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Niemal  111 700 osób 
wzięło udział w głosowa-
niu na projekty zgłoszone 
do drugiej edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Wybrano 
dzięki nim 25 inicjatyw, 
które będą realizowane. 

Na rekordzistę – subregio-
nalny projekt z powiatów 
brzeskiego i nyskiego, 

zatytułowany „Dziś Orlik Klubo-
wy, jutro stadion narodowy – II 
edycja” – oddano 11 724  głosy. 
Tuż za nim uplasował się pro-
jekt subregionu namysłowsko-
-kluczborsko-oleskiego pt. „100 
muzyków na 100-lecie niepod-
ległości”, na który zagłosowało 
11 576 osób.

Opolanie mogli głosować 
na 100 projektów. Część z nich 
miała charakter subregional-
ny (dotyczyły kilku powiatów), 
część powiatowy. Stąd każdy 
z głosujących mógł oddać po 
dwa głosy. W głosowaniu udział 
wzięło dokładnie 111 699 osób, 
a oddano 175 314 ważnych gło-
sów. W tym roku po raz pierw-
szy mogły głosować dzieci i mło-
dzież – takich głosów w sumie 
było 11 778.

Spośród 25 zadań, które wy-
brano do realizacji najwięcej, 
bo 17, związanych było z kul-
turą, sportem i rekreacją, 6 ze 
zdrowiem i opieką społeczną, 
2 z edukacją. Najaktywniejsi 
w liczbie oddanych głosów oka-
zali się mieszkańcy subregionu 
obejmującego powiaty głubczy-
cki, krapkowicki i prudnicki.

W sumie w każdym z sub-
regionów realizowane będą 
po dwa projekty, w powiatach 
opolskim, nyskim, prudnickim 
i strzeleckim także wybrano po 
dwa projekty, w pozostałych po-
wiatach sfinalizowane zostanie 
po jednym przedsięwzięciu.

Marszałek Andrzej Buła, 
prezentując wyniki mówił, że 
zgłoszone teraz projekty i gło-
sowanie nad nimi pokazują, że 
Marszałkowski Budżet Obywa-
telski to inicjatywa, której już nie 
można zatrzymać. – Gratuluję 
wszystkim, którzy biorą w tym 
udział. Cieszę się także, że 
w tym roku pojawiły się zadania 
w powiatach, którym w ubiegłym 
roku nie udało się zebrać głosów  
– mówił. Wicemarszałek Roman 
Kolek dodawał, że ważne jest 
także to, że tę energię widać też 

już podczas realizacji projektów, 
w których mieszkańcy chętnie 
biorą udział.

Na ogłoszeniu wyników było 
kilku autorów projektów. Artur 
Nowak, któremu udało się już 
po raz drugi, mówił, że to nie 
przypadek. – To oznacza, że 
jest to projekt potrzebny. Ko-
lejne 14 defibrylatorów trafi do 
powiatu kluczborskiego. – Prze-
szły trzy projekty z udziałem 
naszych orkiestr dętych – Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Leś-
nica i Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „Kaprys” – cieszył się  dy-

rygent Klaudiusz Lisoń. Zado-
wolony był także Mirosław La-
sar z Bialskiej Orkiestry Dętej. 
– Chodziliśmy z domu do domu 
i zbieraliśmy podpisy, pomaga-
li nam również fani i sołtysi. To 
bardzo ogromne zaangażowa-
nie – mówił. 

PROJEKTY,  
KTÓRE WYGRAŁY 

Czytaj str. 4 >

WYGRALI MIESZKAŃCY REGIONU 

Rekordzistą pod względem liczby głosów została druga edycja projektu „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy”.  Pierwsza, która właśnie się zakończyła, była dużym suk-
cesem. Wzięli w niej udział młodzi piłkarze z klubów: LUKS Pakosławice, GZ LZS Grodków, Lider Skarbimierz, Hattric Głuchołazy, Polonia Nysa i LKS Rusocin.

111 699 OSÓB GŁOSUJĄCYCH

175 314  WAŻNYCH GŁOSÓW
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JANUSZ WÓJCIK, przewodniczący 
ówczesnego Opolskiego Komitetu 
Obrony Opolszczyzny (OKOOP-u)

 – To Obywatelski Komi-
tet Obrony Opolszczy-
zny rozpoczął obronę 
województwa opolskie-
go. Wtedy, 20 lat temu, 
gdyby nie ta akcja, nie 
bylibyśmy wojewódz-

twem. Dziś z pewnym przygnębieniem 
patrzę na to, że sporo celebrytów po-
litycznych i znaczna część społeczeń-
stwa sympatyzuje z centralizmem. 
Panuje przekonanie wśród osób zmę-
czonych samorządnością, że ktoś coś 
za nas załatwi, da pieniądze. Nadal 
jestem zwolennikiem solidaryzmu 
z okresu pierwszej Solidarności, kiedy 
wszyscy razem staraliśmy się współ-
pracować pod hasłem „Polacy, Niem-
cy, Ślązacy, kolejność bez znaczenia”. 
Kolejny raz musimy sobie zadać pyta-
nie: Czy chcemy samorządności czy 
centralizmu?

KRZYSZTOF  ZYZIK, redaktor 
naczelny „Nowej Trybuny 
Opolskiej”

 – Niemal równolegle 
do OKOOPu w Nowej 
Trybunie Opolskiej po-
wstała rubryka „Brońmy 
swego”. Dzwoni l i  do 
nas ludzie i dzielili się 
swoim oburzeniem wo-

bec likwidacji regionu. Zwieńczeniem 
tej rubryki był pomnik autorstwa na-
szego grafika Andrzeja Czyczyły, któ-
ry stoi przy placu wolności – „Brońmy 
swego Opolskiego”.

Nasi dziennikarze bral i  udział 
w  demons t rac j i  o rgan izowane j 
w Warszawie. Pokazywaliśmy całej 
Polsce, jak bardzo jesteśmy zdeter-
minowani, drukowaliśmy formularze 
z protestem, to pozwoliło OKOOP 

zebrać odpowiednią liczbę podpi-
sów. Przez te lata rozwijania samo-
rządu wracaliśmy do tego wydarze-
nia. Pokazywaliśmy, czy i jak udało 
się zrealizować padające wtedy ha-
sła. W 10 rocznicę zaproponowali-
śmy utworzenie święta wojewódz-
twa opolskiego. Przeprowadziliśmy 
debatę z udziałem arcybiskupa Al-
fonsa Nossola i udało się je wpisać 
w roczny kalendarz najważniejszych 
wydarzeń regionu.

ELŻBIETA KUREK, wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Województwa 
Opolskiego, współorganizatorka 
„łańcucha nadziei” w 1998 roku

 – W 1998 roku, kie-
dy walczyliśmy o obro-
nę województwa opol-
skiego, były spotkania, 
rozmowy,  dyskus je , 
wyjazdy do Warszawy 
i ostatecznie organi-

zacja „łańcucha nadziei”. Nastąpiła 
erupcja działań obywatelskich – od 
pojedynczych osób po stowarzysze-
nia. Wtedy zrodził się we mnie po-
mysł „łańcucha nadziei”, a inspiracją 
było to, co robił Marek Kotański. Nie 
byłoby łańcucha, gdyby nie zaanga-
żowanie wielu osób, m.in. nieżyjącej 
już Danuty Berlińskiej – udało się. 
Nie było wtedy rzeczy niemożliwych. 
OKOOP zebrał 200 tysięcy podpisów. 
To nie elity walczyły o województwo, 
ale jego mieszkańcy.

JACEK SUSKI, wicewojewoda opol-
ski w latach 1999-2001

 – Współpraca mie-
dzy samorządem wo-
jewództwa a admini-
stracją rządową, którą 
reprezentowałem, była 
bardzo dobra. To wte-
dy wojewodowie prze-

kazali część budynku na rzecz sa-
morządu. Organizowaliśmy wspólne 
spotkania, w których uczestniczył 
wojewoda z wicewojewodami oraz 
marszałek z członkami zarządu. Pro-
wadziliśmy wiele rozmów prowadzą-
cych do wspólnego działania. Jeden 
z ważniejszych dokumentów, który 
wtedy podpisałem, dotyczył powoła-
nia Stobrawskiego Parku Krajobra-
zowego.

BOGUSŁAW WIERDAK, przewodni-
czący Sejmiku Województwa Opol-
skiego w latach 2006-2014, obecnie 

wiceprzewodniczący
 – Przypominam so-

bie czas, kiedy obwod-
nica nyska była tylko 
na papierze. Ogromne 
kork i  przy wjeździe, 
stres kierowców. We-

dług badań dobowy ruch sięga tu-
taj 20 tysięcy samochodów. Teraz, 
po wybudowaniu tej trasy, nie tylko 
poprawiły się nastroje kierowców, 
ale również inwestorów. Udało się 
w tym czasie utworzyć w okolicach 
Radzikowic i Goświnowic specjalną 
strefę ekonomiczną. Już teraz przy-
ciąga ważnych inwestorów. Należy 
mieć marzenia, warto mieć cele i je 
sobie wyznaczać.

JÓZEF KOTYŚ, wicemarszałek 
województwa w latach 2006-2010, 
radny województwa opolskiego

 – Patrząc na Unię 
Europejską  n ie  mo-
ż e m y  t y l k o  m ó w i ć 
o  funduszach  euro-
pejskich. Oczywiście, 
bez  n ich  n ie  by łoby 
remon tów i  budowy 

wielu dróg, renowacji trakcji kole-
jowych czy budowy zbiornika wody 
pitnej 333. Ale to również konkuro-

wanie naszych firm na rynkach eu-
ropejskich. Powstają w wojewódz-
twie nowe miejsca pracy. Zmienia 
się również mentalność, następują 
przemiany kulturowe. Jak patrzę 
na  te  p rocesy  to  w iem,  że  bez 
Unii nie bylibyśmy w tym miejscu, 
w którym jesteśmy.

DARIUSZ BYCZKOWSKI, od 2006 
roku radny województwa opol-
skiego

 –  S a m o r z ą d , 
a zwłaszcza samorząd 
województwa, jest częś-
cią mojego życia. Tutaj 
kształtuje się polityka 
regionu, tu są też dzie-
lone pieniądze. Cieszę 

się, że udało się przez te lata działać 
ponad podziałami. Nie ma sporów 
politycznych, a jeśli są spory, to mają 
charakter merytoryczny. Tego też ży-
czę w przyszłości samorządowcom, 
aby zawsze odnajdywali kompromis 
i to co łączy, a nie dzieli. Nie wyobra-
żam sobie Polski bez samorządu.

NORBERT RASCH,  
od 2002 roku radny 
województwa opolskiego

 – Partnerstwa za-
graniczne to zarówno 
nauka, jak i dawanie 
siebie.  Na początku 
tworzenia samorządu 
województwa rozpo-
częliśmy współpracę 

z regionem zachodnim. Uczyliśmy 
się demokracji. Teraz mamy dług 
wdzięczności i spłacamy go wobec 
przyjaciół  ze wschodu. Dziś de-
mokracja jest tak samo ważna dla 
mieszkańców naszego partnerskiego 
ukraińskiego regionu iwanofrankiw-
skiego, jak kiedyś dla nas.

Województwo opolskie  
– 20 lat temu i dziś

Mija 20 lat od wydarzeń, które całej Polsce pokazały, że mieszkańcy województwa opolskiego potrafią jednoczyć się we wspólnej sprawie 
i dzięki temu obronili samodzielność swojego regionu. Kontynuujemy wypowiedzi na temat: 

 SAMORZĄD

Jak było 20 lat temu? Jak dziś żyje się w tym regionie?
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Czterdzieści defibrylato-
rów trafiło do strażaków 
ochotników z trzech po-
wiatów – kluczborskiego, 
oleskiego i głubczyckiego. 
To efekt projektów, złożo-
nych do pierwszej edycji 
Marszałkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego.

Wartość tych urządzeń, a 
także koniecznych do ich 
przechowywania gablot i 

kapsuł to niemal 290 tysięcy zło-
tych. W każdym powiecie odbędą 
się dwa szkolenia uczące korzy-
stania z tych urządzeń, a wszyst-
kie defibrylatory będą widoczne w 
sieci, dzięki czemu będzie można 
nimi zarządzać i kontrolować ich 
stan na platformie internetowej.

 – To świetne prezenty, ale 
to strażacy wiedzą, jak je wy-
korzystać. Ważne, że ich zakup 
był decyzją oddolną, a zatem 
wynikał z konkretnych potrzeb – 
mówił marszałek Andrzej Buła, 
wręczając defibrylatory straża-
kom. – Cieszymy się, że pojawiły 
kolejne miejsca w regionie, gdzie 
takie urządzenia będą po to, by 
było bezpieczniej. Wicemarsza-
łek Roman Kolek dodawał, że to 
urządzenia intuicyjne, więc mogą 
być wykorzystane niemal przez 
każdego. – Zaletą tych defibryla-

torów jest to, że po zainstalowaniu 
aplikacji na smartfonach będzie 
widać, w jakich miejscach są one 
umieszczone, żeby w razie zagro-
żenia życia móc z nich skorzystać. 
– mówił.

Automatyczny defibrylator 
zewnętrzny jest urządzeniem ra-
tującym życie. Po podłączeniu 
elektrod do klatki piersiowej po-
szkodowanego analizuje rytm ser-
ca i określa, czy poszkodowany 
wymaga defibrylacji. Urządzenie 
wydaje także komendy głosowe, 
które instruują, jak udzielać pomo-
cy. Wyniki wielu badań wskazują, 
że wczesne użycie defibrylatora 
powoduje zwiększenie wskaźnika 
przeżyć – jeżeli zabieg defibry-
lacji wykonano w ciągu 3 minut 
od chwili zatrzymania krążenia, 
wskaźnik ten wzrasta w niektórych 
przypadkach nawet do 75 proc.

GDZIE SĄ DEFIBRYLATORY, KUPIONE W RAMACH  
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

POWIAT OLESKI: OSP Gorzów Śląski, OSP Uszyce, OSP Praszka, 
OSP Kowale, OSP Strojec, OSP Dalachów, OSP Kościeliska, OSP Radłów, 
OSP Borki Wielkie, OSP Wysoka, OSP Bodzanowice, OSP Zębowice, OSP 
Dobrodzień
POWIAT GŁUBCZYCKI: OSP Główczyce, OSP Lisięcice, OSP 
Grobniki, OSP Pietrowice, OSP Zopowy, OSP Baborów, OSP Nowa 
Cerekwia, OSP Pilszcz, OSP Ściborzyce Wielkie, OSP Branice, OSP 
Lewice, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Dom Pomocy Społecz-
nej w Klisinie.
POWIAT KLUCZBORSKI: OSP Laskowice Wielkie, OSP Jakubo-
wice, OSP Janówka, OSP Ciarka, OSP Biadacz, OSP Chocianowice, 
OSP Jasienie, OSP Wołczyn, OSP Gierałcice, OSP Szymonków, OSP 
Kujakowice Dolne, OSP Bogacica, Komenda PSP w Kluczborku, Urząd 
Miejski w Byczynie. 

Strażacy dbają o nasze  
bezpieczeństwo

Defibrylator AED w remizie OSP Kujakowice Dolne – autor projektu 
Artur Nowak z naczelnikiem OSP Piotrem Heliosem

RAFAŁ NEUGEBAUER
OSP Wołczyn

 – Do tej pory w gminie 
Wołczyn nie było ani jed-
nego takiego urządzenia. 
To ważna rzecz nie tylko 
dla strażaków, ale także dla 
mieszkańców. Poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców 
w tych trzech powiatach na 
pewno znacznie wzrósł.

TOMASZ OLEJNIK
OSP Gorzów Śląski

 – Są częste wyjazdy do 
zdarzeń, szczególnie drogo-
wych, ale i do osób, które utra-
ciły przytomność, np. w mie-
ście na chodniku. To wszystko 
ma miejsce na naszym terenie, 
więc tym bardziej jesteśmy za-
dowoleni, że takie urządzenia 
do nas trafiły.

 Strażacy otrzymali defibrylatory podczas sesji sejmiku województwa

Szkolenie w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kluczborku

W Byczynie defibrylator jest 
ogólnodostępny, umieszczony 
w kapsule na budynku obok 
apteki

SPOŁECZEŃSTWO
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SPOŁECZEŃSTWO

SUBREGION – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI

TYTUŁ OPIS ZASIĘG 

Z „Kaprysem” i Gminną 
Orkiestrą Dętą Prószków 
szanujemy seniorów 
oraz rozwijamy dzieci 
i młodzież

Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu 
kulturalnym regionu – edukacja muzyką i poprzez muzykę, z udziałem  
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” z Boguszyc-Źlinic oraz Gminnej 
Orkiestry Dętej Prószków, poprzez wspólne koncertowanie.

powiat 
opolski

„Dzieci dzieciom” – 
koncert muzyki bajkowej 
i filmowej

Aktywizacja dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym 
regionu oraz zapobieganie powszechnej tendencji nadmiernego 
korzystania z urządzeń multimedialnych i przenoszenia życia do 
wirtualnej rzeczywistości. Edukacja przez muzykę – organizacja koncertu 
muzyki bajkowej i filmowej dla dzieci, w wykonaniu dzieci i młodzieży.

subregion

Nowoczesna 
fizykoterapia w onkologii 
bez bólu i powikłań

Zakup urządzenia „Dip Oscylation” do prowadzenia głębokiej oscylacji – 
unikalnej metody terapeutycznej, zmniejszającej uczucie bólu, zaburzeń 
procesów gojenia uszkodzonych tkanek i odczynów popromiennych 
u chorych onkologicznie. Metoda oddziałuje głęboko na wszystkie 
warstwy tkanek, dzięki niej dochodzi do znacznego przyspieszenia 
procesu gojenia, usprawniają się procesy przeciwzapalne w tkankach 
oraz dochodzi do poprawy przepływu płynów w systemie limfatycznym. 

miasto 
Opole

Młodzi giganci muzyki. 
Wspólne koncertowanie 
uzdolnionych muzycznie 
dzieci i młodzieży 
i Dzięcięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Opole – 
Szczepanowice

Zakup instrumentów muzycznych, oryginalnych opracowań nutowych, 
strojów reprezentacyjnych i wyposażenia orkiestry w celu realizacji 
muzycznej przygody z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i młodzieżą – 
organizacja warsztatów muzycznych i koncertów galowych z udziałem 
solistów, czyli uzdolnionej muzycznie młodzieży.

subregion

Dobrze(ń) być aktywnym!

W gminie Dobrzeń Wielki zawsze wiele się działo, nie tylko w okresie 
letnim. W każdym sołectwie były organizowane festyny, turnieje i inne 
Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, skierowanych 
przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów, odbywających 
się pod hasłem „Od przedszkola do seniora”.

powiat 
opolski

SUBREGION – POWIATY BRZESKI I NYSKI

Dziś Orlik Klubowy, jutro 
Stadion Narodowy – II 
edycja

Organizacja od 1 IX 2018 r. do 30 VI 2019 na obiektach sportowych 
treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat – 
promocja rywalizacji w duchu sportowej walki oraz zdrowego stylu życia, 
stworzenie dzieciom z różnych środowisk szans na rozwój sportowych 
talentów i umiejętności, monitoring najzdolniejszych dzieci, zakup 
profesjonalnego sprzętu do prowadzenia szkolenia na odpowiednim 
poziomie.

subregion

Od juniora do seniora – 
aktywnie spędzaj czas

Organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, przeglądów 
muzycznych, wyjazdów – by zaoferować oryginalne formy aktywnego 
spędzania wolnego czasu w nieodpłatnej formie przedstawicielom każdej 
grupy wiekowej w powiecie.

powiat 
nyski

Opolszczyzna – Multikulti

Wspólne budowanie kultury regionu przez różnorodność. Projekt 
zakłada Integrację społeczności lokalnej i międzypokoleniową wymianę 
doświadczeń. Ma pokazać Opolszczyznę jako miejsce interesujące 
historycznie i kulturowo oraz znaczenie tradycji we współczesnym 
budowaniu tożsamości młodego człowieka.

powiat 
brzeski

100 pieśni na 
100-lecie odzyskania 
Niepodległości – XXIII 
Wojewódzki Festiwal 
Pieśni Patriotycznej 
„Tobie Polsko” 
w Olszance

Realizacja XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „TOBIE 
POLSKO” w Olszance w październiku i listopadzie 2018 roku, w rocznicę 
100-lecia niepodległości. Festiwal będzie organizowany w formie eliminacji 
konkursowych, koncertu laureatów i biesiady artystycznej. W festiwalu 
przewiduje się udział około 60-65 wykonawców (około 450 osób) z terenu 
województwa opolskiego.

subregion

Bawimy się wspólnie 
w konstruowanie, 
kodowanie 
i programowanie

Doskonalenie dziecięcej współpracy, logicznego myślenia i kreatywności 
poprzez włączanie technologii w program edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zajęcia będą się odbywać 2-3 razy w tygodniu, w grupach 
dzieci od 2,5-6 lat. Realizować je będą przeszkoleni nauczyciele. Będzie 
to programowanie bez komputera, czyli praktyczne zajęcia z użyciem mat 
i plansz edukacyjnych oraz klocków i robotów  z klocków Lego.

powiat 
nyski

SUBREGION – POWIATY NAMYSŁOWSKI, KLUCZBORSKI I OLESKI

100 muzyków na 100-lecie 
Niepodległości

Zorganizowanie, podczas plenerowych imprez letnich i okolicznościowych, 
dużych koncertów połączonych 6 orkiestr z dwóch powiatów Opolszczyzny. 
Zebranie blisko stu muzyków podczas jednego koncertu to jednocześnie 
połączenie kilku kultur i tradycji. Przed koncertami planowany jest 
zakup instrumentów, sprzętu dźwiękowo – nagraniowego, organizacja 
warsztatów dla dyrygentów i tamburmajorów.

subregion

Akcja dla Serca 2 – 
wyposażenie jednostek 
OSP i kluczborskich 
parafii w defibrylatory

Wyposażenie 12 jednostek OSP z powiatu kluczborskiego (Bąków, 
Borkowice, Roszkowice, Paruszowice, Kostów, Szum, Skałągi, Komorzno, 
Wołczyn, Lasowice Wielkie, Lasowice Małe i Gronowice ) oraz Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i Parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Kluczborku w mobilne defibrylatory AED. 
Zostaną przeprowadzone szkolenia na temat zasad użycia sprzętu oraz 
prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

powiat 
kluczborski

Opolskie bez tajemnic – 
cykl spotkań, konkursów 
i wycieczek poświęconych 
historii, tradycji i kulturze 
regionu

Przybliżenie mieszkańcom bogatej i złożonej historii regionu. Uczestnicy 
projektu będą mieli możliwość poznania ciekawej i złożonej historii 
swoich małych ojczyzn w wielu aspektach. Projekt zakłada cykl 40 
spotkań przybliżających historię lokalną, konkurs dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych na interesujące przedstawienie wybranych aspektów 
historii lokalnej oraz cykl 10 wycieczek – do ciekawych miejsc na terenie 
subregionu.

subregion

A – aktywni, 
E – energiczni, 
D – dyspozycyjni. 
„Ochotnicza Straż 
Pożarna Zawsze Pomoże”

Udzielenie wsparcia jednostkom OSP na terenie powiatu namysłowskiego 
– zakup defibrylatorów AED i detektorów prądu przemiennego oraz 
wyszkolenia około 20 – 25 strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Zakupiony sprzęt i zdobyte wyszkolenie wzmocni potencjał oraz 
możliwości OSP.

powiat na-
mysłowski

Nadzieja na lepsze jutro 
– rehabilitacja i terapia 
psychologiczna dla dzieci 
i ich rodzin

Projekt dotyczy promocji i ochrony zdrowia, ma pomóc  
w lepszej dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji 
psychologicznej oraz ruchowej, podnieść jakość świadczonych usług. 
Dzięki wykładom i warsztatom rodzice nauczą się także, jak wspierać 
rozwój swoich dzieci oraz jak radzić sobie z emocjami związanymi 
z problemami dziecka.

powiat 
oleski

SUBREGION – POWIATY 
GŁUBCZYCKI, PRUDNICKI I KRAPKOWICKI

Duży koncert w małych 
gminach

Zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym 
regionu oraz zapobieganie powszechnej tendencji nadmiernego 
korzystania dzieci i młodzieży z urządzeń multimedialnych i przenoszenia 
życia do wirtualnej rzeczywistości.

subregion

Organizacja cyklu 9-ciu 
imprez integracyjnych na 
terenach wiejskich gminy 
Prudnik

Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich gminy Prudnik, a tym 
samym rozwój integracji społeczności lokalnej – organizacja cyklu 9 
ogólnodostępnych imprez, których tematyka będzie odpowiadała 
potrzebom mieszkańców terenów wiejskich. Wspólną cechą każdej z nich 
będzie aktywne uczestnictwo mieszkańców wszystkich sołectw – będą 
m.in. turnieje sportowe, imprezy integracyjne kultywujące równocześnie 
tradycje ludowe.

powiat 
prudnicki

Poprawa bezpieczeństwa 
na obiektach  
sportowych II

Aktywizacja sportowa i inicjowanie aktywności fizycznej mieszkańców 
odbywać się będzie dzięki przeprowadzeniu cyklu meczów w ramach 
turnieju piłkarskiego drużyn gmin Baborów, Branice, Głogówek, 
Głubczyce i Kietrz. Celem projektu jest rozpowszechnianie aktywności 
fizycznej, jako aspektu zdrowego trybu życia wśród mieszkańców 
powiatu głubczyckiego i gminy Głogówek.

subregion

„Wspierajmy się 
razem!!!” Rehabilitacja 
dla seniorów, 
integracja sensoryczna 
dla dzieci oraz 
wspomaganie rozwoju 
niepełnosprawnych.

Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja i zachęcenie do aktywności osób 
niepełnosprawnych, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i seniorów 
z powiatu prudnickiego – kształtowanie u nich postaw prozdrowotnych, 
dbałości o swoją sprawność fizyczną poprzez korzystanie z nowoczesnych 
urządzeń usprawniających i multimedialnych, a także edukacja rodziców 
i nauczycieli dotycząca integracji sensorycznej i rehabilitacji. Będą 
warsztaty, szkolenia, spotkania integracyjne i pokazy z wykorzystaniem 
zakupionego specjalistycznego sprzętu.

powiat 
prudnicki

„Ludzie Otmętu – takie 
tu buty”

Realizacja serii wydarzeń, których motywem przewodnim będzie historia 
ludzi związanych ze Śląskimi Zakładami Przemysłu Skórzanego „Otmęt” 
oraz przybliżenie chlubnych tradycji przemysłu obuwniczego. Poprzez 
turnieje sportowe, warsztaty i wystawy będą przywracane i utrwalane 
wśród mieszkańców wspomnienia pokolenia obuwników. 

powiat 
krapkowicki

SUBREGION – POWIATY  
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI I STRZELECKI

Organizacja zawodów 
sportowo-pożarniczych

Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu organizacji 
zawodów, umiejętności sportowych uczestniczących w tych zawodach 
a także pośrednio do pozyskania nowych członków dla jednostek OSP. 
Projekt przewiduje zakup przeszkód oraz sprzętu pomiarowego.

subregion

Koncerty muzyczne 
– z orkiestrą w krainę 
muzyki

Dwa cykle koncertów muzycznych – GALA NOWOROCZNA jako 
cykl trzech koncertów młodzieżowej orkiestry dętej wraz z solistami 
w miesiącach styczeń i luty oraz  PODRÓŻ W KRAINĘ MUZYKI jako cykl 
koncertów dla dzieci zachęcający do gry na instrumentach muzycznych 
oraz wzbudzający zainteresowanie muzyką klasyczną.

subregion

Wydarzenia sportowo 
– rekreacyjne dla 
zwiększenia aktywności 
sportowej mieszkańców

Organizacja cyklu działań sportowo – rekreacyjnych. Planowane są 
inicjatywy związane z organizacją oferty spędzania wolnego czasu 
oraz zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży i dzieci. W ramach projektu zostaną 
zorganizowane: spływ kajakowy, turniej tenisa stołowego, festyn rodzinny  
oraz zawody ogólnosprawnościowe.

powiat 
kędzie-

rzyńsko-
-kozielski

Z muzykowania czerpać 
przyjemność i naukę. 
Szacunek, tolerancja 
i współpraca w grupie.

Odrodzenie tradycji muzykowania istniejącej przed laty w małych 
społecznościach lokalnych, a także przy zakładowych domach kultury (huta 
w Zawadzkiem). Umożliwienie uzdolnionej muzycznie młodzieży nauki 
gry na instrumentach pod okiem profesjonalnych nauczycieli oraz spotkań 
w grupie rówieśniczej o podobnych zainteresowaniach. Tworzenie zespołów 
instrumentalnych, a docelowo orkiestry integrującej społeczność lokalną.

powiat 
strzelecki

Godzina dla zdrowia 
seniora. Aktywny 
senior o zdrowie 
dba i uczestniczy 
w życiu kulturalnym 
i rekreacyjnym.

Zadanie dotyczy wieloaspektowej aktywizacji seniorów dla poprawy ich 
zdrowia fizycznego, psychicznego i dobrego udziału w życiu kulturalnym 
i społecznym.
Realizacja zadania przyczyni się do wypracowania trwałych nawyków 
aktywności oraz integracji społeczno-kulturalnej seniorów. 

powiat 
strzelecki

JAKIE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE? 
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RODZINA

Piotr Wrona

Super Partnerzy Opol-
skiej Karty Rodziny i Se-
niora udzielają zniżek 
i zachęcają innych, aby 
przystąpili do programu. 
To nie tylko prestiż, ale 
również chęć dzielenia 
się z innymi swoim sukce-
sem.

Ponad 60 tysięcy kart, 67 
współpracujących gmin 
i 201 partnerów. Korzyści, 

jakie płyną z posiadania Opol-
skiej Karty Rodziny i Seniora, to 
zniżki dla ich posiadaczy. Karta 
jest wydawana m.in. rodzinom 
posiadającym dwoje i więcej 
dzieci,  a także osobom star-
szym, które ukończyły 65 rok 
życia i mieszkają w wojewódz-
twie opolskim. W konkursie 
„Opolskie dla Rodziny”, posia-
dacze karty wybrali Super Part-
nerów karty, m.in. w kategorii 
„czas wolny”. Warto ich przybli-
żyć w przededniu wakacji.

Laureatem konkursu zo-
stał Zamek w Mosznej, jeden  
z najpiękniejszych zakątków 
województwa. To nie tylko miej-
sce wypoczynku, ale również 
poznawania historii. Organizo-
wane są tutaj tzw. larpy, czyli 
rozgrywki fantasy, w trakcie 

których uczestnicy wcielają się 
w różne role. Moszna zasłynęła 
również jako miejsce spotkań 
fanów Harrego Pottera. – Je-
steśmy przekonani, że miejsca 
związane z historią, kształto-
waniem kultury, powinny być 
szeroko otwarte dla rodziny. 

U nas z jednej strony są zniżki 
za wstęp na teren zamku i moż-
liwość wyboru jednej z tras wy-
cieczkowych, z drugiej – zniżki 
związane z noclegiem i korzy-
staniem z naszej oferty – mówi 
Agnieszka Zagola, wiceprezes 
Moszna Zamek.

Marek Korniak, dyrektor Par-
ku Nauki i Rozrywki w Krasiejo-
wie wyróżnionego w konkursie, 
przyznaje, że decyzja o przy-
stąpieniu do programu była na-
turalną konsekwencją charak-
teru miejsca, jakim zarządza. 
– Od początku chcieliśmy, aby 
rodzina znalazła w parku swo-
je miejsce. Dlatego też nasze 
hasło brzmi: „Rodzinne miejsce 
dobrej przygody”. Jest to nasza 
cegiełka w budowaniu przyzwy-
czajeń aktywnego spędzania 
czasu, jednocześnie uczymy 
przez zabawę. Zauważamy, 
że bardzo dużo osób korzysta 
z karty. To jest wspólne budo-
wanie sukcesu – dodaje Marek 
Korniak.

Lodziarnia „Sopelek” stawia 
na regionalność i podkreśla, 
że wywodzi się z Opola. – Je-
steśmy firmą lokalną i czujemy 
społeczną odpowiedzialność, 

dlatego bardzo chętnie przy-
stąpiliśmy do Opolskiej Karta 
Rodziny i Seniora. Dzięki niej 
poszerzyliśmy grono naszych 
gości, dotarliśmy do większej 
liczby odbiorców – mówi Dia-
na Suchorska, menadżer lo-
dziarni.

Właścicielka Hotelu Dębo-
we Wzgórze, Agnieszka Żu-
rakowska, sama jest mamą 
i uważa, że to właśnie z tego 
powodu jest bardziej wyczulona 
na potrzeby rodziny. – To, co 
robi urząd marszałkowski, było 
zbieżne z moimi spostrzeżenia-
mi. Nasz hotel jest przyjazny ro-
dzinie. Zawsze zależało mi na 
wsparciu rodziny i promowaniu 
tego zamysłu. Ważna jest dla 
mnie atmosfera, współpraca 
z tymi, którzy mają podobną 
wrażliwość – mówi. Uważa, 
że promocja rodziny to obec-
ny trend, a właściciele hotelów 
i restauracji zwracają uwagę na 
potrzeby dzieci.

Fi lharmonia Opolska nie 
tylko oferuje promocyjne bile-
ty na koncerty, ale organizuje 
wiele wydarzeń skierowanych 
do dzieci i rodzin. Koncerty ro-
dzinne, zajęcia muzyczne dla 

dzieci Power of Melody. Kon-
certy rodzinne mogą stać się 
sekwencją dobrych rytuałów 
– wszak koncert zaczyna się 
tam, gdzie myśl o nim. Słucha-
cze zapoznają się zatem z bu-
dynkiem filharmonii – domem 
muzyki; dowiedzą się o tym, 
jak ważną rolę gra publiczność 
i nawiązują relację z głównym 
bohaterem całego cyklu spot-
kań, orkiestrą symfoniczną. 
Każdy koncert, poza doświad-
czeniem bezpośredniego od-
bioru muzyki niesie ze sobą 
komentarz słowny w przyjaznej 
formie.

Duża pomoc dla rodzin i seniorów

TWÓRZ RAZEM Z NAMI 
MARKĘ OPOLSKIE 
DLA RODZINY! 
Przyłącz się do nas i stań się 
partnerem Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora.  Oferu-
jesz specjalne zniżki ,  de-
dykowane rodzinom i  se-
n iorom,  a  my promujemy 
Twoje prorodzinne działania. 
Więcej na: 
www.dlarodziny.opolskie.pl

SPOTKANIE 
DLA ZDROWIA JUŻ 7 LIPCA

Zapraszamy w imieniu orga-
nizatorów na kolejne spotkanie 
z cyklu „Karolinka… Na zdro-
wie”. Pierwsza akcja, w kwiet-
niu, skierowana była przede 
wszystkim do seniorów – można 
było zmierzyć poziom gluko-
zy we krwi, ciśnienie tętnicze, 
skonsultować się z lekarzem czy 
dietetykiem. 

Kolejna akcja dedykowana 
jest kobietom w ciąży, młodym 
mamom i ich dzieciom – będzie 
można  uzyskać cenne porady specjalistów. 

Organizatorzy zaprosili do współpracy m.in. szpitale, przy-
chodnie oraz gabinety lekarskie, które skorzystały z funduszy 
europejskich. 

Warto skorzystać z tej możliwości. 
Zapraszamy!

można  uzyskać cenne porady specjalistów. 

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie to „Rodzinne miejsce dobrej przygody” 
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Karolina Kondracka,  
Piotr Wrona 

Wiedzą, że ich życiowa 
siła i mądrość będą siłą 
napędową ich  dzieci . 
Chcą być świadomymi oj-
cami, choć problemów na 
co dzień nie brakuje. Uczą 
się być rodzicami.

ZAKAZY,  
TO NIE WYCHOWANIE

Rygor, dom zamknięty na 
znajomych i przyjaciół - tak 
właśnie dwójka najstarszych 
dzieci zapamięta rodzinę, którą 
stworzył Romek spod Opola. 
Ojcem został już w wieku 19 lat, 
a z domu nie wyniósł dobrych 
wzorów. Dwójka jego kolejnych 
dzieci wychowywana jest już 
jednak w zupełnie innej atmo-
sferze, ale ta przemiana trwała 
wiele lat. Wcześniej wszystko 
miało ustalony porządek, jak 
na linii produkcyjnej w fabry-
ce. Dzieci miały swoje strefy, 
w których mogły się bawić, za-
bawki ściśle określone miejsce, 
a rozrywka określone pory. Nie 
dziwi, że lgnęły do otwartych 
i mniej rygorystycznych domów 
kolegów i koleżanek. – Dałem 
wreszcie swoim dzieciom wol-
ność, a moje ojcostwo jest teraz 
bardziej świadome i cierpliwe 
– przyznaje Roman. Jego naj-
starsza córka ma 24 lata, a sy-
nowie 20, 7 lat oraz 3 miesiące. 
Rozumie, że dzieci nie są włas-

nością rodziców. Same wybie-
rają swoją drogę życia. Rodzic 
nie może ich opuszczać, ale 
również za bardzo ingerować. 
W jego uszach brzmi fragment 
piosenki zespołu Metallica „Ob-
cięliście mi skrzydła, zanim na-
uczyłem się latać”.

RECEPTA NA ŻYCIE
Życie studenckie Przemka 

Lipskiego szybko musiało się 
zmienić. Kiedy miał 21 lat, został 
tatą. Pomoc rodziców, dzielenie 
studiów medycznych z wycho-
wywaniem, dziś już 22-letniego 
syna, nie było łatwe. Przyznaje, 
że był niedzielnym tatą. Pytanie 
o dojrzałe ojcostwo wzbudza 
u niego uśmiech i mówi, że za-
częło się ono po czterdziestce. 
Do tej pory działał intuicyjnie. –
Jak w praktyce wygląda dobra 
relacja z dzieckiem? – To czas. 
Jeżeli jesteś zajęty, a dziecko 
o coś pyta, to może komuniku-
je coś bardzo ważnego. Warto 
zwrócić na to uwagę. Jeżeli nie 
masz na to czasu, to powiedz 
o tym, ale wróć do rozmowy – 
radzi. Najgorsze jest rozluźnie-
nie więzi i myśl dziecka, że ze 
swoimi troskami, problemami 
czy pytaniami, nie może przyjść 
do rodzica.

Gdzie szukać wiedzy? Po-
dobnie, jak w trakcie studiów. 
Książki, audiobooki, a co naj-
ważniejsze - rozmowa z innymi.  
Cechą wspólną w relacji lekarz 
– pacjent czy ojciec – dziecko 

jest dialog. –  Im lepsza komu-
nikacja, tym lepsza więź. Nie-
stety, nie rozmawiają ze sobą 
zarówno starsi, jak i młodsi. 
Zbyt często rzucamy sobie ko-
munikaty, nie wsłuchujemy się 
w siebie. A wtedy jest ryzyko 
zranienia. Drobne nieporozu-
mienie urasta do rangi konfliktu 
– dodaje. Marzeniem Przemka 
jest usłyszeć od swoich dzieci: 
„Tato, dziękuję ci za wychowa-
nie i miłość”.

RADOŚĆ MIMO TRUDÓW 
Rodzicielstwo wypełnione 

przeciwnościami losu, nieprze-
spanymi nocami, walką o życie. 
Rzadko spotykany zespół gene-
tyczny Cornelia de Lange u dru-
giego dziecka odmienił życie 
rodziny Rzepków. Małżeństwo 
zapamiętało bardzo dobrze 
pierwsze dni listopada 2011 
roku. Mimo choroby, nieustan-
nej rehabilitacji, mówią o swoim 
rodzicielstwie jako niezwykłym 
darze. – Niedowierzanie, bp 
przecież wszystko przebiegało 
prawidłowo - mówi tato Rafał, 
wspominając chwilę, kiedy do-
wiedział się o chorobie syna Ta-
dzia. Pierwsze dni ojcostwa to 
siwe włosy, szpital, stres. 

Ojcostwo to szkoła życia 
i przetrwania

Pierwsza operacja odbyła 
się w drugiej dobie życia jego 

dziecka. – Kiedy dano mi go po 
ośmiu dniach, otoczonego kab-
lami i sprzętem medycznym, 
wiedziałem już, że wszystko bę-
dzie dobrze – przyznaje. Pod-
kreśla, że kluczowe w tamtych 
momentach było wsparcie leka-
rzy i rodziny. Tadzio nie mówi, 
ale bardzo ekspresyjnie wyraża 
swoje uczucia, emocje i potrze-
by. Czuje się bardzo bezpiecz-
nie w ramionach taty, czekając 
na głaskanie po plecach, które 
uwielbia. Jest kochany i poma-
ga rozwijać ojcostwo. Każdy 
jego najmniejszy postęp jest 
dla nas niezwykły – mówi Ra-
fał Rzepka. Zauważa, że coraz 
więcej ojców przychodzi wspól-
nie ze swoimi dziećmi do leka-
rza, męskie spacery z wózkiem 
stają się standardem. Partner-
stwo jest konieczne i potrzeb-
ne. – Ojcostwo to szkoła życia 
i przetrwania – uważa.

NIE CHCE „WYLOGOWAĆ” SIĘ 
Z ŻYCIA SWOICH DZIECI

„Gdz ie  dwóch Polaków, 
tam trzy zdania” – przywołu-
je znane powiedzenie młody 
tata, Jacek Klimczak. Stworzył 
przyjazny dom, w którym uda-

ło mu się uzyskać kompromis, 
mimo że on i jego żona mają 
inne wzory z domu rodzinne-
go. – Wymaga to pracy i umie-
jętności odnajdywania nowych 
dróg, choć czasem trudno jest 
zrezygnować z własnych prze-
konań – mówi. Przyznaje, że 
sam nie miał najlepszych rela-
cji z ojcem i nie chce popełniać 
jego błędów. – Faceci mają 
taką tendencję, że lubią znikać, 
mieć pelerynę niewidkę. Chcą 
być na uboczu, udając, że są 
w centrum życia. Być fizycznie, 
ale nie angażować się emocjo-
nalnie. Między mną a ojcem 
była zawsze niewidzialna ba-
riera – przyznaje Jacek.

Bycie świadomym ojcem, to 
według niego zaangażowanie, 
towarzyszenie i pomoc, zarów-
no w momentach trudnych, ale 
też w chwilach chwały. Uważa, 
że nie ma idealnego wieku na 
zostanie ojcem. Każdy powinien 
to rozważyć we własnym sercu. 
– Początki to lęk. Dziecko to 
istota, która jest tak bardzo od 
nas zależna – przyznaje.

Zauważa, że najlepsze roz-
mowy z Frankiem i Michałkiem 
są wtedy, kiedy odwozi ich do 

RODZINA

OJCOWIE Z EKSTRALIGI

Rafał Rzepka z żoną i dziećmi

Radosław Tychman (tu z synem Tomkiem) też jest aktywnym członkiem 
inicjatywy Tata.Net
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przedszkola. – Sam wyjazd to 
duże wyzwanie logistyczne. To 
kształtowanie charakteru. 

WIDZIEĆ WIĘCEJ 
Mówi o sobie, że nie jest 

wzorowym ojcem, a przed nim 
stoi  bardzo wiele wyzwań. 
Grzegorz Rzeszutek jest ojcem 
trójki chłopców – Franka, Jan-
ka i Wojtka. Dziś dzieli się do-
świadczeniem z innymi ojcami. 
Jeździ po całej Polsce i opowia-
da o dobrych relacjach. – Mó-
wimy o czterech filarach bycia 
dobrym ojcem. Pierwszy, to za-
angażowanie. Drugi, to stałość. 
Ojciec powinien być przewidy-
walny, nie może po powrocie do 
domu raz wybuchać, a innym 
być wesoły. Dziecko musi mieć 

ten klucz do ojca. Trzeci filar, to 
znajomość, a czwarty, to opie-
kuńczość – wymienia.

Warsztaty organizowane 
przez inicjatywę Tato.Net to 
praca nad swoim ojcostwem. 
Tworzenie planu, który będzie 
w życiu realizowany. Zachęca 
do tego, aby dom opierał się 
na dobrej więzi między mamą 
a tatą. – Najwspanialszą rze-
czą, którą ojciec może zrobić dla 
swoich dzieci, to przede wszyst-
kich kochać ich matkę. To rodzi 
bezpieczeństwo. Dziecko, które 
ma poczucie bezpieczeństwa, 
rozwija się stabilnie. To nie są 
rzeczy skomplikowane, opowia-
damy o rzeczach prostych, ale 
niejednokrotnie te proste rzeczy 
są najistotniejsze – mówi.

To, co ojciec może zrobić 
dla swoich dzieci,  

 to kochać ich matkę

Jest osobą niewidomą, co 
jak podkreśla, nie przeszkadza 
mu w życiu codziennym, a tym 
bardziej w byciu ojcem. Biega 
z synem, choć nie jest w stanie 
sprawdzić błędów w zeszycie. 
Ten czas to nie tylko rozrywka, 
ale doskonałe pole do budowa-
nia relacji, wspólnych rozmów, 
męskich tajemnic. – Bieg prze-
radza się w spacer, pojawia się 
przestrzeń do rozmowy. To mo-
ment podejmowania trudnych 
tematów. Na każdym etapie 
dorastania jest to zupełnie inna 
rozmowa. Na początku można 
rozmawiać o sprawach społecz-
nych, hobby, a później, o tych 
kształtujących charakter i świa-
topogląd. Ważne jest, aby nie 
stracić momentu, kiedy dziecko 
do nas podchodzi i chce jesz-
cze rozmawiać. Nie dajmy się 
zwieść mniej ważnym rzeczom 
– zachęca. 

WOLNOŚĆ, NAJWIĘKSZY 
DAR DLA DZIECKA 

Ojcostwo Piotra Ślęzaka do-
piero się rozpoczyna. Pracował 
z dziećmi z problemami, teraz 
odkrywa wraz z 2,5 letnim Miko-
łajem samego siebie. – Staram 
się być czynnym ojcem. Spędza-

my z synem bardzo dużo czasu. 
Dzięki temu Mikołaj potrafi się 
skupić, bez problemu bawi się 
kilkadziesiąt minut jedną grą – 
mówi. Zachęca, aby od początku 
nie lekceważyć komunikacji. Nie 
iść na skróty i bycia z dzieckiem 
nie zastępować telewizją, bajka-
mi czy tabletem. – Ostatnio syn 
pokazał mi ciupagę, powiedział, 
że jest ostra. Przypomniała mi 
się sytuacja sprzed roku, kiedy to 
wdrapując się na meble ostrze-
gałem go przed ostrym nożem. 
Dziecko bardzo dużo rozumie 
i zaskakuje – opowiada.

Chciałby, aby jego syn był 
dobrym człowiekiem i widział, 
że być może świat nie jest 
sprawiedliwy, ale sprzyja ży-
ciu. Chciałby, aby Mikołaj po-
trafił iść pod prąd i radzić so-
bie z przeciwnościami. Cieszy 
się chwilą, kiedy dziecko robi 
postępy. Obecnie Mikołaj jest 
na etapie przytulania i rozu-
mienia swoich emocji. Jedno-
cześnie Piotr wie, że te chwile 
są ulotne i kiedyś będą miłym 
wspomnieniem. – Człowiek jest 
jak ptak, kiedy przyjdzie czas, 
należy pozwolić mu opuścić 
gniazdo – zaznacza.

OJCOWSKA 
LIGA MISTRZÓW 

Paweł Antoszczyszyn mówi, 
że nie ma złotego środka na to, 
jak być dobrym ojcem. Kluby 
ojcowskie, których jest coraz 
więcej w Polsce, pomagają 
zrozumieć popełniane błędy. 
Zarówno te w własnym życiu, 
jak i życiu rodziców. – Przy-
chodzą do nas ojcowie, którzy 
mają dzieci w różnym wieku. 
Kiedyś musieli działać intui-
cyjne, brakowało im pomocy, 
która odpowiada na pytanie, 
jak być dobrym ojcem – wyjaś-
nia. Ma dwóch synów w wie-
ku 16 i 4 lat. – Byłem i jestem 
obecny w żłobku, przedszkolu 
i szkole. Widzę tam coraz wię-
cej tatusiów. Kiedyś, to była 
rzadkość – przyznaje. Według 
niego kluby pokazują, że ojco-
stwo może być zabawą, a nie 
obowiązkiem. Oprócz spotkań 
i warsztatów organizowane są 
wspólne wyjazdy, obozy prze-
trwania, w trakcie których na 
uczestników czeka wiele wy-
zwań. – Nie jesteśmy już ja-
skiniowcami, którzy wychodzą, 
aby upolować mamuta – śmie-
je się.

Zwraca również uwagę na 
to, że w wielu przypadkach, 
to kobieta powinna dać ojcu 
możliwość głębszego zaan-
gażowania się w wychowywa-
nie i opiekę nad dzieckiem. 

– Nie powinna wycofywać taty 
z jego roli, nie powtarzać słów 
„zostaw, ja zrobię to lepiej” – 
dodaje. 

Dzieci to nie tylko słodkie 
niemowlaki w śpioszkach. To 
istoty z dylematami, problema-
mi, wchodzący w dorosłe życie. 
– Według mnie nie ma czegoś 
takiego jak „bunt nastolatka”. 
Z lenistwa nie chcemy wejść 
w ich świat. Najłatwiej powie-
dzieć „on teraz się buntuje” – 
nie, on przechodzi z błogiego 
dzieciństwa do odpowiedzialno-
ści za swoje decyzje i wybory. 
Warto mu wtedy towarzyszyć 
– mówi. 

Jak jednak przyznaje, naj-
większy wpływ na dziecko ma 
się do 11 roku życia. – Jeżeli 
my, jako ojcowie, tej więzi nie 
zbudujemy, nikt za nas tego 
nie zrobi. Nastolatek musi nam 
ufać, nawet jak „da plamę”. 
Nie zadzwoni wtedy o 2 czy 3 
w nocy po kolegę czy znajome-
go, tylko po tatę. To daje gwa-
rancję dobrego ojcostwa – za-
znacza.

Ojcowskie Kluby nie są ra-
tunkiem w trudnych sytuacjach. 
Są miejscem, gdzie można 
zapobiec kryzysom. Tworzą 
je ci, którzy chcą być jeszcze 
lepszymi ojcami i wzorem dla 
swoich dzieci. – To taka eks-
traliga – dodaje Paweł Antosz-
czyszyn.

OJCOWIE Z EKSTRALIGI

Inicjatywa Tata.Net 
założyła Kluby Ojca, które 
w województwie opolskim 
działają w Opolu i Kluczborku. 
Zachęcamy do śledzenia FB/
klubojcaopole
WarszTaty to doskonały czas, 
by pogłębić swoje ojcowskie 
umiejętności.

Tato w kuchni to też ważna część warsztatów dla ojców

Przemek Lipski na spotkaniu 
Klubu Ojca
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Grupa Umicore  
zainwestuje w Nysie 
Katarzyna Kownacka

Nowej generacji baterie litowo-jonowe do zasilania 
pojazdów elektrycznych chce produkować w Nysie 
belgijska Grupa Umicore. Inwestycja warta jest 660 
mln euro, zatrudnienie ma w niej znaleźć co naj-
mniej 400 osób.

Inwestor, którego obsługiwało Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera działające w ramach podlegającego samorządo-
wi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, 

poinformował w komunikacie prasowym na stronie internetowej 
firmy o wyborze Nysy jako miejsca, w którym powstanie jego 
nowy zakład. „W związku z ogłoszeniem na początku tego roku 
pierwszego zakładu produkcyjnego produkującego materiały 
katodowe na europejski rynek motoryzacyjny, Umicore wybrało 
właśnie tę lokalizację w Nysie w Polsce dla tej inwestycji” – czy-
tamy w informacji.

 – To bez wątpienia jedna z największych inwestycji na Opol-
szczyźnie. Pierwszy tak duży inwestor w strefie Radzikowice 
w Nysie, która także dzięki temu przedsięwzięciu ma szansę 
stać się nowym, strategicznym kierunkiem rozwoju naszego 
regionu. Ta informacja cieszy oczywiście również ze względu 
na dużą zapowiedzianą liczbę miejsc pracy, wciąż potrzebnych 
na południu naszego regionu. Ale jeszcze bardziej cieszy to, 
że jest to firma działająca w dziedzinie nowych technologii, sta-
wiająca na badania i rozwój, która może oferować także bardzo 
wyspecjalizowane miejsca pracy – podkreśla marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej Buła.

Z wyboru Nysy zadowolony jest również wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak. – To 
pierwszy inwestor w naszej specjalnej strefie ekonomicznej, 
który będzie prowadził produkcję automotive. Inwestycja, która 
zostanie zrealizowana, da gwarancję zatrudnienia kilkuset osób. 
To również dowód na to, że wybudowana obwodnica miasta 
zwiększa naszą konkurencyjność. Przypomnę, że o jej budowę 
skutecznie walczyliśmy przez kilka lat, a teraz mamy możliwość 
czerpania z korzyści, które przynosi – dodaje. 

Umicore podkreśla, że Nysa znajduje się w pobliżu europej-
skich klientów firmy i ma zapewnić dostęp do wykwalifikowa-
nej kadry technicznej, a także niskoemisyjnego zaopatrzenia 
w energię elektryczną. W pierwszej fazie inwestycji ma zostać 
utworzonych 400 miejsc pracy.

ZNAKOMICIE  
PRZYGOTOWANI DO PRACY

 Piotr Wrona

12 tysięcy uczniów z wo-
jewództwa korzysta z in-
nowacyjnych rozwiązań, 
dzięki którym przygoto-
wują się do przyszłego 
zawodu. Symulator most-
ka nawigacyjnego, model 
krowy do dojenia, domek 
dla cieląt czy symulator 
higieny jamy ustnej, to 
jedynie część urządzeń 
zakupionych do pracowni 
zawodowych.

Ponad 30 milionów złotych 
– tyle pieniędzy wydano 
na wyposażenie i moder-

nizacje pracowni i sal kształ-
cenia zawodowego w ramach 
unijnego projektu, którego lide-
rem jest samorząd wojewódz-
twa.  Jego najważniejszym ce-
lem jest zbliżenie środowiska 
szkół zawodowych w naszym 
regionie do lokalnego biznesu, 
który w naturalny sposób szu-
ka kadry wśród wychowanków 
szkół przygotowujących do za-
wodu.

Dzięki projektowi „Wsparcie 
kształcenia zawodowego w klu-
czowych dla regionu branżach” 
uczniowie są przygotowani do 
odnalezienia swojego miejsca 
w karierze zawodowej. Połą-

czenie wiedzy teoretycznej 
z praktyczną daje niewymier-
ne korzyści. Uczniowie pracują 
na takich urządzeniach, jakie 
w przyszłości znajdą w swoim 
miejscu pracy.

Z takiego rozwiązania za-
dowolony jest Grzegorz Nadol-
ski, opiekun praktyk z Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej 
z Kędzierzyna-Koźla. W ra-
mach projektu dokonano do-
posażenia i remontu pracowni, 
zakupiono sprzęt komputero-
wy, sprzęt niezbędny do nawi-
gacji oraz łodzie. – Symulator 
mostka nawigacyjnego pozwa-
la uczniom doświadczyć real-
nych sytuacji na mostku kapi-
tańskim. Zaprogramowane są 
nie tylko różne statki, ale rów-
nież porty. Dzięki temu ćwiczy-
my wiele sytuacji, które mogą 
się rzeczywiście wydarzyć. Są 
tutaj również przyrządy nawi-
gacyjne, radary, elektroniczne 
mapy – tłumaczy.

Natomiast w Zespole Szkół 
Rolniczych w Namysłowie za-
kupiono m.in. ciągnik, pług, 
rozrzutnik obornika, a co może 
być ciekawe nie tylko dla ucz-
niów – także model krowy do 
dojenia oraz domek dla cieląt. 
– Ktoś może powiedzieć, że 
dziś w rolnictwie wszystko jest 
zautomatyzowane, nawet doje-

nie. To prawda, ale jak zabrak-
nie prądu, trzeba krowę wydoić 
ręcznie. Sztuczna krowa robi 
furorę na naszych prezenta-
cjach, każdy chce sprawdzić 
swoje umiejętności. Jest to 
nauka poprzez zabawę – mówi 
nauczyciel i rolnik Tomasz Wi-
ciak. Zaciekawienie budzi tak-
że porodówka dla cieląt. Ucz-
niowie mogą samodzielnie ją 
przygotować do użytkowania. 

W województwie opolskim 
z powodzeniem kształcone są 
osoby, które zasilą gabinety 
stomatologiczne. Do pracow-
ni higienistki stomatologicznej 
w Zespole Szkół Medycznych 
w Brzegu zakupiono m.in. fan-
tomy głowy, symulator higieny 
jamy ustnej i rozwieraki do ust.

 – Dzięki fantomowi ucz-
niowie mogą zobaczyć, jak 
układają się zęby, język, mogą 
dotknąć wszystkiego, co znaj-
duje się w jamie ustnej. Nie 
ma innej możliwości, aby po-
znali pracę z przyszłym pa-
cjentem. Wszelkie zabiegi, ja-
kie będą wykonywać w swoim 
zawodzie, sprawdzają na fan-
tomie – mówi doktor Kamila 
Bieganowska, prowadząca za-
jęcia w szkole. Kolejny zakup, 
o jakim myśli szkoła, to fantom 
szczęki z imitacją kamienia 
nazębnego.

W ramach projektu dopo-
sażone zostały pracownie 
przygotowujące do zawodów 
w branżach określonych jako 
strategiczne dla rozwoju regio-
nu. To przede wszystkim bran-
ża maszynowa, budowlana, 
usług medycznych i rehabilita-
cji, chemiczna, rolno-spożyw-
cza oraz transport i logistyka.

Symulator mostka nawigacyjnego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej pozwala uczniom na ćwiczenia 
sytuacji, które mogą się wydarzyć w rzeczywistości

Firma produkuje baterie litowo-jonowe do zasilania pojazdów 
elektrycznych

PROJEKT W LICZBACH:
• 30 168 574,18 zł
• województwo i 10 powiatów
• 22 szkoły i 1 ośrodek rozwoju
• 89 pracowni
• 12 000 uczniów rocznie korzystających z pracowni 
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Piotr Wrona

Dobrodzieński rynek, dzięki funduszom unij-
nym, zostanie gruntownie przebudowany. 
Zostanie zbudowana mała architektura, na-
wierzchnia placu zyska podświetlenie, będą 
też nowe nasadzenia drzew.

Przypomnijmy, że to drugi etap przebudowy 
centrum Dobrodzienia. W pierwszej jego czę-
ści wymieniono to co znajduje się pod ziemią 

czyli instalację wodno-kanalizacyjną, przygotowano 
też odprowadzenie deszczówki. Przywrócono zabyt-
kowy charakter drogi wokół Placu Wolności. Asfalt 
zastąpiono kostką brukową, wymieniono płyty chod-
nikowe.

Rynek zostanie gruntownie przebudowany, zlikwi-
dowane zostaną istniejące tam kioski, wymienione 
zostanie oświetlenie. Kompleksowy projekt przewiduje 
również zagospodarowanie parku jordanowskiego oraz 
otoczenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 
Koszt to ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych.

- Przebudowa rynku w połączeniu z budowaną przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dalszą częścią 
obwodnicy miasta, wpłynie na to, że centrum stanie 
się miejscem wypoczynku. Naszym celem od początku 

było takie przygotowanie rynku, aby to właśnie w tym 
miejscu nasi mieszkańcy chcieli spędzać wolny czas. 
Przywracamy historyczny charakter i funkcję społeczną 
– mówi Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia.

Na dobrodzieńskim rynku zostanie zainstalowana 
scena, na poziomie posadzki będzie też fontanna. 
Poza dofinansowaniem unijnym, gmina z własnych 
pieniędzy chce wybudować budynek, w którym w przy-
szłości ma znajdować się kawiarnia.

Marszałek województwa Andrzej Bula zwraca 
uwagę, że większość opolskich gmin w swoich pla-

nach rewitalizacyjnych przewidziała przebudowę 
rynków. – Tam, gdzie było to możliwe i mało uciąż-
liwe dla mieszkańców, burmistrzowie czy wójtowie 
zaplanowali ograniczenie ruchu samochodowego. 
Chcemy przywracać centra miast mieszkańcom. To 
również impuls dla lokalnych przedsiębiorców, któ-
rzy wokół nowej infrastruktury mogą otwierać miej-
sca usługowe. Powstają restauracje, lodziarnie, 
kawiarnie. Wszystko to jest nastawione na rodzinę. 
Wiele miejsc dostosowano do potrzeb i oczekiwań 
najmłodszych – dodaje marszałek.

INWESTYCJE

Centrum Dobrodzienia z małą architekturą

Widok placu od strony ulicy Piastowskiej ( z lewej), widok z lotu ptaka od ulicy Lublinieckiej (z prawej) - wizualizacje 
AB STUDIO z Opola

Zdjęcia: Mateusz Tomczak

Za klika miesięcy opolska załoga Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego przeniesie się 
do nowoczesnej, stałej bazy w Polskiej Nowej 
Wsi. Plac budowy odwiedzili radni z  sejmi-
kowej Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. Nowa baza powstaje tuż obok tym-
czasowej, a całość kwoty na jej budowę, czyli 
7,5 mln zł, przekazał samorząd województwa 
opolskiego.

Nowa baza  LPR pnie się w górę 
BAZA TYMCZASOWA DZIAŁA 
OD 30 LISTOPADA 2016 R.
• śmigłowiec wylatywał już ponad 740 razy
• tylko w roku 2018 było ponad 260 lotów
• w maju  załoga była wzywana ponad 70 razy.
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Karolina Kondracka

Pomaganie daje im satys-
fakcję. Chcą być blisko 
potrzebujących. Wolonta-
riusze odnajdą wiele moż-
liwości realizacji swoich 
potrzeb. Wiedzą, że nic 
nie zastąpi obecności dru-
giego człowieka.

Zuzanna Soberka, tego-
roczna opolska laureatka 
konkursu „Ośmiu Wspa-

niałych” ma różne pomysły na 
pomaganie. Jak sama przyzna-
je, największą satysfakcję dają 
jej spotkania z ciężko chorym 
14 – letnim Kubą Grzebielą z 
Praszki. Postępująca choroba 
genetyczna powoduje, że jego 
życie wspomagane jest spe-
cjalistyczną aparaturą, a on 
sam praktycznie nie opuszcza 
domu. Jak mówi mama Kuby, 
jej syn cieszy się z każdego 
spotkania. – Najpierw do Ku-
busia przychodziła mama Zuzi, 
która była jego nauczycielką. 
Po czasie dołączyła do niej 
właśnie Zuzia, z którą widuje-
my się do dziś – mówi Anna 
Grzebiela.

Kuba do dziewiątego roku 
życia był ekspresyjny, poznawał 

swoją koleżankę. Niestety, dziś 
ze względu na postęp choroby, 
nie potrafi pokazać emocji. - 
Wiem jednak, że odczuwa obec-
ność Zuzi czy swojego młod-
szego 5 letniego brata. Lubi ich 
opowiadania oraz miłe niespo-
dzianki. Takie spotkania to „okno 
na świat” – dodaje mama Kuby.

Sławomir Kołecki, prezes 
Hospicjum Ziemi Kluczborskiej 
św. Ojca Pio przyznaje: – Jed-
norazowe akcje przyciągają 
tych, którzy np. chcą kwesto-
wać, ale o ludzi, którzy decy-
dują się na dłuższą współpra-
cę, jest bardzo trudno, bo to 
ogromne wyzwanie – twierdzi. 
Także pani Anna zauważa, że 
postawa Zuzi, która jest empa-
tyczna, bardzo zaangażowana 
i dojrzała, nie jest zbyt częsta. 
– Ludzie bardzo różnie reagują 
na tak chore dziecko. Myślę, że 
po części jest to strach i nie-
wiedza. Kuba jest pod respira-
torem, ma podłączone różne 
sprzęty – mówi. 

16–letnia Zuzia zna Kubę 
już dziesięć lat. Jak wspomi-
na, początkowo kontakt z tak 
chorym dzieckiem był dla niej 
trudny. – To pierwszy tak po-
ważnie chory rówieśnik, jakie-
go spotkałam w swoim życiu. 
Obserwuję, jak Kuba się zmie-
nia. Początkowo porozumiewał 
się ze mną ruchem gałek ocz-
nych. Niestety, postęp choroby 
to uniemożliwił – wyjaśnia na-
stolatka. Zuzia bardzo ubole-
wa, że stan Kuby znacznie się 
pogorszył. Wraz z mamą towa-
rzyszy mu i stara się, aby jego 

życie było bardziej komfortowe. 
– Mam świadomość, że Kuba 
mnie widzi, słyszy i wszyst-
ko rozumie. Żałuję, że nigdy 
mi nie mógł nic powiedzieć 
i nigdy nic nie powie – mówi. 
Zuzia zapewnia, że przyjaźń 
z Kubą wiele ją nauczyła i na-
dal uczy. To doświadczenie 
pozwala jej z większą empa-
tią i dojrzałością spojrzeć na 
inne niepełnosprawne osoby. 
– Trzeba się cieszyć z każdej 
chwili, szanować swoje życie i 
nie tracić czasu na marudze-
nie. Ważne, aby dzieci i mło-
dzież przyzwyczajać, że każdy 
jest inny. Mam bardzo skrajne 
uczucia – z jednej strony smu-
tek, z powodu choroby Kuby, z 
drugiej satysfakcja, że mogę 

wnieść promyk radości w jego 
życie, że nie czuje się samotny 
– opowiada.

Do takiej  formy pomocy 
zachęca również Kazimierz 
Jednoróg z fundacji Dom Ro-
dzinnej Rehabilitacji Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym w Opo-
lu. – To jest bardzo ważny wo-
lontariat, o którym mówią nam 
niepełnosprawni. Oni pragną 
z kimś wyjść na spacer. Dzięki 
tym kontaktom rodzi się jakaś 
niepowtarzalna więź – mówi. 
Dodaje, że niejednokrotnie oso-
by z niepełnosprawnościami 
mają dorosłych rodziców, którzy 
często są zmęczeni nieustają-
cą rehabilitacją, wyzwaniami, 
pomocą. To także wsparcie ich 
codziennych trudów.

Obecność jest najważniejsza 
STANISŁAW RAKOCZY, 
wicemarszałek województwa opolskiego

- Spotykając się z tymi, którzy zdecydowali 
się bezinteresownie pomagać, często słyszę, 
że bez względu na wysiłek, warto. Bez więk-
szego problemu znajdziemy organizacje, które 
potrzebują kolejnych rąk do pracy. Ja także za-

chęcam do takiego pomagania. Spójrzmy wokół siebie, może 
nasz sąsiad właśnie czegoś potrzebuje. A często to właśnie by-
cie z kimś czy rozmowa są dla niego najcenniejsze.

ANDRZEJ BUŁA
marszałek województwa opolskiego

- Można mieć ogromne pieniądze na taką 
pomoc, ale bez silnych i aktywnych organizacji 
pozarządowych nie byłoby efektów. Ta współ-
praca wymaga zaangażowanych partnerów po 

obydwu stronach. A skoro aktywność organizacji tak się rozwija, 
to mogą one zawsze liczyć na wsparcie co najmniej takie, jak 
w roku poprzednim.

Zuzanna Soberka, laureatka kon-
kursu Ośmiu Wspaniałych

Władze regionu wspierają 
działania społeczne 
Coraz większe dofinansowanie działań 
organizacji pozarządowych w regionie, 
współpraca z nowymi środowiskami, 
finansowanie wkładów własnych, Mar-
szałkowski Budżet Obywatelski – to 
działania urzędu marszałkowskiego dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W ostatnim czasie zacieśnia się także współ-
praca z różnymi środowiskami. Powstały - zorga-
nizowane z inicjatywy samorządu województwa 
– fora młodzieży i seniorów, które skupiają przed-

stawicieli z całego regionu, ważnym partnerem 
samorządu są także strażacy ochotnicy.

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
z budżetu województwa w latach 2014 – 2016 przeznaczono:

2014 r. -  5 500 000 zł 
2015 r. -  4 500 000 zł 

2016 r. -  6 000 000 zł
2017 r. -  9 300 000 zł

Od 2014 roku zarząd województwa przeznacza pie-
niądze na wkłady własne na projekty, które mogą być 

finansowane np. z funduszy centralnych. 

W roku 2017 było to 100 tysięcy złotych,  
w 2018 - 120 tysięcy złotych. 

Każdy złotówka wydana z budżetu województwa 
to kolejne 11,5 zł korzyści dla regionu.
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Piotr Wrona

Zmodernizowane pociągi 
ED72 będą wozić pasaże-
rów w województwie opol-
skim. Remont został prze-
prowadzony na zlecenie 
spółki PolRegio. Zmienił 
się nie tylko wygląd skła-
dów, ale również komfort 
podróżowania.

Zmodernizowane pociągi 
mają opływowe przody, 
zyskały również możli-

wość szybszej jazdy - teraz na 
zelektryfikowanej trasie mogą 
rozwinąć prędkość do 120 km 
na godzinę. Na podróżujących 
z rowerami czekają stanowiska 
do ich przewozu, toalety do-
stosowane zostały do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 
Również wejście do pociągu, 
dzięki zamontowanej windzie, 
będzie łatwiejsze, np. dla osób 
na wózkach. W pociągach znaj-
dują się ogólnodostępne defi-
brylatory AED, czyli urządzenia 
pozwalające uratować życie 
w przypadku zatrzymania ak-

cji serca. Zainstalowano nowe 
fotele, pod którymi znajdą się 
gniazdka elektryczne, a tele-
fony można również ładować 
dzięki stolikom wyposażonym 
w ładowarkę indukcyjną. Wago-
ny są klimatyzowane, a w całym 
pociągu bez problemu skorzy-
stamy z bezpłatnego internetu.

Przebudową starych skła-
dów zajmowały się Zakłady 

Naprawcze Taboru Kolejowego 
w Mińsku Mazowieckim na zle-
cenie PolRegio.

Nad projektem modernizacji 
pracował sztab projektantów, 
którzy starali się dostosować 
wygląd i ergonomię pojazdu do 
najnowszych trendów. Krzysztof 
Adamski, prezes ZNTK Mińsk 
Mazowiecki mówił, że firma 
specjalizuje się w moderniza-

cjach starych składów. - Pojazd 
nie różni się wyglądem od tych 
obecnie produkowanych. Ze 
starego składu pozostało pudło 
pociągu, wszystko inne zostało 
zmienione, zarówno jeśli idzie 
o napęd pociągu, jak i wnętrze 
– tłumaczył.

Członek zarządu wojewódz-
twa, Szymon Ogłaza, podkre-
ślał, że zmodernizowane po-
ciągi znakomicie uzupełniają 
nowoczesny tabor, czyli nie-
dawno zakupione Impulsy. – 
Pociągi Impuls kursują między 
Raciborzem, Kędzierzynem-
-Koźlem, Brzegiem a Wrocła-
wiem. Mamy godziny szczytu, 
kiedy są one zapełnione. Zmo-
dernizowane składy pozwolą 
odciążyć ten ruch, ponieważ 
będą jeździć również na tej tra-
sie– mówił.

Prezes Przewozów Regio-
nalnych, Krzysztof Zgorzelski, 
zaznaczał, że modernizacja 
pociągów jest znacząco tań-
sza od zakupu nowego składu. 
– Modernizacja czteroczłono-
wego pociągu to koszt około 
10 milionów złotych, a zakup 

nowego - 17 milionów- informo-
wał. 

Ale to nie koniec udogod-
nień dla pasażerów. Jesienią 
do Opola przyjadą kolejne dwa 
– obok pięciu już kupionych - 
Impulsy. te nowe pociągi będą 
jeździć do Strzelec Opolskich 
i Zawadzkiego.

Udany lifting starych pociągów 

Sylwester Brząkała, Krzysztof Zgorzelski, Szymon Ogłaza i Krzysz-
tof Adamski przed zmodernizowanym pociągiem

Zmodernizowany ED 72 to wy-
goda dla pasażerów

221
MIEJSC SIEDZĄCYCH 
W KAŻDYM POCIĄGU

Już po raz dziesiąty marszałek województwa 
Andrzej Buła zaprosił samorządy, stowarzy-
szenia, fundacje, lokalne grupy działania, 
inwestorów, projektantów, a także samorzą-
dy zawodowe architektów, urbanistów i inży-
nierów budownictwa do udziału w konkur-
sie, którego celem jest promowanie dobrych 
wzorów zagospodarowania przestrzeni pub-
licznych miast i wsi oraz  najlepszych rea-
lizacji w zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego, dzięki którym mieszkańcom 
regionu żyje się lepiej.

Do dotychczasowych edycji konkursu zgło-
szono w sumie 172 inwestycje, a 42 z nich 
zostały nagrodzone lub wyróżnione. - Dla-

tego, przy okazji jubileuszu, w tegorocznej edycji 
chcemy dokonać podsumowania tej dekady, przy-
znając Nagrodę Dziesięciolecia dla najlepszej re-
alizacji z lat 2008-2016 – mówi przewodniczący 
komisji konkursowej, członek zarządu wojewódz-
twa Szymon Ogłaza.

Ale wzorem lat poprzednich oceniane będą 
również przedsięwzięcia, zrealizowane w ostat-
nim czasie, czyli do 31 maja br.   Oceniany będzie 
m.in. wpływ projektów na poprawę jakości życia 
mieszkańców, integrację społeczną i wizerunek 
województwa, sprzyjanie interakcjom społecz-
nym, wartość użytkowa i estetyczna przestrzeni 
publicznej.

Także mieszkańcy regionu będą mogli wybrać 
ulubiony projekt w głosowaniach internetowych - na 
najlepszą przestrzeń publiczną roku i dziesięciole-
cia. Lista do głosowania będzie opublikowana na 
przełomie sierpnia i września na stronie internetowej 
www.przestrzen.opolskie.pl.

Do 31 lipca br. czekamy na zgłoszenia do konkursu 
na adres: NPPWO@opolskie.pl  bądź na nośniku cy-
frowym, drogą pocztową lub osobiście pod adresem: 
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  
ul.  Hallera 9, 45-867 Opole, z dopiskiem  
„KONKURS NPPWO 2018”.

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna  
Województwa Opolskiego 2018
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POLREGIO URUCHOMI BLISKO 80 POCIĄGÓW 
NA „POL’AND’ROCK KOSTRZYN 2018”
Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
Przewozy Regionalne, właści-
ciel marki POLREGIO, planują 
uruchomienie blisko 80 dodat-
kowych pociągów musicREGIO 
dla podróżnych udających się na 
festiwal „Pol’And’Rock Kostrzyn 
2018” (wcześniej „Przystanek 
Woodstock”), który odbędzie się 
w dniach 3-5 sierpnia br.

Pociągi musicREGIO pojadą m.in. 
z Warszawy, Białegostoku i Łodzi. 
Część z nich, ze względu na prowadzo-
ne prace torowe, pojedzie trasą okrężną 
przez Kutno, Toruń, Gniezno i Poznań, 
a część przez Łódź, Kalisz, Poznań. 
Kolejne – z północy – pojadą z Trójmia-
sta przez Słupsk i Koszalin, a niektóre 
pociągi także przez Kołobrzeg. Dodat-
kowe pociągi wyruszą również z Ol-

sztyna przez serce Kujaw, czyli Toruń 
i Bydgoszcz. Z południa Polski zostaną 
uruchomione pociągi przede wszystkim 
z Rzeszowa, Aglomeracji Katowickiej 
(Katowice, Bielsko-Biała, Rybnik, Gliwi-
ce, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowa Górni-
cza), po drodze zabierając podróżnych 
z  Opola, Wrocławia, Głogowa i wielu 
mniejszych miejscowości.

– Wsłuchując się w potrzeby naszych 
pasażerów, również w tym roku posta-
nowiliśmy podtrzymać tradycję pocią-
gów musicREGIO i uruchomić połącze-
nia z atrakcyjną ofertą dla podróżnych, 
udających się na festiwal w Kostrzy-
nie. Jesteśmy jedynym przewoźnikiem 
w Polsce, który przygotowuje tak rozbu-
dowaną siatkę połączeń specjalnych – 
powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes 
zarządu spółki Przewozy Regionalne.

Ze względu na prowadzone prace , 
w tym roku nie odjadą pociągi music-
REGIO z dworców w Legnicy i Lubinie 
Górniczym. Dla wszystkich zainteresowa-
nych przejazdem na festiwal mieszkań-
ców Zagłębia Miedziowego wyznaczono 
dodatkowe postoje na stacjach Rudna 
Miasto i Głogów. Przedsprzedaż biletów 
rozpocznie się już 2 lipca br. w kasach 
stacjonarnych oraz elektronicznych kana-
łach sprzedaży. Szczegóły oferty przed-
stawimy w najbliższych dniach.

TK TELEKOM SP. Z O.O. I S&T SERVICES POLSKA 
SP. Z O. O. DOSTARCZĄ NOWY SYSTEM SPRZEDAŻY 
BILETÓW DLA POLREGIO
Konsorcjum Tk Telekom sp. 
z o.o. i S&T Services Polska sp. 
z o.o. wygrały konkurs na nowy 
System Sprzedaży Biletów POL-
REGIO. Wdrożenie nowego sy-
stemu ma nastąpić jeszcze w tym 
roku.

Spółka Przewozy Regionalne wy-
łoniła zwycięzcę konkursu na przygo-
towanie nowego Systemu Sprzedaży 
Biletów. Konkurs został ogłoszony na 
początku lutego br. Zgodnie z założe-
niami nowy system ma w czasie rzeczy-
wistym, komunikować się ze wszystkimi 
kanałami dystrybucji biletów POLRE-
GIO oraz umożliwiać współpracę z sy-
stemami innych przewoźników. System 
pozwoli na rozwój nowoczesnych inter-
fejsów sprzedaży oraz integrację z sy-
stemami typu „Wspólny Bilet”.

 – Nowy system usprawni proces za-
rządzania sprzedażą i umożliwi dostęp 
w czasie rzeczywistym do danych o wy-
stawionych i skontrolowanych biletach. 
– Unowocześniamy kanały sprzedaży 
biletów POLREGIO poprawiając tym sa-
mym jakość obsługi naszych pasażerów 
– powiedziała Anna Lenarczyk, członek 
zarządu – dyrektor handlowy spółki Prze-
wozy Regionalne.

Nową jakością Systemu Sprzedaży 
Biletów (SSB) będzie m.in. uniwersalny 
interfejs sprzedaży, komunikujący się za-
równo ze wszystkimi kanałami dystrybucji 
biletów, systemem do zarządzania przed-
siębiorstwem klasy ERP, jaki i systemami 
sprzedaży innych przewoźników. Wdroże-
nie systemu planowane jest na koniec IV 
kwartału 2018 roku. Wyłoniony wykonaw-
ca będzie również świadczył usługę utrzy-
mania przez 36 miesięcy. 

WEEKENDOWE 
PODRÓŻE 

Z POLREGIO! RAZEM W POLSKĘ – OFERTA POLREGIO I PKP INTERCITY
To wspólna oferta przygotowana przez POLREGIO i PKP Intercity – liderów 

kolejowych przewozów pasażerskich – z myślą o miłośnikach weekendowych podró-
ży. Dzięki biletom Razem w Polskę można podróżować bez ograniczeń wszystkimi 
pociągami obu przewoźników przez cały weekend: od piątku od godz. 19:00 do po-
niedziałku do godz. 6:00.

 W ofercie są dostępne dwa rodzaje biletów imiennych:
Razem w Polskę Standard za 109 zł ważny w 2. klasie pociągów TLK, IC oraz 

w pociągach POLREGIO (R, IR) i Kolei Dolnośląskich,
Razem w Polskę Komfort za 189 zł ważny w 2. klasie wszystkich krajowych 

pociągów PKP Intercity (EIP*, EIC, IC i TLK), POLREGIO (R, IR) oraz Kolei Dolno-
śląskich.

* Aby odbyć podróż pociągiem kategorii EIP (Pendolino), należy dokonać dopłaty 
w wysokości 10 zł do każdego przejazdu.

Bilety Razem w Polskę to bilety imienne, należy zatem pamiętać o wpisaniu 
w sposób czytelny oraz trwały imienia i nazwiska podróżnego, a także numeru do-
kumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dokument ten trzeba okazać 
podczas kontroli wraz z biletem.

Bilety według oferty Razem w Polskę można nabyć wyłącznie w kasach bileto-
wych POLREGIO i PKP Intercity.

Wszelkie informacje o ofertach dostępne są na stronie internetowej www.polregio.pl

BILET TURYSTYCZNY 
Lubisz weekendowe i niedrogie 
podróże? Przypominamy zasady 
korzystania z weekendowych bile-
tów turystycznych.

Bilet turystyczny i mini bilet 
turystyczny.

• Bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów od godziny 18:00 w piątek, do godziny 
6:00 w poniedziałek (termin ważności rozpoczyna się od daty wskazanej na bilecie).

• Niewątpliwym plusem jest możliwość korzystania z oferty w tzw. „długie weekendy”, 
wtedy ważność biletu rozszerza się również na dni świąteczne sąsiadujące bezpośrednio 
z weekendem.

• Na bilecie należy wpisać imię i nazwisko oraz posiadać dokument stwierdzający tożsamość.
Bilet dostępny jest w wersjach:
Bilet turystyczny w cenie 45,00 zł bru� o – oprócz pociągów specjalnych – jest honorowa-

ny w pociągach REGIO oraz pociągach osobowych: Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich, 
Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów 
kategorii ŁKA Sprinter).

Mini bilet turystyczny w cenie 39,00 zł bru� o honorowany jest tylko w pociągach REGIO.
Bilety turystyczny i mini bilet turystyczny możesz nabyć: w kasie biletowej, u konduktora 

i w automacie biletowym.
Posiadacze biletu turystycznego i mini biletu turystycznego mogą podróżować na jego podsta-

wie na wybranych odcinkach linii kolejowych poza granicami Polski. Szczegółowe wykazy odcin-
ków, na których honorowane są te bilety, znajdują się w zakładkach z ofertami międzynarodowymi 
w komunikacji z Republiką Czeską i Niemcami.


