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Karolina Kondracka 

Mają pasję, chcą się uczyć 
i choć młodzi, podejmują 
wyzwania. To stypendy-
ści marszałka wojewódz-
twa opolskiego. 

Piątkowi uczniowie, biorą-
cy jednocześnie udział 
w olimpiadach i konkur-

sach wiedzy mogą liczyć na 
wsparcie samorządu woje-
wództwa opolskiego. Stypen-
dia są przyznawane już od 
roku 2008. – Pieniądze pocho-
dzą z funduszy europejskich, 
a pomagają zarówno w dorów-
naniu najlepszym, jak i promu-
ją najlepszych. Młodzi ludzie 
wiedzą, że mogą sięgać po to 
stypendium kilkukrotnie, a to 
bardzo motywuje i jest naszym 
dalekosiężnym założeniem – 
mówi marszałek Andrzej Buła.

Natalia Wujcik z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kluczborku jest przekonana, 
że już teraz buduje się jej przy-
szłość. Jej zainteresowania to 
matematyka i sport. – Intere-
suję się również problematyką 

Zosia Sowa, II LO 
w Opolu:

 – Jeśli chodzi o przy-
szłość, celuję w me-
dycynę, dietetykę lub 
farmację. Stypendium 
otrzymuję już trzeci raz. 

Przeznaczam je przede wszystkim na pod-
ręczniki, ponieważ są one bardzo drogie. 
Z pieniędzy ze stypendium jest również 
laptop, który pomaga mi w nauce. 

Szymon Tetłak, Zespół 
Szkół i Placówek 
Oświatowych w Nysie:

– Wiele czasu spę-
dzam na samodzielnym 
poszukiwaniu i pogłę-
bianiu wiedzy. Z tych 

przedmiotów, które lubię, staram się do-
kształcać na własną rękę. Będę je zdawał 
w trakcie rozszerzonego egzaminu matu-
ralnego. 

Martyna Karpeta, PSP 
w Jędrzejowie:

 – Lubię język an-
gielski, który doskona-
lę w szkole językowej. 
Zajęcia w niej opłacam 
właśnie ze stypendium. 

Przydadzą się również na przyrządy spor-
towe do treningów. Ucząc się wiem, że two-
rzę swoją przyszłość.

Unii Europejskiej. Dzięki swo-
jej pasji byłam w Parlamencie 
Europejskim, zarówno w Bruk-
seli, jak i Strasburgu. W szko-
le stawiam na matematykę. 
Pieniądze pomagają mi w roz-
wijaniu mojej pasji – wyjaśnia. 
Rodzice Letycji Musz z Kalino-
wic, która interesuje się biolo-
gią, chemią i grą na fortepia-
nie, przyznają, że stypendium 
pomaga spełniać marzenia 
ich córki. – Kupujemy książki, 
opłacamy kurs języka angiel-
skiego. Te pieniądze pozwa-
lają na rozwój wiedzy. Nasza 
córka cały czas szuka swojej 

pasji. Nie tylko uczestniczy 
w konkursach i jest ich lau-
reatką, ale chce poszerzać 
swoją wiedzę – mówią Renata 
i Roland Muszowie.

Młody pasjonat chemii to 
Rafał Jewtuch z Kędzierzyna-
-Koźla. Swoje stypendium chce 
przeznaczyć na rozbudowę la-
boratorium. – Interesuję się 
chemią. Jest to jeden z trud-
niejszych kierunków w nauce. 
Z kolegami założyliśmy zwią-
zek, w którym studiujemy che-
mię na poziomie akademickim. 
Pieniądze wydam na rozbu-
dowę naszego laboratorium, 

kupimy odczynniki. Niedawno 
nabyliśmy komputer – mówi 
pasjonat chemii.

Wicemarszałek wojewódz-
twa Stanisław Rakoczy chciał-
by, aby na wsparcie urzędu 
marszałkowskiego mogło liczyć 
coraz więcej zdolnych uczniów. 
– To są wspaniali ludzie, którzy 
wyróżniają się aktywnością, 
są społecznikami, mają szero-
ką wiedzę, poznają świat. To 
ważne, aby pokazać, że ich 
cenimy. Liczba wręczonych 
stypendiów pokazuje również, 
jaki jest potencjał w naszym 
województwie – dodaje.

W ramach projektu „Wspie-
ramy Naj lepszych” w roku 
szko lnym 2017/2018  o raz 
2018/2019 wsparciem stypen-
dialnym objęto łącznie 510 ucz-
niów i uczennic. Od początku, 
czyli przez 10 lat przyznano 
już 2015 stypendiów na łączną 
kwotę 6 milionów złotych.

Zdjęcia wszystkich sty-
pendystów można zobaczyć 
na:

DBAMY O NAJLEPSZYCH

Stypendia marszałka otrzymało 250 uczniów szkół z całego regionu
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Violetta Ruszczewska

Muzealnicy będą mieć 
swoją nagrodę. Tak zade-
cydowali radni wojewódz-
twa opolskiego. Konkurs 
wyróżni najciekawsze wy-
darzenie muzealne.

Podczas ses j i  se jmiku 
województwa opolskie-
go radni podjęli decyzję 

o tym, by w tym roku po raz 
pierwszy ogłosić konkurs na 
przyznanie Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego za 
Wydarzenie Muzealne Roku. 
– Chcielibyśmy, aby nagroda 
była przyznawana, na wzór 
Złotej Maski czy Nagrody im. 
Karola Miarki, wspólnie z wo-
jewództwem śląskim – mówił 
wicemarszałek Stanisław Ra-
koczy. – To efekt bardzo dobrej 
i nadal rozwijającej się współ-
pracy w dziedzinie kultury z są-
siednim regionem.

Zarząd województwa wyszedł 
z inicjatywą, by z okazji Dnia 
Muzealnika, który przypada 18 
maja, nagrodzić muzea, których 
w regionie jest osiemnaście, na-
grodą w pięciu kategoriach. Te 
kategorie to: wystawa, inicjatywa 
edukacyjna, publikacja książ-
kowa, konserwacja i ochrona 
dziedzictwa kultury oraz projekt 
naukowo-badawczy.

Jak informowała dyrektor 
Departamentu Kultury, Sportu 
i Turystyki UMWO, Agnieszka 
Kamińska, nagroda ma wynosić 
do 10 tysięcy złotych w każdej 
z tych kategorii. Komisja kon-
kursowa będzie mogła także 
przyznać wyróżnienia.

Nagroda dla muzealników to 
kolejne – obok nagród dla ludzi 
teatru , wyróżnień dla twórców 
i animatorów kultury, stypen-
diów „Marszałkowskie Talenty” 
dla najmłodszych uzdolnionych 
artystycznie mieszkańców re-
gionu – wyróżnienie marszałka 
w dziedzinie kultury.

Sejmikowa Komisja Kultury, 
Nauki, Edukacji i Sportu, po 
ostatniej wizycie w brzeskim 
Muzeum Piastów Śląskich, 
zwróciła się także do zarządu 
województwa o zwiększenie 
o 50 tysięcy złotych dotacji 
dla tego muzeum. Informował 
o tym przewodniczący komisji 
Hubert Kołodziej, przy okazji 
informacji, że decyzję o zwięk-
szeniu dotacji dla tej placówki 
podjął ostatnio starosta brzeski. 
Muzeum Piastów Śląskich jest 
placówką prowadzoną przez 
trzy instytucje: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz samorządy woje-
wództwa i powiatu. Stanisław 
Rakoczy tłumaczył, że samo-
rząd województwa wywiązuje 
się z obowiązku finansowania 
muzeum, jak wynika z zapisów 
porozumienia tych trzech insty-
tucji, natomiast zarząd wesprze 
dodatkowo muzeum w przygo-
towaniu planowanej wystawy 
o kresach.

SAMORZĄD

Będzie nagroda dla muzealników

GRZEGORZ SAWICKI
radny województwa 
opolskiego

Cieszę się, że nasze wo-
jewództwo doczekało się na-
grody, która honoruje muze-
alników. Bierzemy przykład 
z innych województw, gdzie 
takie wyróżnienia są wręcza-
ne dla właśnie tej grupy osób. 
Stają oni w jednym szeregu 
z artystami, aktorami, spor-
towcami, którzy są twarzami 
naszego województwa. Praca 
muzealników, to zachowanie 
pamięci o regionie, archiwizo-
wanie dokumentów i dbałość 
o rzetelność informacji. War-
to pokazać tych najlepszych i 
ich pracę. Muzea to nie tylko 
ośrodki kształtowania kultury, 
poznawania dzieł sztuki czy 
wymiany intelektualnej, ale 
również mądrej zabawy dla 
naszych dzieci. W muzeach 
pracownicy łączą wiedzę z 
kreatywnością i pasją. 

 Krzysztof Koziołek, Bogusław Wierdak, Norbert Krajczy, Damian Cedro, Józef Kotyś

Radni Ryszard Donitza, Karina Grelich-Deszczka i Hubet Kołodziej

Dariusz Byczkowski, Jerzy Niedźwiecki i Leszek Antoszczyszyn
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PAWEŁ KURTASZ – BSSTC.PL, kategoria „innowacje” i kategoria „usługa”
 – Lampa ATEXowa naszej produkcji jest najnowszym z urządzeń służących do 

dziennego i nocnego oznakowania przeszkód w ruchu lotniczym. To odpowiedź na 
zapotrzebowanie światowego rynku. Spełnia nie tylko wymagania stawiane przez 
Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ale ma także certyfikat, któ-
ry umożliwia jej zastosowanie w najbardziej wymagających strefach zagrożonych 
wybuchem, m.in. w rafineriach. Dzięki naszemu centrum badawczo-rozwojowemu, 
które stale rozwijamy, opracowujemy nowe produkty. 

ANDRZEJ WACHOWSKI – Telewizyjne Studio Brawo, kategoria „promo-
cja regionu”

 – Przygotowywany przez nas „Master Truck Show” to jedna z największych im-
prez w Europie. Wywodzi się z Opolszczyzny i tu się odbywa. Opolska Marka, to 
połączenie promocji tego wydarzenia i patriotyzmu lokalnego. Zlot ciężarówek pier-
wotnie był spotkaniem kierowców, pracowników firmy transportowej, ale już w trakcie 
drugiej edycji wydarzenie miało charakter międzynarodowy. 

WILHELM BEKER – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, kate-
goria „produkt”

 – Starania o zdobycie pozwolenia na produkcję Oleskiej Śmietankówki trwały 12 
lat. Wcześniej spróbowanie kultowego produktu Oleskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
było możliwe jedynie w trakcie targów. Dziś produkt można kupić oficjalnie. To nie 
pierwszy raz, gdy mleczarnia z Olesna otrzymuje znak „Opolskiej Marki”. Wcześniej 
dostrzeżono walory masła i twarogu.

Warto być przedsiębiorcą, którego produkty posiadają ten znak. 
ALEKSANDRA WĘGLARZ – Higma Service,  kategoria „CSR-przedsię-

biorstwo dla regionu”
 – Od 2016 roku wdrażamy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, promuje-

my proekologiczne postawy, posiadamy dekalog ekologicznych zachowań. Prowadzimy 
również autorski program „EKOlogiczni w biznesie”, radzimy firmom i instytucjom, jak 
stać się bardziej ekologicznymi. Sukcesem okazała się także kampania „Mistrzostwa 
Świata w myciu rąk”, w której wzięło udział ponad 1000 przedszkolaków z Opola. Na co 
dzień zajmujemy się dystrybucją tego, co pomaga w utrzymaniu higieny. 

BOŻENA MAGIERA – Branda sp. z o.o. Sieć Rezydencji dla Seniorów 
„Złote Borki”, kategoria „usługa”

 – Z roku na rok zaczyna się coraz bardziej otwarcie mówić o tym, że nasi najbliż-

si albo ktoś obok potrzebują opieki. Biorąc pod uwagę pęd życia, nie zawsze jeste-
śmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Przyszedł taki czas, kiedy szuka się tych 
dobrych miejsc, gdzie senior może zamieszkać. Kładziemy duży nacisk na otwartą 
współpracę z rodziną i samą osobą, która u nas przebywa. Zawsze staramy się być 
krok przed możliwymi oczekiwaniami. W wyobraźni wielu osób miejsca takie jak 
nasze kojarzą się  z szarością i smutkiem, a my udowadniamy z powodzeniem, że 
jest inaczej.

PAWEŁ BARGIEŁ – Elemont sp. z o.o. z Opola,  kategoria „CSR-przedsię-
biorstwo dla regionu”

 – Jest to dla nas szczególnie ważne ponieważ zaakcentowane zostały działania 
firmy takie jak dbanie o dobre relacje klientami, ale również z pracownikami, dostaw-
cami i nasze zaangażowanie w działalność społecznościami lokalnych. 

W gronie nagrodzonych znalazła się firma Adamietz sp. z o.o. ze Strzelec Opol-
skich za płyty warstwowe ARPANEL w kategorii „produkt”.

Informacje o wszystkich laureatach – na stronie www.opolskie.pl 

„Opolska Marka” to gwarancja jakości produktów i niezawodnych 
rozwiązań. Kolejne firmy poszerzyły grono mogących posługiwać 
się tym coraz bardziej rozpoznawalnym logo.

Piętnasty raz doceniono najlepsze firmy regionu, przyznając statuetkę i tytuł 
„Opolska Marka”. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, pod-
kreśla, że przekrój nagrodzonych i zgłoszonych przedsiębiorstw jest bardzo 

duży. – To, co wyróżnia „Opolską Markę”, to ludzie. To człowiek buduje w sprzyja-

jących warunkach coś, o czym zamarzył. Dzięki konsekwencji, rozwija się to w coś 
wyjątkowego. Praca staje się pasją, pasja przeradza się w markę – mówił.

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał również nagrody „Przedsiębiorstwa 
roku”, które trafiły do czterech firm. Otrzymali je: PPHU Nestro Sp. z o.o. ze Stare-
go Olesna i PIOMAR Sp. z o.o. z Opola w kategorii „Inwestycja roku” oraz prezes 
ECOKOM Sp. z o.o. z Luboszyc – Piotr Cieślik i Roland Krause z MM Systemy Sp. 
z o.o. w Kątach Opolskich w kategorii „Przedsiębiorca roku” .

Gala wręczenia nagród odbyła się 18 kwietnia w Filharmonii Opolskiej.

„Opolska Marka” to ludzie

JÓZEF KOTYŚ
wiceprzewodniczący sejmiku województwa opolskiego

 – „Opolska Marka” to szansa dla debiutantów, jak 
i przedsiębiorstw z tradycją. Te pierwsze mogą się uwia-
rygodnić i nabrać rozpędu. Drugie natomiast, potwierdzić 
swoją pozycję na rynku. Wybierany jest produkt lokalny, do-
bry jakościowo. Jest to dla nas przyjemność i prestiż poka-

zać go dalej. Dolina Małej Panwi, to doskonały przykład produktu turystycznego, 
wokół którego zrodził się przyjazny klimat dla przedsiębiorców. Przyświeca nam 
zasada – muszę być dobry, przekonując na początku tych, którzy są najbliżej, 
później możemy wyjść dalej, uwiarygodnić się. Dzięki „Opolskiej Marce” przed-
siębiorca może odważniej wychodzić na inne rynki. 

LAUREACI OPOLSKIEJ MARKI
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ZDROWIE

Violetta Ruszczewska

Lepsza baza i zorganizo-
wanie lepszych warun-
ków dla dzieci to efekt 
ubiegłorocznej, trudnej 
decyzji  przeniesienia 
rehabilitacji dziecięcej 
z Suchego Boru do Kup. 
Teraz są plany jej rozwo-
ju.

Jak mówi wicemarszałek 
Roman Kolek, decyzja 
o przeniesieniu była po-

dyktowana trudnymi warun-
kami lokalowymi w Suchym 
Borze i niebezpieczeństwa-
mi, jakie te warunki mogły 
stwarzać przebywającym tam 
dz iec iom.  –  Dz iś  ośrodek 
w Kup jest dla dzieci kom-
pleksowym ośrodkiem reha-
bilitacji dziecięcej w regionie 
– dodaje.

Marek Drobik, prezes Sto-
b rawsk iego  Cen t rum Me-
dycznego, do którego należy 
ośrodek w Kup, mówi, że są 
tu specjaliści, są warunki do 
działalności rehabilitacyjnej, 
a będą też warunki do poby-
tu całodobowego. – Naszym 
celem jest bezpieczeństwo 
zdrowotne dzieci .  Rehabi-
l i tacja prowadzona jest na 
najwyższym poziomie, jest 
bardzo dobry personel, mię-
dzy  innymi  ten  wcześn ie j 
pracujący w Suchym Borze. 
Wielką wartością Kup jest to, 
że oddziału rehabilitacji dzie-

cięcej sąsiaduje ze szpitalem. 
To daje możliwość szerokiej 
diagnostyki, a przez to wzrost 
bezpieczeństwa rehabilitowa-
nych dzieci – dodaje. 

Marek Drobik podkreśla, 
że w Kup na razie funkcjonu-
je tylko oddział dzienny – po-
dobnie, jak to było w ośrodku 
w Suchym Borze. – Ale mamy 
już konkretne plany rozpoczę-
cia działalności całodobowej – 
mówi. Zarząd Stobrawskiego 
Centrum Medycznego zamie-

rza z pieniędzy, które pozy-
skano ze sprzedaży obiektów 
w Suchym Borze i Jarnołtówku 
zainwestować w rozwój dzia-
łalności rehabilitacyjnej i po-
bytowej w Kup. W drugiej po-
łowie bieżącego roku powinien 
zostać zakończony remont, 
który pozwoli na przygotowa-
nie pomieszczeń do urucho-
mienia opieki całodobowej. 
Dziś z rehabilitacji w ośrodku 
w Kup korzysta miesięcznie 
około 30 dzieci, a baza hote-

lowa powinna tę liczbę zwięk-
szyć. Będzie to jedyny taki 
kompleksowy ośrodek w woje-
wództwie opolskim.

 – Jest już gotowy projekt, 
będzie rozszerzenie rehabili-
tacji dzieci tak, by nie odczuły 
one zmiany ośrodków – mówi 
prezes Drobik. 

W icemarsza łek  Roman 
Kolek deklaruje, że dołoży 
brakującą kwotę, by tę dzia-
ła lność uruchomić.  Obiekt 
powinien być gotowy w dru-
giej połowie roku, a od de-
cyzji Narodowego Funduszu 
Zdrowia zależy, kiedy zakon-
traktuje tam nowe świadcze-
nia, związane z całodobową 
opieką rehabilitacyjną – tak, 
by w pełni zadbać o bezpie-
czeństwo dzieci.

Celem jest bezpieczeństwo dzieci

ROMAN KOLEK
wicemarszałek województwa opolskiego:

 – Ośrodek w Suchym Borze został sprze-
dany za 845 tysięcy złotych, zgodnie z trans-
parentną procedurą przetargową. W dniu 
podpisania aktu notarialnego spotkaliśmy się 

z nowym właścicielem oraz rektorem Państwowej Medycznej 
Szkoły Zawodowej w Opolu dr. Tomaszem Halskim i rozma-
wialiśmy o przyszłej współpracy uczelni z ośrodkiem w Suchym 
Borze, jak i Stobrawskim Centrum Medycznym. Taka współpra-
ca zapewne wkrótce się rozpocznie. Liczę też na to, że będą 
możliwości sięgnięcia po fundusze krajowe, zarówno na cele 
inwestycyjne, jak i na rozwój przyszłej działalności naukowo-
-badawczej w Suchym Borze i Kup.

Przygotowanie całodobo-
wego oddziału z 25 łóżkami 
to koszt około 1,5 miliona 
złotych.

Na dzieci czekają dobrze wyposażone gabinety i sale rehabilitacyjne
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ANDRZEJ BUŁA 
marszałek województwa 
opolskiego

Opolski weekend euro-
pejski to doskonała okazja, 
żeby przekonać się, jak na co 
dzień fundusze europejskie 

zmieniają nasze najbliższe otoczenie. Dni Ot-
warte Funduszy Europejskich to ogólnopolska 
akcja przedsiębiorczych i dynamicznych bene-
fi cjentów funduszy unijnych, którzy raz w roku 
prezentują mieszkańcom efekty swoich przed-
sięwzięć. 

Od 11 do 13 maja 2018 r. w całym regionie bę-
dzie można wziąć udział w wielu wydarzeniach, 
organizowanych dzięki projektom unijnym. Za-
czniemy kulturalnym piątkiem, na który zaproszą 
nas opolskie instytucje kultury, a w sportową so-
botę rozruszamy się na atrakcjach przygotowa-
nych przez ośrodki sportowe z całej Opolszczy-
zny. Natomiast w niedzielę zapraszam serdecznie 
na „Piknik z funduszami europejskimi” na opol-
skim Placu Wolności. Liczne występy młodzie-
żowych grup artystycznych, bezpłatne strefy re-
kreacji i edukacji to tylko niektóre atrakcje, które 
przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy od 14.00 do 18.00.

Marszałek Województwa Opolskiego 
Andrzej Buła 
zaprasza na 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

11-13 maja 2018 r. 
11 MAJA 2018 – KULTURALNY PIĄTEK

• atrakcje przygotowane przez opolskie instytucje kultury 

12 MAJA 2018 – SPORTOWA SOBOTA

• atrakcje przygotowane przez ośrodki sportowe z Opolszczyzny 

13 MAJA 2018 – PIKNIK Z FUNDUSZAMI 
 EUROPEJSKIMI 
Opole, Plac Wolności , godz. 14.00 – 18.00

• liczne występy młodzieżowych grup artystycznych 
z Opolszczyzny 

• dla najmłodszych zespół TULINKI
• bezpłatna strefa rekreacji
• bezpłatna strefa edukacji

| DMUCHAŃCE | ZABAWY |POKAZY

Szczegóły wydarzenia na FB: 
www.facebook.com/piknik.z.funduszami.europejskimi/

Opole, Plac Wolności , godz. 14.00 – 18.00

Zapraszamy 

na weekend 
dla opolskiej 
rodziny!

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Jeśli chcesz wiedzieć, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy od 11 do 13 
maja br., skorzystaj z wyszukiwarki atrakcji na stronie www.dniotwarte.eu. 
Wystarczy podać lokalizację, termin, wybrać wydarzenie i dobrze się bawić.
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Karolina Kondracka,  
Piotr Wrona

Narodziny dziecka to naj-
szczęśliwsza chwila w ży-
ciu rodziców. Radość czę-
sto jednak przeplata się 
z obawami i pytaniami. 
Spokojna mama to szczęś-
liwe dziecko. O komfort 
rodziców i zdrowie malu-
cha, w ramach programu 
„Opolskie dla Rodziny”, 
dbają specjaliści ze szkół 
rodzenia, psychologowie, 
lekarze, pielęgniarki, fi-
zjoterapeuci i położne. 

WIEDZY NIGDY DOŚĆ
Wiedza powoduje, że przy-

szłe mamy czują się bezpiecz-
niej i są lepiej przygotowane na 
narodzimy dziecka. – Ciąża, 
poród, karmienie piersią, pie-
lęgnacja noworodka, to tematy 
najczęściej omawiane w trak-
cie szkoły rodzenia. Ciężarne 
mogą rozwiać swoje wątpliwo-
ści i w pełni cieszyć się macie-
rzyństwem – mówi Magdalena 
Rusin z Krapkowic, położna 
z ABC Brzuszek. 

Jak przyznają prowadzące 
zajęcia, ze szkół rodzenia ko-
rzystają również doświadczone 
mamy, które mają praktyczną 
wiedzę dotyczącą ciąży, poro-
du i wychowywania dziecka. 
– Warto poznawać nowości. 
Prowadząc nasze spotkania 
łączymy teorię z praktyką. 
Często zdarza się, że przyszłe 
mamy szukają informacji na 
własną rękę. Spotykając się 

z przyszłymi i obecnymi mama-
mi wymieniają się odczuciami, 
doświadczeniami, próbują roz-
wiać swoje obawy. Same przy-
znają, że zasłyszane sytuacje 
są nacechowane negatywnymi 
emocjami. Warto więc zasięgać 
wiedzy specjalistów – dodaje 
Agnieszka Sczakiel.

Podobne odczucia mają 
przyszłe mamy z Prudnika. 
Również one dowiedzą się 
m.in. o tym, jak reagować w sy-
tuacjach kryzysowych i niebez-
piecznych dla życia i zdrowia 
nowonarodzonego dziecka. 

Małgorzata Maciuch ratow-
nik medyczny, prowadząca 
zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy wyjaśnia. – Rodzice 
najczęściej obawiają się bezde-

chu, reakcji alergicznych, drga-
wek gorączkowych. Nie wiedzą, 
jak zachować się po użądleniu, 
czy w trakcie zakrztuszenia 
przy karmieniu. Ważne, żeby 
w każdej sytuacji dzwonić na 
pogotowie lub numer 112 – 
mówi. Podkreśla, że mamy 
mają bezbłędną intuicję.– Jako 
ratownik byłam wezwana do 
dziecka, które przestało oddy-
chać. Okazało się, że kierowa-
na niepokojem mama weszła 
do pokoju i zobaczyła nieoddy-
chające dziecko. Odpowiednia 
interwencja rodzica sprawiła, 
że dziewczynka jest zdrowa – 
opowiada.

Szkoła rodzenia, to komplek-
sowa wiedza, która sprawdza 
się na sali porodowej. Jadwi-
ga Studzienna, fizjoterapeutka 
z Głuchołaz jest przekonana, 
że rodzice w trakcie zajęć robią 
pierwszy krok w kierunku świa-
domego porodu  – Jest on spo-
kojniejszy, pozbawiony lęków. 
Przyszli rodzice rozpoczynając 
spotkania z nami obawiają się 
bólu, później do porodu pod-
chodzą jako do pozytywnego 
wydarzenia. Staramy się zmini-
malizować negatywne emocje 
– dodaje. Potwierdza to również 
lekarz Marzena Wyszkowska. – 
Pacjentki są świadome, tego 
co dzieje się na sali porodowej. 
Zmieniają się również zacho-

wania towarzyszących ojców. 
Często pomagają oni w poro-
dzie, są silnie związani z swo-
imi partnerkami. Przed laty czę-
sto wprowadzali niepotrzebną 
nerwową atmosferę, bądź po-
ród obserwowali z boku. Jako 
lekarz mogę potwierdzić, że 
poród u świadomej kobiety od-
bywa sprawniej. Nie unikniemy 
bólu, ale możemy go przyjąć 
bardziej swobodnie – mówi le-
karz

MAMO - DAJ SOBIE CZAS
Już 6 tygodni po urodzeniu 

dziecka można korzystać z za-
jęć rehabilitacyjnych. – Uczest-
niczki spotkań dowiedzą się 
m.in. o tym jak zadbać o swoją 
kondycję fizyczną, szczególnie 
o regenerację mięśni i wiąza-
deł, które zostały nadwyrężone 
w trakcie porodu. Uczymy jak 
podnosić nosidełko, aktywować 
mięśnie miednicy. Do każdej 
z pań podchodzimy indywidu-
alnie. Zaufajmy specjalistom  –  
zachęca Justyna Tupko fizjote-
rapeutka z Krapkowic. Zajęcia 
wyjaśniają, co można, a czego 
nie można i jak dostosować 
wysiłek w przypadku młodych 
mam, aby nie spowodować 
groźnych komplikacji. 

Pamiętajmy, że czas po-
wrotu do formy może wynieść 
nawet 9 miesięcy. – Odpowied-

nio dobrane ćwiczenia pozwo-
lą odciążyć nasz kręgosłup, 
szczególnie odcinek lędźwiowy. 
Unikajmy podnoszenia cięża-
rów. Wysokie ciśnienie, które 
powstaje wtedy w brzuchu, 
może doprowadzić do wypy-
chania mięśni i zaprowadzić 
nas na stół operacyjny. Kobiety 
powinny dać sobie czas i nie 
poddawać się presji bycia fit – 
tłumaczy fizjoterapeutka.

PROFILAKTYKA  
- NIE MA WYMÓWEK 

Aleksandra Osińska, po-
łożna prowadząca zajęcia 
„usprawnienie po porodzie” 
z Prudnika zachęca, aby oprócz 
gimnastyki zadbać również 
o profilaktykę. – Zachęcamy do 
samobadania piersi, przypomi-
namy o badaniach. Świadoma 
mama skuteczniej przekazuje 
wiedzę swoim dzieciom i rodzi-
nie – mówi.

Codzienne obowiązki, opie-
ka nad dzieckiem, nie powinny 
być powodem rezygnacji z za-
jęć. – Opracowaliśmy program 
zajęć, dzięki któremu mama 
przychodzi na ćwiczenia z dzie-
ckiem. Maluch ćwiczy z nami, 
bądź odpoczywa bezpiecz-
nie w zasięgu wzroku mamy.  
W każdej chwili można nakar-
mić dziecko i omówić przy oka-
zji problemy laktacyjne. Takie 
spotkania to również  znako-
mita okazja do nauki wiązania 
chusty – zachwala fizjotera-
peutka.

HALO, MAMO:  
POZNAJMY SIĘ 

Wspólne zajęcia, to pozna-
wanie siebie nawzajem. Naśla-
dując ruchy dziecka, potrafimy 
je lepiej zrozumieć i odczuć, 
jaką pracę musi wykonać i jaki 
włożyć wysiłek w swój rozwój 
ruchowy. 

Sam poród, jak również by-
cie rodzicem to ogrom zmian, 
burza emocji, które należy cza-
sem wyciszyć. To co dla mamy 
jest również ważne. Poznawa-
nie metod relaksacji ma za za-
danie uspokoić mamę - Mamy 
burzę emocjonalną, a w trakcie 
zajęć nastawiamy się na rege-
nerację poporodową emocji, 

Pomagają poczuć radość rodzicielstwa

Położna Ewelina Górka i lekarz ginekolog Marzena Wyszkowska

Jadwiga Studzienna oraz rodzice Katarzyna i Szymon Trochowscy
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Pomagają poczuć radość rodzicielstwa

które wyciszamy. Spokojna 
mama to szczęśliwe dziecko – 
mówi Aleksandra Osińska. 

Psycholog Joanna Dziad-
kowiec spotyka się z wieloma 
wątpliwościami wśród mam. 
Dotyczą one wychowywania 
i budowania relacji z dzieckiem. 
– Obecnie wielu rodziców chce 
poznać świat małego dziecka. 
Kiedyś babcie mówiły „jakoś 
wyrośnie”. Były one przekona-
ne, że dziecko jest nieświado-
me otaczającego go świata. Je-
żeli poświęcamy dziecku czas , 
wspólnie ćwiczymy, to  właśnie 
budujemy tę więź, kształtujemy 
osobowości małego człowieka. 
Kochać, obserwować, rozumieć 
– wymienia.

Spokój rodzi spokój. Warto 
o tym pamiętać. Pierwszym 
odruchem mamy po urodzeniu 
dziecka jest przytulenie go do 
serca. To właśnie w jego rytm 
wsłuchuje się nowo narodzone 

dziecko, znając kojące brzmie-
nie jeszcze w łonie mamy. 

Powrót ze szpitala – i co da-
lej? Rozterki, zmęczenie, nie-
ustanne skupienie na dziecku. 
Pojawia się stres, zdenerwo-
wanie i bezsilność. – Podpo-
wiadamy, jak wyciszyć te nie-
pokojące emocje. Istotne jest, 
aby dziecko wychowywało się 
w spokojnym domu. Obserwu-
jemy również relacje rodziców. 
Para powinna nie tylko spo-
glądać na siebie, ale również 
na dziecko, dzielić obowiązki, 
wspierać się nawzajem. Dziś 
zmienia się świadomość tego, 
że jak kiedyś mówiło się, że 
opieka jest cechą mamy, dziś 
zwraca się uwagę, że do peł-
nego dorastania emocjonalne-
go dziecka jest potrzebny rów-
nież tato – mówi. 

Rodzice często mają wąt-
pliwości dotyczące agresji, 
nie wiedzą jak zachować się, 
kiedy chcą pożegnać dziecko 
ze smoczkiem, pieluchą czy 
karmieniem piersią – wymienia 
Joanna Dziadkowiec. Innym 
problemem jest wyprowadze-
nie dziecka z łóżka rodziców 
do swojego pokoju czy pora-
dzenie sobie z buntem dwu-
latka.  –  Niejednokrotnie są to 
duże dylematy, a porady spe-
cjalisty pomagają rodzicom – 
mówi. Rodzice dowiadują się 
również o występujących do 
około drugiego roku życia tzw. 
skokach rozwojowych. – To 
właśnie wtedy kształtuje się 
najbardziej tożsamość dziecka. 

Można je porównać do fal  mor-
skich – ustępowanie zachowań 
prowadzi do wyciszeń dziecka.  
Nie brakuje również rozmów 
o znaczeniu zabawy. - Dzieci 
mają zupełnie inne spojrzenie 
na świat bajki. Zabawka pobu-
dza wyobraźnię. A my mówimy, 
które najbardziej wpływają na 
rozwój dziecka – dodaje Joan-
na Dziadkowiec. 

MOBILNE SZKOŁY  
RODZENIA 

E lżb ie ta  Go l c -Mączka , 
położna, a jednocześnie ko-
ordynator projektu zachęca 
mamy, które mają problemy 
z dojazdem do Prudnika, aby 
skorzystały z mobilnej szkoły 
rodzenia. Wtedy, to specjaliści 
pojadą do danej miejscowości 
czy nawet wprost do domu za-
interesowanej osoby. – Trafia-
my do mam i rodziców, którzy 
borykają się z różnymi prob-
lemami. Staramy się dotrzeć 
również do osób, które nie są 
przekonane do takiej formy 
wsparcia. Warto się do nas 
zgłosić. Prowadzimy mobilną 
poradnię laktacyjną. Część pań 
krępuje się rozmawiać o prob-
lemach związanych z karmie-
niem piersią. Młode mamy, bez 
wsparcia i wiedzy, zbyt łatwo 
rezygnują z karmienia natural-
nego – mówi Golc-Mączka.

Paweł Kącki, Monika Ła-
gosz:

- Przy pierwszym dziecku 
było wiele niepewności i stra-
chu, pytania jak to wszystko się 
potoczy. Teraz wchodzę w rolę 
taty bardziej świadomie i doj-

rzale bez większego stresu. 
Korzystając ze szkoły rodzenia 
zdajemy sobie sprawę, że po 
narodzinach dziecka pozosta-
niemy z wieloma pytaniami. 
Uspokaja nas świadomość, 
że będziemy mogli je skonsul-
tować z osobami prowadzą-
cymi zajęcia. Nauczono nas, 
jak trzymać dziecko w trakcie 
kąpieli, jak je ubierać. Skorzy-
staliśmy również z możliwości 
badań prenatalnych. Emo-
cje zastąpił spokój. Program 
„Opolskie dla Rodziny”,  to 
strzał w dziesiątkę.

Katarzyna i Szymon Tro-
chowscy:

- W internecie można zna-
leźć informacje, ale brakuje 
jej wyjaśnienia. W związku, że 
jest to nasze pierwsze dziecko, 
wszystko wydaje się intere-
sujące. Zaciekawiło nas chu-
stowanie czy masaż dziecka. 
Spotkania w Prudniku rozwie-
wają wiele obaw. 

Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy też skorzystać z bez-
płatnych badań prenatalnych. 
Obecnie opieka okołoporodo-
wa jest o wiele lepsza niż kilka 
czy kilkanaście lat temu. 

Małgorzata Maćków:
- Super mama, to mama, 

która potrafi odpowiedzieć na 
każde pytanie. Im bliżej poro-
du, tym więcej rodzi się roz-
terek. Zastanawiam się, czy 
wszystko jest przygotowane. 
Dziewięć miesięcy, to tak na-
prawdę bardzo niewiele czasu. 
Bardzo ważna jest pomoc pań 
ze szkoły rodzenia. Przed każ-
dym badaniem jest wielka nie-
pewność, ale kiedy lekarz nam 
mówi, że dziecko prawidłowo 
się rozwija, daje to swobodę 
psychiczną. Wtedy spokojnie 
możemy przygotowywać się do 
roli mamy i taty. 

Magdalena Brzozowska, 
mama Jasia:

- Macierzyństwo, to szczęś-
cie. Nigdy nie sądziłam, że 
można tak szybko kogoś po-
kochać. Narodzenie pierwsze-
go dziecka, to fantastyczne 
uczucie, ale zmienia się świat. 

Bardzo wiele dała mi szkoła 
rodzenia. Wiedzy nie „wysy-
sa się z mlekiem matki”, ale 
wszystkiego trzeba się na-
uczyć. Jestem bardzo zadowo-
lona z tych spotkań. Na etapie 
ciąży jest bardzo ważne, aby 
sprawdzić czy dziecko, które 
było w moim łonie jest zdro-
we. W trakcie badania prena-
talnego lekarz nam wszystko 
wytłumaczył. Dla mojego męża 
również były ważne zajęcia 
w szkole rodzenia. Dzięki temu 
wiedział, co go czeka, po tym 
jak już będzie na sali porodo-
wej. Chciałabym teraz korzy-
stać z wielu propozycji związa-
nych z poradnictwem. 

Katarzyna Kuflik, przy-
gotowuje się do narodzenia 
drugiego dziecka:

- Ważne jest szczęście dzie-
cka. Z badań prenatalnych ko-
rzystałam również przed naro-
dzeniem mojego pierwszego 
dziecka. Wtedy były one płat-
ne. Szkoła rodzenia towarzy-
szyła mi przy obu ciążach. Te-
raz wiem, jakie pytania zadać. 
I mimo, że czekam na narodze-
nie drugiego dziecka, chcia-
łabym się dowiedzieć więcej 
o karmieniu. Interesują mnie 
tematy związane ze zrozumie-
niem noworodka. O Projektach 
Opolskie dla Rodziny dowie-
działam się od koleżanek.

Katarzyna Kutlik, przygotowuje 
się do narodzenia drugiego 
dziecka

Magdalena Rusin, Agnieszka Sczakiel, Justyna Tupko z ABC Brzuszek

Szpitale w Krapkowi-
cach i Prudniku, to tylko 
dwa z wielu miejsc na 
mapie regionu,  gdzie 
można skorzystać z ofer-
ty dla mam i dzieci. O 
szczegółach można do-
wiedzieć się za pośred-
nictwem strony interne-
towej: www.dlarodziny.
opolskie.pl  

Magdalena Brzozowska, mama 
Jasia
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Kończy się perspektywa fi-
nansowa uzgodniona z Komi-
sją Europejską do 2020 roku. 
Jak ocenia pan zrealizowanie 
jej założeń w województwie 
opolskim?

 – Unia Europejska zleca co 
dwa, trzy lata przygotowanie 
przez naukowców z Uniwersytetu 
w Goeteborgu kompleksowych 
badań, które precyzyjnie określa-
ją jakość rządzenia na poziomie 
regionalnym. Opolszczyzna na 
tym tle plasuje się bardzo do-
brze. Najlepiej w kraju wydaje 
fundusze europejskie. Potrafi je 

odpowiednio skonsumować. To 
efekt  przepracowania olbrzy-
miej ilości wniosków. To właśnie 
z Opolszczyzny wywodzą się 
firmy, które są doceniane przez 
cały świat. Np. 13 kwietnia firma 
MovieBird, produkująca wysięg-
niki do kamer, otworzyła swoje 
centrum badawczo-rozwojowe. 
Inwestycja została sfinansowana 
z pieniędzy unijnych. To klasyczny 
przykład firmy z bardzo wysokiej 
półki technologicznej o globalnym 
zasięgu. Z powodzeniem udało 
się zrealizować te pomysły, które 
opracowano przed 2012 rokiem. 

Sukcesem jest poprawa jakości 
wody, coraz lepiej idzie segrega-
cja śmieci, poprawiła się jakość 
dróg, rozbudowano kanalizację 
i wodociągi.

O czym należy pamiętać, 
opracowując pomysły rozwoju 
województwa do 2030 roku?

 – W Unii Europejskiej bar-
dzo mocno będzie akcentowana 
„Circular Economy”, czyli ener-
gia obiegu zamkniętego. W du-
żym skrócie oznacza to wyko-
rzystanie wszystkich surowców, 
recykling i ochronę środowiska. 
Prawdopodobnie, jeśli nie wpad-
niemy w „pułapkę średniego 
rozwoju”, czyli spowolnienia 
procesów rozwojowych, to bę-
dziemy zaskoczeni ilością i ja-
kością zmian, jakie się dokonają. 
W chwili obecnej ponad 60 proc. 
inwestycji publicznych w Polsce 
jest finansowanych z pieniędzy 
europejskich. Bez wsparcia UE 
wiele tych wartościowych rze-
czy, by nie powstało. W moim 
przekonaniu jeszcze w dalszym 
ciągu mamy zaległości, np. 
w kształtowaniu jakości prze-
strzeni publicznej. Powinniśmy 
ją uporządkować.

Kolejna perspektywa to kon-
tynuacja czy rewolucja?

 – Więcej o propozycjach Ko-
misji Europejskiej będziemy wie-
dzieli po 2 maja. Zostanie wtedy 
przedstawiony projekt budżetu 
na kolejny okres programowania, 
w tym Polityki Spójności. Z koń-
cem maja mają zostać zaprezen-
towane pierwsze projekty regula-
cji. Wtedy przyjdzie czas na dialog 
i zestawienie naszych wyznań 
z propozycjami unijnymi. To co 
w tej chwili jest w Polsce szalenie 
istotne, to ośrodki subregionalne. 
Opolszczyzna przyjęła takie roz-
wiązania w trakcie programowa-
nia na lata 2014-2020. W mojej 
ocenie dla województwa będzie 
to kontynuacja, ponieważ pomysły 
są zgodne z założeniami unijnymi.

Opolskie 2030 – programo-
wanie rozwoju do tego czasu 
to data odległa czy bliska?

 – To jest bardzo bliska data. 
Kolejny okres programowania 
będzie obejmował lata 2021 – 
2027. Pieniądze będzie można 
wydawać i rozliczać do końca 
roku 2029 lub 2030. Za chwilę 
będzie to kluczowy element do 
projektowania różnych przed-
sięwzięć. Stąd też, tak ważne są 
podjęte działania województwa 
opolskiego w pracy nad strategią 
regionalną. Jest ona niezbędna, 
aby przygotować sensowny Re-

gionalny Program Operacyjny. 
Według mojej oceny, pierwszy 
z tych dokumentów powinien 
być opracowany do drugiej po-
łowy przyszłego roku i stanowić 
podstawę do kolejnego doku-
mentu oraz negocjacji z Komisją 
Europejską. Jestem przekonany 
o umiejętności pragmatycznego 
myślenia przez samorząd wo-
jewództwa opolskiego. W woje-
wództwie opolskim wielką wagę 
przywiązuje się do dialogu, 
a przykładem tego może być 
Marszałkowski Budżet Obywa-
telski.

Co jest naszym atutem jako 
regionu, a co deficytem?

 – Sytuacja demograficzna 
jest olbrzymim wyzwaniem. Jeśli 
według prognozy demograficz-
nej GUS liczba ludności woje-
wództwa zmniejszy się o około 
15 proc., to należy na to patrzeć 
z punktu widzenia dochodów, ja-
kie można pozyskać z podatku. 
Mniej osób go płaci, a cały czas 
należy utrzymać określoną sub-
stancję mieszkaniową, infrastruk-
turalną, komunalną.

Natomiast zaletą jest otwar-
tość na innowacyjność, zwartość 
społeczna, umiejętność koncen-
tracji oraz przyjęcia priorytetów. 
Opolszczyzna cechuje się umie-
jętnością współżycia i współpracy 
z innymi. Plusem jest również au-
tostrada czy bliskość kluczowych 
partnerów handlowych, czyli 
Niemców i Czechów.

Kontynuacja czy rewolucja?
Rozmowa z prof. JACKIEM SZLACHTĄ ze Szkoły Głównej Handlowej

OPOLSKIE W 2030 ROKU 
– PLANUJEMY ROZWÓJ REGIONU

Strategia rozwoju województwa opolskiego to niezbędny do-
kument pozwalający nie tylko opisać inwestycje czy pomysły na 
region, ale też ubiegać się o unijne dotacje. Taki dokument, który 
określi rozwój regionu do 2030 roku opracowują specjaliści, eko-
nomiści przy współudziale samorządowców. Już teraz wiadomo, 
że po roku 2020 UE będzie chciała wspomagać kadrę naukową, 
projekty badawcze czy centra skupiające najnowszą myśl. O tym 
rozmawiano w trakcie konferencji „Opolskie 2030 – rozwój regional-
ny i lokalny”, która 16 kwietnia odbywała się w urzędzie marszałkow-
skim. W kolejnej perspektywie finansowej Unia Europejska postawi 
również na rozwój połączeń kolejowych. Dla Polski i Opolszczyzny 
ważne jest, by nadal były pieniądze na rozwój dróg i infrastrukturę. 

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zakłada, że to 
właśnie Opolszczyzna będzie jednym z pierwszych regionów, który 
opracuje najnowszą strategię. Dodaje przy tym, że należy pozostać 
przy subregionach i partnerstwie gmin w zdobywaniu unijnych pie-
niędzy. – Urządzamy życie przyszłych pokoleń. Przed nami m.in. 
zadania związane z ochroną środowiska, ale też innowacyjnością 
– mówił.

 W konferencji wzięli udział naukowcy i samorządowcy
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Piotr Wrona

Sala ekspozycyjna, war-
sztatowa, audiowizual-
na, dwa infokioski przy-
bliżą tajniki przyrody. 
Zakończył się pierwszy 
etap przebudowy ośrod-
ka edukacji przyrodni-
czej Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych 
w Ładzy.

 Pomysł na zorganizowanie 
ośrodka w Ładzy zrodził się 
prawie 10 lat temu. Wcześniej 
władze gminy Pokój przeka-
zały budynek Zespołowi Opol-
skich Parków Krajobrazowych. 
Został on właśnie gruntownie 
wyremontowany. – Teraz trwa 
jego doposażenie. Będą się tu-
taj odbywały zajęcia związane 
z edukacją przyrodniczą. Od lat 
organizujemy spotkania w tere-
nie dla najmłodszych i dzieci, 
a teraz będziemy mieli miejsce, 
gdzie można pracować nawet 
przy brzydkiej pogodzie – mówi 
Ireneusz Hebda, dyrektor Ze-
społu Opolskich Parków Krajo-
brazowych. 

Na odwiedzających czeka 
m.in. nowoczesny plac zabaw, 
ogródek ziołowy, ogródek edu-
kacyjny przed budynkiem, licz-
ne tablice edukacyjne, duża, 
zadaszona wiata, miejsce na 
ognisko oraz profesjonalna sta-
cja naprawy rowerów. Są także 
24 miejsca noclegowe. Wszyst-
kie te elementy sprawiają, że 
zarówno zorganizowane grupy, 
jak i rodziny mogą tu dosko-
nale spędzać czas. Będzie re-
witalizacja ogródka ziołowego, 
domków dla owadów błonko-

skrzydłych oraz uzupełnienie 
zieleni w otoczeniu budynku.

Wójt gminy Pokój, Barbara 
Zając, przypomina, że pierwsze 
opracowania dokumentacji zo-
stały przygotowane 10 lat temu. 
– Skutecznie złożyliśmy wnio-
sek o dofinansowanie z fundu-

szy unijnych. Teraz posiadamy 
obiekt, w którym szkoły będą 
mogły realizować np. „noco-
wanki” czyli zajęcia z możliwoś-
cią noclegu – mówi.

W sali ekspozycyjnej pre-
zentowane będą najciekawsze 
gatunki roślin i zwierząt oraz 

ich siedliska występujące na 
terenie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego.

Jedna z sal, wyposażona 
w nowoczesne projektory 3D 
i nagłośnienie, pozwoli na za-
branie odwiedzających prosto 
do świata dzikiej przyrody i po-
kazania najciekawszych walo-
rów przyrodniczych regionu. Do 
dyspozycji zwiedzających Ośro-
dek zainstalowane będą dwa 
kioski multimedialne, dzięki któ-
rym będzie można poszerzyć 
swoją wiedzę o parku, poznać 
najciekawsze miejsca, atrakcje, 
szlaki, a także sprawdzić swą 
wiedzę w quizach.

Drug i  etap modern izac j i 
przewiduje m.in. zbudowanie 
parku, ścieżki sensorycznej 
i ogrodu edukacyjnego.

Projekt „Przebudowa i wypo-
sażenie siedziby Zespołu Opol-
skich Parków Krajobrazowych 
z ośrodkiem edukacji przyrod-
niczej w Pokrzywnej oraz wy-

posażenie ośrodka edukacji 
przyrodniczej Zespołu Opol-
skich Parków Krajobrazowych 
w Ładzy” realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województw 
Opolskiego.

HUBERT KOŁODZIEJ
przewodniczący sejmikowej Komisji 
Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu

 – W przeszłości byłem dyrektorem szko-
ły, która dziś jest ośrodkiem edukacji. Tu-
taj zawsze była ciągłość nauczania dzieci 
i młodzieży. Po zamknięciu szkoły była tu 
siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego. Zawsze naszym pomysłem było rozwijanie bazy noclego-
wej w tym miejscu. To pozwala na skuteczną edukację. To rów-
nież znacząca promocja regionu. Bardzo wiele osób przyjeżdża 
tutaj spoza województwa.

Nowoczesna edukacja przyrodnicza

Klucz do ośrodka przekazała marszałkowi Andrzejowi Bule wójt 
Pokoju Barbara Zając

WARTOŚĆ INWESTYCJI  3,48 mln złotych 

0,5 mln zł

1,5 mln zł

1,4 mln zł

SPOŁECZEŃSTWO

Na odwiedzających czeka nowoczesny plac zabaw

Przyrodę będzie można oglądać 
z bliska

 dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

fundusze Unii Europejskiej (w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego) 

budżet Gminy Pokój
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 INWESTYCJE

Obwodnicy doczeka się 
Dobrodzień, już powstaje 
obwodnica Malni i Choru-
li, przebudowywana jest 
droga do zamku w Mosz-
nej.  Na drogach woje-
wódzkich wiele się dzieje.

Na południe od Dobrodzie-
nia zostanie od podstaw 
wybudowana druga nit-

ka obwodnicy (DW 901), która 
połączy się z drogą krajową 
nr 46. Obok drogi powstanie 
śc ieżka p ieszo-rowerowa. 
Koszt inwestycji szacuje się 
na około 65 mln zł. Jak mówi 
Szymon Ogłaza, członek za-

rządu województwa opolskiego, 
obok głównej inwestycji będą 
budowane drogi gospodarcze 
i punkt kontrolny dla inspekto-
rów ruchu drogowego. – Jest 

to jedna z kilku największych 
planowanych inwestycji w regio-
nie. To udogodnienie nie tylko 
dla mieszkańców, ale również 
ruchu tranzytowego – wyjaśnia. 

– Zbudowane zostaną dwa ron-
da. Jedno w miejscu połączenia 
z budowaną obwodnicą Myśli-
ny, drugie przy „Dobrotece” – 
mówi Mirosław Sokołowski, za-
stępca dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.

W tym roku przeprowadzone 
zostaną 24 inwestycje na dro-
gach wojewódzkich. Trwa m.in. 
remont drogi prowadzącej do Za-
mku w Mosznej (DW 409) zarów-
no od strony Dębiny, jak i Krap-
kowic. – To ważne połączenie 
z uwagi na zamek, który jest na-
szą atrakcją turystyczną – mówi 
Szymon Ogłaza. Docelowo, po 
zakończeniu kolejnej inwesty-
cji w alei lipowej, będzie można 
ścieżką rowerową bezkolizyjne 
dojechać z Prudnika do Mosznej. 

Największą trwającą inwe-
stycją drogową w województwie 
jest budowa obwodnicy Malni 
i Choruli. Wartość kontraktu to 
ponad 40 mln zł. Za tę kwotę 
powstanie ponad 6 km trasy, 
która ominie te miejscowości od 
północy.

Drogowy boom w województwie opolskim

Piotr Wrona 

Po wieloletniej przerwie 
turyści pojadą pocią-
giem z Nysy do Kłodzka. 
To testowe połączenie 
będzie realizowane do 
końca września. Od zain-
teresowania podróżnych 
zależy, czy zostanie na 
stałe wpisane do rozkła-
du jazdy.

Od 28 kwietnia, na okres 
próbny, po dziesięcio-
letniej przerwie, zosta-

ną wprowadzone do rozkła-
du jazdy kursy na linii Nysa 
– Kłodzko Główne – Nysa. 
Połączenia zostały tak przygo-
towane, aby najbardziej z nich 
zadowoleni byli turyści. Przed 
wakacjami pociągi pojadą 
podczas długich weekendów, 
czyli od 28 kwietnia do 6 maja 
oraz od 31 maja do 3 czerwca. 
Od 23 czerwca do 30 września 
pociągiem będzie można poje-
chać w dni wolne od pracy.

Przewodniczący sejmiku 
województwa, Norbert Kraj-
czy, podkreśla, że pozytywne 
zakończenie testów tego po-
łączenia da nie tylko gwaran-
cję wpisania go do rozkładu 

jazdy, ale też odbudowania 
Podsudeckiej Magistrali Ko-
lejowej. – W projekt zaanga-
żowanych jest wiele samo-
rządów, zarówno z naszego 
województwa, jak i tych, przez 

które przebiega dawna trasa 
kolejowa. Wszystko zależy od 
samych pasażerów, którzy się 
nią zainteresują – wyjaśnia. 
Dodatkowym atutem przywró-
cenia trasy podsudeckiej jest 

możliwość wykorzystania unij-
nego dofinansowania oraz to, 
że komunikuje miejscowości, 
które uchodzą za atrakcje tu-
rystyczne.

Członek zarządu woje-
wództwa opolskiego, Szymon 
Ogłaza, zaznacza, że trasa 
podsudecka to projekt ogól-
nopolski. – Łączy ona cztery 
regiony, a w każdym z nich 
jest potencjał turystyczny. Na 
trasie mamy nie tylko miejsco-
wości wypoczynkowe, ale rów-
nież sanatoryjne – mówi.

Podróż z Nysy do Kłodzka 
zajmie nieco ponad godzinę, 
czyli porównywalnie do cza-
su jazdy samochodem. Same 
godziny przyjazdów i odjaz-
dów zostały tak pomyślane, 
aby były atrakcyjne dla turysty 
„jednodniowego” i „weekendo-
wego”.

W ROKU 2018 NA DROGACH WO-
JEWÓDZKICH REALIZOWANE SĄ 24 
INWESTYCJE NA PONAD 187 MLN ZŁ. 
DW 419 – Branice
DW 901 – Kielcza granica państwa
DW 423 – obwodnica Malni i Choruli
DW 409 Moszna
DW 459 Narok
DW 405 Niemodlin-Wydrowice

DW 401 Przylesie
DW 417 Racławice Śląskie
DW 494 Świercze
DW416 Pietna-Ściborowice – Rzepce
DW 414 Lubrza – Prudnik, 
 Biała-Dobroszowice
DW 408 Bierawa – Korzonek
DW 416 Nowa Cerekwia
DW 901 Obwodnica Dobrodzienia

DW 454 Ładza-Pokój
DW 454 Biestrzykowice – Jastrzębie
DW 462 Janów
DW 435 Mechnice
DW 382 Paczków
DW 407 Pogórze
DW 406 Wierzbie
DW 461 Kup-Brynica
DW 457 Stare Kolnie(most)

Skorzystaj z nowego połączenia kolejowego

Norbert Krajczy, Szymon Ogłaza i Sylwester Brząkała

BOGUSŁAW 
WIERDAK
wiceprze-
wodniczący 
sejmiku wo-
jewództwa 
opolskiego

W 2006 roku przeprowa-
dziliśmy analizę stanu dróg 
w województwie opolskim. 
Wtedy też opisaliśmy dłu-
gofalowy plan remontów 
na drogach krajowych, wo-
jewódzkich, powiatowych 
i gminnych, które konsulto-
waliśmy z samorządowcami. 
Dzięki temu w Regionalnym 
Programie Operacyjnym 
oraz w planie przebudowy 
i modernizacji dróg woje-
wództwa opolskiego zawar-
liśmy wszystkie inwestycje. 
Dziś najważniejsze z nich 
są zrealizowane. Od począt-
ku realizowaliśmy również 
drogi dojazdowe z mniej-
szych miejscowości. Jestem 
przekonany, że za trzy lata 
będziemy mieli wykonanych 
90% zadań zgłoszonych 
przez samorządy.

Remont drogi w kierunku Mosznej

Szczegóły na stronie 
www.polregio.pl
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Tegoroczny festiwal połą-
czony był z przyznaniem 
nagród w ogólnopolskim 

konkursie „Klasyka Żywa”, w któ-
rym doceniane są najciekawsze 
inscenizacje polskiej literatury 
klasycznej. Jury profesjonalne 

Konfrontacji, któremu przewodni-
czył Janusz Opryński nagrodziło 
reżyserię Jana Klaty, doceniło 
zespół aktorski, scenografię Ju-
styny Łagowskiej i choreografię 
Maćko Prusaka. Spektakl otrzy-
mał wreszcie nagrodę główną 

im. Wojciecha Bogusławskiego 
w wysokości 50 000 zł. Nagroda 
za muzykę do spektaklu „Chłopi” 
Władysława Reymonta w reży-
serii Krzysztofa Garbaczewskie-
go z Teatru Powszechnego im. 
Zygmunta Hübnera w Warszawie 
powędrowała do Jana Duszyń-
skiego.

Jury przyznało także wy-
różnienia – Wojciech Urbański 
i Elżbieta Chowaniec otrzymali 
wyróżnienie za twórcze podej-
ście do tekstu niescenicznego 
w spektaklu „Tajny dziennik” Mi-

rona Białoszewskiego w reżyserii 
Wojciecha Urbańskiego z Teatru 
Dramatycznego m.st. Warszawy, 
zaś Magdalena Koleśnik za rolę 
Jagny w spektaklu „Chłopi”.

Swoje nagrody i wyróżnienia 
przyznali także dziennikarze, 
jury społeczne i młodzi miłośnicy 
teatru.

Ogłoszeniu werdyktu towa-
rzyszyła wielka radość artystów 
z Teatru Starego, ale i opolskiej 
publiczności, która ten spektakl 
przyjęła niezwykle gorąco, na-
gradzając go owacją na stojąco. 

Wicemarszałek Stanisław Ra-
koczy na zakończenie festiwalu 
gratulował zwycięzcom i wyrażał 
radość, że dzięki konfrontacjom 
opolscy widzowie mogą uczestni-
czyć w tak ważnym i wyjątkowym 
święcie teatru.

Opolskie konfrontacje to naj-
większe wydarzenie tego typu 
w kraju, a ich współorganizato-
rami był – obok opolskiej sce-
ny i Instytutu Teatralnego im.  
Z. Raszewskiego w Warszawie 
– samorząd województwa opol-
skiego.

„WESELE” podbiło opolską publiczność i jurorów 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa 
opolskiego do zgłaszania kandydatur do przyznania 
odznaczenia Medal „Serce Dziecku”. 

To medal dla osób w szczególny sposób dbających o rozwój 
dzieci oraz zapewniających im opiekę i wsparcie, gdy tego 
potrzebują. 

Nominowani do odznaczenia powinni cechować się otwartością 
na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój 
intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sy-
tuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.

Wnioski należy składać do 18 maja br. do Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Opolu. Rozpatrzy je Dziecięco – Młodzie-
żowa Kapituła działająca pod patronatem marszałka województwa 
opolskiego. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 77 44 
15 250 wew. 16. Zapraszamy!

Opolski Medal „Serce Dziecku”

Drogowy boom w województwie opolskim

Z werdyktu cieszył się cały zespól Teatru Starego  Krakowie- na zdjęciu z wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym -  fot. Krzysztof Ścisłowicz

Violetta Ruszczewska 

43. Opolskie Konfrontacje Teatralne przeszły do hi-
storii. Wielkim wygranym zostało „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego w reż. Jana Klaty z Teatru Stare-
go w Krakowie. To był zarazem ostatni spektakl, jaki 
mogli zobaczyć widzowie festiwalu.

OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA 2017
To konkurs na wyłonienie najlepszej i najefektywniej działającej orga-
nizacji pozarządowej  województwa opolskiego w 2017 roku.

Zgłoszenia mogą nadsyłać organizacje poza-
rządowe, osoby fizyczne i instytucje, kościoły 
i związki wyznaniowe oraz sami zainteresowa-
ni. Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis 
z KRS, a dodatkowo rekomendację osoby od-
powiedzialnej za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w gminie lub powiecie, w któ-
rym siedzibę ma organizacja oraz listy referen-
cyjne od innych podmiotów.
Zgłoszenia należy składać  do 14 maja br. 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego  osobiście lub listownie  (liczy 
się data stempla pocztowego). Wszelkie  informacje można otrzymać 
w Biurze Dialogu  i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO pod numerem 
telefonu 77 4467 845.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!
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MAJÓWKA Z POLREGIO

Od 27 kwietnia od godziny 18:00 
do 7 maja do godziny 6:00 spe-
cjalny bilet „MAJÓWKA Z POL-
REGIO” będzie uprawniał na 
terenie kraju do wielokrotnych 
przejazdów.

Proponowana oferta będzie dotyczyła 
podróżowania:
 –  pociągami REGIO i interREGIO uru-

chamianymi przez ”Przewozy Regio-
nalne” sp. z o.o. (dalej: PR) albo

 –  pociągami REGIO i interREGIO urucha-
mianymi przez PR oraz pociągami oso-
bowymi uruchamianymi przez „Koleje 
Małopolskie” sp. z o.o. (dalej: KMŁ).
Bilety można nabyć w kasach bileto-

wych, za pośrednictwem Internetowego 
Systemu Sprzedaży (IPR), Systemu E-
-PODRÓŻNIK BILETY lub Systemu 

SkyCash, dostępnych odpowiednio na 
stronie www.biletyregionalne.pl www.e-
-podroznik.pl lub www.polregio.pl albo 
w pociągu PR u obsługi.

Cena biletu uprawniającego do prze-
jazdów pociągami PR wynosi:

a) 49,00 zł – dla osób:
 do ukończenia 26 roku życia (tj. 

urodzonych w dniu 27.04.1992 r. 
i później),

 które ukończyły 60 rok życia (tj. 
urodzonych w dniu 27.04.1958 r. 
i wcześniej),

 bilet posiada wypis „MAJÓWKA 
Z POLREGIO PR DZ/M-26 SEN-
60”,

b) 83,00 zł – dla pozostałych osób,
 bilet posiada wypis „MAJÓWKA 

Z POLREGIO PR NORMALNY”;
 Cena biletu wg oferty uprawniają-

cego do przejazdów pociągami PR 
i KMŁ wynosi:

a) 53,13 zł – dla osób:
 do ukończenia 26 roku życia (tj. 

urodzonych w dniu 27.04.1992 r. 
i później),

 które ukończyły 60 rok życia (tj. 
urodzonych w dniu 27.04.1958 r. 
i wcześniej),

 bilet posiada wypis „MAJÓWKA 
Z POLREGIO PR I KMŁ DZ/M-26 
SEN-60”,

b) 90,00 zł – dla pozostałych osób,
 bilet posiada wypis „MAJÓWKA 

Z POLREGIO PR I KMŁ NOR-
MALNY”.

Szczegółowe informacje o ofercie 
dostępne są na stronie internetowej 
www.polregio.pl.

PLANUJESZ WYJAZD NA MAJÓWKĘ? WYJEDŹ Z POLREGIO

POŁĄCZENIE 
W DOBREJ CENIE... 
...to atrakcyjna oferta obejmu-
jąca ponad 300 relacji w całym 
kraju obsługiwanych pociągami 
REGIO i interREGIO marki POL-
REGIO.

Bilety jednorazowe na przejazd w jed-
ną stronę oraz odcinkowe miesięczne 
imienne na przejazdy „tam i z powrotem” 
są sprzedawane z zastosowaniem opłat 
zryczałtowanych i uprawniają do przejaz-
dów pociągami REGIO. Do nabycia są bi-
lety normalne oraz z ulgami ustawowymi.

Najważniejsze warunki taryfowe 
oferty „Połączenie w dobrej cenie”:

• Bilet wg oferty specjalnej może na-
być osoba nie korzystająca z innych 
ulg ani ofert lub osoba uprawniona 
do korzystania z ulgi ustawowej.

• Bilety wg oferty specjalnej wydaje 
się na przejazdy we wskazanych 
relacjach (w obu kierunkach).

• Jeżeli w danej miejscowości wystę-
puje więcej niż jedna stacja/przy-
stanek osobowy, ofertę stosuje się 
do wszystkich stacji/przystanków 
osobowych w danej miejscowości.

• Bilety z ceną zryczałtowaną wydaje 
się wyłącznie w relacjach objętych 
ofertą na przejazdy w jedną stronę 
w klasie 2 pociągów REGIO.

• Bilet można nabyć również w po-
ciągu, na zasadach określonych 
w Regulaminie (RPR).

Bilety jednorazowe REGIO:
RELACJA PRZEJAZDU

CENA
OD DO

 Brzeg 
 Grodków Śląski  6,00 zł
 Nysa  8,00 zł

 Głuchołazy 
 Nysa  5,00 zł
 Opole  14,00 zł

 Grodków 
Śląski

 Brzeg  6,00 zł
 Nysa  6,00 zł
 Opole (p. Brzeg)  14,00 zł
 Wrocław  10,50 zł

 Kluczbork  Opole  4,50 zł

 Nysa 

 Brzeg  8,00 zł
 Głuchołazy  5,00 zł
 Grodków Śląski  6,00 zł
 Wrocław (p. Grodków 
Śląski, Brzeg)  11,50 zł

 Opole 

 Głuchołazy  14,00 zł
 Grodków Śląsk i  (p. 
Brzeg)  14,00 zł

 Kluczbork  4,50 zł
 Ozimek  4,50 zł
 Strzelce Opolskie  4,80 zł

 Ozimek  Opole  4,50 zł
 Strzelce Op.  Opole  4,80 zł

 Wrocław 
 Grodków Śląski  10,50 zł
Nysa (p. Brzeg, Grod-
ków Śląski)  11,50 zł

Bilety miesięczne REGIO TP (tam, powrót):
RELACJA PRZEJAZDU

CENA
OD DO

 Kluczbork  Opole  140,00 zł 
 Nysa  Opole  190,00 zł 

 Opole 
 Kluczbork  140,00 zł 
 Nysa  190,00 zł 
 Strzelce Opolskie  160,00 zł 

Strzelce Op.  Opole  160,00 zł 

W związku z remontem linii ko-
lejowej, który będzie prowadzo-
ny na linii Opole Główne – Nysa 
podróżnych czekają utrudnienia. 
Remont podzielony będzie na 
etapy, w których będzie wprowa-
dzona komunikacja zastępcza na 
poszczególnych odcinkach.

I ETAP
V W  t e r m i n i e  0 7. 0 5 . 2 0 1 8 r .  – 

25.06.2018 r. odcinek Opole Głów-
ne – Szydłów (odjazdy komunikacji 
zastępczej z Opola – Dworzec PKS 
w Opolu stanowisko nr 12)
Lokalizacje na drodze komunikacji 

zastępczej:
1. Opole Główne – dworzec PKS 

w Opolu stanowisko nr 12;
2. Opole Zachodnie – przystanek auto-

busowy przy ul. Niemodlińska-Hallera 
(dla kursów w stronę Szydłowa, nato-
miast kursy w stronę Opola Główne-
go – przystanek autobusowy Niemod-
lińska – szkoła);

3. Opole Chmielowice – przystanek au-
tobusowy Chmielowice Centrum;

4. Komprachcice – dworzec PKP;

5. Szydłów – dworzec PKP.
• Czas przejazdu pociągu na tym od-

cinku to średnio 30 minut,
• Czas przejazdu komunikacji zastęp-

czej (wraz z czasem przesiadki) to 
średnio 51 minut.
II ETAP

V W  t e r m i n i e  2 6 . 0 6 . 2 0 18 r .  – 
31.07.2018r. odcinek Komprachcice 
– Szydłów
Lokalizacje na drodze komunikacji 

zastępczej:
1. Komprachcice – dworzec PKP;
2. Szydłów – dworzec PKP.
• Czas przejazdu pociągu na tym od-

cinku to średnio 12 minut,
• Czas przejazdu komunikacji zastęp-

czej (wraz z czasem przesiadki) to 
średnio 15 minut.
III ETAP

V W  t e r m i n i e  0 1 . 0 8 . 2 0 1 8 r .  – 
28.11.2018r. odcinek Szydłów – 
Łambinowice
Lokalizacje na drodze komunikacji 

zastępczej:
1. Szydłów – dworzec PKP,
2. Tułowice Niemodlińskie – dworzec 

PKP,
3. Sowin – dworzec PKP,
4. Łambinowice – dworzec PKP.
• Czas przejazdu pociągu na tym od-

cinku to średnio 28 minut,
• Czas przejazdu komunikacji zastęp-

czej (wraz z czasem przesiadki) to 
średnio 31 minut.
Szczegółowy rozkład jazdy w czasie 

trwania remontu udostępniony jest na 
stronie internetowej www.polregio.pl 
w zakładce „utrudnienia”.

Lista odcinków objętych ofertą 
w województwie opolskim:

Wszystkie przepisy oraz szczegółowe informacje dotyczące ofert dostępne 
są na stronie internetowej www.polregio.pl.

UTRUDNIENIA NA LINII 
OPOLE GŁÓWNE – NYSA


