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Milionowe inwestycje w rekreację i historię
Kędzierzyn-Koźle buduje nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem oraz przebudowuje teren 
wokół bunkra przeciwlotniczego, w którym znajdzie się nowoczesne muzeum. Wszystko to możliwe jest dzięki 
dotacji unijnej.
Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla docze-
kają się nowego basenu. W miejscu, 
gdzie realizowana jest inwestycja, 
prowadzone są już intensywne pra-
ce budowlane. Na terenie AZOTOR-u 
przebudowywany jest dawny hotel. 
Tam znajdzie się pływalnia, dodatkowo 
zbudowany będzie basen zewnętrzny, 
park wodny. Obok niecek znajdować się 
będzie boisko do siatkówki plażowej, 
zjeżdżalnie, tor wodny i strefa rekreacji. 
Kompleks basenowy powinien zostać 
otwarty latem przyszłego roku. Plano-
wana jest także rewitalizacja poniemie-
ckiego bunkra przy ul. Zwycięstwa.
13 października zostały podpisane 
umowy pomiędzy Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Opolskiego 
a gminą Kędzierzyn – Koźle na dofinan-
sowanie inwestycji.
– To są kolejne projekty, na które otrzy-
maliśmy dofinansowanie od marszałka 
województwa opolskiego. Centrum 
aktywności ma stać się miejscem od-
poczynku. Mamy jedną krytą pływal-
nię, ale bardzo obleganą, często nie 
ma możliwości, aby mieszkańcy mogli 
z niej skorzystać. Kolejny nasz projekt 
związany jest z instalacją historyczną. 
Mamy stowarzyszenie, które potrafi 
przedstawiać historię II wojny świato-
wej w atrakcyjny sposób. Od kilku lat 
wskazywało ono, że na ten cel można 
wykorzystać istniejące schrony. Tutaj 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego wyniosło 95 proc., to jest bardzo 
duże wsparcie dla naszego miasta – po-
wiedziała Sabina Nowosielska, prezy-
dent Kędzierzyna-Koźla.
Przygotowanie dawnych schronów na 
cele muzealne pochłonie ponad milion 
złotych, dofinansowanie - ponad 881 
tysięcy złotych. – Będzie, to miejsce 
edukacji historycznej – informował 
Waldemar Ociepski, prezes stowarzy-
szenia Blechhammer 1944. – Bazuje-
my na pracy dyplomowej Katarzyny 
Rogowskiej, schron będzie odnowiony 
i wodoszczelny. W środku znajdą się 

eksponaty nawiązujące do II wojny 
światowej. Zagospodarujemy teren 
w kierunku Kanału Gliwickiego. Mamy 
przygotowane ekspozycje – dodał Wal-
demar Ociepski.
Marszałek Andrzej Buła zaznaczał, że 
umowy podpisywane z Kędzierzynem-
Koźlem są częścią większego projek-
tu związanego z rewitalizacją. – Do 
programu przygotowywaliśmy się od 
trzech lat. Dzięki analizie wiemy, kto 
z niego skorzysta i co zostanie wyre-
montowane. 150 milionów złotych roz-
dysponowanych zostało między 5 miast 
subregionalnych  i 30 innych opolskich 
miast zakwalifikowanych do programu 

– powiedział marszałek Andrzej Buła.
Kędzierzyn-Koźle otrzymał na przygo-
towanie Centrum Aktywności prawie 
5 milionów złotych, a cała inwestycja 
warta jest ponad 20 milionów 500 
tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, oś X In-
westycje w infrastrukturę społeczną, 
działanie 10.2 Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Umowę w imieniu samorządu województwa podpisali z prezydent Sabiną Nowosielską marszałek województwa, Andrzej Buła oraz członek Zarządu 
Szymon Ogłaza.
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Piotr Wrona
Na terenie przyszłego parku wodnego w Azotach roboty idą pełną parą.  
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ekonomia i smog
Radni województwa na wrześniowej sesji sejmiku przyjęli m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za I 
półrocze 2017 roku.

Jak informował skarbnik, Stanisław 
Mazur, w pierwszej połowie roku 
uzyskano dochody w wysokości 
213,7 mln złotych, co stanowi 40 
proc. planu oraz zrealizowano wy-
datki na poziomie 190,3 mln złotych 
tj. 35,1 proc. planu. Wydatki bieżą-
ce ogółem wykonane zostały na po-
ziomie 44,1 proc. planu rocznego, 
a wydatki majątkowe na poziomie 
23,2 proc. planu. Najważniejsze 
kierunki inwestycji to drogi woje-
wódzkie (ponad 31 mln złotych) 
i projekt „Opolskie mobilne (12,6 
mln złotych). I połowa 2017 roku 
zakończyła się nadwyżką budżeto-
wą w kwocie ponad 23 mln złotych. 
Natomiast w wydatkach bieżących 
najpoważniejszą kwotę stanowiły 
dotacje dla regionalnych przewo-
zów kolejowych – 22,8 mln złotych, 
fundusze na utrzymanie i dotowa-
nie wojewódzkich instytucji kultury 
– ponad 14 mln złotych, dotowanie 
pasażerskich przewozów autobuso-
wych – 12,7 mln zł oraz współfinan-
sowanie projektów edukacyjnych 
– prawie 14 mln złotych.
Udział województwa w podatku CIT 
wyniósł ponad 44 mln złotych (52 
proc. planu), a w podatku PIT – 13,5 
mln zł (tj. 45,6 proc.).
Skarbnik podkreślał, że taka sy-
tuacja finansowa w pierwszym 
półroczu, to norma, budżet woje-
wództwa jest w pełni wypłacalny, 
a większość wojewódzkich instytu-
cji kultury i jednostek zdrowia nie 
ma zobowiązań wymagalnych i nie 
korzysta z długoterminowych kre-
dytów komercyjnych.
Radni po burzliwej dyskusji przy-
jęli uchwałę tzw. antysmogową. 
Jej ostateczna wersja wprowadza 
ograniczenia odnoszące się do nie-
których rodzajów paliw stałych 
i dotyczy węgla brunatnego, mu-
łów i flokoncentratów węglowych. 
Ograniczenie to zaczęło obowiązy-
wać od 1 listopada 2017 roku. Pre-
zentując uchwałę Antoni Konopka, 
członek Zarządu Województwa, 
przypomniał, że zarząd wycofał 
się z zapisu dotyczącego instalacji 
grzewczych, bowiem ich wymiana 
– jak się szacuje – kosztowałaby 
w naszym województwie ok. 1 mld 
złotych, natomiast w międzyczasie 
rząd wydał rozporządzenie, w któ-
rym wprowadził zakaz sprzedaży na 
terenie kraju kotłów klasy niższej, 
niż piąta. Rząd zapowiedział też 
wydanie kolejnego rozporządzenia 
dotyczącego norm spalania.
W dyskusji głos zabierał m.in. 
Grzegorz Ostromecki z Koalicji na 
Rzecz Czystego Powietrza. W emo-
cjonalnym wystąpieniu mówił, iż 
radni biorą odpowiedzialność za los 

swoich wyborców, za ich zdrowie 
i życie. - Proszę wycenić moje ży-
cie i 400 innych osób, które zmarły 
przedwcześnie na skutek smogu 
– mówił. Wiceprzewodnicząca sej-
miku Elżbieta Kurek stwierdzała, 
że mamy do czynienia ze schizo-
frenią polityczną. Wicepremier 
Mateusz Morawicki zapewniał, że 
problem zanieczyszczeń powietrza 
jest ponadpartyjny, dotyczy kwestii 
zdrowia, a część radnych opozycji 
chce zablokować inicjatywy po-
dejmowane przez przedstawiciela 
swojej partii – zauważała. Była to 
odpowiedź na kilkadziesiąt pytań 
złożonych przez radnego Leszka 
Antoszczyszyna (PiS) pod adresem 
zarządu.
Po przerwie, którą zarządził prze-
wodniczący sejmiku, Norbert Kraj-
czy, Dariusz Byczkowski w imieniu 
Klubu Radnych PiS, powiedział: 
- Nasze obawy i głosy nie wynikają 
z braku zrozumienia rangi proble-
mu, ale niepokoju, że prawo, które 
przyjmujemy będzie nieskutecz-
ne i robione trochę pod publiczkę. 
Uważam, że powinniśmy poczekać 
na rozporządzenie rządu, natomiast 
co do kierunku zmian – jesteśmy 
„za”. Traktujemy ten problem nie 
w kategoriach politycznych, ale me-
rytorycznych.
Przewodniczący Norbert Krajczy 
stwierdził, że niezależnie od wy-
niku głosowania, uchwała już jest 
zwycięska. - W przerwie odwiedzi-
ło mnie dwóch pacjentów z astmą, 

żeby podziękować za podjęcie tej 
inicjatywy. Jako lekarz mam z tego 
powodu dużą satysfakcję – powie-
dział.
Ostatecznie za uchwałą głosowało 
20 radnych, wstrzymało się 5, jeden 
był przeciwny.
Radni zgodzili się też, by druga z ko-
lei filia opolskiego WORD mieściła 
się w Nysie. Szymon Ogłaza, członek 
zarządu, mówił, iż zadecydowało 
o tym kilka argumentów: doskonała 
współpraca z nyskim starostwem, 
które przygotowało plac manewro-
wy oraz sale egzaminacyjne, czyn-
nik czasowy i finansowy – zdający 
nie będą musieli przyjeżdżać do 
Opola. Z rozeznania wynika, że wie-
le osób mieszkających po sąsiedz-
ku, w województwie dolnośląskim, 
będzie w Nysie zdawać egzamin na 
prawo jazdy kategorii B i B1. Poza 
tym WORD realizuje program anty-
stresowy – egzamin w swoim miej-
scu zamieszkania, to mniejszy stres 
i szansa na większą zdawalność.
*   * * 
12 października odbyła się druga 
część XXXII sesji Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego. Poświęcona 
została kwestii: rozpatrzeniu skar-
gi, którą złożyła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Opolu 
spółka Energy Trade z Kluczborka na 
uchwałę sejmiku z marca tego roku, 
dotyczącą „Planu gospodarki odpa-
dami dla województwa opolskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnie-
niem lat 2023-2028”.

Maria szylska

Wrześniowe obrady sejmiku.

Jak wyjaśniał Manfred Grabelus, 
dyrektor Departamentu Ochrony 
Środowiska UMWO, w pierwotnej 
wersji WPGO przewidziane były trzy 
instalacje do termicznej utylizacji 
odpadów. Spółka Energy Trade pla-
nowała wybudowanie swej insta-
lacji na terenie opolskiego „Metal-
chemu”. Projekt WPGO przesłany 
został do zaopiniowania przez Mi-
nisterstwo Środowiska, a to uznało, 
że skoro na Opolszczyźnie działają 
dwie cementownie, które mają po-
zwolenie na spalanie 600 tys. ton 
odpadów i zachowują wysokie stan-
dardy tego spalania, istnienie do-
datkowych trzech instalacji nie jest 
wskazane. Zostały więc one z WPGO 
wykreślone.
Przeciwko tej nowej wersji uchwa-
ły, przyjętej w marcu przez sejmik, 
zaprotestowała spółka Energy Tra-
de odwołując się do WSA. Skarżący  
uznali, że – z punktu widzenia prze-
pisów dotyczących ochrony środo-
wiska - jest to działanie niepożąda-
ne, a także irracjonalne w aspekcie 
optymalizacji i racjonalnego plano-
wania procesów spalania odpadów. 
Poza tym ogranicza inicjatywę lo-
kalnej przedsiębiorczości w zakre-
sie podejmowania nowych, wysoko-
kapitałowych inwestycji.
Sejmik w przyjętej w tej sprawie 
uchwale zwrócił się do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu z wnioskiem o oddalenie 
skargi ze względu na brak interesu 
skarżącego lub odrzucenie jej ze 
względu na brak zasadności posta-
wionych w skardze zarzutów.
Za takim rozwiązaniem opowiedzie-
li się wszyscy obecni na sesji radni 
(22 osoby).
Sejmik wybrał ze swego grona trzy 
osoby do Komitetu Audytu. Ten 

nowy obowiązek wynikał z treści 
zawartych w znowelizowanej usta-
wie o biegłych rewidentach, fir-
mach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym. Jak wyjaśniał skarbnik 
województwa, Stanisław Mazur, 
idzie o transparentność wyboru 
biegłych rewidentów, którzy badają 
samorządowe finanse i o zrównanie 
w obowiązkach samorządy, które 
emitują obligacje, z obowiązkami 
przedsiębiorców emitujących papie-
ry dłużne. Sejmik w skład komitetu 
wybrał Zbigniewa Ziółkę (PO), jako 
przewodniczącego oraz Bogdana 
Wyczałkowskiego (PSL) i Huberta 
Kołodzieja (MN). Radni PiS zrezyg-
nowali z prawa zgłoszenia kandyda-
ta ze swojego klubu.
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senior brzmi dostojnie
- Patrząc na wypełnioną po brzegi widownię Teatru im. Kochanowskiego my-
ślę, że jego dyrektor mógłby pozazdrościć frekwencji – mówił marszałek wo-
jewództwa opolskiego, Andrzej Buła, inaugurując Regionalny Dzień Seniora.

Opolski teatr był 17 października gwarny 
od rana. Jego foyer wypełniło kilkanaście 
stoisk z ciekawymi ofertami dla seniora. 
Reklamowały się szkoły specjalizujące 
się w różnych kursach i zajęciach oraz uni-
wersytety III wieku, można było wykonać 
badanie cukru i ciśnienia krwi, uczono 
udzielania pierwszej pomocy medycznej, 
odbyły się warsztaty teatralne.
Uroczystość zgromadziła emerytów i ren-
cistów z całego województwa. - Gratuluję 
wam energii, pasji i chęci wspólnego prze-
żywania chwil wolnych od pracy – mówił 
marszałek Andrzej Buła, dodając, że sło-
wo „senior” brzmi dostojnie, bo określa 
osobę zasłużoną, o dużym doświadcze-
niu życiowym, znającą jego drogowska-
zy i sposoby, jak je innym wskazywać. 
- Mamy wobec was zobowiązanie, by się 
dobrze wami opiekować, a jednocześnie 
chciałbym mieć w was dobrych partne-
rów do rozstrzygania spraw dotyczących 
regionu – mówił marszałek wręczając 
nominacje do nowo powołanego Forum 
Seniorów Samorządu Województwa 
Opolskiego. W jego skład weszło  36 osób 
reprezentujących różne miejsca zamiesz-
kania, a przede wszystkim różne orga-
nizacje i stowarzyszenia. Forum ma być 
ciałem opiniującym i doradczym.
Barbara Dębska, jedna z członkiń Forum, 
mówiła, iż na emeryturze nie ma czasu się 
nudzić, bo pracuje społecznie – w ochot-
niczych strażach pożarnych, a także 
założyła koło emerytów przy Urzędzie 

Nowo powołani członkowie Forum Seniorów

Gminnym w Popielowie. - Ludzie po wielu 
latach pracy chcą, by o nich pamiętano. 
Ważne też, by zachęcić ich do jakiejś ak-
tywności, do wyjścia z domu i większej 
integracji. Wśród największych bolączek 
dostrzegam nierozwiązane problemy 
ochrony zdrowia i wielomiesięczne ko-
lejki do lekarza. A człowiek w podeszłym 
wieku, to na ogół człowiek mocno scho-
rowany – mówiła.
Bożena Hasij Domagała, inna z członkiń 
Forum, uważała, że tego rodzaju organi-
zacja jest niezwykle potrzebna, by mogła 
artykułować potrzeby seniorów, a jedno-
cześnie przekonywać ich, by podzielili się 
swoimi doświadczeniami i potrafili nawet 
w zaawansowanym wieku cieszyć się peł-
nią życia.
Marszałek Andrzej Buła na zakończenie 

uroczystości wręczył drobne upominki 
i dyplomy uznania 15 osobom, które wy-
różniają się w pracy na rzecz środowiska 
senioralnego.
Spotkanie zakończyły występy artystycz-
ne. Regionalny Dzień Seniora zorgani-
zowany został przez Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Opolu, lidera 
projektu „Nie – Sami – Dzielni – rozwój 
usług  społecznych oraz wspierających 
osoby niesamodzielne” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Inte-
gracja Społeczna, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maria szylska

Fot: Łukasz Józwenko

Region w pigułce
„Opolskie dla Rodziny” w Brukseli
O sytuacji demograficznej 
w Polsce i Europie rozmawia-
li 27 września w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli 
przedstawiciele urzędu mar-
szałkowskiego województwa 
opolskiego, europosłowie oraz 
delegacje z Portugalii, Hiszpa-
nii, Francji, Włoch i Niemiec. 
Konferencji przewodniczyli przedstawiciele Opolszczyzny – wicemarsza-
łek Roman Kolek i posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazło-
wiecka. Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek zwrócił 
uwagę, że Opolszczyzna zdiagnozowała sytuację demograficzną w wo-
jewództwie. – Wielkim wyzwaniem jest dla nas walka z depopulacją, za-
angażowaliśmy wszystkie siły, aby wypracować model przeciwdziałania 
niekorzystnym trendom demograficznym. W 2014 został wprowadzony 
w życie program „Opolskie dla Rodziny”, który dzieli się na cztery pakiety. 
Te skutecznie zaspakajają najważniejsze potrzeby regionu – mówił. Opol-
szczyzna postawiła również na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku 
pracy, co ma w przyszłości zaspokoić potrzeby związane ze zdobywaniem 
pracy, która jest atrakcyjna, spełni aspiracje i zapewni oczekiwane wyna-
grodzenie.

Opolskie Lamy po raz piętnasty
Piętnasta edycja Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy odbyła się pod ha-
słem „Panorama Kina Polskiego”, a poświęcona była problematyce pol-
skiej kinematografii widzianej z rozmaitych perspektyw. W tym roku festi-
wal, m.in. dzięki współpracy z samorządem województwa, wyszedł także 
poza granice miasta.
Mówił o tym, 27 września, podczas wspólnej konferencji prasowej z or-
ganizatorami imprezy wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Dzięki dotacji z 
budżetu województwa w wysokości 25 tysięcy złotych, została zorganizo-
wana promocja festiwalu – w jedenastu miejscowościach odbyły się objaz-
dowe pokazy filmów dokumentalnych pod hasłem „Dokumentalna odsło-
na kina”. Partnerami w tym projekcie były ośrodki kultury w Dobrodzieniu, 
Niemodlinie, Tarnowie Opolskim,  Oleśnie,  Kędzierzynie-Koźlu,  Głucho-
łazach,  Krapkowicach, Brzegu i  Strzelcach Opolskich oraz kina „Cinema 
N3D w Nysie i „Bajka” w Kluczborku.

Kolejne pieniądze na rozwój medycyny 
w regionie
1 880 tysięcy złotych przezna-
czył Urząd Marszałkowski na 
tzw. wkład własny do projektów 
unijnych, dotyczących rozwoju 
i doposażenia Uniwersyteckie-
go Szpitala Klinicznego. Umo-
wę o przekazaniu tej kwoty 
uczelni podpisano 29 września 
w nowym budynku Collegium 
Medicum UO. 
Szpital kliniczny będzie mógł doposażyć chirurgię naczyniową, okulistykę 
i oddział intensywnej opieki medycznej. – Wyposażone w nowy sprzęt i wy-
remontowane będą sale operacyjne. To polepszy szybkość leczenia i wpły-
nie na zredukowanie kolejek – mówił Dariusz Madera, dyrektor szpitala 
klinicznego. 
Marszałkowie województwa opolskiego zobaczyli wyposażenie, z jakiego 
będą korzystać studenci. Jednym z najatrakcyjniejszych urządzeń jest wir-
tualny stół operacyjny, jeden z jedenastu w kraju, który pozwala zajrzeć w  
głąb wszystkich narządów, poznać ich budowę i strukturę, przedstawia on 
obrazy w 3D, możliwe jest również przeprowadzanie operacji i wyświetla-
nie obrazu z sal operacyjnych włączonych w system multimedialny

Rewitalizacja w Kluczborku
Ponad 12 milionów złotych 
przeznaczy Kluczbork na odno-
wienie i przywrócenie do życia 
zaniedbanych miejsc w ramach 
projektu rewitalizacji. Niemal 
4,66 mln zł gmina otrzyma na 
ten cel z Unii Europejskiej. 3 
października marszałkowie 
Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy podpisali w tej sprawie umowę z wła-
dzami miasta.
Projekt w Kluczborku ma być realizowany do czerwca 2020 roku.  Miasto 
zamierza przekształcić  teren wraz z obiektami poprzemysłowymi po byłej 
Famprze  przy ul. Pułaskiego.
– Hale fabryczne dostaną nowe życie, a potrzebujący będą tam mogli spę-
dzać czas. Dawny budynek socjalny Fampry przeznaczymy dla Parasola, 
czyli świetlicy środowiskowej. Chcemy też uruchomić kawiarenkę kinową, 
która będzie miejscem spotkań i dyskusji. W planach są alejki i ścieżki ro-
werowe, będzie miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw, siłownia ze-
wnętrzna, mini amfiteatr – poinformował burmistrz Jarosław Kielar.

konwent przewodniczących sejmików na 
Opolszczyźnie
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego obradował Konwent 
Przewodniczących i Dyrektorów Biur Sejmików Województw RP. Od czasu 
powołania sejmików (w 1998 roku) była to trzecia wizyta przewodniczących 
w regionie opolskim.

Szefowie sejmików interesowali się 
Marszałkowskim Budżetem Obywatel-
skim, który po raz pierwszy wdrażało 
województwo opolskie, rozmawiali 
także o sytuacji w ochronie zdrowia po 
wprowadzeniu sieciowania szpitali.
O MBO informował Szymon Ogłaza, 
członek Zarządu Województwa. Przy-
pomniał, iż na realizację tych społecz-
nych inicjatyw wyasygnowano kwotę 
3 mln złotych, wpłynęło 198 propozy-
cji zadań, 117 z nich dopuszczono do 
głosowania, a ostatecznie do realizacji 
wybrano 25. Zdaniem Szymona Ogłazy 
liczba głosujących – ponad 111 tysięcy 
osób – świadczy o dużym zaintereso-
waniu tego rodzaju inicjatywami. A po-
nieważ realizowane mogły być zadania 
leżące w gestii województwa, ich au-
torzy musieli dokładnie zapoznać się 
z jego uprawnieniami, co ma spory wa-
lor poznawczy, a także integracyjny.
Z kolei o programie „Opolskie dla ro-
dziny” i sytuacji w ochronie zdrowia 
mówił wicemarszałek Roman Kolek. 
Przewodniczący sejmików, a jak się 
okazało wielu z nich związana jest ze 
służbą zdrowia, pytali z jakich fundu-
szy województwo opolskie finansuje 
szczepionki przeciwko pneumoko-
kom (z RPO), czy szpitale powiatowe 
przekształcone w spółki znalazły się 
w sieci szpitali (tak – dotyczy to szpitali 
w Prudniku, Namysłowie, Kluczborku 

Członkowie konwentu przewod-
niczących pozowali do pamiąt-
kowego zdjęcia.

i Ozimku). Rozmawiano o opiece me-
dycznej nocnej i świątecznej. Przewod-
niczący sejmiku dolnośląskiego wska-
zywał przykład świetnie działającego 
pogotowia w Wałbrzychu, które dotąd 
świadczyło takie usługi, a po reformie 
systemu zostało na lodzie, zaś opiekę 
nocną musiał przejąć szpital gineko-
logiczny.
Pytano także o nowo powstające domy 
opieki senioralnej na Opolszczyźnie, 
które działają na zasadach komercyj-
nych – kto jest ich inwestorem, jaką 
mają klientelę, jak funkcjonują?
Padały przykłady wielu paradoksów 
związanych z funkcjonowaniem ochro-
ny zdrowia – mówiono m.in. o słabym 

dostępie  mieszkańców obszarów wiej-
skich do lekarzy rodzinnych i specjali-
stów. Norbert Krajczy, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Opolskiego, 
z inicjatywy którego konwent się od-
był, opowiadał o niemożności współ-
pracy pomiędzy szpitalami na pogra-
niczu polsko-czeskim, podczas gdy 
taka współpraca straży pożarnych jest 
możliwa i ma miejsce.
Konwent ponownie wybrał Marka Ma-
zura, szefa sejmiku łódzkiego, na prze-
wodniczącego Konwentu. Kadencja 
trwa rok.
Zaproszeni goście pobyt w naszym re-
gionie poświęcili także na zwiedzanie 
ciekawych miejsc. Odwiedzili pałac 
w Mosznej, interesowali się budową 
Elektrowni Opole, zwiedzili nyską sta-
rówkę.

Maria szylska

Fot: Łukasz Józwenko
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inwestycje na drogach wojewódzkich
Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405, łączącej 
Niemodlin z Tułowicami. W tym roku wymieniona zostanie nawierzchnia, a re-
mont mostu przed Niemodlinem zaplanowany jest na przyszły rok. Inwestycja 
warta jest 7 milionów złotych.

– Droga wymaga sporej przebudo-
wy, szczególnie na jej łukach. W tym 
roku powinna już zostać położona 
część asfaltu. Będzie bezpieczniej 
i wygodniej. Na utrudnienia i ob-
jazdy kierowcy napotkają dopiero 
w przyszłym roku – mówi Szymon 
Ogłaza, członek zarządu wojewódz-
twa opolskiego.
Wykonawcą remontu jest firma La-
rix z Lublińca. Jej właściciel Janusz 
Sowa zapowiada, że objazdy zosta-
ną zorganizowane w przyszłym roku 
i będą mało uciążliwe dla kierow-
ców. Związane jest to z przebudową 
mostu przed Niemodlinem. Dorota 
Koncewicz, burmistrz Niemodlina 
dodaje, że planowana przebudowa 
mostu będzie najbardziej skompli-
kowanym elementem remontu.
Rozpoczyna się także przebudowa 
trzykilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 419 w Branicach. 

droga wojewódzka nr 401. W Przy-
lesiu, za kwotę 8,5 mln złotych, zo-
stanie wyremontowany niespełna 
dwuipółkilometrowy odcinek prze-
biegający przez miejscowość i łą-
czący się z autostradą A4. 
Remont potrwa do września przy-
szłego roku. Wykonawca prac, 
Henryk Mrozek z firmy Remost, 
zapewnia, że mieszkańcy będą bez 
większych problemów mogli doje-
chać do posesji. W tym roku rozpo-
czną się prace związane z wymianą 
odwodnienia i sieci energetycznych, 
sama przebudowa drogi planowana 
jest na przyszły rok. 
Najpoważniejsze utrudnienia będą 
w trakcie przebudowy mostu, który 
znajduje się tuż przed wjazdem do 
miejscowości od strony Olszanki. 
Wtedy na miesiąc zostanie wyłą-
czona droga z ruchu dla kierowców, 
ograniczenie nie będzie dotyczyło 
mieszkańców. Oprócz samej dro-
gi wybudowany zostanie chodnik 
z częścią dla rowerów, trzy nowe 
zatoki autobusowe oraz zjazdy do 
każdej posesji.
Z inwestycji cieszy się sołtys miej-
scowości Krystyna Listowska. 
– Do tej pory brakowało chodnika, 
oczekiwaliśmy na ten remont od 
kilkudziesięciu lat. Cieszę się, że 
do niej doszło. Tutaj przez miejsco-
wość przejeżdża dużo samochodów, 
szczególnie w kierunku autostrady, 
dlatego zwiększenie bezpieczeń-
stwa jest tak ważne – mówi.
Zadowolenia nie kryje również Ane-
ta Rabczewska, wójt gminy Olszan-
ka, dodając, że chciałaby, aby kolej-
nym remontowanym w najbliższych 
latach odcinkiem tej drogi był ten 
w Janowie. – Liczymy również na to, 
że po remoncie zmieni się część in-
frastruktury przydomowej – dodaje 
wójt Rabczewska.
Na remontowanej drodze zamonto-
wane zostaną elementy odblasko-
we typu „kocie oczka” oraz bariery 
energochłonne. 10 października 
droga została oficjalnie przekazana 
wykonawcy robót,  firmie Remost 
z Olesna.

stycję już rozpocząć.
Wójt Branic podkreślał, że to fanta-
styczny projekt. Powstaną chodniki, 
miejsca postojowe, nowa zatoka au-
tobusowa oraz funkcjonalne zjaz-
dy do każdej posesji. Dodatkowo 
wybudowany zostanie ciąg pieszo 
– rowerowy (zgodnie z planem gmi-
ny Branice:  „Wielofunkcyjna trasa 
rowerowa szlakiem Doliny Opawy”).  
Zaplanowana jest korekta łuków po-
prawiająca bezpieczeństwo,  przej-
ścia dla pieszych będą dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, powstaną miejsca zielone.
Przebudowa obejmie  odcinek 2,87 
km. Prace, których wartość wynosi 
ok. 12 mln zł, mają zakończyć się we 
wrześniu przyszłego roku. Podczas 
robót droga nie będzie zamknięta, 
będzie obowiązywał na niej ruch 
wahadłowy.
Kolejnym placem budowy będzie 

Region w pigułce
Dwa projekty dla gminy Pokój
Prawie 5,8 mln złotych 
unijnego dofinansowania 
na dwa projekty otrzymała 
gmina Pokój. 6 paździer-
nika w Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Pokoju 
marszałkowie Andrzej Buła 
i Stanisław Rakoczy pod-
pisali z wójt Barbarą Zając 
umowy na realizację projektów w ramach RPO przez gminę. Pierw-
szy dotyczy rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Pokoju. Jego 
całkowita wartość to 3,8 mln zł, a unijne dofinansowanie – 3,23 mln 
zł. Planowane prace obejmą m.in. odbudowę i konserwację ogro-
dzenia zabytkowego parku w Pokoju oraz elementów małej archi-
tektury i budowli na terenie parku, a także działania edukacyjno-
informacyjne związane z dziedzictwem kulturowym Pokoju. Drugi 
projekt związany jest z utworzeniem centrum ochrony biologicznej 
w Pokoju. Jego koszt całkowity to 3 mln zł, z czego unijne dofinan-
sowanie wyniesie 2,55 mln zł.
Gmina zamierza utworzyć centrum ochrony różnorodności biolo-
gicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego centrum, we 
współpracy z Uniwersytetem Opolskim będzie także przeprowadzo-
na inwentaryzacja przyrodnicza migrujących gatunków na terenie 
gminy.

Pierwsze umowy Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego
Pierwszy raz w wojewódz-
twie opolskim realizowany 
będzie Marszałkowski Bu-
dżet Obywatelski. Właśnie 
przyszedł czas na wykona-
nie pierwszych pomysłów. 
6 października podpisano je 
z samorządami gminy Głub-
czyce i powiatu głubczyckiego. Część projektów zostanie zrealizo-
wana na zasadzie powierzenia ich samorządom lokalnym. Powiat 
głubczycki będzie  realizował projekt pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa na obiektach sportowych”, który ma  poprawić bezpieczeń-
stwo zawodników i kibiców dzięki wyposażeniu klubów sportowych 
w sprzęt i wiedzę, niezbędne do niesienie pierwszej pomocy. Drugi 
projekt, który zrealizuje gmina Głubczyce, dotyczy tworzenia grup 
wolontariackich. Wolontariuszami będą mgli być uczniowie, se-
niorzy, czy też osoby  niepełnosprawne. Będą się przygotowywać 
do tego, by pomagać potrzebującym i zachęcać innych do takiego 
działania. Każda pomoc jest ważna, szczególnie dla małych klubów 
sportowych.
Pierwsze wydarzenia w ramach MBO będą realizowane już w tym 
roku, większość jednak przewidziana jest na pierwszą połowę 2018 
roku. Mieszkańcy w wyniku głosowania wybrali do realizacji 25 pro-
pozycji ze 117 projektów, które przeszły weryfikację. Na Marszał-
kowski Budżet Obywatelski przeznaczono 3 mln zł.

Będą zmiany w RPO
10 października w Brukseli 
rozmawiano o Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. W efekcie 
możemy spodziewać się w 
nim zmian. 
Delegacji naszego regionu 
przewodniczył marszałek 
Andrzej Buła, który wraz z dyrekcją Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Komisję 
Europejską reprezentował szef polskiej jednostki w DG REGIO – 
Christopher Todd wraz ze współpracownikami. Było to robocze, ale 
niezwykle ważne spotkanie, bo dotyczyło proponowanych przez Sa-
morząd Województwa Opolskiego zmian w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Opolskiego. Po blisko trzech latach rea-
lizacji programu i nabytych przez ten czas doświadczeniach, władze 
województwa widzą  konieczność  aktualizacji jego zapisów – tak, 
by jeszcze bardziej dostosować go do aktualnej sytuacji i potrzeb re-
gionu. Zaproponowane przez stronę opolską zmiany zyskały po tych 
negocjacjach aprobatę Komisji Europejskiej i będą mogły być wpro-
wadzone do programu. Chodzi m.in. o wsparcie dla przedsiębiorców 
i otoczenie biznesu czy dodatkowe pieniądze na  termomodernizacje 
i remonty obiektów użyteczności publicznej.

BĘdZie BeZPiecZnieJ!

Z tej okazji u wójta Branic Sebastia-
na Bacy, spotkali się marszałek An-
drzej Buła, członek zarządu Szymon 
Ogłaza, starosta głubczycki Józef 
Kozina oraz przedstawiciele wyko-
nawcy, firmy DROG-BUD Sp z o.o.
Wójt Sebastian Baca nie ukrywał 
swojej radości z rozpoczęcia prac. 
– To bardzo ważna droga, bezpo-
średnio granicząca z czeską drogą 
krajową z Krnova do Ostrawy. Od 
wielu lat wymagała modernizacji, 
a my w gminie celowo przyspieszy-
liśmy prace związane z siecią kana-
lizacyjną, żeby można było tę inwe-

Droga do Tułowic będzie po przebudowie bardziej bezpieczna.

Na drogę nr 419 wyjechał już ciężki sprzęt.

Droga w Przylesiu długo czekała na swoją kolejkę.

Piotr Wrona

Fot: Łukasz Józwenko
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kUlTURa

Muzyka różnorodna, dla wszystkich pokoleń
29 września, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera zainaugurowała 66 se-
zon artystyczny.

Filharmonicy przygotowali na ten sezon 
artystyczny niezwykle różnorodną, skie-
rowaną do wszystkich pokoleń ofertę. 
Dyrektor Przemysław Neumann mówił, 
że był czas, by ten sezon starannie przy-
gotować i zaplanować.
Filharmonicy Opolscy zagrają w niemal 
każdy piątkowy wieczór, a towarzyszyć 
im będą gwiazdy światowej sceny mu-
zycznej. Wśród zaproszonych solistów 
Yulianna Avdeeva (zwyciężczyni XVI 
Międzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Chopina – 2010 
r.), Veriko Tchumburidze (laureatka I na-
grody XV Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego – 2016 r.), a także międzynarodo-
wej sławy pianista Jan Lisiecki. Gościć 
będą również śpiewacy występujący
na najważniejszych scenach operowych 
świata tj. Iwona Sobotka – sopran, Ag-
nieszka Rehlis – mezzosopran, Laszlo 
Boldizsar – tenor oraz Tomasz Koniecz-
ny – bas-baryton, których usłyszymy 17 
i 18 listopada br. w Requiem Giuseppe 
Verdiego. Dyrektor Naumann ten typ 
koncertów określił jako strefę gwiazd.
Jeśli o gwiazdach mowa, to opolscy me-
lomani wypełnili do ostatniego miejsca 
nowo wyremontowany „Okrąglak”, by 
posłuchać muzyki i zobaczyć efekty 
świetlne – na suficie pokazało się ob-
serwatorium astronomiczne z planeta-
mi i gwiazdami. One były bohaterkami 

koncertu.
Wśród innych przedsięwzięć specjal-
nych zaplanowane są trzy koncerty syl-
westrowe, które odbędą się w dniach 30 
i 31 grudnia, a także Gala Noworoczna 
poprowadzona przez Macieja Niesio-
łowskiego i nawiązująca do jego dawne-
go cyklu „Z batutą i humorem”.
Zapowiedziano także koncerty muzyki 
filmowej oraz koncert z cyklu „Wielki 
post, wielka muzyka”. Tym razem me-
lomani usłyszą nigdy niewykonywaną 
w Opolu „Pasję” Józefa Elsnera. Szef FO 
zapewniał, że jest to fantastyczne dzieło 
na duży skład wokalny – m.in. 13 soli-
stów i chór. Koncert odbędzie się tydzień 
przed Wielkanocą.

W przededniu setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości,
w nadchodzącym sezonie artystycznym, 
orkiestra zagra dużo muzyki polskiej. 
Dzieła rodzimych twórców będą obecne 
w repertuarze każdego miesiąca. W su-
mie filharmonicy zagrają utwory 16 pol-
skich kompozytorów mało znanych 
i rzadko wykonywanych.
Filharmonia przygotowała także spe-
cjalną ofertę dla najmłodszych – znane 
z poprzedniego sezonu projekty Koncer-
ty rodzinne, Power of Melody – rodzinne 
spotkania muzyczne, Otwarte próby ge-
neralne i całkiem nowe, współfinanso-
wane przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz samorząd 
województwa opolskiego - Przyszłość: 
orkiestra! i Meloman (pilnie) poszukiwa-
ny, to oferta właśnie dla nich. Agnieszka 
Szerner, zastępca dyrektora FO, mówiła, 
iż to wszystko po to, by i za 20 lat Filhar-
monia miała dla kogo grać.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, można 
nabywać karnety na koncerty symfo-
niczne i rodzinne. Melomani będą mogli 
wybierać – karnet na wszystkie koncerty 
symfoniczne lub karnet na 10 wybra-
nych przez siebie koncertów.

Dyrektor Przemysław Neumann 
na konferencji prasowej przed 
inauguracją sezonu zapewniał, 
że był czas, by go starannie  za-
planować i przygotować.

Piękne ogrody nagrodzone
Najpiękniejszy ogród 2017 w województwie opolskim położony jest w Starych Sioł-
kowicach. Joanna Rudnik, jego właścicielka i autorka, nie kryła zaskoczenia, ale 
i ogromnej radości z wygranej w konkursie „Opolskie kwitnące”. Gala rozdania na-
gród odbyła się 1 października w Muzeum Wsi Opolskiej, podczas dorocznego Świę-
ta Plonów.

Nagrody laureatom wręczali marszał-
kowie Andrzej Buła i Stanisław Rako-
czy. Marszałek Andrzej Buła, składając 
gratulacje laureatom konkursu wyrażał 
radość, że w nagrodzonych ogrodach wi-
dać powrót do tradycji.  – Cieszy nas, że 
wielu z państwa wraca do tradycyjnych 
roślin, które zostały w ciągu ostatnich 
lat zapomniane – mówił.
I rzeczywiście, zwycięski ogród pani Jo-
anny Rudnik, który kilkanaście lat temu 
powstawał niemal od podstaw, wspa-
niale wkomponował się dziś w krajobraz 
śląskiej wsi i widać  w nim ogromną dba-
łość o przyrodnicze dziedzictwo.
W kategorii „obiekt dostępny” wygrał 
w tym roku hotel Jakubus z Jakubo-
wic koło Namysłowa. Ogród w tym 
ogromnym obiekcie to oczko w głowie 
właścicielki, Beaty Osadkowskiej, która 
– jak mówi – niemal każdą rośliną miała 
w ręce i szukała dla niej odpowiedniego 
miejsca. W tym roku po raz pierwszy na-
gradzano także ogródki działkowe – pal-
mę pierwszeństwa przyznano Urszuli 
Masiuk z Opola, która swój ogródek ma 
dopiero siódmy rok, ale widać w nim 
ogromne serce i zaangażowanie właś-
cicielki. 
W konkursie mogli wziąć udział miesz-
kańcy regionu, właściciele ogrodów 
prywatnych i ogródków działkowych 
oraz właściciele obiektów i terenów uży-
teczności publicznej. Do udziału zapro-
szono wszystkich dbających o swoje śro-
dowisko poprzez ukwiecenie i ukazanie 
bogactwa zasobów bioróżnorodności na 

terenie województwa opolskiego. W tym 
roku komisja konkursowa odwiedziła aż 
40 zgłoszonych obiektów (to dwa razy 
więcej niż w ubiegłym roku) – w kate-
goriach „obiekt dostępny”, „obiekt pry-
watny” i „ogródek działkowy”. Laureaci 
otrzymali nagrody – honorowe statuetki 
i bony (karty podarunkowe) do wykorzy-
stania w sklepach i marketach ogrodni-
czych. Laureaci pierwszego miejsca we 
wszystkich kategoriach otrzymali bony 
o wartości 3500 zł, drugiego – 2500 zł, 
trzeciego – 1000 zł, a wyróżnieni – 300 
zł
Konkurs „Bioróżnorodne Opolskie”  
w  kategorii „Opolskie kwitnące” reali-

Fot: Mateusz Tomczak

Region w pigułce
Najazd poetów
10 października wieczorem rozpoczął się XXVIII Najazd Poetów na 
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu oraz inne zamki Opolszczyzny 
– bo w tym roku poeci odwiedzili m.in. zamki w Rogowie Opolskim, 
Głogówku, Krapkowicach oraz Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu.
Od kilku lat współorganizatorem spotkań jest urząd marszałkowski. 
Dlatego też z poetami z kilku państw, którzy biorą udział w tego-
rocznym najeździe, spotkał się wicemarszałek Stanisław Rakoczy. 
W spotkaniu wzięli udział poeci z Białorusi, Czech, Litwy, Rosji, 
Ukrainy i Węgier, a także nasi polscy literaci. Rozmawiano o pierw-
szych wrażeniach z pobytu w regionie, planach, było także wręcze-
nie autorskich tomików poezji.

Bliżej Styrii
Opolszczyzna i austriacka 
Styria będą ściślej ze sobą 
współpracować. To cel wy-
znaczony w trakcie wspólne-
go posiedzenia obu komisji 
współpracy z zagranicą, któ-
re odbyło się w dniach 16-18 
października  w Graz.  
 Głównym tematem spotkania radnych była austriacka ustawa tu-
rystyczna, która wpłynęła na rozwój turystyczny w Styrii. Christian 
Buchmann, przewodniczący komisji współpracy z zagranicą landta-
gu Styrii podkreślał, że wprowadzenie ustawy wpłynęło na wzrost 
liczby miejsc noclegowych i ich wykorzystanie przez turystów. Rocz-
nie w Styrii zanotowano 12 milionów noclegów, przy 4 milionach 
turystów. To pokazuje, że mimo tranzytowego charakteru regionu, 
odwiedzający chcą tu pozostać kilka dni i zwiedzić zakątki tej części 
Austrii. Rozwinięta jest również turystyka gospodarcza i biznesowa. 
– Turystyka opiera się u nas na połączeniu gospodarki z nauką. Roz-
winęliśmy możliwość odwiedzenia zakładów pracy,  jak np. kopalni 
odkrywkowej rud żelaza. Jesteśmy bardzo otwarci, to wpływa na 
nasz rozwój – mówił Christian Buchmann.
Ustawa turystyczna nakłada na każdego przedsiębiorcę konieczność 
odprowadzenia parapodatku, który wykorzystywany w większości 
jest przez organizacje turystyczne. Ingo List, dyrektor referatu tu-
rystyki w Graz mówiła: – Dzięki temu możemy sprawnie realizować 
nasze strategie. Stawiamy na szlaki tematyczne – jeden z nich zwią-
zany jest z przemysłem winiarskim, inny z gastronomicznym. 
Elżbieta Kurek, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa opol-
skiego w trakcie obrad podkreślała, że w Polsce mało znane są regio-
nalne regulacje dotyczące turystyki. – Znamy potencjał turystyczny 
Opolszczyzny, ale nadal pracujemy nad strategią. Nasze wojewódz-
two znajduje się pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami, w których ku-
muluje się ruch turystyczny w tej części Polski – powiedziała.
Strona austriacka zapewniła o chęci współpracy w wymiarze tury-
stycznym i gospodarczym. To oznacza możliwość stworzenia wspól-
nej oferty dla turysty z Europy.
Norbert Rasch,  przewodniczący opolskiej komisji współpracy z za-
granicą i promocji regionu zaznaczał, że pobyt radnych z Opolszczy-
zny to z jednej strony nauka i czerpanie z doświadczeń z drugiej za-
interesowanie Austriaków potencjałem Opolszczyzny.

Maria szylska

zowany jest w ramach Projektu „Ochro-
na trzmiela i siedlisk z nim związanych 
oraz promowanie postaw społecznych 
sprzyjających ochronie bioróżnorodno-
ści w województwie opolskim” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 
– 2020. Jego organizacja umożliwia 
ukazanie bogactwa przyrodniczego śro-
dowiska związanego z życiem trzmieli 
i siedlisk z nim związanych.

Violetta Ruszczewska

Najpiękniejszy ogród państwa Rudników ze Starych Siołkowic.

EDUKO – widać i czuć pasję
W tym roku Opolskie Eduko miało do dyspozycji kwotę 418 tysięcy 
złotych. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury wyniosła 135 tys. 
zł, zamiast deklarowanych wcześniej 282 tysięcy złotych. - Dlate-
go Zarząd Województwa zadecydował o zwiększeniu finansowania 
z budżetu do kwoty 148 tys. złotych, dodaliśmy także 50 tysięcy 
złotych na wydatki niekwalifikowane i dodatkowe 85 tys. złotych 
na konkurs grantowy. W sumie przeznaczyliśmy na cały tegorocz-
ny program 283 tysiące złotych. Wzrost nakładów w porównaniu 
do roku ubiegłego wyniósł 90 proc. Zależało nam, by jak najwięcej 
projektów otrzymało dofinansowanie i by w całym w całym woje-
wództwie coś ciekawego się działo – powiedział 11 października na 
konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Rakoczy.
Spośród 48 złożonych do konkursu grantowego projektów, 19 otrzy-
mało dofinansowanie. M. in. zdzieszowickie przedsięwzięcie zatytu-
łowane „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna”. 
Opowiadała o nim Małgorzata Wenszka, nauczycielka Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Szkoła kształci w kierunku ob-
róbki cyfrowej obrazu, dla młodzieży jest to wspaniała inicjatywa, 
do której przystąpiły okoliczne placówki edukacyjne. Uczniowie 
sami wymyślali tematy zdjęć, zdobywali wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną, wykonali kalendarz na rok 2018. Uwieńczeniem ich prac 
będzie wystawa „Pasjonująca Opolszczyzna”, do obejrzenia w Mu-
zeum Wsi Opolskiej oraz w Muzeum Czynu Powstańczego.
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Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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seniorzy na scenie
Opolski Teatr Eko-Studio rozpoczął cykl 50 warsztatów teatralnych i muzycznych dla seniorów. Konsorcjum w składzie Andrzej 
Skiba i Dariusz Różański uczy osoby starsze technik improwizacyjnych. Zaplanowano 35 takich spotkań w różnych miejscach woje-
wództwa.

Ta aktywizacja kulturalna senio-
rów odbywa się w ramach unijne-
go projektu pod nazwą „Nie-Sami-
Dzielni”, którego liderem jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Opolu. Projekt zakłada 
– jak się okazuje – nie tylko rozwój 
usług opiekuńczych i asystenckich 
dla osób starszych i niesamodziel-
nych, ale także rozmaite formy ar-
tystyczne. - Wyszliśmy z założenia, 
że senior nie musi tkwić w domu, 
ma prawo do rozrywki. Te warszta-
ty i zajęcia teatralne to także for-
ma prewencji. Bo im dłużej osoba 
starsza ma wsparcie, bierze udział 
w życiu społecznym, jest angażo-
wana, tym dłużej zachowuje mło-
dość, sprawność, świeżość umysłu 
– mówi Agnieszka Gabruk, wice-
dyrektor ROPS, jedna z inicjatorek 
takich form zajęciowych.
Na ogłoszony przez ROPS konkurs 
na świadczenie „usługi artystycz-
no-organizacyjnej” odpowiedzia-
ły dwie organizacje artystyczne 
- właśnie opolski Teatr Eko Stu-
dio, który przeprowadzi dwa cykle 
stacjonarnych warsztatów arty-
styczno-kulturalnych (dla łącznie 
32 osób), prowadzonych przez 
aktorów, specjalistów od muzyki, 
emisji głosu, ruchu scenicznego. 
Drugim partnerem projektu jest 
opolskie Konsorcjum Andrzej Ski-
ba i Dariusz Różański, które zapro-
ponowało warsztaty pozwalające 
poznać różne techniki improwiza-
cyjne – te o charakterze drama-
tycznym oraz emocjonalno-rucho-
wo-wokalne.
18 października warsztaty zapla-
nowano w Domu Dziennego Poby-
tu „Magda Maria”. Przed wejściem 
grupka seniorów. - To dzisiaj nie 
będzie tańców? - pyta ktoś z zawo-
dem w głosie. W sali świetlicowej 
aktorzy urządzają prowizoryczną 
scenę – ciemna kotara, rekwizyty.
Andrzej Skiba, który od 25 lat 
prowadzi grupę Dell’arte, właś-
nie w formie teatru otwartego, 
który polega na bliskim kontakcie 
z widownią, twierdzi, że warszta-
ty świetnie wpisują się w formułę 
tego, czym się dotąd zajmował. 
- Po pierwszych zajęciach, któ-
re poprowadziliśmy we wrześniu 

Maria szylska

w Domu Złotej Jesieni, mogę po-
wiedzieć, że nie spodziewałem 
się, iż seniorzy tak szybko nawiążą 
z nami współpracę, otworzą się, 
będą się doskonale bawić.
Ten scenariusz sprawdza się także 
w przypadku warsztatów w „Mag-
dzie-Marii”. Po kwadransie już nikt 
nie żałuje, że nie ma tańców. Są 
pełne humoru zajęcia, na których 
aktorzy uczą technik oddycha-
nia, potem dochodzi ruch. Ludzie 
świetnie się bawią, chętnie wy-
chodzą przed publiczność i wyko-
nują polecenia prowadzących. Na 
zakończenie trwającego około 50 
minut spotkania spektakl „Pino-
kio” w zmodyfikowanej, dalekiej 
od oryginału, wersji. Jest trochę 
dydaktyki, dużo śmiechu i dobrej 
zabawy.
Andrzej Czernik, dyrektor Teatru 
Eko Studio, zaplanował dla senio-
rów dwa rodzaje zajęć – teatral-
ne i muzyczne, w sumie około 50 
spotkań. Na anons teatru o możli-
wości zgłaszania się odpowiedzia-
ło wielu mieszkańców Opola, ale 
także osoby z innych miast. - Na 
początku – mówi – chcemy spraw-
dzić, jakie nasi uczestnicy mają 

Projekt pod nazwą „Nie-Sami- 
Dzielni” - rozwój usług społecz-
nych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne” jest współfinan-
sowany z pieniędzy Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, oś prioryte-
towa VIII Integracja Społeczna. 
Wartość projektu, to 4,93 mln zło-
tych, dofinansowanie – 4,19 mln 
złotych.
W ramach projektu realizowana 
będzie do IV kwartału 2018 roku 
„Usługa artystyczno-organizacyj-
na i przeprowadzenie aktywizacji 
kulturalnej dla seniorów w formie 
warsztatów kulturalnych i form 
aktywności teatralnej/twórczej”. 
Jej wartość to łącznie 85,6 tys. 
złotych. 
Najbliższy nabór projektów do osi 
priorytetowej VIII Integracja spo-
łeczna, dotyczący wsparcia osób 
niesamodzielnych, zaplanowany 
jest na I kwartał 2018 roku.

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.

Najpierw ćwiczenia oddechowe

warunki wokalne i słuchowe. Te 
zajęcia mają też ułatwić poznanie 
samych siebie, ukrytych talentów, 
możliwości, ułatwić ludziom ot-
warcie się. Teatr często sprawia, 
że przychodzą osoby bardzo nie-
śmiałe, a w trakcie zajęć otwiera-
ją się, pokazują, że drzemie w nich 
duży potencjał artystyczny.
Uczestnicy będą na warsztatach 
ćwiczyć emisję głosu, uczyć się 
jak mówić, jak poprawnie inter-
pretować tekst. A przy okazji przy-
swoją trochę wiedzy o teatrze, 
jego historii.
Efektem tych spotkań, które za-
planowano do końca przyszłego 
roku, ma być spektakl (na razie nie 
wiadomo jaki, zależy to od poten-
cjału aktorów-amatorów), który 
seniorzy zaprezentują na kolejnym 
Regionalnym Dniu Seniora.
- Uważam, że ten projekt, to bar-
dzo dobry pomysł. Bo każde spot-
kanie ze sztuką jest cenne. Ci 
ludzie, którzy teraz dotknęli tea-
tru, zaczynają czuć scenę i nawet 
w charakterze widzów zupełnie 
inaczej postrzegają jego magię 
– mówi Andrzej Czernik.

Na finał spektakl Pinokio, wersja dla dorosłych.
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78 mln na pożyczki dla przedsiębiorców
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano pierwsze umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
a pięcioma pośrednikami finansowymi, którzy na ich podstawie będą udzielać pożyczek dla firm z województwa opolskiego z pienię-
dzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podpisywane umowy „uruchomią” pulę 78 
mln zł. To pierwsza transza bowiem na ten cel przeznaczonych jest ponad 336 mln złotych.

25 września dwie umowy z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
podpisali Arnold Czech, prezes 
zarządu Fundacji Rozwoju Śląska 
i Helena Lellek prokurent tej Fun-
dacji. Jedną w imieniu FRS (24 mln 
zł), a drugą w imieniu konsorcjum 
Fundacji Rozwoju Śląska i Cen-
trum Rozwoju Biznesu sp. z o.o.(22 
mln zł). Kolejną z umów podpisał 
Krzysztof Jachimczak, prezes Za-
rządu ECDF SA w imieniu konsor-
cjum ECDF oraz Mega Sonic SA 
(14 mln  zł). Czwartą - Jarosław 
Borzymowski, prezes Zarządu SA 
Agencji Leasingu i Finansów (na 8 
mln zł), a piątą Cezary Górka, peł-
nomocnik Towarzystwa Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych SA (10 
mln zł).
Przemysław Cieszyński, członek 
Zarządu Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, deklarował, że już za dwa 
tygodnie opolscy przedsiębiorcy 
będą mogli z tych pieniędzy w for-
mie pożyczek skorzystać. Pośred-
nicy finansowi wyłonieni zostali 
przez BKG w drodze przetargu. 
Pożyczki przedsiębiorcy z sektora 
MSP będą mogli przeznaczać m.in. 
na inwestycje dotyczące wdrażania 
innowacji produktowych, proceso-
wych, marketingowych i organiza-
cyjnych, inwestycje w nowoczesne 
maszyny i urządzenia czy sprzęt 
produkcyjny, który pomoże we 
wprowadzaniu na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów i usług, 
a także na inwestycje w rozwój 
przedsiębiorstw.
Pośrednicy finansowi mogą ofero-
wać dwa produkty: małą i dużą po-
życzkę inwestycyjną (za wyjątkiem 
AliF, która może tylko małą po-
życzkę). Wysokość małej to kwota 
do 150 tys. złotych, a okres spłaty 
wynosi do 60 miesięcy. Zaś duża 
pożyczka może być udzielona do 
kwoty 2 mln złotych - zwrot w cią-
gu 84 miesięcy.
Marszałek województwa Andrzej 
Buła mówił, że materia finanso-
wa jest trudna, ale nie obca, bo-
wiem samorząd województwa już 
wcześniej realizował tego rodza-
ju wsparcie dla przedsiębiorców. 
Na Opolszczyźnie projekt będzie 
funkcjonował pod nazwą „Przed-
siębiorcze opolskie” i ma wzmoc-
nić potencjał konkurencyjny firm 
na lokalnym rynku oraz ich zdol-
ność do rozszerzenia działalności 
o nowe produkty. Marszałek przy-
pomniał też, że całą regionalną 

pulę pieniędzy - 336 mln złotych 
- na pożyczki dla przedsiębiorców 
samorząd przekazał w grudniu 
ubiegłego roku do BGK, który stał 
się menadżerem projektu.
Pożyczki finansowane z pieniędzy 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 (poddziałanie 
2.1.1) tym różnią się od udzielanych 
przez banki, że są przeznaczone 
dla przedsiębiorców realizujących 
inwestycje. Charakteryzuje je ela-
styczność podejścia, niskie koszty 
i długa karencja w spłacie kredytu 
(sześć miesięcy), brak opłat i pro-
wizji związanych z ich udostęp-
nieniem i obsługą. Ich oprocen-
towanie może być korzystniejsze, 
niż rynkowe, zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy de minimis.

Maria szylska

Umowy podpisali Jarosław Kała w imieniu BGK oraz Arnold Czech z Fundacji Rozwoju Śląska i Helena Lellek prokurent tej Fundacji.

Wspólne zdjęcie przedstawicieli organizacji finansowych i władz regionu.

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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skORZYsTaJĄ MaŁe FiRMY

duże pieniądze na doradztwo i szkolenia 
26 mln zł – to kwota, która w ciągu najbliższych czterech lat ma zostać wykorzystana jako dofinansowanie do szkoleń i usług do-
radczych dla firm i ich pracowników z woj. opolskiego. Operatorem tych pieniędzy będzie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
(OCRG).

Z pieniędzy tych, zarezerwowa-
nych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020 (Dzia-
łanie 7.5), firmy z Opolszczyzny 
będą mogły korzystać od przy-
szłego roku. Partnerem projektu 
jest Fundacja Rozwoju Śląska.
Dofinansowanie jest przeznaczo-
ne na wsparcie szkoleniowe i do-
radcze dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców z naszego 
regionu oraz dla ich pracowni-
ków. Wsparcie dla mikroprzedsię-
biorstw na ten cel może wynieść 
do 12 tys. zł; dla małych firm - do 
24 tys. zł, a w przypadku firm 
średnich - do 48 tys. zł. Po stro-
nie przedsiębiorstw pozostanie 
pokrycie 20 proc. wartości usług 
doradczych czy szkoleniowych, 
z których skorzysta firma lub jej 
pracownicy. Tym samym pula pie-

niędzy na szkolenia i doradztwo 
ma wynieść ok. 32 mln zł.
- Mamy nadzieję, że te pieniądze 
posłużą naszym przedsiębiorcom 
do podniesienia kwalifikacji pra-
cowników, a przez to do poprawy 
konkurencyjności ich firm – mówi 
marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła.
Przedsiębiorca, który z unijnego 
wsparcia zechce skorzystać, bę-
dzie musiał firmę szkolącą wy-
brać z ogólnopolskiej Bazy Usług 
Rozwojowych. – Będzie to mogła 
być firma z Opolszczyzny albo z 
innego regionu – wyjaśnia Da-
riusz Mazurczak, wicedyrektor 
podlegającego samorządowi wo-
jewództwa Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki. – Dlatego 
już od jakiegoś czasu zachęcamy 
opolskie firmy doradcze i szkolą-
ce, by wpisywały się do Bazy, i by 

jak najwięcej takich firm mogło 
mieć ofertę dla naszych przedsię-
biorców.
Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
jest kontynuacją ogólnopolskiej 
wyszukiwarki www.inwestycjaw-
kadry.pl, prowadzonej przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości (PARP). Przez minione 
10 lat umieszczono w niej pół 
miliona ofert szkoleniowych, z 
których skorzystało ok. 250 tys. 
osób. Jak zaznacza PARP w za-
kładce dotyczącej BUR - dzięki 
niej firmy szkoleniowe i dorad-
cze zyskują bezpłatną możliwość 
zaprezentowania swojej oferty, a 
małe i średnie firmy mogą w niej 
znaleźć lub zamówić szkolenia, 
doradztwo, coaching itd. z dofi-
nansowaniem z funduszy euro-
pejskich.
Korzystanie z Bazy Usług Rozwo-

jowych jest całkowicie bezpłatne 
- zarówno dla firm świadczących 
usługi rozwojowe, jak i przedsię-
biorców czy osób poszukujących 
takich ofert. Można w niej znaleźć 
oferty szkoleń z zakresu np. fi-
nansów, administracji i organiza-
cji, logistyki, marketingu, prawa, 
zarządzania zasobami ludzkimi 
czy funduszami unijnymi. Swoją 
ofertę prezentują w niej już także 
firmy z województwa opolskiego, 
np. oferujące kursy dla spawaczy, 
kursy obsługi MS Excel, kursy z 
zakresu zarządzania, negocjacji, 
prawa pracy, kursy operatorów 
wózków i inne.
- Wiemy, że takich firm może być 
znacznie więcej, a przez to opol-
ska 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 certyfika-
tami, których wymaga PARP. Ich 
aktualna lista znajduje się na 
stronie PARP.
Przypominamy, że zainteresowani 
Bazą użytkownicy mogą skorzy-
stać z telefonicznej pomocy kon-
sultantów pod nr 801 808 108. 
Dla przedsiębiorców, świadczą-
cych usługi doradcze czy szkole-
niowe, 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

katarzyna kownacka (OcRg)

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.

Pracodawcy będą mogli korzystać z usług sprawdzonych firm szkoleniowych, który znajdą w ogólnopolskiej bazie. 
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Jubileusz euroregionu Pradziad
W Prószkowie pod Opolem członkowie Euroregionu Pradziad świętowali 20-lecie jego działalności. 

wanych w Polsce.
Dzięki dofinansowaniu z Eurore-
gionu Pradziad możliwa była digi-
talizacja i internetowa prezentacja 
archeologicznych zbiorów Wschod-
nich Czech oraz Śląska Opolskiego. 
Powstała w Muzeum Śląska Opol-
skiego (partnerem było Muzeum 
Wschodnich Czech w Hradec Kralo-
ve) pracownia jest wykorzystywana 
do digitalizacji kolejnych zbiorów 
znajdujących się w muzeum.
W latach 2008 – 2015 polska stro-
na wykorzystała Fundusz Mikro-
projektów na poziomie 99,76 proc. 
W sumie zrealizowanych zostało 
319 projektów złożonych przez 97 
beneficjentów. Średnia wartość 
jednego projektu to 16,5 tys. euro. 
99 z nich związana była z kulturą 
i sztuką, po 51 projektów dotyczy-
ło turystyki oraz sportu, niewiele 
mniej (49) edukacji. Ponad 61 proc. 
projektów zrealizowały samorzą-
dy. Wśród nich liderem był powiat 
prudnicki i nyski (odpowiednio 79 
i 71), na trzecim miejscu krapkowi-
cki (40 projektów).
W obecnym okresie programowania 
projekty związane ze współpra-
cą polsko-czeską finansowane są 
w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska. Mikro-
projekty obejmują dwie osie prio-
rytetowe – nr 2 Rozwój potencjału 
przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia i nr 
4 Współpraca instytucji i społecz-
ności.
W trakcie uroczystego spotkania 
w Prószkowie Szymon Ogłaza, 

Umowę o utworzeniu Euroregionu 
(jednego z sześciu działających na 
terenie kraju) podpisano 2 lipca 
1997 roku, ale rozmowy o potrzebie 
zawiązania takiej inicjatywy toczy-
ły się od początku lat dziewięćdzie-
siątych.
Obecnie Pradziad (nazwa pochodzi 
od najwyższego szczytu górskiego 
w okolicy - Pradada – wysokość 
1491 m npm) zrzesza 45 członków 
po stronie polskiej (40 gmin i 5 po-
wiatów) oraz 70 po stronie czeskiej 
(miasta i gminy z powiatów Bruntal 
i Jesienik). Obejmuje swoim zasię-
giem około 800 tysięcy mieszkań-
ców – 670 tys. po stronie polskiej 
i 125 tys. po stronie czeskiej.
Radosław Roszkowski, przewod-
niczący Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pra-
dziad wspominał, że ledwie w 1997 
roku podpisano porozumienie 
o jego powołaniu, a już kilkanaście 
dni później, Czesi w ramach pomo-
cy powodziowej, dowieźli niefor-
malnie do Moszczanki specjalną 
barierkę, którą zamontowano na 
moście na Złotym Potoku. Służy do 
dziś.
Z kolei Petr Prochàzka, były sta-
rosta Jesienika, przypomniał, że 
po obu stronach granicy marzono, 
by mieszkańcy znali swoje języki. 
W tym roku szkolnym w jednej ze 
szkół średnich Jesienika wprowa-
dzono do programu naukę języka 
polskiego. Zainteresowanie było 
tak duże, że utworzona została cała 
klasa z językiem polskim.
Radosław Roszkowski mówił też, 
że właśnie zacieśnianie kontaktów 
z partnerem czeskim oraz realizacja 
projektów ze sfery kultury, sportu, 
rozwoju gospodarczego i turystyki 
legła u podstaw zawiązania po-
rozumienia. Uczono się sięgania 
po fundusze zewnętrzne. Obecnie 
w Funduszu Mikroprojektów na lata 
2014-2020 przeznaczono dla Pra-
dziada 8,2 mln euro. Po obu stro-
nach granicy przygotowano na ich 
wykorzystanie 700 projektów.
Edward Szupryczyński, burmistrz 
Głuchołazów, twierdzi, że nie ma 
dziedziny, w której Pradziad nie był-
by partnerem. - To szereg drobnych 
projektów związanych z wymianą 
młodzieży, publikacjami, rekreacją, 
kulturą. W sumie w ciągu minio-
nych 20 lat uzbierałaby się kwota 
około miliona złotych dofinanso-
wania. Wydawać by się mogło, że 
niewielka, ale trzeba się mocno 
napracować, by te drobne projekty 
opracować i zrealizować – mówi.
Głuchołazy wspólnie z czeskim 
partnerem - Złotymi Horami do-
prowadziły do powstania na pogra-
niczu trzech tras do narciarstwa 
biegowego. Ich oficjalne otwarcie 
odbyło się podczas IV Mistrzostw 
Województwa Opolskiego w Bie-
gach Narciarskich. Dzięki nowym 
trasom po raz pierwszy zorganizo-

w okresie przedakcesyjnym, był 
kuźnią przyszłych kadr. Tam ludzie 
uczyli się promować współpracę 
transgraniczną, widzieli w niej 
potencjał  i pole do nawiązywania 
autentycznych kontaktów partner-
skich, stamtąd wywodzili się „ofi-
cerowie” europejscy, którzy potem 
stali się liderami w pozyskiwaniu 
unijnych funduszy. Tej działalności 
chciałbym pogratulować, bo była 
w tamtych latach bezcenna. Teraz, 
w czasach, gdy wdrażamy wielkie 
projekty infrastrukturalne finanso-
wane z Unii, działalność euroregio-
nów zeszła trochę na dalszy plan, 
ale myślę, że niebawem nadejdzie 
czas euroedukatorów, by przypo-
mnieli wszystkim, że otwarte spo-
łeczeństwo, to jest to, na czym po-
winno nam zależeć - mówił. 

Szymon Ogłaza (pierwszy z lewej) oraz odznaczeni odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”

Albrechtice, jeden z sygnatariuszy 
umowy dot. utworzenia Euroregio-
nu, przewodniczący rady czeskiej 
części Euroregionu,      Renata Ra-
mazanova – starosta i wicestarosta 
Krnova, członek Rady czeskiej czę-
ści Euroregionu, Petr  Procházka 
– radny kraju ołomunieckiego, po-
tem starosta i wicestarosta Jeseni-
ka, członek prezydium Parlamentu 

lamentu Euroregionu, Bernard  Ku-
bata – wójt gminy Walce, członek 
Parlamentu Euroregionu.
Wręczając odznaki Szymon Ogłaza 
mówił, iż ważny jest nie tylko wy-
miar materialny współpracy, ale 
sama idea i chęć do nawiązania 
kontaktów, rozwiązywania wspól-
nych problemów. - Euroregion 

20-lecie Europradziada zgromadziło wielu gości z Polski i Czech.

Maria szylska

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

członek Zarządu Województwa, 
uhonorował odznakami „Za Zasłu-
gi dla Województwa Opolskiego” 
osiem osób związanych z powsta-
niem i funkcjonowaniem Eurore-
gionu. Są to   Jiři Kratky – jeden 
z inicjatorów powstania Euroregio-
nu, wcześniej starosta Jesenika, 
potem poseł parlamentu czeskie-
go, Ivo Vykopal – starosta miasta 

Euroregionu, Norbert Rasch – jako 
zastępca burmistrza Prószkowa był 
członkiem zarządu Euroregionu 
i członkiem Parlamentu Eurore-
gionu, Andrzej Kasiura - burmistrz 
Krapkowic, członek zarządu Euro-
regionu i członek Parlamentu Eu-
roregionu, Edward Szupryczyński 
– burmistrz Głuchołaz, wiceprezes 
zarządu Euroregionu i członek Par-

Ważne!
Data zakończenia V naboru zo-
stanie ustalona na najbliższym 
posiedzeniu Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego, które 
planowane jest na 25-26 stycz-
nia 2018 roku. Nabór projek-
tów odbywa się w systemie 
ciągłym. Można je składać na 
bieżąco.
Zapraszamy do kontaktu z Biu-
rem Euroregionu oraz z Regio-
nalnym Punktem Kontaktowym 
EWT w Opolu, przy ulicy Barli-
ckiego 17, tel: 77 – 44-04-044
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Bajkowy świat bez granic
Gmina Walce od 15 lat współpracuje z czeską Malą Moravką. Dzieli je 80 kilometrów i bariera językowa. Najmłodsi mieszkańcy obu 
gmin udowodnili, że w ciągu dwóch dni można nawiązać wspaniałe porozumienie i świetnie się bawić, a język nie jest tu żadną prze-
szkodą.

jek.
Bajką, którą uczestnicy warszta-
tów wspólnie wybrali, był „Kot 
w butach” Braci Grimm.
W czasie dwudniowych warszta-
tów odbyły się także konkursy pla-
styczne. Uczestnicy przelewali na 
papier własne wyobrażenia bajek. 
Edyta Garus twierdzi, że wyobraź-
nia dzieci i ich kreatywność nie zna 
granic. Potrafią wymyślić własne 
historie, albo zmienić zakończenie 
tych powszechnie znanych. Musi 
się ono kończyć oczywiście happy 
endem. Kopciuszek więc nie tylko 
wyszedł za mąż za księcia, ale od-
nalazł swoją zmarłą matkę.
W Walcach bajkowe spotkanie naj-
młodszych też skończyło się happy 
endem. Dzieci co prawda popłaka-
ły się przy rozstaniu, ale uzyskały 
obietnicę dorosłych, że takie war-
sztaty jeszcze się odbędą.
Dla niemogących się na nie docze-
kać powstała pamiątkowa strona 
internetowa, pełna kolorowych 
zdjęć i opisów.

W pierwszej połowie czerwca tego 
roku w Walcach, w ramach progra-
mu Interreg V-A Republika Cze-
ska-Polska, odbyły się dwudnio-
we warsztaty teatralne dla dzieci 
polskich i czeskich zatytułowane 
„Bajkowe pogranicze”. Wzięło 
w nich udział kilkadziesiąt (15 
młodych Czec dzieci w wieku od 7 
do 13 lat.
Zajęciami wypełniona była każ-
da minuta spotkania. Warsztaty, 
które odbywały się pod auspicja-
mi Gminnej Biblioteki Publicznej, 
poprowadzili aktorzy z krakow-
skiego Studia Teatralnego Krak 
Art. Postawili na spontaniczność 
dzieci, na ich emocje. Uczestnicy 
poznawali techniki pracy scenicz-
nej, uczyli się dykcji, emisji głosu, 
odkrywali własne talenty, urucha-
miali wyobraźnię. - Zawstydzenie 
szybko minęło, obie grupy wymie-
szały się, chętnie ze sobą współ-
pracowały – mówi Edyta Garus, 
dyrektor GBP. Okazało się, że Cze-
si znają świetnie polską „Rzepkę” 
Juliana Tuwima i wiersz ten stał 
się podstawą do pracy w zespole. 
Dzieci przebrały się w przywie-
zione przez aktorów kostiumy, 
odczytywały wiersz z podziałem 
na role.
Potem był kulminacyjny punkt 
warsztatów - przygotowanie 
wspólnego spektaklu. Zamiast 
sięgnąć po gotowy tekst, uczest-
nicy postanowili sami go napisać 
i wystawić. Wybrano historię Le-
cha, Czecha i Rusa, bo ta legenda 
najlepiej ilustruje więzy pomiędzy 
narodami słowiańskimi, począt-
ki państwa, pochodzenie barw 
narodowych, godła. Ilustracje do 
spektaklu wykonała Daria Nowak, 
a młodzi aktorzy efekt swych po-
czynań zaprezentowali przed całą 
wsią.
W ramach cyklu „Poczytaj mi baj-
kę” wykorzystano japońską tech-
nikę Teatru Kamishibai. - Polega 
ona na tym, że wykorzystuje się 
drewnianą skrzynkę i kartonowe 
arkusze A-3, które z jednej stro-
ny zawierają obrazki, a z drugiej 
- tekst. Dzieci śledzą historię ry-
sunkową, lektor odczytuje tekst 
bajki. Trochę to przypomina teatr 
marionetek – wyjaśnia Edyta Ga-
rus.
To narzędzie biblioteka zakupiła 
kilka miesięcy wcześniej, by za-
chęcić dzieci do poznawania ba-

Maria szylska

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

Bajkowy świat pobudza wyobraźnię i kreatywność słuchaczy.

Dzieci polskie i czeskie chętnie wzięły udział w warsztatach teatralnych i szybko się porozumiały.
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W tym roku redakcja jednego z najpopularniejszych mediów branżo-
wych „Rynek Kolejowy” nominowała nas do prestiżowej nagrody „Lo-
komotywa Rynku Kolejowego”. To duży sukces wszystkich pracowni-
ków Spółki. Kapituła konkursu nominowała nas w szczególnie ważnej 
dla największego przewoźnika pasażerskiego kategorii „Dla pasażera”, 
doceniając wprowadzoną niedawno wspólnie z PKP Intercity ofertę 
„Razem w Polskę”. Wspólny bilet weekendowy na pociągi dwóch klu-
czowych polskich przewoźników to jednak tylko jeden wielu elementów 
realizowanej przez Spółkę strategii integracji publicznego transportu 
zbiorowego, która opiera się na współpracy z organizatorami komuni-
kacji miejskiej i przewoźnikami autobusowymi PKS.
Targi Trako były okazją do wręczenia tych wyjątkowych nagród – „Lo-
komotyw Rynku Kolejowego”. O ich przyznaniu decydowali Czytelnicy. 
W głosowaniu wzięło w tym roku udział 10 tysięcy osób. 

W kategorii „Dla pasażera” nominowane były: Arriva RP – za współpra-
cę pomiędzy operatorami różnych środków transportu w celu ułatwienia 
pasażerowi zakupu biletów; Koleje Mazowieckie – za wieloletnie dzia-
łania na rzecz budowy parkingów Park&Ride w pobliżu obsługiwanych 
przez spółkę stacji i przystanków kolejowych; Przewozy Regionalne, 
PKP Intercity – za wprowadzenie wspólnej oferty Razem w Polskę oraz 
SkyCash – za zrewolucjonizowanie rynku dystrybucji biletów w trans-
porcie kolejowym poprzez wykorzystanie technologii mobilnych. Na-
grodę otrzymały Przewozy Regionalne i PKP Intercity.  To dowód na to, 
że Przewozy Regionalne zmieniają się i budują dobre relacje – nie tylko 
z pasażerami, ale także innymi przewoźnikami.

POlRegiO otrzymało nagrodę  
„lokomotywa Rynku kolejowego”! 

Oferta Razem w Polskę z PkP intercity
i POlRegiO!

Czy to się opłaca?
Razem w Polskę to wspólna oferta przygotowana przez POLREGIO 
i PKP Intercity – liderów kolejowych przewozów pasażerskich – z myślą 
o miłośnikach weekendowych podróży. Dzięki biletom Razem w Polskę 
można podróżować bez ograniczeń wszystkimi pociągami obu przewoź-
ników przez cały weekend: od piątku od godz. 19:00 do poniedziałku do 
godz. 6:00.

Dla kogo?
Nowa oferta to propozycja zarówno dla oszczędnych podróżników, jak 
i dla pasażerów ceniących swobodę korzystania ze wszystkich połączeń, 
także tych najszybszych. W ofercie są dostępne dwa rodzaje biletów:
• Razem w Polskę Standard za 109 zł ważny w 2. klasie pociągów TLK, 
IC oraz POLREGIO (R, IR),
• Razem w Polskę Komfort za 189 zł ważny w 2. klasie wszystkich kra-
jowych pociągów PKP Intercity (EIP*, EIC, IC i TLK) oraz POLREGIO (R, 
IR).
* Aby odbyć podróż pociągiem kategorii EIP (Pendolino), należy doko-
nać dopłaty w wysokości 10,00 zł do każdego przejazdu. 
Gdzie kupić?
• w kasach biletowych POLREGIO,
• w kasach biletowych PKP Intercity.
 Dodatkowe informacje
Bilety Razem w Polskę to bilety imienne, należy zatem pamiętać o wpi-

saniu w sposób czytelny oraz trwały imienia i nazwiska podróżnego, a także numeru dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość. Dokument ten trzeba okazać podczas kontroli wraz z biletem.
Bilety w ofercie Razem w Polskę honorowane są w pociągach osobowych Kolei Dolnośląskich.

Bilety okresowe 
POlRegiO dostępne 
w kOleO
Poprzez internetową platformę 
KOLEO dostępne są już bilety 
okresowe na wszystkich trasach 
obsługiwanych pociągami POL-
REGIO. 1800 pociągów, najszer-
sza siatka połączeń czeka na Cie-
bie!

Nie trać czasu na stanie w kolej-
ce, wybierz wygodny zakup biletu 
okresowego on-line. Możesz go 
zakupić i okazać w trakcie kon-
troli również poprzez aplikację 
mobilną KOLEO na urządzeniach 
mobilnych z systemem Android.

Podróżuj po całej Polsce oszczę-
dzając czas i pieniądze.

RegiOkarnet
i miniRegiOkarnet
to doskonała propozycja dla osób 
podróżujących nieregularnie, 
umożliwia bowiem wielokrot-
ną liczbę przejazdów pociągami 

w trzech dowolnie wybranych 
dniach w ciągu dwóch kolejnych 
miesięcy.

1 bilet! 3 dni jeżdżenia pociąga-
mi!
Z nami dojedziesz do 1800 stacji!
REGIOkarnet w zryczałtowanej 

Podróż pociągiem 
PR z biletem na prze-
jazd pociągiem inne-
go przewoźnika
Jeśli w pociągu POLREGIO oka-
żesz ważny bilet jednorazowy 
na przejazd pociągiem jednego 
z przewoźników: PKP Intercity, 
Koleje Dolnośląskie, Koleje Ślą-
skie, Koleje Wielkopolskie, Koleje 
Mazowieckie, Arriva RP lub PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście i jest on wydany w relacji 
zgodnej z drogą przebiegu tego 
pociągu, to będziesz mógł nim 
kontynuować podróż. Obsługa 
konduktorska zaproponuje Ci za-

gdzie można spraw-
dzić rozkład jazdy 
pociągów i kupić 
bilet?
Rozkład jazdy naszych pociągów 
i ceny biletów można sprawdzić 
na naszej stronie internetowej 
www.polregio.pl. Dostępna jest 
tam również  mapa połączeń. In-
formacje o rozkładzie jazdy na-
szych pociągów można uzyskać 
także na infolinii: 703 20 20 20 
(opłata za minutę połączenia 1,29 
zł brutto).
Nasze bilety najlepiej kupić przez 
internet: na stronie internetowej 
lub za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej. Bilety dostępne są rów-
nież w kasach biletowych POLRE-
GIO i większości innych przewoźni-
ków kolejowych, w biletomatach, 
u obsługi pociągu. Uwaga! W na-
szym cenniku znajdują się opłaty 
za wydanie biletu w pociągu. Są 
one pobierane tylko od pasaże-
rów wsiadających na stacjach, na 
których jest czynna kasa bileto-
wa. Jeśli na Twojej stacji nie ma 
czynnej kasy biletowej, możesz 
kupić bilet na pokładzie pociągu 
bez dodatkowych opłat. Pamiętaj 
jednak, aby wsiąść do pociągu 
pierwszymi drzwiami (licząc od 
początku składu) i zgłosić obsłu-
dze chęć kupna biletu.
Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.polregio.pl

cenie 75,00 zł – ważny jest wyłącz-
nie w pociągach REGIO oraz pocią-
gach osobowych Arriva RP (oprócz 
pociągów specjalnych), KD, KŚ, 
KW, KMŁ. To tylko 25 zł. dziennie na 
podróże po całej POLSCE. 
miniREGIOkarnet  w zryczałto-
wanej cenie 65,00 zł. – ważny jest 
wyłącznie w pociągach REGIO. To 
tylko 21,67 zł dziennie na podróże 
po całej POLSCE.
Przed rozpoczęciem przejazdów 
w danym dniu wystarczy dokonać  
legalizacji karnetu - bezpłatnie:  
w kasie biletowej   albo  u konduk-
tora w pociągu (w przypadku gdy 
przejazd rozpoczyna się na sta-
cji, na której nie ma kasy lub jest 
nieczynna,  zachowując warunki 
zgłoszenia się do obsługi konduk-
torskiej przewidziane dla osób bez 
ważnego dokumentu przewozu).
Posiadacze REGIOkarnetu i mini-
REGIOkarnetu mogą podróżować 
na jego podstawie na wybranych 
odcinkach linii kolejowych poza 
granicami Polski. Szczegółowe 
wykazy odcinków, na których ho-
norowane są karnety, znajdują się 
w zakładkach z ofertami międzyna-
rodowymi w komunikacji z Republi-
ką Czeską i Niemcami.

kup właściwego biletu na przejazd 
tym pociągiem PR, jednocześnie 
poświadczając niewykorzystanie 
okazanego niewłaściwego biletu 
wydanego na przejazd pociągiem 
innego operatora. Zwrot należ-
ności za niewykorzystany bilet 
możesz otrzymać w kasie prowa-
dzącej sprzedaż biletów danego 
rodzaju, na zasadach określonych 
przez tego przewoźnika.
W przypadku odmowy zakupu 
właściwego biletu w pociągu 
POLREGIO, np. z powodu braku 
gotówki, zostanie wystawione 
Wezwanie do zapłaty. Nieuregu-
lowanie płatności w terminie spo-
woduje naliczenie opłaty dodat-
kowej i ustawowych odsetek.


