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Opolskie subregiony z zastrzykiem finansowym 
Prawie 43 miliony złotych dotacji m.in. na zakup autobusów, budowę ścieżek rowerowych i centrów przesiad-
kowych dla subregionu kluczborskiego. Tyle samo dla Kędzierzyna-Koźla na poprawę komunikacji i atrakcyj-
ności gospodarczej. Nysa planuje za 30 mln złotych przebudować centrum miasta. A subregion brzeski i Aglo-
meracja Opolska przeznaczą pieniądze na inwestycje niskoemisyjne. W czasie wakacji opolscy samorządowcy 
podpisali umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą. 

W Kluczborku, gdzie cała wartość za-
planowanych inwestycji wyniesie pra-
wie 50 mln złotych, przedsięwzięcie 
dotyczące 14 samorządów, ma zakoń-
czyć się do sierpnia 2019 roku. Lider 
projektu, powiat kluczborski, planuje 
m.in. zakup 13 nowoczesnych auto-
busów, instalację dynamicznej infor-
macji pasażerskiej oraz budowę 70 km 
ścieżek rowerowych. Centra przesiad-
kowe wraz z parkingami P+R plano-
wane są m.in. w Kluczborku,  Jasieniu, 
Lasowicach Wielkich, Pokoju, Oleśnie, 
Wołczynie i Rudnikach. Projekt zakła-
da także budowę 10 obiektów „Parkuj i 
Jedź” oraz 19 parkingów.
Z kolei w Nysie przebudowane zosta-
nie centrum miasta, wybudowane 
centrum przesiadkowe oraz uzbrojone 
tereny po dawnej fabryce samocho-
dów.
- Jest to wielki projekt, jakiego w mie-
ście jeszcze nie było. Dzięki przebu-
dowie ulic: Kolejowej, Wrocławskiej, 
Rynku i Celnej, zwiększy się atrakcyj-
ność turystyczna. Ważne jest również 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych po 
zakładach FSD. Jest to szansa gospo-
darcza dla naszego miasta – mówi Bo-
gusław Wierdak, wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa opolskiego.
Prace w centrum Nysy rozpoczną się 
jeszcze w tym roku. – W ramach pro-
jektu  powstaną m.in. nowe ścieżki 
pieszo-rowerowe, a ulice i chodniki 
zostaną wybrukowane kostką. Przy 
drodze staną nowe latarnie i ławki. 
Zamontowany zostanie także inteli-
gentny system zarządzania ruchem i 
interaktywna informacja pasażerska. 
Pojawią się tablice informujące np. o 
tym, ile jest wolnych miejsc parkingo-
wych w śródmieściu – mówi burmistrz 
Nysy Kordian Kolbiarz.
Inwestycje warte ponad 45 milinów 
złotych w subregionie kędzierzyńsko-
strzeleckim poprawią komunikację i 
atrakcyjność gospodarczą. Inicjatywa 
będzie realizowana na terenie po-
wiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i 
strzeleckiego. Samorządowcy z tych 
powiatów oraz ośmiu gmin:  Kędzie-

rzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska 
Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, 
Zawadzkie podpisali umowy na pro-
jekty związane z tzw. strategią nisko-
emisyjną. Jej założenia to  inwestycje, 
które w kompleksowy sposób wpłyną 
na zmniejszenie emisji CO2 i innych 
uciążliwych zanieczyszczeń. W sa-
mym Kędzierzynie-Koźlu zaplanowa-
no rozbudowę ulicy Miłej i części ulicy 
Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od 
al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kę-
dzierzynie-Koźlu.  Zmodernizowane 
będzie oświetlenie miejskie, planuje 
się wymianę 2 560 opraw oświetlenio-
wych i 528 słupów oświetleniowych.
Powiat strzelecki zaplanował przebu-
dowę drogi powiatowej Zalesie Śląskie 
– Kędzierzyn–Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie – Cisowa oraz drogi powiato-
wej Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie 
Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w 
Zalesiu Śląskim. Dodatkowo wzdłuż 

inwestycji zbudowana zostanie ścież-
ka rowerowa o długości 2,81 km.
Prawie 8 kilometrów dróg i ścieżek 
dla rowerów, 2 obiekty bike&ride, 92 
stanowiska dla rowerów, nowoczesny 
parking. To jedynie część inwestycji w 
powiecie brzeskim, Brzegu i Skarbi-
mierzu, która zostanie zrealizowana 
w ramach umowy zawartej w subre-
gionie brzeskim. Kwota przeznaczonej 
dotacji to 20 mln złotych.
Wartość projektów zaplanowanych 
przez Aglomerację Opolską, to ponad 
47,8 mln złotych, zaś dofinansowanie 
– 32,3 mln złotych.
Projekty związane są ze strategiami 
niskoemisyjnymi, ochroną różnorod-
ności biologicznej i dziedzictwem kul-
turowym.
I tak Miasto Opole otrzyma dofinan-
sowanie na dwa projekty. Jeden z nich 
zatytułowany „Budowa, rozbudowa 
i przebudowa infrastruktury niskoe-

Marszałek Andrzej Buła i Szymon Ogłaza, członek zarządu, podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w Aglomeracji Opolskiej.

misyjnego transportu publicznego” 
(dofinansowanie 25,5 mln złotych) za-
kłada m.in. budowę centrum przesiad-
kowego „Bike&Ride i obiektu „parkuj i 
jedź” w rejonie dworca kolejowego Opo-
le Zachodnie. Ma tam powstać 80 stano-
wisk postojowych dla samochodów oraz 
około 300 miejsc na rowery. Podobne 
centrum przesiadkowe zaplanowane 
jest w rejonie dworca Opole Grotowice. 
Pomieści 32 pojazdy oraz 45 rowerów.
– Umowy, które zawieramy z opolskimi 
subregionami dotyczą inwestycji, z któ-
rych korzystamy co dnia. Potrzebujemy 
nowoczesnych parkingów, centrów 
przesiadkowych i komfortowych autobu-
sów. Idea tego programu, to zachęcenie 
mieszkańców, aby zrezygnowali ze swo-
ich samochodów na rzecz komunikacji 
publicznej. Na niską emisję przeznaczy-
liśmy w całym województwie 80 milio-
nów euro. Połowę z tej kwoty otrzyma  
aglomeracja opolska – mówi marszałek 

województwa opolskiego Andrzej Buła.
Przypomnijmy, że pieniądze pochodzą z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020. Efektem wdrożenia projektu ma 
być roczny spadek gazów cieplarnianych 
o ponad 600 ton, a roczne wykorzystanie  
wybudowanych nowych miejsc posto-
jowych ma sięgnąć ponad 44 tysięcy 
sztuk.

Maria Szylska i Piotr Wrona
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Jest projekt uchwały antysmogowej
Zarząd Województwa Opolskiego przedstawił na konferencji prasowej zor-
ganizowanej wspólnie z Koalicją na Rzecz Czystego Powietrza  projekt tzw. 
uchwały antysmogowej, wprowadzającej na terenie województwa opolskie-
go ograniczenia w zakresie eksploatacji przestarzałych technicznie urządzeń 
grzewczych oraz zakaz stosowania niektórych rodzajów paliw. O jej powstanie 
zabiegała od kilku miesięcy właśnie Koalicja na Rzecz Czystego Powietrza, 
która zebrała ponad 3 tysiące podpisów poparcia.

Sejmik będzie nad uchwałą głosował 26 
września, natomiast wejdzie ona w życie 
już od 1 listopada 2017 roku.
- To wielki dzień, który zwieńcza dwa laty 
pracy nad uchwałą antysmogową. Warte 
podkreślenia jest, że proces dochodzenia 
do jej kształtu odbywał się z partycypacją 
społeczną, bo mieliśmy wspólny cel, jakim 
jest ludzkie zdrowie – mówiła dr Krystyna 
Słodczyk z Koalicji na Rzecz Czystego Po-
wietrza i dodawała: - Staliśmy po jednej 
stronie z władzami samorządowymi re-
gionu, bo cel był wspólny. Proszę więc rad-
nych, by 26 września zagłosowali za przy-
jęciem uchwały. Mamy szansę powtórzyć 
sukces województwa śląskiego, gdzie taka 
uchwała przyjęta została jednogłośnie.
Antoni Konopka, członek Zarządu Woje-
wództwa, wyjaśniał, że choć uchwała obo-
wiązywać będzie od listopada tego roku, 
to zostawia spory margines czasowy na 
wymianę przestarzałych urządzeń grzew-
czych. Do 1 stycznia wymianie będą pod-
legać urządzenia wyprodukowane przed 
1 stycznia 2008 roku lub nieposiadające 
tabliczki znamionowej, do 1 stycznia 2024 
roku trzeba będzie wymienić piece wy-
produkowane w okresie od 2008 do 2012. 
Kolejna data to 1 stycznia 2026 – wtedy 
wymianie podlegać będą instalacje wy-
produkowane po 1 stycznia 2013 roku, 
a od 1 stycznia 2028 instalacje spełniające 
wymagania w zakresie emisji zanieczysz-
czeń określonych dla klasy 3 lub 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012.

Od tego roku natomiast obowiązywać bę-
dzie zakaz stosowania węgla brunatnego 
i paliw wyprodukowanych z jego wykorzy-
staniem, mułów i flotokoncentratów wę-
glowych, paliw stałych wyprodukowanych 
z węgla kamiennego, w których zawartość 
frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm 
jest większa niż 15 proc. oraz drewna, któ-
rego wilgotność w stanie roboczym prze-
kracza 20 proc.
Antoni Konopka przypomniał, że projekt 
uchwały antysmogowej był konsultowany 
społecznie. Nadeszło ponad 740 opinii, 
uwag, propozycji. Obecnie został on prze-
słany do konsultacji wójtom, burmistrzom 
i prezydentom miast, którzy mają miesiąc 
na zapoznanie się z nim i sprecyzowanie 
swoich uwag i opinii.
Wicemarszałek Roman Kolek zwracał 
uwagę, że ważna jest edukacja ekologicz-

Fot: Łukasz Józwenko

Wspólna konferencja prasowa zarządu i Koalicji na Rzecz Czystego Powietrza.

na, w którą samorządy powinny się wspól-
nie zaangażować, ale jeszcze ważniejsze 
podjęcie działań ze strony rządu, który 
powinien wprowadzić regulacje prawne 
związane z emisjami z instalacji spalania 
paliw stałych o mocy poniżej 1 MW, a tak-
że wprowadzić normy dla paliw stałych 
dostępnych w sprzedaży oraz obniżyć ceny 
energii elektrycznej, gazu i oleju opałowe-
go przeznaczonych do celów grzewczych.
Antoni Konopka zwracał też uwagę, że wy-
miana instalacji grzewczych, która obcią-
ży indywidualne gospodarstwa domowe, 
powinna być dofinansowana z wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska, ale sa-
morządy województw utraciły możliwość 
kreowania ich polityki pożyczkowej.

Maria Szylska

Tablica ku czci Alfonsa Zgrzebnioka
Przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy i wicemarszałek Stanisław Rako-
czy wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy ku czci Alfonsa Zgrzebnio-
ka w Dziergowicach, w 80 rocznicę jego śmierci.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej dedykowanej Alfonsowi Zgrzeb-
niokowi ps. „Rakoczy” przy pomniku 
Powstańców Śląskich w Dziergowicach 
została zorganizowana w ramach ob-
chodów Roku Alfonsa Zgrzebnioka 
w województwie opolskim.
Przypomnijmy – sejmik województwa 
w październiku ub. roku zdecydował, 
że rok 2017 poświęcony będzie tej po-

staci. Jak mówiła dyrektor Muzeum 
Śląska Opolskiego Urszula Zajączkow-
ska, Zgrzebniok to wybitny syn Ziemi 
Opolskiej. Urodził się właśnie w Dzier-
gowicach w 1891 roku, jako najstarsze 
z dziesięciorga dzieci. Był przywódcą I i II 
Powstania Śląskiego, brał udział także 

komendantem powiatu kozielskiego, 
w III powstaniu kierował wydziałem 
personalnym Naczelnej Komendy 
Wojsk Powstańczych. W 1923 roku 
został nauczycielem w gimnazjum 
w Chorzowie. Pracował w szeregach 
wojska polskiego w Wolnym Mieście 
Gdańsku, w Toruniu był naczelnikiem 
wydziału pracy i opieki społecznej 
tamtejszego urzędu wojewódzkiego, 
potem wicewojewodą białostockim. 
Zmarł nagle 31 stycznia 1937 roku, 
został pochowany w Rybniku – po-
wiedziała dyrektor MŚO.
15 sierpnia odsłonięta pamiątkowa 
tablica, została umieszczona przy 
dziergowickim pomniku upamięt-
niającym powstania śląskie. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą św.  
w kościele św. Anny, a towarzyszyła  
jej także wystawa, która w tym roku 
jeździ po województwie opolskim 
i śląskim, popularyzując sylwetkę 
Zgrzebnioka.
Wicemarszałek Stanisław Rakoczy 
i przewodniczący sejmiku dr Norbert 
Krajczy złożyli pod nową tablicę wią-
zankę kwiatów.

Violetta Ruszczewska

Region w pigułce
Kresowiacy budują tradycje
W ogrodach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu, 
przy ulicy Piastowskiej, zain-
augurowano 23 czerwca VIII 
Dni Kresowe.
Jak mówił dyrektor WBP, 
Tadeusz Chrobak, udział w 
spotkaniu biorą kresowiacy 
oraz potomkowie tych, którzy 
w 1945 roku przyjechali na nasze tereny często w dramatycznych oko-
licznościach.
Marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy odznaczyli odznaką 
honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Józefa Lewczaka, 
który od lat siedemdziesiątych XX-wieku związany jest z patriotycznym 
środowiskiem kresowym, jest wiceprezesem Związku Artystów Plasty-
ków – Polska Szuka Użytkowa, autorem wielu projektów sztandarów i 
tablic pamiątkowych. Deszczowa aura nie przeszkodziła uczestnikom w 
rozmowach i snuciu wspomnień. Spotkaniu towarzyszył zespół muzycz-
ny „Bożenki” z Mąkoszyc.

Tiliam czeka na seniorów
W Zawadzkiem firma NADIR 
otworzyła 29 czerwca Dom 
Seniora „Tiliam”. Opiekę znaj-
dzie w nim 30 pensjonariusz 
stałych oraz 15 dochodzących. 
Na podopiecznych czekają 
jednoosobowe pokoje z łazien-
ką, pięć posiłków dziennie, 
rehabilitacja, opieka internisty 
i geriatry, bogata oferta zajęć 
plastycznych, informatycznych, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze.
Ośrodek powstał dzięki unijnemu wsparciu finansowemu. Wartość pro-
jektu to ponad 7,6 mln złotych, dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniosło 
3,25 mln złotych.
W ośrodku będzie można rozwijać pasje wędkarskie, ogrodnicze, kuli-
narne. Dla pensjonariuszy zakupiono trójkołowe rowery (z koszyczkami), 
którymi mogą udawać się w plener.

Trzmiel w Bierkowicach

Miasto bez policji, zarządzane przez dzieci

2 lipca bierkowicki skansen po 
raz kolejny opanował… trzmiel. 
A to za sprawą drugiego ro-
dzinnego pikniku ekologiczne-
go, zorganizowanego pod ha-
słem „Trzmielowisko”. Każdy 
mógł na tej imprezie znaleźć 
coś dla siebie. Organizatorzy 
przygotowali m.in. stanowi-
ska edukacyjne i warsztaty 
ekologiczne dla najmłodszych,  zajęcia plastyczne, pokazy tradycyjnego 
rzemiosła, na scenie prezentowały się zespoły muzyczne. Chętni mo-
gli skorzystać z konnych przejażdżek, a na dzieci czekały gry i zabawy 
z trzmielem w tytule. 
Piknik  był wspólną inicjatywą samorządu województwa opolskiego, 
Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, Teatru im. Jana Kochanowskie-
go oraz Muzeum Wsi Opolskiej, zrealizowaną ramach projektu unijnego 
„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie 
opolskim”, a finansowaną z funduszy Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zbudowali ratusz, osiedle 
domków jednorodzinnych, 
szpital i salę koncertową. 
Mini miasto, to przedsię-
wzięcie dzieci z trzech kra-
jów. Tym razem zostało ono 
wzniesione 7 lipca nie – jak 
zwykle – w Raszowej, ale w 
Opolu.
Stowarzyszenie Pro Liberis 
Silesiae po raz piąty zaprosiło dzieci do zbudowania własnego 
miasta. Powstało ono na terenie boiska szkolnego w Opolu-Mali-
nie. Przez czas trwania budowy na jej teren oprócz wolontariuszy, 
nie mogła wejść żadna dorosła osoba.
W półkolonii uczestniczyło prawie 200 dzieci z Polski, Niemiec i 
Rumunii, cel jest jeden: nauka demokracji i współpracy.
Dziećmi opiekowali się wolontariusze z Niemiec i Polski. Odbyło 
się wiele warsztatów. 
Miasteczko odwiedził marszałek województwa opolskiego, An-
drzej Buła, który odpowiadał na pytania dzieci, m.in. o to, jaką rolę 
pełni polityk, czy lubił chodzić do szkoły i jakie są jego największe 
pasje?

Fot: Leszek Nyczka

w trzecim.  – Był człowiekiem niezwykle 
utalentowanym. Z wyróżnieniem zdał 
maturę, rozpoczął studia na wydziale 
teologicznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego, które przerwało wcielenie do 
armii niemieckiej i wybuch I wojny świa-
towej. Zgrzebniok był w niej trzykrotnie 
ranny. Zwolniony ze służby  w 1917 
roku wrócił do Dziergowic, gdzie podjął 
działalność niepodległościową. Został 

Stanisław Rakoczy i Norbert Krajczy złóżyli  pod tablicą wiązankę kwiatów
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Trzy umowy ze strzeleckim szpitalem
Oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczy 
i noworodków oraz pracownia endoskopii Szpitala Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich zostaną zmodernizowane. Zakupiony zostanie również nowoczesny 
sprzęt. Dotacja na ten cel w kwocie 7,5 mln złotych została przekazana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

Na modernizację szpitala czekają pacjenci i personel. Na zdjęciu: sta-
rosta strzelecki Józef Swaczyna, marszałkowie Roman Kolek i Andrzej 
Buła oraz dyrektor szpitala Beata Czempiel.

Marszałkowie Andrzej Buła i Roman 
Kolek podpisali 7 sierpnia, umowy 
z Beatą Czempiel, dyrektor Szpitala Po-
wiatowego im. prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich dotyczące rea-
lizacji trzech projektów inwestycyjnych 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. 
Modernizacja i zakup sprzętu dla oddzia-
łu intensywnej terapii kosztować będzie 
4,2 mln złotych, dotacja wyniesie ponad 
3 miliony 60 tysięcy złotych. Oprócz re-
montu zostaną zakupione wózki reani-
macyjne, dezynfektory, specjalistyczne 
łóżka, most anestezjologiczny. Sprzęt 
niezbędny jest do wyposażenia stano-
wisk intensywnej terapii, sali wybudzeń, 
cesarskich cięć oraz operacyjnych.
W przypadku oddziału ginekologiczno-
położniczego i noworodków wartość 
inwestycji to prawie 2,3 mln złotych, 
a dofinansowanie  to ponad 1,9 mln 
złotych. Oddział zyska pompy infuzyjne, 
kardiomonitory, laktatory, system moni-
torowania okołoporodowego, kardiogra-
fy z telemetrią.
Modernizacja pracowni  endoskopii i jej 
wyposażenie kosztować będzie ponad 
2,2 mln zł, a dotacja wyniesie prawie 2 
miliony złotych. Zostanie ona wyposażo-

na m.in. w stół zabiegowy, video gastro-
skopy, pompę endoskopową, stanowi-
ska do monitorowania funkcji życiowej 
pacjenta, zestaw do laparoskopii. 
– Szpital w Strzelcach Opolskich wpisu-
je się w założenia związane z realizacją 
projektów europejskich. Adoptujemy 
pomieszczenia i zakupujemy nowy 
sprzęt. Poprawiamy pobyt w szpitalu 
kobiet w ciąży, diagnostykę chorób prze-
wodu pokarmowego. Liczymy na to, że 

jakość opieki ulegnie znacznej poprawie 
– mówi Roman Kolek, wicemarszałek 
województwa opolskiego.
Dyrektor szpitala Beata Czempiel doda-
je, że otrzymane pieniądze pozwolą na 
zakup sprzętu i remont, na który od lat 
czekają nie tylko mieszkańcy, ale rów-
nież personel medyczny.

Piotr Wrona

Fot: Łukasz Józwenko

Bezpieczniej w Brzegu
Pod koniec czerwca oddano do użytku wały przeciwpowodziowe Brzeg-Rataje. 
Inwestycję, która kosztowała 9,3 mln zł, zrealizował samorząd województwa,  
przez  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

„Budowa, przebudowa i moderniza-
cja wału przeciwpowodziowego rze-
ki Odry Rataje w Brzegu”, to inwe-
stycja wykonana na lewym brzegu  
Odry, ma na celu ochronę przed za-
laniem dzielnicy Rataje – wzdłuż ul. 
Oławskiej oraz zabytkowego parku 
miejskiego, przylegającego do Za-
mku Piastów Śląskich. Pieniądze na 
ten cel pochodziły z dotacji MSWiA 
na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych – w wys. 7,2 mln zł, z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 1,8 mln zł oraz 
z budżetu państwa – 300 tys. zł. Za-
kres robót budowlanych obejmował 
przede wszystkim wykonanie wału 
ziemnego o długości 1,1 km, budowę 
stalowej ścianki szczelnej długości 
niemal pół kilometra, budowę 120 
m ściany żelbetowej  oraz  budowę 
mobilnego systemu przeciwpowo-
dziowego  o długości 258 m. Wyre-
montowany został także istniejący 
mur oporowy, zbudowano też drogę 
pieszo-rowerową o długości 2 kilo-
metrów.
Stanisław Gawłowski, były minister 
środowiska, pochodzący właśnie 
z Brzegu powiedział: – Mam osobistą 
satysfakcję, że we wszystkich zapro-
jektowanych i wykonanych w ostat-
nich latach inwestycjach przeciw-
powodziowych w województwie 
czynnie uczestniczyłem. Marszałek 

Andrzej Buła wyrażał także nadzieję, 
że zmiany ustawowe i idąca za tym 
zmiana usytuowania wojewódzkich 
zarządów melioracji i urządzeń wod-
nych nie zmienią zainteresowania 
władz rządowych bezpieczeństwem 
regionu. – Mam nadzieję, że rząd nie 
zapomni o mieszkańcach wojewódz-
twa opolskiego i będzie dbał o dalsze 
zabezpieczanie ich przed powodzią 
– mówił.
Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu od roku 
2000 zrealizował inwestycje prze-

ciwpowodziowe na kwotę przekra-
czającą 330 milionów złotych. Za te 
pieniądze m.in.  wybudowano i zmo-
dernizowano prawie 55 kilometrów 
wałów przeciwpowodziowych w re-
gionie – od Ciska, przez Kędzierzyn-
Koźle, Opole, Dobrzeń Wielki, gminy 
Lubsza i Nysa oraz Brzeg. Zbudowa-
no zbiornik retencyjny Kluczbork na 
Stobrawie, usunięto szkody powo-
dziowe na istniejących wałach, rze-
kach i jazach.

Violetta Ruszczwska

Nowo oddane wały w Brzegu-Ratajach zapewnią mieszkańcom bezpie-
czeństwo, umożliwią spacery nad Odrą.

Fot: Mateusz Tomczak

Region w pigułce
Pamięć i modlitwa
W uroczystości odbywającej 
się 10 lipca w Opolu, a upa-
miętniającej tragiczne wy-
darzenia na Wołyniu udział 
wzięły rodziny ofiar zbrodni, 
środowiska kresowe, miesz-
kańcy Opola, gospodarze re-
gionu. 
- W krwawą niedzielę 11 lipca 
1943 roku ukraińscy nacjonaliści z tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii 
przystąpili masowo do realizacji faszystowskiego planu eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej, który w ich ocenie miał doprowadzić do utwo-
rzenia własnego państwa ukraińskiego – mówił marszałek województwa 
Andrzej Buła.
Przypomniał, że tegoroczne obchody rocznicy 11 Lipca odbywają się pod 
mottem „Pamięć i modlitwa”. Pamięć, bo naszym obowiązkiem jest pa-
miętać o tragedii, jak wydarzyła się na Kresach Wschodnich. Modlitwa, 
bo na gruncie chrześcijaństwa i w modlitewnym zamyśleniu możemy 
unieść pamięć o przerażających zbrodniach i pogodzić się z wyrokami 
okrutnego losu – powiedział Andrzej Buła.
Przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń zło-
żyli przy tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed 74 lat wieńce i wią-
zanki kwiatów. Urząd Marszałkowski przygotował dla Opolan goździki w 
kolorze biało-czerwonym, które mogli złożyć jako dowód pamięci i hołdu 
pomordowanym.

Senior ma głos i moc
W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego od-
było się 10 lipca  spotkanie 
organizacyjno-informacyj-
ne, które ma doprowadzić do 
utworzenia Forum Seniorów 
Województwa Opolskiego.
O tym, że temat jest niezwykle 
istotny świadczyła liczba przy-
byłych – największa sala kon-
ferencyjna pękała w szwach, trzeba było dostawić rzędy krzeseł.
Forum, które liczyć będzie 36 osób, ma się spotykać co najmniej dwa razy 
do roku. I poprzez powołane stałe lub czasowe zespoły robocze rozwiązy-
wać, zgłaszać i opiniować ważne dla środowiska problemy.
W trakcie spotkania seniorzy zwracali uwagę m.in. na potrzebę eduka-
cji i przeciwdziałanie e-wykluczeniu, lepszej integracji środowiskowej, 
usuwaniu barier architektonicznych, pomocy osobom w najtrudniejszej 
sytuacji finansowej. Mówiono też o potrzebie organizacji domów dzien-
nego pobytu dla seniora, utworzeniu bazy opolskich naukowców, którzy 
chcieliby na zasadzie wolontariatu z seniorami popracować.

Obwodnica Czarnowąsów
Dobiega końca budowa ob-
wodnicy Czarnowąsów – naj-
większej inwestycji w historii 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Przedsięwzięcie drogowe, któ-
rego całkowity koszt wyniesie 
124 mln złotych, weszło w 
fazę odbiorów oraz ostatecz-
nych prac wykończeniowych.
- W lipcu odebrany został i do-
puszczony do ruchu wiadukt kolejowy WD 06 nad linią Jelcz – Miłoszyce. 
Trwają odbiory kolejnych obiektów inżynierskich m.in. branży energe-
tycznej i drogowej. W toku są prace wykończeniowe na rondzie łączącym 
obwodnicę Opola z drogą na Namysłów, odbywa się humusowanie skarp 
– wylicza Bartłomiej Horaczuk, dyrektor ZDW.
Obwodnica Czarnowąsów - w sumie 5,3 km nowego szlaku - rozpoczyna 
się na wysokości ulic Sobieskiego i Budowlanych w Opolu, a kończy włą-
czeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 na wysokości stacji paliw Lotosu, 
pomiędzy dzielnicami Opola - Borki i Czarnowąsy.  Będzie ważnym wę-
złem komunikacyjnym regionu – ułatwi dotarcie do Opola mieszkańcom 
północnej części województwa, ułatwi też dojazd do autostrady i sko-
munikowanie regionu pojazdom przemieszczającym się na osi północ-
południe. Z badań natężenia ruchu wynika, że przez Czarnowąsy prze-
mieszczało się na dobę około 17 tysięcy pojazdów. Wyeliminowanie tej 
niedogodności powinni już niebawem odczuć mieszkańcy.
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iFa powertrain dla pojazdów premium
500 miejsc pracy oraz centrum badań i rozwoju zorganizuje w gminie Ujazd fir-
ma IFA Powertrain Polska, spółka należąca do niemieckiego przedsiębiorstwa 
z branży automotive IFA Rotorion. Inwestycja ta kosztowała 100 mln euro.

Zakład produkujący półosie napę-
dowe powstał na blisko 13-hekta-
rowym terenie objętym Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną w 
Zimnej Wódce w gm. Ujazd. Docelo-
wo będzie tu pracować ok. 500 osób. 
Obecnie zatrudnionych jest już 125. 
– Liczba miejsc pracy, jaka ma tu po-
wstać, to dla nas wyróżnienie. Ozna-
cza to, że 500 rodzin będzie mieć 
zapewniony byt i godziwe warunki 
życia – mówił burmistrz Ujazdu Ta-
deusz Kauch.
W tym i kolejnym roku w halach ma 

w szczególności dla samochodów 
Mercedes Benz klasy C, E i S. – IFA 
Polska jest kamieniem milowym dla 
całej Grupy IFA.
W Ujeździe prowadzona będzie nie 
tylko produkcja, ale też prace ba-
dawcze. Uruchomione ma tu zostać 
centrum badań i rozwoju, w którym 
będą badane m.in. półosie do samo-
chodów elektrycznych.

zostać zainstalowanych ponad 300 
maszyn. Pierwsze linie produkcyjne 
już rozpoczęły pracę. Firma zamie-
rza produkować w Ujeździe ok. 2 tys. 
półosi dziennie, a w 2019 r. - 12 tys. 
półosi dziennie. - Nasze produkty 
z Polski będą montowane do nie-
mieckich pojazdach typu premium 
– podał dr Robert Gutsche, dyrektor 
zarządzający.
Klientem, który zapewnił podstawo-
wy portfel zamówień dla fabryki w 
woj. opolskim, jest Daimler. W Ujeź-
dzie mają być produkowane półosie 

W nowej fabryce pracuje już 125 osób. Docelowo będzie zatrudnionych 500

Zdjęcie: Łukasz Józwenko

katarzyna kownacka (OcRg)

Zamki w głogówku i kędzierzynie -
koźlu przed renowacją
3,75 mln złotych dofinansowania przekazał Urząd Marszałkowski na remont 
zamku w Głogówku, a 3,2 mln złotych na projekt renowacji, rewaloryzacji 
i przebudowy zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pieniądze pochodzą w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.

W Głogówku dzięki dofinansowaniu 
wyremontowane zostanie wschodnia 
i południowa część dawnej siedziby 
rodu Oppersdorffów. Przewidziana 
jest wymiana stolarki, drzwi, utwar-
dzenie dziedzińca i przedzamcza. 
Odnowiona zostanie elewacja. Radni 
do kwoty wyasygnowanej z funduszy 
unijnych dorzucili dodatkowy mi-
lion.
– To daje nam kwotę prawie 5 milio-
nów złotych i pozwoli na to, by mu-
zeum, które musiało opuścić mury 
zamku na nowo tam mogło wrócić. 
Powinno to nastąpić już za dwa lata, 
po zakończeniu prac remontowych 
– dodaje burmistrz Kałamarz.
Zaplanowane w Kędzierzynie prace 
obejmą m.in. przywrócenie histo-
rycznego wyglądu zabytkowych piw-
nic zamkowych skrzydła południo-
wego, zagospodarowanie dziedzińca 
i utworzenie nowej powierzchni dla 

celów ekspozycji zbiorów Muzeum 
Ziemi Kozielskiej. Muzeum zosta-
nie wyposażone m.in. w projektor 
multimedialny i komputer, monitory 
interaktywne, drukarkę brajlowską i 
oprogramowanie do translacji tekstu 
na alfabet Braille’a.

Projekt obejmuje też konserwację 
muzealiów, archiwaliów i starodru-
ków W planie jest m.in. uruchomie-
nie strony internetowej Muzeum 
Ziemi Kozielskiej w języku polskim, 
czeskim, angielskim i niemieckim. 
Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Sabi-
na Nowosielska mówi, że te pienią-
dze sprawią, że zaniedbany przez 
lata zamek będzie powoli odzyskiwał 
blask. – Ta umowa to początek, na-
sze plany są o wiele szersze, ale od 
czegoś trzeba zacząć. 
Prace nad projektem, którego war-
tość wynosi 5 mln złotych, potrwają 
od listopada tego roku, a mają się za-
kończyć z końcem lipca roku 2018.

Na zdjęciu czekający na reno-
wację zamek w Głogówku.

Piotr Wrona 

Fot: Łukasz Józwenko

Region w pigułce
Upamiętnili godzinę „W”

Opolanie upamiętnili bohate-
rów Powstania Warszawskie-
go. 1 sierpnia symbolicznie 
o godzinie 17:00 w całym re-
gionie zawyły syreny. W Opolu, 
przed obeliskiem poświęco-
nym żołnierzom Armii Krajo-
wej, odczytano historyczny 
rozkaz, złożono wieńce. Po-
wstanie Warszawskie trwało 63 dni. Uznane zostało przez historyków za 
największy zryw ludności przeciwko wojskom III Rzeszy w okupowanej Eu-
ropie. W trakcie działań wojennych Warszawa została doszczętnie znisz-
czona zginęło około 200 tysięcy osób, choć w tej sprawie prowadzony jest 
spór. Część powojennych źródeł mówi o 120-150 tysięcy ofiar.
W trakcie opolskich uroczystości nie zabrakło salwy honorowej, hołd od-
dali również kibice Odry Opole. Podobne uroczystości odbyły się w całej 
Polsce.

 Opolanie uczcili Święto Wojska Polskiego 
Mszą świętą w opolskiej 
katedrze rozpoczęły się 15 
sierpnia w Opolu uroczystości 
związane z obchodami Świę-
ta Wojska Polskiego oraz 97 
rocznicą Bitwy Warszawskiej. 
Po mszy, w asyście orkiestry, 
przemaszerowano pod Pomnik 
Bojownikom o Polskość Śląska 
Opolskiego. 
Opolanie zgromadzeni na Placu Wolności mogli zobaczyć paradę podod-
działów 10 Brygady Logistycznej oraz Ochotniczego Szwadronu Kawa-
lerii Ziemi Opolskiej. Uroczystości były okazją do wręczenia medali, od-
znak i wyróżnień oraz nominacji na wyższe stopnie wojskowe. Były także 
słowa uznania i życzenia. 
Po uroczystościach oficjalnych wielu opolan wzięło udział w pikniku żoł-
nierskim, na którym pokazano sprzęt i wyposażenie żołnierzy i na którym 
nie zabrakło żołnierskiej grochówki.

Konie promują województwo opolskie
Jeździectwo jest na Opol-
szczyźnie dyscypliną dyna-
micznie rozwijającą się. Zapo-
czątkowana w roku 2016 idea 
„Opolskiej Marki Jeździeckiej” 
została wzbogacona przez 
ośrodki konne, które będą or-
ganizatorami prestiżowych 
zawodów szczebla ogólnopol-
skiego i międzynarodowego.
Przypomnijmy: gdy przed dwoma laty pojawiła się koncepcja Opolskiej 
Marki Jeździeckiej, przedstawiciele ośrodków jeździeckich oraz właś-
ciciele gospodarstw agroturystycznych, podkreślali, że Opolszczyzna 
koniem stoi, że oprócz ośrodków z tradycjami konnymi powstają nowe 
obiekty, które w swej ofercie stawiają na lekcje jazdy konnej, zwiedzanie 
regionu z końskiego grzbietu, wycieczki końskich zaprzęgów.
W tym roku w ramach Opolskiej Marki Jeździeckiej zaplanowana są 4 
imprezy sportowe w trzech dyscyplinach jeździeckich – ujeżdżaniu, sko-
kach przez przeszkody i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. 
Pierwsza - I Silesia Equestrian Tour – trzygwiazdkowe zawody rangi mię-
dzynarodowej już się odbyły z udziałem reprezentantów z całego świata 
(m. in. Holandii, Niemiec, Belgii, Tajlandii, Hong Kongu, Kanady, USA).
Kolejne zawody jeździeckie w Jakubowicach odbędą się od 14 do 17 
września. Będą to II Mistrzostwa Seniorów, Młodych Jeźdźców i Junio-
rów w skokach przez przeszkody. W październiku miłośnicy koni będą 
mogli uczestniczyć we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego 
w Mosznej, a w listopadzie zaplanowano IV Halowy Puchar Opolszczyzny 
w Ujeżdżaniu w Zakrzowie.
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

skarby przyrody zinwentaryzowane
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat „Zadrzewień 
w opolskich parkach krajobrazowych”, zorganizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Jest to część większego, partner-
skiego, projektu zatytułowane-
go „Inwentaryzacje przyrodnicze 
kluczem do edukacji ekologicznej 
i ochrony bioróżnorodności w wo-
jewództwie opolskim”. Jego lide-
rem jest Wojewódzkim Urząd Pracy 
w Opolu, a współpartnerami Muze-
um Śląska Opolskiego, Filharmonia 
Opolska, gmina Pokój i właśnie Ze-
spół Opolskich Parków Krajobrazo-
wych.
Wszystkim, którzy współpracowali 
dotąd przy realizacji projektu, a byli 
to samorządowcy, zarządcy dróg, 
leśnictwa, dyrektorzy szkół, środo-
wiska naukowców i przyrodników, 
podziękował w imieniu władz samo-
rządowych regionu Antoni Konopka, 
członek Zarządu Województwa.
Efektem „Zadrzewień w opolskich 
parkach krajobrazowych” była ich 
inwentaryzacja przeprowadzona 
na terenach trzech parków krajo-
brazowych, które wchodzą w skład 
Zespołu – tj. Parku Krajobrazowego 
Góra św. Anny, Parku Krajobrazowe-
go Gór Opawskich i Stobrawskiego 

Parku Krajobrazowego. Dzięki niej 
zidentyfikowano najcenniejsze 
przyrodniczo aleje i szpalery oraz 
pojedyncze okazy. Następnie spe-
cjaliści dokonali szczegółowej 
oceny stu starych drzew, spośród 
których wybrali te, których stan 
był wątpliwy i groziła im wycinka. 
Ekspertyzy wykazały czy można je 
bezpiecznie zachować, czy koniecz-
ne jest usunięcie. Pracami pielęg-
nacyjnymi objęto około 80 drzew. 
Raport inwentaryzacyjny zostanie 
przesłany samorządom lokalnym.
Dr Ireneusz Hebda, dyrektor ZOPKP 
poinformował też, że w ramach pro-
jektu  posadzonych zostało ok. 1700 
drzew, które pozwoliły odtworzyć 
stare aleje lub wypełnić luki po usu-
niętych drzewach.
Projekt miał też walor edukacyjny. 
W zorganizowanych warsztatach 
zadrzewień udział wzięło około 
10 tys. dzieci i osób dorosłych. Sa-
dzili oni głównie ginące odmiany 
drzew owocowych. Niezależnie od 
tego ZOPK – jak co roku – ogłosił 
konkurs fotograficzny pod hasłem 

„Zadrzewienia z daleka i bliska”. 
270 uczestników przesłało ok. 1200 
prac konkursowych.
Wartość całego partnerskiego pro-
jektu to 5.237 tys. złotych. Wartość 
części zrealizowanej przez ZOPK, 
to ok. 2 mln złotych. Ireneusz Heb-

da mówił, iż bez udziału funduszy 

unijnych nie udałoby się własnymi 

siłami przeprowadzić tak poważne-

go zadania przyrodniczego.

Zespół Opolskich Parków Krajobra-

zowych jesienią tego roku wprowa-

dzi się do wyremontowanej siedziby 
w Ładzy. Budynek, który jest włas-
nością gminy Pokój, wyremontowa-
ny zostanie z pieniędzy projektu, 
znajdzie się w nim m.in. centrum 
edukacyjne.
Instytucje i osoby współpracujące 
przy projekcie otrzymały w dowód 
uznania donice z rzadkimi odmia-
nami jabłoni, grusz i czereśni. Je-
den z obdarowanych, wójt Murowa 
Andrzej Puławski stwierdził, że 
jego gmina przyrodniczo jest w XV 
wieku. Wtedy to obszar Polski w 75 
proc. pokrywały lasy. W Murowie 
tak jest nadal.

Osoby współpracujące przy projekcie otrzymały donice z rzadkimi odmianami grusz, jabłoni i czereśni.

Uczestnikom spotkania towarzyszył zespół muzyczny Filharmonii Opolskiej – partnera w projekcie.

Partnerski projekt zatytuło-
wany „Inwentaryzacje przy-
rodnicze kluczem do edukacji 
ekologicznej i ochrony bio-
różnorodności w wojewódz-
twie opolskim”, realizowany 
jest przez lidera - Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu i współ-
partnerów - Muzeum Ślą-
ska Opolskiego, Filharmonię 
Opolską, gminę Pokój i Zespół 
Opolskich Parków Krajobrazo-
wych z Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014- 2020, 
działanie 5.1 Ochrona różno-
rodności biologicznej. Jego 
całkowita wartość to 5,23 mln 
złotych.

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.
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To będą bardzo przyjazne miejsca
Urząd Marszałkowski przekazał pieniądze na remont dwóch brzeskich zbiorników. „Kwadratówka” w Parku Wolności w Brzegu zo-
stanie oczyszczona, a teren wokół uporządkowany. Celem przedsięwzięć jest przywrócenie walorów przyrodniczych tego miejsca. 
Prace będą prowadzone także w sąsiedztwie zbiornika przy ulicy Korfantego.

Oba przedsięwzięcia przyczynią 
się do przywrócenia warunków 
sprzyjających rozwojowi życia 
biologicznego. Przebudowane zo-
staną alejki spacerowe, powsta-
ną elementy małej architektury. 
Wszystko po to, aby miejsca te 
były bardziej przyjazne mieszkań-
com.
Wartość obu inwestycji to 4,5 
mln złotych. Pieniądze pochodzą 
z programu „Ochrona różnorod-
ności biologicznej” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-
2020.
- Rewaloryzacja zbiornika wodne-
go przy ulicy Korfantego w Brzegu 
otrzymała kwotę 1,87 mln zł do-
finansowania (całkowita wartość 
zadania 2,37 mln zł zł). Prace są 
tak zaplanowane, aby przepro-
wadzona została m.in. renatura-
lizacja linii brzegowej zbiornika, 
usunięte pozostałości po starych 
elementach pomostów i basenów. 
W tym miejscu zbudowane zostaną 
pomosty rekreacyjne, ustawione 
tablice edukacyjne, zamontowana 
zostanie mała architektura. Prace 
obejmą również zagospodarowa-
nie zieleni, wybudowana zostanie 
ścieżka edukacyjna wokół stawu 
o nawierzchni bitumicznej – mówi 
burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
Za czystość wody odpowiadać bę-
dzie podoczyszczalnia ekologiczna 
na wlocie rowu doprowadzającego 
wodę ze stawów Żłobizny, sfinan-
sowane zostaną koszty rezonato-
ra. Ten projekt realizowany będzie 
w partnerstwie z Polskim Związ-
kiem Wędkarskim.
W przyszłości zbiornik będzie po-
siadał nie tylko walory przyrodni-
cze, ale również rekreacyjne. Gmi-
na stara się o dodatkowe pieniądze 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
które pozwolą na budowę m.in. 
wodnego i standardowego placu 
zabaw, siłowni, skateparku, re-
mont sanitariatów. Kompleks  ma 
docelowo stanowić wielofunkcyj-
ną strefę aktywności adresowaną 
do osób w różnym wieku.
Dzięki realizacji projektu zapew-
nione także zostaną korzystne 
warunki ochrony gatunków zagro-

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.

Projekty „Rewaloryzacja zbiorni-
ka wodnego „Kwadratówka” oraz 
części ogrodowej na terenie Parku 
Wolności w Brzegu”  oraz „Rewa-
loryzacja zbiornika wodnego przy 
ulicy Korfantego w Brzegu” rea-
lizowane będą przez gminę Brzeg 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa  Opol-
skiego na lata 20014-2020, dzia-
łanie 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej. Całkowita wartość 
obu projektów to 4,5 mln złotych, 
wartość dofinansowania – 3,81 
mln złotych.

Piotr Wrona

tym projekt przyczyni się do przy-
wrócenia warunków sprzyjających 
rozwojowi życia biologicznego 
w Parku Wolności, to istotne dla 
ochrony gatunków zagrożonych 
zwierząt – m.in. traszki grzebienia-
stej. 
- To są projekty, które łączą inwe-
stycje z edukacją. W tym naborze 
położyliśmy nacisk na mikroreten-
cję. Mamy dużo małych zbiorników, 
które wymagają renowacji. Zyskają 
mieszkańcy, dla których zmienia 
się na trwałe przestrzeń parkową, 
ale też jest ważne, że zyska na tym 
przyroda. Obserwuję, że po rewitali-
zacji miejsca, które do tej pory były 
zaniedbane, wypełniają się miesz-
kańcami, chcącymi tam uprawiać 
rekreację – mówi marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej Buła.

Wizualizacja zbiornika przy ulicy Korfantego.

W brzeskim parku zieleni nie brakuje, niebawem położone na jego tere-
nie zbiorniki wodne zostaną zagospodarowane i zrewitalizowane.

żonych na zbiorniku „Kwadratów-
ka”, które mają tu swoje siedliska. 
Nastąpi też przebudowa alejek 
parkowych wraz z ustawieniem ele-
mentów małej architektury i tablic 
informacyjno-edukacyjnych. Poza 

Fot: Mateusz Tomczak

UM Brzeg
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Ekologia i kulinaria
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przygotowuje się do realizacji nowego projektu współfinansowanego z fun-
duszy europejskich. Będzie to „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych “Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz 
wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. Brzmi tajemniczo, ale sprowadza się do prostej zasady: uczeń ma zdobywać 
wiedzę w sposób ciekawy i atrakcyjny, nawet nie zauważając, że się uczy.

Aby tak mogło się stać trzeba 
zmodernizować bazę Zespołu. 
Modernizacje odbywać się będą 
zarówno w Ośrodku Szkoleniowym 
w Niwkach, jak i w budynku przy 
ulicy Dubois w Opolu. - Mamy tam 
niewykorzystane poddasze. Plany 
jego zagospodarowania pojawiły 
się już w czasach, gdy mieściła 
się tam siedziba Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego, ale prze-
budowa zawsze odkładana była na 
lepsze czasy. Uznaliśmy, że teraz 
takie nadeszły – mówi Stanisław 
Rożniatowski, wicedyrektor RZP-
WE ds. administracyjnych i pro-
jektów.
Zaplanowano więc przeróbkę pod-
dasza, przy okazji wymianę da-
chu i budowę zewnętrznej windy, 
by wszystkie pomieszczenia były 
dostępne także dla osób niepeł-
nosprawnych. W tak pozyskanym 
(dużym) pomieszczeniu urządzo-
na zostanie ścieżka ekologiczna 
z pełnym wyposażeniem multi-
medialnym. Zwiedzający, oprócz 
zgromadzonych eksponatów, bę-
dzie się mógł zatrzymać na przy-
stankach ekologicznych poświę-
conych atrakcjom przyrodniczym 
Opolszczyzny. Głos w słuchawkach 
podpowie mu na co zwrócić uwa-
gę, jaką historię mają zgromadzo-
ne zbiory, obejrzy film i zdjęcia. 
Spacer po ekologii zakończy seans 

filmowy w mini-kinie urządzonym 
na tej samej kondygnacji.
Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE, 
zwraca uwagę, że wiele treści edu-
kacyjnych poświęconych zostanie 
ginącym i zagrożonym gatunkom 
– m.in. pszczołom, osom, trzmie-
lom. Idzie o to, by uwrażliwić mło-
dzież na problemy zagrożonych, 
a niezwykle potrzebnych gatun-
ków owadów.
W przypadku budynku przy ulicy 
Dubois, gdzie mieszczą się chętnie 
przez młodzież odwiedzane pra-
cownie „Zaczarowanego Świata”, 
nie zapadła jeszcze decyzja o tym, 
czy w trakcie remontu budynek 
zostanie wyłączony z eksploatacji, 
czy też będzie można po zabezpie-
czeniu górnej kondygnacji, zajęcia 
w pracowniach prowadzić. Wypo-
wie się na ten temat firma budow-
lana wyłoniona w przetargu. Plany 
są takie, by w okresie jesienno-zi-
mowym przeprowadzić moderni-
zację, a wiosną obiekt udostępnić 
młodzieży.
Z kolei w Niwkach, gdzie szkolą 
się nauczyciele, a młodzież przy-
jeżdża na zielone szkoły, zaplano-
wano modernizację węzła kuchen-
nego i udostępnienie go młodzieży 
na zajęcia oraz budowę szklarni. 
Dzieci będą w niej siały zioła, 
pielęgnowały sadzonki, a potem 
uczyły się w pracowni kulinarnej, 

Projekt zakończy event ekolo-
giczny na temat zrównoważonego 
rozwoju, w trakcie którego od-
będzie się interaktywny spektakl 
edukacyjny. Na potrzeby projektu 
zostaną opracowane materiały 
edukacyjne, scenariusze zajęć dla 
szkół, powstanie specjalna strona 
internetowa.

Maria Szylska

Projekt zatytułowany „Prowa-
dzenie działań edukacyjno-in-
formacyjnych pn „Bioróżnorod-
ność Opolszczyzny z lotu ptaka” 
oraz wzmocnienie infrastruktu-
ry edukacji ekologicznej”, reali-
zowany będzie przez Regionalny 
Zespół Placówek Wsparcia Edu-
kacji w Opolu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2014-2020, działanie 5.1 Ochro-
na różnorodności biologicznej. 
Wartość projektu to 2,68 mln 
złotych, dofinansowanie - 2,28  
mln złotych.

jak je wykorzystać przygotowując 
zdrową żywność.
- Liczymy, że w ciągu roku, w ra-
mach zielonych szkół, gościć bę-
dziemy w Niwkach około 600 
dzieci. Będą przyrządzać sałatki, 
kanapki, poznawać zasady zdro-
wego żywienia. Oprócz szklar-
ni, w której posieją zioła, będą 
mogli podglądać życie owadów, 
bo w ogrodzie przylegającym do 
Ośrodka stanie kilka owadzich do-
mków – opowiada Stanisław Roż-
niatowski.
Niezależnie od tego projekt za-
kłada festiwale i konkursy eko-
logiczne dla uczniów. Przyrodę 
będzie można zaprezentować na 
zdjęciach, w pracach literackich 
i plastycznych. Przewidziano tak-
że szkolenia dla 200 nauczycie-
li przedmiotów przyrodniczych, 
warsztaty na temat zagrożonych 
siedlisk, seminaria, konferencje 
i wyjazdy do opolskich parków 
krajobrazowych. Niezależnie od 
nauczycieli i młodzieży, spotkania 
informacyjne zaplanowano rów-
nież dla mieszkańców opolskich 
gmin.

Okazały budynek przy ulicy Duboisa w Opolu przejdzie modernizację poddasza oraz wymianę dachu.

W Niwkach dzieci chętnie korzystały z obserwatorium astronomicznego. Niebawem będą siać zioła i uczyć się 
zasad zdrowego żywienia.

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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najpierw inwestycje, potem przyrodnicze atrakcje 
Dzięki unijnym funduszom Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zmodernizuje budynek w Pokrzywnej i utworzy w nim nowo-
czesny ośrodek edukacji przyrodniczej, a w Ładzy, gdzie właśnie trwa remont, będzie można doposażyć sale dydaktyczne w multi-
media i ekspozycje przyrodnicze.

Projekt, na realizację którego ZOPK 
otrzymał dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2004-
2014, w wysokości 2,54 mln złotych, 
jest jeden, ale obejmuje dwa przed-
sięwzięcia – właśnie Pokrzywną i Ła-
dzę.
- Remont naszej siedziby w Pokrzyw-
nej był konieczny, bo obiekt jest stary, 
a od końca lat osiemdziesiątych były 
w nim prowadzone jedynie doraźne 
prace remontowe. W tej sytuacji bu-
dynek nie spełniał funkcji ośrodka 
edukacji przyrodniczej – mówi dr 
Ireneusz Hebda, dyrektor ZOPK . – Je-
steśmy do tych prac przygotowani, 
mamy już gotowy projekt budowlany. 
Teraz, gdy jesteśmy pewni finansowa-
nia, możemy przygotowywać się do 
przetargu na wybór wykonawcy.
Choć bryła budynku pozostanie bez 
zmian, zakres prac będzie spory 
– nowa elewacja, docieplenie, burze-
nie ścian, by zyskać jak największą 
powierzchnię do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Efektem  tej moderni-
zacji, która w Pokrzywnej kosztować 
będzie około 1,76 mln złotych, stanie 
się przede wszystkim przestronna 
sala ekspozycyjno-wykładowa z 50 
miejscami kinowymi. Obiekt zosta-
nie przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przy okazji 
poprawią się też warunki pracy za-
trudnionych w Zespole osób. Prace 
remontowe wstępnie zaplanowano 
na półtora roku, sama zaś realizacja 
projektu potrwa dwa lata.
Jego drugą częścią jest doposażenie 
ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK 
w Ładzy. Obecnie trwa w nim remont, 
którego inwestorem jest gmina Pokój, 
właściciel obiektu, w którym mieści 
się siedziba Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Budynek SPK użyt-
kuje od 1999 roku na zasadzie uży-
czenia. Inwestycja prowadzona jest 
w ramach dużego, partnerskiego, 
projektu zatytułowanego „Inwenta-
ryzacje przyrodnicze kluczem do edu-
kacji ekologicznej i ochrony bioróżno-
rodności w województwie opolskim”. 
Lideruje mu Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu, a współpartnerami są Mu-
zeum Śląska Opolskiego, Filharmo-
nia Opolska, Zespół Opolskich Par-
ków Krajobrazowych i właśnie gmina 
Pokój.
Według wstępnych zapowiedzi re-
mont budynku w Ładzy zakończy się 
w październiku tego roku. - My chcie-
libyśmy te pomieszczenia  wyposażyć 
tak, by można było w nich prowadzić 
zajęcia edukacyjno-warsztatowe. 
Poza tym planujemy zakup kiosków 
multimedialnych, a także sprzęt, któ-
ry umożliwi projekcje filmów w tech-
nice 3 D – informuje dyrektor Hebda.

Część projektu związana z doposaże-
niem Ładzy kosztować będzie około 
330 tys. złotych.
Niezależnie od przedsięwzięć natury 
budowlano-wyposażeniowej powsta-
nie w ramach projektu film przyrod-
niczo-krajobrazowy o Stobrawskim 
Parku, pokazujący go w różnych 

porach roku. Będzie prezentowany 
w technice tradycyjnej i 3D.
Zespół Opolskich Parków Krajobrazo-
wych dysponuje obecnie 15 ścieżka-
mi edukacyjnymi. Rocznie prowadzi 
zajęcia dla około 10 tysięcy młodych 
uczestników – od przedszkolaków po 
studentów. A działaniami edukacyj-

nymi jest w ciągu roku objętych około 
20 tysięcy osób.
- Te wszystkie prace inwestycyjne pro-
wadzimy nie po to, by zwiększyć licz-
bę zajęć edukacyjnych, bo nie mamy 
aż tak licznej kadry specjalistów, 
a nie możemy obniżać wypracowa-
nych standardów. Chcemy natomiast, 

by zajęcia prowadzone w ZOPK były 
jeszcze bardziej atrakcyjne. Młody 
człowiek na naszych warsztatach bę-
dzie mógł obejrzeć eksponaty, poznać 
gatunki roślin i zwierząt, a potem 
wyjść w teren i obserwować przyrodę 
„na żywo”. Odkrywać to, co wcześ-
niej zobaczył i poznał w trakcie zajęć 
warsztatowych. Chcemy uczyć wraż-
liwości przyrodniczej, obserwowania 
zjawisk, które zachodzą w przyrodzie, 
posługiwania się mapą, kompasem, 
słońcem , odczytywania stron świa-
ta, zachowania w lesie w nieprzewi-
dzianych sytuacjach – mówi Ireneusz 
Hebda.

Maria Szylska

Tak będzie wyglądała nowa sala kinowa.

Wizualizacja zmodernizowanego budynku w Pokrzywnej

Projekt „Przebudowa i wyposażenie 
siedziby Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych z ośrodkiem edu-
kacji przyrodniczej w Pokrzywnej 
oraz wyposażenie ośrodka edukacji 
przyrodniczej Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych w Ładzy” 
realizowany będzie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, 
działanie 5.1 Ochrona różnorodności 
biologicznej. Jego wartość wynosi 
2,99 mln złotych, zaś dofinansowa-
nie obu zadań - 2,54 mln złotych. 
Czas realizacji projektu zaplanowa-
no na dwa lata.
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Jeszcze jeden nabór dla firm z terenów przygranicznych
Pieniądze na inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia czy sprzęt produkcyjny służący wprowadzeniu na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów i usług mogą zdobyć firmy z terenów przygranicznych w ogłoszonym właśnie przez OCRG naborze. W jego 
puli jest 4 mln zł.

dążyć do rozwoju gospodarki na tere-
nach słabiej rozwiniętych, gdzie m.in. 
wskaźnik przedsiębiorczości jest 
niższy, niż w pozostałych częściach 
naszego regionu. A tak właśnie jest 
na terenach przygranicznych, czyli 
w tych trzech uwzględnionych w na-
borze powiatach” – tłumaczy dyrek-
tor Opolskiego Centrum Rozwoju Go-
spodarki (OCRG) Roland Wrzeciono.
Firmy będą mogły składać wnio-
ski o wsparcie od 4 do 11 września. 
Planowany termin rozstrzygnięcia 
tego naboru to luty 2018 r. Więcej 
o naborze można znaleźć na stronie 
internetowej OCRG w zakładce RPO 
– Fundusze Europejskiej: http://rpo.
ocrg.opolskie.pl/nabor-156-2_1_3_
nowe_produkty_i_uslugi_w_msp_
na.html

W poprzednim naborze umowy o dofinansowanie podpisał m.in. Filip Wilczyński z Fabryki Armatury Przemysłowej WAKMET w Bodzanowie k. Głu-
chołaz. Wręcza mu ją Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG.

To kolejny już w unijnej perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 nabór 
na nowe produkty i usługi w MSP na 
obszarach przygranicznych. W takim 
samym naborze, ogłoszonym przez 
OCRG w ubiegłym roku, złożonych 
zostało 40 wniosków. Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego do dofinanso-
wania przyjął 16 z nich. Ogólna pula 
przyznanego w ubiegłorocznym na-
borze wsparcia to prawie 14,6 mln zł.
Jak w naborze poprzednim, tak 
i obecnie, maksymalna kwota dofi-
nansowania jednego projektu może 
wynieść 2 mln zł, a minimalna – 100 
tys. zł. W praktyce wśród projek-
tów wybranych do dofinansowania 
w poprzednim naborze na nowe usłu-
gi i produkty w MSP na obszarach 
przygranicznych najniższe przyznane 

dofinansowanie wyniosło niespełna 
172,5 tys. zł, a najwyższe – niespełna 
2 mln zł. Najdroższy, z realizowanych 
przez firmy w ramach tego naboru 
projektów, będzie kosztować ponad 
8,7 mln zł, a najtańszy niespełna 
331,5 tys. zł. Firmy zawnioskowały 
np. o wsparcie przebudowy hal, wdro-
żenia nowych linii produkcyjnych, za-
kup maszyn czy wdrożenie nowych 
produktów.
Ogłoszony właśnie nabór na nowe 
usługi i produkty w MSP na obszarach 
przygranicznych to dziesiąty nabór 
dla firm w latach 2014-2020 ogło-
szony przez podległe samorządowi 
województwa opolskiego OCRG. Sie-
dem z nich już rozstrzygnięto. Były to 
nabory na: wprowadzanie nowoczes-
nych rozwiązań teleinformatycznych; 

Nabór ogłoszono w związku z tym, 
że pozostały oszczędności po takim 
samym naborze z ubiegłego roku. 
– Postanowiliśmy więc raz jeszcze 
zachęcić przedsiębiorców do wyko-
rzystania tych pieniędzy. Jeśli zosta-
ną dobrze i sprawnie zainwestowane 
przez firmy, to pozostaną w regionie 
i korzystnie wpłyną na rozwój naszej 
gospodarki - mówi marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej Buła.
Wsparcie w ramach naboru na nowe 
produkty i usługi w MSP na obsza-
rach przygranicznych można rów-
nież uzyskać na inwestycje w rozwój 
przedsiębiorstw zwiększające skalę 
ich działalności czy zasięg ich oferty, 
jak również na wdrażanie innowacji 
produktowych, procesowych, marke-
tingowych i organizacyjnych. O do-
tacje mogą ubiegać się mikro, małe 
i średnie firmy działające na obsza-
rach przygranicznych wojewóztwa 
opolskiego, czyli na terenie powiatów 
nyskiego, prudnickiego i głubczyckie-
go.
- Wynika to z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego. Po negocjacjach z Komisją 
Europejską zapisano w nim, że trzeba 

nowe usługi i produkty w MSP na ob-
szarach przygranicznych; dwa nabory 
na innowacje; nabór na podniesienie 
efektywności energetycznej dla firm; 
współpracę gospodarczą i promocję 
(np. udział w targach i misjach) oraz 
nabór na infrastrukturę usług spo-
łecznych (czyli tworzenie np. całodo-
bowych i dziennych domów seniora).
Ogółem w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln 
euro. Na innowacje w przedsiębior-
stwa w tym okresie przeznaczonych 
ma być ok. 61,6 mln euro, a na wspar-
cie przedsiębiorstw i lokalnego bi-
znesu zarezerwowano łącznie ponad 
160 mln euro.

Zdjęcie: Łukasz Józwenko

katarzyna kownacka (OcRg)
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

przybędzie miejsc w żłobkach dzięki unijnemu dofinansowaniu
Ponad 200 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych przybędzie w woj. opolskim. Utworzą je przedsiębiorcy, 
którzy sięgnęli po unijne dotacje na tworzenie takich miejsc. Zarząd województwa właśnie zaakceptował osiem projektów do dofi-
nansowania.

realizować przedsiębiorcy, nie tylko 

przyczynią się do utworzenia miejsc 

opieki dla najmłodszych mieszkań-

ców naszego regionu, ale mają też 

służyć godzeniu życia zawodowego 

i prywatnego ich rodzicom – mówi 

marszałek województwa opolskiego 

Andrzej Buła.

Ogółem zarząd województwa opol-

skiego przyjął do dofinasowania 

w ramach tego naboru osiem z 15 

złożonych projektów firm. Całkowi-

Wsparcie, które otrzymają przedsię-
biorcy, przyznane zostało w ramach 
naboru na tzw. infrastrukturę usług 
społecznych, wpisującego się w pro-
gram „Opolskie dla Rodziny”. Zakła-
dał on możliwość tworzenia żłobków, 
w tym przyzakładowych, czy klubów 
dziecięcych przez przedsiębiorców.
Z projektów firm, którym zarząd wo-
jewództwa przyznał unijne wspar-
cie, wynika że miejsca opieki dla 
maluchów w wieku do 3 lat (w pla-
cówkach zupełnie nowych albo roz-
budowywanych) powstaną m.in. 
w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tu-
łowicach, Kluczborku czy Krapkowi-
cach. Przedsiębiorcy, którzy dostali 
dofinansowanie na ich utworzenie, 
chcą wykorzystać unijne pieniądze 
m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu, 
przebudowę i rozbudowę budynków 
na potrzeby żłobków czy klubów dzie-
cięcych, a nawet na budowę nowych 
obiektów, które mają być miejscami 
opieki dla dzieci.
- Finansowanie tego rodzaju inwesty-
cji wspiera nasze działania w progra-
mie „Opolskie dla rodziny”. Projekty, 
które będą w ramach tego naboru 

ta wartość tych ośmiu projektów to 
ponad 8,2 mln zł, a wartość przyzna-
nego na nie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 
dofinansowania to ponad 4,2 mln zł. 
Największe przyznane w tym naborze 
dofinansowanie dla jednej firmy wy-
niosło prawie 800 tys. zł, a najniższe 
– 115,2 tys. zł.
W puli na cały nabór było nieco po-
nad 18 mln zł. - W związku z tym, że 
wykorzystanych zostało mniej pienię-
dzy, niż zakładaliśmy i pojawiły się 
oszczędności, to na listopad planu-
jemy kolejny nabór na ten cel. Zachę-
camy przedsiębiorców, by sięgnęli po 
te pieniądze – mówi dyrektor OCRG 
Roland Wrzeciono.
Wnioski o dofinansowanie w ramach 
naboru na infrastrukturę usług spo-
łecznych dotyczącego tworzenia 
żłobków czy klubów dziecięcych firmy 
działające na terenie woj. opolskiego 
mogły składać od 8 do 15 maja. Można 
w nim było dostać dofinansowanie na 
inwestycje w infrastrukturę i wyposa-
żenie miejsc, które przyczynią się do 
rozwoju usług opieki nad dziećmi do 
lat 3, czyli np. żłobków - w tym przy-
zakładowych, oddziałów żłobkowych 
czy klubów dziecięcych. Pieniądze 
można w nim też było pozyskać na 
usługi opieki dla dzieci do lat 6 świad-
czone w ramach tzw. alternatywnych 
form opieki dziennej.
O dofinansowanie mogły ubiegać się 
mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa, które prowadzą działalność na 
terenie woj. opolskiego. To kolejny 
nabór, który udało się rozstrzygnąć 
wcześniej, niż zakładano: w sierpniu, 
a nie październiku, jak zapisano w re-
gulaminie.
Ogółem w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln 
euro. Na wsparcie przedsiębiorstw 
i lokalnego biznesu zarezerwowano 
w tym ponad 160 mln euro.

katarzyna kownacka (OcRg)

W naborze wniosków o dofi-
nansowanie działania 10.1.2 In-
frastruktura usług społecznych 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 
dofinansowano 8 projektów. 
W puli na cały nabór było nieco 
ponad 18 mln zł. Ponieważ nie 
cała pula została w całości wy-
korzystana, kolejny nabór plano-
wany jest na listopad tego roku.

Zdjęcie: Łukasz Józwenko

To ważne, by kobiety wracające na rynek pracy miały zapewnioną profesjonalną opiekę dla dzieci. Na zdjęciu pani Katarzyna Ratajczak-Baron ze 
swoimi maluchami. 

Dofinansowanie można otrzymać także na wyposażenie placów zabaw. 

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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POLREGIO oraz PKP Intercity łączą swoje siły! Liderzy kolejowych 
przewozów pasażerskich przygotowali wspólną ofertę dla miłośni-
ków weekendowych podróży. Nowy bilet Razem w Polskę jest już do-
stępny w sprzedaży. Największą zaletą nowej oferty jest możliwość 
odbycia nieograniczonej liczby weekendowych przejazdów pociągami 
obu przewoźników.

Razem w polskę z pkp intercity 
i POLREGIO!

Poznaj Polskę w weekend!
Najwięksi przewoźnicy, dalekobieżny – PKP Intercity oraz regionalny o zasięgu 
ogólnopolskim – POLREGIO, stworzyli wyjątkową propozycję. W ramach współ-
pracy przygotowali wspólny bilet weekendowy Razem w Polskę, który od dziś 
jest dostępny w sprzedaży.  Nowa oferta to znakomita zachęta do weekendowe-
go poznawania kraju. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń oferowanych przez 
POLREGIO i PKP Intercity na wspólnym bilecie weekendowym można np. odkryć 
uroki polsko-litewskiego pogranicza (Suwałki, Trakiszki), wybierając pociąg 
PKP Intercity z Wrocławia, Łodzi lub Warszawy do Białegostoku, a następnie 
skład POLREGIO do Suwałk czy poznać atrakcje turystyczne Roztocza, korzy-
stając z nocnego pociągu TLK z Wrocławia przez Kraków do Rzeszowa z dogod-
ną przesiadką na pociąg REGIO do Zamościa przez Bełżec i Zwierzyniec. 
– Połączenie ofert dwóch tak dużych przewoźników daje podróżnym spore 
możliwości, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Mam nadzieję, że wspólny bi-
let weekendowy zachęci do turystycznego odkrywania uroków naszego kraju 
– mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.
– Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje – to nie tylko nasze nowe hasło, 
ale też faktyczny sposób działania POLREGIO. Stawiamy na integrację z innymi 
przewoźnikami. Nowa, stworzona wspólnie z PKP Intercity oferta to odpowiedź 
na potrzeby naszych pasażerów. Liczymy, że dzięki niej pozyskamy też nowych 
klientów – powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes POLREGIO.  

Weekendowa podróż już od 109 zł!
Oferta umożliwia odbycie nieograniczonej liczby przejazdów od piątku od godz. 
19:00 do poniedziałku do godz. 6:00. Bilet jest dostępny w dwóch wersjach. Op-
cja Razem w Polskę Standard za 109 zł obowiązuje w drugiej klasie pociągów 
TLK i IC oraz w pociągach uruchamianych przez POLREGIO. Natomiast z bile-
tem Razem w Polskę Komfort za 189 zł można podróżować w wagonach drugiej 
klasy wszystkich krajowych pociągów PKP Intercity (EIP, EIC, IC i TLK) oraz PO-
LREGIO (R, IR). Bilety są imienne, tak więc należy pamiętać o wpisaniu w spo-
sób czytelny oraz trwały imienia i nazwiska podróżnego, a także numeru doku-
mentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dokument ten trzeba okazać 
podczas kontroli wraz z biletem. Ofertę weekendową można kupić nawet 30 dni 
przed planowaną podróżą w kasach biletowych obu przewoźników.

Zaplanuj 
podróż z pOl-
REGIO na Ma-
pach Google’a 

z punktu A do punktu B z uwzględnie-
niem połączeń komunikacji miejskiej, 
pociągów oraz dojścia do przystan-
ków – mówi Michał Stilger z biura 
prasowego POLREGIO. Z planowania 
trasy za pomocą Map Google’a można 
korzystać również poprzez smartfony 
oraz tablety. 
Połączenia POLREGIO można też 
sprawdzić za pośrednictwem: Porta-
lu Pasażera PKP PLK, na stronie roz-
kład-pkp.pl, w aplikacji Bilkom oraz 
w takich wyszukiwarkach jak e-po-
dróżnik.pl, Jakdojade czy KOLEO. 
POLREGIO oferuje swoim pasażerom 
unikatową siatkę połączeń. Pociągi 
Przewozów Regionalnych kursują 
w większości regionów kraju, docie-
rając także do miejscowości nieob-
sługiwanych przez innych przewoźni-
ków. Kilka lat temu spółka postawiła 
na zintegrowany transport. Honoruje 
i sprzedaje bilety większości operato-
rów kolejowych, a z połączeń POLRE-
GIO korzystają także pasażerowie ko-
munikacji miejskiej z wielu polskich 
aglomeracji. W tym roku POLREGIO 
rozpoczęło współpracę z przewoźni-
kami autobusowymi

Aby skorzystać z tego nowego narzę-
dzia, należy wejść na stronę www.go-
ogle.pl/maps lub zainstalować apli-
kację Mapy Google. Następnie trzeba 
kliknąć ikonę „Wyznacz trasę” oraz 
wybrać opcję „Transport publiczny”. 
Ostatnim krokiem jest wpisanie skąd 
i dokąd zamierzamy się udać. –  Warto 
zwrócić uwagę, że nowa funkcjonal-
ność pozwala na planowanie podróży 

Rozkład jazdy pociągów POLRE-
GIO można sprawdzić także na 
Mapach Google’a. Dzięki temu 
rozwiązaniu pasażerowie naj-
większego pasażerskiego prze-

woźnika kolejowego w Polsce 
w prosty sposób mogą zaplano-
wać podróż.

Przewozy Regionalne zostały 
laureatem największego w Pol-
sce konkursu certyfikującego 
produkty i usługi – Jakość Roku. 
W tym roku diamentowa statu-
etka w kategorii USŁUGA zosta-
ła przyznana za wprowadzenie 
przez przewoźnika nowej marki 
POLREGIO.

Marka  POLREGIO 
doceniona 
w prestiżowym 
konkursie

Ta prestiżowa nagroda trafiła w ręce 
Przewozów Regionalnych już po raz 
czwarty. W poprzednich edycjach 
eksperci Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji docenili m.in. projekt 
rozbudowy nowych kanałów informa-
cyjnych oraz ofertę sieci połączeń.
 – Bardzo cieszy nas tegoroczny wer-
dykt kapituły. To wyróżnienie jest dla 
nas dowodem, że zmiany, jakie zacho-
dzą w spółce, idą w dobrym kierunku 
i są zauważane przez pasażerów. To 
także potwierdzenie, że nasze hasło 
„Budujemy dobrą kolej, budujemy do-
bre relacje” jest realizowane w prak-
tyce – mówi Anna Lenarczyk, Członek 
Zarządu POLREGIO.
 POLREGIO to marka handlowa wpro-
wadzona przez Przewozy Regionalne 
pod koniec ubiegłego roku. Nowe 
logo i nazwa mają na celu zakomu-
nikowanie pasażerom zmian, jakie 
zachodzą w firmie. 
W zeszłym roku, po raz pierwszy 
w swojej kilkunastoletniej historii, 
największy pasażerski przewoźnik 
kolejowy w Polsce osiągnął zysk. Jest 
to efekt prowadzonej przy wsparciu 
Agencji Rozwoju Przemysłu restruk-
turyzacji, która obejmuje kilkanaście 
obszarów, między innymi takich jak 
modernizacja taboru i optymalizacja 
kosztów działalności.
 Spółka prowadzi wymianę taboru na 
skalę, która nigdy wcześniej nie miała 
w Przewozach Regionalnych miejsca. 
Od początku czerwca w barwach PO-
LREGIO jeździ pięć nowych Linków 
– pociągów wyprodukowanych przez 
PESA Bydgoszcz. Modernizowane są 
elektryczne zespoły trakcyjne. W su-
mie do końca 2018 r. na tory trafą 52 
nowe i w pełni zmodernizowane po-
jazdy.
To nie wszystkie zmiany, jakie za-

chodzą w POLREGIO. Rozwijana jest 
oferta dla pasażerów, m.in. urucha-
miane są nowe połączenia. Trwa tak-
że realizacja projektu integrowania 
transportu kolejowego z komunika-
cją autobusową. Od początku tego 
roku podpisano już kilka umów doty-
czących integracji rozkładów  jazdy 
i możliwości łatwego zakupu biletów 
przez internet. Kontynuowana jest 
również integracja  oferty taryfowej 
POLREGIO  z ofertą taryfową  komu-
nikacji miejskich w dużych aglomera-
cjach.
 Wyróżnienie Certyfikat JAKOŚĆ 
ROKU przyznawane jest od 12 lat. 
To największa w Polsce inicjatywa 
promująca przedsiębiorstwa, organi-
zacje i jednostki naukowo-badawcze, 
dla których wysoka jakość produktów, 
usług czy innowacyjnych i ekologicz-
nych rozwiązań stanowi priorytet, 
a także wyznacza ścieżkę dalszego 
rozwoju.

POLREGIO 
oficjalnym 
przewoźnikiem 
dożynek prezy-
denckich w spale

Przewozy Regionalne, właściciel 
marki POLREGIO, podpisały porozu-
mienie z Kancelarią Prezydenta RP, 
na mocy którego po raz drugi zosta-
ły oficjalnym przewoźnikiem Doży-
nek Prezydenckich. Odbędą się one 
w dniach 16 – 17 września w Spale. 
Z tej okazji, dla uczestników uroczy-
stości, uruchomiony zostanie pociąg 
specjalny na trasie Łódź Kaliska – To-
maszów Mazowiecki – Spała.
Połączenie będzie obsługiwane przez 
autobus szynowy Link. To jeden z pię-
ciu najnowszych i zarazem najnowo-
cześniejszych składów przewoźnika. 
Dla tych, którzy 16 i 17 września 
przyjadą do Spały przygotowano 
wiele atrakcji, takich jak: konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy 
o Nagrodę Prezydenta RP, występy 
zespołów ludowych i gwiazd, a także 
kiermasze oraz zabawy dla dzieci.
Dożynki to tradycyjne, uroczyste, 
podziękowanie rolników za tegorocz-

ne zbiory oraz prośba o pomyślność 
w przyszłym roku. Święto wywodzi się 
ze średniowiecza. Historia Dożynek 
Prezydenckich w Spale sięga 1927 
roku. Uroczystość zainaugurował 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki i tym samym nadał 
jej rangę wydarzenia o charakterze 
państwowym. Tradycję wznowiono 
w 2000 r., a obecny Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej z sukcesem ją 
kontynuuje.

Zbliża się kolejny 
rok szkolny – 
pamiętaj 
o prolongacie 
legitymacji

Podróżny w pociągu zobowiązany jest 
posiadać ważny dokument przewozu 
i wręczać go osobie upoważnionej 
do kontroli na każde żądanie. Osoba 
odbywająca przejazd na podstawie 
biletu ulgowego albo imiennego zo-
bowiązana jest, bez dodatkowego 
wezwania, okazywać i wręczać od-
powiedni dokument poświadczający 
uprawnienie do ulgowego przejazdu 
lub dokument umożliwiający stwier-
dzenie tożsamości. Należy pamiętać, 
że za podróżnego bez ważnego do-
kumentu przewozu uważa się osobę, 
która w trakcie kontroli w pociągu 
nie okaże biletu bądź dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do 
korzystania z ulgowego przejazdu. 
Dla uczniów i studentów jest to legi-
tymacja szkolna lub studencka, która 
musi być ważna na dany okres. Jazda 
beż ważnego dokumentu może kosz-
tować nawet 200 zł. Dlatego warto 
pamiętać o prolongacie legitymacji. 
Zajmuje to niewiele czasu, a może 
oszczędzić nerwów i oczywiście pie-
niędzy. 
Dzieci i młodzież szkolna do ukoń-
czenia 24 roku życia może korzystać 
z ulgi 37% na bilety jednorazowe 
i 49% na bilety okresowe. Natomiast 
studentom do 26 roku życia przy-
sługuje ulga w wysokości 51% na 
wszystkie bilety.

Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie www.polregio.pl


