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Obwodnica Czarnowąsów już otwarta !
8 listopada została otwarta największa inwestycja drogowa w historii samorządu województwa – obwodnica 
Czarnowąsów.
Powstał zupełnie nowy odcinek 
drogi o długości 4,11 km, a półkilo-
metrowy odcinek starej drogi prze-
budowano, zbudowano 4 wiadukty 
i jeden most drogowy, a także czte-
ry skrzyżowania typu rondo, ścież-
ki rowerowe i nowe chodniki. 
Zamontowano nowoczesne ledo-
we oświetlenie drogi, mieszkańcy 
mają nowe zjazdy do swoich po-
sesji, są też nowe zjazdy na drogi 
podporządkowane. 
 – To był ogromny zakres prac, ale 
dotrzymaliśmy obiecanych termi-
nów i oddajemy obwodnicę zgodnie 
z planem – mówił marszałek woje-
wództwa Andrzej Buła. – Ta nowa 
droga to przede wszystkim lepszy 
dojazd z południa na północ regio-
nu i zwiększenie bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców.
Podczas otwarcia obwodnicy mar-
szałek Andrzej Buła dziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
najpierw do rozpoczęcia, a w efek-
cie do finalizacji tej inwestycji. O jej 
początkach mówił m.in. marszałek  
województwa w latach 2006-2013, 
Józef Sebesta. – Budując założenia 
strategii rozwoju województwa do 
2020 roku, stwierdziliśmy, że in-
frastruktura drogowa na osi pół-
noc-południe jest dużo mniej roz-
winięta, niż na osi wschód-zachód, 
więc już w strategii były zapisy 
o konieczności jej rozwoju. Potem 
zaczęła się dyskusja o rozbudowie 
elektrowni Opole. Samorząd wo-
jewództwa zobowiązał się wtedy, 
że  jeśli zapadnie decyzja o rozbu-
dowie elektrowni, to wybuduje ob-
wodnicę Czarnowąsów. I to właśnie 
się dokonało.
Nowy przebieg tego odcinka drogi 
wojewódzkiej 454 odciąży tereny 
zabudowane od ruchu samocho-
dowego – zwłaszcza ciężkiego, co 
w znacznym stopniu wpłynie na 
usprawnienie komunikacji drogo-

wej regionu, pomoże rozładować 
korki, poprawi dojazd do elektro-
wni oraz usprawni płynność ruchu 
drogowego całego województwa.
Prace trwały półtora roku, a ich 
całkowita wartość to niemal 118,5 
mln zł. Roboty prowadziła często- Piotr Wrona

W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli marszałek województwa An-
drzej Buła (w środku) Szymon Ogłaza, członek ZW oraz prezydent Opo-
la, Arkadiusz Wiśniewski.

Fot: Łukasz Józwenko

Obwodnica w pełnej okazałości

chowska firma Drog-Bud, a in-
westycja  została dofinansowana 
z funduszy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego kwotą ponad 100 mln zł.

Przeprawa mostowa robi wrażenie także nocą
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samORZĄd

sejmik o sporcie
Reprezentanci 23 dziedzin sportu wzięli udział XXXIII sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, która poświęcona została kwestiom organizacji sportu, jego 
finansowaniu, wspieraniu talentów. I odbywała się także w sportowej scenerii 
– Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew.

Samorząd województwa na róż-
ne formy wsparcia zawodników, 
trenerów, klubów, stowarzyszeń 
i związków sportowych wydaje 
rocznie 5 mln złotych, stanowi 
to 2 proc. budżetu liczonego bez 
dotacji unijnych. Marszałek woje-
wództwa opolskiego, Andrzej Buła, 
deklarował, że kwota ta na pewno 
nie będzie w kolejnych budżetach 
mniejsza. Zaś wicemarszałek Sta-
nisław Rakoczy mówił, iż Zarząd 
Województwa wyodrębnił sześć 
priorytetów, którymi posiłkuje się 
tworząc politykę związaną ze spor-
tem. Są to: upowszechnianie sportu 
wśród najmłodszych, ciągłość pro-
cesu szkoleniowego, finansowanie 
i szkolenie młodych zawodników 
oraz kadr trenerskich, popularyza-
cja sportu i promocja rywalizacji, 
wspieranie cyklicznych (ważnych) 
imprez sportowych.
122 zawodników otrzymuje stypen-
dia sportowe w kwocie od 300 do 
2.700 złotych, idzie na ten cel pół 
miliona złotych, kolejne 150 tys. 
przeznaczone zostały w tegorocz-
nym budżecie na nagrody sportowe. 
Przyznano je w ostatnich latach 47 

osobom, głownie zawodnikom (32) 
oraz trenerom. Wspierane są także 
tzw. małe granty. Dotąd zwarto 43 
umowy na łączną kwotę 278 tys. 
złotych, a średnia kwota wsparcia 
wyniosła ok. 6,5 tys. złotych.
W wypowiedziach przedstawicieli 
organizacji sportowych przewija-
ły się głównie postulaty związane 
z potrzebą finansowego wsparcia, 
które powinno mieć charakter umo-
wy długoletniej. Mówił o tym m. in. 
Andrzej Walczak, prezes Opolskiej 
Federacji Sportu. Zapewniłoby to 
klubom stabilizację finansową, uła-
twiło planowanie. Kolejny postulat 
też dotyczył sfery finansowania. 
Organizacje sportowe postulowały 
wcześniejsze uchwalanie budżetu, 
bo to pozwoliłoby im już w styczniu 
następnego roku pozyskać finanse 
na działalność statutową. Andrzej 
Walczak przypomniał też, że w roku 
2013 otrzymywał z resortu sportu 
2,5 mln złotych, obecnie dostaje 
zaledwie 500 tysięcy. I gdyby nie 
zastrzyk finansowy od samorządu 
województwa już dawno musiałby 
ogłosić upadłość.
Odnosząc się do tych postulatów 

marszałek Andrzej Buła zapowie-
dział, że zaraz po złożeniu projektu 
budżetu do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej ogłoszone zostaną kon-
kursy dla związków i stowarzyszeń, 
opowiedział się także jako zwolen-
nik umów wieloletnich. - Nie zre-
zygnujemy z kwot, które wcześniej 
ze środowiskiem uzgodniliśmy, pie-
niędzy na pewno nie będzie mniej 
– zapewniał. Zaapelował do środo-
wisk sportowych o wypracowanie 
wspólnego apelu pod adresem Mi-
nisterstwa Sportu o przywrócenie 
poprzednich kwot dofinansowania. 
Kluby mają też w najbliższym cza-
sie opowiedzieć się, jaki poziom 
kwalifikacji trenerskich chciałyby 
uzyskać. Pozwoli to przygotować 
ofertę szkoleniową.
Radni i zaproszeni goście mieli 
okazję do obejrzenia Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich w Zakrzowie, 
z nowoczesną ujeżdżalnią, padoka-
mi, krytym basenem, zapleczem fi-
zykoterapeutycznym.
W trakcie zakrzowskiej sesji Od-
znakę Honorową „Za Zasługi dla 
Województwa Opolskiego” otrzy-
mał Józef Sebesta, były marszałek 
województwa opolskiego, długo-
letni prezes Zakładów Azotowych 
„Kędzierzyn”. Dziękując za wyróż-
nienie powiedział, że praca dla wo-
jewództwa jest w jego przekonaniu 
wyznacznikiem regionalnego pa-
triotyzmu.
Sejmik – z inicjatywy przewodni-
czącego Norberta Krajczego - mi-
nutą ciszy uczcił pamięć Joachima 
Mertesa, zmarłego przez kilkoma 
dniami byłego prezydenta regionu 
partnerskiego Nadrenia - Palaty-
nat, oddanego przyjaciela regionu 
i jego Honorowego Obywatela.

maria szylska

Październikowa sesja sejmiku odbyła się w Zakrzowie.

Opolskie Wiadomości  Regionalne
Redakcja: 

45-082 Opole, ul. Piastowska 14 
(budynek Urzędu Marszałkowskiego

 Województwa Opolskiego), 
pokój 182,

 tel: 77 54 16 592
Redaktor naczelny:  Maria Szylska

Redaguje zespół:
e-mail: redakcja@opolskie.pl    

 www.opolskie.pl 
Zastrzegamy sobie prawo wyboru 
i skracania nadesłanych tekstów. 

Materiałów nie zamówionych 
nie zwracamy.

Wydawca: 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Druk: „Polska Press”
ul. Baczyńskiego 25A,  

41-203 Sosnowiec - Milowice

Fot: Łukasz Józwenko

Uchwała o likwidacji WZmiUW przyjęta
Radni województwa podjęli na sesji w Zakrzowie uchwałę o likwidacji 
z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych. Za tą uchwałą głosowało 21 radnych, 5 osób się wstrzy-
mało.

1 stycznia 2018 r. wchodzi w ży-
cie ustawa Prawo Wodne, która 
wprowadza wiele zmian w go-
spodarowaniu wodami w Polsce. 
Powstanie nowa instytucja Wody 
Polskie, która przejmie dotych-
czasowe kompetencje marszał-
ków i samorządów województw 
w zakresie zlecanych do tej pory 
zadań dot. gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpowodziowej.

Wody Polskie mają przejąć pra-
cowników WZMiUW z mocy 
ustawy, przejmą także nieru-
chomości oraz prawa i obowiąz-
ki wynikające m.in. z  zawartych 
przez samorząd województwa 
umów, które są właśnie realizo-
wane.
Marszałek Andrzej Buła wyra-
ził podczas sesji nadzieję, że 
w tym procesie nie ucierpią pra-

cownicy. Mówił też, że zarząd 
województwa prowadzi właś-
nie nabór dotyczący przyszłych 
prac na tzw. polderze Żelazna. 
– Chcemy, żeby Polskie Wody 
otrzymały tę inwestycję już 
przygotowaną, żeby mogły ją re-
alizować – powiedział.

Łączą ludzie i historia
W naszym województwie przebywała w listopadzie 
delegacja z partnerskiego regionu Iwanofrankiw-
skiego na Ukrainie.

Z gośćmi spotkali się marszałko-
wie województwa Andrzej Buła 
i Roman Kolek, przewodniczący 
sejmiku Norbert Krajczy oraz rad-
ni z sejmikowej Komisji Współ-
pracy z Zagranicą i Promocji Re-
gionu.
Witając ukraińskich gości mar-
szałek Andrzej Buła wspominał 
wielką gościnność, z jaką spot-
kali się Opolanie w czasie swojej 
ostatniej wizyty w Iwanofrankiw-
sku. 
W trakcie 16-letniej współpracy 
partnerskiej obu regionów zre-
alizowano około 220 projektów 
natury edukacyjnej, kulturalnej, 
turystycznej. Współpracę z Ukrai-
ną ma obecnie 16 opolskich gmin 
i powiatów. Norbert Krajczy pod-
kreślał, że dla niego, jako leka-
rza, najważniejszym aspektem 
wymiany jest możliwość odby-
wania staży przez lekarzy ukra-
ińskich w opolskich placówkach 
ochrony zdrowia. - Stoimy przed 
problemami depopulacji. Nasz 
rynek pracy stał się chłonny dla 
ukraińskich specjalistów. Cze-
kamy na wprowadzenie ułatwień 
prawnych, które sprawią, że w na-
szych szpitalach i przychodniach 
będą mogli pracować wasi leka-

rze, a także pielęgniarki – mówił 
przewodniczący.
Marszałek Andrzej Buła złożył 
obietnicę, iż w przyszłorocznym 
budżecie województwa znajdzie 
się kwota 50 tysięcy złotych na 
inicjatywy pod hasłem „Partner-
stwo bez granic”. Te pieniądze 
adresowane będą do organizacji 
pozarządowych, by mogły reali-
zować przedsięwzięcia związane 
ze współpracą zagraniczną.
O rynku pracy dla obywateli 
Ukrainy mówił Norbert Rasch, 
przewodniczący Komisji Współ-
pracy z Zagranicą, podkreślając, 
że trzeba zrobić wszystko, by ci, 
którzy podejmują u nas pracę, 
mieli zapewnione godne warunki 
płacowe i bytowe.
Ołeksandr Sycz, przewodniczący 
Rady Obwodowej Iwanofrankiw-
ska, zwracał uwagę, że Ukraina 
staje także wobec problemów 
demograficznych, szuka dobrych 
rozwiązań związanych z polityką 
senioralną. - Wspierajmy to co 
dobre dla naszych mieszkańców, 
niech ta myśl stanie się mottem 
naszej współpracy. Myślę, że ta 
idea nie będzie trudna do zrea-
lizowania, bo towarzyszyć nam 
będą dobre intencje – apelował.
Radna Jolanta Wilczyńska wyra-
żała nadzieję, że pieniądze prze-
znaczone w budżecie na rozwój 
współpracy zagranicznej pozwo-
lą młodym ludziom na rozwinię-
cie wielu inicjatyw kulturalnych 
i edukacyjnych. - Marzę, by zawią-
zały się grupy młodych Polaków, 
którzy zechcą poznać kolegów 
z Ukrainy. Wzajemne poznanie 
przełamie stereotypy i ułatwi 
funkcjonowanie we wspólnej Eu-
ropie – powiedziała.
Goście z Ukrainy wzięli udział 
w otwarciu wystawy „Z huculskiej 
skrzyni”, którą przygotowano 
w Wojewódzkiej Bibliotece Pub-
licznej.  Odwiedzili Pokój, gdzie 
poznali historię rodu Wirttenber-
gów, w Namysłowie rozmawiali 
o sieci najciekawszych wsi w na-
szym województwie, zwiedzili za-
mek w Mosznej.

Wspólne zdjęcie radnych województwa i ukraińskich gości.

maria szylska
Violetta Ruszczewska
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spOŁeCZeŃsTWO Region w pigułce
Tydzień Kariery podsumowany
Spotkanie z psycholog Ma-
rią Rotkiel zakończyło 20 
października w Opolu Ogól-
nopolski Tydzień Kariery. 
Tegoroczna edycja odbywa-
ła się pod hasłem: „Ja na 
rynku pracy: Moje talenty 
i kompetencje”.
Ponad setka uczniów 
z Opolszczyzny uczestniczyła w podsumowaniu projektu Ogólno-
polski Tydzień Kariery. Młodzież spotykała się na licznych warszta-
tach, uczestniczyła w konferencjach i szkoleniach. Poszczególne 
dni tygodnia były poświęcone innej problematyce: zdrowia i urody, 
wiedzy humanistycznej, przedsiębiorczości i zagadnieniom tech-
nicznym. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie świadomego 
planowania kariery zawodowej.

Nauka nie zna granic
Profesor Stefania Grzesz-
czyk z Politechniki Opol-
skiej została  tegoroczną 
laureatką Nagrody Marszał-
ka Województwa Opolskie-
go Professor Opolliensis za 
opracowanie technologii 
betonu z proszków reaktyw-
nych. Wręczenie nagrody 
było 23 października kulminacyjnym punktem Regionalnego Świę-
ta Edukacji, w trakcie którego uhonorowano opolskich naukowców, 
nauczycieli, wybijającą się młodzież. Wyróżnienie w kategorii Pro-
fessor Opolliensis otrzymał dr hab. Marek Białokur z Uniwersyte-
tu Opolskiego za pracę „Gabriel Narutowicz. Biografia”. Nagrody 
marszałka za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu i rozwoju 
edukacji otrzymali: Jolanta Bagińska, Izabela Breguła, Aleksander 
Iszczuk, Magdalena Ewelina Koloch i Artur Kowalski. Natomiast 
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd wo-
jewództwa opolskiego, nagrody przyznano Renacie Najwer, Lesła-
wowi Tomczakowi, Grażynie Lechki, Dorocie Blasze-Gola.
Czworo doktorantów otrzymało stypendia na rok 2017/2018. Byli 
to: studentka chemii UO -Ewa Makowicz, student pedagogiki UO 
– Sławomir Kania, student budownictwa PO – Marcin Tatara i stu-
dentka wydziału mechanicznego PO – Kamila Mizera.
Poza tym pięcioro wyróżniających się w nauce i działalności spo-
łecznej studentów otrzymało stypendia, a 30 uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tytuły „Prymusa 
Opolszczyzny”.

nowoczesne wozy gaśnicze dla strażaków
Ochotnicze straże pożarne z województwa opolskiego otrzymały 15 nowych 
samochodów, które będą służyć w akcjach gaśniczo-ratowniczych. Z zaoszczę-
dzonych pieniędzy zakupione zostaną jeszcze 2 wozy. Przygotowane są zarów-
no do walki z ogniem, jak i do ratownictwa drogowego. To największe w histo-
rii jednorazowe doposażenie strażaków ochotników w regionie. 

Zakup był możliwy dzięki Regionalnemu 
Programowi Operacyjnemu Wojewódz-
twa Opolskiego. Wozy przekazał straża-
kom marszałek województwa opolskie-
go, Andrzej Buła. Samochody zakupione 
w ramach pieniędzy z Unii Europejskiej 

Marszałek Andrzej Buła zauważał, że 
samochody to najlepsze wsparcie stra-
żaków. – Z mojego doświadczenia wy-
nika, że przecinaki, wyposażenie, apara-
tura, są ważne, ale ich zakup nie jest tak 
poważnym problemem, jak zakup samo-

Ochotniczych Straży Pożarnych w Pol-
sce, który docenił wkład urzędu mar-
szałkowskiego w zakup samochodów. 
– Doprowadzono do szczęśliwego fina-
łu. Dzięki temu mamy nie 15, a 17 bar-
dzo nowoczesnych samochodów, które 
będą pracowały w różnych trudnych sy-
tuacjach. To bardzo potrzebne przedsię-
wzięcie dla mieszkańców Opolszczyzny. 
Gratulacje także dla strażaków ochotni-
ków, którzy się w ten program wpisali, 
dołożyli i będą potrafili też dobrze go 
wykorzystać, w myśl powiedzenia: „Je-
żeli uratujesz drugiego człowieka, to 
tak jakbyś uratował cały świat” – powie-
dział.
Samochody spełniają normę ekologicz-
ną Euro 6, posiadają manualną skrzynię 
biegów, wyciągarkę o maksymalnej sile 
uciągu minimum 50 kN. Na wyposa-
żeniu jest zbiornik wody o pojemności 
3000 litrów wraz ze zbiornikiem środka 
pianotwórczego. Każdy samochód do-
datkowo wyposażony jest m.in. w agre-
gat prądotwórczy, piłę spalinową, nóż 
do pasów bezpieczeństwa, przyrząd do 
pomiaru stężeń wybuchowych tlenku 
węgla, siarkowodoru oraz sprzęt do 
wytwarzania kurtyny wodnej, zestaw 
ratownictwa medycznego.

maria szylska

Fot: Łukasz Józwenko

Uchwała o likwidacji WZmiUW przyjęta

Cała piętnastka w komplecie

otrzymały OSP z Gorzowa Śląskiego, 
Grobnik, Dąbrowy, Leśnicy, Bogacicy, 
Głogówka, Jarnołtówka, Łanów, Więk-
szyc, Tarnowa Opolskiego, Opola-Gosła-
wic, Osowca, Lewina Brzeskiego, Lipek 
i Łowkowic.
Andrzej Borowski, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Opolu: – Byliśmy zdecy-
dowani od samego początku na kupno 
samochodów średnich ratowniczo-gaś-
niczych. Dzięki korzystnemu przetargo-
wi możemy dokupić jeszcze dwa kolejne 
samochody. Otrzymają je OSP Izbicko 
oraz OSP Krośnica – powiedział.
Strażak kierowca z Bogacicy Arkadiusz 
Stanossek cieszył się z nowego samo-
chodu. – Jest on częściowo wyposażo-
ny, dokupiliśmy więc dodatkowy sprzęt. 
Jest to samochód niezawodny, dzięki 
temu jesteśmy bardzo dobrze wyposa-
żeni i możemy skutecznie ratować życie 
– dodał.

chodów. Te są największym marzeniem 
wszystkich jednostek.
W uroczystym przekazaniu wozów bo-
jowych na opolskim rynku uczestniczył 
Waldemar Pawlak, prezes Związku Piotr Wrona

Wozy przekazał strażakom marszałek Andrzej Buła w towarzystwie Waldema-
ra Pawlaka i Stanisława Rakoczego.

Wydarzenie na opolskim Rynku miało uroczysty przebieg.        

Z samorządowcami o regionie 
i funduszach
W gronie ponad stu przed-
stawicieli samorządów 
gmin i powiatów z całego 
regionu  dyskutowano 25 
października m.in. o tym, 
w jakim miejscu znajdujemy 
się w naszym Regionalnym 
Programie Operacyjnym, 
jakie przewiduje się  dalsze 
możliwości korzystania z funduszy unijnych oraz jakie są plany do-
tyczące kierunków rozwoju województwa na dalsze lata. Marszałek 
Andrzej Buła, otwierając spotkanie mówił, że ważne jest, by umieć 
z tych bogatych doświadczeń, które już są za nami, umieć wyciągnąć 
wnioski, co wspólnie zrobić dla lepszej przyszłości.– W przyszłym 
roku rozpoczniemy pracę nad nowym dokumentem strategicznym 
dla regionu i mam nadzieję, że będzie to zupełnie nowy dokument, 
inny od poprzedniego. Jesteśmy w nowej rzeczywistości i te nowe 
warunki powinniśmy w tych pracach wziąć pod uwagę.
 Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych, sygnalizowała nowości, związane z obowiązywaniem 
tzw. ustawy wdrożeniowej. Jedną z nich jest funkcja rzecznika fun-
duszy unijnych, który ma działać przy marszałku w każdym regionie, 
ma być także niezależny od Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych. Taki rzecznik będzie powołany także w UMWO jesz-
cze w grudniu.
Podczas konferencji uhonorowano najaktywniejsze samorządy, któ-
re najlepiej korzystają z unijnych funduszy, koordynowanych przez 
samorząd województwa. Liderzy to gminy Opole, Kędzierzyn-Koźle, 
Nysa, Namysłów  i Pokój oraz powiaty krapkowicki i nyski.
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program „Odnowa wsi” ma już 20 lat
W gronie lokalnych liderów, samorządowców i przedstawicieli świata nauki 
świętowano w Filharmonii Opolskiej jubileusz 20-lecia Programu Odnowy Wsi 
w naszym regionie. Rozstrzygnięto także plebiscyt „NTO” na najlepszego opol-
skiego sołtysa i sołectwo.

Program „Odnowy wsi” był pierw-
szym w kraju przedsięwzięciem, 
w którym mieszkańcy terenów 
wiejskich sami wyznaczali cele 
i określali kierunki rozwoju swoich 
miejscowości. - Na opolską wieś 
w latach 2004-2016 trafiło ponad 
131 mln złotych z pieniędzy unij-
nych, a sołectwa zrealizowały 6000 
projektów o łącznej wartości 350 
mln złotych- przypomniał marsza-
łek województwa opolskiego, An-
drzej Buła. Podziękował on liderom 
lokalnym, mówiąc, że to właśnie 
ludzie są największym kapitałem 
naszego regionu i to od nich zaczęły 
się zmiany na opolskiej wsi.
Marszałek podziękował także Ry-
szardowi Wilczyńskiemu, twórcy 
procesu Odnowy Wsi w wojewódz-
twie opolskim, obecnie posłowi na 
Sejm RP. Zadeklarował, że program 
będzie nadal wspierany i na jego 
kontynuację znajdą się pieniądze, 
bo byłoby grzechem zmarnować 
wysiłek minionych 20 lat.
Głos zabrał także Ryszard Wilczyń-
ski, przypominając, że w czasach 
transformacji ustrojowej, program 
Odnowy Wsi był dla jej mieszkańców 
szansą na rozwój. Ludzie masowo 
przychodzili na spotkania, budowa-
li lokalne strategie, bo wierzyli, że 
poprzez nie zrealizują swoje marze-
nia. – Pierwszy projekt musiał się 
udać – mówił Ryszard Wilczyński, 
dodając, że w obecnych czasach, 
gdy wieś coraz mocniej się wylud-
nia, musi zacząć poszukiwać swoich 
źródeł żywotności i takich atutów, 
które pozwolą jej przetrwać.
Z kolei Joachim Wojtala, burmistrz 
Gogolina i zarazem przewodniczący 
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, 
zwracał uwagę na przeobrażenia, 
które dokonały się w gogolińskich 
sołectwach, a zwłaszcza w Kamie-
niu Śląskim, który dzięki inicjaty-
wie arcybiskupa Alfonsa Nossola 
stał się wsią sanatoryjną, perłą 
i opolskim szmaragdem. Burmistrz 
przypomniał, że w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku w gminie nie 
było ani jednego miejsca noclego-
wego, dzisiaj jest ich 450, przybyło 
kilkaset nowych miejsc pracy.
- Patrząc z perspektywy 20 lat moż-

na powiedzieć, że sukces programu 
„Odnowy Wsi” to sukces ludzi, któ-
rzy uwierzyli w możliwość zmiany, 
zaangażowali się w rozwój swoich 
małych ojczyzn, o których można 
powiedzieć, że wykonali bardzo 
ciężką, ale niezwykle dobrą robotę 
– mówił Antoni Konopka, członek 
Zarządu Województwa. Przywołał 
on liczne przykłady spotkań krajo-
wych i zagranicznych, na których 
stawiano opolską Odnowę jako 
wzór godny naśladowania.
Uroczystość była okazją do uhono-
rowania najaktywniejszych liderów 
i działaczy Odnowy. Odznakę ho-
norową „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Opolskiego” otrzymała prof. 
dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, której zaangażowanie 
w proces Odnowy Wsi zaktywizo-
wało mieszkańców do budowania 
oferty i marki opolskich miejsco-
wości. Drugą osobą uhonorowaną 
odznaką została Grażyna Kuźnik, 
koordynator odnowy wsi w gminie 
Popielów, której postawa i zaanga-
żowanie przyczyniały się do promo-
cji działań na obszarach wiejskich 
naszego województwa.
Trzydziestu sześciu najaktywniej-
szych uczestników programu Od-
nowy uhonorowanych zostało me-
dalami okolicznościowymi z okazji 

Region w pigułce
Będzie więcej tradycyjnych drzew
Blisko 2 100 sadzonek drzew na zadrzewienia przydrożne, tradycyjne 
sady i ponad sto drzew upamiętniających 20-lecie programu Odnowy 
Wsi – opolskie gminy otrzymały 26 października z urzędu marszał-
kowskiego sadzonki i drzewa do nowych nasadzeń, w ramach projek-
tu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przy-
rodniczego”. Były to czereśnie, głogi, morwy, jaśminowce, jarzębie, 
śliwy, bzy lilaki, tawuły i trzmieliny. W rezultacie w regionie powsta-
nie ponad 12 km nowych zadrzewień przydrożnych. Do tego projek-
tu zgłosiło się 25 miejscowości z 23 gmin (m.in. ponad 250 drzewek 
otrzymają gminy Głogówek i Nysa, 200 czereśni – Głubczyce, po 150 
drzewek gminy Paczków i Opole). Do projektu zakładania sadów zgło-
siło się 18 miejscowości z 16 opolskich gmin, w których posadzonych 
zostanie 270 drzewek owocowych. Będą to m.in. jabłonie grafsztynek 
prawdziwy, książę Albert Pruski i oliwka żółta,  czereśnie Bϋttnera 
czerwona, Schneidera późna i vega, grusza konferencyjna, klapsa 
i bonkreta Williamsa; śliwa węgierka zwykła, renkloda ulena, królowa 
Wiktoria’,  wiśnia łutówka i gubeńska oraz pigwa gruszkowa.

Opolski Teatr Kochanowskiego przed 
wielką modernizacją
Opolski teatr dramatyczny 
uzyskał z Programu Ope-
racyjnego „Infrastruktura 
i środowisko” ponad 14 mln 
dofinansowania na swoją 
modernizację i przebudowę. 
Tak dużego zakresu prac – 
całkowite koszty to 20,5 mln 
złotych – nie było od przeszło czterdziestu lat. Projekt zatytułowany 
„Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Ko-
chanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” znalazł się 
w gronie 39 instytucji, które otrzymały pozytywną decyzję o przyzna-
niu dofinansowania w ramach POiŚ.
– To dla nas ogromna radość – mówił na konferencji prasowej 27 
października wicemarszałek Stanisław Rakoczy. – Jako samorząd 
województwa nie bylibyśmy w stanie wygenerować tak dużej kwoty 
potrzebnej do przeprowadzenia remontu, ani spłacić kredytu, który 
byłby wzięty na ten cel. Z budżetu województwa opolskiego Teatr im. 
Kochanowskiego ma zagwarantowany wkład własny, niezbędny, by 
uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich. Wyniesie on 6,27 
mln złotych i będzie sukcesywnie wnoszony do roku 2020 czyli do cza-
su zakończenia remontu.
Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czerwiec 2018. 
W projekcie znalazły się przebudowy i modernizacje czterech zadań. 
Po pierwsze: zmieni się główna fasada budynku z przyległym oto-
czeniem – zaplanowano m.in. przebudowę wejścia, likwidację fosy, 
budowę tarasów. Teatr stanie się bardziej dostępny. Przebudowany 
zostanie system wentylacji i klimatyzacji w budynku, który obejmie 
wszystkie cztery sceny teatralne, foyer i hole. Część pomieszczeń zo-
stanie przekształcona i dostosowana do prowadzenia działań eduka-
cyjno-warsztatowych – powstanie Centrum Edukacji Kulturalnej, czy-
li nowoczesna baza działań artystycznych, dostosowanych do potrzeb 
współczesnego twórcy i odbiorcy kultury. Modernizacja czeka także 
system elektroakustyczny i oświetleniowy małej sceny. Zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań skutkować będzie oszczędnościami energii 
elektrycznej. I wreszcie zaplanowano także przebudowę i moderni-
zację istniejącego zasilania budynku i wykonanie m.in. automatyki 
samoczynnego zasilania rezerwowego.

REGION

Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymały Grażyna 
Kuźnik i Irena Niedźwiecka-Filipiak. Na zdjęciu w towarzystwie Antoniego 
Konopki i Andrzeja Buły.

jubileuszu. Oprócz nich medale 
otrzymało pięć osób, które w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do 
rozwoju opolskiego programu i jego 
promocji w kraju. Byli to: Ryszard 
Wilczyński – poseł na Sejm RP, twór-
ca programu, Mariola Szachowicz 
– zastępca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, dr 
Zbigniew Kuriata z Instytutu Archi-
tektury Krajobrazu UP we Wroc-
ławiu (był nieobecny w Opolu), dr 
Krzysztof Badora z Katedry Ochrony 
Powierzchni Ziemi UO oraz Lesław 
Czernik - moderator Odnowy Wsi.
Rozstrzygnięto także przeprowadzo-
ny przez „Nową Trybunę Opolską”, 
a odbywający się pod patronatem 
marszałka województwa opolskie-
go, plebiscyt na najlepszego sołtysa 
i sołectwo.
I miejsce zajęła w nim Eryka Jonek, 
która rządzi od 42 lat w Pawłowi-
cach gm. Gorzów Śląski, drugie 
miejsce zdobył Dariusz Gajewski, 
sołtys od lat 15 we wsi Starowice 
Dolne gm. Grodków, a trzecie Ur-
szula Lenartowicz ze wsi Jakubowi-
ce w powiecie głubczyckim.

maria szylska

Ponad 7,33 mln zł na gospodarkę wodno-
ściekową
W urzędzie marszałkowskim 
podpisywane były w dniach 
od 6 do 9 listopada umo-
wy na działania dotyczące 
wsparcia inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową sieci 
kanalizacyjnej i sanitarnej. 
Umowy opiewają w sumie  na ponad 7,33 mln zł, a będą realizowa-
ne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisali je m. 
in.: gmina Grodków – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej w gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część 
I”  – kwota pomocy 2 mln zl zł; Zakład wodociągów i usług komunal-
nych „EKOWOD” Spółka z o.o. – Namysłów – „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska” – kwota pomocy 1,9 
mln zł; gmina Lubsza – „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sani-
tarnej we wsi Rogalice”  – kwota pomocy 1,8 mln zł; gmina Zębowice 
– „Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV” – kwota 
pomocy 1,55 mln zł
Jak podkreślał Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, te 
projekty poprawiają infrastrukturę na wsiach regionu, a w konse-
kwencji poprawiają warunki życia mieszkańców w regionie.

Wyróżnienia dla osób związanych z procesem „Odnowy wsi”

Fot: Mateusz Tomczak
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LAUREACI

nagroda, która łączy
W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wręczono po raz 35–ty nagrody im. Karola 
Miarki. Do grona 170 jej zdobywców dołączyła trójka tegorocznych opolskich 
laureatów: prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, Tadeusz Chrobak i Jacek 
Wawrzynek. Opolszczyzna mogłaby się przyznać także do czwartego laureata 
– księdza Mariana Niemca, od niedawna biskupa diecezji katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, wcześniej mocno związanego z Opolem.

Oprócz tej czwórki tegoroczne nagrody 
przyznano również publicyście i drama-
turgowi Andrzejowi Niedobie oraz Mi-
rosławowi Zwolińskiemu, krajoznawcy 
i regionaliście z Częstochowy.
Gratulując laureatom wicemarszałek 
Stanisław Rakoczy mówił, iż jest pełen 
optymizmu, iż nie zginą takie wartości, 
jak śląskie tradycje, kultura, pamięć 
i poczucie tożsamości, bo są ludzie, 
którzy z wielkim pietyzmem je pielęg-
nują. To właśnie zdobywcy nagrody im. 
Karola Miarki.
Wicemarszałek śląski, Henryk Mer-
cik, podkreślał, że ważne jest to, iż 
wyróżnienie jest przyznawane przez 
samorządy wojewódzkie. – Ta nagroda 
łączy nasze województwa, bo mamy 
wspólną historię, kulturę, naukę. A wo-
jewództwo śląskie jej potrzebuje, bo 
łączy nas ona wewnętrznie. Dbamy, by 
zawsze trafiała do kogoś z północnej 
i południowej części regionu. Jesteśmy 
wdzięczni laureatom za ich działalność 
i kreatywność, bo z ich owoców korzy-
stamy – powiedział.
W trakcie laudacji podkreślano, że dr 
hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak 
wniosła duży wkład w tworzenie i roz-
wój nauk ekonomicznych w wojewódz-
twie opolskim. Jest autorką licznych 
publikacji, dotyczących rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego Opolszczy-

zny, była dyrektorem Instytutu Nauk 
Ekonomicznych oraz dziekanem Wy-
działu Ekonomicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Promotorka wielu prac 
magisterskich, głównie z zakresu funk-
cjonowania i badania rynku oraz kon-
sumpcji, jak również promotorka pięciu 
zakończonych powodzeniem przewo-
dów doktorskich. Jak sama laureatka 
mówiła, w trakcie uroczystości, najbar-
dziej dumna jest z młodych kadr, które 
wykształciła, bo stanowić one będą 
o naszej przyszłości.
Z kolei Tadeusz Chrobak (nieobecny 
w Katowicach ze względu na choro-
bę, nagrodę odbierał Jan Polus jego 
zastępca) – starszy kustosz, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Emanuela Smołki w Opolu od 1984 r., 
który przyczynił się do poprawy warun-
ków jej funkcjonowania, włożył wiele 
wysiłku w gromadzenie i promocję 
zbiorów bibliotecznych m.in. pozyskał 
XIX wieczną kolekcję zbiorów pocho-
dzących z kolegium franciszkańskiego 
w Nysie, a także wiele kolekcji pry-
watnych. Był inicjatorem utworzenia 
w Opolu Biblioteki Austriackiej (jedynej 
w Polsce działającej przy bibliotece 
publicznej), której działalność obfitu-
je w liczne imprezy kulturalne m.in. 
„Wiosny Austriackie”). Aktywnie działa 
na rzecz promocji opolskich twórców, 

Fot: Mateusz Tomczak

W całym regionie 11 listo-
pada  mieszkańcy uroczyście 
obchodzili Narodowe Święto 
Niepodległości. Były msze 
za Ojczyznę, akademie, kon-
certy.
Świętowano w wielu miej-
scowościach, także członko-
wie zarządu województwa byli obecni w różnych miejscach regionu, 
składając mieszkańcom życzenia radosnych obchodów narodowego 
święta – Stanisław Rakoczy w Kluczborku, Roman Kolek w Strzel-
cach Opolskich, Szymon Ogłaza w Opolu, Antoni Konopka – w Ny-
sie.
Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Opolu zgromadziły  wie-
lu mieszkańców miasta i regionu, zarówno tych najmłodszych, jak 
i najstarszych – kombatantów. Po mszy w intencji Ojczyzny w opol-
skiej katedrze uczestnicy uroczystości przeszli w asyście orkiestry 
i pocztów sztandarowych pod pomnik Bojownikom o Polskość Ślą-
ska Opolskiego. Tam odbył się apel pamięci, złożono kwiaty. 
Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy podziwiali uroczystą 
defiladę, mogli też wspólnie z artystami zaśpiewać patriotyczne 
pieśni. Zwieńczeniem obchodów był wieczorny uroczysty koncert 
niepodległościowy w Filharmonii Opolskiej. Na ten wieczór zapla-
nowano koncert muzyki polskiej w wykonaniu opolskich filharmo-
ników pod batutą Przemysława Neumanna.

Region w pigułce
Cztery certyfikaty, pięć wyróżnień
Opolska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna po raz 
dziewiąty przyznała 8 listo-
pada certyfikaty i wyróżnie-
nia najlepszym produktom 
turystycznym Opolszczy-
zny. Otrzymali je: Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie; Zamek Książęcy 
Niemodlin (niebawem będzie można go nie tylko zwiedzać, ale no-
cować i skorzystać z gastronomii), Zamek Moszna (za całość oferty 
– atrakcje, zwiedzanie, noclegi i gastronomię) oraz Festiwal Filmo-
wy Opolskie Lamy jako wydarzenie.
Wyróżnienia otrzymało Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Fabryka 
Robotów w Łączniku (jedyne takie w kraju), powiat krapkowicki za 
„Festiwal Dyni w Sercu Opolszczyzny – Bania Fest”, Hotel Jakubus 
w Jakubowicach, Urząd Miejski w Nysie za „Miejski szlak turystycz-
ny w Nysie” oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie za „Mię-
dzynarodowe Konfrontacje Muzyczne – Muzyczna Jesień”.

Święto Niepodległości w regionie

Fot: Mateusz Tomczak

organizując jubileusze zasłużonych pi-
sarzy i poetów oraz cykliczne imprezy 
literackie. Dzięki jego staraniom prze-
budowano i zmodernizowano Bibliote-
kę Obcojęzyczną (2016 r.).
Trzeci z laureatów, Jacek Wawrzy-
nek jest adwokatem, radcą prawnym, 
przewodniczącym kapituły Fundacji 
Nagrody im. Jana i Wojciecha Waw-
rzynków. Wnuk Jana Wawrzynka, dzia-
łacza Związku Polaków w Niemczech, 
powstańca śląskiego, więźnia obozów 
koncentracyjnych. Nagroda, ustano-
wiona z inicjatywy Rodziny Wawrzyn-
ków – głównie Mariana, syna Jana, 
przyznawana jest od 1991 r. Intencją 
fundatorów jest zachęcenie studen-
tów do zainteresowania Śląskiem, jako 
europejskim regionem styku kultur 
polskiej, czeskiej i niemieckiej, po to 
by dociekać prawdy o zachodzących 
tu procesach i upowszechniać wiedzę 
o żyjących ludziach. Na uwagę zasłu-
guje konsekwencja w realizacji założeń 
Fundacji przez drugie pokolenie po-
tomków Jana i Wojciecha Wawrzynków 
i dotowanie z własnych zasobów finan-
sowych najlepszych prac magisterskich 
poświęconych problematyce śląskiej. 
Dziękując za przyznaną nagrodę Jacek 
Wawrzynek mówił, iż odbiera nagrodę 
w imieniu całej rodziny, a zwłaszcza 
niedawno zmarłego ojca Romana, któ-
ry był dobrym duchem nagrody. Obie-
cał, iż drugie pokolenie zrobi wszystko, 
by przetrwała ona w dotychczasowej 
postaci. Podziękował też Instytutowi 
Śląskiemu za pomoc w ocenie prac 
i promocję laureatów.
Nagrody im. Karola Miarki przyznawa-
ne są od 1983 roku ludziom związanym 
ze Śląskiem, autorytetom w swych śro-
dowiskach, tym którzy zgodnie z zasa-
dami życiowymi Karola Miarki czynią 
dobro na rzecz drugiego człowieka. 
Niegdyś  przyznawali je wojewodowie 
czterech województw: bielskiego, czę-
stochowskiego, katowickiego i opol-
skiego, obecnie marszałkowie opolski 
i śląski.

Tegoroczni laureaci nagrody im. Karola Miarki

Prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak i Jacek Wawrzynek, tegoroczni opolscy 
zdobywcy nagrody. Ze względu na chorobę zabrakło Tadeusz Chrobaka. Violetta Ruszczewska

Andrzej Buła, marszałek wo-
jewództwa opolskiego, ode-
brał honorowy tytuł „Zna-
komity Przywódca” podczas 
uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
11 listopada odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród 
laureatom XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości i XI edycji konkursu 
„Znakomity Przywódca”.  
Konkurs wyłaniający przywódców odbył się już po raz jedenasty. 
„Znakomite Przywództwo”, zgodnie z kryteriami konkursu, oznacza 
takie działanie menedżerów lub liderów, które pozwala prowadzić 
organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżnia-
jące się wyniki.„Celem tego konkursu jest wdrażanie zasad, które 
pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych menadże-
rów – liderów – świata nauki, praktyki, polityki i massmediów, któ-
rzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej 
gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdra-
żać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym 
przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli” – czy-
tamy w regulaminie.

Tytuł „Znakomity Przywódca” dla mar-
szałka Andrzeja Buły
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senior pod opieką telemedycyny
Opaski SOS, które powiadomią opiekuna o potrzebie natychmiastowej pomocy, zmierzą tętno, przypomną o zażyciu lekarstwa,  
a także hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna, to rozwiązania, z których będą mogli skorzystać seniorzy z powiatów strzeleckiego, 
kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego i głubczyckiego.

Kardiolog Marcin Rękawek ze Strze-
leckiego Centrum Obsługi Biznesu 
„SCOB” oraz krapkowicki Ośrodek 
Pomocy Społecznej rozpoczynają 
nowy projekt zatytułowany „Zdrowe 
serce seniora” adresowany do 360 
osobowej grupy osób starszych.
- Projektem chcemy objąć osoby 
z niepełnosprawnościami, zagro-
żone wykluczeniem społecznym, 
u których występują choroby na-
czyniowo-sercowe, często po prze-
bytej hospitalizacji. Nie muszą one 
już przebywać na oddziale szpital-
nym, ale przydałby im się nadzór 
czy codzienna opieka, jakieś usłu-
gi rehabilitacyjne, które sprawią, 
że poprawi się ich stan psychiczny 
i zdrowotny, zachowają większą 
sprawność fizyczną. W konsekwen-

cji te działania mają doprowadzić 
do ograniczenia przedwczesnej 
umieralności – mówi Mateusz Gra-
belus, menadżer projektu.
W „Zdrowym sercu seniora” przewi-
dziano wyodrębnienie dwóch 180-
osobowych grup osób starszych, 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Dla jednych przewidziano 
teleopiekę medyczną z wykorzy-
staniem opasek SOS, dla drugiej 
– będą to pacjenci po hospitalizacji 
naczyniowo - sercowej – hybrydową 
rehabilitację kardiologiczną.
- Rehabilitacja hybrydowa najczęś-
ciej rozpoczyna się w ośrodku sta-
cjonarnym, potem może być konty-
nuowana w domu pacjenta. Jest to 
efektywny, kompleksowy program, 
na który składają się ćwiczenia 

Projekt zatytułowany „Zdrowe serce seniora” finansowany jest z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całko-
wita wartość projektu to 1.99 mln złotych, unijne dofinansowanie – 1,88 mln złotych. Projekt realizowany będzie od 
1 grudnia 2017 do końca września 2019 roku. Kolejny nabór zaplanowany został na 2018 rok. Kolejny nabór w ramach 
działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia dla osób niesamo-
dzielnych planowany jest na 2018 r.

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.

fizyczne, a także nauka związa-
na ze stylem życia, odżywianiem, 
wskazywaniem czynników ryzyka, 
chorób układu krążenia i korzyści 
płynących z zastosowania zaleceń 
lekarskich – wyjaśnia dr Marcin Rę-
kawek.
Opaski SOS są zaś elementem te-
lemedycyny, który służy do zdalnej 
opieki nad seniorami. Urządzenie 
w formie opaski na rękę łączy w so-

Umowę podpisuje dr Marcin Rękawek. Obok Kamila Turcza z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

bie funkcje kilku specjalistycznych 
urządzeń medycznych. W momen-
cie naciśnięcia przycisku opiekun 
jest informowany o potrzebie na-
tychmiastowej pomocy, detektor 
upadków przekazuje informację 
o tym zdarzeniu oraz lokalizacji pa-
cjenta. Ponadto urządzenie przypo-
mni o potrzebie zażycia lekarstwa, 
zmierzy temperaturę i tętno. Dzięki 
aplikacji na telefon lub tablet opie-

ka może być sprawowana z dowol-
nego miejsca, pozwala na wgląd 
w historię choroby i obserwacje za-
chodzących zmian.
Wartość projektu to niemal 2 mln 
złotych. Będzie on wdrażany od 1 
grudnia tego roku do końca wrześ-
nia 2019 roku.

maria szylska
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nabór dla spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji
Do 800 tys. zł na nowoczesne maszyny i sprzęt do produkcji, który posłuży wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług, mogą 
dostać w najnowszym unijnym naborze tzw. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje 
prowadzące działalność.

Nabór ogłosiło właśnie podlega-
jące samorządowi województwa 
Opolskie Centrum Rozwoju Go-
spodarki. Dostępne w nim pienią-
dze mogą być przeznaczone także 
na urządzenia, sprzęt i maszyny, 
które pozwolą wprowadzić na ry-
nek produkty i usługi ulepszone, 
a nie tylko nowe. Wsparcie można 
też będzie przeznaczyć na wdra-
żanie innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych oraz na inwe-
stycje w rozwój zwiększające ska-
lę działalności i zasięg oferty.
Nabór z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 
(działanie: 2.1.4 Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej) 
skierowany jest do tzw. podmio-
tów ekonomii społecznej, czyli 
m.in. spółdzielni, zakładów pra-
cy chronionej czy stowarzyszeń 
i fundacji prowadzących działal-
ność gospodarczą. Do wzięcia jest 
w nim 12 mln 400 tys. złotych.
- Podmioty ekonomii społecznej, 
które mogą skorzystać ze wspar-
cia w ramach tego naboru, pro-
wadzą ważną działalność w wielu 
dziedzinach. Wspólne działanie 
ludzi jest tu ważniejsze niż zysk, 
jaki firma osiąga. Nikogo dziś nie 
trzeba przekonywać, że ten waż-
ny element życia społecznego 
sprzyja pełnemu zatrudnieniu, 
walce z ubóstwem i stabilnemu 
rozwojowi. Dlatego uznaliśmy, że 
warto te firmy wspomóc. Liczymy, 
że możliwość pozyskania dotacji 
pozwoli im się rozwinąć – mówi 
marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła.
Nabór przeprowadzi odpowie-
dzialne m.in. za obsługę przed-
siębiorców Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki (OCRG). 
Wnioski – w wersji papierowej 
i elektronicznej – trzeba będzie 
składać od 1 do 8 grudnia właśnie 
do OCRG.
- W tym naborze będą mogły zo-
stać dofinansowane projekty pro-
wadzone przez podmioty, które 
działają dla osiągnięcia m.in. 
celu społecznego, a wypracowany 
zysk przekazują na swoją działal-
ność, a nie dzielą między wspól-
ników czy udziałowców. Projekty 
te muszą mieć jednak charakter 
inwestycyjny. Dlatego właśnie 
wsparcie będzie można pozy-
skać za naszym pośrednictwem 
– tłumaczy dyrektor OCRG Roland 
Wrzeciono.

Zakładany termin rozstrzygnięcia 
naboru to maj przyszłego roku. 
Zgodnie z zapisami regulaminu 
priorytetowo traktowane mają 
w nim być inwestycje zgodne 
z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa, a dodatkowe pre-
ferencje przewidziano dla przed-
siębiorstw ekologicznych albo 
realizujących przedsięwzięcia 
ekologiczne.
Ogółem w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 woj. opolskie ma 
blisko 950 mln euro. Na wspar-
cie przedsiębiorstw i lokalnego 
biznesu zarezerwowano w tym 
ponad 160 mln euro. Do tej pory 
w latach 2014-2020 podległe sa-
morządowi województwa Opol-
skie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ogłosiło dwanaście naborów dla 
firm. Osiem z nich już rozstrzyg-
nięto.
Wśród rozstrzygniętych były na-
bory na: wprowadzanie w przed-
siębiorstwach nowoczesnych 
rozwiązań teleinformatycznych; 

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.

Fot: Łukasz Józwenko

nowe usługi i produkty w MSP 
na obszarach przygranicznych; 
dwa nabory na innowacje; nabór 
na podniesienie efektywności 
energetycznej dla firm; nabór na 
współpracę gospodarczą i promo-

OCRG rozstrzygnęło już nabór na tworzenie całodobowych i dziennych domów seniora, teraz kolej na dofinansowanie podmiotów tzw. ekonomii spo-
łecznej. Na zdjęciu dom seniora w Zawadzkiem.

cję (np. udział w targach i misjach) 
oraz dwa nabory na infrastruktu-
rę usług społecznych: na tworze-
nie całodobowych i dziennych 
domów seniora oraz na tworzenie 
żłobków, klubów dziecięcych czy 

na usługi opieki dla dzieci do lat 6 
świadczone w ramach tzw. alter-
natywnych form opieki dziennej.

katarzyna kownacka (OCRg)
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„Czysty Region” stawia na inwestycje i edukację
Związek Międzygminny „Czysty Region”, który skupia 11 opolskich gmin, przygotowuje się do budowy punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych (PSZOK). W tym celu złożył dwa wnioski na dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- W sumie budować będziemy w roku 
przyszłym cztery PSZOK-i, bo jeden 
wniosek dotyczy punktów w Ujeździe, 
Leśnicy i Walcach, a drugi – punktu 
w Zdzieszowicach – wyjaśnia dr inż. 
Krzysztof Ważny, przewodniczący 
Związku.
Wszystkie gminy, w których mają po-
wstać PSZOK-i, użyczyły już „Regiono-
wi” potrzebne działki. Ich powierzch-
nie wahają się od 500 do 1000 metrów 
kwadratowych. Gotowa jest już także 
dokumentacja projektowa wszystkich 
przedsięwzięć, a na trzy z nich Związek 
uzyskał dotąd pozwolenia budowlane.
W Walcach PSZOK planowany jest 
przy ulicy Łąkowej, w Ujeździe przy 
Strzeleckiej, w Zdzieszowicach przy 
ulicy Filarskiego, a leśnicki ulokowany 
zostanie w miejscowości Krasowa.
Punkty selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, to miejsca, w których 
mieszkańcy mogą pozostawiać zebra-
ne przez siebie w sposób selektywny 
odpady. W „Czystym Regionie” funk-
cjonują obecnie PSZOK-i mobilne, te 
nowo powstające mieć będą charakter 
stacjonarny. Idea ich działania jest 
taka, by dzięki zbieraniu i magazyno-
waniu odpadów można je było poddać 
odzyskowi i unieszkodliwieniu oraz 
poprawić jakość i stan środowiska na 
terenie gminy. PSZOK-i (obok organi-
zowanych zbiórek akcyjnych i zbiórki 
odpadów z pojemników i worków) są 
uzupełnieniem systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi i stano-
wić będą miejsce, w którym mieszkań-
cy bezpłatnie (w ramach uiszczanej 
w gminie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) będą mogli 
pozbyć się odpadów komunalnych, 
których zgodne z prawem pozbycie 
się, mogło dotychczas stanowić dla 
nich problem. Działanie takie powinno 
przyczynić się do zmniejszenia ilości 
tzw. dzikich wysypisk śmieci.
Każdy z selektywnych punktów wypo-
sażony zostanie w kontenery na odpa-
dy takie jak:
• przeterminowane leki i chemikalia,
•  zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny,
• meble i inne odpady wielkogabary-
towe,
• zużyte opony,
• odpady zielone,
• odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne,
• papier,
• tworzywa sztuczne,
• szkło.
Ważne jest, by lokalizacja punktów 
była dogodna dla mieszkańców, po-

Koncepcja zagospodarowania PSZOK-a w Ujeździe. Zajmie on powierzchnię 900 metrów kwadratowych.

zwalała im wygodnie do nich dotrzeć. 
Stąd uwzględniono w planach ciągi 
komunikacyjne, utwardzenie terenu. 
Każdy z wydzielonych placów wypo-
sażony także zostanie w wagę, która 
zważy przywieziony ładunek, a także 
w pomieszczenie socjalne dla pracow-
ników obsługi. Na terenie wszystkich 
planowanych przez „Czysty Region” 
PSZOK-ów znajdą się ścieżki eduka-
cyjne, by móc prowadzić pogadanki 
dla odwiedzających. Ciekawą inicja-
tywą jest także organizacja punktów 
napraw, w których mieszkańcy będą 
mogli zreperować przywieziony przez 
siebie przedmiot, zamiast wyrzucać 
– dać mu drugie życie.
Przewodniczący Związku dr inż. 
Krzysztof Ważny, zwraca uwagę na 
aspekt edukacyjny działalności. „Czy-

sty Region” prowadzi zakrojone na 
dużą skalę spotkania w klubach osied-
lowych, spółdzielniach mieszkanio-
wych, szkołach i przedszkolach.
- Od pięciu lat organizujemy akcję 
segreguj. pl, która ma przynieść 
efekt w postaci coraz większej selek-
cji odpadów. Konkursy, pogadanki, 
imprezy otwarte w centrach handlo-
wych z nagrodami dla najlepszych, 
przynoszą wymierne efekty. Poziom 
selektywnej zbiórki odpadów wzrósł 
w ostatnim czasie z 7 do 15 procent. 
Zbieramy w ciągu roku około 47 tysię-
cy ton odpadów wszystkich rodzajów. 
Te zmieszane stanowiły niegdyś 90 
proc., teraz ich zawartość w systemie 
zmniejszyła się do 80 proc., a idea-
łem do którego dążymy, jest 60 proc. 
- mówi przewodniczący, dodając, że 

każde z gospodarstw domowych ma 
dostęp do nieograniczonej ilości wor-
ków do selektywnej zbiórki.
  Wnioski o dofinansowanie PSZOK-
ów, złożone przez „Czysty Region” 
do RPO WO 2014-2020 (działanie 5.2 
Poprawa gospodarowania odpadami 
komunalnymi), opiewają na 1.750 tys. 
złotych oraz na 750 tys. złotych (Zdzie-
szowice). Związek chce w I kwartale 
przyszłego roku wyłonić wykonawców 
tej inwestycji, a pierwsze trzy punkty - 
dla gminy Ujazd, Leśnica i Walce oddać 
do użytku mieszkańców w III kwartale 
2018 roku, natomiast w kolejnym, IV 
kwartale, także punkt zdzieszowicki.
W planach inwestycyjnych Związku 
jest budowa kolejnych ośmiu PSZOK-
ów: w Polskiej Cerekwi, Pawłowicz-
kach, Izbicku, Kolonowskiem, Reńskiej 

Wsi i Kędzierzynie-Koźlu (3 punkty). 
Tym razem z krajowego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Dokumentacja tych punktów 
jest już gotowa w 70 procentach.
Dzięki wsparciu programów opera-
cyjnych Związek minimalizuje koszty 
ponoszone przez mieszkańców na re-
alizację zadań związanych z obsługą 
kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami. Kolejny nabór wniosków w
ramach działania 5.2 Poprawa go-
spodarowania odpadami komunalny-
mi w zakresie gospodarki odpadami  
i PSZOK-ów planowany jest na rok 
2018.

maria szylska

Artykuł współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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dziewczęta z prudnika piłkę kopią
Prudnik, który słynie z drużyny koszykarskiej, niebawem ma szansę stać się liczącym się ośrodkiem kobiecego futbolu na Opol-
szczyźnie. A wszystko za sprawą prudnickiego starostwa i funduszy z Interregu V-A Republika Czeska – Polska.

ligowa „Polonia” Bytom.
- Nasze dziewczęta okazały się 
bardzo gościnne, bo przegrały 
z Czeszkami w stosunku 0:2, ale 
brak piłkarskiego doświadczenia 
nadrabiały młodzieńczą werwą 

Skąd pomysł na kobiecy klub pił-
karski? Starosta prudnicki Rado-
sław Roszkowski, mówi, iż trener 
Piotr Rzehak, który pracuje w Ze-
spole Szkół Rolniczych z druży-
nami piłkarskimi i koszykarskimi, 
ubolewał, że wiele uzdolnionych 
dziewcząt chciałoby po zakończe-
niu nauki dalej uprawiać sport, 
brać udział w profesjonalnych 
rozgrywkach, a nie bardzo miały 
gdzie to robić. Najbliższy klub, 
do którego musiałyby dojeżdżać, 
mieści się w Głogówku. - Byłem 
wśród inicjatorów powołania ta-
kiego klubu w Prudniku. Bo warto 
było dać szansę naszym dziew-
czynom, warto też było zorgani-
zować coś od początku. Pomogły 
nam w tym fundusze Interregu. 
Napisaliśmy projekt zatytułowa-
ny „Futbolistki łączą narody”, 
który pomógł nam wystartować 
i dodatkowo zachęcić naszych 
czeskich partnerów z Bruntala, 
by zechcieli z nami w tej sferze 
współpracować – mówi starosta.
Latem ubiegłego roku odbyło się 
spotkanie założycielskie klubu, 
wybrano jego władze, nadano mu 
nazwę - Międzyszkolny Uczniow-
ski Klub Sportowy „Pogoń” Prud-
nik, w nawiązaniu do nazwy naj-
starszego na Opolszczyźnie klubu 
piłkarskiego.

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

maria szylska

Czeskie zawodczniczki zainteresowane grą w Prudniku

Futbolistki z Prudnika z trenerem i starostą Radosławem Roszkowskim

Pierwsze rozgrywki zainicjowa-
ło spotkanie z Olympią Bruntal, 
gdzie taka żeńska drużyna od 
dawna funkcjonuje, a piłka noż-
na w wykonaniu pań ma wielu 
sympatyków. FC „Slavoj” Olympia 
Bruntal występowała do niedaw-
na na zapleczu czeskiej ekstra-
klasy kobiet. Oprócz gości z Czech 
w zawodach wzięły udział I-ligo-
wy „Rolnik” B. Głogówek oraz II-

i animuszem. Ciekawy okazał się 
w tym turnieju mecz prudnicza-
nek z drużyną „Polonii” Bytom. 
Dziewczęta po kiepskim począt-
ku doprowadziły do wyrównania, 
a nawet wyszły na prowadzenie. 
Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się remisem 4:4. Wszyst-
kie bramki dla Prudnika zdobyła 
13-letnia Aleksandra Sobkowicz. 
Przypomnę, że jej siostra Agata 

jest reprezentantką Polski. Oka-
zuje się, że talent do kopania piłki 
obejmuje obie siostry – informuje 
starosta.
Dzięki projektowi z Interregu 
udało się czeską i prudnicką dru-

żynę wyposażyć w stroje sporto-
we – dwa komplety dresów, kurtki 
zimowe, ortaliony do treningów 
zimowych, stroje letnie i zimowe, 
walizki medyczne, piłki. - Klubu 
nie byłoby stać na taki zakup, ani 

na zgrupowania piłkarskie, któ-
re odbywają się po obu stronach 
granicy – ocenia starosta.
Po roku działalności w klubie tre-
nuje około 40 zawodniczek – ju-
niorki i seniorki. Treningi odby-
wają się dwa razy w tygodniu. Po 
roku rozgrywek te drugie zajęły 
szóste miejsce w III lidze, a dru-
żyna juniorek młodszych wygrała 
eliminacje regionalne i uczestni-
czyła w rozgrywkach centralnych 
we Wrocławiu, Łodzi i Piotrkowie 
Trybunalskim.
Starosta Radosław Roszkowski 
mówi, że nikt zawodniczkom nie 
blokuje awansów. Dwie z nich 
odeszły do I ligowego „Rolnika” 
Głogówek, z kolei chęć do gry 
w Prudniku zgłosiły trzy zawod-
niczki z Ołomuńca.
Projekt, którego wartość wyniosła 
100 tysięcy złotych, sprawił, że  
udało się zapoczątkować nową, 
pożyteczną inicjatywę sportową. 
Udowodnić, że w Prudniku jest 
wiele talentów, które warto roz-
wijać i szlifować. Rozgrywki cie-
szą młode zawodniczki, klub ma 
coraz więcej wiernych kibiców. 
Projekt będzie kontynuowany 
w roku 2018.

Dziewczęta ambitnie piłkę kopią

Fot: Damian Wicher
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WspÓŁpRaCa TRansgRaniCZna

małe ojczyzny zainspirowały młodzież
Młodzież z gminy Pawłowiczki oraz Velke Heraltice w Czechach uczestniczyła we wspólnym projekcie „Moja mała ojczyzna”. Po-
przez prace plastyczne i literackie, a także pokazy mulimedialne młodzi ludzie prezentowali lokalne społeczności, ich mieszkańców, 
historię, zabytki, ciekawe miejsca i inicjatywy.

Beata Lewicka, koordynator pro-
jektu z ramienia gminy Pawło-
wiczki, mówi, że pomysł zrodził 
się stąd, by rozbudzić zaintere-
sowania uczniów swoimi miejsco-
wościami, skłonić do poznawania 
historii i ciekawych ludzi, a rów-
nocześnie wyłowić talenty lite-
rackie i plastyczne. - Do projektu 
zaprosiliśmy partnerską gminę 
Velke Heraltice, z którą współ-
pracujemy od 2004 roku i wspól-
nie zrealizowaliśmy z powodze-
niem kilka pomysłów. Udało się 
nam zdobyć dofinansowanie do 
naszego przedsięwzięcia z Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Pradziad w ramach Interregu 
V-A Republika Czeska – Polska 
– mówi koordynator projektu Be-
ata Lewicka.
Po stronie polskiej udział w pro-
jekcie wzięły dzieci i młodzież 
z sześciu szkół gminy Pawło-
wiczki oraz szkół podstawowych 
Heraltic, które skupiają młodzież 
klas od I do IX, łącznie zaangażo-
wanych było około 400 młodych 
osób.
Konkurs „Moja mała ojczyzna” 
przebiegał w trzech katego-
riach – plastycznej, gdzie dzieci 
młodsze z klas I-III tworzyły wi-
dokówkę swojej miejscowości. 
Z kolei dzieciom z klas od IV do 
VII zaproponowano konkurs lite-
racki pod hasłem „Moja rodzinna 
miejscowość – miejsce szczegól-
nie mi bliskie”. Trzecia kategoria 
konkursowa obejmowała pokazy 
multimedialne. Zadaniem ich au-
torów było pokazanie wybranej 
miejscowości dawniej i dziś.

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

Efekty konkursu – jak mówi Beata 
Lewicka – przeszły oczekiwania 
organizatorów. Napłynęło kilka-
set prac, z których trzeba było 
wybrać te najlepsze. W sumie 
jury polsko-czeskie przyznało aż 
51 nagród.
Dzieci w konkursie plastycznym 
zastosowały  najróżniejsze tech-
niki. Były wyklejanki, obrazy ma-
lowane kredkami czy pastelami, 
ale także wyklejane koralikami, 
bibułą lub innymi dostępnymi 
drobiazgami. W konkursie litera-

ckim pojawiły się utwory pisane 
wierszem, elaboraty historyczne, 
rozmowy z seniorami rodu, opisy 
spacerów, w których babcia poka-
zywała wnuczce, co w tym miej-
scu znajdowało się przed laty, kto 
mieszkał, jak się nazywał, co się 
z nim potem stało.
Pokazów multimedialnych zapre-
zentowano 14.
Finał projektu „Moja mała oj-
czyzna” odbył się w październi-
ku tego roku w Pawłowiczkach. 
Uczestniczyli w nim partnerzy 

czescy, którzy gremialnie zjechali 
do polskiej gminy z swoją panią 
starostką, odpowiednikiem na-
szego wójta. Dzieci zwiedzały wy-
stawę, która powstała z ich prac, 
słuchały najlepszych prac litera-
ckich, obejrzały prezentacje.
- W ramach projektu z Interregu 
otrzymaliśmy 40 tysięcy złotych 
dofinansowania. To nam pozwo-
liło zakupić nagrody i zorganizo-
wać wspólne spotkanie. Bezcen-
na natomiast jest wiedza, jaką 
dzieci zdobyły o swoich miejsco-

wościach, o ludziach je zamiesz-
kujących. Podobnego efektu na 
pewno nie osiągnęłoby się na lek-
cjach historii 
czy z podręczników. Ważne też 
i to, że dzieci polskie i czeskie 
miały okazję, by lepiej się poznać 
i zaprzyjaźnić, umówić na kolej-
ne spotkania i ujawnić drzemiące 
w nich talenty.

maria szylska

Na wspólnym spotkaniu w Pawłowiczkach podsumowano efekty projektu „Moja mała ojczyzna”.

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym
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przejazd bez ważne-
go biletu? – to się nie 
opłaca. 
Podróżny, który nie posiada ważne-
go biletu na przejazd, przewóz ba-
gażu ręcznego albo psa lub posiada 

bilet, który wymaga legalizacji, zobowiązany jest wejść do pociągu 
pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu (kierunku jazdy) i zgłosić 
się do obsługi pociągu w celu nabycia lub legalizacji biletu. W przypad-
ku nieobecności obsługi w tej części pociągu należy oczekiwać na jej 
przybycie. Brak zgłoszenia będzie traktowany jako przejazd bez ważne-
go biletu.
Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat, osoby 
niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. Podróżnym 
tym bilety sprzedawane są bez dodatkowych opłat w trakcie kontroli 

POLREGIO konsekwentnie reali-
zuje proces poprawy obsługi pa-
sażerów. 19 października Spółka 
Przewozy Regionalne, właś-
ciciel marki konsumenckiej 
POLREGIO, rozszerzyła 
współpracę z firmą Te-
roplan S.A., właści-
cielem serwisu e-
podróżnik.pl 
oraz z firmą 
Kolporter, 
właścicie-
lem sieci 
saloników 
prasowych. 
To przeło-
mowe wy-
d a r z e n i e 
w historii 
Spółki, które 
wpłynęło na 
zwiększenie 
liczby stacjonarnych punktów 
sprzedaży biletów przewoźnika 
o blisko 800 lokalizacji.
 –  Podejmując współpracę z Kol-
porterem oferujemy naszym pasa-
żerom możliwość zakupu biletów 
w blisko ośmiuset salonikach pra-
sowych, dokonując tym samym 
przełomu w skali kraju w kwestii 
podejścia do potrzeb klientów. 
Zwiększenie dostępności oferty 
POLREGIO to kluczowy element 
w strategii sprzedaży biletów 
przewoźnika. Saloniki Kolporte-
ra zlokalizowane są w centrach 
miast i miasteczek, co w rady-
kalny sposób ułatwi korzystanie 
z naszych usług zwłaszcza tam, 
gdzie kas biletowych nie ma – po-
wiedziała Anna Lenarczyk, czło-
nek zarządu-dyrektor handlowy 
Przewozów Regionalnych.
Ogólna liczba saloników i salonów 
prasowych Kolportera to około 
900 punktów zlokalizowanych 
w całym kraju. Oferuje blisko 
700 produktów, rocznie obsługu-
jąc ok. 70 mln klientów. – Nasi 
klienci chwalą sobie możliwość 
zakupu biletów podróżniczych 
w naszych punktach. Jest to prze-
de wszystkim duże ułatwienie dla 
osób starszych, nieposiadających 
konta online lub nieobeznanych 
w zakupach przez Internet. Na-
wiązanie współpracy z POLREGIO 
wiąże się ze znaczącym poszerze-

pOlRegiO otrzymało nagrodę  
„lokomotywa Rynku kolejowego”! 
Od 19 października br. pasażerowie mogą kupić bilety na 
pociągi pOlRegiO w blisko 800 salonikach prasowych 
kolportera. nowy kanał sprzedaży to kolejne udogod-
nienie wprowadzone dla pasażerów pOlRegiO.

niem oferty biletów na podróże 
regionalne. Z naszego punktu 
widzenia to przede wszystkim 
wyjście naprzeciw naszym klien-

tom, którzy często dopytywali 
o bilety kolejowe POLREGIO 

– mówi Dariusz Materek, 
rzecznik prasowy 

Kolportera. 
– Podcho-
dzimy do tej 
współpracy 
z ogromnym 
e n t u z j a -
zmem. Po-
łączenie sił 
trzech wiel-
kich graczy 
na rynku to 
dowód na 
to, że jeste-

śmy wyznaw-
cami tej samej filozofii, która 
zorientowana jest przede wszyst-
kim na dostarczaniu podróżnym 
najwygodniejszej dla nich formy 
zakupu biletów. 
Z Kolporterem współpracujemy 
od ponad roku, od kilku miesięcy 
sprzedajemy bilety POLREGIO, 
teraz wchodzimy na nowy etap 
współpracy, dając system, który 
łączy sieć saloników Kolportera 
z szeroką ofertą pociągów POL-
REGIO – powiedział Tomasz Haj-
nos, wceprezes Teroplan S.A.
Spółka Przewozy Regionalne, 
znajdująca się w nadzorze właś-
cicielskim Agencji Rozwoju Prze-
mysłu,  stale rozszerza możliwo-
ści skorzystania ze swoich usług. 
Poza tradycyjnymi kanałami 
sprzedaży biletów jak kasy bileto-
we, biletomaty i terminale obsługi 
pociągów, do tej pory przewoźnik 
wprowadził sprzedaż biletów po-
przez stronę internetową polre-
gio.pl i e-podróżnik.pl, platformę 
i aplikację mobilną KOLEO oraz 
aplikację mobilną SkyCash. Bile-
ty na pociągi POLREGIO można 
kupić także w kasach wszystkich 
przewoźników kolejowych w Pol-
sce.
Lista punktów sprzedaży Kolpor-
tera, które mają w swojej ofercie 
bilety POLREGIO, dostępna jest 
na stronach:  www.kolporter.com.
pl, www.e-podroznik.ploraz www.
polregio.pl.

Bilet turystyczny
lubisz weekendowe i nie-
drogie podróże? Ulubione 
miejsca w polsce przez cały 
weekend, bez ograniczeń? 
Bilet turystyczny i mini bi-
let turystyczny
 
• Bilety uprawniają do wielokrot-
nych przejazdów od godziny 18:00 
w piątek, 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.
 
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).
Mini bilet turystyczny w cenie 39,00 zł brutto honorowany jest tylko 
w pociągach REGIO.

Bilety turystyczny i mini bilet turystyczny możesz nabyć: 
w kasie biletowej, u konduktora i w automacie biletowym.
Posiadacze biletu turystycznego i mini biletu turystycznego mogą 
podróżować na jego podstawie na wybranych odcinkach linii kolejo-
wych poza granicami Polski. Szczegółowe wykazy odcinków, na których 
honorowane są te bilety, znajdują się w zakładkach z ofertami między-
narodowymi w komunikacji z Republiką Czeską i Niemcami na stronie 
www.polregio.pl.

Jesienne podróże z pOlRe-
giO! TY i raz, dwa, trzy
 
To oferta stworzona z myślą o tych, 
którzy lubią podróżować w towa-
rzystwie jednej, dwóch lub trzech 
osób do tej samej stacji przezna-
czenia, tym samym pociągiem.
• Dla pierwszej osoby wydaje się 
bilet jednorazowy, koszt biletu li-
czony jest wg taryfy normalnej lub 
z ulgą ustawową.
• Dla pozostałych osób wydaje się 

bilety tańsze o ok. 30% od taryfy normalnej.
  W ramach promocji można podróżować pociągami: REGIO w całym 
kraju, interREGIO na trasie Łódź - Warszawa oraz osobowymi innych 
przewoźników regionalnych: Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wiel-
kopolskich i Kolei Małopolskich.
 
Bilet według oferty TY i raz, dwa, trzy  możesz nabyć: w kasie biletowej, 
u konduktora,  w automacie biletowym, przez Internet na polregio.pl, 
e-podróżnik.pl, koleo.pl i przez aplikację SkyCash.

Jak co roku, w grudniu zmianie 
ulega rozkład jazdy pociągów. 
Najważniejsze zmiany obejmują 
wprowadzenie nowych połączeń 
oraz relacji. 
Nowe połączenia:
1. Opole Gł. odj. 4:11 – Wroc-
ław Gł. przyj. 5:10 z terminem 
kursowania codziennie (w dni 
wolne od pracy 20 min później),

2. Opole Gł. odj. 7:31 – Wrocław 
Gł. przyj. 8:32 z terminem kur-
sowania w dni nauki szkolnej,
3. Opole Gł.  odj. 22:41 – Brzeg 
przyj. 23:19 z terminem kurso-
wania w dni robocze,
4. (Racibórz) Kędzierzyn Koźle 
odj. 22:21 – Opole Gł.  przyj. 
23:19 z terminem kursowania 
w dni robocze,
5. Wrocław Gł.  odj. 14:17 
– Opole Gł. przyj. 15:32 z ter-
minem kursowania w dni nauki 
szkolnej,
6. Wrocław Gł. odj. 17:17 – 
Brzeg termin kursowania w dni 
robocze (w piątki kursuje jako 
„Żak” w relacji do Kędzierzyna 
Koźla),
7. Opole Gł. odj. 21:09 - Kędzie-
rzyn Koźle przyj. 22:04 z termi-
nem kursowania w dni robocze,
8. Opole odj. 11:16 – Gliwice 
przyj. 12:16 z terminem kurso-
wania w dni robocze,
9. Gliwice odj. 12:42 – Opole 
przyj. 13:44  z terminem kurso-
wania w dni robocze,
10. Nysa odj. 7:24 – Kłodzko Gł. 
przyj. 8:35 z terminem kursowa-
nia 28.IV-6.V; 31.V-3.VI oraz 
w dni wolne od pracy w okresie 
23.VI-30.IX,
11. Kłodzko Gł. odj. 8:41 – Nysa 
przyj. 10:00 w wydłużonej re-
lacji na bazie istniejącego po-
łączenia do Kędzierzyna Koźla 
przyj. 11:43 z terminem kurso-
wania 28.IV-6.V; 31.V-3.VI oraz 
w dni wolne od pracy w okresie 
23.VI-30.IX,
12. Nysa odj. 14:50 – Kłodzko 
Gł. przyj. 16:01 w wydłużonej 
relacji na bazie istniejącego 
połączenia z Kędzierzyna Koźla 
odj. 13:11 z terminem kursowa-
nia  28.IV-6.V; 31.V-3.VI oraz 
w dni wolne od pracy w okresie 
23.VI-30.IX,
13. Kłodzko Gł. odj. 16:08 
– Nysa przyj. 17:28 z terminem 
kursowania 28.IV-6.V; 31.V-3.VI 
oraz 
w dni wolne od pracy w okresie 
23.VI-30.IX.
Zmiany rozkładu jazdy (w tym: 
godziny kursowania, relacje 
i terminy):
1. Głuchołazy Miasto odj. 9:40 
– Wrocław Gł. przyj. 11:45 za-
miast relacji Nysa – Wrocław 
Gł. przyj. 12:10,
2. Wrocław Gł. odj. 12:17 – Nysa 
przyj. 13:52 będzie kursował 
w dni robocze (zamiast codzien-
nie) natomiast w dni wolne od 
pracy pojedzie w relacji Wroc-
ław Gł. odj. 15:27 – Głuchołazy 
Miasto przyj. 17:54,
Należy zaznaczyć, że do roczne-
go rozkładu będą wprowadzone 
przez zarządcę infrastruktury, 
tj. PKP Polskie Linie Kolejowe 
korekty w terminach od: 11. III, 
10.VI, 2.IX i 21.X.2018 r. Korekty 
rozkładu związane są z plano-
wanymi remontami i moderni-
zacjami torowymi prowadzonym 
na całej sieci kolejowej. 
 
Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie interneto-
wej www.polregio.pl .

Zmiana rozkładu jazdy pociągów 
od 10 grudnia 2017 r.

dokumentów przejazdu. 
Osoba, która nie zgłosi się do obsługi pociągu, a zostanie skontrolo-
wana będzie musiała ponieść dodatkowe koszty nawet do 200,00 zł. 

Płatności w pociągach można dokonać wyłącznie gotów-
ką.


