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KILOMETRY NOWYCH ŚCIEŻEK

Piotr Wrona 

Ponad 33 kilometry no-
wych ścież ek pieszo-
-rowerowych w gminach 
powiatu opolskiego - to 
efekt projektu wartego 
prawie 50 milionów zło-
tych. Niemal 40 milionów 
złotych przekazał na ten 
cel zarząd województwa 
opolskiego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

50 mil ionów z ło t ych 
będzie kosztowa-
ła budowa ścieżek 

pieszo-rowerowych i parkingów 
bike&ride w 8 gminach należą-
cych do aglomeracji opolskiej 
(Chrząstowice, Komprachcice, 
Lewin Brzeski, Łubniany, Prósz-

ków, Tarnów Opolski, Tułowice 
i Turawa).

Starosta opolski Henryk La-
kwa zaznaczał, że jest to kon-
tynuacja pierwszej części pro-
jektu. Dzięki niemu zbudowano 
już ścieżki rowerowe, które po-
łączyły Popielów z Chróścicami 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 457 
oraz dwa parkingi bike&ride 
przy głównych przystankach 
autobusowych w Dobrzeniu 
Wielkim i Popielowie. Powstała 
również kładka pieszo-rowe-
rowa wraz ze ścieżką pieszo-
-rowerową w Krasiejowie.

WE WSPÓŁPRACY SIŁA
–  Chcemy przekonać na-

szych mieszkańców, aby zre-
zygnowali z samochodów na 
rzecz transportu publicznego. 
Rozbudowujemy infrastrukturę 

sprzyjającą rowerzystom. To 
nie tylko ścieżki rowerowe, ale 
również centra przesiadkowe 
bike&ride i park&ride. To jest 
bardzo duże przedsięwzięcie, 
na które nie byłoby stać samo-
dzielnie poszczególnych samo-
rządów. Parkingi dla samocho-
dów będą znajdować się obok 
dworców kolejowych w Lewinie 
Brzeskim, Tułowicach i Suchym 
Borze. Parkingi dla rowerów po-
wstaną tam, gdzie są przystan-
ki autobusowe – mówił starosta 
Lakwa.

Atuty wspólnego przystą-
pienia do projektu podkreśla 
marszałek Andrzej Buła: – 
Pieniądze łączą. Gminy po-
wiatu opolskiego zjednoczyły 
się w myśleniu, co mogą zro-
bić za otrzymane pieniądze. 
To bardzo duży projekt, wart 

50 milionów złotych. Pienią-
dze gminy połączyły nie tylko 
w dziedzinie niskiej emisji, ale 
też termomodernizacji, rewi-
talizacji. Wszędzie jest zgoda 
na co chcemy przeznaczyć 
pieniądze – mówi.

 
NOWE ŚCIEŻKI I PARKINGI
Najszybciej prace rozpoczną 

się w gminie Komprachcice oraz 
w Suchym Borze. W gminie Kom-
prachcice ciąg pieszo-rowerowy 
zostanie wybudowany wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 429. Cen-
trum przesiadkowe zostanie 
wybudowane przy dworcu kole-
jowym w Suchym Borze. Znaj-
dą się tam parkingi park&ride 
i bike&ride, przebudowana zo-
stanie również droga powiatowa, 
wzdłuż której planowany jest prze-
bieg ciągu pieszo-rowerowego.

DLA MIESZKAŃCÓW, 
TURYSTÓW I STUDENTÓW
Gmina Turawa chce połą-

czyć ścieżką rowerową okoli-
ce centrum handlowego Tura-
wa z jeziorem średnim, co na 
pewno podniesie turystyczną 
atrakcyjność takiego rozwią-
zania.  W ramach projektu 
zbudowane zostaną również 2 
kładki pieszo-rowerowe w cią-
gu ul.  Opolskiej w Turawie 
oraz przy moście na rzece 
Mała Panew.

W gminie Prószków ścieżka 
rowerowa połączy tzw. pomo-
logię ze Złotnikami. W samych 
Złotnikach poszerzona zosta-
nie jezdnia. Tu także wybu-
dowany zostanie parking dla 
rowerów.

Więcej o projekcie – strona 3

33,19 KM NOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

4  PARKINGI TYPU „PARKUJ I JEDŹ” – 66 MIEJSC POSTOJOWYCH

6 PARKINGÓW DLA ROWERÓW – 160 MIEJSC POSTOJOWYCH

3  NOWE WĘZŁY PRZESIADKOWE

Te nowe ścieżki rowerowe ucieszą wszystkich, którzy kochają rowery - tak jak rodzina Ilony Mosiądz z Gródczan
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 SAMORZĄD

DIONIZY DUSZYŃSKI, 
wójt Popielowa od 1990 roku

-  To  by ł y  z u p e ł -
nie inne czasy. Wte-
dy gospodarka by ła 
scentralizowana. Bar-
dzo dobrze pamiętam 
przydzia ły na cegły, 
materiały budowlane. 

W zasadzie wszystko było limitowa-
ne. Wielu rzeczy brakowało w skle-
pach i hurtowniach. Przed reformą 
budżet ustalany był centralnie. Mo-
głem sobie inwestycje zaplanować, 
a ostatecznie i tak decyzja zapadała 
u wojewody. Reforma dała szansę 
na samorządzenie. Wybór rad, prze-
kazanie gminom majątku, wspólne 
decydowanie o tym, na co zostaną 
wydane pieniądze. To był zupełnie 
inny czas. Od Niemców uczyliśmy 
się samorządu. Przyglądaliśmy się 
tam, na jakich zasadach to wszystko 
funkcjonuje.

STANISŁAW BELKA
starosta oleski od 2014 roku

- W roku 1975 były 
l ikwidowane powiaty, 
a my przeszl iśmy do 
województwa często-
chowsk iego .  By łem 
wtedy radnym w gmi-
n ie  Rudn ik i .  To  by ł 

bardzo duży problem. Dokumenty 
krążyły po wielu powiatach, a my 
musieliśmy od nowa wydeptywać 
ścieżki. Powiat oleski zmieniał gra-
nice wojewódzkie trzy razy. Kolejny 
projekt reformy miał nas włączyć 
do województwa opolskiego. Wtedy 
wiedzieliśmy, że chcemy wejść z ca-
łym rejonem oleskim. Ale i tak nie 
zostały zachowane granice z czasów 
przynależności do częstochowskie-

go - dołączone do nas zostały Zębo-
wice i Dobrodzień, a jednocześnie 
straciliśmy gminy Panki, Przystajń, 
Ciasna i Lasowice. Ale jest o wiele 
łatwiej niż wtedy, gdy byliśmy włą-
czeni do częstochowskiego.

ANDRZEJ KASIURA
burmistrz Krapkowic, członek 
zarządu województwa opolskiego 
w latach 2002-2010

- Powstanie samo-
rządu to także pojawie-
nie się tematu mniej-
szośc i  narodowych. 
Niedawno obchodzi-
l iśmy 25 lat naprawy 
dob r ych  s tosunków 

z Niemcami. Reforma pozwoliła, by 
poprzez samorządy ludzie z mniej-
szości niemieckiej mogli  działać 
w lokalnej społeczności. Powołani 
zostali na radnych, wójtów, burmi-
strzów, mają współudział we władzy 
na poziomach powiatów, zarządu 
województwa. To wszystko jest po-
wiązane i pozwoliło na większą tole-
rancję oraz zrozumienie.

HENRYK LAKWA
starosta opolski od 1999 roku

-  Obser wowałem, 
jak zmieniała się Pol-
s k a  s a m o r z ą d o w a , 
kiedy powstał trójstop-
niowy podział władzy. 
Po pierwszej reformie 
przydzielano pienią-

dze tam, gdzie życzyła sobie tego 
Warszawa. Z biegiem czasu liczba 
dotacji zmniejszyła się, kosztem sub-
wencji i dochodów własnych. Dzisiaj 
samorządy mogą wydawać pienią-
dze tam, gdzie są największe po-
trzeby i oczekiwania mieszkańców. 

Sama walka o utrzymanie naszego 
województwa była czymś niesamo-
witym, wspaniałym i procentuje do 
dziś. Dzisiaj możemy dziękować za 
to, że jesteśmy samodzielnym regio-
nem. Te dobrodziejstwa, inwestycje 
z dofinansowaniem Unii Europejskiej 
czy rządu możemy zobaczyć na każ-
dym kroku. Również udział własny 
z wpływów z podatków powoduje, że 
żyje nam się tutaj lepiej.

ARTUR ROLKA
burmistrz Paczkowa od 2014 roku

- Samorząd bardzo 
dobrze sprawdził się 
w naszym kraju. Jas-
no podzielone zadania 
dały energię do rozwo-
ju wszystkiego tego, co 
dzisiaj obserwujemy. 

Ustawa o samorządzie gminy pozwo-
liła mieszkańcom na decydowanie 
o własnym, niedużym terenie. To jest 
niesamowity plus, bo kto lepiej zadba 
o swój lokalny rynek od człowieka, 
który tam mieszka. Dzisiaj samorząd 
to nie instytucja, ale korporacja. Tutaj 
pracuje się na planach i założeniach. 
Jest konkurencja. Im więcej miesz-
kańców, tym więcej podatków. Im 
sprawniejsi samorządowcy, tym sku-
teczniejsze zabieganie o dotacje.  Tu-
taj jest potrzebna odwaga i energia.

JÓZEF SEBESTA
marszałek województwa 
opolskiego w latach 2006-2013

-  P racę  w  samo-
rządzie województwa 
zaczynałem jako mar-
szałek z Platformy Oby-
watelskiej, która współ-
rządziła w koalicji z PSL 
i mniejszością niemie-

cką, a wojewoda był z PiS. Udało nam 
się w prosty sposób zaprosić wojewo-
dę do wspólnego uczestniczenia w ży-
ciu regionu, chociażby przez comie-
sięczne sesje sejmiku województwa, 
w których systematycznie brał udział. 
Taki zwyczaj trwał przez lata. Ze smut-
kiem stwierdzam, że chyba ta współ-
praca się zakończyła.

Jeśli idzie o ważne decyzje, to nie 
było większych sporów. Udało się zre-
alizować projekt zapory w Nysie i re-
gulacji Nysy Kłodzkiej za ponad 400 
milionów złotych, rząd PO podjął de-
cyzję o rozbudowie Elektrowni Opole. 
Za sukces uważam również przenie-
sienie Centrum Terapii Nerwic z pała-
cu w Mosznej  do nowo wybudowane-
go pawilonu.

KS. BISKUP ANDRZEJ CZAJA
ordynariusz opolski

- Reforma samorzą-
dowa w Polsce bardzo 
się udała i oby się na-
dal rozwijała. W czasie 
obrony Opolszczyzny 
i obrony tożsamości, 
w 1998 roku, mieszka-

łem w Lublinie, ale dzięki relacjom 
arcybiskupa Alfonsa Nossola, ze 
sprawami regionu byłem na bieżąco. 
Dzień, w którym udało się obronić 
bytność Opolszczyzny, jest bardzo 
ważny. Na ziemię opolską wróciłem 
w 2009 roku i jestem świadkiem roz-
woju naszego województwa, za co 
dziękuję. Jej piękno widać gołym 
okiem. Nie zawsze doceniamy za-
angażowanie oraz pozytywny styl 
pracy samorządowców, a mamy się 
z czego, po tych 20 latach, cieszyć. 
Mamy wspaniałych ludzi. Wszystkim 
życzę jedności i dalszego zaangażo-
wania dla regionu, bez negatywnych 
emocji.

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: 

Jak było 20 lat temu? Jak przez ten czas zmienił się samorząd?
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INWESTYCJE

OBWODNICA MALNI I CHORULI ZGODNIE Z PLANEM 
Budowa obwodnicy idzie pełną parą. Po-
nad 6 kilometrów nowej drogi, budowa-
nej w technologii  betonowej,  poprawi 
dojazd do autostrady A4.  Roboty ziemne 
ukończono już w 80 procentach, a całość 
powinna zostać zakończona w połowie 
przyszłego roku. To największa inwesty-
cja na drogach wojewódzkich w regionie. 
Obwodnica będzie poprowadzona nowym 
śladem drogi wojewódzkiej nr 423, bę-
dącym połączeniem Opola z węzłem au-
tostradowym „Gogolin”. Na drodze po-
wstaną 3 ronda oraz wiadukt nad drogą 
wojewódzką 424. DO BUDOWY OBWODNICY BĘDZIE POTRZEBA OKOŁO  28 000 m3

 BETONU

Zdjęcia: Łukasz Józwenko,  Mateusz Tomczak

LEONARD PIETRUSZKA
wójt Komprachcic

– Jesteśmy po przetargu, 
podpisujemy umowę z wy-
konawcą. Ścieżka będzie 
wybudowana w sołectwie 
Ochodze, gdzie nie było 
nawet pobocza. W tym 

miejscu droga jest bardzo niebezpieczna, 
ponieważ tędy prowadzi  objazd, gdy 
zamknięta jest autostrada A4.

RÓŻA MALIK 
burmistrz Prószkowa 

– Zyskają głównie 
mieszkańcy, ale to 
również duże udogod-
nienie dla przyszłych 
studentów. W tym roku 
przecież w Prószkowie 

rozpoczyna się budowa instytutu dla 
potrzeb rynku rolno-spożywczego.

WALDEMAR KAMPA
wójt Turawy

– Czeka nas bardzo 
dużo pracy. Przed nami 
procedura przetargowa. 
Najbardziej zadowoleni 
powinni być mieszkańcy 
Kotorza Małego. Przy 

tamtejszej  stacji kolejowej  zostanie 
zbudowany parking z miejscami dla 36 
rowerów.

KRZYSZTOF MUTZ
wójt Tarnowa Opolskiego

 – To dla gminy jedna 
z największych inwe-
stycji, ale jest to także 
bardzo skoordynowane 
działanie między gmina-
mi. Możemy połączyć te 

ścieżki. Projektując je, współpracujemy 
z sąsiadami.

Ponad 33 kilometry nowych ścieżek rowerowych

GMINA CHRZĄSTOWICE: 
 –  budowa ścieżki pieszo-rowerowej  z Lędzin do Suchego 

Boru i przebudowa drogi wzdłuż ścieżki 
 –  budowa  parkingu park&ride i bike&ride przy dworcu 

kolejowym w Suchym Borze
GMINA KOMPRACHCICE:

 – budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z kładką na 
odcinku Ochodze –Komprachcice i przebudowa drogi 
wzdłuż ścieżki
GMINA LEWIN BRZESKI:

 –  budowa centrum przesiadkowego przy dworcu ko-
lejowym w Lewinie Brzeskim – min. miejsca posto-
jowe  park&ride i bike&ride oraz remont dojścia do 
dworca

GMINA ŁUBNIANY:
 –  budowa ścieżki rowerowej od Kępy w kierunku Łubnian 

przez Luboszyce do Biadacza
 –  budowa km ścieżki rowerowej od Brynicy do przysiółka 

Surowina 
 –  poszerzenie jezdni wzdłuż budowanych ścieżek

GMINA PRÓSZKÓW:
 –  budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Złotniki 

– Prószków i przebudowa drogi wojewódzkiej wzdłuż 
nowej ścieżki

 –  budowa parkingu bike&ride w Prószkowie 
GMINA TARNÓW OPOLSKI:

 –  budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Miedzia-
na – Kosorowice i przebudowa drogi wzdłuż tego ciągu

 –  budowa parkingu park&ride i parkingu bike&ride w pobli-
żu dworca kolejowego w Tarnowie Opolskim
GMINA TUŁOWICE:

 –  budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z Tułowic Ma-
łych i Ligoty Tułowickiej do centrum przesiadkowego 
w rejonie dworca PKP w Tułowicach

 –  budowa parkingów bike&ride i park&ride w ramach 
centrum przesiadkowego w przy stacji PKP w Tułowi-
cach
GMINA TURAWA:

 –  budowa ścieżki rowerowej z CH Turawa Park do Tura-
wy oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew 
i przebudowa drogi wzdłuż ścieżki

 –  budowa parkingu bike&ride w Kotórzu Małym

W powiecie opolskim powstanie wiele nowych dróg dla rowerów, parkingów, będą nowe centra przesiadkowe. Co zaplanowały gminy 
w ramach projektu?
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SPOŁECZEŃSTWO

Emeryci wiedzą,  
co to zabawa

 
Ponad 1000 seniorów z województwa opolskiego spot-
kało się na terenie strzelnicy garnizonowej w Opolu 
Winowie. Tradycyjnie, na początek wakacji, Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy pomocy finan-
sowej urzędu marszałkowskiego, zorganizował zabawę 
z okazji Światowego Dnia Inwalidy. 

Były tańce, śpiewy, ale i sportowa rywalizacja drużyn, których 
kapitanami byli lekkoatleta Władysław Kozakiewicz oraz mar-
szałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Na imprezę  

przyjechali też strażacy ochotnicy z Mąkoszyc i Lubszy, którzy 
uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy. 

– Seniorzy coraz częściej chcą się integrować, spotykać, spę-
dzać ze sobą czas – mówił prezes opolskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bogusław Sałatyński, 
ciesząc się z frekwencji na imprezie. A marszałek Andrzej Buła 
podkreślał, że pomoc urzędu dla seniorów nie jest jednorazowa: – 
Jesteśmy na co dzień z naszymi seniorami. Mamy program Opol-
skie dla Rodziny, kartę dającą możliwość korzystania ze zniżek. 
Ale czas na wspólne spotkania też jest bardzo ważny. (pw)

Z LEOKADIĄ  
KUBALAŃCĄ,  
przewodniczącą Forum 
Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskie-
go, rozmawia Karolina 
Kondracka

 – Z jakimi problemami 
zmagają się seniorzy ?

 – Nie da się uogólnić. Czę-
sto słyszę o samotności, cho-
robie, która utrudnia wyjście 
z domu. Wiele starszych osób 
odmawia sobie spotkania w ka-
wiarni, bo ich na to nie stać. Jak 
mają wybrać między kupnem 
leków a spotkaniem przy kawie, 
wiadomo, że wybiorą wizytę 

w aptece. W domach zatrzymu-
je choroba, bariera psychiczna 
czy bariery architektoniczne. 
Tutaj jest nadal dużo do zrobie-
nia. Znacząco tę sytuację zmie-
niają organizacje pozarządowe 
np. Caritas.

 – Samotność ?
 – Dużo osób zamyka się 

w sobie. Przed powiększeniem 
granic Opola mieszkało tutaj 
30 tys. seniorów, z czego tylko 
1 700 to aktywne osoby. Bez 
problemu można zauważyć, że 
na wielu wydarzeniach organizo-
wanych dla tego środowiska po-
jawiają się te same twarze. Mo-
ment przejścia na emeryturę jest 
dla wielu ludzi bardzo trudny. 
Czas staje się pusty. Monoto-
nia, powtarzające się czynności, 
brak pieniędzy. Wbrew pozorom, 
większy problem z procesem 
starzenia się mają panowie. Nie 
lubią przyznawać się do tego, 
że są seniorami. Dlatego rzad-
ko widzimy ich na spotkaniach, 
chcą być zawsze młodzi.

 – Jednak nie zawsze tak 
jest…

 – Ja zawsze chciałam być 
wśród ludzi i z nimi pracowa-

łam. Jestem aktywna, działam 
również społecznie w Radzie 
Seniorów Miasta Opola. Rada 
podjęła działania zmierzające 
do uzyskania przez miasto cer-
tyfikatu WHO „Miasto przyja-
zne starzeniu”. List intencyjny 
został złożony, czekamy na od-
powiedź. Weszlibyśmy do gro-
na 400 miast na świecie. Tylko 
trzy miasta w Polsce mogą się 
nim szczycić. Certyfikat daje 
prestiż, ale też zobowiązanie. 
Samorząd musi przestrzegać 
zasad, na których jest on op-
arty, a nam daje pewność, że 
sprawy seniorów zawsze będą 
ważne. To jest niezbędne do 
zmian.

 – Czego oczekują senio-
rzy?

 – Ludzie mają różne potrze-
by. Nadal jednak za dużo jest 
barier architektonicznych, brak 
ławek, odpowiednich chod-
ników. Przy marszałku woje-
wództwa działa Forum Senio-
rów Samorządu Województwa 
Opolskiego. Tutaj mamy obraz 
całego województwa. Działa-
my w czterech zespołach te-
matycznych. Wybieramy naji-
stotniejsze problemy i chcemy 

opracować diagnozę pokazują-
cą, jak żyjemy i czego nam po-
trzeba. Zrozumieliśmy również, 
że ważna jest nie tylko relacja 
senior – senior, ale też senior – 
młodzież. Widzimy możliwości 
międzypokoleniowego porozu-
miewania się.

 – I teraz seniorzy spotyka-
ją się z młodzieżą…

 – Od młodych oczekujemy 
wiedzy. Chcę, aby nas trakto-
wali z szacunkiem i nie margi-
nalizowali. Lubimy rozmawiać, 
dyskutować. Młodzież ma zu-
pełnie inny pogląd na życie 
i inne wyobrażenie o życiu niż 
my, będąc w ich wieku. Róż-
nimy się również tym, że my 
w ich wieku już byliśmy, a oni 
dopiero będą. Tę nić porozu-
mienia pokazało spotkanie 
w Pawłowicach, gdzie wspólnie 
z młodzieżą rysowaliśmy pla-
katy związane ze 100-leciem 
niepodległości. Początkowa 
myśl „co ci staruszkowie mogą 
nam dać”, „co ci młodzi wiedzą” 
przerodziła się we wspaniałą 
współpracę. Nad pustą kartką 
zniknęły bariery wiekowe, po-
sypały się pomysły, powstały 
interesujące prace. Pierwszy 

moment w takich znajomoś-
ciach jest zawsze trudny. Jeste-
śmy w stanie się dużo od siebie 
nauczyć. Nasze doświadcze-
nie pozwala młodym na to, by 
„nie wyważali otwartych drzwi”. 
Przecież my już przez to prze-
szliśmy. Młodzi po takim spot-
kaniu są przekonani, że nie jest 
to tylko „ględzenie staruszków”.

 – Jakie będą kolejne kro-
ki?

 – Chcemy wiedzieć, czym 
żyje młodzież nie tylko w du-
żych miastach, ale również na 
wsi. Organizujemy wspólne wy-
jazdy oraz spotkania z miesz-
kańcam i  poszczegó lnych 
powiatów. Zależy nam, aby wy-
nikły z tego konkretne rozwiąza-
nia. Pomysły przekażemy mar-
szałkowi województwa. Jestem 
przekonana, że mamy sobie 
wiele do zaoferowania. Chcemy 
też obalić przekonanie niektó-
rych burmistrzów i wójtów, że 
seniorom wystarczy telewizor, 
kijki i siłownia pod chmurką, 
a młodzieży boisko i wycieczka. 
Chcemy mieć wpływ na otacza-
jący nas świat. Mamy wiedzę 
i doświadczenie, nie bójcie się 
tego wykorzystać!

Mamy sobie wiele do zaoferowania

Zdjęcia: Łukasz Józwenko
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RODZINA

Karolina Kondracka 

Tysiące kobiet i malu-
chów już skorzystało. 
„Opolskie dla Rodziny” 
to szeroka oferta bezpłat-
nej pomocy – badań, kon-
sultacji i diagnostyki. 
Przyjdź, sprawdź, bądź 
pewny.

Specjaliści przekonują, a za-
chęcają ci, którzy już skorzysta-
li. Projekty realizowane w po-
wiatach, w ramach programu 
„Opolskie dla Rodziny”, oferują 
kompleksową pomoc. Lekarze, 
pielęgniarki, położne i rehabi-
litantki wspierają, uspokajają, 
przygotowują do porodu, ale 
również ułatwiają i ukierunko-
wują młodych rodziców. O tym, 
jak duże jest zainteresowanie, 
świadczą nie tylko statystyki, 
ale tłumy, które już drugi raz 
odwiedziły Centrum Handlowe 

Karolinka w ramach akcji „Ka-
rolinka. Na zdrowie”. Przez całą 
sobotę, 8 lipca, instytucje i szpi-
tale promowały projekty wspar-
cia rodzin. Przypomnijmy, że 
w trakcie pierwszej takiej akcji, 
przed blisko trzema miesiąca-
mi, z oferty skorzystali opolscy 
seniorzy. Podczas drugiej od-
słony wydarzenia, specjaliści 
odpowiadali na pytania na te-
mat karmienia piersią, można 
było skonsultować rozwój psy-
choruchowy malucha. Panie 
oczekujące dziecka mogły do-
wiedzieć się o badaniach pre-
natalnych czy szkołach rodze-
nia. To, co zostało w namiastce 
zaprezentowane podczas akcji, 
jest dostępne w miejscach rea-
lizacji projektów.

TRZY RAZY WIEDZA
W programie aktywnie działa 

Szpital Powiatowy w Strzelcach 
Opolskich. Ma do zaoferowania 
m.in. badania prenatalne, szko-

łę rodzenia, wizyty położnych 
u mam, które urodziły dziecko. 
Do skorzystania z tych form 
zachęca położna Beata Pisar-
ska. – Przyszłe i obecne mamy 
mają wiele obaw, wątpliwości, 
często wyczytanych w mało 
naukowych źródłach. Mimo po-
wszechnego dostępu do wie-
dzy, boją się porodu, bólu, tego 
co będzie, jak maluch pojawi 
się już na świecie. To po prostu 
dla nich coś nowego, niezna-
nego. Naszą rolą jest je popro-
wadzić, uspokoić, ale przede 
wszystkim wyedukować. Spot-
kania wpływają na psychicz-
ne nastawienie, a świadoma 
mama, to spokojna mama – 
mówi Beata Pisarska.

PANIKA ZŁYM DORADCĄ
Alina Kowalczykiewicz – 

Kuta, pediatra i neonatolog 
z Centrum Ginekologii, Położ-
nictwa i Neonatologii w Opolu 
ocenia rozwój dzieci pod kątem 
osiągania „kamieni milowych” 
w kolejnym miesiącu życia. 
Diagnozowanych jest pięć sfer 
– ruchowa, motoryki dużej, mo-
toryki precyzyjnej, sfery emocjo-
nalnej i społecznej. – Rodzice 
zgłaszają się profilaktycznie. Są 
też niekiedy zaniepokojeni roz-
wojem swoich dzieci. Mają dużo 
pytań, są coraz bardziej świa-
domi – zaznacza lekarka. Cza-
sami, jak przyznaje Małgorzata 
Gawor, pediatra, neonatolog, 
rodzic chce potwierdzenia swo-
ich obserwacji. Jedynie część 

maluchów wymaga dalszej diag-
nostyki, rehabilitacji czy kontroli. 
– Nie wpadajmy w panikę i nie 
słuchajmy bezkrytycznie rad od 
osób, które nie są specjalistami 
–  apeluje lekarka.

MEDYCYNA SIĘ ZMIENIA 
Zuzanna Wichary, położna 

z Optima Medycyna, zachęca 
do tego, aby korzystać z naj-
nowszej wiedzy specjalistów-
-praktyków. – Mamy często 
posiłkują się wiedzą rodziców 
i babć. Należy pamiętać, że 
medycyna bardzo szybko się 
rozwija. Mama może poczuć się 
niepewnie. Nie wie, czy słuchać 
położnej czy bliskiej jej osoby. 
Warto wiedzę uzupełnić i ko-
rzystać z programów, które dają 
gwarancję bezpiecznej opieki 
nad dzieckiem. Bo ten maluch 
jest najważniejszy – mówi spe-
cjalistka.

Agnieszka przyjechała do 
Karolinki, aby zrobić zakupy. 
Konsultantów odwiedziła wraz 
ze swoim dzieckiem. Przyzna-
je, że wcześniej nie wiedziała, 

że może skorzystać z wielu 
propozycji opieki nad najmłod-
szymi. – Moje dziecko zostało 
zdiagnozowane i teraz czuję 
się spokojniejsza. Wiem, że 
nie ma wady postawy. Zbada-
no mu również stopy. Program 
„Opolskie dla Rodziny” to bar-
dzo duże wsparcie. Podpowia-
da, jak można wesprzeć rozwój 
malucha – mówi mama.

Małżeństwo Jacek i Ewelina 
spodziewają się drugiego dzie-
cka. Nie dziwi, że to właśnie 
poradnie dla przyszłych mam 
najbardziej ich zainteresowa-
ły. – Skorzystamy ze szkoły 
rodzenia. Mamy córkę, która 
została przebadana. Przed 
narodzinami drugiego dziecka 
ma się z jednej strony wiedzę, 
ale też wiele nowych pytań. 
Wiem również, że mogę liczyć 
na specjalistyczną pomoc już 
po porodzie – dodaje Ewelina. 
Z badań skorzystała również 
pięcioletnia Jagoda, córka 
Teresy i Łukasza. – Poprzez 
zabawę nasza córka została 
przebadana pod kątem prawid-

łowości układu kostnego. Urzą-
dzenie bada wady postawy 
i później je koryguje. Polubiłam 
profil facebookowy „Opolskie 
dla Rodziny” i korzystam z tych 
możl iwości,  które on daje. 
Jako rodzina, wspólnie dbamy 
o ruch. Praktycznie codziennie 
jesteśmy na rowerach. Często 
tę aktywność inspiruje nasze 
dziecko – mówi Jacek.

Ze specjalistami rozmawia-
ły całe rodziny, które udając 
się na zakupy, mogły również 
zapoznać się z ofer tą bez-
płatnych porad w całym re-
gionie, dostępnych właśnie 
w ramach programu „Opolskie 
dla Rodziny”. Przypomnijmy, 
że udzielane są one nie tylko 
mamom, ale i również m.in. se-
niorom, osobom zmagającym 
się z cukrzycą czy zagrożonym 
rakiem jelita grubego.

Dziecko i mama w dobrych rękach
ROMAN KOLEK
wicemarszałek 
województwa opolskiego 

 – Program 
dostarcza 
w i e l u  pozy-
tywnych opinii 
zadowolonych 
rodziców, le-
karzy, pielęg-

niarek, położnych. To ewe-
nement w skali kraju, bo 
jako jedyne województwo 
realizujemy tak szeroko za-
krojony projekt, nastawiony 
na poprawę opieki nad mat-
ką i dzieckiem. Chodzi tu 
o jakość opieki i sprzyjanie 
zwiększaniu więzi pomiędzy 
matką i dzieckiem. Zależy 
nam, aby jak najwięcej osób 
skorzystało z możliwości 
bezpłatnego i ogólnodostęp-
nego wsparcia.

EDWARD PUCHAŁA
dyrektor Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
– Liczby mówią same za siebie. Ogółem z projektu realizowanego przez nasze Centrum oraz ZOZ 
w Nysie skorzystały do tej pory blisko 4 tysiące osób. Wykonaliśmy ponad 1000 bezpłatnych badań 
prenatalnych. Nasi specjaliści udzielili rodzicom co najmniej 2400 porad. Badań diagnostycznych i po-
rad związanych z rozwojem dzieci do lat 2 zrealizowaliśmy ponad 2000. Widać wyraźne zaintereso-

wanie różnymi formami pomocy. To jedyna możliwość uzyskania tak szerokiego wsparcia poza systemem zdrowotnym. 
Zachęcam tych, którzy jeszcze do tej pory z niego nie skorzystali. Czekają na państwa lekarze różnych specjalności, 
rehabilitanci, położne, psycholog, dietetyk, neurologopeda.

W Karolince można było m.in. zbadać postawę dziecka

Aby dowiedzieć się 
więcej, wystarczy 
odwiedzić wyszukiwarkę 
zamieszczoną na stronie 
internetowej: 
dlarodziny.opolskie.pl
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Karolina Kondracka 
Piotr Wrona

Emerytura nie musi być 
nudna i ograniczona do 
siedzenia w oknie. Jedni 
podróżują po świecie, bio-
rą śpiwór na ramę roweru 
i wyruszają na szlaki tu-
rystyczne. Inni strzelają 
z broni czy szyją stroje 
ludowe. Inspirują i chcą 
inspirować.

NA PASJĘ ZAWSZE JEST CZAS
Najlepiej czuje się w stroju 

ludowym, a energii dodają jej 
występy. Mimo, że swoją pra-
cę wspomina jako wyczerpują-
cą, zawsze odnajdywała w niej 
pasję i spełnienie marzeń. Te-
raz te marzenia może rozwijać 
bez przeszkód. Od kilku lat jest 
na zasiłku przedemerytalnym. 
Czuje, że żyje. Urszula Trytko, 
liderka założonego 21 lat temu 
zespołu „Dziewiętliczanki”, była 
majstrem w „odzieżówce”. Po 
zamknięciu zakładów pojawiło 
się bezrobocie, konieczność 
pracy w sklepie czy jako pomo-
cy w szkole. – Dopiero będąc 
na zasiłku odkryłam, czego 
oczekuję od swojego życia – 
mówi. Pomaga jej wyobraźnia 
i - jak przyznaje - w głowie ma 

cały czas abstrakcyjne obra-
zy. Największą radość sprawia 
jej szycie strojów dla dzieci. – 
„Mali Dziewiętliczanie” są moim 
oczkiem w głowie. Chcę, żeby 
tradycje ludowe były u nas kul-
tywowane. Występujemy na 
różnych imprezach. Jesteśmy 
tam, gdzie gra muzyka – doda-
je.

Jeźdz i  do Muzeum Wsi 
Opolskiej, aby podpatrywać 
i nauczyć się szyć stroje według 
śląskiego wzoru. Zwraca uwagę 
na detale. Przyznaje, że potra-
fi tworzyć je nieustannie przez 
dwa tygodnie, tak aby cały ze-
spół mógł zaprezentować się 
w nowych strojach. Mówi, że 
jak była jeszcze w szkole, ma-
rzyła o szyciu strojów ludowych. 
Wtedy jej talent zauważył je-
den z nauczycieli, który chciał, 
aby studiowała w Krakowie. 
– Zawsze uwielbiałam malo-
wać i rysować. Projektowanie 
przychodziło mi bez wysiłku 
– wspomina. Cieszy się, że 
może bawić się tym, co kiedyś 
przynosiło jej pieniądze. Szyje 
nawet nocami, opowiada, że 
jak zacznie, nie składa maszy-
ny. Choć w domu nie brakuje 
zajęć, zawsze znajdzie czas 
na pasję.  – Mieszkam na wsi 
i w domu jest zawsze dużo pra-

cy, ale staram się znaleźć czas 
na swoje zainteresowania – do-
daje z uśmiechem.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Magazynier w miejscowym 

PGR, wychowawca w szkole 
rolniczej. Czesława Dylak z Po-
mianowa Dolnego pracowała 
przy młodym bydle, a w Tech-
nikum Rolniczym w Ludowie 
Polskim opiekowała się mło-
dzieżą.  – Świątek, piątek i nie-
dziela, jak to się mówi – kalen-

darz ze ściany, zegarek z ręki. 
Dopiero na emeryturze mogę 
sobie pozwolić na to, że jadę 
tam, gdzie mam ochotę – mówi. 
Przewodniki kupuje nie po to, 
aby oglądać w nich zdjęcia, ale 
żeby wyznaczać cele kolejnych 
podróży. Lubi to, co nieznane. 
– Za każdym razem dołączam 
się do ludzi, których nie znam. 
A jak już mnie poznają, naj-
częściej mówią o mnie „dusza 
towarzystwa” – opowiada o so-
bie.

Interesuje ją stara architek-
tura, kocha ogrody. Nie dzi-
wi więc, że z rozrzewnieniem 
wspomina swoje wyjazdy do 
Włoch, które najbardziej jej się 
podobają. – Piękno gór, ten 
krajobraz, gaje oliwne, drzewa. 
Kultura i otwartość Włochów – 
wymienia. Uważa, że aby pod-
różować, nie trzeba znać języ-
ków. Otwartość i uśmiech na 
twarzy łamią wszelkie bariery, 
nawet te językowe. – Oczekuj 
od ludzi tego, czego oczekujesz 
od siebie, czyli szczerości – to 
jej dewiza.

Często też pracuje jako wo-
lontariuszka. Kiedy w jej wsi 
rozpoczął się remont miejsco-
wego zabytkowego kościółka, 
była jedną z pierwszych, która 
zorganizowała akcję zbierania 
na ten cel pieniędzy. Angażu-
je się w organizację festynów, 
jest jej pełno tam, gdzie jest 
zabawa. Ale jak ktoś potrzebu-
je spokoju, potrafi zamilknąć. 
– Uśmiech to lekarstwo na 
wszystko. Otwórz serce, mów 
prawdę. Nawet jak ktoś jest nie-
uprzejmy, staraj się go zrozu-
mieć – zachęca. 

BABECZKA Z BRONIĄ W RĘCE 
Dwie, pozornie wykluczające 

się pasje, ale łączy je precy-
zja i siła spokoju. Anna Fesiak 
z Nysy kocha szydełkowanie, 
które ją uspokaja, cieszy i po-
zwala nie myśleć o chorobie. 
Nie mniej radości sprawia jej 
trzymanie w ręku broni – na 
zawodach zajęła trzecie miej-
sce w strzelaniu w kategorii 
kobiet. Przed emeryturą nigdy 
nie miała pistoletu w ręku. Te-

raz do prochu poczuła pasję. 
– Pamiętam, jak pierwszy raz 
byłam na strzelnicy. Pokazano 
mi, jak przykłada się broń do 
ramienia i po prostu uczyliśmy 
się strzelać. Na początku była 
to wiatrówka, następnie broń 
krótka. Kiedy już nauczyliśmy 
się strzelania, zaczęły się emo-
cje, zaczęły liczyć się punkty. 
Okazało się, że jestem w tym 
strzelaniu bardzo dobra. Każda 
wizyta na strzelnicy dostarczała 
mi wiele radości – objaśnia.

Uważa, że każda zdobyta 
w życiu umiejętność jest przy-
datna. Ta związana z szydeł-
kowaniem zaowocowała doce-
nieniem jej talentu. – Zrobiłam 
naszyjnik utworzony z 400 
kwiatów. Moje rękodzieło nie-
jednokrotnie zostało już zauwa-
żone w trakcie targów z udzia-
łem twórców ludowych. Swoje 
prace wystawiam w trakcie jar-
marku w Głuchołazach, jestem 
zapraszana na Święto Gór 
Opawskich – wymienia. 

KABARET ŻYCIA
Na emeryturze odkryła swój 

talent, tworzy z innymi emeryt-
kami kabaret „Reaktywacja”. 
Maria Chlebowska mówi, że 
w pierwszych dniach emerytu-
ry poczuła się jak wolny ptak. 
Na początku cieszyła się, że 
nie trzeba rano wstawać, cze-
sać się czy malować. Kiedy 

RADOŚĆ – NAJLEPSZE

Zespół śpiewaczy „Dziewiętliczanki” uświetnia wiele uroczystości m.in. gminne dożynki

Czesława Dylak czyli dusza 
towarzystwa

Anna Fesiak na strzelnicy
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LEKARSTWO NA ŻYCIE

wysprzątała wszystkie półki, 
opuściła ręce i powiedziała 

„tak dalej być nie może”.

Zwołała wtedy swoje kole-
żanki. – Nie chcemy siedzieć 
na kanapach i wyciskać w nich 
dziur. Śpiewamy, tańczymy, 
same  p i szemy  mono log i . 
Mamy również zespół wokal-
no muzyczny Fermata – wy-
mienia jednym tchem. Swoimi 
występami zespół uświetnia 
wiele uroczystości. Uśmiech 
to ich broń. Czują się młode 
duszą i  pokazują to swoim 
poczuciem humoru i dystan-
sem, także do samych sie-
bie. – Odkryłam w sobie duże 
pokłady twórcze. Poczułam 
wenę, opublikowałam tomik. 
Tematów dostarcza samo ży-
cie. Śmiejemy się z siebie, 
całego świata. Te tematy są 
dla nas inspiracją, nie płakać, 
nie martwić się - życie jest 
piękne do ostatniej chwili, za-
tem warto czerpać je pełnymi 
garściami – radzi i dodaje: - 
Każdy swój występ kończymy 
cudowną, wymowną piosenką 
„Jedno jest niebo dla wszyst-
kich, a my czekamy na mi-
łość”. Każda, nawet pozornie 
zwyczajna chwila jest piękna, 
a meta jest niedaleko, więc 

przed metą każdy spr inter 
przyspiesza – puentuje pani 
Maria.

POWITANIE 
PO POŻEGNANIACH

Jego znak rozpoznawczy 
to rower, kask, sakwy na ba-
gażniku i uśmiech na twarzy. 
Na dwóch kółkach przemie-
rza kilkanaście, kilkadziesiąt 
kilometrów dziennie. Odkry-
wa piękne miejsca, spotyka 
przyjaznych ludzi i cieszy się 
życiem. Namiot, z którym się 
nie rozstaje, staje w miejscu, 
które go urzeka. Wcześniej li-
czyła się praca, ale powikłania 
pogrypowe zmieniły wszystko. 
Przeszczep serca w wieku 62 

lat stał się początkiem nowego 
życia. Teraz przestrzega, aby 
inni nie lekceważyli choroby. 
–  Wydano na mnie wyrok. 
Usłyszałem, że nie doczekam 
kolejnego dnia. Zdążyłem po-
żegnać się z całą rodziną, 
ale życie szykowało dla mnie 
szczęśliwy scenariusz. Za-
ledwie po dwóch miesiącach 
znalazło się dla mnie młode 
serce. Żyję – wspomina Józef 
Hawryluk.

Poczu ł  p rzyp ływ n iesa-
mowitej energi i  i  apetyt na 
życie. Ku zdziwieniu lekarzy, 
jego rehabilitacja przebiegła 
błyskawicznie. Już po trzech 
miesiącach od operacji, sam 

jeździł samochodem do kliniki 
w Zabrzu. – Receptą dla czło-
wieka jest ruch. Przedłuża 
człowiekowi życie. Dla mnie 
najlepszą formą relaksu jest 
rower. Turystycznie staram 
się jeździć po 40 – 60 km. 
Ważna jest systematyczność 
– wyjaśnia. Nieprzekonanym 
poleca zasadę 21 dni. – Kiedy 
coś wykonujesz codziennie, 
wchodzi to w krew. Wystarczy 
niecały miesiąc wytrwałości – 
dodaje. 

Jazdę na rowerze zaczynał 
od 5 kilometrów. Jego rekord 
to 103. Wszystko stopniowo, 
systematyczność też przyszła 
z czasem.

Jedzie przed siebie, nigdy 
nic nie planuje. –  W młodo-
ści dużo chodziłem po górach. 
Zostało we mnie zamiłowanie 
do spędzania czasu z naturą. 
Biorę rower, namiot, śpiwór 
i jadę przed siebie – mówi. 
Często swoje podróże kieru-
je ku Czechom. – Po czeskiej 
stronie spotykam podobnych 
do mnie. To dobra okazja do 
zawierania znajomości i po-
konania części trasy wspólnie 
– wyjaśnia. Podczas tych wa-
kacji chce pokonać małopolski 
odcinek „autostrady rowero-
wej” wzdłuż Wisły.

Do aktywności  zachęca 
wszystkich, zwłaszcza tych 
najstarszych. Tych, którzy nie 
są gotowi na taki wysiłek, czy 
samotne podróżowanie, zachę-
ca do dołączenia się do grupy 
rowerowej. – W całym woje-
wództwie są tacy pasjonaci. Jak 
człowiek nie czuje się dobrze 
sam, zawsze warto dołączyć do 
takich osób. Wtedy jest raźniej 
– przekonuje. 

Jego  życ iowe mot to  to 
uśmiech i „dzień dobry” dla każ-
dego. 

– Nie można zmarnować 
życia, szczególnie tego 

danego drugi raz. 

Człowiek zrozumie, jeżeli do-
świadczy. Dziwią mnie starsze 
osoby, które kłócą się w kolejce. 
Po co?

CHCE SIĘ ŻYĆ
Wiktoria Noculak z Opola 

przez wiele lat prowadziła włas-
ny biznes, zakład krawiecki. 
Praca, dzieci, dom, brakowa-
ło czasu dla siebie i na swoje 
przyjemności. Dopiero teraz 
pełnymi garściami czerpie z ży-
cia. – Jazda na rowerze, kijki, 
taniec, ćwiczenia. Czuję, że 
żyję, oby do setki. Nie poddać 
się. Co daje radość? Wyciecz-
ki, wyjazdy, ogranicza mnie 
tylko portfel - mówi. Pierwsze, 
co zrobiła na emeryturze, to za-
łożyła togę Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Później przyszedł 
czas na prawdziwy indeks. Ma-
jąc 72 lata skończyła dwuletnie 
technikum edukacji bankowej 
i kosmetologię. – Teraz wpraw-
nie dbam o swoją cerę, znam 
się na wykresach giełdy i spo-
ro wiem o lokatach i papierach 
wartościowych – uśmiecha się. 
Już ma plan na wrzesień. Wte-
dy rozpocznie kurs masażu. 
Pływać nauczyła się mając 62 
lata. Przyznaje, że wcześniej 
na takie zwyczajne rzeczy nie 
miała czasu. - Robię to tylko dla 
siebie, dla przyjemności. Nie 
ma złego momentu na zmiany. 
Jedno jest potrzebne, chęć wyj-
ścia do ludzi – zaznacza.

Kabaret „Reaktywacja” po jednym ze swoich występów
Wiktoria Noculak studia rozpo-
częła jako seniorka

Józef Hawryluk jak zwykle na rowerze
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MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW W OPOLSKIEM

Przez pół roku Konwent 
Marszałków Województw 
RP spotykał się w wo-
jewództwie opolskim – 
jego przewodniczącym 
był marszałek wojewódz-
twa opolskiego Andrzej 
Buła.

Konwent dz ia ła  już od 
1999 roku. Wtedy, gdy 
powstał samorząd wo-

jewództwa, pojawiła się także 
potrzeba powołania takiego 
wspólnego forum gospoda-
rzy regionów. Od tego czasu 
– Konwent wypracował wiele 

zmian, dotyczących zarówno 
ustawodawstwa, jak i uspraw-
nień w organizacji współpracy 
samorządów województw z ad-
ministracją rządową. Przez te 
ostatnie pól roku marszałkowie 
spotykali się na obradach na 
Opolszczyźnie trzy razy, wy-

pracowali ponad  20 wspólnych 
stanowisk, które były przede 
wszystkim apelami do rządu 
o zmiany i wsparcie. Dotyczyły 
one spraw ważnych dla rozwo-
ju naszych małych ojczyzn – 
przede wszystkim zarządzania 
funduszami europejskimi teraz 

i w przyszłych latach, rozwoju 
obszarów wiejskich, ochrony 
zdrowia, inwestycji drogowych 
i kolejowych – mówi marszałek 
Andrzej Buła. 

Na kolejne pół roku przewod-
nictwo konwentu objęło woje-
wództwo mazowieckie.

Ostatnie spotkanie Konwentu Marszałków Województw odbylo sie w Sulisławiu. Gośćmi byli m.in. Christopher Todd z Komisji Europejskiej i minister inwestycji  i rozwoju Jerzy Kwieciński

Z CHRISTOPHEREM 
TODDEM, dyrektorem 
wydziału ds. Polski 
w Dyrekcji Generalnej 
ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej w Komisji 
Europejskiej, rozmawia 
Piotr Wrona

 – Rozpoczynają się nego-
cjacje związane z przyszłym 
budżetem unijnym. Na jakie 
inwestycje i programy zosta-
ną przeznaczone pieniądze 
w tym budżecie?

 – Spotkałem się z mar-
szałkami województw na Kon-
wencie Marszałków i rozma-
wialiśmy o perspektywach dla 
regionów. Konkretne prace nad 
budżetem unijnym rozpoczną 
się jesienią tego roku. Po roku 
2020 będą nowe, w porówna-
niu z obecnym okresem, te-
maty, czyli określone zostaną 
polityczne cele polityki spój-
ności. Chcemy skupić się na 
innowacjach, badaniach i roz-
woju. Drugim ważnym celem 
jest Europa bardziej przyjazna 
środowisku. Na te dwa obszary 
zamierzamy przeznaczyć 65 
proc. budżetu polityki spójno-
ści. Będziemy wspierać lokal-
ne partnerstwa. Szeroko zde-
fi niowanym celem jest Europa 
bliższa obywatelom – obejmuje 

on dziedzictwo kulturalne, bez-
pieczeństwo, wszystkie instru-
menty wynikające z lokalnych 
strategii rozwoju. Ale tak pla-
nujemy przyszły budżet, aby 
uprościć procedury i żeby była 
większa elastyczność w pro-
gramowaniu, m.in. możliwość 
przenoszenia budżetów między 
priorytetami, bez mozolnego 
procesu zmian dokumentacji, 
jak to jest w tej chwili.

Jak najszybciej musimy za-
cząć prace nad programami. 
Należy je budować w oparciu 
o dotychczasowe doświadcze-
nia. Opolszczyzna jest prymu-
sem wśród województw, które 
umiejętnie korzysta z funduszy 
unijnych. Osiągnęliście najlep-
szy wynik. Teraz musimy skupić 
się na myśleniu o tym, jak za-
trzymać młodych ludzi, aby nie 
chcieli wyjeżdżać, chcieli tutaj 
mieszkać i pracować.

 – Opolszczyzna jest naj-
mniejszym z województw. 

Jak ją można ocenić, porów-
nując do innych europejskich 
regionów o podobnej wielko-
ści?

 – Rzeczywiście Opolszczy-
zna jest jednym z mniejszych 
regionów Polski. Jeżeli idzie 
o liczbę mieszkańców, jest ich 
tutaj nieco mniej niż jeden mi-
lion osób. Ale powinniśmy pa-
trzeć na potencjał tego regionu. 
Porównajmy obecną sytuację 
województwa z tym, co było 
jeszcze 10 lat temu. To daje 
nam obraz rozwoju. Opolskie, 
mimo swoich rozmiarów, bar-
dzo dobrze wydało pieniądze 
w ramach polityki spójności – 
na rozwój regionu, wspieranie 
biznesu, na organizację miejsc 
pracy, na innowacje, na ba-
dania i rozwój. Nie wiem, jak 
będzie kształtował się poziom 
finansowania po uchwaleniu 
nowej perspektywy. Jestem 
przekonany, że fundusze powin-
ny być adekwatne na tyle, by 
mogły wspierać rozwój regionu.

 – Czy Polska i wojewódz-
two opolskie są przygoto-
wane na przyjęcie funduszy, 
związanych z nowymi unijny-
mi założeniami, czyli np. na 
wspieranie nowych techno-
logii?

 – Mimo tego, że jest wie-
le funduszy, nie jest łatwo je 
spożytkować. Powinniśmy się 
nadal koncentrować na inno-
wacjach, badaniach i rozwoju 
regionu. Jest to bardzo ważne 
dla skutecznego pozyskiwania 
pieniędzy przez województwa. 
Podpowiadam, aby wyspecja-
lizować się na dwóch, trzech 
dziedzinach i w tym obszarze 
konkurować. To prowadzi do 
znaczącego rozwoju. Dobrym 
przykładem jest wojewódz-
two podkarpackie, które zain-
westowało w dolinę lotniczą 
i rozwinęło ten potencjał. Opol-
skie powinno zrobić podobnie 
i skoncentrować się na swoim 
potencjale. Ważne, aby się nie 
rozdrabniać.

Warto się wyspecjalizować

Opolskie Wiadomości Regionalne
Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 p. 182, 
tel. 77 54 16 590
Redaguje zespół:  biuro.prasowe@opolskie.pl, 

www.opolskie.pl 
Redaktor naczelny: Violetta Ruszczewska
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Zastrzegamy sobie prawo wyboru i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.



www.opolskie.pl

Lipiec 2018  OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE 9
WIEŚ OPOLSKA

Karolina Kondracka

„Wsi spokojna, wsi we-
soła!  Któr y głos  twej 
chwale zdoła?” – tak pi-
sał  Jan Kochanowski. 
To właśnie mieszkańcy 
ws i  w i e d z ą  n aj l e p i ej , 
jak zadbać o swoje oto-
czenie. Do rywalizacji 
z a c h ę c a j ą  k o n k u r s y, 
a  zdrowe konkurowa-
nie przynosi nierzadko 
wspaniałe efekty.

– Działamy wspólnie. Gdy-
byśmy się rozdzielili, nic by-
śmy nie zrobil i  – przyznaje 
Krzysztof  A lbrycht ,  so ł t ys 
Mańkowic, nauczyciel wycho-
wania fizycznego w tamtejszej 
szkole podstawowej.

Motorem najczęściej na-
pędzającym inicjatywy jest 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Mańkowice oraz organizacje 
tam działające. Całkiem natu-
ralna była decyzja, aby wziąć 
udział w konkursie „Piękna 
Wieś Opolska 2018”. Nic jed-
nak nie działoby się bez lide-
rów. – Festyny, zabawy plene-
rowe, święta okolicznościowe. 
Jednoczą się panie, czynnie 
działają strażacy ochotnicy 

i kluby sportowe – wymienia 
Krzysztof Albrycht.

Stowarzyszenie Odnowy 
Wsi  z  Mańkowic powsta ło 
w 2003 roku, od kilkunastu 
lat prowadzi z powodzeniem 
szkołę podstawową. Dzięki 
temu dzieci z Mańkowic, a jest 
ich całkiem sporo, nie muszą 
dojeżdżać do szkół w ościen-
nych miejscowościach. Miesz-
kańcy siłą swoich rąk wyre-
montowali niedawno kuchnię 
w miejscowej świetlicy

 –  N igdy  n ie  myś la łem 
o przeprowadzce. Mieszkam 
tu od urodzenia. Założyłem tu 
rodzinę i tu się realizuję. Je-
stem lokalnym patriotą – przy-
znaje sołtys.

Mieszkańcy sami podpo-
wiadają, czego chcą. – Na jed-
nym z zebrań kobiety zgłosiły 
propozycję urządzenia siłowni 
plenerowej. Ta powstała i jest 
bardzo popularna. Jest też tak 
potrzebny dla dzieciaków plac 
zabaw. 

Z m i a n y  w e  w s i  w i d a ć 
zwłaszcza po wejściu do Unii 
Europejskiej. Zbudowano boi-
sko do siatkówki, jest scena 
plenerowa, sale sportowe. Lu-
dzie też bardziej dbają o swo-
je posesje, sąsiad podpatruje 
sąsiada i to motywuje.– Jest 
piękniej. A ja mam dużo satys-
fakcji z tego, co robię – dodaje 
sołtys.

SPORTOWE MAŃKOWICE
Mańkowice mogą się po-

szczycić działającym tutaj od 
1975 roku klubem tenisa sto-
łowego. Dzięki pieniądzom 
unijnym powstała profesjonal-
na sala na kilka stanowisk. Co 
ciekawe, miejsce to urządzono 
w dawnej kotłowni. Teraz robi 
niesamowite wrażenie.

Prężnie rozwija się stadnina 
koni. Miejscowy LZS z zadba-

ną szatnią i dobrze utrzyma-
ną murawą zachęca młodych 
chłopców do gry w piłkę. To 
daje efekt, wielu wychowan-
ków grało i gra w wyższych li-
gach, co jest dobrym bodźcem 
dla młodszych.

MARZĄ O ŻYCIU NA WSI
Z uśmiechem na twarzy 

wita każdego Jarosław Gaw-
lik, radny, a zarazem lokalny 
przedsiębiorca. Zna tu pra-
wie każdego. Sam przyznaje 
jednak, że jest coraz więcej 
nowych twarzy, bo Mańkowi-
ce prężnie się rozbudowują. 
Mieszka tu 600 osób, sporo 
młodych zakłada tu rodziny, 
buduje nowe domy. – Wieś 
się rozrasta i rozwija. Ludzie 
są przyzwyczajeni do działań, 
aktywności. Nie trzeba nikogo 
zmuszać do pracy, pomocy. 
Cieszę się, że dokładam do 
tego cegiełkę – mówi Jarosław 
Gawlik.

POWRÓT PO LATACH
Pogórze to rodzinna miej-

scowość Alojzego Styli. Tu się 
urodził, wychował, spędził lata 
wczesnej młodości. Kolejnych 
kilka mieszkał w Ścinawie, ro-
dzinnej miejscowości żony Ur-
szuli. Życie sprawiło, że spę-
dzili 25 lat w Niemczech, tam 
prowadzil i rodzinny biznes. 
Wróci l i  już z bagażem do-
świadczeń, jako osiemdziesię-
cioletni emeryci. Zamieszkali 
w białym domku, w centrum 
wsi, który Alojzy pamiętał z lat 
młodości. Przez wiele lat nie-
zamieszkany, wymagał remon-

tu, ogród był zarośnięty. Teraz 
pod czujnym okiem pani Ur-
szuli rosną w nim kwiaty, jakie 
pamiętamy z ogrodów naszych 
babć. – Są tu słoneczniki, da-
lie, cynie, astry, łubiny, maki, 
mieczyki, a na wiosnę piękne 
kolorowe tulipany – wymienia 
jednym tchem pani Urszula. 
Jak przyznaje pan Alojzy, wieś 
zmieniła się nie do poznania, 
wypiękniała. W Niemczech 
– jak twierdzą – mieli wygod-
ne i dostatnie życie. Dobrze 
im się tam mieszkało, ale nie 
czuli się jak w domu. Poczu-
li to dopiero tutaj. – Ludzie 
są uprzejmi, sami swoi, choć 
ich nie znamy, a dopiero po-
znajemy – mówią i dodają, że 
wyjeżdżając, zawsze powta-
rzali, że wrócą. – I wróciliśmy. 
Dwójka z czworga dzieci nadal 
mieszka w Niemczech. Kolej-
ną dwójkę mają po sąsiedzku.

SIELSKIE OGRODY
Pierwsze wrażenie z Po-

górza, to porządek i czystość. 
Zadbane posesje, kwiaty na 
skwerku, kapl iczka w cen-
trum wsi otoczona zadbanymi 
krzewami. Gabriela Neuge-
bauer sołtysuje we wsi już 16 
lat. Jest też trzecią kadencję 
radną miejską w Białej. W Po-
górzu ludzie są bardzo aktyw-
ni, również młodzi. Wspólnie 
działają miejscowe OSP, DFK, 
Rada Sołecka, odnowa wsi. – 
Od 10 lat, czyli od momentu, 
kiedy przystąpiliśmy do pro-
gramu odnowy wsi, dużo się 
zmieniło. Wieś pięknieje, cie-
szą małe rzeczy. Każdy ma tu 
swój udział i pole do działania. 
Młodzież z OSP opiekuje się 
„zielonym oczkiem” – stawkiem 

w stronę Rzymkowic, ja oto-
czeniem świetlicy, inni dbają 
o zieleń przy kapliczce. Jed-
ni plewią, inni podlewają. Już 
od dekady obsadzam kwiata-
mi dekoracyjny wóz drewnia-
ny. Kocham kwiaty. W moim 
ogródku rosną 80-letnie róże, 
pamiątka po mojej babci – 
mówi z dumą pani sołtys. Jej 
zdaniem mieszkańcy Pogórza 
czują się wspólnotą, pracują na 
to, jak wygląda wieś. Doceniają 
to również turyści i goście. Jest 
ich coraz więcej. – Naszą wsią 
zachwyceni są członkowie Uni-
wersytetu III Wieku z Prudnika. 
Nocują u nas turyści rowero-
wi. Mamy też hotel dla psów, 
a nawet owadów – wymienia 
Gabriela Neugebauer. Po ze-
szłorocznej budowie drogi po-
wiatowej teren był rozkopany. 
Napisali projekt, a dzięki otrzy-
manym pieniądzom, pobocza 
obsadzili roślinami.

W Pogórzu nie nudzi się 
również młodzież. Nastolet-
ni Daniel gra w miejscowym 
kościele. Inną jego pasją jest 
piłka nożna. – Chcę tu miesz-
kać. Spędzam czas wspólnie 
z kolegami. Ludzie są zawsze 
chętni do wspólnego działania 
– informuje.

Razem można więcej

PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2018 
•	 O	tytuł	najpiękniejszej	wsi	ubiegają	się	Smogorzów,	Rozmierz,	

Chróścina	(gm.	Dąbrowa),	Nowe	Budkowice,	Mańkowice,	
Mochów.

•	 O	miano	„Najlepszy	projekt	odnowy	wsi”	starają	się	Pogórze,	
Spórok,	Kocury	–	Malichów,	Uciechowice,	Mochów.	

Zwycięzców	w	obu	kategoriach	poznamy	podczas	dożynek	
wojewódzkich	w	Paczkowie	2	września	br.	

ANTONI KONOPKA
członek zarządu 
województwa opolskiego

 
–  Porów-

nywanie jed-
nych wsi do 
innych bardzo 
motywuje. 
Takie zdrowe 

konkurowanie towarzyszy od 
lat konkursowi  Piękna Wieś 
Opolska. Mieszkańcy chcą 
pochwalić się swoim otocze-
niem. Kiedy spotykam się 
z ludźmi spoza Opolszczy-
zny, często mi mówią, że 
opolskie wsie są wyjątkowe. 
Dodają, że „tam u was, to 
nawet źdźbło nie leży na dro-
dze”. Piękne miejscowości 
to jedno, ale równie ważne 
są aktywność i chęć wspól-
nego spotykania się. Zadba-
ne stawy, boiska, siłownie, 
ścieżki rowerowe, sprawiają, 
że aktywnie spędzamy czas. 
Chcemy żyć w coraz pięk-
niejszym otoczeniu.

Alojzy i Urszula Styla z Pogórza

Jarosław Gawlik z Mańkowic 
w sali do tenisa stołowego

Sołtys Gabriela Neugebauer  
z Pogórza z komisją konkursową
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Piotr Wrona

Góra świętej Anny, jedno 
z najważniejszych sank-
tuariów dla mieszkańców 
Śląska i Opolszczyzny, 
to również jedna z naj-
popularniejszych atrak-
cji turystycznych. Nie 
bez powodu ten zakątek 
jest bohaterem pierwsze-
go odcinka nowej serii 
„Opolskie na wakacje”.

„Opolskie na wakacje” 
wraca po rocznej 
przerwie. Cykl filmów 

zamieszczanych na oficjalnym 
profilu facebookowym woje-
wództwa opolskiego prezentuje 
najpiękniejsze zakątki regionu.

Góra świętej Anny, to miejsce 
licznych pielgrzymek. Większość 
turystów będących w okolicy nie 
zapomina o odwiedzeniu sank-
tuarium, ołtarza papieskiego czy 
niezwykłego amfiteatru wykute-

go w skale oraz Pomnika Czynu 
Powstańczego.

Franciszkanin, ojciec Antoni, 
a zarazem przewodnik,uważa, 
że jest to góra Synaj dla Ślą-
zaków. – To jest taki pioruno-
chron. Często powtarzamy sło-
wa: „Niech się jak chce ze mną 
dzieje, w tobie święta Anno 
mam nadzieję” – mówi zakon-
nik. Sanktuarium odwiedzają 
codziennie grupy pielgrzym-
kowe. Pierwsze kroki kierują 
przed figurę świętej Anny, która 
znajduje się na szczycie głów-
nego ołtarza. Jej kopię z bliska 
można zobaczyć w niewielkim 
muzeum na pierwszym piętrze 
domu zakonnego. Większe 
wydarzenia religijne odbywają 
się w Grocie Lurdzkiej. – Co 
ciekawe, kiedyś był  w tym 
miejscu kamieniołom. W do-
kumentach wyczytaliśmy, że to 
mieszkańcy wstrzymali dalsze 
wydobycie. Gdyby się tak nie 
stało, było duże ryzyko ob-

sunięcia się skarpy i samego 
sanktuarium – wyjaśnia ojciec 
Antoni.

Zakonnicy zachęcają rów-
nież do wędrówek wzdłuż kal-
warii, która jest odzwierciedle-
niem pielgrzymki do Jerozolimy. 
Dodają, że święta Anna jest 
symbolem łączenia pokoleń. – 
Dziś już zapominamy o wieloro-
dzinnych domach, a te jeszcze 
przed laty dominowały na Ślą-
sku i Opolszczyźnie – dodaje 
Jonasz Pyka, gwardian klasz-
toru.

W tym roku uroczystości od-
pustowe ku czci św. Anny roz-
poczną się 25 lipca i potrwają 
do 29 lipca. Główne obchody 
będą miały miejsce w niedzielę 
i rozpoczną się nabożeństwem, 
o godz. 11:00 odbędzie się 
suma odpustowa.

Góra świętej Anny, jedno z najpiękniejszych opolskich sanktuariów

WAKACYJNA PODRÓŻ 
DO ŚWIĘTEJ ANNY

Piotr Wrona 

Osiemnasty raz w Przechodzie spotkają się 
strażacy, aby rozegrać Wasserball - czyli tur-
niej piłki prądowej. To również okazja do za-
prezentowania się dzieci, które przygotowały 
krakowiaka z okazji setnej rocznicy niepod-
ległości Polski.

25 dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Przechodzie zaprezentuje się w niedzie-
lę w trakcie zawodów Wasserball. Dodajmy,  

że rozgrywki zaplanowano na 28 i 29 lipca. Zarówno 
przedszkolaki, jak i dzieci starsze do występu przygoto-
wują się od kilku miesięcy. Gotowe są maciejówki, sza-
belki czy koniki. Jak opowiada nauczycielka przygoto-
wująca występ Izabela Wajda, przez cały ten rok dzieci 
poznają historię odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. – Kiedy dzieci dowiedziały się o Józefie Piłsudskim, 
historii naszej ojczyzny i zdobywaniu wolności, bez 
większej namowy chciały wcielać się w postacie, które 
wpłynęły na losy naszego kraju – mówi Izabela Wajda. 

Dzieci z Przechodu mają już za sobą takie patrio-
tyczne występy, a swój zapał chcą teraz zaprezento-

wać w trakcie popularnych w województwie zawodów. 
Koordynator turnieju z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przechodzie podkreśla, że strażacy od lat współ-
pracują z uczniami. – A same zawody to moc emocji. 
Turniej piłki prądowej, to nic innego jak gra w piłkę, ale 
zamiast nogi używamy strumienia wody  z węża stra-
żackiego. Za każdym razem jest dużo zabawy, a kto 
wygra w tym roku, zobaczymy - trzeba kibicować – 
zachęca Grzegorz Bladowski. W tym roku ponad 20 
drużyn strażackich będzie walczyć o Puchar Niepod-
ległości. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek 
województwa Andrzej Buła. 

Dzieci z Przechodu patriotycznie  
na turnieju Wasserball

Koncerty  
dla całych rodzin
Podczas tych wakacji urząd marszałkowski wraz 
z Filharmonią Opolską przygotowały nie lada grat-
kę dla całych rodzin. 

W lipcu rozpoczęły się rodzinne koncerty letnie w ramach 
programu „Opolskie dla rodziny”. To wspólna inicjatywa 

Filharmonii Opolskiej i urzędu marszałkowskiego, a patronat 
honorowy objął nad nią marszałek Andrzej Buła.

Te lipcowe spotkania z muzyką cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem – zwłaszcza, że koncerty są darmowe, a jedynym 
ograniczeniem jest liczba dostępnych miejsc. W sierpniu, 
w ramach tego cyklu, kolejne wydarzenia muzyczne dla tych 
najmłodszych, ale i nieco starszych. 

Warto skorzystać i spędzić sobotnie popołudnia w towa-
rzystwie dobrej muzyki!
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Piotr Wrona

150 stypendiów na łączną 
kwotę 500 tysięcy złotych 
otrzymali najlepsi sportow-
cy Opolszczyzny. Są wśród 
nich medaliści igrzysk olim-
pijskich, mistrzostw świata 
i Europy.

Stypendia spor towe przy-
znawane przez marszałka 
województwa opolskiego 

pomagają zawodnikom w zdo-
bywaniu medali, pozwalają sku-
pić się na treningach i zakupić 
niezbędny sprzęt sportowy. Jak 
przyznaje „nadzieja olimpijska”, 
Magdalena Warakomska z AZS 
Pol i techn ik i  Opolsk ie j  (shor t 
track),  to właśnie zwycięstwa 
zwiększają zainteresowanie daną 
dyscypliną. – Kiedy zdobywamy 
medale, promujemy również sport 
i daną dyscyplinę. Stypendia po-
magają w pogodzeniu studiów 
z treningami, startami i zawoda-
mi. Ja połączyłam naukę z pasją 

– mówi. Obok zawodniczki, która 
ma za sobą udział w Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Korei 
Południowej, za nadzieje olim-
pijskie zostali uznani: Bartłomiej 
Mróz (badminton), kajakarze Piotr 
Kuleta, Arsen Śliwiński, Mateusz 
Zuchora, Karolina Markiewicz, 
lekkoatletka Barbara Niewiedział, 
łuczniczka Karolina Farasiewicz 
oraz ciężarowcy Arkadiusz Mi-
chalski i Krzysztof Zwarycz.

Wicemarszałek Stanisław Rako-
czy, gratulując stypendystom, pod-
kreślał, że bez treningów, poświęce-

nia i pasji, nie ma zwycięstwa. – Są 
wśród was mistrzowie Polski, Europy 
i świata. Życzę, aby byli także przy-
szli mistrzowie olimpijscy – mówił.

Zapaśniczka Alicja Czyżowicz 
przyznawała, że do uprawiania 
sportu zachęcił ją tato, który rów-
nież jest sportowcem. – Wiele osób 
mówi, że to męska dyscyplina, ale 
coraz więcej dziewczyn osiąga wy-
niki. W ostatnich dniach zdobyłam 
mistrzostwo Polski – informowała, 
dodając, że jest po maturze, a sty-
pendia pomagają pogodzić naukę 
z wyjazdami i zawodami.

Mateusz Borgieł, kanadyjkarz, 
zaczął uprawiać sport w piątej 
klasie podstawówki. Ma na kon-
cie tytuł mistrza Polski. – W zimie 
ja i koledzy jeździmy na nartach, 
trenujemy na pływalni. Stypendia 
pozwalają nam również na zakup 
książek, sprzętu, udział w trenin-
gach – przyznawał.

Lekkoatletka Paulina Wal, star-
tująca w skoku wzwyż m.in. w trak-
cie ostatniego Festiwalu Skoków, 
przygotowuje się do najważniej-
szych zawodów, czyli mistrzostw 
Polski i Europy. – Jest to połącze-

nie skoczności, biegu, elastyczno-
ści. Dzięki stypendiom możemy za-
dbać o odnowę biologiczną. Przed 
startami liczy się każdy element, 
a minimalne lepsze przygotowanie, 
może mieć wpływ na medalową po-
zycję – mówiła.

Zawodnik taekwondo Filip Mak-
simczuk poleca dyscyplinę wszyst-
kim chłopakom, którzy czują, że 
mają zbyt wiele energii. – Mnie 
zachęcili rodzice. Wiedzieli, że 
potrzebuję sprawdzić się siłowo. 
Zawsze miałem dużo siły. Mija 
dziewiąty rok moich treningów. Na 
początku traktowałem to jako za-
bawę, aż doszedłem do mistrzostw 
Polski. Na początku nawet o tym 
nie marzyłem – przyznał.

Zarząd Województwa Opolskie-
go przyznał stypendia 150 zawod-
nikom w sportach indywidualnych 
i drużynowych. Stypendia będą 
wypłacane przez 6 miesięcy, po-
cząwszy od czerwca br. do listo-
pada br. Najniższe wynosi 225 zł, 
natomiast najwyższe 2 200 zł mie-
sięcznie.

Marszałek nagrodził najlepszych sportowców 

Rozpychanie kosztuje wiele energii

Z MAGDALENĄ 
WARAKOMSKĄ, 
zawodniczką short track, 
uczestniczką igrzysk 
olimpijskich w 2018, 
stypendystką marszałka 
województwa opolskiego, 
rozmawia PIOTR 
WRONA

 – Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie w Pjongczangu, to 
motywacja do tego,  aby 
sięgnąć po kolejne medale 
za cztery lata? Jak oceniasz 
zawodników z innych krajów 
i ich zaplecze treningowe?

 – Pjongczang był dla mnie 
momentem przełomu. Wszyst-
ko było nowe. Kolejne igrzyska, 
jeżeli się zakwalifikuję, będą 
prostsze. Najważniejszym celem 
było dla mnie spełnienie sporto-
we. A jeśli idzie o konkurencję, to 
najbardziej w short tracku spe-
cjalizują się Koreańczycy, bardzo 
dobre zaplecze mają Holendrzy. 
Zawodnicy dysponują specjali-
stami od sprzętu. Każdy odgrywa 
jakąś rolę w zespole. Z kolei bar-
dzo dobre tory są w Kanadzie. 
Przed wjechaniem rolby, zakle-
jana ręcznie jest każda dziurka. 
To podwyższa szanse na bicie 
rekordów. Polskie tory uważane 
są za wolne. Nie narzekam jed-
nak na tor w Opolu. Lód będzie-
my mieć pod koniec lipca.

 – To, że nie ma lodu, nie 
oznacza, że nie odbywają się 
treningi?

 – Obecnie trwa obóz trenin-
gowy poza lodem. Sezon jest 
dość długi, a pierwsze starty 
zaczynamy pod koniec wrześ-
nia. Jest bieganie, siłownia, 
rower. To są bardzo trudne tre-

ningi, cięższe niż przed starta-
mi. Podwyższamy poziom ob-
ciążenia.

 – Czy to jest urazowy 
sport?

 – Podczas zawodów widać, 
że jest to sport agresywny. Zda-
rza się wiele dyskwalifikacji. 
W każdym biegu jest popycha-
nie. Niestety, często dochodzi 
do wypadków. Mimo, że mamy 
specjalny strój, kask, nie braku-
je urazów. Staramy się umiejęt-
nie upadać, żeby płozy nie były 
w górze i nikogo nimi nie poka-
leczyć.

 – Gdzie jest miejsce na wy-
przedzenie w trakcie biegu?

 – Liczy się taktyka. Zawod-
nicy często wyprzedzają „po 
małym” czyli wewnętrznej stro-
nie toru. Nie trzeba tam się na-
pędzać. Po zewnętrznej trzeba 
mieć dużo siły. Wtedy nie wpa-
da się na siebie. Mocne zawod-
niczki potrafi ą jechać bez kon-
taktu przy bandzie. Ja właśnie 
tak robię. Rozpychanie kosztuje 
bardzo wiele energii.

 – Jak poradzić sobie po 
porażce?

 – Przed igrzyskami chcia-
łam skończyć trenować. Nie 
miałam już siły na kolejne star-
ty. Mistrzostwa Polski, gdzie 
pobiłam rekord Polski na 1500 
metrów pozwoliły mi odnaleźć 
nowe siły. Na igrzyska poje-
chałam z tą energią. Jednak 
bieg na 1500 m był daleki od 
moich możliwości. Nie poszło 
tak, jak bym chciała. Cieszę 
się z biegu na 1000 m i star-
tu w ćwierćfinałach. Cieszę 
się, że po chwilach załamania 
przychodzi optymizm. Chcę 
pojechać na kolejne zawody 
i stanąć na podium.

 – Sportowcy zawsze dążą 
do tego by osiągać więcej…

 – Chciałabym ten sezon za-
cząć od ostatniego pułapu. Nie 
chciałabym się cofnąć. Mój cel, 
to iść ciągle w górę. Zawsze po 
spadku formy analizuję, co po-
szło nie tak. Trenerka i fi zjote-
rapeuta wiedzą, jak dopasować 
trening. Nie zawsze muszę bić 
rekordy i zdobywać medale.

 – Co pomaga skoncentro-
wać się na treningach?

 – Potrzebuję spokoju psy-
chicznego. Jeśli coś mnie roz-
prasza, nie potrafię skupić się 
na treningu. Czasem trzeba 
– tak było przed igrzyskami – 
odstawić na bok uczelnię, eg-
zaminy. Opole jest miejscem, 
w którym bardzo dobrze się 
czuję. Dzięki stypendium mar-
szałka czy prezydenta miasta 
mogę się utrzymać nie mar-
twiąc się przyziemnymi rzecza-
mi.

 – Zawodowiec ma czas na 
wakacje?

 – Niecały tydzień… Nieste-
ty, jest to bardzo krótki czas. 
W marcu, po sezonie, mamy 
zaledwie miesiąc przerwy.

jeżeli się zakwalifikuję, będą 

jakąś rolę w zespole. Z kolei bar-

MAGDALENA	WARAKOMSKA 
występuje w barwach klubu 
KU AZS Politechnika Opol-
ska. Jest dwukrotną Mistrzy-
nią Polski,  zdobywczynią 
rekordu Polski na 1500 m.

Stypendyści z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Rakoczym
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40-MILIONOWY 
PASAŻER POLREGIO 
W 2018 ROKU
4 lipca pociągiem POLREGIO 
podróżował 40-milionowy pasa-
żer w 2018 roku. Szeroko zakro-
jone zmiany, które wprowadzają 
Przewozy Regionalne znajdują 
odzwierciedlenie w popularności 
usług przewoźnika.

Nowe połączenia, zmodernizowany tabor 
i dalszy rozwój kanałów sprzedaży to kolejne 
zmiany w 2018 roku, które znajdują uznanie 
pasażerów. 4 lipca pociągiem w barwach marki 
POLREGIO przewieziono 40-milionowego pa-
sażera.

– Spółka zmienia się i dokładamy wysiłków, 
aby benefi cjentem tych zmian byli nasi pasaże-
rowie. Jesteśmy zupełnie innym przewoźnikiem, 
niż jeszcze przed 2016 rokiem, przed wejściem 
do Grupy ARP. Tylko w tym roku wprowadziliśmy 
kolejne zmodernizowane pojazdy ED72 po prze-

łomowej modernizacji. Wymieniliśmy mundury 
obsługi pociągów,i pracowników kas biletowych, 
prowadzimy przetarg na nowy system sprzedaży 
i aplikację POLREGIO, w sierpniu wprowadzimy 
nowe terminale mobilne z możliwością płatności 
kartą, rozbudowujemy inne kanały sprzedaży. Za-
dowolenie pasażerów to dla nas najlepszy dowód 
na to, że dobrze obraliśmy kierunek odbudowy 
pozycji lidera pasażerskich przewozów regional-
nych, a liczba 40 mln pasażerów przewiezionych 
od początku roku jest tego najlepszym podsumo-
waniem – powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes 
Przewozów Regionalnych. 

Kończy się proces restrukturyzacji i spółka 
już prowadzi przygotowania do kolejnego etapu 
rozwoju. Przewoźnik inwestuje w nowoczesne 
centra szkolenia, jak np. ostatnio uruchomione 
w Szczecinie i pracuje m.in. nad realizacją stra-
tegii taborowej zakładającej projekt pierwsze-
go w Polsce pojazdu hybrydowego. Przewozy 
Regionalne złożyły również wniosek o otwarty 
dostęp do kilkunastu tras międzywojewódzkich.

Pod marką POLREGIO kursuje codziennie 
w całej Polsce ok. 1800 pociągów. Do dyspozy-
cji pasażerów w ostatnim czasie oddano nowe 
pojazdy Impuls, Elf2 i Link oraz zmodernizowa-
ne EN57Alc, Feniksy czy ED72.

RUSZYŁA SPRZEDAŻ BILETÓW 
POLREGIO NA PLATFORMIE KOLEO 
Od 3 lipca, ruszyła sprzedaż biletów najwięk-
szego przewoźnika pasażerskiego w Polsce, 
działającego pod marką konsumencką POL-
REGIO, poprzez platformę i aplikację mobilną 
KOLEO.

 Na platformie KOLEO dostępne są wszystkie jednorazowe oraz okresowe (tygodniowe, miesięczne 
i kwartalne) bilety POLREGIO. Po zakupie można je wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia 
mobilnego.

– Nasi pasażerowie oczekują powszechnie dostępnej oferty, a my, wsłuchując się w te oczekiwa-
nia, rozwijamy kanały sprzedaży począwszy od tradycyjnych kas biletowych po innowacyjne mobilne 
rozwiązania jak technologia KOLEO. Jako największy pasażerski przewoźnik cieszymy się z tej współ-
pracy, ponieważ doświadczenia płynące z projektów realizowanych wspólnie z start-upami to cenna 
wiedza do wykorzystania w planowaniu naszego rozwoju po kończącej się z sukcesem restrukturyzacji 
– powiedział Dominik Lebda, rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych.

– KOLEO jest pierwszą platformą w Polsce, która umożliwiła zakup biletów kolejowych z przesiad-
kami pomiędzy różnymi przewoźnikami. Cieszymy się, że będziemy sprzedawać bilety Przewozów Re-
gionalnych – dla dobra pasażerów – którzy chętnie korzystają z usług tego przewoźnika – powiedziała 
Katarzyna Banasik z KOLEO.

KOLEO uwzględnia wszelkie ulgi i zniżki oraz ułatwia ich zapamiętywanie w swoim indywidualnym 
profi lu, dzięki temu wyświetlana jest od razu w pełni spersonalizowana oferta z gwarancją najlepszej 
ceny. Aplikacja KOLEO zapamiętuje również współpasażerów oraz ostatnie wyszukiwania.

Wakacje to doskonała okazja do od-
krywania najpiękniejszych zakąt-
ków Polski. Na ten okres POLREGIO 
uruchamia dodatkowe połączenia 
na ponad 15 trasach do wielu atrak-
cyjnych turystycznie miejscowości, 
w tym specjalne połączenia sezono-
we. Z rozszerzonej oferty przewoźni-
ka będzie można skorzystać do końca 
sierpnia, a nawet dłużej.

PODLASKIE
W sezonie letnim warto odwiedzić Podlasie. 

W te wakacje będzie można tam dojechać wyjątko-
wo wygodnie dzięki specjalnemu połączeniu POL-
REGIO na trasie Białystok – Waliły przez Puszczę 
Knyszyńską. Z pociągów wakacyjnych będą mogli 
też skorzystać miłośnicy letnich festiwali muzycz-
nych. POLREGIO dowiezie ich na Festiwal Muzyki 
Młodej Białorusi Basowiszcza oraz koncert białoru-
skiej muzyki biesiadnej Siabrouskaja Biasieda. Let-
nie pociągi w tym regionie będą kursowały szczegól-
nie długo, aż do 28 października.

LUBELSKIE
Jeżeli planujemy wybrać się na wycieczkę po 

Roztoczu to warto skorzystać z połączeń sezono-
wych takich jak Lublin – Zamość – Bełżec, Zamość – 
Rzeszów. Oprócz przepięknego Zamościa, zwanego 
często „Perłą Renesansu”, z okien pociągu można 
oglądać przepiękną trasę biegnącą poprzez tereny 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, na terenie 
którego znajdują się najciekawsze i najcenniejsze 
przyrodniczo zakątki tego regionu, niegdyś znane 
jako lasy Ordynacji Zamojskiej.

Z kolei wybierając połączenie do Włodawy do-
jedziemy na przepiękne Pojezierze Łęczyńsko-Wło-
dawskie, gdzie w urok niesamowitej dzikiej przyrody 
wkomponowane są pięknie położone jeziora. Na mi-
łośników przyrody czekają tutaj urzekające plenery 
i cenne okazy roślin, w tym także te owadożerne – 
rosiczka okrągłolistna i rosiczka pośrednia.

Lubelszczyzna to także raj dla rowerzystów. Tak 
zwany Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo” łą-
czy obydwa najpiękniejsze regiony Lubelszczyzny: 
Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie i Roztoczański 
Park Narodowy.

PODKARPACKIE
Podróżni chcący odwiedzić Słowację mają ku 

temu wyjątkową okazję, ponieważ na tory wyjechał 
ponownie „Wojak Szwejk” – pociąg kursujący na 
trasie Rzeszów – Medzilaborce (Słowacja), Sanok – 
Medzilaborce. W tym roku do dyspozycji pasażerów 
jest również wakacyjny pociąg Rzeszów – Sando-
mierz.

Ponadto począwszy od 2 lipca, od poniedziałku 
do piątku, kursuje poranny pociąg na trasie z Rze-
szowa do Łupkowa, następnie z Łupkowa do Jasła, 
dalej Jasło – Komańcza i Komańcza – Rzeszów.

ŚWIĘTOKRZYSKIE	I	OPOLSKIE	
W regionie świętokrzyskim nowością w wakacyj-

nym rozkładzie jest weekendowe połączenie Kielce 
– Busko–Zdrój. To powrót pociągów na tę trasę po 
niemal 15 latach. Turystyczne kursy do Sandomierza 
będą realizowane w weekendy (oraz 15 sierpnia), ale 
tym razem okres kursowania wydłużony został do 
końca września. Przez całe wakacje kursować będą 

także pociągi z Nysy do Kłodzka fragmentem słynnej 
i malowniczej Magistrali Podsudeckiej.

POMORSKIE
W tym szczególnie atrakcyjnym regonie, jak zwy-

kle największą popularnością cieszą się połączenia 
Gdynia – Hel.  Na tym odcinku będzie kursowało aż 
15 par pociągów POLREGIO. Dodatkowo pojawi się 
połącznie relacji Gdynia – Władysławowo.

Dodatkowe pociągi pojawią się także na tra-
sie Słupsk – Ustka oraz Gdynia – Lębork – Łeba. 
Z uwagi na zwiększoną liczbę podróżnych wszystkie 
pociągi mają zwiększoną liczbę miejsc siedzących 
i na rowery.

ZACHODNIOPOMORSKIE
Mielno Koszalińskie, Darłowo oraz Międzyzdroje 

to jedne z najpopularniejszych kurortów w regionie 
zachodniopomorskim. W wakacje liczba pociągów 
do tych miejsc zostanie zwiększona. I tak na linii 
Koszalin – Mielno Koszalińskie kursować będzie 9 
par pociągów w dni robocze oraz 11 w weekendy. Na 
odcinku Sławno – Darłowo: 6 par w weekendy oraz 
4 w dni robocze.

MAŁOPOLSKA
W Małopolsce POLREGIO oferuje swoim pasa-

żerom połączenia z Krakowa i Tarnowa do niezwy-
kle atrakcyjnej Doliny Popradu usłanej uroczymi 
uzdrowiskami z Krynicą-Zdrojem na czele. Ponadto 
codziennie do dyspozycji pasażerów będą pociągi 
z Krakowa do Zakopanego m.in. przez Rabkę-Zdrój.

Pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem kursują 
pociągi Podhalańskiej Kolei Regionalnej, które są 
alternatywą dla zatłoczonych dróg oraz umożliwiają 
skorzystanie z tańszej bazy noclegowej. Atrakcyj-
na oferta „Taryfa Podhalańska” umożliwia podróż 
z jednym biletem komunikacją miejską i pociągami 
POLREGIO.
W	KAWIARNI	NA	TORACH	
DO	SZKLARSKIEJ	PORĘBY

POLREGIO posiada w swojej ofercie codzienne 
bezpośrednie połączenie „Kamieńczyk” z Poznania 
do Szklarskiej Poręby Górnej. Podróżując tym pocią-
giem przez Wrocław, Wałbrzych i Jelenią Górę moż-
na podziwiać niezwykle malownicze krajobrazy Dol-
nego Śląska delektując się jednocześnie smakiem 
świeżej kawy w specjalnym wagonie CafeREGIO.

Codziennie 1800 pociągów POLREGIO zatrzy-
muje się na ponad 1800 stacjach w całej Polsce. 
Bilety można kupić w 647 kasach biletowych oraz 
poprzez Internet na www.polregio.pl, www.bilkom.
pl, za pośrednictwem platformy i aplikacji mobilnych: 
www.e-podroznik.pl , www.koleo.pl oraz SkyCash. 
Dystrybucja prowadzona jest także w blisko 800 
salonikach prasowych KOLPORTERA. Bilety można 
także kupić w biletomatach i bezpośrednio u obsługi 
pociągów.

Z POLREGIO 
W POLSKĘ! 

DODATKOWE POŁĄCZENIA 
NA PONAD 15 TRASACH


