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53 574 425
ZŁOTYCH DLA REGIONU
w tym:

22 306 784 zł

na sprzęt medyczny i poprawę jakości leczenia w szpitalach

20 000 000 zł

na poprawę jakości powietrza przez zmianę transportu

11 267 641 zł

na badania naukowe dla rozwoju regionu

Karolina Kondracka
Piotr Wrona

Dodatkowe pieniądze dla
mieszkańców Opolszczyzny – na ochronę zdrowia,
czystsze powietrze i naukę.
Będzie ponad 53 miliony
500 tysięcy złotych więcej
na doposażenie szpitali,
projekty naukowe uczelni
oraz budowę centrum przesiadkowego w Opolu.

T

o efekt udanych negocjacji marszałka województwa z Komisją Europejską. Województwo opolskie
otrzymało najlepszą ocenę
w Brukseli za efektywne wykorzystanie unijnych pieniędzy. To
właśnie dobra pozycja regionu
pozwala na skuteczne negocjacje. Zyskają m.in. Uniwersytet
Opolski, Politechnika Opolska
oraz szpitale w regionie.

JESTEŚMY
DOBRZE POSTRZEGANI

– Pokazujemy, jak dynamicznie i energicznie potrafimy
zarządzać pieniędzmi europejskimi oraz ilu mamy dobrych
partnerów. Komisja Europejska widzi, że na Opolszczyźnie
trwa intensywny dialog. Zanim
pojedziemy do Brukseli, zaczynamy od rozmów w regionie –
mówi marszałek województwa
Andrzej Buła i podkreśla, że
jesteśmy liderami w wydawaniu unijnych pieniędzy. – Miło
usłyszeć taki komplement z ust
Christophera Todda – komentuje. A Todd to dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

INNOWACYJNA NAUKA
W REGIONIE

Te dodatkowe pieniądze to
przede wszystkim ponad 11,26

Po udanych rozmowach w Brukseli – stoją od lewej Agnieszka Okupniak,
prof. Jacek Szlachta z SGH, Karina Bedrunka, marszałek Andrzej Buła, Małgorzata
Kucińska z Komisji Europejskiej, Tomasz Hanzel i Jacek Partyka

mln zł na dwa ważne projekty
naukowe. Pierwszy to wsparcie budowy Centrum Badań
i Innowacji w Chorobach Sercowo-Naczyniowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. – Wszystkie
dodatkowe pieniądze, które
wzmacniają nasze kształcenie, ogromnie cieszą – twierdzi prof. Marek Masnyk, rektor
Uniwersytetu Opolskiego i dodaje, że UO postawił na silny
model kardiologii i kardiochirurgii.
Dzięki dodatkowym pieniądzom sfinansowany także zostanie projekt zakładający utworzenie Centrum Projektowego
Zaawansowanych Technik Lekkich przez Politechnikę Opolską
wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym. – Badania
i rozwój to najważniejszy nośnik postępu. Te dwa projekty
są ważne nie tylko dla uczelni,

ale również dla mieszkańców
województwa. Np. z centrum
tworzenia nowych technologii
korzystać będzie branża motoryzacyjna, budowlana i przemysłowa – informuje wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

Sprzęt jest bardzo potrzebny,
głównie do diagnostyki. Ten
kupiony kilka lat temu pracuje
dziś na bardzo wysokich obrotach – mówi.

STAWIAJĄ
NA ZDROWIE

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza informuje,
że pieniądze zostaną wydane
również na tzw. strategię niskoemisyjną. – To są pieniądze, które przeznaczamy na
ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe, parkingi dla rowerów. Dodatkowe 20 milionów
złotych pozwoli m.in. wybudować w Opolu regionalne centrum przesiadkowe – wyjaśnia
Szymon Ogłaza. Wcześniej
na inwestycje związane z poprawą jakości powietrza województwo opolskie miało do
dyspozycji 350 milionów złotych.

Ponad 22 mln złot ych
wzmocni opolskie szpitale.
Zarząd województwa, po rozmowach z lekarzami i dyrektorami szpitali, postanowił dodatkowe pieniądze przeznaczyć
na wymianę sprzętu, któr y
jest najmocniej eksploatowany. Wicemarszałek Roman
Kolek podkreśla, że to ważny
zastrzyk finansowy na wyposażenie opolskich palcówek
medycznych. – Mam nadzieję,
że nasze działania zauważają
wszyscy mieszkańcy, poprzez
coraz wyższy komfort leczenia.

NOWOCZESNE CENTRUM
PRZESIADKOWE
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SAMORZĄD

Będzie współpraca odrzańska
Violetta Ruszczewska

Na wrześniowej sesji sejmiku radni przyjęli rezolucję, dotyczącą współpracy międzyregionalnej
województw opolskiego
i śląskiego w dziedzinie
promocji i wykorzystania
potencjału Odry.

W

cześniej, w dniu 12
września, na statku
„Silesia”, spotkali się
członkowie opolskiej Komisji
Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki oraz śląskiej
Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie
rozmawiano o kształcie tej rezolucji.
Radny Andrzej Sałacki, któremu marszałek Andrzej Buła

Radni na sesji – na pierwszym planie Andrzej Sałacki

dziękował za zainicjowanie takiej współpracy, przypomniał,
że pod względem Odry opolskie jest potęgą – ma stocznie,
szkołę żeglugi, mariny, imprezy

SEJMIK WOJEWÓDZTWA
CZYLI MAŁY PARLAMENT
 do sejmiku w wyborach bezpośrednich
wybierzemy 30 radnych i to oni wybiorą
marszałka i zarząd województwa;
 radni będą pracować przez pięć lat,
bo tyle będzie trwała kadencja sejmiku;
 sejmik zadecyduje, jaki co roku będzie
budżet województwa;
 sejmik co roku rozliczy zarząd
województwa z tego, jak wykonał
budżet.

WYBIERZ SWOICH RADNYCH
– IDŹ 21 PAŹDZIERNIKA
NA WYBORY!

nadodrzańskie. – To spowodowało, że nasi koledzy ze Śląska
zainteresowali się współpracą
odrzańską. Przetarliśmy szlak,
a teraz zostawiamy pole do

działania naszym następcom –
mówił.
Radni chcą wspólnie wykreować nowy produkt turystyczny — szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału
Gliwickiego na terenie obydwu
województw. – Naszym obowiązkiem jest przypomnienie
mieszkańcom, że dolina Odry
to nie tylko cenne i ciekawe
pod względem przyrodniczym
miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa
kulturowego i historycznego –
mówiła przewodnicząca komisji
sejmiku opolskiego, Elżbieta
Kurek.
Kolejnym zadaniem byłoby
stworzenie sieciowych produktów turystycznych, związanych
z Odrą oraz kreowanie mody
na zwracanie się społeczności

ku rzece. - Turystyka odrzańska nie jest jeszcze dziś samodzielną marką turystyczną,
ale jest w niej ogromny potencjał – mówił Szymon Ogłaza,
członek zarządu województwa
opolskiego.- Dlatego powinna
stać się atrakcyjnym produktem.
Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję, a wcześniej radni
województwa śląskiego na sesji
także opowiedzieli się za współpracą w dziedzinie Odry.
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że ten dokument pokazuje naszym partnerom w Brukseli, że współpracę dwóch
województw opieramy o ważne,
strategiczne dokumenty. – To
szansa na poszukiwanie funduszy na kolejne, wspólne projekty – dodawał.

Opole w ścisłej czołówce lotów
Na sesji sejmiku gościł Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który z rąk marszałka Andrzeja Buły i przewodniczącego
sejmiku Norberta Krajczego otrzymał
odznakę „Za Zasługi dla Województwa
Opolskiego”.
Odznaka, jak mówił przewodniczący sejmiku, to dowód uznania za jego zaangażowanie w
powstanie w naszym regionie bazy LPR w Polskiej Nowej Wsi. Dyrektor Robert Gałązkowski
przyznał, że początkowo obawiał się, że opolski
śmigłowiec spowoduje spadek lotów z bazy we
Wrocławiu. – Ale nic bardziej mylnego. Okazało
się, że obydwa helikoptery są niemal cały czas
w drodze. Informował, że od listopada 2016 roku,
kiedy to uruchomiona została tymczasowa baza
LPR w Polskiej Nowej Wsi, śmigłowiec ratunkowy
wylatywał już około 900 razy, ratując życie i zdrowie wielu ludzi. - Są miesiące, w których Opole
jest w ścisłej czołówce liczby lotów. Dziś nikt nie
ma prawa powiedzieć, że opolska baza nie była
potrzebna – podkreślał.
Robert Gałązkowski dziękował także za wkład
samorządu województwa w powstanie bazy LPR
– bo to samorząd sfinansował całość kosztów jej
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Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”
otrzymał dyrektor LPR Robert Gałązkowski

budowy w wysokości ponad 7,5 miliona złotych.
Zakończenie robót przy budowie stałej bazy planowane jest na koniec listopada tego roku. VR
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OCHRONA POWIETRZA

Są unijne pieniądze na wymianę starych pieców
Violetta Ruszczewska

W województwie wprowadzamy pilotażowy program wsparcia wymiany
indywidualnych źródeł
ciepła. W październiku
zostanie ogłoszony nabór
projektów.

I

dzie przede wszystkim o przyłączenie gospodarstw indywidualnych do sieci ciepłowniczej bądź gazowniczej lub
wymianę przestarzałych pieców
na nowe. Marszalek Andrzej
Buła podkreśla, że ten pilotaż
wprowadzany jest po szerokich
konsultacjach w całym regionie.
– Mamy na ten cel w Regionalnym Programie Operacyjnym
trzy miliony euro, ale zakładamy, że montaż finansowy takich
projektów będzie się składać
z trzech równych części – informuje. Pierwszą stanowić będą
pieniądze unijne z urzędu marszałkowskiego, drugą – pieniądze gminy, trzecią – wkład
mieszkańców, czyli właścicieli
gospodarstwa, którzy zechcą
stare piece wymienić. – To
oznacza, że nasze trzy miliony euro wygenerują inwestycje

Wymiana starych, nieekologicznych pieców pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wokół nas

Fot. Pixabay

o wartości 9 mln euro – podkreśla marszałek.
Pieniądze unijne będą przekazywane w formie dotacji,
natomiast nie ma w RPO ograniczeń, dotyczących źródła
wkładu własnego mieszkańców. W pierwszej kolejności
fundusze będą kierowane do
tych gmin, gdzie jakość powietrza jest najgorsza. Gminy muszą oszacować swoje potrzeby
w tym zakresie. Aby mieszkań-

cy gmin mogli z tych pieniędzy
skorzystać, muszą mieć oceny
energetyczne budynków (co
ważne – nie audyty energetyczne, które są znacznie bardziej
kosztowne).
Szczegółowe zasady ubiegania się o te pieniądze będzie
można znaleźć w dokumentacji
konkursowej naboru takich projektów, który w październiku zostanie ogłoszony na stronie rpo.
opolskie.pl. Sam nabór projek-

tów planowany jest na grudzień
tego roku, jego rozstrzygnięcie
– na kwiecień 2019.
Jak ocenia Tomasz Hanzel
z Depar tamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
UMWO, mieszkańcy będą mogli składać wnioski do gminy,
której projekt otrzyma dofinan-

Z funduszy unijnych
3 mln euro

ANTONI
KONOPKA
członek zarządu
województwa
opolskiego:
– Byliśmy jednym
z pier wszych województw,
które podjęły tzw. uchwały
a n t ys m o g owe . D ł u g o z a biegaliśmy także o to, żeby
znaleźć pieniądze, które pomogą mieszkańcom regionu
w wymianie starych i nieekologicznych pieców na nowe.
Udało się i w październik u r u s z y my z p i l o t a że m ,
a w roku 2019 będą kolejne
pieniądze unijne na wymianę kotłów i termomodernizacje. Ale wiele zależy również
od polityki rządu, związanej
przede wszystkim z regulacją cen gazu, energii elektrycznej i oleju. Jeśli będą
one konkurencyjne w stosunku do cen węgla, wiele osób
zdecyduje się zmienić źródło
energii.
sowanie, w maju bądź czerwcu przyszłego roku – tak, aby
zdążyć przed kolejny sezonem
grzewczym.

Trzeba zbadać, co zanieczyszcza powietrze

Z Małgorzatą Wysocką
z Głównego Instytutu
Górnictwa, specjalistą
w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej
rozmawia Piotr Wrona

kompleksowo i zastanowić się,
jaki element w danym mieście
najbardziej zatruwa powietrze.
W ramach projektu Euroregionu Silesia będziemy starali się
kompleksowo zbadać, co dokładnie wpływa na zanieczyszczenie. Nasze wyobrażenia
często są odległe od wyników
badań. Programem obejmujemy
województwo opolskie, a Opole
jest naszym partnerem. Badania
prowadzone są też na Śląsku,
w Czechach i Słowacji.

Czy można przeliczyć wydatki na ochronę środowiska?
– Wszystko jest przeliczalne. Liczba palenisk domowych
razy koszt wymiany pieców na
nowoczesne, daje nam konkretną kwotę. Dbałość o czyste powietrze należy jednak traktować

Co przyniosą Państwa badania?
– Zbieramy dane do jak najlepszego oszacowania ryzyka
zanieczyszczenia. Tworzymy
elastyczny program, który pozwoli modelować działania na
przyszłość. Dzięki temu będzie-

my dokładnie wiedzieć, co się
wydarzy, gdy wyeliminujemy ruch
samochodów z centrum danego miasta, albo jak wpłynie na
środowisko wymiana pieców czy
likwidacja kotłowni. Czy poprawi
się nasze zdrowie. Szczegółowo będziemy wiedzieć, jak dana
fabryka wpływa na pogorszenie
jakości powietrza. Do współpracy
zapraszamy ekspertów. Chcemy
też wiedzieć, jak zmiany wpłyną
na zachowania mieszkańców.
Chcemy dać narzędzie ludziom,
którzy mają wpływ na kształtowanie prawa, postaw społecznych,
którzy są w stanie swoim autorytetem wpływać na zachowania
mieszkańców.
Jest to program wspólny
dla przygranicznych regionów
Polski i Czech….

www.opolskie.pl

– Smog nie zna granic. Dlatego im większy obszar obejmujemy badaniami, tym lepiej. Do tej
pory robiliśmy badania w Raciborzu i w czeskiej Karwinie. Sprawdzaliśmy, jak wysoko unoszą się
zanieczyszczenia i przez jakie
czynniki są emitowane. Przez
wiele lat było przeświadczenie,
że zanieczyszczenia napływają
szczególnie z regionów przemysłowych. Nie zawsze potwierdza
się wyobrażenie, jakie mieliśmy
na ten temat. Polska ma duży
wkład w zanieczyszczenie powietrza pochodzące z niskiej emisji
czyli domowych palenisk. Czesi
z tym problemem dawno sobie
już poradzili. Przestali palić złej
jakości węglem. Jednocześnie, to
właśnie nasi sąsiedzi mają dużą
emisję emitowaną z wysokich kominów, np. hutniczych.

Zawsze pozostaje problem
ekonomiczny. Część osób nie
chce wymienić swoich starych pieców.
– Zysk zdrowotny jest ważniejszy od czynnika ekonomicznego. To, co robimy, robimy dla
ochrony zdrowia mieszkańców.
Bardzo wiele dobrego dzieje
się dzięki regionalnym programom operacyjnym. Za pieniądze unijne wymieniane są
autobusy, stawia się na transport szynowy. Spełnia się normy ekologiczne. A my chcemy
także kształtować świadomość,
nie tylko poprzez konferencje
i rozmowy z włodarzami gmin.
Spotykamy się z dziećmi, pokazujemy urządzenia pomiarowe,
mamy materiały, które pozwolą
kształtować postawy proekologiczne.
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TURYSTYKA

Promują region i jego atrakcje
Violetta Ruszczewska

Opolska Organizacja Turystyczna, która w tym
roku obchodzi 15 lat swojej działalności, po raz
dziesiąty przyznała certyfikat i wyróżnienia najlepszym produktom turystycznym Opolszczyzny.
Jubileuszowe spotkanie
odbyło się w kluczborskim kinie „Bajka”.

C

ertyfikat i tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Opolszczyzny 2018
otrzymało w tym roku Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, które z roku na rok
przygotowuje coraz ciekawszą
ofertę nie tylko dla starszych,
ale i coraz młodszych zwiedzających. Przyznano także cztery
wyróżnienia – dostały je „Wieże pogranicza” z Prudnika za
przykład modelowej współpracy
transgranicznej w budowaniu
produktu turystycznego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Prudniku za skuteczne połączenie działalności gospodarczej z aktywizacją środowiska
lokalnego, LGD Stobrawski
Zielony Szlak i jego „Między-

Laureaci tegorocznego konkursu OROT na najlepszy produkt turystyczny – w środku dyrektor bierkowickiego muzeum Jarosław Gałęza, który otrzymał certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego

narodowy festiwal tortów, ciast
i ciasteczek” za unikalny sposób
promocji walorów turystycznych
regionu oraz Oddział PTTK Tryton z Nysy i organizowany przez
niego „Nyski rajd trekkingowy
śladami Księstwa Nyskiego” za
promocję turystyki aktywnej.
W ogólnopolskiej rywalizacji
najlepszych produktów turystycznych Opolskie reprezentować będą Muzeum Wsi Opolskiej oraz zamki w Mosznej
i Niemodlinie.
Gratulując wyróżnionym wicemarszałek Stanisław Rakoczy
mówił, że dzięki ich działalności
województwo ma coraz lepszą

markę, a promocja turystyczna
regionu jest coraz bogatsza. –
Atrakcyjne produkty turystyczne to sposób na przyciągnięcie
i zatrzymanie turysty. To także
kompleksowa usługa – od prezentowania atrakcji po wygodny
nocleg, smaczny posiłek i ciekawy sposób spędzenia czasu
– stwierdził.
Spotkanie miało wyjątkowy
charakter, bo zbiegło się z obchodami 15-lecia działalności
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Z tej okazji
marszałek Andrzej Buła wyróżnił
Odznaką Honorową „Za Zasługi
dla Województwa Opolskiego”

Piotra Mielca, wieloletniego dyrektora biura OROT, dziennikarza Henryka Wawera oraz
Andrzeja Kościuka, prezesa
Spółdzielni Socjalnej „Gród”,
kasztelana grodu rycerskiego koło Byczyny. Był też czas
na podsumowanie działalności. Piotr Mielec, dyrektor biura
OROT, podkreślał, że organizacji udaje się znajdować dofinansowanie na wiele inicjatyw, które
ożywiają turystykę w regionie.
– Dzięki temu m.in. powstał
portal visitopolskie.pl w sześciu
wersjach językowych, ukazują
się wielojęzyczne wydawnictwa,
prowadzone są badania ruchu

STANISŁAW
RAKOCZY
prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej:
– Idea powołania OROT
się sprawdziła, a efekty przerosły nasze oczekiwania. To
są m.in. wykorzystane miliony złotych funduszy unijnych
i krajowych, to są punkty informacyjne, produkty turystyczne, to półtora miliona
odwiedzających naszą stronę
internetową, to hotele pięcio –
i czterogwiazdkowe, których
nie było, kiedy zaczynaliśmy.
Jak się chce, to można.
Wszyscy ludzie, którzy pracują w opolskiej turystyce,
to udowadniają. Cieszę się,
że udało się wypromować
Opolszczyznę jako markę turystyczną. A w tym roku w regionie odnotowano o 75 proc.
więcej turystów, niż w roku
ubiegłym.
turystycznego, szkolenia dla
branży turystycznej, zorganizowano klaster turystyczny. To
wszystko procentuje, bo jesteśmy laureatami wielu nagród
i wyróżnień. A to nie udałoby
się bez zaangażowania naszych
członków i bez współpracy

Zwiedzającego trzeba zaangażować
Co sprawiło, że Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach zdobyło certyfikat OROT na najlepszy
produkt turystyczny w regionie? Mówi dyrektor
muzeum Jarosław Gałęza.
Jak wygląda nowoczesne
muzeum?
– To muzeum otwarte na
zwiedzających i jednocześnie ich
angażujące. My musieliśmy zmienić priorytety i zastanowić się, co
możemy zrobić oprócz gromadzenia i prezentowania eksponatów. To sprawia, że dziś jesteśmy
atrakcyjni. Staramy się stworzyć
historię, opowieść i zaangażować
odwiedzającego. Żywa lekcja historii, to proponowane przez nas
warsztaty kroszonkarskie, pod-

Wydarzenia organizowane w bierkowickim muzeum zawsze przyciągają tłumy

czas których najmłodsi również
wsłuchują się w historie o wierzeniach, zwyczajach, tradycjach.
Wypiekamy wspólnie pierniki,
pieczemy chleb, w starej szkole
prowadzimy zajęcia. Chętni mogą

założyć ludowy strój czy podczas
niektórych wydarzeń posmakować tradycyjnych potraw.
Zaaranżowanie historii
wzbudza zainteresowanie?

www.opolskie.pl

– Pierwsze muzeum angażujące zwiedzającego powstało
w Sztokholmie 120 lat temu. Artur Hazelius, szwedzki badacz
folkloru, zaangażował pracowników muzeum w to, aby pokazywali rzemiosło i życie w zagrodzie. Wszystkiego można
było namacalnie doświadczyć.
Podobnie jest u nas – chcemy
się przenieść w czasy XVIII
i XIX wieku. Nasi pracownicy
wcielają się w różne role, często angażujemy ich w organizacje warsztatów kulinarnych.
Na terenie muzeum jest działająca kuźnia. To atrakcje same
w sobie, która wzbudzają zainteresowanie w osobach, które
historią niespecjalnie się pasjonują. Odwiedzają nas wycieczki
szkolne i indywidualni turyści.

Często spędzają tutaj wiele godzin.
– Nasze muzeum odwiedza
średnio około 55 tysięcy osób
rocznie, najwięcej w trakcie
targów i imprez plenerowych.
Muzeum to doskonały plener.
– Tak. Były tutaj kręcone
ujęcia do filmów Jana Jakuba
Kolskiego czy kluczowe sceny filmu pt. „DAAS” w reżyserii
Adriana Panka. A zespół Tulia,
który w tym roku zdobył trzy
nagrody podczas Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu – w tym najważniejszą
nagrodę w koncercie premier –
kręcił u nas swój teledysk.
Rozmawiał Piotr Wrona
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Unijne miliony na rozwój turystyki na pograniczu
Z MYŚLĄ
O TURYSTACH

Gmina Paczków wspólnie
z czeskim Javornikiem
otrzymała wsparcie unijne z Programu INTER REG V-A Republika Czeska – Polska. Dzięki tym
pieniądzom polsko-czeskie pogranicze staje się
coraz bardziej atrakcyjne
dla turystów.

I

ntensywne prace tr wają
w Paczkowie, który zyskuje nowy blask. Rozebrano
nawierzchnię paczkowskiego
rynku. Całkowita powierzchnia
przebudowywanego terenu to
około 6.000 metrów kwadratowych.

POWRÓT
DO TRADYCJI

– Chcemy przywrócić historyczną funkcję tej części
miasta. Materiał kartograficzny
i fotograficzny, a także sugestie
zgłaszane przez mieszkańców
i turystów wpłynęły na koncepcję zagospodarowania płyty
rynku – mówi burmistrz Artur
Rolka.

Wiaty dla rowerzystów na trasie Paczków – Javornik są już gotowe.
Fot. UM Paczkowa

Z rynku znikną krawężniki
i wszelkie inne nierówności,
utrudniające ruch osobom pieszym i rowerzystom. Będzie
dominować oświetlenie z latarniami nawiązującymi do lamp
historycznych.
W części rynku, przed Wieżą Ratuszową, budowana jest
fontanna. Kamienna makieta
miasta powstanie w sąsiedz-

twie ściany pierzei południowej.
Inwestycja pozbawiona jest barier architektonicznych.
– Rynek znów będzie pełnił
funkcję tradycyjnego centrum
Paczkowa – miejsca spotkań
mieszkańców. Będzie to naturalne centrum skupiające funkcje informacyjne, rozrywkowe,
kulturalne i usługowe – zapowiada burmistrz.

Na rynku przybędzie 45 nowych miejsc postojowych dla
samochodów osobowych oraz
stojaki dla rowerów wraz ze
stacją ich naprawy. – Każdy turysta, który dojedzie do Javornika lub Paczkowa, będzie mógł
bez problemu zaparkować i pozostawić swe auto na dłużej,
otrzyma także dostęp do informacji o tym, co ciekawego jest
po obu stronach granicy – mówi
Diana Vitásek z paczkowskiego
Urzędu Miasta.
Ka ż d y b ę d z i e m ó g ł t a kż e w y p o ż y c z y ć r o w e r, b y
przejechać transgranicznym
szlakiem rowerowym do partnerskiego miasta po drugiej
stronie granicy. Na trasie będzie można odpocząć w rowerowych wiatach, a wypożyczalnie dwukołowców będą po obu
stronach granicy.
W Javorniku zabytkowy budynek byłego sądu zostanie
zaadaptowany na wspólne muzeum ziemi paczkowsko-javornickiej, miejsce znajdzie tam

Nowe impulsy, czyli z kulturą po torach
Violetta Ruszczewska

Jest ich już siedem, ale
dwa ostatnie są wyjątkowe, bo jeden to Teatr im.
Jana Kochanowskiego,
a drugi – Filharmonia
Opolska. Tak się nazywają i promują opolską kulturę. Wszystkie kupione
przez urząd marszałkowski Impulsy wożą już pasażerów.

N

owoczesne pociągi typu
Impuls kupił samorząd
województwa opolskiego w Nowym Sączu, w ramach
projektu unijnego „Opolskie mobilne”. Pięć z nich wozi podróżnych PolRegio na najbardziej
obciążonej i najważniejszej linii
w regionie, obsługującej około
50% wszystkich podróżnych
kolei regionalnej w województwie opolskim – pomiędzy Kę-

Kulturalne nazwy pociągów widoczne są zarówno na zewnątrz, jak i
w środku nowych Impulsów

dzierzynem-Koźlem, Opolem,
Brzegiem i Wrocławiem oraz na
trasie Kędzierzyn-Koźle – Racibórz.
Wo j e w ó d z t w o o p o l s k i e ,
jako pierwsze w Polsce przeprowadziło przetarg na zakup
pociągów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Dzięki temu otrzymało bardzo

dobrą cenę całego zamówienia.
Tzw. zamówienie gwarantowane dotyczyło pięciu pociągów,
a zgodnie z umową samorząd
województwa zagwarantował
sobie możliwość skorzystania
z zamówienia dodatkowych
dwóch Impulsów za tę samą
cenę. W sumie za siedem nowoczesnych pociągów zapła-

www.opolskie.pl

ciliśmy niespełna 90 milionów
złotych.
Dwa ostatnio kupione pociągi jeżdżą już z Opola do Strzelec Opolskich i Gliwic oraz do
Zawadzkiego i z powrotem.
Kosztowały około 24 milionów
złotych. Zostały ochrzczone nazwami wojewódzkich instytucji
kultury, bo tę kulturę będą promować. Można będzie w nich
znaleźć m.in. aktualny repertuar opolskiego teatru czy filharmonii.
Elektryczne Impulsy należą
do najnowocześniejszych tego
typu pojazdów na polskim rynku. Przystosowane zostały do
prędkości maksymalnej 160 kilometrów. Producent wyposaża je
w nowoczesny układ napędowy
i hamulcowy, klimatyzację, nowoczesną informację pasażerską w systemie audio-video, monitoring, 176 miejsc siedzących
(fotele pasażerskich z gniazd-

także informacja turystyczna,
nastawiona przede wszystkim
na obsługę nowego transgranicznego produktu turystycznego.
– Mamy nadzieję, że staniemy się miastami turystyczny m i z p r a w d z i w e g o z d a rzenia. A do tego przecież
potrzeba odpowiedniej bazy,
nie tylko noclegowej, ale również gastronomicznej. Na
trasie pomiędzy Paczkowem
a Javornikiem będzie można
poruszać się rowerami po specjalnej ścieżce rowerowej. Po
obu stronach granicy powstały wiaty turystyczne z piecami
chlebowymi, a nawet wędzarniami – informuje burmistrz
Artur Rolka.
Całkowity koszt tego projektu przekracza 2,5 miliona euro.
Koszt „paczkowskiej” części to
około 5,99 miliona zł, z czego
dofinansowanie unijne przekroczy 5,1 miliona zł. Realizacja
projektu „Paczków i Javornik.
Dwa miasta, jedna historia”
potrwa do końca października
2019 r.

SZYMON
OGŁAZA
członek zarządu województwa opolskiego
– Jesteśmy zadowoleni
z dotychczasowej pracy naszych Impulsów a wiem, że
pasażerowie również sobie je
chwalą. Umowa z Newagiem
dotyczyła zakupu pięciu pociągów z opcją na dwa dodatkowe.
Pierwsze pięć zestawów kupiliśmy na tak dobrych warunkach,
że z zaoszczędzonych pieniędzy dokupiliśmy jeszcze dwa
pociągi. Chcemy aby promowały nasze województwo i instytucje kultury. Komisja Europejska
natomiast zgodziła się na to,
żeby mogły one jeździć także
w kierunku Strzelec Opolskich,
Gliwic i Zawadzkiego.
kami elektrycznymi AC 230V),
bezpłatne Wi-Fi. Są przystosowane do przewozu osób z ograniczoną zdolnością ruchową i do
przewozu rowerów.
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CORAZ PIĘKNIEJ
WOKÓŁ NAS

Rynek w Oleśnie – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Dziesięciolecia

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach oraz Muzeu m Po l s k i ej P i o s e n k i
w Opolu zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu
na Najlepszą Przestrzeń
P u b l i c z n ą Wo j e w ó d z twa Opolskiego. Rynek
w Oleśnie z laurem Najlepszej Przestrzeni Publicznej Dziesięciolecia.

P

oznaliśmy rozstrzygnięcia
dziesiątej edycji konkursu
na najlepszą, najbardziej
przyjazną przestrzeń publiczną województwa opolskiego.
W tym roku w konkursie, zorga n i zowa ny m p r ze z u r z ą d
marszałkowski, rywalizowano
w dwóch kategoriach: „przestrzeń” i „obiekt użyteczności
publicznej”. Tradycyjnie swojego laureata w głosowaniu internetowym wyłonili mieszkańcy
regionu. Jacek Niesłuchowski z Departamentu Polityki
Regionalnej i Przestrzennej
UMWO, organizator konkursu
podkreśla, że dziesięć lat prowadzenia konkursu pokazuje,
że przestrzenie publiczne pięknieją. – Dziś są pozbawione
barier architektonicznych i stają się coraz bardziej przyjazne
mieszkańcom - mówi.

Park Miejski w Prudniku – Najlepsza Przes

MIEJSCE
MUSI TĘTNIĆ ŻYCIEM

Do tegorocznego konkursu
zgłoszono 19 przedsięwzięć,
a oceniała je komisja powołana przez marszałka Andrzeja
Bułę, pod przewodnictwem
członka zarządu województwa
Szymona Ogłazy. W jej skład
weszli eksperci - architekci,
urbaniści, planiści oraz samorządowcy.
W kategorii „przestrzeń”,
nagrodę główną otr zymały
Głubczyce, inwestor rewaloryzacji Parku Miejskiego. Komisja doceniła efekt przywrócenia parkowi atrakcyjnej formy
rozległego, wielofunkcyjnego
obszaru rekreacyjnego, zapewniającego mieszkańcom
i turystom dostęp do bogatego
przyrodniczego i kulturowego
dziedzictwa. Burmistrz Głubczyc Adam Krupa podkreśla,
że już przy przygotowywaniu
rewitalizacji parku założono,

„Ważne jest,
co przestrzeń daje
ludziom, miastu
i otoczeniu. Jakiej jest
jakości i jak funkcjonuje
w tzw. życiu codziennym”
– architekt Robert Konieczny

Nagroda dziesięciolecia powędrowała do władz gminy Olesno i autorów zwycięskiego projektu

że to musi być miejsce tętniące życiem. - To nam się udało.
Ciekawa inicjatywa młodych
ludzi sprawiła, że w ramach
tego projektu zorganizowaliśmy street workout. Chcemy
tam dalej inwestować, mamy
pomysły na małe sceny plenerowe – mówi.
Nagroda główna w kategorii
„obiekt użyteczności publicznej” powędrowała do Opola –
za Muzeum Polskiej Piosenki.
W uzasadnieniu do nagrody

www.opolskie.pl

czytamy: za dopełnienie najb a r d z i ej ro z p o z n awa l n e g o
symbolu stolicy województwa –
Amfiteatru Opolskiego, obiektem o unikatowej w skali kraju
ofercie kulturalnej.
W tej kategorii pr zyznan o t a k że d wa w y ró ż n i e n i a
– o t r z y m a ł y j e B r ze g z a
przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb
osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz

Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Biedrzychowice i Koło DFK
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim za muzeum wiejskie
Farska Stodoła w Biedrzychow i c a c h . R ó ż a Z g o r ze l s k a ,
liderka wiejska z Biedrzychowic opowiada, że ten projekt
miał swój początek, ale nigdy
nie będzie miał swojego końca. - Z pewnością znajdą się
kont ynuatorzy mojej pracy.
To niezwykła historia, zbiory
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strzeń Publiczna Dziesięciolecia w głosowaniu internautów

mówią bardzo wiele o konkretnych ludziach, są nam
wszystkim bliskie - dodaje.
Farska Stodoła została także doceniona przez mieszkańców regionu, biorących udział
w głosowaniu internetowym,
zyskując największą liczbę
oddanych głosów w kategorii
„obiekt użyteczności publicznej”. Z kolei w kategorii „przestrzeń” internauci najwięcej
głosów przyznali „Centrum

Usług Społecznych Powiatu
Prudnickiego”.

MIESZKAŃCY
CHCĄ SIĘ TU DOBRZE CZUĆ

Jubileusz konkursu był także okazją do przyznania tytułu
Najlepszej Przestrzeni Publicznej Dziesięciolecia. W tej prestiżowej rywalizacji o nagrodę
marszałka ubiegało się osiem
gmin – inwestorów realizacji
nagrodzonych w konkursach

Muzeum Wiejskie Farska Stodoła w Biedrzychowicach – Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2018 wg internautów w
kategorii „obiekt użyteczności publicznej”

z lat 2008 – 2016. Nagrodę i tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Dziesięciolecia zdobyło
Olesno za rewitalizację Rynku
w tym mieście.
- Rynek przyciąga wielu
mieszkańców, a pamiętajmy,
że było to kiedyś rondo, po
którym jeździły samochody.
Teraz żyje, są imprezy plenerowe, biegające dzieci, fontanny, konkursy, koncerty – to
wszystko dzieje się w tym miej-

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2018, kategoria „obiekt użyteczności
publicznej”

www.opolskie.pl

scu – mówił burmistrz Olesna,
Sylwester Lewicki, ciesząc się
z nagrody.
Jednocześnie przyznano
dwa wyróżnienia - gminie Popielów za zagospodarowanie
terenu centrum wsi Stare Siołkowice oraz dla gminie Głuchołazy za rewaloryzację Parku
Zdrojowego.
Głosami mieszkańców
województwa tytuł Nagroda
Internautów w Konkursie Naj-

lepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Dziesięciolecia
przypadł gminie Prudnik za
rewalor yzację zabytkowego
Parku Miejskiego w Prudniku. Franciszek Fejdych, burmistrz Prudnika podkreśla, że
mieszkańcy głosują sercem.
- Doceniają przestrzeń, w której czują się dobrze. To dla
nich żywy organizm, miejsce,
gdzie nie tylko się spaceruje
– mówi.

Park Miejski w Głubczycach – Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2018,
kategoria „przestrzeń”
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SPOŁECZEŃSTWO

Grają u siebie, marzą o wielkich stadionach
Blisko pół tysiąca uczestników, profesjonalny sprzęt
piłkarski, szkolenie pod
okiem doświadczonych
trenerów. Projekt Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego „Dziś Orlik
Klubowy, jutro Stadion Narodowy” to szansa na przyszłe talenty piłkarskie.
Piłka nożna integruje. To projekt, który jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Jego pierwsza edycja
zdobyła 8839 głosów, druga - rekordową liczbę, bo aż 11 724.

SPRZĘT TO NIE WSZYSTKO

– Uwielbiam piłkę i widział e m p ot r ze b ę d o p o s a że n i a
klubów w sprzęt. Doszliśmy
do porozumienia z przedstawicielami klubów z pięciu gmin
i stworzyliśmy nasz projekt
– wyjaśnia Adam Raczyński,
wójt Pakosławic, pomysłodawca zadania.

Druga edycja projektu „Dziś Orlik Klubowy, jutro stadion narodowy” została rekordzistą pod względem liczby głosów. Pierwsza była dużym sukcesem.

Znaczną część pieniędzy
przeznaczono na zakup sprzętu
sportowego, który jest wykorzystywany przez młodych zawodników podczas turniejów i treningów. – Ale nasz projekt to coś
więcej. To także wiele spotkań,
dyskusji i już swoista marka. Zaczął żyć swoim życiem. Zachęca
kolejne dzieci do udziału, rozbudza marzenia. Druga edycja to
naturalna kontynuacja – opowiada Adam Raczyński.

Inicjator projektu przyznaje,
że w zbieranie głosów zaangażowały się dzieci, młodzież, jak
i ich rodzice, trenerzy. Pomogli
nauczyciele w szkołach. Przychylni byli inni włodarze gmin,
radni. W projekcie uczestniczyło
5 gmin, w tym duże jak Głuchołazy czy Nysa. Do drugiej edycji
dołączyła gmina Skoroszyce.

PRZEDE WSZYSTKIM ZABAWA

Wyjazdy młodych uczest-

ników projektu na mecze reprezentacji czy na rozgrywki
ekstraklasy mogły z pewnością
pobudzić marzenia o wielkich
stadionach. Druga edycja kładzie nacisk na profesjonalne treningi pod okiem trenerów. Jednym z nich jest Robert Bułka,
który podkreśla, że projekt jest
alternatywą dla komputerów,
tabletów czy spędzania czasu
w domu. – To świetna szansa
dla dzieci z mniejszych miej-

scowości. U nas piłką się przede wszystkim bawią. Nie ograniczamy ich, bez względu jaki
poziom reprezentują – mówi.
Przyznaje także, że sprzęt zakupiony w pierwszej edycji pozwolił na przeskoczenie wielu barier.
– Bywało różnie. Niekiedy brak
butów czy piłki nie pozwalał na
udział w turnieju – opowiada.
Teraz coraz więcej młodych piłkarzy chce wziąć udział w projekcie. 
kk

Sentymentalna podróż z butem w roli głównej
towych drużyn grających pod tym
szyldem. Dzisiaj zresztą na terenie powiatu działa prężnie kilka
firm produkujących buty, więc jest
to też ukłon w ich stronę – dodaje.

Karolina Kondracka

„Ludzie Otmętu – takie tu buty” to historia,
która przez lata pisała
losy ludzi mieszkających
w powiecie krapkowickim. Międzypokoleniowy projekt jest możliwy
dzięki Marszałkowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.
W wielu mieszkańcach
Opolszczyzny Otmęt wywołuje
jedno skojarzenie – buty. Piękna historia Śląskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego przez
lata zakorzeniła się w historii
Krapkowic, życiu pracowników
i mieszkańców oraz ich sportowych pasjach. Nie mogło więc
zabraknąć w projekcie silnego
akcentu spor towego. War to
przypomnieć, że pod szyldem
i przy wsparciu zakładu obuwniczego działały sekcje: piłkarska, lekkoatletyczna, bokserska
i strzelecka oraz piłki ręcznej.
Ta ostatnia, najbardziej utytułowana, osiągała w latach 60’

LUDZIE OTMĘTU

Najważniejsze są spotkania ludzi kiedyś i teraz związanych
z Otmętem. 
Fot. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

i 70’ sukcesy na boiskach krajowych i europejskich.

ODKURZYĆ BUTY

– Cieszę się ogromnie, że
nasz pomysł zyskał uznanie
głosujących – wyjaśnia Sabina

Gorzkulla, wicestarosta powiatu
krapkowickiego, autorka projektu.
Jak dodaje, pomysł zrodził się naturalnie.– To próba przypomnienia
świetności zakładu, ale przede
wszystkim historii ludzi. Warto powrócić do pięknych emocji spor-

www.opolskie.pl

Sabina Gorzkulla przypomina, że Otmęt to także Tomasz Bata, właściciel jednej
z największych fabryk obuwia.
– Tworzył przedszkola, żłobki,
przychodnie, inwestował w drużyny sportowe. – To wszystko
chcemy przypomnieć w projekcie. Nie brakuje wątku historycznego – stąd wystawa i publikacja. Silny akcent położono
na sport – mówi. 16 września
odbył się turniej pokoleń czyli
mecz legend piłki ręcznej KS
Otmęt i KS Otmęt Krapkowice.
Wspaniałe wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim okazja
do wspomnień i inspiracja dla
dziewczyn z obecnej drużyny
szczypiorniaka. Zawodniczki
otrzymały również sprzęt sportowy. Nie zabrakło nauczycieli
dawnego „Skórzaka”, dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego.

Odbył się również mecz piłki
nożnej oldboyów o statuetkę złotego buta „szczurka” – symbolu
Otmętu. Jak przystało na imprezę międzypokoleniową, na boisko wybiegli również najmłodsi.
W Turnieju Żaków i Orlików wzięły udział drużyny Spiders Krapkowice, będące jednym z liderów
projektu oraz MKS Gogolin i KS
Otmęt Fans.

PEWNYM KROKIEM
W PRZYSZŁOŚĆ

Ciekawie zapowiada się również niedziela 14 października.
Będzie kiermasz obuwia produkowanego w Otmęcie oraz okazja przyjrzenia się maszynom,
na których do dziś szyje się buty.
Swoje drzwi otworzy stołówka
zakładowa. Eksperci opowiedzą,
jak ważna jest pielęgnacja stóp,
a o tym jak dbać o obuwie nauczy firma Pucybut. Wieczorem
zaplanowany jest spektakl pt.
„Ludzie Otmętu- takie tu buty”
przygotowany przez Klub Tańca
SIERA. To wszystko oczywiście
w klimatycznej inscenizacji byłego zakładu.

Październik 2018 
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SPOŁECZEŃSTWO

Prace budowlane w Smardach Górnych na finiszu
Piotr Wrona

Budowa stacjonarnego
Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio jest
już na ostatniej prostej.
Pieniądze przekazane
przez urząd marszałkowski pozwolą na zakończenie prac budowlanych już
w przyszłym roku.

P

race budowlane w hos p i c j u m s t a c j o n a r ny m
w Smardach Górnych koło
Kluczborka wchodzą w ostatnią
fazę. Unijna dotacja, którą przekazał marszałek województwa
opolskiego Andrzej Buła, znacząco przyśpieszy prace wykończeniowe. Obecnie budynek jest
rozbudowany, postawione są
wszystkie ściany, położone instalacje, wstawione nowe okna.
Jeszcze w tym roku rozpocznie

ROMAN KOLEK
wicemarszałek
województwa
opolskiego:
– Po t r ze b y
osób starszych i niesamodzielnych czy niepelnosprawnych
zasługują na naszą szczególną uwagę. Jako samorząd
woj ewó d z t wa s t a ra my s i ę
znajdować fundusze na działania, które pomagają w ich
zaspokajaniu i rozwiązywaniu
problemów takich osób. Warto
podejmować nowe wyzwania,
także inwestując w miejsca,
gdzie takie osoby mogą liczyć
na fachową opiekę.
Samorząd województwa
opolskiego współpracuje z
wieloma instytucjami i organizacjami w regionie, realizującymi zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych. To
naturalne, ale i konieczne, by
wspólnie działać dla wyrównywania szans takich osób,
by przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. Najbardziej cenimy w tej dziedzinie
współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które mają
najlepsze rozeznanie na temat
potrzeb takich osób i środowisk. To właśnie z nimi możemy osiągać najlepsze efekty.

Budynek z zewnątrz wygląda już ładnie, teraz intensywne prace
prowadzone są wewnątrz

się układanie płytek i armatury.
Pierwotnie planowana w budynku wentylacja grawitacyjna została zastąpiona mechaniczną.
– Podpisana umowa na dofinansowanie, to ważna chwila
i duży zastrzyk pieniędzy. W tym
roku zaczynamy mocno zaawansowane prace wykończe-

niowe, które powinny zakończyć
się w kwietniu przyszłego roku.
Wszystko wskazuje na to, że za
dwa lata będą tutaj już pacjenci
– mówi Sławomir Kołecki, prezes
Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio.
Budowa rozpoczęła się 8 lat
temu, stowarzyszenie na ten

cel otrzymało dawny budynek
szkoły.
Od początku działalności,
czyli 2008 roku, opieką hospicjum zostało objętych już ponad
2000 pacjentów. W Smardach
Górnych będą przebywać chorzy na raka w terminalnej fazie
choroby. Pomieszczenia zostały
tak pomyślane, aby z chorymi
przebywali bliscy.
Agnieszka Dąbrowska
z hospicjum zaznacza, że od
początku inicjatywa była społeczna, a budynek został wyremontowany bez konieczności
zaciągania kredytów – Nasze
hospicjum budowane jest od
wielu lat. Do tej pory udało się
wszystko zrobić głównie dzięki
składkom dobroczyńców oraz
odpisowi z 1%. Corocznie z odpisów zbieraliśmy około 200
tysięcy złotych. Do remontu dołożyli się również lokalni przed-

siębiorcy – dodaje. W budowę
zaangażowani byli też więźniowie z Zakładu Karnego w Kluczborku.
Unijna dotacja w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych przekazana przez urząd
marszałkowski pozwoli na sfinalizowanie prac, m.in. na zakup i montaż windy. Pieniądze
zainwestowane będą również
w nowoczesny sprzęt, system
komunikacji między pacjentem
a pielęgniarką i lekarzem.
Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że pieniądze, które przekazywane są na cele zdrowotne zawsze budzą największą
satysfakcję. – To ważna inicjatywa, która przez ostatnie lata
zaangażowała wiele środowisk.
Pieniądze europejskie są tym
wkładem, który da godne warunki osobom chorym, odchodzącym – mówi.

Bracia odnawiają pałacyk myśliwski
Piotr Wrona

Niepełnosprawni z Domu
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem będą korzystać z nowoczesnej windy. Dzięki przekazanym
przez urząd marszałkowski pieniądzom możliwa
jest również wymiana zabytkowego dachu pałacyku myśliwskiego.

D

om Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Samorząd województwa
opolskiego dołożył do remontu
dachu pałacyku myśliwskiego,
w którym znajduje się m.in.
część administracyjna i kaplica
ośrodka. Ten pałacyk myśliwski
w Zawadzkiem swoim stylem
architektonicznym nawiązuje do
pałacu w Mosznej. Radny województwa opolskiego Zdzisław
Siewiera podkreśla, że pałacyk
został wpisany do rejestru zabytków. – Obiekt ma wyjątkową
wartość historyczną. To również
obiekt sakralny. Odbywają się

tutaj wydarzenia religijne. Budowniczym pałacyku był hrabia
Renard, a po 1910 r. właścicielem zamku został hrabia Franz
Hubert von Thiele – Winckler
z Mosznej. Po II wojnie światowej budynkiem zarządzały Lasy
Państwowe, które odsprzedały
go Zgromadzeniu Braci Szkolnych. Jest to jedyna perełka architektoniczna tego typu w powiecie strzeleckim – dodaje.
Remont dachu trwa już od
2014 roku i został podzielony
na kilka etapów. Oprócz niego odnawiane i naprawiane są
wieżyczki. – Przed nami ostatni, siódmy etap remontu. Teraz
zajmujemy się werandami, a po
zakończeniu wymiany pokrycia dachowego i jego termomodernizacji, chcemy przejść
do kolejnych zadań, mających
na celu przywrócenie dawnej
świetności, a zarazem funkcjonalności obiektu. Będzie to
ocieplenie ścian oraz wymiana
stolarki okiennej na pierwszym
piętrze północnego skrzydła
pałacyku – mówi brat zakonny
Krzysztof Siemiński.
Do tej pory, obok wymiany
całego dachu, ocieplono poddasze oraz wymieniono więźbę

www.opolskie.pl

Bracia Krzysztof Siemiński i Paweł Siennicki prezentują zabytkowy
pałacyk

dachową. Obiekt został więc
zabezpieczony przed przeciekaniem i utratą ciepła z wewnątrz.
Łączna wartość inwestycji,
związana z wymianą pokrycia dachowego i jego termomodernizacją, to około milion
złotych.
Z Domu Pomocy Społecznej
korzysta 110 mężczyzn i chłopców ze znacznym i umiarkowa-

nym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
– Oprócz części zabytkowej
mamy również powojenny pawilon. On też wymaga remontu. Tam m.in. trzeba wymienić
okna. Udało się natomiast zamontować windę. Problem jest
z dociepleniem budynku. Był on
budowany w latach osiemdziesiątych – dodaje brat Krzysztof
Siemiński.
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Remont w renesansowej perełce Brzegu
Niemal 9 milionów złotych wart jest projekt rewaloryzacji zabytkowego
budynku ratusza w Brzegu. We wrześniu członek
z a r z ą d u woj ewó d z t wa
Antoni Konopka podpisał z burmistrzem Brzegu
umowę na jego unijne dofinansowanie.

W

Brzeski ratusz po tak ogromnym remoncie zyska nowy blask

artość unijnego dofinansowania, przekazanego przez urząd
marszałkowski, to prawie 4 miliony złotych. Antoni Konopka,
członek zarządu województwa
mówił, że podpisanie tej umowy jest możliwe, bo Komisja
Europejska zgodziła się na
zwiększenie w ramach programu regionalnego kwoty na
dofinansowanie zadań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. – Stwarzamy tym samym szansę na
przeprowadzenie rewitalizacji

tego wspaniałego obiektu –
dodawał.
B r ze s k i r a t u s z to j e d e n
z najcenniejszych zabytków architektury renesansowej w naszym kraju. Rewalor yzacja
zakłada remont trzech skrzydeł
dachu, hełmu wieży zegarowej, dachu łącznika, elewacji
i pomieszczeń (sali stropowej
i sali lustrzanej), zakup wyposażenia do organizacji stałej
wystawy poświęconej historii
ratusza, remont nawierzchni
dziedzińca wewnętrznego oraz
wymianę istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Partnerem projektu jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które m.in. będzie pełnić
nadzór archeologiczny podczas
robót ziemnych oraz pomoże
w opracowywaniu materiałów
informacyjnych i promocyjnych
dotyczących dziejów ratusza
w Brzegu. Dyrektor muzeum,
Dariusz Byczkowski, przypo-

mniał, że to jeszcze jego poprzednik, Paweł Kozerski, zainicjował działania związane
z rewitalizacją ratusza. – Muzeum jest partnerem tego porozumienia, bo mamy w ratuszu
cenne eksponaty, które będą tu
prezentowane również po zakończeniu prac – mówił.
Prace w ratuszu już się
rozpoczęły. Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak mówi, że teraz,
po odsłonięciu dachu widać,
jak jest ogrom zaplanowanych prac. – Przy rewitalizacji
obiektów zabytkowych nigdy
nie można przewidzieć, co nas
będzie czekać – mówił. Jednocześnie podkreślał, że ratusz
to wizytówka miasta. – Dofinansowanie rewitalizacji umożliwia kontynuację prac i jestem
pewien, że po ich zakończeniu
będzie tu nowa jakość. Dziękuję
samorządowi województwa za
tę pomoc – dodawał.
VR

Swoje życie poświęcili regionowi
Violetta Ruszczewska

To nagroda z ponad
t r z y d z i e s t o l et n i ą t r a dycją, a uhonorowano
nią już ponad 170 osób.
W tym roku do grona
laureatów nagrody im.
K arola Miarki dołączyli: ksiądz prof. dr hab.
Piotr Paweł Maniurka,
dr Violetta Rezler -Wasielewska oraz Janusz
Jerzy Wójcik.

N

agrody im. Karola Miarki
przyznawane są od 1983
roku ludziom związanym ze Śląskiem, autorytetom
w swych środowiskach, tym którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro
na rzecz drugiego człowieka.
Obecnie przyznają je wspólnie
marszałkowie województw opolskiego i śląskiego. Marszałek
województwa opolskiego uhonorował w tym roku trzy osoby.
Ks. prof. dr hab. Piotr Paweł
Maniurka od ponad trzydziestu

Laureaci tegorocznej nagrody – od lewej ks. prof. Piotr Maniurka, dr Violetta Rezler – Wasielewska i
Janusz Wójcik

lat jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Opolu, jest także
duszpasterzem środowisk twórczych. Z jego inicjatywy przekazano do konserwacji wiele
cennych obiektów zabytkowych
i dzieł sztuki kościelnej, które zachowały się do naszych czasów
na terenie Śląska Opolskiego.
Dzięki ks. prof. Maniurce Muzeum Diecezjalne to dziś także
galeria współczesnej sztuki sa-

kralnej i ważny ośrodek edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
oraz życia kulturalnego regionu.
Dr Violetta Rezler – Wasielewska jest historykiem, od 1995
r. pracuje w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, a od roku
2010 jest dyrektorem tej placówki. Jest inicjatorką i organizatorką wielu przedsięwzięć muzealnych i kulturalnych, autorką

www.opolskie.pl

i współautorką prac naukowych
i popularnonaukowych, dotyczących przede wszystkim problematyki jenieckiej w latach II
wojny światowej, historii Miejsca
Pamięci Narodowej w Łambinowicach i edukacji w miejscach
pamięci.
Janusz Jerzy Wójcik jest
działaczem społecznym, od wielu lat zaangażowanym w sprawy
ważne dla Polski, województwa

opolskiego i Opola. To niestrudzony organizator i aktywista
społeczny ruchów wolnościowych i obywatelskich. Ważne
miejsce w historii regionu zajął
jako inicjator, założyciel i przewodniczący ruchu społeczno –
obywatelskiego pn. Obywatelski
Komitet Obrony Opolszczyzny
w latach 1997 – 2002. Jego
zasługą było zmobilizowanie
społeczności opolskiej do skutecznej obrony samodzielności
administracyjnej województwa.
W imieniu marszałka nagrody
wręczył wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Dziękował laureatom za pielęgnowanie i utrwalanie najcenniejszych wartości
naszej kultury. – Państwo pracowaliście i pracujecie na markę
Śląska, na sukces tego regionu
– powiedział. Mówił, iż jest pełen optymizmu, iż nie zginą takie
wartości, jak śląska kultura, pamięć i poczucie tożsamości, bo
są ludzie, którzy z wielkim pietyzmem je pielęgnują. To właśnie
zdobywcy nagrody im. Karola
Miarki.
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Kobiety wiejskie
mają moc!

Pszczelarstwo coraz
bardziej atrakcyjne
z miasta ma mniej zanieczyszczeń, niż ten
ze wsi. W miastach nikt masowo nie stosuje oprysków, nie ma pestycydów. Drzewa
w parkach są pielęgnowane. Zachęcam
tych, którzy mają możliwość, aby swoje pasieki stawiali na dachach budynków, w których mieszkają czy w innych możliwych
miejscach. W centrach miast bez większego
problemu będziemy mieli miód lipowy czy
akacjowy.

Henryk Nosewicz mówi, że pszczelarstwo to powołanie

Pasieki można zobaczyć coraz częściej w miastach, a pszczelarze zachwalają takie rozwiązanie. Miód
chcemy mieć na własne potrzeby.
Z pszczelarzem, Henrykiem Nosewiczem, rozmawia Piotr Wrona.
– Pszczelarstwo to ginący zawód?
– Tak było jeszcze kilka lat temu, teraz
to się zmienia. Powrót do pszczelarstwa
zauważalny jest zarówno wśród młodzieży,
jak i ludzi starszych. Ci, którzy przechodzą
na emeryturę mówią, że przez te wszystkie
lata brakowało im czasu na to, żeby zająć
się pszczołami, a teraz chcą zająć się swoją
pasją. Młodzi natomiast odkrywają, że ich
dziadkowie mieli pszczoły i chcą wrócić do
tej tradycji. Często znajdują pozostałości pasieki, a nawet przejmują po ojcu czy dziadku
czynne rodziny.
– Czyli bardziej pasja niż zarabianie
na sprzedaży miodu?
– To jest rodzaj powołania. Przy ulach
spędzamy bardzo dużo czasu. Musimy reagować na pogodę, przewozić pasieki na pożytki,
niejednokrotnie kilkadziesiąt kilometrów. Wiele
osób chce mieć miód jedynie na własny użytek. Powrót do natury jest zauważalny. Chcemy jeść jakościowo dobre i zdrowe produkty,
sami często zajmujemy się wędzeniem wędlin,
mamy ogródki, robimy przetwory, sery, nie inaczej jest z pszczołami. Wzrasta zainteresowanie produktami leczniczymi na bazie produktów pszczelich, m.in. propolisem, mleczkiem
pszczelim, pyłkiem itd.
– A co z osobami mieszkającymi
w miastach?
– Miasto jest świetnym miejscem pożytku dla pszczół. Stwierdzono, że miód

– A jak to jest na wsiach?
– Uważam, że jest za dużo monokultur.
Przez ostatnie lata wycięto bardzo dużo
drzew miododajnych. Wykoszono rowy, zlikwidowano miedze i nieużytki. To było naturalne miejsce dla kwiecia i różnorodności
roślin. Zanikają sady, ale też pojedyncze
drzewa. Przy domu wolimy mieć wykoszoną
trawę zamiast kwiatów, owocowych drzew
czy krzewów. Szkoda. Pszczoły nie mają
tzw. pastwiska pszczelego, a ludzie skazani
są na wielokrotnie opryskiwane owoce z supermarketów.

Już po raz 10 Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Dnia 11 października w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym będzie się działo.
W Centrum spotkają się przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, sołtyski,
radne, przedstawicielki lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych.
Spotkanie to okazja do integracji i wymiany doświadczeń kobiet, działających na
obszarach wiejskich. Pełne energii i pasji kobiety kultywują miejscowe tradycje
związane z kuchnią i obyczajami, występują w zespołach tanecznych i wokalnych, wykonują ludowe rękodzieło. Efekty tych pasji będziemy mogli zobaczyć
w CWK. A oprócz tego będzie zapewne wiele innych, wspaniałych atrakcji!
Spotkanie organizowane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zapraszamy!

– Gdzie nauczyć się pszczelarstwa?
– Wbrew pozorom jest to bardzo rozległa dziedzina. Uważam, że poznaliśmy zaledwie ułamek zachowań pszczół. Cały czas
się tego uczymy. Jeden błąd może spowodować wymarcie całych pszczelich rodzin.
Osobom zaczynającym podpowiadam, aby
przez pierwsze lata przypatrywali się pracy doświadczonego pszczelarza, pomagali
w pasiekach. Nie ma lepszej nauki od doświadczenia. Często dzielę się swoją wiedzą z tymi, którzy chcą zająć się pszczelarstwem. Warto.
– Jaki jest dla pszczół ten rok?
– Wiosną wszystko zaczęło kwitnąć
w tym samym czasie. Rzepak, akacja, mniszek. Nie wszystkie rodziny pszczele zdążyły
dojść do siły, aby wykorzystać tak obfity pożytek. Można jednak powiedzieć, że ten bardzo
nietypowy rok, mimo obaw, jest przychylny
dla pszczelarzy.
To oznacza, że miód będzie w tym
roku nietypowy.
– Tak, miody będą wymieszane. Jeśli
nie ma przerwy między kwitnieniem rzepaku
a np. akacji, wtedy zamiast miodów jednorodnych będziemy mieli „wielokwiat”. Lato
to powolne kończenie sezonu. Zaczynamy
przygotowania do zazimowania pszczół. Kto
nie zadba o wygryzanie się jak największej
liczby pszczół w sierpniu – bo jest to tzw.
pszczoła zimowa – będzie miał problemy na
wiosnę.
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BOHATEROWIE Z OPOLSKIEGO
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ
– trwa kampania REGIObohater
„Polska jest silna siłą regionów” to
hasło przyświecające rozpoczętej 11
września br. kampanii edukacyjnej
POLREGIO. Największy polski przewoźnik pasażerski prezentuje sylwetki
wybitnych regionalnych postaci historycznych ostatniego stulecia i ogłasza
plebiscyt na patrona wybranego pociągu POLREGIO. Każdy, kto weźmie
udział w internetowym głosowaniu,
może wygrać cenne nagrody – w tym
dwuosobowe zaproszenie do Pałacu
Belwederskiego!
Na stronie internetowej www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 REGIObohaterów oraz
wybrać patrona pociągu POLREGIO.
Kandydaci zaproponowani przez Radę
Programową projektu w województwie
opolskim (ich biogramy prezentujemy
poniżej) to:
• TADEUSZ SEMIK,
• BOHDAN STANISŁAW SOŁTYS,
• EZECHIEL ŁOŚ,
• ALFONS KAROL ZGRZEBNIOK,
• JAKUB KANIA,
• KAROL GAJDZIK.
Kampania REGIObohater objęta jest
Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Partnerem akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec
Przewozów Regionalnych i Program
„Niepodległa”, a partnerem medialnym
Grupa Wydawnicza Polska Press.
– Popularyzując wiedzę o regionalnych bohaterach chcemy przypomnieć,
że odzyskanie niepodległości po 123
latach zniewolenia zawdzięczamy nie
tylko powszechnie znanym z kart historii postaciom, takim jak Józef Piłsudski
czy Ignacy Jan Paderewski. Nie mniej
ważni są bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili walce lub budowaniu świadomości narodowej w regionach, pośród
lokalnych społeczności – mówi Krzysztof
Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych. – Organizując tę akcję chcemy
także podkreślić silne przywiązanie marki POLREGIO do Polski, jej historii oraz
patriotyzmu – dodaje.
Rozpoczęta dziś kampania REGIObohater potrwa do 11 października.
W tym czasie na dedykowanej stronie
www.regiobohater.pl będzie można zapoznać się z dokonaniami 100 lokalnych
bohaterów wybranych przez Radę Programową postaci REGIObohaterów.
W skład Rady Programowej weszli
Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (przewodniczący Rady Programowej), Dariusz
Gwizdała – zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Góras
– szef gabinetu politycznego w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Andrzej Kensbok – wiceprezes Zarządu
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
– Stulecie odzyskania niepodległości to rocznica, która wymaga należytej
oprawy. Jako większościowy udziałowiec Przewozów Regionalnych aktywnie włączmy się w jej obchody. Sposób
uczczenia tej daty, zaproponowany
przez spółkę jest unikatowy. Warto przypominać nie tylko o wielkich postaciach,
ale także o tych, które do tej pory znane
były lokalnie, a ich wkład w rozwój niepodległej Polski był równie ważny – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes
Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
W toku głosowania, które potrwa od
11 września do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana
postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. Ogłoszenie wyników plebiscytu
nastąpi do 15 października. W każdym
z regionów wybrany pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera.
Wraz z oddaniem głosu uczestnik
konkursu będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Spośród
nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoni do 25 października i ogłosi
łącznie 116 laureatów, w tym odpowiednio 16 laureatów nagrody głównej (po
jednym na dany region) i 100 wyróżnionych. Laureaci nagrody głównej otrzymają czytnik e-book Kindle, specjalne
zaproszenie do uczestnictwa z osobą
towarzyszącą w konferencji prasowej
inaugurującej akcję REGIObohater wraz
z zaproszeniem na uroczysty lunch
w Pałacu Belwederskim. Pozostałych
stu wyróżnionych otrzyma zestaw atrakcyjnych gadżetów.
Akcję REGIObohater wspiera kampania medialna, w ramach której powstał
m.in. spot zachęcający do głosowania
na REGIObohatera. Spot emitowany
będzie na kanałach TVP Historia, TVP
Seriale oraz w regionalnych kanałach
TVP3. Kampania obejmie także radiostacje i prasę lokalną, kampanię on-line
w tym platformy społecznościowe.

dalsze stawianie oporu okazało się
niemożliwe, pozbawiony łączności i pomocy z zewnątrz, poddał swą pozycję
przeważającym siłom niemieckim. Do
1945 roku przebywał w niemieckiej niewoli. Po powrocie do Polski dowodził
m.in. pododdziałem Wojsk Ochrony
Pogranicza w Prudniku. W 1948 roku
został przeniesiony do rezerwy. Zmarł
w Suchej Beskidzkiej, gdzie spoczywa
na miejscowym cmentarzu.
BOHDAN STANISŁAW SOŁT YS
(1894-1939) – podpułkownik Wojska
Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Pochodził z Kluczborka. W czasie
I wojny światowej był żołnierzem 2 pułku
ułanów Legionów Polskich. Internowany
po kryzysie przysięgowym, zdołał uciec
z obozu. W latach 1918-1921 brał udział
w listopadowej obronie Lwowa, wojnach
polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej
oraz III powstaniu śląskim. Był dwukrotnie ranny. We wrześniu 1939 roku dowodził wchodzącym w skład Armii „Pomorze” 14 pułkiem piechoty w bitwie nad
Bzurą. Poległ 12 IX 1939 roku w okolicy
wiosek Sapy i Strzebieszew – wg jednej
wersji zastrzelony przez niemieckiego
żołnierza, wg drugiej przez dywersanta.
Spoczywa na cmentarzu komunalnym
w Bielawie.

BIOGRAMY REGIOBOHATERÓW
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

EZECHIEL ŁOŚ (1900-1988) – porucznik, żołnierz Wojska Polskiego,
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
i Armii Krajowej, cichociemny. Pochodził z Zaśnieszkowa (obecnie Ukraina).
We wrześniu 1939 roku był żołnierzem
Komendy Garnizonu w Krzemieńcu. Po
przejściu granicy polsko-węgierskiej
przedostał się do Francji, gdzie służył
w 3 Dywizji Piechoty. Od czerwca 1940
roku był szefem kancelarii 1 Samodzielnej Brygady Strzelców w Wielkiej
Brytanii. W 1943 roku został zrzucony
do kraju jako cichociemny i brał udział
w dalszych walkach z Niemcami na terenie obwodu Baranowicze. Po aresztowaniu przez radzieckich partyzantów trafił
do łagru, skąd uciekł w 1947 roku, ale
został ponownie aresztowany w Leningradzie. Do Polski wrócił w 1948 roku.
Jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Brzegu.

TADEUSZ SEMIK (1899-1978) –
podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Pochodził
z Suchej Beskidzkiej. Jako żołnierz 12
Pułku Ziemi Wadowickiej brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. We
wrześniu 1939 roku dowodził 151 kompanią forteczną w bitwie pod Węgierską
Górką, w której wsławił się niezwykłą
skutecznością i odwagą. Dopiero gdy

ALFONS KAROL ZGRZEBNIOK
(1891-1937) – oficer Wojska Polskiego,
nauczyciel, działacz samorządowy i polityczny, komendant powstań śląskich,
założyciel Związku Powstańców Śląskich. Pochodził z Dziergowic. W latach
studenckich był członkiem polskiej tajnej
organizacji „Zet”. W czasie I wojny światowej, jako żołnierz Werhmachtu, brał
udział w walkach frontowych, był trzy-
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Wejdź na stronę
www.regiobohater.pl
krotnie ranny. Od 1918 roku organizował
struktury POW na terenie Górnego Śląska. Odznaczał się niebywałym sprytem
przy zdobywaniu broni i amunicji z niemieckich magazynów; z tego powodu wystosowano za nim list gończy. W latach
1919-1920 był dowódcą I i II powstania
śląskiego, w trzecim szefem oddziału
personalnego Naczelnej Komendy Wojsk
Powstańczych i doradcą wojskowym.
Bronił też siedziby Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego w Bytomiu przed atakami niemieckich bojówek. Spoczywa na
cmentarzu w Rybniku w kwaterze Dowódców Powstań Śląskich.
JAKUB KANIA (1872-1957) – poeta,
pisarz, działacz narodowy i oświatowy.
Pochodził z Siołkowic Starych. Od lat
młodzieńczych angażował się w działalność patriotyczną i narodową. W 1913
roku został skazany przez Niemców na
pół roku więzienia za zerwanie podczas
uroczystości państwowych chorągwi cesarskiej i zastąpienie jej wiechciem słomy. Jako orędownik niepodległości Polski, został po wybuchu I wojny światowej
wcielony do wojska i wysłany na front
zachodni, z którego powrócił dopiero
w 1918 roku. W 1920 roku aktywnie agitował na rzecz Polski, za co został pobity
przez niemieckich bojówkarzy. Mimo to
nie zaprzestał swej działalności – wziął
udział w II i III powstaniu śląskim, był
aktywnym działaczem Związku Polaków
w Niemczech i Polsko-Katolickiej Partii
Ludowej. Jest pochowany na cmentarzu
w Siołkowicach Starych.
KAROL GAJDZIK (1883-1955) – bohater III powstania śląskiego, kawaler
Krzyża Virtuti Militari. Pochodził z Przełajki (obecnie dzielnica Siemianowic
Śląskich). W czasie I wojny światowej,
jako żołnierz armii niemieckiej, wykazał
się odwagą i dzielnością w walkach na
froncie wschodnim. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był przewodniczącym Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Przełajce oraz komendantem
miejscowych struktur Polskiej Organizacji Wojskowej – w jego domu znajdował się skład karabinów. Brał udział
w trzech powstaniach śląskich. W maju
1921 roku na czele 4 Pułku im. „Czwartaków” zatrzymał niemieckie natarcie
w rejonie Kędzierzyna, dzięki czemu
przyczynił się do wyparcia Niemców
za Odrę i sukcesu powstania. W wojnie
obronnej 1939 roku dowodził oddziałem samoobrony w rejonie Siemianowic
Śląskich. Po wkroczeniu Niemców został aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Po
wojnie represjonowany przez władze
komunistyczne.

