie w szko-
leniu i nauce zawodu, potwierdzone 
certyfikatami ISO na usługi rozwo-
jowe i doradcze, zarejestrowała się 
w Bazie Usług Rozwojowych i zosta-
ła przez PARP pozytywnie zweryfi-
kowana. - To nam otworzyło drogę 
do ich świadczenia, ale z mojego 
doświadczenia wynika, że proces 
rejestracji nie jest prosty. Żeby zare-
jestrować firmę szkolącą musiałam 
np. podać swój PESEL. BUR groma-
dzić będzie bardzo wrażliwe dane 
osobowe oraz wydawać świadectwa 
potwierdzające ukończenie kursu, 
dlatego jej baza powinna być wy-
jątkowo hermetyczna i bezpieczna 
– mówi. - A system rejestracji bar-
dziej przyjazny i uproszczony. Dam 
przykład: przedsiębiorca budowla-
ny, który zarejestrował się w bazie 
MŚP chce przeszkolić pięciu mon-
tażystów rusztowań. Każdy z nich 
przez cały dzień jest w terenie, na 
budowie, a muszą dotrzeć do biura 
i założyć swoje konto elektronicz-
ne, by wziąć udział w kursach. Tego 
rodzaju operacje powinny zostać 

uproszczone i scedowane na kogoś 
kto zajmuje się kadrami, czy innego 
pracownika wyznaczonego przez 
szefa firmy.
Wybrany w drodze konkursu opera-

tor regionalny dysponować będzie 
kwotą 26 mln złotych, podzieloną 
na cztery równe części po 6,5 mln 
złotych. Projekt bowiem realizowa-
ny będzie przez cztery lata.

W przypadku przedsiębiorców i za-
łóg – wyłącznie sektora MŚP - prio-
rytetowo potraktowane zostaną 
branże o największym potencjale 
kreowania miejsc pracy i te, które 

uznane zostały za specjalizacje re-
gionalne. Dofinansowanie wynie-
sie tu maksymalnie 12 tys. złotych 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 
24 tysiące złotych w przypadku firm 
małych i 48 tys. złotych dla firm 
średnich, nie więcej jednak niż 4 
tys. złotych na pracownika.
- To ciekawy, ale i odpowiedzialny 
projekt. Mówiąc odpowiedzialny, 
mam na myśli mądre pośrednictwo 
pomiędzy firmami szkolącymi, 
a przedsiębiorcami. I potrzebę jak 
największej otwartości i dostępno-
ści. Bardziej skomplikowane pro-
cedury sprawią, że pracodawcy zre-
zygnują lub przynajmniej na razie 
wybiorą dofinansowanie z Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego, a nie 
o to przecież chodzi. Bo projekt re-
alizowany w ramach RPO WO 2014-
2020 może przynieść sporo korzyści 
zarówno indywidualnym pracow-
nikom, firmom, jak i regionowi. Ci 
pierwsi będą mieli okazję, by pod-
nieść swoje kwalifikacje, szybciej 
i lepiej dopasować się do wymogów 
nowoczesnej gospodarki, do rea-
liów zmieniającego się rynku pracy. 
Projekt powinien zachęcić też pra-
codawców, by chcieli inwestować 
w podnoszenie wiedzy i umiejętno-
ści przez swoje załogi. Wzmocniona 
zostanie pozycja firm szkolących. 
Sito weryfikacyjne przejdą pod-
mioty, które mają wykwalifikowa-
ne kadry, doświadczenie i dorobek. 
Mam nadzieję, że to z ich usług 
będą przede wszystkim korzystać 
opolscy pracodawcy. A dla regionu 
większy potencjał intelektualny 
kadr to przecież czysty zysk – mówi 
Agnieszka Wojtal.

Maria Szylska

 I nabór z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na działanie 
7.5 „Szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw oraz adaptacyj-
ność przedsiębiorstw w zakresie 
usług rozwojowych dla MŚP i ich 
pracowników – wybór operatora 
w ramach osi VII Konkurencyjny 
rynek pracy” odbędzie się od 8 
do 15 maja br. Dofinansowanie 
przewidziane na ten cel wynosi 
26 mln złotych, zaś cała alokacja 
na działanie 7.5 – 30 mln zło-
tych.

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.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli skorzystać z usług sprawdzonych firm szkoleniowych.
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Na majówkę z pOlRegiO

Tegoroczna majówka wyjątkowo 
sprzyja podróżowaniu. Majówka 
z POLREGIO – bo tak nazywa się naj-
nowsza oferta Przewozów Regional-
nych – to bilet umożliwiający odbycie 
nieograniczonej liczby przejazdów 
w czasie od 28 kwietnia (od 18:00) 
do 8 maja (do 6:00), czyli przez pra-
wie 10 dni! Nowa oferta podzielona 
została wg. kategorii wiekowych. 
Osoby poniżej 26. roku życia (kryte-
rium jest jedynie wiek, nie zaś status 

ucznia lub studenta) będą mogły ku-
pić go w cenie 49 zł, a pozostali pasa-
żerowie zapłacą za niego 95 zł.
Bilety w ofercie Majówka z POLREGIO 
będą dostępne w kasach biletowych 
oraz na stronie www.biletyregional-
ne.pl już od 20 kwietnia br. 
POLREGIO oferuje swoim pasaże-
rom unikatową siatkę połączeń. 
Codziennie na trasy w większości 
regionów kraju wyjeżdża około 1800 
pociągów, które docierają również 

do wielu miejscowości nieobsługi-
wanych przez innych przewoźników. 
POLREGIO zapewnia też połączenia 
do popularnych miejscowości tury-
stycznych, takich jak: Krynica-Zdrój, 
Zakopane, Szklarska Poręba, Koło-
brzeg, Hel, Giżycko i Zagórz (dojazd 
w Bieszczady). Korzystając z oferty 
Majówka z POLREGIO, nie trzeba się 
ograniczać – podczas jednego dłu-
giego weekendu można odwiedzić 
różne zakątki Polski! Kilka lat temu 
przewoźnik postawił na zintegrowany 
transport. Honoruje i sprzedaje bilety 
większości operatorów kolejowych, 
a z połączeń POLREGIO korzystają 
także pasażerowie komunikacji miej-
skiej 
z wielu polskich aglomeracji. W tym 
roku POLREGIO rozpoczęło współ-
pracę z siedmioma liczącymi się na 
rynku przewoźnikami autobusowymi 
działającymi w różnych częściach 
Polski. Ze zintegrowanego biletu 
mogą korzystać już mieszkańcy Dol-
nego Śląska, a wkrótce pojawi się on 
także w Świętokrzyskiem.

Pierwszy weekend maja to dla wielu początek sezonu turystycznego. Dla tych, którzy w majów-
kę chcą wyruszyć w Polskę, największy kolejowy przewoźnik pasażerski – POLREGIO – przygo-
tował wyjątkową ofertę: bilet umożliwiający podróżowanie bez limitów przez prawie 10 dni!

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na 
tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta 
prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi 
27%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział). 31 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne, po raz 
pierwszy w swojej 15-letniej, odnotowały dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach, osiągając zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł. Już w 2017 roku 
na tory wyjadą nowe i w pełni zmodernizowane pociągi. 

ponad 51 mln zł zysku w 2016 roku
Przewozy Regionalne – właściciel nowej marki konsumenckiej POLREGIO i największy prze-
woźnik kolejowy w Polsce – w 2016 roku po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii odnoto-
wały dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach. Obecnie Spółka koncentruje się na 
poprawie jakości usług, inwestycjach w tabor oraz integracji oferty wraz z przewoźnikami 
autobusowymi.

– 51,238 mln zł, bo tyle dokładnie 
wynosi wynik za 2016 r., to efekt 
konsekwentnie wdrożonego pla-
nu restrukturyzacji oraz założonej 
w nim optymalizacji kosztów – mówi 
Krzysztof Zgorzelski, prezes Prze-
wozów Regionalnych. – W tym roku 
spodziewamy się równie dobrych 
wyników. Kupujemy nowy tabor oraz 
modernizujemy starsze składy, pod-
pisujemy kolejne, długoletnie umo-
wy na świadczenie przewozów oraz 
intensyfikujemy prace nad integracją 
transportu z przewoźnikami autobu-
sowymi – dodaje prezes.

– Tak znaczna poprawa kondycji fi-
nansowej Przewozów Regionalnych 
pozwala optymistycznie patrzeć 
w przyszłość. Spółka odzyskała wia-
rygodność finansową i dzięki temu 

może inwestować w nowy tabor. Taka 
sytuacja jest niezwykle pocieszająca, 
zwłaszcza że ludzie coraz chętniej 
chcą jeździć koleją – mówi Jarosław 
Kossowski, przewodniczący Rady 
Nadzorczej.

POLREGIO liderem na rynku
Kluczowym zadaniem jest utrzymanie 
pozycji lidera. POLREGIO to obecnie 
największy pasażerski przewoźnik ko-
lejowy w Polsce. W roku 2016 z usług 
Przewozów Regionalnych skorzystało 
79,5 mln pasażerów, czyli o prawie 
3,5% więcej niż w roku 2015. Spływa-
jące wyniki za pierwsze miesiące br. 
pokazują, że w tym roku uda się utrzy-
mać tę dominującą pozycję. – Wzrost 
liczby pasażerów to m.in. efekt dobrej 
współpracy z samorządami, która 
przekłada się na tworzenie nowych 
połączeń oraz zwiększenie liczby po-
ciągów na już istniejących trasach. 
Wiemy jednak, że aby przyciągnąć 
klienta, musimy ciągle się zmieniać 
– podsumowuje prezes.

Nowy tabor
By osiągnąć cel, jakim jest zachowa-
nie pozycji rynkowej, konieczne jest 
ciągłe podnoszenie jakości ofero-
wanych usług, co oznacza inwesty-
cje w nowoczesny tabor. – Poprawa 

kondycji finansowej Spółki spowo-
dowała, że pozyskano  pieniądze na 
realizację inwestycji. Dzięki nim już 
w 2017 roku na tory wyjedzie część 
z ponad 50 nowoczesnych pociągów: 
nowych i w pełni zmodernizowanych 
składów – mówi Artur Kowalczyk, 
członek Zarządu ds. Techniczno-
Eksploatacyjnych. 

Głównymi zaletami tych nowoczes-
nych pociągów są: wysoki poziom 
bezpieczeństwa oraz komfortu po-
dróży. Pojazdy będą także przystoso-
wane do obsługi osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Będą spełniały 
również najwyższe normy środowi-
skowe: niski poziom emisji zanie-
czyszczeń i hałasu.

– Nowy tabor POLREGIO zostanie 
wyprodukowany lub zmodernizo-
wany przez polskich producentów, 
w polskich zakładach. Dzięki temu 
ten „boom kolejowy”, jaki widzimy 
w ostatnich latach, zostanie wykorzy-
stany tak, by korzyści odniosła cała 
gospodarka – dodaje Jarosław Kos-
sowski.

Ty i raz, dwa, trzy
Oferta Ty i raz, dwa, trzy – w ramach niej każda osoba podróżują-
ca z Tobą tej samej relacji (do 3 osób) kupuje bilet nawet do 30% 
taniej!

To idealna propozycja na podróż z ro-
dziną lub znajomymi. W ramach pro-
mocji można podróżować pociągami: 
REGIO w całym kraju, interREGIO na 
trasie Łódź Warszawa oraz osobowymi 
innych przewoźników regionalnych: 
Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich i Kolei 
Wielkopolskich. 
Ofertę stosuje się przy przejazdach 
na podstawie biletów jednorazowych 

RegiOkarnet i miniRegiOkarnet 
to doskonała propozycja dla osób podróżujących nieregularnie, 
umożliwia bowiem wielokrotną liczbę przejazdów pociągami 
w trzech dowolnie wybranych dniach w ciągu dwóch kolejnych 
miesięcy.

REGIOkarnet w zryczałtowanej cenie 
75,00 zł – ważny jest wyłącznie w pocią-
gach REGIO oraz pociągach osobowych 
Arriva RP (oprócz pociągów specjal-
nych), KD, KŚ, KW, KMŁ.
miniREGIOkarnet  w zryczałtowanej 
cenie 65,00 zł – ważny jest wyłącznie 
w pociągach REGIO.
Przed rozpoczęciem przejazdów w da-
nym dniu wystarczy dokonać  legalizacji 
karnetu - bezpłatnie:  w kasie biletowej   
albo  u konduktora w pociągu (w przy-
padku gdy przejazd rozpoczyna się na 
stacji, na której nie ma kasy lub jest nie-

w pociągach uruchamianych przez PR, 
przewidzianych w rozkładzie jazdy. 
Za przejazd pierwszej osoby – pobiera 
się opłatę normalną lub z ulgą usta-
wową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 
93% i 100%) według taryfy podstawo-
wej, drugiej, trzeciej i czwartej osoby 
– pobiera się opłatę normalną według 
taryfy RAZEM.

czynna,  zachowując warunki zgłoszenia 
się do obsługi konduktorskiej przewi-
dziane dla osób bez ważnego dokumen-
tu przewozu).
Posiadacze REGIOkarnetu i miniRE-
GIOkarnetu mogą podróżować na jego 
podstawie na wybranych odcinkach 
linii kolejowych poza granicami Polski. 
Szczegółowe wykazy odcinków, na któ-
rych honorowane są karnety, znajdują 
się w zakładkach z ofertami międzyna-
rodowymi w komunikacji z Republiką 
Czeską i Niemcami.
na stronie internetowej www.polregio.pl


