
Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic 2016” 
 

Komisja konkursowa  wybrała najciekawsze inicjatywy , realizowane w województwie 
opolskim w roku 2016 we współpracy z  partnerami zagranicznymi, które w istotny sposób 
przyczyniły się do promocji powiatów i gmin oraz do aktywizacji społeczności lokalnych. 
Komisja przyznała następujące nagrody: 
 

w kategorii „Samorządy lokalne”: 
 

I miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) 
„Sport – skuteczne narzędzie ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu dzieci” - 
Starostwo Powiatowe w Prudniku 
Projekt rozpoczął się 1 czerwca, a skończył 15 grudnia 2016 r., był skierowany do dzieci i młodzieży w 
wieku 8-12, zrealizowany we współpracy z Norwegami, z udziałem środków  Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  
W ramach projektu odbył się turniej piłkarski dla dzieci, były też zawody rowerowe w miasteczku 
ruchu rowerowego. W rezultacie projektu utworzono nieodpłatną wypożyczalnię rowerów, z której 
korzystać mogą uczniowie z powiatu prudnickiego.  
 

II miejsce (2000 zł) 
„Aktywna integracja młodzieży pogranicza” - Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
W dniach 5-11 lipca 2016 r. 52 uczestników z Polski, Niemiec i Czech wzięło udział w obozie 
sportowo-rekreacyjnym. Każdy dzień obozu był bardzo intensywny i dostarczył młodym sportowcom 
wielu wrażeń. Jak zwykle była też okazja do wspólnych treningów, porównania umiejętności i 
nawiązania przyjaźni. 
Oprócz zajęć sportowych były też różne wycieczki. Wyjazd na tor kartingowy do Opola, pobyt w 
Energylandii w Zatorze, największym i najnowocześniejszym parku rozrywki w Polsce oraz wycieczka 
do Zawadzkiego na spływ kajakowy zakończony ogniskiem oraz wspólnym grillowaniem. 
 

III miejsce (1000 zł) 
„Międzynarodowy obóz partnerski” - gmina Gorzów Śląski 
Obóz odbył się  w Uszycach w dniach 25 lipca-1 sierpnia 2016 r. Wzięło w nim udział 81 osób, w tym 
13 dzieci z opiekunami z partnerskiej gminy Landsberg, 30 dzieci z węgierskiej gminy Fehervarcsurgo 
oraz 28 uczestników z Polski. Wszystkie dzieci miały od 9 do 15 lat.  W trakcie obozu zorganizowano 
dla dzieci wycieczki do Bąkowa, do grodu rycerskiego w Byczynie oraz do Gorzowa, gdzie 
zorganizowano turnieje piłki nożnej i tenisa stołowego. Obóz organizowany jest od 2011 roku. 
 

W kategorii „Instytucje publiczne”: 
 

I miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) 
„Święto Karpia 2016/Carp Festiwal” - Ośrodek Kultury w Niemodlinie 
Projekt nierozerwalnie związany jest z niemodlińskim znakiem rozpoznawczym – karpiem. Obejmuje 
szereg działań – Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”, Polsko-Czeski Konkurs 
Kulinarny na potrawę z ryb, konkurs plastyczny dla dzieci „Mały Karpik”, wernisaż wystawy 
pokonkursowej „Karpik”, konferencję rybacką, biesiadę satyryczno-kulturalna oraz Wojewódzkie 
Święto Karpia oPolskiego. 
W roku 2016 w Święcie Karpia udział wzięły delegacje z miast zaprzyjaźnionych Niemodlina – Miasta 
Stity z Czech, ukraińskiej Doliny i z czeskiego miasta Prażmo. W konkursie rysunku satyrycznego 
udział wzięło 114 rysowników z 39 państw świata  oraz 80 rysowników z Polski.  
 
 
 



II miejsce (2000 zł) 
„Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne. Muzyczne spotkania młodzieży z Polski i 
Niemiec.” - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu  
Warsztaty z udziałem młodzieży uczącej się w PSM Opole oraz w Willigis Gymnasium w roku 2016 
odbywały się czterokrotnie, naprzemiennie w Polsce i w Niemczech. Każdorazowo warsztaty kończą 
koncerty. W roku 2016 program koncertów obejmował trzy bloki tematyczne: muzyka popularna i 
filmowa, muzyka symfoniczna oraz muzyka oratoryjna. W warsztatach udział wzięło prawie 200 
uczestników z Niemiec oraz 164 z Polski  
 

III miejsce (1000 zł) 
„Integracja bez granic III” - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 
Projekt rozpoczął się w styczniu, a zakończył w październiku 2016 roku. Ma on na celu pomoc 
cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w integracji ze społeczeństwem polskim. 400 
beneficjantów projektu mogło w 2016 roku skorzystać z pomocy w: tłumaczeniach, sprawach 
prawnych, nauce j. polskiego, a także wzięło udział w imprezach integracyjnych, wycieczkach, 
zajęciach kulturoznawczych.  
 
  

W kategorii  „Organizacje  pozarządowe”: 
 

I miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł) 
„XVII Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie” - Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bobrowej 
2 i 3 lipca 2016 w Bobrowej odbyły zawody z udziałem 60 uczestników  z Czech, Słowacji, Niemiec i 
Francji i 28 zawodników z Polski. W obu dniach zawodów udział wzięło około 600 osób. Rezultatem 
zawodów, których pomysł powstał podczas warsztatów w ramach programu Odnowa Wsi w 
województwie opolskim, jest także rozwój lokalnej infrastruktury – oprócz boiska sportowego 
powstała tu także Chata Drwala i Strażaka. Pokłosiem zawodów jest nawiązanie partnerstwa gminy 
Rudniki z gminami Solefta w Szwecji, Soblahov na Słowacji, Feilitzch w Niemczech oraz porozumienia 
ze Szkołą Leśną Bellegarde we Francji. 
 

II miejsce (2000 zł) 
„Dialog międzykulturowy bez barier”  - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Piastun  
Integracyjny projekt dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu z województwa opolskiego i obwodu 
iwanofrankiwskiego odbył się w roku 2016 w dwóch etapach w obu regionach. Udział w nim wzięło 
18 osób z Ukrainy przy współpracy ze Specjalną Ogólnoświatową Szkołą w Kałuszu oraz 18 osób z 
Polski – przy współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu 
w Opolu. W ramach spotkań, oprócz warsztatów zajęciowych i wycieczek edukacyjnych oraz 
wzajemnych prezentacji, odbywała się również nauka polskiego i ukraińskiego języka migowego.  
 

III miejsce (1000 zł) 
„Polsko–rosyjska wymiana młodzieży 2016” - Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód 
Program wymiany, która rozpoczęła się w maju, a zakończyła w październiku 2016 roku, realizowany 
był pod hasłem „Katolicyzm i prawosławie – dwa wyznania, jedna wiara”. W ramach programu 
studenci polscy mieli okazję odwiedzić Jekaterynburg, a studenci rosyjscy – województwo opolskie. 
Studenci zagraniczni biorący udział w projekcie to grupa 11 osób, a polscy – 12 osób. Szacuje się, iż w 
realizację projektu zaangażowanych było w sumie 170 osób w Polsce i w Rosji, które były 
organizatorami i uczestnikami licznych wydarzeń projektu.  

 


