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Pomagają rodzinom fi-
nansowo, oferują pakiety 
zniżek, są otwarci na po-
trzeby rodziców małych 
dzieci, ale i seniorów – 
tak w skrócie można opi-
sać laureatów konkursu 
„Opolskie dla rodziny”, 
którzy odebrali nagrody 
i wyróżnienia podczas 
uroczystej gali.

Nagrody zostały przy-
znane w kategoriach: 
Opolski Samorząd dla 

Rodziny, Opolski Pracodawca 
dla Rodziny oraz Super Part-
ner Opolskiej Karty Rodziny 
i Seniora. Do urzędu marszał-
kowskiego wpłynęło w sumie 
88 zgłoszeń konkursowych.

Marszałek województwa 
Andrzej Buła podkreślał, że 
w regionie widać szczególną 
troskę o rodziny i seniorów. – 
Zbudowaliśmy takie relacje, 

które tworzą dobry klimat do 
życia w tym województwie. 
Nie jesteśmy wyjątkowi w po-
równaniu z innymi regionami 
pod względem możliwości fi-
nansowych. Ale tu są ludzie 
świadomi naszych problemów 
i wiedzą, jak je rozwiązać, po-
przez odpowiednie zarządza-
nie pieniędzmi. Nasza wyjąt-
kowość to wyjątkowość ludzi 
– mówił marszałek.

Nagrodę wśród gmin wiej-
skich otrzymał Pokój. Wójt 
Barbara Zając podkreśla, że 
jest dumna z pomocy dla dzie-
ci. We wszystkich szkołach 
w gminie są dla nich śniada-
nia, a wójt ze swojego wyna-
grodzenia wypłaca stypendia. 
Burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc otrzymał statu-
etkę za organizację w gminie 
dobrych warunków życia dla 
seniorów. Nagrodę odebrał 
również Przemysław Zych, 
wiceprezydent Opola, który 
podkreśla, że „karta marszał-
kowska” wraz z kartą zniżek 

oferowaną przez miasto, to 
najlepsze wsparcie dla rodzin.

- Nie byłoby wyróżnienia, 
gdyby nie pasja pracowników. 
Stworzyliśmy niezwykły kon-
takt z rodzinami zastępczy-
mi – mówi Leonarda Płoszaj, 
wicestarosta nagrodzonego 
powiatu opolskiego. Maciej 
Sonik, starosta krapkowicki, 
który również odebrał statu-
etkę, podkreśla, że stawianie 
na rodzinę i jej wsparcie jest 
najważniejsze.

Jednym z laureatów wśród 
pracodawców została Rezy-
dencja dla Seniorów Złote 
Borki, gdzie w razie potrze-
by pracownicy mogą przyjść 
do pracy z dzieckiem. Także 

w firmie Agro AS z Grodkowa 
stworzono pracownikom ro-
dzinne warunki. 

Korzystający z Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora mieli 
okazję w konkursie zagłoso-
wać na najlepszych - ich zda-
niem - partnerów karty. Przy-
znano tytuły super partnerów 
karty w kilku kategoriach. 

Za miejsce otwarte dla ca-
łych rodzin posiadacze karty 
uznali Fit Life Szarą Willę. – 
Z naszej kręgielni korzysta-
ją całe rodziny, założyliśmy 
klub Urwisa, tak aby rodzice, 
gdy ćwiczą, mogli pod okiem 
profesjonalistów pozostawić 
swoje dzieci – mówi Marek 
Malejka.

W ka tegor i i  „ czas  wo l -
ny” laureatem został Zamek 
Moszna.

Organizatorzy konkursu 
mają nadzieję, że przykłady 
działalności nagrodzonych 
i wyróżnionych zachęcą in-
nych do podejmowania dzia-
łań prorodzinnych oraz pro-
senioralnych w województwie 
opolskim, bo właśnie te dzia-
łania służą budowaniu tutaj 
przyjaznego klimatu do życia.

Marka „Opolskie dla Rodzi-
ny” to według marszałka wo-
jewództwa opolskiego przede 
wszystk im empat ia wobec 
drugiego człowieka – Chce-
my, aby ta marka była bliska  
coraz większej l iczbie f irm 
i instytucji w regionie. Bądź-
cie jej ambasadorami  – mó-
wił, zwracając się do laurea-
tów konkursu.

Opolskie jest dla rodziny

Partnerzy Opolskiej Karty Rodzony i Seniora otrzymali certyfikaty marki Opolskie dla Rodziny

Więcej 
o laureatach konkursu  

– na stronie 4
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SAmOrZĄd

województwo opolskie 
– 20 lat temu i dziś 

LEOn TROnIEWSKI, 
wiceprzewodniczący sejmiku 
województwa opolskiego 
z lat 1998-2002

-  Samorządy 
zaczęły tworzyć 
się w 1990 roku, 
jeszcze przed re-
formą administra-
cyjną, która za-
kładała powstanie 
sejmików i zmniej-
szenie liczby wo-

jewództw. Wtedy wszystko się zaczęło. 
Przygotowaliśmy się do utworzenia po-
wiatów, drugą sprawą były wojewódz-
twa. Zadawano pytanie, czy powinno 
być ich 7 czy 8. Wtedy nie brano pod 
uwagę Opolszczyzny, ale zaangażowa-
liśmy się w obronę. Mówiło się, że dzie-
wiątym województwem musi być opol-
skie. Pamiętam spotkania sejmowej 
komisji samorządowej w tej sprawie.

Wątpliwości co do pozostawienia 
Opolszczyzny na mapie Polski były 
jedynie w Nysie i Brzegu. Nie wiem, 
jakie byłyby nasze losy, gdybyśmy 
zostali podzieleni. Opole zapewne 
byłoby wśród 11 największych miast 
województwa śląskiego.

nORBERT KRAJCZy,
przewodniczący sejmiku 
województwa opolskiego 
z lat 1998-2002 
i w obecnej kadencji

-  O d  1 9 9 8 
zmieniały się ka-
dencje, zmieniali 
się przedstawi-
ciele  mieszkań-
ców w sejmiku. 
Zawsze jednak 
towarzyszyła tym 
ludziom świado-

mość dbałości o szpitale, szkoły, dro-
gi, infrastrukturę, wszystko, co nas 
otacza i z czego korzystamy.

Ostatnie 20 lat to globalna zmia-
na w naszych szpitalach. Przez ten 
czas zrobiono coś, o czym mogli-
śmy w 1998 roku jedynie pomarzyć, 
wiele placówek zmodernizowano 
czy rozbudowo. To właśnie w wo-
jewództwie opolskim, a dokładnie 
w Nysie, powstała pierwsza w kraju 
płyta do lądowania helikopterów sa-
nitarnych na dachu szpitala.

W obecnej kadencji znaczącym 
krokiem dla wzbogacenia szpitali 
o specjalistów jest utworzenie kie-
runku lekarskiego na Uniwersytecie 
Opolskim. Budowana jest również 
baza Lotniczego Pogotowia Ratow-
niczego.

Najważniejsze dla mieszkańców 
jest to, jak jesteśmy leczeni, jak 
kształcone są nasze dzieci i jakimi 
drogami jeździmy.

AnDRZEJ BUŁA,
marszałek 
województwa opolskiego 
od 2013 roku

- Samorząd na-
szego wojewódz-
twa to ludzie, to 
wspólnota, która 
20 lat temu po-
kazała, że warto 
walczyć o swoje 
miejsce. To ludzie, 
którzy przez 20 lat 

udowodnili, że są dobrymi gospodarza-
mi tego regionu. To ludzie, którzy pra-
cują w urzędach, w jednostkach orga-
nizacyjnych, szpitalach, którzy pilnują 
dróg i uczą nasze dzieci. Ale to przede 
wszystkim mieszkańcy.  Mieszkając tu-
taj, pracujemy dla regionu. Przyjecha-
liśmy do tego województwa z różnych 
stron świata. Teraz pokazujemy, że 
jesteśmy dobrymi sąsiadami – a zgo-
da i wzajemne zrozumienie budują 
satysfakcję. Życzę sobie, aby tę siłę 
wspólnoty doceniali wszyscy,  pełniący 

ważne funkcje społeczne w regionie. 
Starajmy się pielęgnować, to co dobre-
go niesie samorząd.

ROMAn JERyE,
maszynista, 
Przewozy Regionalne PolRegio

- Przez okno 
lokomotywy wi-
dzi się bardzo 
dużo. Przez te 
20 lat zmieniały 
się dworce, pero-
ny, miasta i tory. 
Zmieniali się też 
ludzie. Gdy idzie 

o sam komfort podróżowania, wyremon-
towano linię do Wrocławia, Gliwic. Moż-
na jeździć na tych trasach ponad 120 
km na godzinę. Szkoda, że część tras 
z powodu rentowności zamknięto. Ale 
z drugiej strony cieszy remont dworców. 
Kiedyś było mniej pociągów, a więcej 
ludzi nimi jeździło. Ale trzeba przyznać, 
że w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje 
się powrót do kolei. Myślę, że poprawa 
szybkości dojazdów utrwali ten trend. 
Uśmiechajmy się częściej do siebie.

PIOTR I JOAnnA,
młode małżeństwo, 
rodzice dwulatka

-  Uważamy, 
że od czasu, kie-
dy byliśmy sami 
dziećmi, dużo się 
zmieniło. Wyko-
rzystujemy każdą 
wolną chwilę, aby 
zwiedzać zakątki 
naszego woje-

wództwa. Ostatnio byliśmy na Biskupiej 
Kopie i w Krasiejowie. W porównaniu 
z innymi częściami kraju mamy dużo 
ścieżek rowerowych, dba się tutaj o po-
rządek. Opolszczyzna jest przyjaznym 
miejscem. Doceniamy, jako młodzi ro-
dzice, że są place zabaw. Nie jest też 

źle, gdy idzie o pracę. Korzystaliśmy 
z bezpłatnej szkoły rodzenia, cieszymy 
się z miejsca w żłobku. Dobrze tutaj się 
żyje i nie chcemy zmieniać tego miej-
sca na inne. 

JOAnnA LEhUn,
dwudziestolatka z Głubczyc 

-  S ł ys z a ł a m 
o tym, że nasze 
województwo 
miało być zlikwi-
dowane. To nie 
byłby dobry po-
mysł. Mamy wy-
kształconą toż-

samość lokalną, specyficzny region. 
Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy 
być połączeni ze Śląskiem czy Dol-
nym Śląskiem.

Gmina to taka nasza mała ojczy-
zna. W mojej miejscowości cenię 
sobie możliwość kontaktu z burmi-
strzem. W Polsce mamy od ponad 
20 lat decentralizację władzy, dzięki 
temu możemy zgłaszać inicjatywy, 
które rozwijają gminę.

DAMIAn BRODACKI,
dwudziestolatek z Borek Wielkich

- Po zmianach 
i utworzeniu sa-
morządów po-
pularne stały się 
młodzieżowe rady 
gmin. Chciałbym, 
aby  mia ły  one 
większy wpływ na 

to, co robią dorośli. Pochodzę z wio-
ski i mam do czynienia z rolnikami. 
Chciałbym, aby u nas, jak za granicą, 
młodzieży opłacało się przejmować 
gospodarstwa. Ważne jest też, aby 
była większa przychylność dla mło-
dych przedsiębiorców. Wiem, że moż-
na korzystać ze wsparcia, jakie daje 
samorząd województwa opolskiego.

mija 20 lat od wydarzeń, które całej Polsce pokazały, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie. 
Nasze obywatelskie „NIe”, skierowane w 1998 roku przeciw rządowym planom podziału administracyjnego Polski na 12 regionów, 
zostało zauważone w całym kraju, i co najważniejsze, spowodowało odejście od pierwotnych zamiarów. mamy dziś na mapie Polski 16 województw, 
w tym nasze, wywalczone - opolskie. 

jak było 20 lat temu? jak dziś żyje się w tym regionie? mówią samorządowcy i mieszkańcy regionu.
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Piotr Wrona

Strażacy ochotnicy z całego regio-
nu zostali wyróżnieni za swoje za-
sługi w trakcie Samorządowej gali 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
zorganizowanej przez urząd mar-
szałkowski. wielu z nich służbę roz-
poczęło jeszcze w dzieciństwie. dziś 
swoją bezinteresowną pracą chcą 
zainteresować młodych.

Trzydzieścioro druhen i druhów 
otrzymało odznakę ”Za Zasługi dla 
Województwa Opolskiego”.

Przygoda ze strażami pożarnymi dla Je-
rzego Giesy ze Szczepanowic rozpoczęła 
się, gdy miał 10 lat. Wtedy zaczął przychodzić 
do miejscowej remizy. – Jak miałem 15 lat, 
uczestniczyłem już w pierwszych zawodach. 
Straże dla młodych ludzi to miejsce integracji, 
wspólnego spędzania czasu. Zawsze w mło-
dości biegało się za piłką i mundurem – opo-
wiadał.

Barbara Dębska, sekretarz Zarządu Od-
działu Powiatu Opolskiego ZOSP RP podkre-
ślała, że odznaczenia dla strażaków ochot-
ników, to docenienie ich pracy. – Strażacy 
często uczestniczą w wielu zdarzeniach, są 
dysponowani również wówczas, gdy trzeba 
usuwać skutki kataklizmów w całym kraju. To 
jest ich poświęcenie – mówiła.

Joachim Daniel z powiatu prudnickiego 
zdradzał, że bycie strażakiem to w jego przy-
padku tradycja rodzinna. – Z pokolenia na 
pokolenie budowane są wartości. Straże uczą 
obowiązkowości, nie brakuje musztry. Ta mło-
dzież wychowywana w duch strażackim za-
chowuje się zupełnie inaczej w życiu dorosłym 
– tłumaczył.

Stefan Szłapa z Izbicka zauważał na swo-

im przykładzie, że wielu młodych strażaków 
zostaje zawodowcami, po czym na emerytu-
rze kontynuuje służbę. – Mimo tego, że jest się 
ochotnikiem, trzeba wykazać się zdrowiem, 
dobrą kondycją – tak, aby każdego dnia i każ-
dej nocy być gotowym do wyjazdów. Ochotni-
czo, to nie znaczy byle jak. Trzeba skutecznie 
udzielać pomocy, podobnie jak strażacy zawo-
dowi – tłumaczył.

Wicemarszałek województwa Stanisław 
Rakoczy podkreślał, że ochotnicze straże po-
żarne to fenomen na skalę świata. – Warto 
przypomnieć, że straże powstawały równo-
cześnie w trzech zaborach na ziemiach pol-
skich. Po uzyskaniu niepodległości ten ruch 
trwał i przetrwał do dziś. Nie da się zastąpić 
700 tysięcy ludzi dbających społecznie o bez-
pieczeństwo – mówił.

Marszałek  Andrzej Buła, dodawał, że sa-
morząd województwa ściśle współpracuje ze 
strażakami ochotnikami. – Pracujemy wspól-
nie w wielu dziedzinach. Strażacy są wtedy, 
kiedy należy nieść pomoc, są przy zabezpie-
czeniu wielu imprez. 

W ostatnich latach urząd marszałkowski 
przekazał 8 milionów złotych na ponad 60 
strażackich projektów. Pieniądze zostały wy-
korzystane zarówno na budowę lub remont 
budynków, jak i na imprezy w społecznościach 
lokalnych. Strażacy skutecznie sięgają także 
po pieniądze z Unii Europejskiej. W ostatnich 
dwóch latach w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego zakupiono samochody bo-
jowe na kwotę ponad 8 milionów złotych. - Do 
strażaków lgną też młodzi, oni nie narzekają 
na brak następców – mówił marszałek.

dbają o nasze bezpieczeństwo

najlepszą młodzieżową drużyną pożarniczą, która otrzymała bon 
w kwocie 3000 złotych, okazała się drużyna z Gąsiorowic. Drugie 
miejsce  i 2000 zł przypadło drużynie z Luboszyc, trzecie miejsce 
i 1000 zł – drużynie z Twardawy.

odZnaki  „Za ZasŁugi 
dla wojewódZTwa oPolskiego” 
oTrZYmali:

• Marek Pietrek – OSP Zagwiździe
•  Sylwester Basta 

 – OSP Radomierowice
• Artur Kotara – Lewin Brzeski
• Marek Elis – OSP Schodnia
• Aneta Rabczewska – Olszanka
• Róża Koźlik - Dobrodzień
•  Roch Alfred Mainka 

– OSP Opole-Bierkowice
• Jerzy Giesa - OSP Boguszyce-Źlinice
•  Jan Bogusz 

– ZP ZOSP RP Strzelce Opolskie
•  Stefan Szłapa 

– ZP ZOSP RP Strzelce Opolskie
•  Róża Malik - Prószków
•  Damian Pietras – OSP Przedmość
•  Joachim Daniel – OSP Grabin
•  Marian Gul – OSP Lubrza
•  Wojciech Wiecha 

– ZP ZOSP RP Olesno
•  Stanisław Belka 

– ZP ZOSP RP Olesno
•  Alina Baran - Skoroszyce
•  henryk Seruga – ZW ZOSP RP Opole
•  Józef Łuczków - OSP Polski Świętów
•  Lucjan Kędzia – ZG ZOSP RP 
•  Daniel Simlat – OSP Bukowie
•  Zygfryd Machoń – OSP Walce
•  Marek Pietruszka - Strzeleczki
•  Paweł Schreiber – OSP Odrowąż
•  Zygfryd Steuer – OSP Gierałtowice
•  Roman Adam – OSP Roszkowicki Las
•  Barbara Dębska – OSP Popielów 

sTrażacY emerYci:
•  Zygmunt Zalewski
•  Krzysztof Maślankiewicz
•  henryk Stroński

71 tysięcy złotych przeznaczył urząd marszałkowski na udział strażaków w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych 
– pieniądze dostali strażacy z każdej gminy

sTrażacY nagrodZeni
Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka były okazją  do wręczenia nagród najlepszym strażakom, wyłonionym w plebiscycie 
„Nowej Trybuny Opolskiej”, organizowanym pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. 
Marszałek przyznał swoje  nagrody - bony pieniężne -  tym, którzy misji strażaka dopiero się uczą oraz jednostkom OSP.

Bon na 3000 zł otrzymała najlepsza jednostka OSP w regionie  
– w plebiscycie wygrała OSP Wróblin z powiatu prudnickie-
go. Drugie miejsce i 2000 zł otrzymała OSP nowaki, trzecie 
-  OSP Dziećmarów.
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oPolski samorZąd dla rodZinY

gminY 
miejskie i miejsko-wiejskie

OPOLE - miasto realizuje programy: 
polityki senioralnej „Opole Seniorom” 
i „Opolska Rodzina”. Prowadzi prężnie 
działające centrum informacyjno-edu-
kacyjne „Senior w Opolu”. Udziela bez-
pośredniego wsparcia finansowego na 
każde dziecko objęte opieką w żłobku 
niepublicznym w Opolu. Ponadto rozwi-
ja budownictwo komunalne i socjalne.

STRZELCE OPOLSKIE - gmina re-
alizuje autorski program budownictwa 
„Twoje M”, który zakłada budowę na 
gruncie gminy mieszkań przeznaczo-
nych m.in. dla rodzin z dziećmi, osób 
w związkach nieformalnych czy sa-
motnie wychowujących dzieci. W ra-
mach programu „Drzewo Rodzinne” 
mieszkańcy mogą nasadzać drzewa 
dla uczczenia rodzinnych uroczystości, 
takich jak śluby, rocznice, narodziny. 
Gmina przygotowuje ulubioną przez 
mieszkańców górkę „Kaśkę” w Parku 
Miejskim do zimowych atrakcji.

Wyróżnienia: Kędzierzyn-Koźle, 
Gogolin, Krapkowice

gminY wiejskie
POKÓJ  - gmina posiada mieszkania 

socjalne i komunalne, z których korzy-
stają rodziny i osoby samotne, znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej. 
Dzieci w szkołach otrzymują darmowe 
mleko oraz bułki, a pani wójt wypłaca 

z własnego wynagrodzenia stypendia 
dla najzdolniejszych uczniów z gminy.

PowiaTY
POWIAT OPOLSKI - powiat realizu-

je program „Letnia Akademia Rozwoju”, 
którego celem jest praca nad mocnymi 
stronami dzieci przebywających w ro-
dzinach zastępczych, rozwijanie ich 
poczucia własnej wartości, szkolenia 
dla rodzin zastępczych „Jak rozma-
wiać z nastolatkiem”, a także program 
„Rozum i Serce”, w ramach którego 
udzielane są korepetycje z języka an-
gielskiego wychowankom Domu Dzie-
cka w Tarnowie Opolskim. Projekt rea-
lizowany jest we współpracy z Nutricią 
i Uniwersytetem Opolskim.

POWIAT KRAPKOWICKI - zapew-
nia mieszkania chronione dla sześciu 
usamodzielnianych wychowanków pie-
czy zastępczej, realizuje projekty „Mię-
dzy nami seniorami”, „Kuchenna gratka 
wnuczka, babci i dziadka”, „Senior ci 
powie co jest na zdrowie”. Organizuje 
również Powiatowe Obchody Dnia Osób 
Niepełnoprawnych połączone z pikni-
kiem rodzinnym, jako okazją do integra-
cji zdrowych dzieci z dziećmi niepełno-
sprawnymi.

oPolski Pracodawca dla rodZinY

Pracodawca do 49 Pracowników
KRAInA MARZEŃ PRZEDSZKOLE 

I ŻŁOBEK DWUJĘZyCZnE GRZE-
GORZ TARKA - zapewnia możliwość 
podjęcia pracy w niepełnym wymiarze 

czasu, pracownicy mogą wykonywać 
czynności w domu, by łączyć wycho-
wanie dzieci z pracą zawodową, a każ-
dy z nich, mający dziecko w Krainie 
Marzeń, korzysta z warunków prefe-
rencyjnych.

Wyróżnienie: PROINSPECT Group 
Marek Złoto

Pracodawca 
50-249 Pracowników

BRAnDA sp. z o.o. REZyDEnCJA 
DLA SEnIORÓW „ZŁOTE BORKI” - 
firma umożliwia swoim pracownikom 
pracę w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy i w optymalnie elastycznym rozkła-
dzie czasu. Pracownicy mają możliwość 
zabierania dziecka do pracy w przy-
padku braku opieki przedszkolnej lub 
domowej. Na terenie firmy znajduje się 
kącik zabaw i pokój dla karmiących ma-
tek. Firma zapewnia pakiety medyczne 
dla pracowników oraz szczepienia profi-
laktyczne dla pracowników i ich rodzin.

Wyróżnienia: Gniotpol Trailers sp. 
z o.o., HIGMA SERVICE SP. Z O.O.

Pracodawca 
PowYżej 250 Pracowników

PhU AGRO-AS Z. BEDnARSKI & 
A. SAJDUTKA Sp. J. - firma zapew-
nia możliwość podjęcia pracy w nie-
pełnym i w indywidualnym rozkładzie 
czasu pracy, stosowany jest tu również 
zadaniowy czas pracy. Firma finansuje 
szczepienia przeciwko grypie, wspie-

ra pracowników np. poprzez pokrycie 
kosztu kursu prawa jazdy kat. B dziecka 
pracownika, zakup podręczników i po-
mocy szkolnych dla szkół, do których 
uczęszczają dzieci pracowników. 

suPer ParTner oPolskiej karTY
 rodZinY i seniora

dla domu
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-

jemnych Biuro Regionalne w Opolu
Wyróżnienia: TCHIBO Sklep Karo-

linka Opole, Radio TAXI 919 s.c., ADK 
Sklep Papierniczy w Brzegu

cZas wolnY
Moszna Zamek
Wyróżnienia: JuraPark Krasiejów, 

Lodziarnie Sopelek, Filharmonia Opol-
ska, Hotel Dębowe Wzgórze

Zdrowie i uroda
FIT LIFE Szara Willa Opole
Wyróżnienia:  Zakład Optyczny 

Siejka-Domański, Optyk Rondo s.c. 
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ, MA-
XIMA Salon Optyczny Kędzierzyn-Koź-
le, Fizjoterapia Leszek Jakus Nysa, 
Team Sport Brzeg Sprzedaż Artykułów 
Sportowych

edukacja
Royal School Centrum Języków 

Obcych w Opolu
Wyróżnienia: Studio Tańca Royal 

Dance Centre, Akademia Szkraba Mon-
tessori, Konstruktorzy Robotów Tomasz 
Tomczak, Gwarek Korepetycje

Laureaci konkursu 
OPOLSKIe dLA rOdZINY

nagrodzeni i wyróżnieni „Opolscy Pracodawcy dla Rodziny” nagrodzone i wyróżnione „Opolskie Samorządy dla Rodziny”
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JOLAnTA WILCZyŃSKA,
radna województwa 
opolskiego

- Marszałkowskie Talenty, to 
jedna z najbardziej oczekiwa-
nych nagród przez młodych ludzi. 
Jako nauczyciel wiem, jak ważne 
jest docenienie, nagrodzenie. To 
zwiększa motywację, a pieniądze 
mogą być wykorzystane na do-
datkowe lekcje i przedsięwzięcia, 
które będą sprzyjać rozwojowi 
talentów. Ważne jest, aby w odpo-
wiednim momencie natrafić na lu-
dzi, którzy odpowiednio uzdolnio-
ną osobę poprowadzą. A młodzież 
z województwa opolskiego często 
wygrywa programy telewizyjne, 
konkursy muzyczne, taneczne, fil-
mowe, plastyczne. Mam nadzieję, 
że dzięki temu wsparciu nie zmar-
nujemy żadnego talentu. 

Karolina Kondracka, 
Violetta Ruszczewska

miło młodego wieku zna-
ją smak występów na sce-
nie, prezentacji artystycz-
nych, własnych wystaw czy 
uczestnictwa w zawodach 
tanecznych. Zdobywcy 
„marszałkowskich Talen-
tów”, dzięki otrzymanemu 
stypendium, będą mogli re-
alizować swoje marzenia.

Marszałek przyznał sty-
pendia artystyczne – 
każde po 7600 zł – już 

po raz drugi. Dwudziestu jeden 
laureatów – spośród ponad 
160 zgłoszeń! - wyłoniła kapi-
tuła, w której zasiadają m.in. 
artyści, dyrektorzy instytucji 
kultury, twórcy konkursów arty-
stycznych. Jak podkreślają jej 
członkowie, tegoroczny wybór 
był bardzo trudny. Dyrektor Fil-
harmonii Opolskiej, Przemysław 
Neumann, mówił, że około poło-
wa zgłoszeń była właśnie w ka-
tegorii „muzyka”. – Wydawało 
nam się, że już w ubiegłym roku 
było trudno wybrać tych najlep-
szych. Tymczasem tegoroczny 
wybór okazał się jeszcze bar-
dziej skomplikowany – dodawał.

W tym roku dwójka artystów 
otrzymała stypendia po raz drugi. 
Są to Mateusz Gędek, który przy-
godę ze śpiewem zaczął w wieku 
dziewięciu lat, a teraz, w wieku 
13 lat, ma za sobą udział w finale 

„The Voice Kids” oraz 9-letni pia-
nista Bartosz Frydel.

Wszyscy nagrodzeni pod-
kreślali, że ich marzeniem jest 
publiczne prezentowanie swoich 
talentów.  – Dziadek grał na akor-
deonie, tata na trąbce i ta trąbka 
pozostała – mówił Marcel Bich 
i stwierdzał: – W marzeniach 
widzę siebie w orkiestrze na 
deskach filharmonii Berlina czy 
Londynu. Taki jest mój cel. Eks-
cytacja, jaka pojawia się na sce-
nie jest niesamowita, daje mi siłę. 
Doświadczyłem tego m.in. na de-
skach Filharmonii Opolskiej.

Jedenastolatka Aleksandra 
Urbańska, która dziś szkołę mu-
zyczną traktuje jak drugi dom, 
wspominała, że pewnego dnia 

mama przyniosła do domu flet 
zachęciła do spróbowania, jak 
się na nim gra. - Zaczęłam grać 
na samej główce - bo flet składa 
się z trzech części - i wychodziły 
z tego ciekawe dźwięki. Później 
grałam już na wszystkich częś-
ciach. Odkryłam swoją pasję – 
mówiła.

- Jak patrzę na tych wspa-
niałych, młodych ludzi, to jestem 
spokojny o przyszłą kondycję kul-
tury – powiedział wicemarszałek 
województwa, Stanisław Rako-
czy, który przewodniczył kapitu-
le stypendiów. Marszałek woje-
wództwa Andrzej Buła podkreślał 
zaś, że stypendia to z jednej stro-
ny konkretne wsparcie tych, któ-
rzy realizują swoje pasje, a jed-

nocześnie mobilizacja innych 
do podejmowania takich starań. 
- A my nie pozwalamy o stypen-
dystach zapomnieć. Promujemy 
ich, zapraszamy młodych arty-
stów, by uświetniali organizowa-
ne przez nas imprezy – dodawał 
marszałek. - Warto ich dostrze-
gać i wspierać, bo rozwój talen-
tu, oprócz tego, że ma się dar 
od Boga, wymaga dodatkowych 
konsultacji, uczestnictwa w za-
jęciach, zakupu instrumentów, 
pędzli strojów nut. To wszystko 
kosztuje – tłumaczył.

W tym roku kapituła – oprócz 
przyznania stypendiów, wyróżni-
ła także 31 osób. Otrzymały one 
listy gratulacyjne i bony w wyso-
kości 200 złotych.

Najmłodsze talenty docenione
 KuLTurA

Utalentowani stypendyści Marszałka Województwa Opolskiego

natalia Pawłowska:
– Pewnego dnia 
słowa zaczęły przy-
chodzić do mnie 
same. Układały się 
w rymy. Inspirację 
czerpię z natury 
i  tego, co mnie 

otacza. Dlatego jedne wiersze są 
smutne, inne wesołe, a są też no-
stalgiczne.

Miriam Powrósło:
- Gram na skrzyp-
cach od szóstego 
roku życia. Droga 
do  s t ypend ium 
prowadzi  przez 
ćwiczenia, ale war-
to poświęcić czas 

swojej pasji. Bardzo ważne jest 
uczestnictwo w kursach muzycz-
nych. Chciałabym zagrać kiedyś 
z orkiestrą Filharmonii Opolskiej.

Kacper Tomis:
– Od kiedy mam 
swój własny apa-
rat, robię zdjęcia 
codziennie. Lubię 
utrwalać krajobraz, 
momenty nieco-
dzienne, które nie 

każdy potrafi dostrzec. Czasami 
jest to ulotna chwila, gdy idę ulicą, 
niekiedy, gdy chcę ukazać piękno 
krajobrazu, muszę poczekać na 
odpowiednie światło.

marsZaŁkowskie TalenTY 2018
•  Sebastian Beier - uczeń 

PSM I i II st. im. F. Chopina 
w Opolu w klasie tuby 

•  Marcel Bich - uczeń PSM II 
st. Im. F. Chopina w Opolu 
w klasie trąbki

•  Kamil Czercowy - uczeń  
PSM II st. im. F. Chopina 
w Opolu w klasie fagotu 

•  Bartosz Frydel - uczeń 
PSM I i II st. im. F. Chopina 
w Opolu, pianista

•  Mateusz Gędek – wokalista, 
reprezentuje MDK w Klucz-
borku 

•  Szymon Krupa - uczeń PSM 
II st. im. F. Chopina w Opolu 
w klasie waltorni

•  Miriam Powrósło - uczenni-
ca PSM I i II st. im. F. Chopina 
w Opolu w klasie skrzypiec

•  Aleksandra Urbańska - 
uczennica Gminnej Szkoły 
Muzycznej I st. w Kluczborku, 
w klasie fletu poprzecznego

•  natalia Zastępa – wokalist-
ka, słuchaczka Jazz Cen-
trum w Opolu oraz Krapkowi-
ckiego Klubu Wokalisty

•  Kacper Tomis - uczeń III 
klasy gimnazjum w Głubczy-
cach, fotograf

•  Szymon Kupina - uzdolnio-
ny plastycznie uczeń Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kietrzu

•  Patrycja Okos - uzdolniona 
plastycznie uczennica kl. III 
szkoły podstawowej w Opolu 

•  Kinga Frąckiewicz - uzdol-
niona plastycznie uczennica 
Publicznego Gimnazjum 
w Głuchołazach

•  Martyna Cisińska - uczen-
nica Zespołu Szkół Plastycz-
nych w Opolu

•  natalia Pawłowska - pisze 
wiersze, uczestniczka kon-
kursów recytatorskich

•  Anna nozdryn – Płotnicka 
- uczennica Szkoły Tańca 
Royal Dance Center w Opolu

•  Julia Arcisz - uczennica 
IV klasy Szkoły Baletowej 

Szkoły Sztuki Tańca Ramada 
w Opolu

•  Iwona Drelich - tancerka 
figurowa, zawodniczka UIK 
Łyżwiarstwa Figurowego ,,Pi-
ruette – Opole”

•  Laura Piekorz - reprezen-
tantka klubu sportowego 
GOK ,,Gwiazda” w Dobrze-
niu Wielkim, gdzie uprawia 
akrobatykę

•  Wiktoria haczkiewicz - 
uczennica Szkoły Baletowej 
Szkoły Sztuki Tańca Ramada 
w Opolu 

•  Aleksander  Szejner - 
uczeń Szkoły Tańca Royal 
Dance Center w Opolu

Więcej zdjęć na:
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Piotr Wrona, 
Karolina Kondracka

Na metalowym stole po-
jawiają się skrzynie z wa-
rzywami, mąką i jajkami. 
w pomieszczeniu obok 
trzydziestolitrowy gar 
powoli wypełnia się obra-
nymi ziemniakami i mar-
chewką. do elektrycznych 
kotłów wlewa się woda na 
zupę. w Siedlisku rozpo-
czyna się kolejny dzień.

Tomasz Kozicki, jak każ-
dego dnia, odstawia ro-
wer, którym codziennie 

pokonuje 12 kilometrów. Chce 
być niezależny, mieszka w nie-
wielkim pokoju, dzielonym ze 
znacznie starszym mężczyzną. 
Nie ma miejsca, o którym mógł- 
by powiedzieć: dom. Wprost 
z domu dziecka, który zresztą 
zmieniał kilka razy, trafił do Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadz-
kiem. Tutaj rano zakłada biały 
fartuch, niczym kucharz w eks-
kluzywnej restauracji. Kuchnię, 
w której pracuje, traktuje właśnie 
w ten sposób.

To taka Ameryka, tylko jajka 
sadzone z polskich kur, które na 
rozgrzaną patelnię wbija spraw-
nym ruchem Angelika Bogdoł. 
To jedna z niewielu tutaj pracu-
jących, która nie ma orzeczenia 
o niepełnosprawności. Mimo 
zmęczenia, bo zbliża się godzi-
na 11.00, jej rozgrzana od kuchni 
twarz jest pełna energii i uśmie-
chu. Duży zegar na ścianie, wi-
doczny zarówno od strony drzwi, 

jak i palników wyznacza rytm 
pracy.  – Dzień rozpoczynamy 
od wlewania wody do kotłów. To 
właśnie w nich będzie gotowana 
zupa. W tym samym czasie przy-
gotowywane jest śniadanie dla 
szpitala. Szykujemy porcje, które 

wkładane są do pojemników ter-
micznych, tak, aby po ósmej zna-
lazły się na szpitalnych stolikach. 
Kawa zbożowa, zupa mleczna, to 
część śniadania – opowiada An-
gelika Bogdoł.

BiZnes Z misją 
"Siedlisko" - charakterystycz-

ny budynek w środku Stanisz-
czy Wielkich, tuż obok kościoła. 
Zadbany parking, obok ogród 
z ławeczkami, przyciąga uwagę 
przejeżdżających. Nikt z miejsco-
wych nie ma problemu ze wska-
zaniem drogi do Stowarzysze-
nia Na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Magdalena 
Grzymek, wraz ze swoimi kole-
żankami, wpadła na pomysł za-
łożenia firmy cateringowej i domu 
opieki, gdzie zatrudnione będą 
osoby z upośledzeniem umy-
słowym. Wcześniej były wycho-
wawczyniami i nauczycielkami 
w szkole specjalnej. – Większość 
naszych pracowników to nasi 
wychowankowie. Chorzy poma-
gają chorym. Zauważyłyśmy, że 
ci ludzie po ukończeniu szkoły 
siedzą zamknięci w domach. Są 
sprawni fizycznie, mają wiele 

zainteresowań i chęci do pracy. 
Należało to jakoś spożytkować. 
Teraz tutaj pracują, zarabiają, są 
traktowani jak inni pracownicy. To 
jest biznes, musi opierać się na 
normalnych rynkowych zasadach 
– opowiada Magdalena Grzy-

mek. Rozmowę przerywa otwar-
cie drzwi. – Chciałabym zamówić 
obiad dla gości proboszcza – 
mówi wchodząca kobieta. Takich 
zamówień jest bardzo wiele, ale 

dla Siedliska najważniejsza jest 
stała współpraca ze szpitalem 
w Ozimku, szkołami i przedszko-
lami. Dziennie wydaje się tu oko-
ło 500 obiadów.

moc sPokoju 
Każdy przed przyjazdem wie, 

co danego dnia będzie robił, ale 

nie ma tutaj rywalizacji o stanowi-
sko. Jedni sprawdzają się w obie-
raniu ziemniaków, inni wolą zmy-
wak. Dla Tomka i dwóch Rafałów 
ich miejscem jest kuchnia. Kroją 
mięso, przygotowują produkty 
do kolejnego obiadu. Na pamięć 
znają bardzo wiele przepisów, 
coraz rzadziej potrzebują pomo-
cy. Niektórzy nie potrafią czytać, 
ale nauczyli się opisywać opako-
wania, znają kształt słów „obiad”, 
„zupa”…

Szum maszyny do blendo-
wania miesza się z dzwonkiem 
parownika. Parująca zupa prze-
lewana jest z dużego kotła do 
termicznego garnka. Ten za kilka 
minut zostanie przez inną ekipę 
włożony do samochodu i poje-
dzie do szpitala. To będzie ostat-
ni kurs tego dnia, bo wraz z obia-
dem zapakowany do samochodu 
zostanie również podwieczorek.

– Tutaj nie ma miejsca na 
stres czy poganianie, tak jak jest 
w standardowej restauracji. Jest 
to miejsce, gdzie niepełnospraw-
ni stają się zdrowymi. Wiele 
osób, które nas odwiedzają, dzi-
wi się, jak wszystko tutaj funkcjo-
nuje. Nikomu nie trzeba niczego 
kilka razy tłumaczyć. Nie trzeba 

czekać, aż ktoś coś łaskawie zro-
bi – mówi Angelika Bogdoł.

Wieczna pogoń, aby posił-
ki wyszły na czas, miesza się 
z troską o pracujących. Chorzy 
uczą pokory, innego spojrzenia 
na życie. Tutaj nie ma miejsca na 
zdenerwowanie, nie podnosi się 
głosu. Nie dyskutuje się z polece-

niami. Porównanie z pracą w tra-
dycyjnej restauracji ma Angelika, 
która przez kilka lat pracowała 
w restauracji w Holandii. - Tu 
jest lepszy świat, o wiele lepsza 
atmosfera. Wydawałoby się, że 
wyżywić ponad 500 osób, to pra-
ca dla kilkunastu osób, a my tutaj 
bez większego problemu dajemy 
sobie radę – mówi.

Część z pracujących ma szan-
sę odnaleźć się w standardowej 
restauracji. – Najważniejsze, aby 
nikt tych ludzi nie wykorzystał, nie 
zniszczył. Wcześniej byli zamy-
kani, teraz to powoli się zmienia 
– słyszymy. – Wszyscy mamy 
uczucia, każdy pragnie bliskości 
i zrozumienia. Pogoń za pozora-
mi, stała się cechą wielu ludzi, 
ale nie tutaj – mówi Angelika.

misTrZowie 
W tym samym czasie, tuż 

za ścianą, trwa obieranie ziem-
niaków. – Mistrzowie obieraka 
– mówią o sobie Sebastian i Ka-
mil. Sebastian Bok mieszka z ro-
dzicami kilka ulic od Siedliska, 
a teraz spod jego rąk wychodzą 
dokładnie obrane ziemniaki. Jest 
precyzyjny, jakby miał do czynie-
nia ze szlifowaniem szlachetnego 
kamienia. – Bardzo lubię obierać 
ziemniaki, nie wyobrażam sobie 
robienia czegoś innego. To jest 
moje miejsce. Z kolegą Kami-
lem często rozmawiamy o życiu, 
miłości. Miłość, to pomoc tacie, 
mamie, to jest miłość – mówi 
Sebastian. Odpoczynek to dla 
niego możliwość poleżenia na 
tapczanie, lubi też oglądać se-
riale, szczególnie te polskie. 
Wspomina Kingę, Artura, Mary-
się z „Pierwszej miłości”. Lubi też 
kibicować Barcelonie, bez prob-
lemu wymienia wszystkie euro-
pejskie drużyny piłkarskie. Ma 
zresztą wiele ich koszulek i sza-
lików. Na pamięć zna tabelę roz-
grywek na najbliższe miesiące.

jesTem soBą 
Słowo „ambicja” tutaj nabie-

ra nowego znaczenia. Nie ma 
dzikiego pędu i przekonywania 
siebie i innych, że jest się lep-
szym. Nikt nie musi krzyczeć, ile 
to pracy wykonał danego dnia. 

W kuchni pracy jest mnóstwo

W Siedlisku - Teresa Truch,  Rafał Kalicki, Paweł Wilde, 
Magdalena Grzymek

 miejsce  na ziemi

 To jest biznes, musi opierać się na normalnych 
rynkowych zasadach
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To, o czym zapominają ludzie 
w korporacyjnym życiu, tutaj jest 
normą. To właśnie osoby z upo-
śledzeniem umysłowym uczą 
tego, co jest prawdziwe. Ktoś 
mógłby się zaśmiać, że spełnie-
niem marzeń może być obranie 
ziemniaków. – Jedni lubią klepać 
w klawiaturę, inni spełniają się 
myjąc naczynia – mówi Angelika 
Bogdoł.

Praca zmienia, daje poczucie 
wartości. To tutaj niejednokrotnie 
otrzymują pierwszą wypłatę. To 
miejsce również przełamywania 
stereotypów. Zaciera się różnica 
między zdrowymi a chorymi. Dla 
przeciętnego człowieka porażka 
bywa katastrofą. Dla chorych zły 
dzień jest walką z samym sobą.

PrZYjaźń PrZY ZmYwaku
Agnieszka Wiciok przyjaźni się 

z Marcinem Cichym. Tym razem 
zmywają naczynia, innego dnia 
pomagają w kuchni czy obsługują 
jadalnię. To właśnie tutaj trzy razy 
dziennie schodzą się mieszkańcy 
pierwszego piętra. Najważniej-
szy punkt dnia to wspólny obiad. 
Rozpoczyna się po godzinie 
13.00. Przy kilku stolikach zasia-
da kilkanaście osób, część już 
na pół godziny przed posiłkiem. 
To dobra okazja do rozmów. Hi-
storia Agnieszki jest podobna do 
innych przebywających tutaj osób. 
Wcześniej przez cały dzień sie-
działa w domu, nie miała marzeń. 
– Kiedy rozpoczęłam tutaj pracę, 
kupiłam sobie telewizor, stać mnie 
na nowe ubrania, lubię jak dora-
dza mi bratowa. Wolę młodzieżo-

wy styl, spódnica dżinsowa, spor-
towe buty – przyznaje. 

– Od pierwszej chwili dogadu-
ję się z Agnieszką, mamy jeszcze 
jedną koleżankę, z którą najczęś-
ciej pracujemy. Często rozma-
wiamy o troskach, marzeniach, 
pragnieniach – mówi Marcin. Ag-
nieszka nie odstępuje Marcina. 
Jej marzeniem jest posiadanie 
własnego samochodu. – Wtedy 
mogłabym pojechać na zakupy, 
załatwiać sprawy urzędowe. Być 
niezależnym – marzy, wie jednak, 
że jest to nie do spełnienia. Jej 
pasją jest pieczenie, teraz uczy 
się robienia tortów.

ogród dawida
Dawid uwielbia ogród, w któ-

rym potrafi spędzić wiele godzin, 
według niego najpiękniejsze są 
tulipany. Z pieczołowitością wy-
rywa każdy niepotrzebny liść. 
Woli być sam, tylko z przyrodą. 
Przyznaje, że jest indywiduali-
stą. Tutaj też pracuje jego mama 
Ewa. Opiekuje się chorymi i dba 
o porządek w całym budynku. 
Przyznaje, że zdyscyplinowała 
pracowników dobrym słowem.

Zna ból matki, której dziecko 
zostało odrzucone, było nieak-

ceptowane. Ma za sobą wiele 
nieprzespanych, przepłakanych 
nocy. Pierwsze słowo wypowie-
dziane przez Dawida usłysza-
ła, kiedy chłopiec miał siedem 
lat. Największy ból sprawiały jej 
drwiny z powodu ataku padaczki 
syna. Inne dzieci, które to widzia-
ły, śmiały się z niego. –Wiele pra-

cy włożyłam, aby przyzwyczaić 
go do ludzi. Jak szedł ulicą bar-
dzo się blokował, swoimi rękami 
wbijał się w moje nogi. Teraz się 
cieszę, że w tym miejscu zaczyna 
być coraz bardziej otwartym czło-
wiekiem. Zrozumienie, akcepta-

cja, to jest dla mnie najważniejsze 
– mówi. Ale strach nie jest łatwy 
do przezwyciężenia. – Co będzie, 
jak umrę? – pyta sama siebie, 

ściskając w kieszeni papierosa. 
Jest przekonana, że jeżeli rodzice 
nie będą budować w swoich dzie-
ciach wrażliwości wobec innych, 
świat zawsze będzie podzielony.

PaweŁ - misTrZ PorZądków 
Od początku wiedział, że chce 

się zajmować porządkami. Jak 

większość osób, mieszka w DPS-
ie w Zawadzkiem. Najczęściej 
można go spotkać na pierwszym 
piętrze. Tym razem ze skrupu-
latnością ściera kurz z poręczy. 
Mówią o nim „mistrz porządków”. 
Paweł Wilde nie ma kontaktu 

z mamą, mówi, że od dziecka jest 
samotny. W samotności myśli o… 
dziewczynach. – Chciałbym, aby 
była to mądrą kobieta, podobnie 
jak ja, grała w koszykówkę, uwiel-
biała wycieczki rowerowe. Dobroć 
… To właśnie dobroć jest waż-
na, jaka jest od środka. Nie chcę 
dziewczyny w szpilkach, pustej jak 
lalka dmuchana – rozmarza się. 
Za chwilę bierze raz jeszcze ście-
reczkę i kończy ścieranie stolików 
na pierwszym piętrze. Kiedyś, za-
nim zaczął tu pracę, często można 
było go spotkać na miejscowym 
„Orliku”. Teraz przyznaje, że nie 
ma już na to czasu. Marzy o wyjeź-
dzie do Nowego Jorku. – Oglądam 
amerykańskie firmy, chciałbym do-
świadczyć niezależności – mówi. 
Zawsze z niecierpliwością czeka 
na wypłatę, wtedy najbardziej 
śmieją się mu oczy. Dzięki zarobio-
nym pieniądzom kupił rower, teraz 
zbiera na wyjazd, bez większego 
namysłu, mówi o kierunku, który 
sobie obrał… Bahamy?

anioŁ BeZ skrZYdeŁ
Życiorys Rafała Kalickiego 

niczym nie odbiega od innych. 

W jego życiu nie było wielu chwil 
wypełnionych radością. Nie żyją 
jego rodzice, niedawno zmarła 
babcia. W ośrodku opiekuje się 
mocno schorowaną starszą ko-
bietą. Śniadanie, obiad, niezbęd-
ne karmienie, przewijanie, toale-
ta. Z troską głaszcze głowę pani 
Eli. Nie jest zrażony jej wykrę-
conym, zniedołężniałym ciałem. 
Przyznaje, że to ciężka praca. 
– Każda z tych osób potrzebuje 
naszej pomocy – opowiada.

warTo marZYć
Magdalena Grzymek przy-

znaje, że miała chwile zwątpienia 
w organizacji tego domu. Gdyby 
zwątpiła wraz z swoimi koleżan-
kami, nie powstałoby Siedlisko. 
W ostatniej chwili, „rzutem na ta-
śmę”, burmistrz Kolonowskiego, 
zdecydował o przekazaniu starej 
nieczynnej szkoły na rzecz zało-
żonego przez nie Stowarzysze-
nia. Budynek został ostatecznie 
wyremontowany. Pieniądze na 
jego przeprowadzenie znalazły 
dzięki programowi transgranicz-
nemu Polska-Czechy. Teraz, 
podobnie jak mieszkańcy, orga-
nizatorki mają kolejne marzenie 
- dobudowanie świetlicy. Jest 
ona niezbędna, a jednocześnie 
pozwoliłaby na integrację także 
ludzi starszych z sąsiednich miej-
scowości. – Chcieliśmy stworzyć 
możliwość normalnego życia, 
a kolejne plany, to mieszkania 
chronione. Wymaga to nie tyl-
ko zawsze budowy, ale również 
zmiany mentalności ludzi, którzy 
są chorzy. Co dnia mówimy im: 
potraficie.

 ZdrOwIe

Magdalena Grzymek z jedną z mieszkanek

 miejsce  na ziemi

Dawid w swoim ogrodzieAngelika Bogdoł przy pracy 
w kuchni

 Praca zmienia, daje poczucie wartości. 
To tutaj niejednokrotnie otrzymują pierwszą 
wypłatę w życiu.



www.opolskie.pl

8 OPOLSKIe wIAdOmOścI regIONALNe  Maj 2018

Piotr Wrona

Budowa pomostu i platfor-
my widokowej na Swornicy, 
turniej „Złota Kosa”, zawo-
dy sikawek konnych w Sze-
mrowicach  - to niektóre 
wydarzenia, które zostały 
dofinansowane w ramach 
konkursu wspierającego 
inicjatywy na obszarach 
wiejskich.

Do konkursu w ramach wspie-
rania Odnowy Wsi Opolskiej 
wpłynęło 41 ofert, z czego 22 

uzyskały dofinansowanie. Łączna 
kwota przeznaczona na ten pro-
gram to prawie 240 tysięcy złotych. 
Członek zarządu województwa 
Antoni Konopka mówił, że opolska 
odnowa wsi ma już 20 lat. W pierw-
szym etapie nastawiona była na 
poprawę estetyki opolskich miej-
scowości, następnie aktywizowano 
lokalną społeczność, a teraz akcent 
położony jest na bioróżnorodność. 
- Konkurs i program cieszą się du-

żym zainteresowaniem. Współpra-
cujemy nie tylko ze stowarzysze-
niami i samorządami, ale również 
szkołami. Zależy nam na zaanga-
żowaniu młodzieży – informował.

Tomasz Paluch z LGD Dolina 
Stobrawy od 8 lat organizuje Opol-
ski Jarmark Folkloru. W tym roku 
impreza odbędzie się 23 czerwca 

w trakcie Dni Kluczborka. - Promuje-
my lokalną twórczość, przygotowu-
jemy warsztaty ceramiki, rzeźbienia 
w drewnie. Odwiedzający mogą 
kupić lokalne produkty. Promujemy 
twórców ludowych. Dzięki otrzyma-
nej dotacji wszystko możemy uroz-
maicić bogatą ofertą artystyczną  
–powiedział. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Lasocice i Piątkowice po raz 
osiemnasty przygotowuje turniej 
„Złota Kosa”. Corocznie do Piąt-
kowic przyjeżdżają drużyny, które 
rywalizują ze sobą w tradycyjnych 
metodach żniwowania. Dariusz 
Nowaczyk, prezes stowarzyszenia, 
przypomniał, że celem konkursu 
jest pokazanie, jak wiele lat temu 
uprawiano pole. – Klepiemy kosę, 
młócimy cepem, rżniemy sierpem. 
Staramy się zademonstrować żywą 
historię – tłumaczył.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi - 
Włodary – „Villa Vlokmari” będzie 
organizować obchody 100-lecia 
niepodległości „Polsko jesteśmy”. 
W ramach pomysłu zorganizowa-
ny zostanie bieg niepodległości, 
mieszkańcy otrzymają flagę Pol-
ski, w centralnym punkcie Włodar 
ustawiony zostanie maszt, a obok 
niego zamontowany „stół nie-
podległościowy”. - Zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa w tych 
wydarzeniach – mówił Krzysztof 
Bernacki.

 wIeś OPOLSKA

240 tysięcy złotych dla opolskich wsi

Edyta Jonek i Krystyna Płatek ze Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy 
Wsi Pawłowice odbierają umowę na organizację Śląskiego Oktoberfestu 

Skończył prawo i i dzienni-
karstwo na uniwersytecie 
warszawskim, doktorat 
obronił w Stanach Zjedno-
czonych. Prowadził autor-
skie programy radiowe. Te-
raz piecze chleb – i to jego 
pasja na tym etapie życia.

Z milko gebauerem rozma-
wiają Karolina Kondracka 
i Piotr wrona

- Jest pan z rodziny piekarzy?
- Absolutnie nie. Pewnego po-

ranka obudziłem się z pomysłem 
– będę piekł chleby. Przez dwa lata 
ciężką pracą i nauką zdobywałem 
wiedzę, porażki mieszały się z ma-
łymi sukcesami. Nieudane wypieki 
stawały się karmą dla kur. Piecze-
nia chleba nie nauczy nas Internet, 
trzeba to czuć i samemu starać się 
wypracować recepturę. 

- Gdzie zatem nauczył się pan 
zawodu piekarza?

- Intuicja, próby, ale też odwie-
dzałem piekarzy za granicą i w Pol-
sce. Byłem też w Jełowej, gdzie 
nieżyjący już piekarz w niewielkim 

sklepie spożywczym przy koś-
ciele sprzedawał śląskie kołacze, 
najlepsze jakie do tej pory jadłem. 
Dowiedziałem się, że ciasto do 
nich powstaje intuicyjnie. Jest takie 
sformułowanie „ile bierze”. Przypo-
minam to sobie, kiedy wyrabiam 
ciasto.

W Opolu przy ulicy Strzeleckiej 
ma piekarnię jeden z najstarszych 
piekarzy, Jerzy Kurc. Kilka razy 
obserwowałem go w nocy przez 
szklane drzwi, ale nigdy nie odwa-

żyłem się wejść do środka. Podzi-
wiałem jego skupienie i pracę.

- Jak więc wypiekać chleb?
- Chleby to takie małe dzieła 

sztuki. Piekarz ma do dyspozycji 
swoje oczy, ręce, nos i smak. Ciasto 
mieszam ręcznie lewą ręką, zgod-
nie z efektem Coriolisa, czyli w tę 
stronę, którą spływa woda. Ważna 
jest konsystencja ciasta, a można 
ją poczuć przy wyrabianiu. Maszy-
na nie potrafi tego zrobić. Ciasto 
musi rosnąć pięć razy - ostatni raz 
podnosi się w formie, pękając już 
w piecu. W moim piecu mam trzy 
sondy, które na bieżąco kontrolują 
temperaturę oraz nasycenie pary.

- Kiedy postanowił pan sprze-
dawać swoje chleby? 

- To absolutny przypadek. Za-
częło się od jednej z osób przygo-
towujących program „Ugotowani”. 
Wziąłem w nim udział i wygrałem  
edycję opolską. Wówczas po raz 
pierwszy publicznie opowiedziałem 
o swojej pasji i pokazałem chleby. 
Moje wypieki dużym powodzeniem 
cieszyły się na zeszłorocznym Fe-
stiwalu Smaków w Opolu. Wystą-
piłem tam pierwszy raz z chlebem 

bezglutenowym. Przepis na niego 
wymyśliłem w jedną noc.

Dziś chleb bez glutenu przygo-
towuję dla konkretnych klientów na 
dany dzień. Mam siedem gatunków 
o różnym składzie. Dodaję do nich 
m.in. kukurydzę, jagłę, szarłat, kur-
kumę, kminek oraz zioła. Kurkuma 
przylatuje do mnie od przyjaciół 
z Indii. Zioła zbieram. Nie dają jedy-
nie smaku, mają również zbawien-
ny wpływ na układ trawienny.

- Mówi Pan o chlebie z dużym 
szacunkiem.

- Pamiętam, jak moja babcia 
przechowywała chleb w kredensie, 
który stał w chłodnej sieni. Zawinię-
ty w ściereczkę, długo zachowywał 

świeżość. Do chleba podchodziło się 
z szacunkiem, który obecnie został 
zapomniany. Chciałbym to zmienić.

Dziś ludzie zbyt często i zbyt 
dużo marnują. Przeraża mnie, 
czym rodzice karmią dzieci. Czę-
sto idą na łatwiznę, a przecież to 
oni kształtują zdrowie i smaki. Moje 
chleby nie są tanie, można je jed-
nak przechowywać nawet dwa ty-
godnie.

chleb to dzieło sztuki

Milko Gebauer

Gospodarstwo Rolne Piekarnia 
Doktora Milko Gebauera z Lędzin 
w tym roku zostało członkiem sieci 
„Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”

w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wojskich. Pienią-
dze otrzyma m.in. Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Łosiowie na siedem 
projektów - począwszy od 
AGROLIGI, konkursu „na-
jaktywniejszy lider obszarów 
wiejskich”, do projektów 
związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prósz-
kowie zorganizuje dożynki 
powiatowo– gminne w Złot-
nikach. LGD „Górna Prosna” 
zrealizuje projekt „Gramy 
o swoje”, ucząc członków 
lokalnych grup działania 
tworzenia gier terenowych. 
Stacja Doświadczalna Oceny 
Odmian w Głubczycach prze-
znaczy pieniądze KSOW na 
wydanie publikacji wyników 
porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego oraz li-
sty odmian zalecanych.

209 TYs. ZŁ 
na 13 inicjaTYw 
kulTuralnYch, 
edukacYjnYch, 

informacYjnYch
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ruszył remont drogi 
w Pokoju

Piotr Wrona 

K olejny  odcinek dro -
gi 454, łączącej Opole 
z Namysłowem jest już 
remontowany. Zbudowa-
na zostanie m.in. ścież-
ka rowerowa, biegnąca 
przez Stobrawski Park 
Krajobrazowy.  Na na-
stępne odcinki drogow-
cy wejdą jeszcze w tym 
roku.

Remont drogi,  budowa 
k i lomet rowej  śc ieżk i 
p ieszo-rowerowej  po 

stronie Stobrawskiego Par-
ku Krajobrazowego i  chod-
nika od strony zabudowań, 
to najważniejsze elementy 
trwającej przebudowy drogi 
w miejscowości Pokój. Zbu-
d owa ne  zos taną  równ ież 
zatoki  autobusowe, z jazdy 
na posesje, przebudowane 

zostanie oświetlenie uliczne. 
Koszt inwestycji to 6,2 mln zł. 
Wykonawcą prac jest f irma 
REMOST z Olesna. Zakoń-
czenie prac zapowiedziano 
na listopad tego roku

- To długo oczekiwana in-
westycja. Przebudowywana 
będzie ulica Opolska od ron-
da do Winnej Góry. Wielu na-
szych mieszkańców korzysta 
z rowerów, dlatego poprawa 
bezpieczeństwa jest tak waż-
na. Rozpoczyna się również 
rewitalizacja naszego parku. 
Powstanie ciągu pierwszo-ro-
werowego zapewne zwiększy 
atrakcyjność turystyczną tego 
miejsca – mówi Barbara Za-
jąc, wójt Pokoju.

Droga wojewódzka 454 ma 
długość około 51 km i łączy 
Opole z Namysłowem, biegnie 
przez: Czarnowąsy, Dobrzeń 
Mały, Dobrzeń Wielki, Kup, Po-
kój, Jastrzębie, Ziemiełowice.

Drogowcy już weszli na plac budowy

SZyMOn OGŁAZA,
członek zarządu 
województwa opolskiego

- W ostatnim czasie droga nr 
454 była remontowana na kilku od-
cinkach. To jedna z ważniejszych 
dróg w naszym województwie, 
ponieważ łączy północ regionu 
z Opolem i autostradą A4. Wcześ-
niej przebudowany został odcinek 
w Krzywej Górze. Tam również re-
montowany był most. W tym roku 
ruszy także modernizacja tej drogi 
wojewódzkiej od strony Namysłowa 
- najpierw w Jastrzębiu, a później 
w Biestrzykowicach. W tych miej-
scowościach droga również będzie 
gruntownie przebudowana.

56 km 
dróg lokalnych w regionie 
będzie przebudowanych za 

31 mln zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020
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Violetta Ruszczewska

w Kujakowicach gór -
nych oddano do użytku 
przebudowany odcinek 
gminnej drogi prowa-
dzący do miejscowości 
od krajowej 11 w gotar-
t ow i e .  To  i nwe s t yc j a 
zrealizowana w ramach 
Programu rozwoju Ob-
szarów wiejskich.

Dla kogoś, kto dużo podró-
żuje, ważna jest autostra-
da, ale dla mieszkańców 

Kujakowic ważna jest właśnie ta 
droga z Gotartowa.  – A PROW 
to jest właśnie kilkadziesiąt ta-
kich inwestycji za pieniądze 
europejskie, które bezpośred-
nio służą mieszkańcom – mówi 
marszałek Andrzej Buła. 

Przebudowano ponad 6 
kilometrów drogi, która była 
mocno zdewastowana. Droga 
umożliwia dojazd do wielu pól 
uprawnych, a jednocześnie do-
jazd do regionalnego wysypiska 
śmieci, ma połączenie z drogą 

powiatową. Dlatego, jak mówi 
burmistrz Kluczborka Jarosław 
Kielar, to ważna droga dla du-
żej społeczności miejscowości 
Kujakowic Górnych i Dolnych. 
– Bez PROW-u ta inwestycja 
byłaby trudna do realizacji – do-
daje.  Całość kosztowała nie-
mal 4 miliony złotych, z czego 
dwie trzecie  pochodziło właśnie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  - To jest widoczna 
poprawa, bo teraz stan tej dro-
gi znacząco odbiega na plus 
od tych pobliskich – mówi bur-
mistrz.

A marszałek dodaje, że taka 
zmiana mobilizuje do zmiany 
i poprawy swojego otoczenia, 
także wokół domów.

mała, 
ale ważna

Droga w Kujakowicach to m.in. lepszy dojazd do pól
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Violetta Ruszczewska

Blue Velo to Odrzańska 
Trasa rowerowa i wspól-
na inicjatywa pięciu nad-
odrzańskich województw. 
To także jeden z pomysłów 
turystycznego wzmocnie-
nia rzeki, który ma szansę 
na realizację.

Przedstawiciele województw 
śląskiego, opolskiego, dolno-
śląskiego, lubuskiego i zachod-
niopomorskiego podpisali list 
intencyjny, potwierdzający wolę 
współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Blue Velo, 
czyli Odrzańskiej Trasy Rowe-
rowej. Wicemarszałek Stani-
sław Rakoczy, który podpisał list 
w imieniu województwa opolskie-
go mówi, że jeśli ta inicjatywa się 
uda, będzie to chyba najdłuższa 
trasa rowerowa w Polsce, licząca 
niemal 1000 kilometrów, która ma 
prowadzić wzdłuż Odry na całym 
jej polskim przebiegu. Dokładna 
długość trasy zostanie ustalona 
podczas opracowywania doku-
mentacji przez poszczególne re-
giony. – Rowerem będzie można 
przejechać od granicy czeskiej 
aż do Szczecina – informuje Sta-
nisław Rakoczy. Trasa ma być 

zaprojektowana tak, by ścieżki 
rowerowe przebiegały częściowo 
na koronie wałów przeciwpowo-
dziowych, częściowo na terenach 
zielonych, a tam gdzie będzie to 
konieczne, w pasie drogowym, 
ale po bardzo malowniczych 
terenach.  – Do udziału w tej 
inicjatywie będziemy zachęcać 
wszystkie samorządy lokalne, by 
wspólnie zrobić coś dobrego – 
dodaje wicemarszałek. 

Trasa ma połączyć 25 gmin 

leżących nad Odrą, będzie zinte-
growana z niemieckim systemem 
tras rowerowych. Mają powstać 
punkty obsługi rowerzystów, 
w których będzie można naprawić 
rower, odpocząć i dowiedzieć się 
więcej o atrakcjach znajdujących 
się w okolicy.

Ta inicjatywa to jeden ze 
wspólnych pomysłów województw 
w ramach Samorządowego Roku 
Rzeki Odry. 

- Ale my nie chcemy się za-

mykać tylko na tym roku – mówi 
marszałek Andrzej Buła. Już te-
raz, m.in. dzięki wielu projektom 
unijnym, Odra otworzyła się na 
miasta i miejscowości nad nią le-
żące. Powstało wiele wspaniałych 
terenów rekreacyjnych, sporto-
wych, idealnych na organizację 
imprez kulturalnych. Władze re-
gionu mają nadzieję, że uda się 
zorganizować kolejny, regionalny 
produkt turystyczny, tym razem 
związany z Odrą.

OdrA

Karolina Kondracka

Na styropianie, balonach, 
starym pontonie, rowerze 
przymocowanym do bojek. 
Zapaleńcy udowadniają, że 
pływać można na wszyst-
kim. Spływ rozpoczną 
w raciborzu, a wspólnie 
z mieszkańcami bawić się 
będą w Kędzierzynie-Koźlu.

„Pływadła” – bo o nich mowa 
- to impreza bez ograniczeń wie-
kowych. Jednak, jak wyjaśniają 
organizatorzy, osoby nieletnie mu-
szą być pod opieką dorosłych. Peł-
noletni musi być również kapitan 
jednostki.

– Każdy rok zaskakuje – przy-
znaje Bronisław Piróg, organizator 
i pomysłodawca Pływadeł. Mówi, 

że zapamiętał szczególnie jedne-
go z zawodników. Starszy męż-
czyzna płynął na stojąco w mun-
durze Szwejka. Jego pływadłem 
była płyta paździerzowa, a pod 
nią sto nadmuchanych baloników 
w siateczkach, unoszących ją na 

wodzie. – Siłą napędu w naszych 
konstrukcjach jest nie silnik, lecz 
siła rąk i nóg. Możliwości materia-
łowe są również bardzo szerokie. 
Uczestnicy w kreatywny sposób 
wykorzystują beczki, butelki, rury 
kanalizacyjne, pianki czy sznurki - 

wyjaśnia Bronisław Piróg. Czasem 
się zdarza, że konstrukcje nie wy-
trzymują rejsu i rozpadają się tuż po 
starcie. – Nie przeszkadza to jednak 
w świetnej zabawie – dodaje.

W tym roku nietypowi żeglarze 
wyruszą w trasę 16 czerwca z ma-
riny w Raciborzu, by następnego 
dnia dopłynąć do portu w Kędzie-
rzynie-Koźlu. – Wielki finał zapla-
nowano na przystani „Szkwał”. 
Zabawa zaczyna się o godzinie 
14:00. Już teraz zachęcamy gorą-
co do udziału – zaprasza organi-
zator. Przygotowano pokazy mo-
tolotnicze, ratownictwa wodnego, 
będą również tradycyjne jednostki 
pływające.

Konstrukcja pływadła wykona-
nego przez drużyny będzie przed 
wodowaniem sprawdzona pod 
względem bezpieczeństwa. – Nie 

było jeszcze pływadła, które bym 
odrzucił – mówi Bronisław Piróg 
dodając, że konstruktorów ograni-
cza jedynie wyobraźnia. Takie nie-
zwykłe wodne pojazdy są składane 
już przy brzegu. Na rzece zajmują 
niemal całą jej szerokość. – W tym 
roku taką gigantyczną konstrukcją-
-platformą płynąć będzie zespół 
„Komes” z Kędzierzyna – Koźla. 
Umili nam muzycznie imprezę 
swoim tańcem i śpiewem, zarówno 
na wodzie, jak i na lądzie.

Impreza organizowana jest od 
2000 roku, w tym roku odbywa się 
pod hasłem 100–lecia niepodle-
głości. Patronat nad wydarzeniem 
objęli marszałkowie województw 
opolskiego i śląskiego, a samorząd 
opolski wsparł je finansowo.  Od 
tego roku impreza posiada tytuł 
„Opolskiej Marki”.

Popłyną Odrą na byle czym 

rowerem ze śląska do Szczecina

Bronisław Piróg – w jednym z wielu swoich odrzańskich wcieleń. 
Foto: Jarosław Jurkowski, UM Kędzierzyn-Koźle

MARIUSZ BOChEnEK,
radny województwa 
opolskiego:

-  O d r z a ń s k a  D r o -
g a  W o d n a  t o  k l u c z o -
we  p rzeds ięwz ięc ie  na 
najbliższe lata, to niemal 
700 km szlaku żeglugo-
wego.  Każde dz ia łan ie, 
a szczególnie samorzą-
d ó w  n a d o d r z a ń s k i c h , 
k tó re  wykorzys tu je  ten 
zaniedbany i  zapomnia-
ny  p r zez  25  l a t  po ten -
c j a ł  O d r y,  j e s t  c e n n e . 
Należy wspierać te inicja-
tywy, które kierują działa-
nia na odbudowę szlaku 
od r zańsk iego ,  a  j edną 
z nich jest budowa ście-
żek rowerowych wzdłuż 
rzeki. Ważne jest jednak, 
aby ta inicjatywa wpisy-
wała się w kompleksowy 
projekt Odrzańskiej Drogi 
Wodnej.

Samorządowy Rok Rzeki Odry - celem tej międzyregionalnej inicjatywy jest uświadomienie 
społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województw nad Odrą, przekonanie 
mieszkańców do korzystania z jej dobrodziejstw oraz zachęcenie ich do większego zaangażowania 
się w działania służące ożywieniu społeczno-gospodarczemu terenów nadodrzańskich.

Marszałkowie pięciu województw list intencyjny podpisali 20 kwietnia
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Biegnij oPolsZcZYZno – najBliżsZe Biegi:
27.05 - ogólnoPolski Bieg masowY PęTla rudnicka
9.06 - Vi Bieg nYski

Piotr Wrona

jedni biegają rekreacyj-
nie, drudzy skrupulatnie 
mierząc wyniki, inni chcą 
po prostu sprawdzić swo-
ją kondycję. Bieganie sta-
ło się modne, a samorząd 
województwa nagradza 
tych, którzy jako pierwsi 
przecinają linię mety na za-
wodach, organizowanych 
w wielu miejscowościach 
regionu.

Pierwsze biegi rozpoczynają 
się już w styczniu i trwają 
do ostatniego dnia grudnia. 

Od roku Opolanie, którzy jako 
pierwsi dobiegną do mety, otrzy-
mują bony, które mogą wykorzy-
stać w jednej z sieci sklepów ze 
sprzętem sportowym. Urząd mar-
szałkowski dodatkowo przekazuje 
pieniądze na organizację biegów.

Jednym z największych wy-
darzeń biegowych w regionie 
jest Maraton Opolski. W tym 
roku odbyła się jego ósma edy-
cja. Na podium stanął Paweł 
Ruszała z Kątów Opolskich. 
Chwali zarówno organizację, jak 
i przygotowanie trasy. - Rześki 

ranek wpłynął na to, że wysoka 
temperatura nie była dokuczli-
wa. Można było walczyć o dobre 
czasy – mówi. Martin Sobota, 
który mieszka w Przyworach, 
na linię mety dobiegł z czasem 
2 godziny 46 minut  20 sekund. 
Uplasował się na czwartej po-
zycji. – Przeszkadzały mi cias-
ne skrzyżowania, sama trasa 
jednak była bardzo dobrze 
przygotowana – mówi i dodaje: - 
Warto biegać dla zdrowia i towa-
rzystwa, to wielka frajda. 

Marszałek Andrzej Buła, cie-
szy się z dużej liczby imprez 
biegowych w regionie. – W ubie-
głym roku rozpoczęliśmy program 

„Biegnij Opolszczyzno”, w którym 
najlepszych Opolan w biegach 
nagradzamy bonami. Od ośmiu 
lat wspieramy również finansowo 
Maraton Opolski. To duża satys-
fakcja wspierać pasje i pomagać 
w spędzeniu wolnego czasu – 
mówi.

W tym roku urząd marszał-
kowski wsparł organizację Ma-
ratonu Opolskiego  kwotą 50 
tysięcy złotych. 

Biegnij Opolszczyzno!

Jednym z biegów podczas Maratonu Opolskiego były sztafety firmowe

Violetta Ruszczewska

Badanie poziomu glukozy we krwi, 
pomiar ciśnienia, konsultacje  le-
karza czy dietetyka – to między in-
nymi czekało na tych, którzy wzięli 
udział w pierwszej akcji „Karolin-
ka… Na zdrowie”. Kolejne takie 
spotkanie ze zdrowiem w centrum 
handlowym już niebawem.

Konsultacji udzielali rehabilitanci i fizjo-
terapeuci, były badania EKG przez 
telefon oraz badania podologiczne, 

czyli badanie stóp. Organizatorzy zaprosili 
do współpracy m.in. szpitale, przychodnie 
oraz gabinety lekarskie, które skorzystały 
z funduszy europejskich. Odwiedzający 
mogli także obliczyć wskaźnik masy cia-
ła i posłuchać porad dietetyka na temat 
prawidłowego żywienia, zapobiegającego 
nadciśnieniu i otyłości. 

Pielęgniarki  z Brzeskiego Centrum 
Medycznego, które realizuje projekt walki 

z nadwaga i cukrzycą, radziły, jak dbać 
o siebie. – Trzeba regularnie i zdrowo jeść, 
uprawiać sport . Bo cukrzyca i nadciśnie-
nie mogą wywołać kolejne schorzenia. 
Dlatego należy zadbać o siebie od same-
go początku, by później nie ponosić konse-
kwencji swojego niedopilnowania – mówiły.

Rehabilitantka Agnieszka Ryniak 
z przychodni REHA podkreślała, że pierw-
szym czynnikiem wpływającym na popra-
wę jakości życia jest ruch. – Dlatego trzeba 
na to zwracać uwagę od najmłodszych lat. 

A obecnie obserwujemy dość duży spadek 
formy. Do przychodni  przychodzą coraz 
młodsi pacjenci z dysfunkcjami stawów. 
Niegdyś skarżyły się na nie tylko starsze 
osoby – dodawała.

Odwiedzający mogli także zbadać ko-
ordynację nerwowo-mięśniową i zdiagno-
zować dysfunkcje układu ruchu. Fizjote-
rapeutka Katarzyna Pikos zachęcała do 
skorzystania z platformy stabilometrycz-
nej. – Służy ona do badania obciążenie 
kończyn dolnych, a od wyniku badania 
zależy, jakie ćwiczenia rehabilitacyjne 
trzeba wykonać – mówiła. Było także sta-
nowisko, na którym dokonywano pomiaru 
ruchomości kręgosłupa. 

Podczas akcji można było złożyć 
wniosek o wydanie Opolskiej Karty Ro-
dziny i Seniora.

Kolejne takie spotkanie ze zdro-
wiem w opolskiej Karolince już 7 lipca. 
Jak mówili uczestnicy, warto korzy-
stać z takich możliwości.

Spotkanie dla zdrowia

Z badań i porad korzystali starsi i młodsi

JAnUSZ TRZEPIZUR,
radny województwa
opolskiego, olimpijczyk:

- „Biegnij Opolszczyzno”, to 
formalna nazwa tego, co rea-
lizowane jest w województwie 
od wielu lat. Mamy imprezy 
liczące się w kraju  -  Mara-
ton Opolski, bieg w Krapkowi-
cach, bieg Eugeniusza Ferta 
w Strzelcach Opolskich, pół-
maraton w Kietrzu. Ten sport 
przyciąga najwięcej osób. 
Daje satysfakcję, bo można 
stanąć na starcie z mistrzami, 
a przecież w każdym z nas 
drzemie chęć rywalizacji. Wy-
zwala się pozytywna energia, 
a atutem jest dostępność tej 
formy ruchu. Można biegać 
będąc na delegacji, po pracy. 
A w regionie mamy wiele pro-
fesjonalnie przygotowanych 
tras biegowych.

- Zapraszam mieszkańców regionu 
16 czerwca na opolską wyspę Bolko. 
Jak co roku, będziemy maszerować z kij-
kami nordic walking po zdrowie.

Pamiętajmy – przed chorobą najle-
piej uciec na własnych nogach! Dlatego 
na Bolko nie powinno zabraknąć nikogo. 
Udział w marszu może wziąć każdy – od 
zapalonych biegaczy po osoby, które chcą 
tylko pospacerować. Wiem, że amato-
rów chodzenia z kijkami jest coraz wię-
cej – świadczą o tym choćby inicjatywy 
realizowane w ramach Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Mam nadzieję, 
że ich uczestnicy będą z nami. Każdy bę-
dzie mógł skorzystać z wielu dodatkowych 
atrakcji i jak zwykle będzie możliwość roz-
mowy i konsultacji z ekspertami, dietetyka-
mi i lekarzami.

Bądźmy razem – 16 czerwca! 

dlacZego BiegamY? 
Anna Kubas: - Biegam w wol-

nym czasie z koleżanką. To zmienia 
samopoczucie, poprawia się humor. 
Nie przeszkadza zimno i chłód. Te-
raz chcę sprawdzić się na profesjo-
nalnych trasach. Jest satysfakcja, że 
człowiek robi coś dla siebie. 

Stanisław Przybysz, 65 lat: - 
Biegam rekreacyjnie od kilku lat. 
Wszystko się zaczęło, kiedy prze-
szedłem na emeryturę. Uczestniczę 
w wielu zawodach. Po „sześciedzie-
siątce” przebiegłem pierwsze swoje 
dziesięć kilometrów. Kiedyś myśla-
łem, że jest to niemożliwe. Teraz 
zachęcam swoje dorosłe dzieci do 
biegania.

Irena Malinowska: - Lubię sport, 
bo on relaksuje, co po pracy bardzo 
się przydaje. Warto wyłączyć telefon 
i oddać się swojej pasji. Biegam re-
gularnie codziennie od roku. Biega-
nie uczy organizacji czasu, muszę 
pogodzić to z obowiązkami. Biega-
nie to dla mnie nagroda.

ROMAn KOLEK,
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego
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PoroZumienie o wsPóŁPracY 
w ramach Programu „kadrY dla 
PrZemYsŁu”
POLregIO podpisało 
porozumienie o współ-
pracy pomiędzy Agencją 
rozwoju Przemysłu oraz 
szkołami zawodowymi 
i technicznymi, w ramach 
programu „K adry dla 
przemysłu”.

Celem programu jest za-
i n i c j owa n i e  d ł u g o fa l owe j 
współpracy pomiędzy spółka-
mi z grupy ARP a sektorem 
edukacji. Porozumienie pod-
pisano z ośmioma szkołami. 
Program przewiduje aktywne 
uczestnictwo firm należących 
do ww grupy, w specjalistycz-
nej edukacji uczniów. 

W przyszłości zasi lą oni 
szeregi wykwal i f ikowanych 
pracowników, stworzą kadrę 
bardzo potrzebnych fachow-

ców, których coraz bardziej 
brakuje na obecnym rynku 
pracy.  

W spotkaniu, na którym do-
szło do podpisania porozumie-
nia udział wziął minister Marek 
Suski oraz przewodniczący 
Sejmowej Komisji ds. Energii 
i Skarbu Państwa Maciej Ma-
łecki.

�KierunKowi�specjaliści�
loKalnie

Przygotowywanie dobrze 
wyedukowanych - na pozio-
mie teoretycznym, jak również 
umiejętności praktycznych – 
pracowników w danym regionie, 
to nieoceniona wartość w po-
staci zasobów ludzkich o często 
poszukiwanych kompetencjach, 
dla firm lokalnych. Do tej pory 
często pracowników o okre-

ślonych profilach po prostu nie 
było, a jak byli to najchętniej 
korzystali z możliwości pracy za 
granicą.

�Fachowcy�„sKrojeni�na�
miarę”

Projekt umożliwia tworzenie 
klas patronackich, które będą 
realizowały profile nauczania 
dostosowane do zapotrzebo-

wania przyszłego pracodawcy.  
 
„Wychowanie”  pracownika 
o pożądanej wiedzy i umiejęt-
nościach to wielka wartość dla 
firmy od początku, kiedy tylko 
taka osoba zostanie zatrud-
niona. To również obiecująca 
na przyszłość możliwość dla 
osób z obszarów naszego kra-
ju, gdzie problem braku pracy 

nadal istnieje. Dzięki takim za-
biegom już na poziomie wyboru 
klasy, uczeń może mieć pew-
ność, że problem bezrobocia 
nie będzie go dotyczył w przy-
szłości.

�Zaangażowanie�
Ku�wspólnym�celom

Program „Kadry dla przemy-
słu” to także działania wspierają-
ce, wśród nich m. in.:
• lekcje otwarte dla nauczycieli 

-  edukacyjne spotkania 
z pracownikami firmy;

• wsparcie dualnego systemu 
nauczania,  czyl i  wiedza 
teoretyczna konfrontowana  
na warsztatach itp.;

• programy stażowe dla ab-
solwentów;

• organizowanie wizyt w za-
kładach pracy.

BileT miejski na oPolsZcZYźnie
dzięki ofercie „Bilet miejski”  wszyscy pasażerowie 
mogą skorzystać z przejazdu w pociągu regIO marki 
POLregIO na podstawie biletów jednorazowych 
w dowolnej relacji od/do stacji położonych w tej samej 
miejscowości.

Stała zniżka dla każdego, 
kto ukończył 60 lat i chce 
tanio oraz przyjemnie 
podróżować po Polsce.

• 25% zniżki od taryfy podsta-
wowej na bilety jednorazowe 
w dowolnych relacjach.

• 10% zniżki od taryfy podsta-
wowej na bilety okresowe 

(tygodniowe, miesięczne 
i kwartalne).

Jasne zasady: wystarczy mieć 
przy sobie dokument stwierdza-
jący tożsamość oraz dokument 
potwierdzający wiek. Może to być 
jeden i ten sam dokument.

 Bilet wg oferty REGIO 
Senior możesz nabyć:

w kasie biletowej, u kondukto-

ra, w automacie biletowym, przez 
internet na polregio.pl, e-podróż-
nik.pl, bilkom.pl, przez aplikację 
SkyCash oraz w ponad 800 salo-
nach KOLPORTERA

 Oferta jest honorowana w po-
ciągach Kolei Dolnośląskich, Ko-
lei Wielkopolskich oraz Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej.

osZcZędZaj na PrZejaZdach 
Z karTą dużej rodZinY
K ar ta  duż ej  rodziny 
uprawnia do przejazdów 
p o c i ą g a m i  s p ó ł k i 
Przewozy regionalne, na 
podstawie:

• b i le tów jednorazowych 
z ulgą 37%,

• b i l e t ó w  m i e s i ę c z nyc h 
imiennych z ulgą 49%.

Obniżenie kosztów podró-
ży dotyczy nabywania biletów 
wg taryfy podstawowej, jak też 
zgodnie z warunkami taryfowy-
mi ofert specjalnych.

Ponadto, w przypadku od-
bywania częstych podróży 
osoby posiadające Kartę Du-
żej Rodziny mogą nabywać 
REGIOkarty w cenie:

• 105,00 zł (REGIOkarta pół-
roczna),

• 175,00 zł (REGIOkarta roczna).
Osoba, która nabyła REGIO-

kartę i posiada uprawnienie do 
ulgi ustawowej uprawniona jest do 
korzystania z biletów ulgowych we-
dług taryfy RAZEM, zgodnie z którą 
ceny biletów jednorazowych są niż-
sze o 30%, a ceny biletów okreso-
wych o 15% od taryfy podstawowej.

Wszystkie informacje o ofer-
tach dostępne są na stronie inter-
netowej www.polregio.pl

 Stacje objęte powyższą 
ofertą w obrębie Opola to:

Opole Główne
Opole Zachodnie
Opole Wschodnie
Opole Gosławice
Opole Groszowice
Opole Grotowice
Opole Borki
Opole Chmielowice
Opole Czarnowąsy

Oferta obowiązuje również 
w granicach Kędzierzyna-
-Koźla i obejmuje stacje:
Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle Azoty
Kędzierzyn-Koźle Przystanek
Kędzierzyn-Koźle Zachodnie

Bilet można kupić 
za jedyne 2,00 zł.

ukońcZYŁeś 60 laT i ciągle 
marZYsZ o wielkich i Tanich 
Podróżach?
„regio senior” jesT dla cieBie. 

raZem Taniej!

nie stój w korkach  
– skorzystaj z oferty POLREGIO „Bilet miejski”.


