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Wojewódzkie Święto Plonów w Namysłowie
Zła pogoda nie zakłóciła gali dożynkowej. Wojewódzkie Święto Plonów w Namysłowie odbyło się w podnio-
słej i gorącej atmosferze.
Tradycyjnie zainaugurowała je msza 
św. dziękczynna, odprawiona przez 
ordynariusza Diecezji Opolskiej, bi-
skupa Andrzeja Czaję, biskupa pomoc-
niczego Diecezji Dolnośląskiej - An-
drzeja Siemieniewskiego oraz księży 
proboszcza Bartosza Barczyszczyna 
i duszpasterza rolników ks. Huberta 
Janowskiego.
Barwny korowód, który dotarł na na-
mysłowskie błonia, poprzedziły ko-
rony żniwne. Gospodarze Dożynek 
Wojewódzkich – marszałek Andrzej 
Buła oraz burmistrz Namysłowa, Ju-
lian Kruszyński - witali gości, którym 
nie straszna była deszczowa pogoda, 
dziękowali za tegoroczne plony i za 
podtrzymywanie tradycji i kultury ślą-
skiej.
Marszałek specjalne podziękowania 
skierował do artystów, których dzie-
łem były tegoroczne korony żniwne, 
podkreślał ogromny trud  włożony 
w ich powstanie i nie mniejszą inwen-
cję twórczą.
Chleb dożynkowy, upieczony z mąki 
z tegorocznych zbiorów, wnieśli sta-
rostowie. W tym roku byli to Anna 
Paczkowska ze Smarchowic, która 
wraz z mężem i synem prowadzi go-
spodarstwo rolne o powierzchni 350 
ha, nastawione na produkcję roślinną, 

i ojcem czterech córek.
Marszałek i burmistrz Namysłowa 
podzielili się chlebem z gośćmi dożyn-
kowymi i życzyli, by nigdy chleba nie 
zabrakło w polskich domach.
Życzenia opolskim rolnikom złożyła 
także wicewojewoda Violetta Porow-
ska oraz Herbert Czaja, prezes Izby 
Rolniczej w Opolu. Ten ostatni wyraził 
nadzieję, że rolnikom ich praca będzie 
się na tyle opłacać, że wystarczy nie 
tylko na ubezpieczenia od żywiołów, 

Antoni Konopka, członek Zarządu 
Województwa, poinformował, że 26 
października odbędzie się uroczystość 
poświęcona 20-leciu odnowy wsi 
w województwie opolskim. Kolejnym 
rozstrzygniętym konkursem były ko-
rony dożynkowe oraz prace plastyczne 
kłosowo-ziarnkowe. Przewodnicząca 
komisji prof. Teresa Smolińska poinfor-
mowała, że spośród 29 prac zgłoszo-
nych do rywalizacji, jury jednomyślnie 
I miejsce przyznało koronie z Gogolina 
– Karłubca. Natomiast w kategorii ko-
ron i prac plastycznych ziarnkowych 
I miejsce zdobyła korona z Odrowąża, 
zgłoszona przez Opolski Związek Rol-
ników i Organizacji Społecznych.
Marszałek Andrzej Buła wręczył 
w trakcie gali dożynkowej odznaki 
honorowe „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Opolskiego”. Otrzymali je: Ma-
ria Teodorczyk z Woskowic Małych 
– wieloletnia nauczycielka, społecz-
nik i samorządowiec, która aktywnie 
uczestniczy w programie „Odnowy 
wsi;, Tadeusz Kwiecień ze Smarchowic 
Śląskich - pasjonat historii, współ-
założyciel grupy rekonstrukcji histo-
rycznej „Oka”, organizator „żywych” 
lekcji historii oraz Jadwiga Kawecka 
z Namysłowa - muzealnik, zaangażo-
wana w działalność na rzecz lokalnej 
społeczności, prowadzi zajęcia edu-
kacyjne dla uczestników uniwersytetu 
III wieku, jest inicjatorką wydawnictw 
związanych z historią lokalną.
W części artystycznej gali wystąpili 
Jerzy Kryszak oraz Doda z zespołem 
Virgin.

ma też ponad 100 sztuk bydła. Gospo-
darstwo jest zmechanizowane, a sta-
rościna doświadczona w zdobywaniu 
funduszy pomocowych. Starosta Jacek 
Armata ze wsi Kowalowice, gospoda-
ruje na 170 ha, także specjalizuje się 
w produkcji roślinnej, jest absolwen-
tem Akademii Rolniczej w Poznaniu 

ale na zakup nowoczesnych maszyn.
W drugiej części dożynkowej gali roz-
strzygnięty został konkurs - „Piękna 
wieś opolska 2017”. Wszystkie startu-
jące w konkursie wsie oprócz zajętych 
w rywalizacji miejsc, otrzymały hono-
rowy tytuł „Najpiękniejsza wieś 20-
lecia programu odnowy 1997-2017”. 

Starostowie dożynkowi dotarli na stadion w deszczu.

Odznaczeni honorową odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego”.

Najładniejsze korony z Odrowąża i Karłubca

Fot: Łukasz Józwenko

Marszałek dzielił się chlebem z dożynkowymi gośćmi.

Maria Szylska
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Sejmik z pomocą ofiarom nawałnic
Pierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Sejmiku Województwa Opolskiego radni rozpoczęli od uczczenia 
minutą ciszy zmarłego niedawno Józefa Pękali, długoletniego dyrektora Elektrowni „Opole” oraz Toma-
sza Koniny, byłego dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Sejmik podjął uchwałę o dotacji 
w wysokości 10 tys. złotych na wy-
konanie dokumentacji Zamku Pia-
stów Śląskich w Brzegu. Stara się 
on o wpisanie na Listę Pomników 
Historii, gdzie taka dokumentacja 
jest niezbędna. A ponieważ brzeskie 
muzeum prowadzone jest przez trzy 
jednostki: samorząd województwa, 
powiat i resort kultury, wszystkie 
one zadeklarowały swój udział w do-
finansowaniu tego przedsięwzięcia.
Sejmik zmienił też statut Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neona-
tologii w Opolu, co spowodowane 
było włączeniem Centrum do sieci 
szpitali, która zacznie obowiązywać 
od 1 października. Szpital przy uli-
cy Reymonta zobowiązany został 
do zapewnienia całodobowej opie-
ki medycznej, podobnie jak Szpital 
Wojewódzki przy ul. Katowickiej 
i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny przy ulicy Wo-
dociągowej.
Radni podjęli uchwałę o pomocy fi-
nansowej w wysokości po 50 tys. zło-
tych pięciu gminom poszkodowanym 
w czasie sierpniowych nawałnic. 
Oprócz opolskiego Ciska, pomoc bę-
dzie udzielona gminie Kęsowo w po-
wiecie tucholskim, gminie Chojnice 
– powiat Chojnice, gminie Dziemiany 
- powiat kościerski i gminie Lipusz 
również z powiatu kościerskiego. 

O pomoc materialną do marszałków 
wszystkich województw zaapelowali 
marszałkowie regionu pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego – jak wyjaś-
niał marszałek Andrzej Buła.

W kolejnej części sesji radni wy-
słuchali informacji Zarządu Wo-
jewództwa o pracach związanych 
z przygotowywaniem uchwały anty-
smogowej, która będzie przedmio- Maria Szylska

Spinacze kontaktów
Z inicjatywy Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego przebywała w naszym 
regionie delegacja Klubu Polonia z Komitatu Fejer na Węgrzech.

Wśród kilkunastoosobowej delega-
cji większość stanowiły Polki, które 
wyszły w latach osiemdziesiątych 
XX wieku za mąż za Węgrów, a także 
potomkowie uchodźców, którzy po 
drugiej wojnie światowej nie wró-
cili do kraju. Andrzej Straszewski, 
przewodniczący Klubu Polonia, in-
formował, że w gronie przyjezdnych 
znaleźli się nauczyciele, lekarze, 
urzędnicy, samorządowcy, fotogra-
ficy. W okręgu Fejer Polonia liczy 
około sto osób.
W roku przyszłym klub obchodzić 
będzie swoje 30-lecie działalności, 
a samorząd polski, który jest na 
Węgrzech organem administracyj-
nym – 20-lecie. Andrzej Straszewski 
zachęcał, by w tych jubileuszach 
udział wzięli opolanie.
Z węgierskimi przyjaciółmi spotkała 
się 21 września Komisja Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu oraz 
marszałkowie Andrzej Buła i Roman 
Kolek.
Marszałek Buła witając gości mó-
wił, iż cieszy się, że współpraca 
partnerska zyskała kolejną grupę 
osób aktywnych i ciekawych świata. 
Przy okazji podziękował radnym wo-

że Klub Polonia jest swoistym spi-
naczem kontaktów. Na prośbę wę-
gierskich miast szuka partnerstw 
w samorządach Opolszczyzny i wie-
le tych prób kończy się sukcesem. 
Z taką inicjatywą – nawiązania 
współpracy ze swoimi odpowied-
nikami - wystąpiło też obecne na 
spotkaniu Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów UMWO. Szef Klubu 
Polonia zadeklarował, że podejmie 
poszukiwania.

Maria Szylska

jewództwa za to, że coraz aktywniej 
włączają się w inicjatywy międzyna-
rodowe. - To pokazuje, że wam zależy, 
a my mamy dla kogo je robić. Proszę 
o pielęgnowanie tego partnerstwa 
– apelował. Odpowiadał mu Nor-
bert Rasch, przewodniczący Komisji 
Współpracy: - Musimy uczestniczyć 
w inicjatywach zagranicznych, bo 
jak nie my, to kto? Zauważał też, że 
kontakty z partnerem węgierskim są 
coraz cieplejsze i intensywniejsze. 
Zawiązało się wiele indywidualnych 
przyjaźni.
Andrzej Strszewski mówił też o tym, 

Radni na pierwszej, powakacyjnej, wrześniowej sesji Sejmiku.

tem obrad na kolejnej wrześniowej 
sesji – zapowiedział przewodniczący 
Sejmiku, Norbert Krajczy.

Fot: Łukasz Józwenko
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Wizytacja 
turystycznych 
atrakcji 
Opolszczyzny
Komisja Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu odwiedziła 
atrakcyjne turystycznie miejsca 
naszego województwa.
Pierwszym przystankiem Komisji był 
Zamek w Niemodlinie, który po zaku-
pie przez nowych właścicieli przecho-
dzi gruntowny remont. Choć na zamku 
trwają intensywne prace, to gospo-
darze zachęcają do jego zwiedzania 
z przewodnikiem. Radnych ucieszył 
więc fakt, że zamek udostępniony 
jest zwiedzającym, a właściciele chcą 
współpracować z lokalnym samorzą-
dem, aby ten zabytkowy obiekt stał się 
wizytówką turystyczną regionu.
Komisja odwiedziła też m.in. Zaginio-
ne Miasto Rosenau i hotel Dębowe 
Wzgórze w Jarnołtówku. Właściciele 
obu miejsc przybliżyli radnym etapy 
realizacji projektów, które powstały 
przy wsparciu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013. 
Ostatnie odwiedziny wypadły w Fabry-
ce Robotów w Łączniku. Pomysłodaw-
ca Fabryki zmontował w swoim garażu 
ze starych części samochodowych ro-
boty przypominające wielkie maszyny 
z filmów fantastycznych. 
Program wizyty przygotowała Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna.

Radni w gminie 
kolonowskie
Posiedzenie pierwszej po prze-
rwie wakacyjnej Komisji Na-
uki, Edukacji, Kultury i Sportu 
odbyło się 29 sierpnia w gminie 
Kolonowskie

Radnych województwa przywitali: 
Norbert Koston – burmistrz gminy 
Kolonowskie, Rafał Kupke – przewod-
niczący Rady Gminy oraz Józef Kotyś 
– dyrektor Biblioteki i Centrum Kultu-
ry w Kolonowskiem, a równocześnie 
wiceprzewodniczący Sejmiku.
Goście mieli okazję zapoznać się 
z ofertą kulturalną, sportową i rekre-
acyjną gminy Kolonowskie. O najwięk-
szej atrakcji turystycznej – spływach 
kajakowych rzeką Mała Panew, opo-
wiedział radnym Rafał Kupke. Projekt 
realizowany od 2009 roku, stanowi 
jedną z wizytówek turystycznych 
Opolszczyzny. Radni uznali, że spływy 
Małą Panwią powinny być promowane 
w kraju i za granicą podczas targów tu-
rystycznych, a także w publikacjach. 
Komisja Nauki odwiedziła także miej-
sca związane z kultywowaniem lo-
kalnych tradycji: pawilon przy Izbie 
Regionalnej, gdzie ulokowane zostały 
zabytkowe maszyny i narzędzia rol-
nicze; przysiółek Granica w Stanisz-
czach Małych z przystanią kajakową 
oraz obiekty sportowe - halę sportową 
oraz Orliki.

SM

SM

Członkowie Klubu Polonia na spotkaniu z radnymi i zarządem.
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kONkURS „PiĘkNa WieŚ OPOlSka 2017”

laureaci dobrze znani
W trakcie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie ogłoszone zo-
stały wyniki konkursu „Piękna wieś opolska 2017”. Najwyższe zaszczyty zdo-
był Kadłub w gminie Strzelce Opolskie. 

Gabriela Puzik, liderka wsi Kadłub na tle tablicy zachęcającej do zwiedzenia „Muzeum bez murów.

Konkurs odbywał się w roku jubile-
uszu – 20-lecia odnowy wsi w na-
szym województwie.  Udział w nim 
wzięło 10 miejscowości z 10 opol-
skich gmin. Oceniano dwie katego-
rie:  5  wsi w kategorii „Najpiękniej-
sza wieś XX-lecia odnowy wsi” i  5 
projektów w kategorii „Najlepszy 
projekt odnowy wsi”.
W kategorii „Najpiękniejsza wieś 
XX-lecia odnowy wsi” zwyciężył 
Kadłub (nagroda w wysokości 25 
000 zł), którego jury doceniło za 
duże zaangażowanie mieszkańców 
w realizację projektów tak inwesty-
cyjnych, jak i o charakterze przy-
rodniczym m.in. projekt pn. „Oca-
lić od zapomnienia – kadłubskie 
miejsca modlitwy”. Mieszkańcy 
wykazali się dużą wiedzą i dbałoś-
cią o dziedzictwo, a szczególnie wy-
jątkową wiedzą i zaangażowaniem 
w dbałości o otaczającą przyrodę 
i bioróżnorodność. Zrealizowane 
projekty inwestycyjne to budowa 
hali sportowej, przebudowa Domu 
Strażaka i utworzenie „Centrum 
aktywności wiejskiej”, „Centrum 
sportowo-rekreacyjne – Kadłubek”, 

„Plac Spotkań z Ekologią”, jak łąka 
kwietna, tablice edukacyjne, sad, 
wiejski ogród, hotel dla owadów. 
Komisja konkursowa doceniła też 
projekty odnowy wsi, poprawiające 
jakość i standard życia mieszkań-
ców, jak również bardzo duży udział 
sołectwa w organizowanych spot-
kaniach, szkoleniach, konkursach 
oraz warsztatach krajowych i zagra-
nicznych.

Drugie miejsce otrzymały Stare 
Siołkowice, gm. Popielów (nagroda 
w wysokości 20 000 zł), w których 
doceniono zarówno duże zaanga-
żowanie i integrację mieszkańców 
w realizację projektów odnowy wsi, 
poprawiających jakość i standard 
życia mieszkańców, jak i dbałość 
o otaczającą przyrodę,bioróżnorod
ność, a także realizację projektów 
przyrodniczych. 
Trzecie miejsce otrzymał Kamień 
Śląski, gm. Gogolin (nagroda w wy-
sokości 15 000 zł) – jury zauważyło, 
że systematycznie przeobraża się 
on w wiejski kurort o europejskim 
standardzie, pełni rolę wizytówki 

regionu, łączy funkcje sanatoryjne, 
turystyczne i miejsca pielgrzymko-
wego z walorami spokojnego, zanu-
rzonego w historii miejsca zamiesz-
kania, pełnego ofert społecznych 
i kulturalnych.
Wyróżnienia otrzymały wsie: Ło-
siów, gm. Lewin Brzeski (nagroda 
w wysokości 4 000 zł) oraz Niezdro-
wice, gm. Ujazd (także 4 tys. zło-
tych).
W kategorii „Najlepszy projekt od-
nowy wsi” I miejsce przyznano Ska-
łągom w gm. Wołczyn (nagroda 12 
tys. złotych), II miejsce Ciepielowi-
com, gm. Dąbrowa (nagroda w wy-
sokości 10 000 zł.), a III Niwnicy, 
gm. Nysa (8 tys. zł). Wyróżnienia 
otrzymały wsie Zagwiździe w gm. 
Murów oraz Staniszcze Małe w gm. 
Kolonowskie (nagrody po tysiącu 
złotych).
Nagrody uczestnikom konkursu 
wręczyli marszałek Andrzej Buła 
i Antoni Konopka, członek Zarządu 
Województwa.

Maria Szylska

Laureaci konkursu „Piękna wieś opolska 2017” w towarzystwie członków zarządu i Ryszarda Wilczyńskiego, 
„ojca” odnowy.

Region w pigułce
Prace drogowe w Namysłowie
24 sierpnia rozpoczęła się 
przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 451 w Namysłowie oraz 
zjazdów do stref ekonomicz-
nych.  Modernizowany odcinek 
liczy ponad kilometr i obej-
muje swym zakresem budowę 
nowej konstrukcji jezdni, pasa 
lewoskrętu z drogi wojewódzkiej na zjazd do firmy Velux, zjazd na teren 
strefy ekonomicznej po prawej stronie drogi wojewódzkiej, wyspy-azyle 
dla pieszych, 250 metrowego odcinka kanalizacji deszczowej, a także bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej. Zaplanowano także 
wiele robót instalacyjnych – przebudowę kabli telekomunikacyjnych pod 
zjazdami, zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych, montaż 
oświetlenia, powstaną przejścia dostosowane dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Koszt inwestycji to 2,95 mln złotych, z czego wkład finansowy gminy Na-
mysłów (prace budowlane i dokumentacja) wyniósł 450 tys. złotych. Wy-
konawcą robót jest oleska spółka REMOST, która deklaruje, że zakończy 
zadanie do 27 października tego roku.
Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa, a przede 
wszystkim usprawni ruch w newralgicznym – pod względem gospodar-
czym – punkcie Namysłowa.
Według ostatnio przeprowadzonego pomiaru ruchu przejeżdża tędy około 
5.100 pojazdów w ciągu doby.

Gwiazdy w Lewadzie
26 i 27 sierpnia po raz dwu-
dziesty do zakrzowskiej Le-
wady zjechały gwiazdy kina, 
teatru i telewizji na dwudnio-
we Jeździeckie Mistrzostwa 
Gwiazd Art Cup. Jeździeckie 
Mistrzostwa Gwiazd Art Cup 
odbywały się pod patronatem 
honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego, a gwiazdy rywalizowały w skokach, ujeżdżaniu 
i powożeniu. W wolnych chwilach rozdawały też autografy i chętnie po-
zowały do wspólnych zdjęć.
Podczas uroczystości otwarcia mistrzostw marszałkowie Andrzej Buła 
i Stanisław Rakoczy, wraz z przewodniczącym Sejmiku Norbertem Kraj-
czym, wręczyli odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Otrzy-
mali je: aktor Bogusław Linda, który od wielu lat przyjeżdża do Zakrzowa 
i stał się już prawdziwym przyjacielem województwa opolskiego, wspa-
niała zawodniczka zakrzowskiej Lewady Żaneta Skowrońska i dyrygent 
znanej nie tylko w Polsce Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla Krzysztof Ligenza. O wręczenie 
odznak osobom, które promują nasz region, wnioskował prezes LKJ Le-
wada, a zarazem główny organizator mistrzostw Andrzej Sałacki.

Sierpień 1980 rozpoczął się w lipcu
- Strajki w lipcu 1980 roku 
rozpoczęły się od żądań pła-
cowych i protestów związa-
nych z podwyżkami cen mięsa, 
a zakończyły zmianami ustro-
jowymi – mówił 30 sierpnia, 
na obchodach 37 rocznicy 
Porozumień Sierpniowych 
Roman Kierstein, współgo-
spodarz wraz z marszałkiem województwa opolskiego, Andrzejem Bułą, 
spotkania z założycielami ogólnopolskiego związku „Solidarność”.
Przybyli na nie Ludwika i Henryk Wujcowie, legendarny skarbnik „Soli-
darności”, Józef Pinior, zasłużony dla związku ks. Czesław Nowak, a tak-
że przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys.
Roman Kierstein przypomniał, że w swym szczytowym okresie Nieza-
leżny Związek Zawodowy „Solidarność” liczył 10 mln członków. Henryk 
Wujec zaś mówił, że klęski poniesione w 1956 roku w Poznaniu, w 1970 
na Wybrzeżu oraz w 1976 roku w Ursusie przyniosły wiele bolesnych 
doświadczeń, ale dzięki nim to, co wydarzyło się w roku 1980 nie było 
dziełem przypadku. Józef Pinior, który na wieść o stanie wojennym zde-
ponował u kardynała Henryka Gulbinowicza 80 mln złotych, wspominał, 
że Opolszczyzna jest mu szczególnie bliska, bo tu się ukrywał, a dzięki 
decyzji kardynała Gulbinowicza mógł w Namysłowie wziąć potajemny 
ślub kościelny. 
Zebrani w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej wysłuchali wzrusza-
jącego koncertu zatytułowanego „Łamiemy granice pokoleń”.
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Ważne tematy, lekkie formy
9 września premierą „Moralności pani Dulskiej”  Teatr im. Jana Kochanow-
skiego zainaugurował sezon artystyczny 2017/2018.

To jedna z dwóch premier zapla-
nowana na wrzesień. A w trakcie 
sezonu ma ich być osiem. Poruszać 
będą ważne tematy, w lekkiej for-
mie – jak zapowiedział dyrektor 
Norbert Rakowski. Oprócz tego 
Teatr ma bogate plany związane 
z działalnością edukacyjną, czyta-
niem klasyki, koncertami. 
Po „Moralności pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej, w reżyserii 
Giovanny’ego Castellanosa (spek-
takl zdobył doskonałe recenzje), 
opolscy widzowie obejrzeli 22 
września premierę - „Ostatni gasi 
światło” autorstwa Vojtècha Šte-
pánka, w reżyserii Norberta Rakow-

wentylacji i klimatyzacji (od czerw-
ca prawdopodobnie budynek byłby 
wyłączony).
Obecny na konferencji prasowej 
inaugurującej sezon artystyczny 
marszałek województwa Andrzej 
Buła, potwierdził, że samorząd 
odłożył 6,3 mln złotych na wkład 
własny, który teatr musi dołożyć 
do projektu. - Jesteśmy zdetermi-
nowani, by takie przedsięwzięcie 
przeprowadzić, bo kolejny raz taka 
okazja może się nie powtórzyć, 
przyszłe pokolenia nie wybaczyły-
by nam tego zaniechania. Jest to 
duże wyzwanie i szansa, którą mu-
simy wykorzystać. Już wcześniej 
zadeklarowaliśmy, że każda dodat-
kowa aktywność w pozyskiwaniu 
funduszy będzie przez samorząd 
województwa doceniana w postaci 
dopłat do wkładu własnego i z tej 
obietnicy się wywiązujemy – po-
wiedział marszałek.
W nadchodzącym sezonie teatr 
podejmie też sporo inicjatyw na-
tury edukacyjnej. Opolskie szkoły 
(w swoich budynkach) będą mogły 
zobaczyć spektakl „Beze mnie” au-
torstwa niemieckiego dramatopi-
sarza Michaela Müllera w reżyserii 
Piotra Ratajczaka. Trwa on tyle, ile 
godzina lekcyjna. Natomiast mło-
dzi reżyserzy i aktorzy przygotowa-
li w ramach cyklu spotkań „Klasyka 
Czytana” teksty polskiej klasyki. 
Na pierwszy ogień - Tadeusza Ró-
żewicza „Do piachu” w reżyserii 
Marty Streker. Wstęp na czytanie 
kosztować będzie symboliczną zło-
tówkę, natomiast – jak poinformo-
wał dyrektor Rakowski – nieznacz-
nie podniesione zostały w tym 
sezonie ceny biletów na spektakle.

znowu zobaczymy dwie kolejne 
premiery: „Zdziczenie obyczajów 
pośmiertnych” Bolesława Leśmia-
na w reżyserii Magdy Steker i „Kto 
się boi Virginii Wolf?” Edwarda 
Albee’a w reżyserii Kuby Kowal-
skiego.
Ponadto przygotowywane będą 
dwa projekty we współpracy 
z teatrami - Śląskim w Katowicach 
oraz z Teatrem Współczesnym we 
Wrocławiu. Premiera pierwszego, 
zaplanowana na marzec, to „Kola-
boranci” na podstawie reportażu 
Ageliki Kluźnik w reżyserii Piotra 
Ratajczaka i współpracującego 
z nim Piotra Rowickiego. O drugim  

Zdjęcie: Piotr Wrona

Maria Szylska

Region w pigułce
Ludziom Sierpnia 80
W 37 rocznicę Porumień 
Sierpniowych na opolskim 
skwerze „Solidarności”, gdzie 
mieści się pamiątkowa tabli-
ca, działacze dawnego ruchu 
oporu, delegacje związków 
zawodowych, władz regio-
nalnych i miejskich, a także 
przedstawiciele służb mun-
durowych złożyli 31 sierpnia wiązanki kwiatów.
Wśród uczestników zgromadzenia był m.in. Roman Kiestein z wnuczką 
Michaliną, legenda opolskiej „Solidarności”, przewodniczący Między-
zakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność”, wiceprzewodni-
czący Zarządu Regionu Śląska Opolskiego.
Samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Roman Kolek, 
sekretarz Adam Maciąg oraz doradca marszałka Janusz Wójcik.
Na uroczystość złożenia kwiatów przybyło też wielu mieszkańców Opo-
la.

Dialog buduje
Około 200 młodych ludzi 
– studenci i uczniowie szkół 
średnich – z całej Europy 
wzięło udział w sesji Europej-
skiego Parlamentu Młodzieży. 
Młodzi przebywali w Opolu 
od 30 sierpnia do 3 września. 
A 1 września wzięli udział w 
uroczystej inauguracji 14 sesji 
selekcyjnej, która odbyła się w 
Urzędzie Marszałkowskim, w sali Orła Białego na opolskim Ostrówku.
Młodych parlamentarzystów powitali m.in. marszałek województwa, An-
drzej Buła, który zwracając się do uczestników sesji powiedział: -  Dialog 
jest największą wartością w relacjach międzyludzkich, w rozwiązywaniu 
problemów. Jesteście w Polsce w czasie, gdy obchodzimy 37 rocznicę 
Porozumień Sierpniowych, które stały się efektem dialogu pomiędzy 
władzą komunistyczną a społeczeństwem i zapoczątkowały rewolucyj-
ne zmiany ustrojowe w całej Europie. Dzisiaj z kolei 1 września – obcho-
dzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tragiczny dzień w historii 
Europy, gdy dialog zniknął na kilka lat, bo zastąpiły go działania wojen-
ne. Chciałbym, byście wyjechali z Opola z przeświadczeniem, że dialog 
buduje pozytywne relacje i byście to przekonanie realizowali w waszych 
ojczyznach. Bądźcie naszą nadzieją i dobrą przyszłością! – mówił mar-
szałek Andrzej Buła.
Młodzi parlamentarzyści dyskutowali o delegowaniu pracowników, o sy-
tuacji na rynku pracy, mediacjach, mniejszościach narodowych.
Partnerami sesji było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i działający 
w jego ramach Punkt Informacji Europejskiej Europa Direct Opole.

W Opolu-Żerkowicach bezpieczniej
Nowa dzielnica stolicy woje-
wództwa doczeka się remontu 
ważnego odcinka drogi. Bene-
ficjentem zadania pt. Rozbu-
dowa DW 435 w Opolu obręb 
Żerkowice od km 13 + 947 do 
km 15 + 599 jest miasto Opole. 
1 września prezydent Opola, 
Arkadiusz Wiśniewski ode-
brał umowę podpisaną przez 
marszałka Andrzeja Bułę i członka zarządu Szymona Ogłazę. Całkowita 
wartość inwestycji wyniesie 7 500 000,00 złotych, z czego 6 187 500,00 
złotych stanowią fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja tej inwestycji 
jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. 
Oprócz nowej nawierzchni powstanie potrzebny dla mieszkańców chod-
nik, oświetlone przejście dla pieszych, tablice wyświetlające prędkość 
i temperaturę otoczenia. Początek inwestycji to wiosna przyszłego roku, 
zakończenie planowane jest na koniec października 2018 r. W wyniku jej 
realizacji Opole zyska 1,65 km wyremontowanej drogi.

Pamiętamy o tragedii II Wojny Światowej
W strugach ulewnego deszczu 
wspomniano 1 września bo-
haterów sześcioletniego kosz-
maru wojny, która 78 lat temu 
ogarnęła niemal całą Europę, 
a jej działania militarne roz-
przestrzeniły się daleko poza 
granice Starego Kontynentu. 
Uczczono pamięć o bohaterach 
wojennych, którzy poświęcili życie i polegli w walce o Ojczyznę. Dzięko-
wano tym, tak już nielicznym, żyjącym. Podczas uroczystości odczytano 
Apel Pamięci, a symboliczny hołd bohaterom wyrażono poprzez złoże-
nie pod Pomnikiem o Polskość Śląska Opolskiego biało – czerwonych 
wiązanek i zapalonych zniczy. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy 
Opola, harcerze, kombatanci, samorządowcy miasta i regionu, a wśród 
nich m.in. wicemarszałek województwa Roman Kolek  oraz radny sejmi-
ku Grzegorz Sawicki.

iNaUgURacJa SeZONU aRTYSTYcZNegO 

skiego. - Jest to projekt wyjątkowy, 
ze względu na międzynarodową 
współpracę, którą nawiązał nasz 
teatr. Na scenie zobaczymy aktorów 
polskich i czeskich we współczes-
nym tekście, który będzie tłuma-
czony na trzy języki: polski, czeski 
i migowy – mówił o spektaklu dy-
rektor teatru Norbert Rakowski.
Natomiast na grudzień zaplano-
wana jest premiera „Podwyżki” 
w reżyserii Tomasza Cymermana, 
według tekstu francuskiego dra-
matopisarza Georges’a Perec’a.
Z kolei w lutym przyszłego roku 

przedsięwzięciu dyrektor Rakowski 
na razie nie chciał szerzej mówić, 
bo jego losy zależą od pozyskania 
dodatkowych finansów z resortu 
kultury.
Jeśli o finansach mowa, to „Kocha-
nowski” czeka na rozstrzygnięcie 
ministerialnego konkursu „Nowa 
jakość teatru” (spodziewane jest 
w listopadzie), w którym ubiega się 
o kwotę 20 mln złotych. Gdyby de-
cyzja o przyznaniu pieniędzy była 
pozytywna, teatr przejdzie rewolu-
cję budowlaną. Zaplanowano m.in. 
modernizację widowni, montaż 

Scena z „Moralności pani Dulskiej”.

Konferencja prasowa inaugurująca sezon artystyczny z udziałem mar-
szałka Andrzeja Buły i dyrektora Norberta Rakowskiego.
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Zwiększy się dostęp do badań
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na 24 projekty związane z profilaktyką jelita grubego, 
zwalczaniem chorób cywilizacyjnych oraz dostępem do opieki nad osobami starszymi. Łączna wartość przedsięwzięć, które będą 
realizowane w najbliższych dwóch – trzech latach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 to 35,34 mln złotych, natomiast ich dofinansowanie wyniesie 33,35 mln złotych.

Wręczając umowy marszałek woje-
wództwa Andrzej Buła zwracał uwagę, 
iż usługi medyczne pokrywają cały 
obszar regionu. - Zyskają dzięki nim pa-
cjenci, ale każdy z tych projektów niesie 
też ładunek wiedzy i informacji, dla tych 
którzy będą je realizować – mówił.
Wicemarszałek Roman Kolek oce-
niał, że projekty, na które zostały 
podpisane umowy, są trudne w reali-
zacji, ale poprawią dostęp Opolan do 
wielu świadczeń, w tym do badań 
endoskopowych jelita grubego.  
- Właściwie dublujemy ilość przeprowa-
dzanych zabiegów. Robimy więc duży 
krok do przodu. Mam nadzieję, że po za-
kończeniu programu zabiegi te trafią na 
listę refundacyjną NFZ – powiedział.
W podobnym tonie apelował ks. Arnold 
Drechsler, dyrektor Caritasu Diecezji 
Opolskiej. Instytucja ta otrzymała 1,13 
mln złotych dofinansowania na pro-
jekt „Pilotażowy program medycznych 
świadczeń pielęgnacyjnych”. - To dosko-
nale przemyślany projekt, ze świetnymi 
rozwiązaniami. Chciałbym, by nie skoń-

Maria Szylska

czyło się tylko na pilotażu, ale program 
został rozpowszechniony przez NFZ 
– mówił.
Ponad 5,5 mln złotych dofinansowania 
otrzymał Uniwersytecki Szpital Klinicz-
ny w Opolu na realizację projektu „Moje 

wewnętrzne ja – program zdrowotny 
przeciwdziałający zachorowaniom na 
raka jelita grubego”. Dariusz Madera, 
szef szpitala, informował, że to wspól-
ny program USK i Opolskiego Centrum 
Onkologii. Obie jednostki chcą w ciągu 

dwóch lat przebadać 6 tys. pacjentów 
w grupie wiekowej od 50 do 65 roku 
życia oraz pomiędzy 40 a 49 rokiem, 
u których w rodzinie pojawiło się rozpo-
znanie raka jelita grubego. Dodatkowo 
na potrzeby projektu zakupione zostaną 
dla USK i dla OCO endoskopy. O tym, jak 
zakwalifikować się i przygotować do ba-
dania informować będzie specjalna stro-
na internetowa USK.
Agata Mrózek, reprezentująca spółkę 
Nadir, która to spółka kilka tygodni temu 
otworzyła Dom Seniora Tiliam w Za-
wadzkiem, teraz wdrażać będzie projekt 

24 projekty, na które podpisano 28 sierpnia umowy, realizowane będą w ramach 
dwóch działań RPO WO 2014-2020 – działania 7.4 Wydłużenie aktywności za-
wodowej w zakresie profilaktyki jelita grubego – wartość projektów to 11,52 
mln złotych, dofinansowanie 10,93 mln złotych oraz działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobie-
gających chorobom cywilizacyjnym – wartość projektu to 2,97 mln złotych, do-
finansowanie – 2,8 mln złotych. Podpisano także umowy na projekty z działania 
8.1 dotyczącego opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościa-
mi. W tym przypadku wartość 17 projektów,  spośród 24 podpisanych, wyniesie 
w tym działaniu 20,84 mln złotych, a dofinansowanie – 19,61 mln złotych.

Umowę odebrała Agnieszka Mrózek na dofinansowanie projektu „Se-
niorzy górą”

Maria Szylska

Samo zdrowie
Przeszło 58 mln złotych dofinansowania otrzymają 
opolskie szpitale na projekty związane z doposażeniem 
oddziałów, poprawą efektywności działania, podnie-
sieniem jakości usług medycznych. Łączna wartość 27 
złożonych i zaakceptowanych do realizacji projektów 
z 13 szpitali, to prawie 73,5 mln złotych. Pieniądze po-
chodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020 – oś X Inwesty-
cje w infrastrukturę społeczną.

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się 
24 sierpnia podpisanie umów z pięcioma 
szpitalami. Z siedmioma innymi zostały 
one zawarte na przełomie lipca i sierp-
nia, a jedna - z Krapkowickim Centrum 
Zdrowia podpisana została 13 września. 
Wręczając dyrektorom szpitali umo-
wy marszałek województwa Andrzej 
Buła żartował, że na sali znalazło się 
samo zdrowie. - Każdy projekt będzie 
realizowany z myślą o pacjentach, o za-
gwarantowaniu im lepszej usługi i diag-
nostyki – powiedział, dziękując za trud 
przygotowania dobrych wniosków oraz 
zapowiadając kolejny nabór związany 
z infrastrukturą ochrony zdrowia, który 

zaplanowany jest na wrzesień, a kwota 
przewidziana do podziału, to około 22 
mln złotych.
Wicemarszałek Roman Kolek podkre-
ślał, że realizowane przez szpitale pro-
jekty wpłyną na bezpieczeństwo ich 
mieszkańców, przyczynią się do efek-
tywniejszego zwalczania chorób cywi-
lizacyjnych. Wyliczał, że ponad 64 proc. 
pieniędzy idzie na dofinansowanie pro-
jektów złożonych przez szpitale powia-
towe, 15 proc. na Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny, a 20 proc. na szpitale zarzą-
dzane przez samorząd województwa.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie (umo-
wy podpisane 10 lipca 2017) na realiza-

cję trzech projektów otrzymał 4 mln 
złotych dofinansowania. Dyrektor Nor-
bert Krajczy mówił, że dotąd szpitalowi 
bardzo pomagał  powiat, ale te kwoty 
by go przerosły. - Chcemy otrzymane 
pieniądze przeznaczyć na wyposażenie 
i odtworzenie sprzętu na oddziale no-
worodkowym i położniczym, odnowić 
sprzęt endoskopowy dla oddziału chirur-
gii ogólnej oraz pracowni endoskopowej, 
która dziennie wykonuje kilkadziesiąt 
zabiegów, wreszcie odtworzyć sprzęt na 
oddziale intensywnej terapii. Wykonał 
on już przewidzianą przez producenta 
ilość zabiegów i teraz nam sygnalizuje, 
że serwis już nie pomoże, potrzebny jest 
nowy sprzęt. A chciałbym przypomnieć, 

że świadczymy usługi medyczne nie tyl-
ko mieszkańcom naszego powiatu – mó-
wił dr Krajczy.
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neu-
ropsychiatryczny w Opolu, który otrzy-
mał prawie 5 mln złotych na realizację 
dwóch projektów, chce – jak informował 
dyrektor Krzysztof Nazimek – podnieść 
efektywność w leczeniu chorób cywili-
zacyjnych poprzez wyposażenie w spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny oddziału 
neurochirurgii z pododdziałem inten-
sywnej opieki medycznej. Planowane są 
także roboty budowlane i zakup sprzętu 
w zakresie anestezjologii i intensywnej 
terapii dla oddziału udarowego.
Marek Staszewski,  dyrektor SPZOZ 

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 Kędzierzynie-Koźlu (od października 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny), któ-
rego szpital otrzymał ponad 7,7 mln 
złotych na realizację trzech projektów, 
mówił, że ostatnia tak duża wymiana 
sprzętu i przebudowa miała miejsce 
w 1997 roku, gdy szpital ucierpiał w wy-
niku wielkiej powodzi. W ramach unijnej 
dotacji doposażone w sprzęt zostaną 
oddziały ginekologiczno-położnicze, 
neonatologii, pediatrii, przebudowany 
i doposażony także będzie oddział an-
estezjologii i intensywnej terapii.

„Seniorzy górą”. - Chcemy 35 osób z na-
szego ośrodka oraz z terenu gminy Za-
wadzkie poddać usługom zdrowotnym 
i rehabilitacyjnym. Ich cel jest jeden: 
sprawić, by ludzie starsi jak najdłużej 
byli sprawni fizycznie i intelektualnie, 
samodzielni, mieli jakieś pasje i chęć do 
życia – stwierdziła.
Łącznie w ramach realizacji programu 
opieki nad ludźmi starszymi weźmie 
udział 3325 osób, a w programie profi-
laktyki jelita grubego – 10.650 osób.

Projekty, na które 24 sierpnia podpisano 
umowy na dofinansowanie, realizowane 
będą z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 – działanie 10.1.1 Infra-
struktura ochrony zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 
regionu, oś X – Inwestycje w infrastruk-
turę społeczną. Łączna  wartość 27 za-
akceptowanych projektów z 13 szpitali, 
to 73,5 mln złotych, ich dofinansowanie 
wyniesie 58 mln złotych. Kolejny nabór 
wniosków w ramach tego działania pla-
nowany jest od 20 do 27 września br.

Norbert Krajczy, dyrektor szpitala w Nysie,  mówił, że dotąd szpitalowi 
bardzo pomagał powiat, ale te kwoty (4 mln złotych), by go przerosły.

Fot: Mateusz Tomczak

Fot: Mateusz Tomczak

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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Senior pod opieką
„Zdrowie i aktywność w II połowie życia” to pilotażowy projekt, który będzie w najbliższych miesiącach realizować opolska spółka 
Euromedyk.

- Od 20 lat pracujemy z seniorami 
i na ich rzecz – mówi Tomasz So-
chacki, jeden ze współudziałowców 
spółki. - Od dłuższego czasu czeka-
liśmy na okazję, by z takim projek-
tem wystartować. Unijne dofinan-
sowanie nam to ułatwiło. Mogliśmy 
opracować fajny projekt dla osób 
starszych, jakiego jeszcze nie było.
Euromedyk chce zorganizować 
kompleksową ofertę usług zdro-
wotnych adresowaną do osób star-
szych, niesamodzielnych, zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Weźmie w nich udział 
łącznie 130 osób, po 65 w jednym 
cyklu, który trwać będzie pół roku. 
W projekcie zaplanowano bezpłat-
ną opiekę zarówno w domach nie-
pełnosprawnych, jak i w siedzibie 
Euromedyka, który dysponuje peł-
ną bazą medyczną i rehabilitacyjną 
(łącznie z krytym basenem). 
Na etapie wstępnym każdy z po-
tencjalnych uczestników projektu 
przejdzie kwalifikację medyczną, 
która pozwoli ocenić jego kondycję 
psycho-fizyczną według tzw. ska-
li Barthel, która pozwola określić 
stopień niepełnosprawności, funk-
cjonowanie w środowisku domo-
wym. Przeprowadzony wywiad ma 
odpowiedzieć na pytania: z czym 
potencjalny uczestnik ma najwię-
cej kłopotów, czy potrafi ubrać się 
samodzielnie, zrobić zakupy, ugoto-
wać posiłek, z jakimi uciążliwościa-
mi się zmaga.
Dla osób niesamodzielnych przewi-
dziano wizyty domowe świadczone 
przez opiekunów medycznych, a tak-
że wizyty rehabilitanta, psychologa, 
dietetyka. Dla osób sprawnych fi-
zycznie terapię zajęciową, spotka-
nia integracyjno-aktywizacyjne. Ich 
przebieg oraz rodzaj zależeć będzie 
od potrzeb. Dla jednych gimnastyka 
kręgosłupa, dla innych np. uspraw-
nienie stawów kolanowych.
W projekcie oprócz jego uczestni-
ków udział weźmie 5 fizjoterapeu-
tów i 10 opiekunów medycznych. 
Tomasz Sochacki nie kryje, że to 
właśnie z pozyskaniem personelu 
do obsługi projektu były najwięk-
sze problemy. - Szukaliśmy specja-
listów poprzez ogłoszenia i portal 
„Baza konkurencyjności”, gdzie 
ogłaszane jest zapotrzebowanie na 
konkretne zawody. Na szczęście ten 
etap mamy za sobą. Niebawem za-
czniemy pierwszych pacjentów od-
wiedzać w ich domach – mówi.
Dodatkową korzyścią z wdrażania 

projektu będzie zorganizowanie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyj-
nego, który terapeuci wozić będą 
do domów podopiecznych, a po za-
kończeniu przedsięwzięcia zostanie 
on do dyspozycji pacjentów. Będą 
to szyny ruchowe, drobny sprzęt do 
rehabilitacji w domu – do uspraw-
nienia stawów kolanowych i bio-
drowych, pracy dłoni. Dla potrzeb 
projektu zakupiona także zostanie 
aparatura do pomiaru tkanki tłusz-
czowej, której ustalenie potrzebne 
jest przy wskazaniach dietetycz-
nych.
- To jest głęboko przemyślany i kom-
pleksowy program adresowany do 
osób starszych. Mieć będzie charak-
ter pilotażowy, ale dobrze byłoby, 
gdy po zakończeniu miał on ciąg 
dalszy. Myślę tu o tym, że powinien 
zostać włączony w procedury NFZ. 
Korzyść jest oczywista: łatwiejszy 
dostęp do profesjonalnej rehabili-
tacji, mniejsze kolejki oczekujących 
do ambolatorium, więcej sprawnych 
ludzi w wieku senioralnym. Per sal-
do wszystkim się to powinno opła-
cać – zauważa Tomasz Sochacki.
I dodaje: - Bez wsparcia unijnego 
nie udałoby się nam takiej opieki 
ludziom starszym zaproponować. 
Bo wielu z nich nie stać na opła-
cenie tego rodzaju usług opiekuń-
czych i rehabilitacyjnych. Bez dofi-
nansowania byliby zwyczajnie bez 
szans.

Projekt „Zdrowie i aktywność 
w II połowie życia” - komplek-
sowy program usług zdrowot-
nych dla seniorów” realizo-
wany będzie przez spółkę 
jawną Euromedyk w Opolu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 
– działanie: 8.1 Dostęp do wy-
sokiej jakości usług zdrowot-
nych i społecznych – opieka 
nad osobami starszymi, w tym 
z niepełnosprawnościami.
Wartość projektu to 1,73 mln 
złotych, dofinansowanie – 
1,64 mln złotych. Projekt rea-
lizowany będzie do 30 wrześ-
nia 2018 roku.

Maria Szylska

Sprzęty i przyrządy rehabilitacyjne pomogą w usprawnieniu seniorów.

Fot: Łukasz Józwenko

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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Były dzieci i młodzież, teraz seniorzy
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie właśnie podpisał umowę na dofinansowanie siódmego projektu, który będzie realizował 
z funduszy europejskich. Tym razem adresowany do seniorów. Jego hasło to: „Ruch, zdrowa dieta i opieka krokiem do szczęśliwej 
i pogodnej jesieni życia”.

Andrzej Mrowiec, dyrektor GOZ, 
a zarazem współautor projektu, 
mówi, że to naturalna kolej rzeczy. 
Wcześniej gmina w swoich projek-
tach uwzględniała dzieci i młodzież, 
a teraz przyszedł czas na ludzi doj-
rzałych. I właśnie taka możliwość 
się pojawiła.
Gogolin, to gmina nietypowa. Nie 
dość, że jako jedna z nielicznych  
prowadzi usługi medyczne, to 
jeszcze niedawno zdobyła pierw-
sze miejsce w Polsce w konkursie 
„Zdrowa gmina”, przyznane przez 
Unię Onkologiczną za badania prze-
siewowe w kierunku wykrycia cho-
rób nowotworowych, takich jak rak 
piersi, jelita grubego, szyjki macicy. 
Rywalizowało 700 gmin.
W ramach nowego projektu wspar-
cie otrzyma 159 osób. - Będą to 
– wyjaśnia Andrzej Mrowiec – osoby 
w wieku poprodukcyjnym, kobiety 
w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni 
powyżej 65 roku życia, w tym osoby 
niepełnosprawne, ale także takie, 
które chcą dbać o dobre zdrowie lub 
takie, u których nasiliły się proble-
my somatyczne i psychiczne, które 
mają kłopoty z poradzeniem sobie 
z codziennym funkcjonowaniem. 
Chcemy zwiększyć ich świadomość, 
a przede wszystkim zachęcić do 
większej aktywności fizycznej i spo-
łecznej.
Ośrodek zdrowia współpracuje 
z Akademią III wieku, z klubami 
seniora, sołtysami i przewodniczą-
cymi rad dzielnic. Zaproszono ich 
na spotkania, by szczegółowo poin-
formować o projekcie i zachęcić do 
jego propagowania. Osoby chętne 
do wzięcia udziału w programie wy-
pełniają specjalne formularze, któ-
re pozwalają wstępnie zorientować 
się w ich warunkach domowych, 
stanie zdrowia, potrzebach. Te do-
kumenty będą potem weryfikowane 
przez fachowców, oni też będą kwa-
lifikować uczestników i decydować, 
czy rehabilitacja powinna odbywać 
się w warunkach domowych, czy 
potrzebna jest wizyta logopedy, 
psychologa, geriatry, czy uczest-
nik jest na tyle sprawny, że chętnie 
weźmie udział w zajęciach rucho-
wych, spotkaniach z dietetykiem, 
czy rehabilitantem.
Program projektu jest bardzo boga-
ty. Jednym z jego założeń jest popra-
wa jakości i dostępności do usług 
zdrowotnych. Zaplanowano zwięk-
szenie dostępności do diagnostyki Maria Szylska

się nie opłaca, bo można wszystko 
kupić w sklepie. Może i można, ale 
po co iść na łatwiznę, skoro przy 
odrobinie wysiłku fizycznego może-
my mieć świetne własne uprawy, na 
dodatek bez użycia chemii.
W projekcie, oprócz jego uczestni-
ków, udział wezmą fizjoterapeuci, 
pielęgniarki, logopeda, psycholog. 
- Narodowy Fundusz Zdrowia obciął 
mi kontrakt, więc 3 fizjoterapeutów 
będę mógł oddelegować do projek-
tu. Najtrudniej było zdobyć pielęg-
niarki, bo tych wszędzie brakuje, 
ale na szczęście się udało – mówi 
dyrektor Mrowiec.
Cieszy się też, że realizacja projek-
tu pozwoli wziąć w nim udział oso-
bom, dla których NFZ już świadczeń 
nie przewiduje. Tak na przykład 
było z młodym człowiekiem, który 
był przez 7 lat unieruchomiony po 
wypadku. Półtoraroczna rehabilita-
cja postawiła go na nogi, ale świad-
czenia już się skończyły. Samotnej 
matki nie stać na wykupienie ko-
lejnych zabiegów, a chłopak ich po-
zbawiony, zaprzepaści to, co udało 
się osiągnąć.

dzięki funduszom PEFRON. Problem 
w tym, że po 5 latach Fundusz wyco-
fał się z prowadzenia wypożyczalni. 
Przejęła więc ja gmina i mieszkań-
cy dzięki temu nadal korzystają ze 
zgromadzonego sprzętu. Projekt 
unijny pozwoli rozszerzyć ilość 
i różnorodność sprzętu, z którego 
będą mogli korzystać potrzebują-
cy z terenu gminy Gogolin. Projekt 
taką szansę daje.
Andrzej Mrowiec mówi, że gogo-
lińska inicjatywa powinna być dla 
uczestników i pożyteczna i przyjem-
na. - Program będzie modyfikowany 
na bieżąco – zapowiada. - Chcemy, 
by po zajęciach ruchowych uczest-
nicy mogli wziąć udział w spotka-
niach z ciekawymi ludźmi, psycho-
logiem, dietetykiem, uczestniczyć 
w zajęciach kulinarnych, gdzie będą 
sporządzać zdrowe sałatki i surówki. 
Będę gorąco namawiał do tego, by 
właściciele przydomowych ogród-
ków znowu wrócili do własnych 
upraw warzyw i owoców. Nic tak 
nie smakuje, jak pomidor czy ogó-
rek samodzielny wyhodowany. Nie 
przekonują mnie tłumaczenia, że to 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie bierze udział w siódmym z kolei unijnym projekcie.

laboratoryjnej, RTG, USG. Organi-
zowane będą pikniki, festyny i akcje 
promujące zdrowie. Dla minimum 
10 osób, które nie kwalifikują się 
do usług świadczonych przez NFZ, 
zorganizowana zostanie opieka dłu-
goterminowa w warunkach domo-
wych. Z wizytą do domu pacjenta 
przyjadą pielęgniarka i rehabilitant. 
Przewidziano też akcję szczepień na 
grypę dla seniorów, a dla personelu 
i wolontariuszy kursy i szkolenia.
Drugim celem projektu jest utrzy-
manie sprawności psycho-ruchowej 
i zdrowotnej osób starszych. Zapla-
nowano tu spotkania z psychiatrą 
i psychologiem, usługi neurologo-
pedy, ćwiczenia tai-chi, jogi, wy-
cieczki rowerowe, nordic walking, 
zajęcia typu „zdrowy kręgosłup”, 
zajęcia na basenie.
Projekt zakłada również utworzenie 
wypożyczalni sprzętu medyczne-
go, w której znajdą się łóżka spe-
cjalistyczne, podnośnik wannowy, 
balkoniki, pneumatyczne materace 
przeciwodleżnowe, inhalatory. Za-
lążek takiej wypożyczalni udało się 
w Gogolinie zorganizować wcześniej 

Projekt zatytułowany „Ruch, 
zdrowa dieta, edukacja i opieka 
krokiem do szczęśliwej i pogodnej 
jesieni życia”, realizowany jest 
przez Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Gogolinie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 
– działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i spo-
łecznych – opieka nad osobami 
starszymi, w tym z niepełno-
sprawnościami. Wartość projektu 
to 734 tys. złotych, potrwa on do 
końca lipca 2019 roku.

Andrzej Mrowiec twierdzi, że bez 
unijnych funduszy gogoliński pro-
jekt byłby realizowany, ale na pew-
no w mocno okrojonym zakresie.
Teraz do kwoty dofinansowania 693 
tys. złotych tys. złotych (734 tys. 
złotych wartość całego projekt), 
Gminny Ośrodek Zdrowia z własne-
go budżetu dołoży 40 tysięcy zło-
tych. - Jesteśmy w tej szczęśliwej 
sytuacji, że zawsze możemy liczyć  
na zrozumienie i współpracę zarów-
no burmistrza Joachima Wojtali, jak 
i radę gminy – mówi Andrzej Mro-
wiec.

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.



OPOlSkie WiadOMOŚci RegiONalNe8  Wrzesień 2017

     www.opolskie.pl

FUNdUSZe eUROPeJSkie

Myśl o sobie – dbaj o zdrowie!
Firma „Trans Medyk Ratownictwo” pod koniec ubiegłego roku wygrała razem z Brzeskim Centrum Medycznym konkurs na realizację 
projektu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym – nadwadze, otyłości i cukrzycy dla subregionu północnego. Teraz – bogatsza 
o zdobyte doświadczenia – będzie go realizować także na terenie subregionu południowego obejmującego powiaty: krapkowicki, 
kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki i strzelecki.

Projekt nosi tytuł „Myśl o so-
bie – dbaj o zdrowie!” I zakłada 
kompleksową interwencję eduka-
cyjno-zdrowotną oraz wdrożenie 
działań zapobiegających nadwa-
dze, otyłości i cukrzycy. W pierw-
szym jego etapie przebadanych 
zostanie 37 tysięcy osób – 12 ty-
sięcy dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 do 18 roku życia oraz 23 tys. 
osób dorosłych w przedziale wie-
kowym od 45 do 65 lat. - Z naszych 
doświadczeń wynika, że łatwiej 
wyselekcjonować grupę dziecięco-
młodzieżową, niż osób dorosłych. 
Tych ostatnich trudno namówić  
do udziału w badaniach. Dotąd 
radziliśmy sobie w ten sposób, że 
wykorzystywaliśmy duże imprezy 
plenerowe, przy tej okazji robio-
ne były pomiary ciśnienia i cukru. 
Wiele osób zachęciliśmy do wy-
pełnienia ankiet i uczestnictwa 
w programie. Projekt dla subregio-
nu południowego będzie trudniej-
szy, bo aura już nie bardzo sprzyja 
imprezom plenerowym. Ale na 
pewno współpracować będziemy 
ze szkołami, ośrodkami zdrowia, 
prowadzić dużą kampanię medial-
ną. Chcemy też namówić szefów 
zakładów pracy, by pozwolili nam 
do nich wejść i przeprowadzić 
wstępną kwalifikację. Każdy pra-
codawca dbający o zdrowie swojej 
załogi powinien do takiej inicjaty-
wy odnieść się ze zrozumieniem 
– uważa Piotr Majchrzyk, współ-
autor projektu z ramienia „Trans 
Medyka”.
Badania przesiewowe obejmują 
m.in. pomiary wagi i wzrostu, by 
określić BMI oraz badania pozio-
mu cukru.
Po wyselekcjonowaniu grupy 700 
osób, rozpocznie się drugi etap 
projektu tzw. jego multikompo-
nent, który przewiduje indywidu-
alne spotkania uczestników z die-
tetykiem, psychologiem, trenerem 
personalnym. W sumie takich in-
dywidualnych konsultacji projekt 
zakłada aż 4.200. 
- Każdy z uczestników otrzyma 
zalecenia medyczne i dietetycz-
ne, będzie mógł bezpłatnie wziąć 
udział w zajęciach ruchowych. 
Dla dorosłych odbywać się one 
będą prawdopodobnie w weeken-

dy, bo chcemy wykorzystać przede 
wszystkim sale gimnastyczne przy 
szkołach, ale mamy też nadzieję, 
że uda się utworzyć grupy nor-
dic-walking, poprowadzić zajęcia 
na pływalniach. Zaplanowane są 
warsztaty dietetyczne, w trakcie 
których uczestnicy będą się uczyć 
planowania jadłospisów, świado-
mych zakupów, robienia zapraw 
domowych. Minimalny okres die-
toterapii, to trzy miesiące – infor-
muje Piotr Majchrzyk. I dodaje, że 
chciałby, by na tych warsztatach 
pojawili się znani sportowcy i lu-
dzie, którym udało się pokonać sa-
mych siebie – przezwyciężyć włas-
ne słabości, czy na trwałe zrzucić 
wagę. Mogą być oni przykładem, 
że jak się czegoś bardzo prag-

utrzymać – informuje koordynator 
projektu.
Skąd udział w projekcie psycholo-
ga? To ważne dla rodziców dzieci, 
by nauczyć ich, jak motywować 
pociechę do wysiłku i diety, jak 
podnieść jej poczucie wartości, 
czym nagrodzić za osiągnięte 
cele. Otyłym dorosłym, często wy-
cofanym z życia społecznego to 
wsparcie pomoże w samoakcep-
tacji, pokonaniu depresji, wyjściu 
z domu.  Ten projekt musi się udać 
- przekonuje Piotr Majchrzyk.
Regionalny program zdrowotny 
zapobiegający chorobom cywiliza-
cyjnym – nadwadze, otyłości i cuk-
rzycy, to pierwszy w kraju program 
zakrojony na tak dużą skalę i wy-
soko oceniony przez Agencję Oce-

Maria Szylska

Projekt zatytułowany „Myśl 
o sobie- dbaj o zdrowie” realizo-
wany będzie w ramach RPO WO 
2014-2020 – działanie 8.1 Do-
stęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. Cał-
kowita wartość projektu to 2,97 
mln złotych, dofinansowanie 
– 2,80 mln złotych. Projekt obej-
muje subregion południowy, 
a jego wykonawcą będzie firma 
Trans Medyk Ratownictwo.

nie, to można to osiągnąć. A my 
będziemy służyć im  wsparciem 
w dążeniu do celu.
Projekt zakończy etap trzeci 
– ewaluacja i monitoring. Każdy 
z uczestników będzie prowadził 
indywidualny dziennik zdrowia, 
w którym znajdą się zapisy do-
tyczące poczynionych postępów, 
ponadto będzie je co dwa tygodnie 
kontrolował specjalista.
- Najważniejsze, by zajęcia za-
planować na tyle atrakcyjnie, by 
ludzie nie chcieli z nich zrezyg-
nować. Będziemy na bieżąco mo-
nitorować ich obecność, dzwonić, 
pytać o przyczyny absencji. Tym, 
którzy w trakcie projektu osiągną 
pożądaną wagę, damy instruktaż: 
co dalej należy robić, by efekty 

W trakcie imprez plenerowych była okazja, by zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru.

ny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji. W Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 prze-
znaczono na jego sfinansowanie 
łącznie 22,6 mln złotych.

Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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Seniorzy mają się czuć bezpieczniej
Dzięki telemedycynie udało się ocalić życie wójta jednej z namysłowskich gmin. Inni użytkownicy urządzeń telemedycznych chwalą 
sobie możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem i zapewniają, że czują się bezpieczniej.

Fundacja Centrum Edukacji, Kom-
petencji, Innowacji i Technologii, 
jako lider, oraz Miejski Klub Spor-
towy „Suples” w Krapkowicach 
i krakowska Fundacja św. Bene-
dykta postanowiły projekt „Tele-
medycyna szansą osób starszych 
na lepsze życie” kontynuować. 
W pierwszej jego edycji udział 
wzięło tysiąc osób (i tyle samo 
przewidzianych jest w nowej 
edycji). Miały zapewnioną 24 go-
dzinną opiekę medyczną, w razie 
potrzeby szybką konsultację kar-
diologa i przyjazd specjalistycznej 
karetki. Problem w tym, że w roku 
przyszłym pierwszy projekt już 
się kończy, a ludzie przyzwyczaili 
się, że w domu mają urządzenie, 
które zapewnia im poczucie bez-
pieczeństwa. I pytają: co dalej? 
Tym dalszym ciągiem ma być dru-
ga edycja projektu, na realizację 
której Fundacja Centrum Eduka-
cji właśnie podpisała w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego umowę.
Choć cel obu projektów jest ten 
sam: zapewnić ludziom cho-
rym, niepełnosprawnym, często 
też samotnym, dostęp do opieki 
medycznej, to w drugiej edycji 

projekt został wzbogacony o do-
świadczenia zdobyte wcześniej. 
- W połowie września rozpoczę-
liśmy dużą akcję informacyjną. 
W województwie odbędzie się 
około trzydziestu spotkań ze spe-
cjalistami, którzy poinformują, 
na czym projekt polega, jak wziąć 
w nim udział, gdzie pozyskać do-
kumentację. Każdy z uczestni-
ków będzie miał założoną kartę 
z historią choroby. Oprócz kon-
sultacji kardiologicznej udzielane 
będą porady geriatryczne, diabe-
tologiczne, dietetyczne. Dla pa-
cjentów z nadwagą przewidziano 
możliwość wypożyczenia rower-
ków rehabilitacyjnych – mówi An-
drzej Świerczek, prezes Suplesu. 
- Inną nowością będzie zlokalizo-
wanie trzech punktów konsultacji 
kardiologicznej w regionie. Idzie 
o to, by część podopiecznych mo-
gła skorzystać nie tylko z porad 
medycznych w postaci usługi te-
lemedycznej, ale by niektóre przy-
padki mógł skonsultować lekarz 
kardiolog podczas wizyty stacjo-
narnej. Lokalizacja nie jest jesz-
cze do końca ustalona. Wstępnie 
myślimy o Opolu, bo tu jest naj-
większe skupisko mieszkańców 

oraz o Głuchołazach, które mają 
dobre zaplecze w postaci szpita-
la i sanatorium rehabilitacyjnego 
dla osób po zawałach.
Partnerzy projektu w doborze 
podopiecznych ściśle współpra-
cują z organizacjami pozarzą-
dowymi – głównie z opolskim 
oddziałem Polskiego Związku 
Niewidomych, Towarzystwem 
Walki z Kalectwem, czy Stowa-
rzyszeniem Diabetyków. To głów-
nie z tych środowisk rekrutuje się 
większość korzystających.
Spośród tysiąca osób, które we-
zmą udział w projekcie, 350 jest 
w grupie zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z orzeczoną 
niepełnosprawnością.
Natomiast jak wyjaśnia Andrzej 
Świerczek jedynym warunkiem 
technicznym, by zakwalifikować 
się do projektu jest posiadanie te-
lefonu stacjonarnego lub komór-
kowego. - Podopieczny – mówi 
– otrzymuje teletransmiter oraz 
instrukcję, jak urządzenie obsłu-
giwać. Jest ono małe, wygląda jak 
prostokątne pudełko, z którego 
wychodzą kable zakończone dio-
dami ze specjalnymi „łapkami”, 
które przykleja się w okolicach 

piersiowych lub przy nadgarst-
kach. Trzeba tylko wybrać numer 
telecentrum, gdzie dyżurujący 
lekarz zobaczy zapis badania 
i udzieli porady lub w sytuacji za-
grożenia życia wezwie karetkę.
Taki przypadek miał właśnie 
miejsce w jednej z gmin powiatu 
namysłowskiego. Pacjent poczuł 
się źle, EKG wykazało stan przed-
zawałowy serca, a szybka reakcja 
dyżurnego sprawiła, że pacjent 
po dwukrotnym badaniu EKG, 
błyskawicznie dojechał do szpi-
tala na oddział ratunkowy, dzięki 
czemu nie doszło do rozległego 
zawału mięśnia sercowego. In-
formację na ten temat przekazała 
Krystyna Pachlik, prezes Okręgu 
Opolskiego Polskiego Związku 
Niewidomych, która aktywnie 
uczestniczy w promowaniu pro-

jektu i firm wsparcia, jakie pro-
jekt oferuje również członkom 
PZN.
W pierwszej edycji projektu naj-
więcej jego uczestników rekruto-
wało się właśnie z powiatu namy-
słowskiego. Być może dlatego, że 
tam prężnie działają organizacje 
pozarządowe.
Druga edycja projektu, podobnie 
jak pierwsza, na pewno zdobę-
dzie uznanie osób zamieszkują-
cych małe środowiska, bo to dla 
nich szansa, by uzyskać specjali-
styczne porady medyczne bez wy-
chodzenia z domu, bez kolejek do 
gabinetów, bez stresu, który to-
warzyszy osobom niepełnospraw-
nym przy takich eskapadach.

Projekt zatytułowany „Telemedycyna szansą ludzi starszych na lepsze ży-
cie 2” realizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa VIII – Integracja 
społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i medycznych. Liderem projektu jest Fundacja Centrum Edukacji, Kom-
petencji, Innowacji i Technologii, partnerami Miejski Klub Sportowy „Su-
ples” w Krapkowicach oraz krakowska Fundacja św. Benedykta. Wartość 
projektu to 1,96 mln złotych, dofinansowanie – 1,85 mln złotych. Projekt 
realizowany będzie do końca lutego 2019 roku.

Jak działa system Tele ekg

Maria Szylska

System TELE EKG 
umożliwia przekazy-
wanie zapisu EKG przez 
telefon bezpośrednio 
od pacjenta do dyżuru-
jących przez całą dobę 
lekarzy. TELE EKG 
umożliwia opiekę kar-
diologiczną pacjentom 
leczonym ambulatoryj-
nie oraz opuszczającym 
oddziały szpitalne. 

Sygnał ten zostaje następnie przekształcony na obraz krzywej EKG i odczytany na monitorze komputera przez dyżurującego 
lekarza. Pacjent ma również możliwość bezpośredniej rozmowy z dyżurującym lekarzem.

Istota działania sy-
stemu polega na wy-
posażeniu pacjenta 
w małe przenośne 
urządzenie transmiter, 
które przyłożone do 
słuchawki telefonicz-
nej przetwarza sygnał 
EKG z dwóch elektrod, 
przyklejonych do klatki 
piersiowej pacjenta, na 
sygnał dźwiękowy. 

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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Znów można się starać o pieniądze na zakładanie żłobków
Drugi w tym roku nabór dla przedsiębiorców, którzy chcieliby stworzyć żłobki, np. przyzakładowe, kluby dziecięce czy alternatywne 
formy opieki dziennej dla dzieci do lat 6, ogłosiło właśnie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. W puli jest tym razem 8 mln zł.

ju usług opieki nad dziećmi do lat 3, 
czyli np. żłobków - w tym przyzakła-
dowych, oddziałów żłobkowych czy 
klubów dziecięcych. Pieniądze można 
w nim też pozyskać na usługi opieki 
dla dzieci do lat 6 w ramach tzw. al-
ternatywnych form opieki dziennej. 
– Nie można natomiast dostać w nim 
dofinansowania na wsparcie edukacji 
przedszkolnej, bo na ten cel pienią-
dze zarezerwowano w ramach innych 
naborów – wyjaśnia dyrektor OCRG 
Roland Wrzeciono.
Zgodnie z regulaminem maksymalna 
kwota dofinansowania do jednego 
projektu może wynieść do 800 tys. zł, 
a minimalna 100 tys. zł. Planowany 
termin rozstrzygnięcia to kwiecień 
2018 r.
W rozstrzygniętym w sierpniu, po-
przednim naborze na tworzenie żłob-
ków i alternatywnych miejsc opieki, 
zarząd województwa opolskiego 
przyjął do dofinansowania osiem z 15 

Maria Urbacka ze Żlinic z rodziną. Takiej grupie maluchów wcale niełatwo zapewnić fachową opiekę.

złożonych projektów. Całkowita war-
tość tych ośmiu projektów to ponad 
8,2 mln zł, a wartość przyznanego na 
nie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 dofinansowania to 
ponad 4,2 mln zł. W puli na cały na-
bór było nieco ponad 18 mln zł.
Z analizy przyjętych do dofinansowa-
nia projektów wynika, że kiedy przed-
siębiorcy skończą ich realizację, na 
Opolszczyźnie powstanie ponad 200 
nowych miejsc opieki dla dzieci do 
lat 3 w żłobkach i klubach dziecię-
cych. Miejsca opieki dla maluchów 
- w placówkach zupełnie nowych 
albo rozbudowywanych - powstaną 
m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, 
Tułowicach, Kluczborku czy Krapko-
wicach. 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. Największe przy-
znane w tym naborze dofinansowanie 
dla jednej firmy wyniosło prawie 800 
tys. zł, a najniższe – 115,2 tys. zł.
Ogółem w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 jest 
blisko 950 mln euro. Na wsparcie 
przedsiębiorstw i lokalnego biznesu 
zarezerwowano w tym ponad 160 
mln euro.
Do tej pory w latach 2014-2020 pod-
ległe samorządowi województwa 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospo-
darki ogłosiło dziesięć naborów dla 
firm. Osiem z nich już rozstrzygnięto. 
Wśród rozstrzygniętych były nabory 
na: wprowadzanie w przedsiębior-
stwach nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych; nowe usługi 
i produkty w MSP na obszarach przy-

O dofinansowanie w ramach tego 
naboru mogą się starać mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które 
prowadzą działalność na terenie wo-
jewództwa opolskiego. Firmy będą 
mieć czas na składanie wniosków 
o unijne wsparcie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego od 6 do 13 listopada. 
Ogłoszenie tego naboru było możli-
we, ponieważ w poprzednim, przepro-
wadzonym w maju a rozstrzygniętym 
w sierpniu, nie wykorzystano pełnej 
puli pieniędzy.
- Finansowanie tego rodzaju inwesty-
cji wspiera nasze działania w progra-
mie „Opolskie dla rodziny”. Projekty, 
które będą w ramach tego naboru 
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.
W ramach tego naboru można do-
stać dofinansowanie na inwesty-
cje w infrastrukturę i wyposażenie 
miejsc, które przyczynią się do rozwo-

granicznych; dwa nabory na innowa-
cje; nabór na podniesienie efektywno-
ści energetycznej dla firm; nabór na 
współpracę gospodarczą i promocję 
(np. udział w targach i misjach) oraz 
dwa nabory na infrastrukturę usług 
społecznych: na tworzenie całodobo-
wych i dziennych domów seniora oraz 
na tworzenie żłobków, klubów dzie-
cięcych czy na usługi opieki dla dzieci 
do lat 6 świadczone w ramach tzw. al-
ternatywnych form opieki dziennej.

Zdjęcie: Łukasz Józwenko

katarzyna kownacka (OcRg)

Uwaga! W najbliższym czasie 
w całym województwie zorga-
nizowane zostaną spotkania 
informacyjne dla firm, które 
chciałyby skorzystać z unijnego 
wsparcia na tworzenie żłobków. 
Więcej informacji na stronie in-
ternetowej OCRG.
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To jest baza, w której warto być
Firmy doradcze i szkoleniowe z Opolszczyzny, które zostaną wpisane do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych, już wkrótce będą 
mogły szkolić mikro, małych i średnich przedsiębiorców z wykorzystaniem unijnego wsparcia. Zachęcamy do wpisywania się firm 
z regionu do tej bazy!

cowników, a przez to do poprawy 
konkurencyjności ich firm – mówi 
marszałek województwa opolskie-
go Andrzej Buła.
Przedsiębiorca, który z unijnego 
wsparcia zechce skorzystać, bę-
dzie jednak musiał firmę szkolą-
cą wybrać z ogólnopolskiej Bazy 
Usług Rozwojowych. – Będzie to 
mogła być firma z Opolszczyzny 
albo z innego regionu – wyjaśnia 
Dariusz Mazurczak, wicedyrek-
tor Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki ds. rozwoju gospodar-
czego. – Zachęcamy więc opolskie 
firmy doradcze i szkolące, by wpi-
sywały się do Bazy, i by jak najwię-
cej takich firm mogło mieć ofertę 
dla naszych przedsiębiorców.
Jak informuje Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP) 
- Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
jest kontynuacją ogólnopolskiej 
wyszukiwarki www.inwestycjaw-

kadry.pl prowadzonej przez PARP. 
Przez minione 10 lat umieszczono 
w niej pół miliona ofert szkolenio-
wych, z których skorzystało ok. 250 
tys. osób. Jak zaznacza PARP w za-
kładce dotyczącej BUR - dzięki niej 
firmy szkoleniowe i doradcze zy-
skują bezpłatną możliwość zapre-
zentowania swojej oferty, a małe 
i średnie firmy mogą w niej znaleźć 
lub zamówić szkolenia, doradztwo, 
coaching itd. z dofinansowaniem 
z funduszy europejskich.
Co ważne - korzystanie z Bazy 
Usług Rozwojowych jest całkowi-
cie bezpłatne - zarówno dla firm 
świadczących usługi rozwojowe, 
jak i przedsiębiorców czy osób 
poszukujących takich ofert. Moż-
na w niej znaleźć oferty szkoleń 
z zakresu np. finansów, admi-
nistracji i organizacji, logistyki, 
marketingu, prawa, zarządzania 
zasobami ludzkimi czy funduszami 

unijnymi. Swoją ofertę prezentują 
w niej także firmy z województwa 
opolskiego, np. oferujące kursy dla 
spawaczy, kursy obsługi MS Excel, 
kursy z zakresu zarządzania, nego-
cjacji, prawa pracy, kursy operato-
rów wózków i inne.
- Ale wiemy, że takich firm może 
być znacznie więcej, a przez to 
opolska oferta dla naszych przed-
siębiorców może być bogatsza 
– podkreśla Dariusz Mazurczak. 
Zaznacza, że firmy, które chciały-
by oferować szkolenia z unijnym 
wsparciem, muszą legitymować 
się ściśle określonymi certyfikata-
mi, których wymaga PARP. Ich ak-
tualna lista znajduje się na stronie 

Już od przyszłego roku opolscy 
przedsiębiorcy będą mogli sko-
rzystać z unijnego wsparcia na 
szkolenia czy doradztwo dla sie-
bie i swoich pracowników. Pienią-
dze na ten cel zarezerwowane są 
w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Opolskiego, 
w Działaniu 7.5.
W ramach tego działania oferowa-
ne będzie wsparcie szkoleniowe 
i doradcze skierowane do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców 
z województwa opolskiego oraz 
ich pracowników. Dofinansowanie 
dla jednej firmy w ramach tego 
działania może wynieść do 12 tys. 
zł - w przypadku mikroprzedsię-
biorstw; do 24 tys. zł - w przypadku 
firm małych i do 48 tys. zł - w przy-
padku firm średnich.
- Mamy nadzieję, że te pieniądze 
posłużą naszym przedsiębiorcom 
do podniesienia kwalifikacji pra-

katarzyna kownacka (OcRg)

Zdjęcie: Łukasz Józwenko

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 – oś VII Konkurencyjny rynek pracy, działanie 7.5 - Szko-
lenia, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla 
MŚP i ich pracowników – łączna alokacja wyniosła 30 mln złotych.

Pracodawcy będą mogli skorzystać z usług sprawdzonych firm.

PARP.
Zainteresowani Bazą użytkownicy 
mogą skorzystać z telefonicznej 
pomocy konsultantów pod nr 801 
808 108. Dla przedsiębiorców, 
świadczących usługi doradcze czy 
szkoleniowe, przydatne natomiast 
będą następujące linki:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.
pl/
http://serwis-uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/
http://serwis-uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/baza-wiedzy/lista-
certyfikatow-akredytacji

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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Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom pasażerów podróżujących 
po Polsce pociągami kilku prze-
woźników, oferujemy Państwu 
Pakiet Podróżnika.

W ramach Pakietu Podróżnika 
można zakupić maksymalnie 6 
biletów ważnych na przejazd po-
ciągami spółek PKP Intercity, PO-
LREGIO, PKP SKM w Trójmieście. 
Pakiet Podróżnika jest dostępny 
w oznaczonych za pomocą pikto-
gramów kasach biletowych u wy-
żej wymienionych przewoźników 
od 11 września 2017 roku.

W Pakiecie Podróżnika dostępne 
są bilety na jednorazowy przejazd 
w wagonie z miejscami do siedze-
nia, z gwarancją albo bez gwaran-
cji tego miejsca (z wyłączeniem 
miejsc menadżerskich). 
W ramach Pakietu uwzględniane 
są wszystkie zniżki i oferty han-
dlowe przewoźników. 

Pakiet Podróżnika – udogodnie-
nie w podróży z przesiadkami

lubisz weekendowe i niedrogie podróże? 
Ulubione miejsca w Polsce przez cały week-
end, bez ograniczeń? Proponujemy bilet 
turystyczny i mini bilet turystyczny.
Bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów od godziny 18:00 w pią-
tek, do godziny 6:00 w poniedziałek (termin ważności rozpoczyna się od 
daty wskazanej na bilecie).
Niewątpliwym plusem jest możliwość korzystania z oferty w tzw. „dłu-
gie weekendy”, wtedy ważność biletu rozszerza się również na dni świą-
teczne sąsiadujące bezpośrednio z weekendem.
Na bilecie należy wpisać imię i nazwisko oraz posiadać dokument 
stwierdzający tożsamość. Posiadacze biletu turystycznego i mini bile-
tu turystycznego mogą podróżować na jego podstawie na wybranych 
odcinkach linii kolejowych poza granicami Polski. Szczegółowe wykazy 
odcinków, na których honorowane są te bilety, znajdują się na stronie 
www.polregio.pl w zakładkach z ofertami międzynarodowymi w komu-
nikacji z Republiką Czeską i Niemcami.

Bilet dostępny jest w wersjach:
Bilet turystyczny w cenie 45,00 zł brutto – oprócz pociągów specjalnych 
– jest honorowany w pociągach REGIO oraz pociągach osobowych: Ar-
rivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Kolei 
Małopolskich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
(z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter). Szczegółowe informa-
cje nt. honorowania biletów w pociągach innych przewoźników dostęp-
ne są na stronie https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/pomoc/hono-
rowanie-biletow/
Mini bilet turystyczny w cenie 39,00 zł brutto honorowany jest tylko 
w pociągach REGIO.
Bilet turystyczny i mini bilet turystyczny możesz nabyć: w kasie bileto-
wej, u konduktora i w automacie biletowym.

Grupowy przewóz osób to:
• oferta dla grup zorganizowa-
nych (szkół, uczelni, stowarzy-
szeń, klubów i innych organizacji) 
składających się z 10 osób (nie 
wliczając przewodników),

• około 30% zniżki (taryfa RA-
ZEM) na podróż,

• możliwość łączenia zniżki 
z ulgami ustawowymi (np. szkol-
ną, studencką, dla osób niepełno-
sprawnych),

• bezpłatna przejazd dla prze-

wodników grup (na każde 10 osób 
płacących 1 przewodnik podróżu-
je bez dodatkowych kosztów).
Infolinia dla zamawiających bilet 
w ofercie Grupowy przewóz osób 
jest czynna od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt w godz. 8.00-
16.00.

Numery infolinii: 22 47 32 354 
(z telefonów komórkowych) i 800 
022 222 (z telefonów stacjonar-
nych).

Zamów bilet w ofercie Grupowy 
przewóz osób przez internet!

Jesień, to czas, gdy dzieci i młodzież szkolna 
wyjeżdża na „zielone szkoły”. Przedstawia-
my ofertę, z której warto skorzystać przy 
takich okazjach. 

Przewóz bagażu ręcznego, roweru lub zwie-
rząt w pociągach
W ramach bagażu ręcznego po-
dróżny może przewozić rzeczy, 
których właściwości, zamknięcie, 
objętość i masa pozwalają na ła-
twe i niepowodujące ryzyka szkód 
przenoszenie oraz umieszczenie 
w przeznaczonych do tego miej-
scach. Zabrania się umieszczania 
bagażu ręcznego na miejscu do 
siedzenia. Bagaż zabierany przez 
podróżnego nie może zagrażać 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w transporcie, przeszkadzać in-
nym podróżnym, ani zakłócać 
prawidłowego funkcjonowania 
ruchu. Podróżny jest zobowiąza-
ny do sprawowania nadzoru nad 
przewożonym bagażem i odpowia-
da za szkody wyrządzone osobom 
lub mieniu podczas przewozu. 
Podróżny może przewieźć bez-
płatnie, jako bagaż ręczny, łatwo 
przenośne przedmioty w liczbie do 
3 sztuk (np. walizka, plecak, torba 
podróżna, neseser, narty, paczka, 

karton, drobny sprzęt gospodar-
stwa domowego). Bezpłatnie może 
być przewożony wózek dziecięcy 
przez osobę podróżującą razem 
z dzieckiem, jak również instru-
menty muzyczne, sztalugi i duże 
teczki rysunkowe, jeżeli nie utrud-
niają przejścia i nie przeszkadzają 
innym podróżnym. Podróżny może 
przewieźć odpłatnie w cenie 7,00 
zł. - w ramach bagażu ręcznego 
- każdą następną łatwo przenoś-
ną rzecz powyżej 3 sztuk przewo-
żonych bezpłatnie, pod warun-
kiem, że ich rozmiary umożliwiają 
sprawny załadunek i wyładunek 
z pociągu oraz przemieszczanie 
się z nimi wewnątrz pociągu oraz, 
o ile ze względu na swoje gaba-
ryty nie utrudniają przejścia i nie 
przeszkadzają innym podróżnym. 
Wyłączone z przewozu są rzeczy, 
których przewóz jest zabroniony 
na podstawie odrębnych przepi-
sów oraz rzeczy niebezpieczne lub 

mogące wyrządzić szkodę osobom 
lub mieniu ze względu na swą kon-
strukcję (np. wystające ostre czę-
ści) lub zawartość (np. cuchnące, 
żrące, toksyczne substancje, ma-
teriały łatwopalne, wybuchowe). 
Jeżeli przewóz bagażu ręcznego 
zagraża bezpieczeństwu i porząd-
kowi w transporcie (w tym, jeśli 
jego liczba lub gabaryty mogą 
utrudnić podróż innym osobom 
lub spowodować opóźnienie po-
ciągu w związku z wydłużonym 
załadunkiem i wyładunkiem), ob-
sługa pociągu może nie dopuścić 
podróżnego do przewozu. 
POLREGIO umożliwia przewóz 
rowerów w pociągu, jeżeli są one 
łatwe do przemieszczania, nie za-
kłócają świadczenia danej usługi 
kolejowej i jeżeli umożliwia to ta-
bor. Informacja o możliwości prze-
wozu rowerów w danym pociągu 
jest zamieszczona w rozkładzie 
jazdy. Podróżny może zabrać ze 
sobą do pociągu jeden nieopako-
wany rower i przewieźć go odpłat-
nie. Cena biletu na rower jest zry-
czałtowana i wynosi 7,00 zł.
Podróżny może pod swoim nadzo-
rem przewozić zwierzęta, jeżeli nie 
są one uciążliwe dla współpodróż-
nych (np. z powodu hałasu, zapa-
chu itp.). Zabrania się umieszcza-
nia zwierząt na miejscu siedzenia, 
nawet gdy podróżny zabezpieczy 
miejsce, np. kocem. Podróżny od-
powiada za stan sanitarny miejsca, 
w którym przewozi zwierzęta. Bez-
płatnie, w ramach bagażu ręczne-
go, można przewozić małe żywe 
zwierzęta (w tym psy), umiesz-
czone w transporterach lub odpo-
wiednich pojemnikach (klatkach, 
pudłach, koszach, skrzynkach 
itp.). Odpłatny przewóz psa (bez 
pojemnika) – nie więcej niż jedne-
go, bez względu na wielkość – pod 
opieką dorosłego podróżnego, jest 
dozwolony pod warunkiem, że 
podróżny posiada aktualne świa-
dectwo szczepienia psa, pies jest 
trzymany na smyczy i ma założony 
kaganiec. W tym przypadku należy 
zakupić bilet dla czworonoga w ce-
nie 4,50 zł. 

Jeśli idzie o POLREGIO, są to 
m.in.:

1. Ty i raz, dwa, trzy,
2. Bilet Górski,
3. Połączenie w dobrej cenie,
4. Bilety strefowe czasowe w Aglo-
meracji Krakowskiej,
5. Kolej dla seniora.

Pakiet Podróżnika to oszczędność 
czasu i ułatwienie dla pasażerów, 
dzięki któremu nie muszą oni 
oczekiwać w kilku kolejkach, a bi-
lety na całą podróż mogą zaku-
pić w jednym okienku kasowym. 
Pozwala to oszczędzać również 
papier przeznaczony na bilety, co 
szczególnie ucieszy miłośników 
ekologii.

Propozycja jest pierwszym kro-
kiem w kierunku wypracowania 
Wspólnego Biletu. W niedalekiej 
przyszłości planowane jest do-
łączenie do Pakietu Podróżnika 
innych operatorów kolejowych 
działających w Polsce.

Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.polregio.pl

korekta rozkładu 
jazdy pociągów.
15 października br. zostanie wpro-
wadzona ostatnia w tym roku ko-
rekta rozkładu jazdy pociągów. 
Zarządca infrastruktury, tj PKP 
Polskie Linie Kolejowe, w związ-
ku z prowadzonym w całym kraju 
planowanymi remontami torowy-
mi, wprowadzają w czasie trwa-
nia rocznego rozkładu jazdy sześć 
takich korekt. W obrębie naszego 
województwa będą to zmiany nie-
wielkie, kilkuminutowe. Jednak, 
aby nie być zaskoczonym wcześ-
niejszym odjazdem pociągu, pro-
simy zapoznać się ze zmianami na 
naszej stronie internetowej www.
polregio.pl . 


