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Impuls do kultury

Dyrektorzy filharmonii Przemysław Neumann i teatru Norbert Rakowski obok „swoich” pociagów
Karolina Kondracka
Piotr Wrona

Orkiestra symfoniczna
i aktorzy sceny dramatycznej występujący na dworcu
to niecodzienna atrakcja.
Opolscy artyści nie kryją
zadowolenia, że dwa nowe
składy pociągów Impuls
będą promować najważniejsze instytucje kulturalne w województwie.

D

wa kolejne nowoczesne Impulsy we wrześniu
przyjechały do Opola,
a ponieważ pociągi zostały
zadedykowane Filharmonii
Opolskiej i Teatrowi im. Jana
Kochanowskiego, wjazdowi towarzyszył niecodzienny koncert
opolskich artystów na opolskim
dworcu PKP.
Oznakowania zarówno FO,
jak i Teatru, zobaczyć można

wewnątrz i na zewnątrz tych
nowoczesnych pojazdów. Jak
zapowiadają dyrektorzy obu
placówek, w pociągach będą
dostępne repertuary, a na monitorach wyświetlane zapowiedzi najbliższych przedstawień
czy koncertów.

Kulturalnie….
Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej
cieszy się, że to będzie świetna
promocja. – Chcemy, aby nasze instytucje cieszyły się popularnością – mówi. Natomiast
dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego Norbert Rakowski dodaje, że jest to inicjatywa
prospołeczna. – To jest impuls
do kultury. Tak jak kiedyś u Elizy Orzeszkowej, gdzie kultura
trafiała pod strzechy, tak tutaj te
pociągi - mam nadzieję - w jakiś sposób dadzą tę iskrę. Być

może ludzie pomyślą, że skoro
w pociągu jest przyjemnie, to
w teatrze będzie równie ciekawie. Pomimo kultury masowej,
popkultury, ludzie potrzebują
metafizyki, chcą odetchnąć,
pragną żywego kontaktu z drugim człowiekiem – uważa Norbert Rakowski.
Na dworcowej scenie, w muzycznym repertuarze można
było usłyszeć aktorkę Joannę
Osydę. – Dzisiejsze spotkanie
pokazało, że pociągi i kultura
mają ze sobą wiele wspólnego.
Wyszła też ciekawa współpraca
pomiędzy artystami obu jednostek kultury. Razem możemy
więcej, aby promować kulturę.
A odbiór publiczności był piękny – mówiła aktorka.

… i nowocześnie
Józef Michalik, wiceprezes
Newag, producenta pociągów,

zachwala ich nowoczesność.
– Oczywiście są klimatyzowane, z siecią wifi, wyposażone
w system zliczania pasażerów
i system informacji pasażerskiej, która pokazuje, gdzie
jesteśmy - wylicza. Jeden
skład pociągu to 130 miejsc
siedzących.
Impulsy do tej pory jeździły
na trasie Racibórz – Kędzierzyn-Koźle – Opole – Wrocław. Te dwa nowe jeżdżą już
przez Strzelce Opolskie do
Gliwic oraz do Zawadzkiego.
Członek zarządu województwa opolskiego, Szymon
Ogłaza, przypomina, że pierwotnie urząd marszałkowski
miał zakupić dzięki unijnej
dotacji pięć pojazdów. – Te
już z powodzeniem jeżdżą po
opolskich torach. Dzięki negocjacjom w Unii Europejskiej
udało się dokupić kolejne dwa
– mówi.

Stanisław Rakoczy,
wicemarszałek
województwa opolskiego:
- Opolski teatr i filharmonia
to nasze dwie sztandarowe instytucje kultury. Od dawna myśleliśmy, co zrobić, żeby jeszcze
mocniej wyjść do widza, żeby te
instytucje widzowi jeszcze bardziej przybliżyć. Są już autobusy,
które przywożą widzów do Teatru im. Jana Kochanowskiego w
ramach projektu „PKS-em do teatru”, a teraz są dwa pociągi, które – mam nadzieję – będą prawdziwymi impulsami do kultury dla
naszych mieszkańców.
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SAMORZĄD

21 października
– wybory samorządowe
Już 21 października wybory samorządowe – weź w nich udział, bo to właśnie od Ciebie zależy, kto przez najbliższe
5 lat będzie Twoim wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, kto będzie Twoim radnym – w gminie,
powiecie i województwie.
To bardzo proste – wystarczy 21 października pójść do lokalu wyborczego i oddać ważne głosy. Dostaniesz cztery
– a w samym Opolu tylko trzy – karty do głosowania, każdą w innym kolorze. Na każdej karcie, którą dostaniesz,
wybierz tylko jedno nazwisko. To ważne – na każdej karcie TYLKO jeden głos!

Nieobecni nie mają racji, czyli dlaczego warto iść na wybory:
ao
 d wyniku wyborów samorządowych będzie zależało, jak będzie się rozwijać nasze najbliższe otoczenie – gmina,

powiat, region;

ab
 iorąc udział w wyborach wyrażamy własną opinię, ale przede wszystkim mamy realny wpływ na to, kto będzie

podejmował decyzje o naszej przyszłości;

an
 ie
aw


uczestnicząc w wyborach, pozostawiamy decydowanie o naszym losie innym ludziom;

wyborach lokalnych liczy się każdy, pojedynczy głos!
www.opolskie.pl
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Klasy patronackie
Miliony złotych
na kształcenie zawodowe – to jest to
Karolina Kondracka
Piotr Wrona

Karolina Kondracka
Piotr Wrona

Od lat samorząd województwa opolskiego przeznacza ogromne pieniądze na
lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Te działania będą kontynuowane
przez koleje lata.

Trzecia edycja projektu
„Opolskie szkolnictwo
zawodowe bliżej runku
pracy” pomoże założyć
jeszcze więcej klas patronackich. Do tej pory taką
współpracę udało się nawiązać z trzema firmami
i wszyscy mówią, że to
strzał w dziesiątkę.

P

oprawia się m.in. baza praktycznej nauki zawodu, firmy
otwierają swoje drzwi przyszłym młodym pracownikom. Szkoły
wsłuchują się w potrzeby pracodawców, a pracodawcy chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Jak zauważa
marszałek województwa opolskiego
Andrzej Buła, szkolnictwo zawodowe cieszy się sporym zainteresowaniem uczniów. – Przed nami
kolejna edycja programu, dzięki
któremu będzie możliwe dalsze unowocześnianie szkół, zagwarantowanie uczniom staży i wyjazdów m.in.
na targi branżowe. Stworzyliśmy
politykę związaną ze szkolnictwem
zawodowym. Dotychczasowe zaangażowanie pomaga nam na przygotowaniu atrakcyjnego programu na
przyszłość. Powinniśmy zarządzać
oczekiwaniami młodych ludzi, ale
i dokształcać nauczycieli – wyjaśnia
marszałek i dodaje, ze do tej pory na
szkolnictwo zawodowe przeznaczono z funduszy unijnych ponad 234
miliony złotych.

Opolskie
szkolnictwo zawodowe
bliżej rynku pracy
W województwie opolskim udało
się wypracować „trójpak szkolnictwa
zawodowego”. Jednoczy on we
wspólnym interesie jednostki prowadzące projekty, przedsiębiorców
i szkoły. Lesław Tomczak, dyrektor
Regionalnego Zespołu Placówek
Wsparcie Edukacji przypomina, że
dotychczas jego jednostce udało się
zrealizować sześć dużych projektów
na łączną kwotę ponad 33 milionów
złotych. – Mają one kilka filarów doposażenie szkoły, dokształcanie
nauczycieli, powołanie klubu szkół
zawodowych i niezwykle ważne
umożliwienie uczniom stałego kontaktu z pracodawcą.

O nowym programie mówili na konferencji prasowej marszałek
Andrzej Buła, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Roland Wrzeciono i dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek
Wsparcia Edukacji Lesław Tomczak.

Od 2007 roku 234 000 000 zł na rozwój szkolnictwa
zawodowego w województwie opolskim
Do roku 2014:
• 34 szkoły zawodowe objęte wsparciem
• 23 800 uczniów skorzystało z nowej infrastruktury szkolnej
• 6 102 uczniów wzięło udział w praktykach i stażach zawodowych
• 112 s
 zkół i placówek kształcenia zawodowego zrealizowało
programy rozwojowe
Dotychczas z programu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej
rynku pracy” skorzystało 13 tysięcy
uczniów, ponad 2 tysiące uczestniczyło w stażach. Doposażone były
laboratoria i warsztaty. Za milion złotych udało się utworzyć pracownie
chemiczne i fizyczne, zorganizowano 40 wyjazdów studyjnych, w tym
na targi branżowe. – Uczniowie
rozwijają się, mają możliwość pracy
na profesjonalnych urządzeniach. To
właśnie dzięki stażom zapoznają się
z praktycznymi realiami pracy, nowymi technologiami, poznają swoich
przyszłych pracodawców, uczą się
w praktyce, jaki zawód będą wykonywali – dodaje Lesław Tomczak.
Roland Wrzeciono, dyrektor
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki uważa, że najważniejsza
jest współpraca instytucji zajmujących się edukacją z przedsiębiorcami, a OCRG tę współpracę
ułatwia. – Realizujemy m.in. kursy
zawodowe i zajęcia. Jest to odpo-

wiedź na zapotrzebowanie firm.
W programie powstały m.in. zespoły kreatywnego myślenia, które
zgromadziły ponad 200 uczniów.
Rozwiązywali oni zadania zadane
przez przedsiębiorców – informuje.
Trzecia edycja projektu pomoże
założyć jeszcze więcej klas patronackich. Do tej pory taką współpracę
szkół udało się nawiązać z trzema
firmami.
W ramach projektu wspierane i realizowane będą także kursy
dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu, szkolenia dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych, studia
podyplomowe i kursy nadające
uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych.
Warto zaznaczyć, że poprzednia edycja projektu została oceniona jako najlepszy w kraju projekt
dla szkolnictwa zawodowego i ma
szansę zostać doceniona jako jedna
z najlepszych praktyk w Europie.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy III”
– to 36 900 000 złotych na lata 2018-2022
•w
 szystkie szkoły zawodowe we wszystkich powiatach
– modernizacja 51 pracowni warsztatowych
• k ursy zawodowe dla 3 000 uczniów
•5
 000 uczniów na stażach i praktykach zawodowych
•5
 000 000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów

www.opolskie.pl

M

ultiserwis z Krapkowic,
Siegenia Kluczbork
i kluczborski FAMUR
FAMAK S.A. to firmy, które
w drugiej edycji projektu objęły swoim patronatem klasy
w szkołach zawodowych. Natomiast strzelecki Kronospan
już od trzech lat współpracuje
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Anna Borycz, kierownik działu
personalnego strzeleckiej firmy
wyjaśnia, że rynek pracy oczekuje
od przedsiębiorców zbliżenia się
do edukacji młodych ludzi, którzy
za moment będą rozpoczynali karierę zawodową. – Uczniowie klas
patronackich pracują na żywym
organizmie, na technologii danego
zakładu. Jeśli mają swoje projekty,
mogą je skonsultować ze swoimi
mentorami. Kształcimy technika
mechatronika z rozszerzeniem in-

nowacyjnym. Drugi to technik mechanik z obróbką skrawania drewna. Obecnie mamy tu 85 uczniów.
W przyszłości najlepsi staną się
naszymi pracownikami – dodaje.
Halina Kajstura, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich mówi: – Młodzież uczy się
rzeczy praktycznych. Tego, czego
nie jesteśmy im w stanie do końca
pokazać w murach szkoły. Warto
wspomnieć, że firma ufundowała
ciekawy program stypendialny.
Doceniany jest uczeń z najlepszą średnią i dwóch wskazanych
przez Kronopsan. Uczniowie są
oceniani przez mentorów, uczą się
i już pracują na swoją przyszłość.
Skojarzenie firmy ze szkołą wyszło
z obu stron. To potrzeba rynku –
kształcenie zawodowe wróciło do
łask.
Piotr Łazik, uczeń klasy patronackiej firmy Kronospan, wybrał
szkołę z zawodem. Oprócz teoretycznej wiedzy chciał poznać
praktyczne oblicze zawodu. – Pracownie szkolne uczą nas zasady działania danych elementów,
w zakładzie mamy okazję poznania czegoś więcej – widzimy
miejsce, w którym poszczególne
elementy są wykorzystywane, możemy łatwiej zrozumieć czym są
układy, elementy, które wykonujemy i montujemy. Przyszłość wiążę
z którąś dziedziną mechatroniki –
zdradza.

W strzeleckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
pracownie są doposażane z funduszy unijnych
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Milionowe inwestycje dla bezpieczeństwa
i komfortu mieszkańców
- Rozpoczęcie
budowy trzech
obwodnic,
osiemnaście
mostów, wiele
kilometrów nowych dróg – to
część inwestycji mijającej
kadencji w samorządzie województwa, poprawiających
bezpieczeństwo i komfort
podróżowania. Aktualnie na
drogach wojewódzkich trwa
niemal 20 budów – mówi
Szymon Ogłaza, członek
zarządu województwa opolskiego.

Inwestycje na drogach wojewódzkich na Opolszczyźnie w latach 2014 – 2018
Wszystkie drogi wojewódzkie zaznaczono na mapie kolorem żółtym.
Kolor zielony to odcinki tych dróg,
które w ostatnich latach całkowicie przebudowano bądź wyremontowano.

- Ten rok jest rekordowy dla
inwestycji na drogach wojewódzkich.
- Boom inwestycyjny trwa od dłuższego czasu. Przez ostatnie sześć
lat w województwie opolskim w drogi
zainwestowaliśmy niemal 750 mln zł.
Wszystko z troską o poprawę bezpieczeństwa i komfort podróżowania naszych mieszkańców. Szybciej
i wygodniej mogą dojechać do pracy
czy szkoły. Nowe drogi to także szansa rozwoju gospodarczego regionu
i nowe miejsca pracy.
Aktualnie prowadzimy około 20
budów na drogach w całym województwie. Trwa m.in. budowa obwodnicy Malni i Choruli na drodze 423,
na drodze 405 budowany jest most
nad Ścinawą. Jak policzyłem, to już
18 most, jaki wybudowaliśmy w tej
kadencji w ciągu dróg wojewódzkich.
To powód do dumy. Obecna liczba
i zakres inwestycji na drogach są

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Inwestycje na drogach wojewódzkich
w ostatnich latach
Rok

Obwodnica Czarnowąsów to, jak do tej pory, największa inwestycja na
drogach wojewódzkich

Nakłady [zł]

Długość wybudowanych,
przebudowanych dróg [km]

2013

74 537 781

27,93

2014

97 316 297

14,99

2015

59 726 457

10,00

2016

154 802 018

11,04

2017

144 547 841

31,04

2018

216 163 034

50,3

RAZEM

747 093 428

145,3

www.opolskie.pl

największe w historii samorządu i istnienia województwa. Budujemy nowe
drogi, obwodnice, mosty, modernizujemy już istniejące trasy. Inwestycje w drogi były lub są prowadzone
w każdym powiecie.
- Niezwykle ważne są właśnie obwodnice naszych miast,
które pomagają uniknąć tak
uciążliwych korków.
- W tej kadencji rozpoczęliśmy
budowę trzech obwodnic, z czego
jedna, obwodnica Czarnowąsów
jest już zakończona. Udało nam się
w półtora roku zbudować za kwotę
118,5 mln nową drogę, która odciążyła
ruch w kierunku Namysłowa, a także
usprawniła ruch wokół elektrowni.
Wspomniana już obwodnica Malni
i Choruli budowana jest w technologii
betonowej. Poprawi ona dojazd do
cementowni Górażdże, jak i dojazd
od strony węzła autostrady A4 do
południowych dzielnic Opola. Mam
nadzieję, że wkrótce rozstrzygniemy
kolejny przetarg – tym razem na budowę obwodnicy Dobrodzienia.
- Dla mieszkańców regionu
istotne jest dobre skomunikowanie z Opolem, stolicą regionu.
- Pracujemy nad poprawą całej
sieci dróg w regionie, a Opole jest największym węzłem komunikacyjnym
zarówno drogowym, jak i kolejowym.
W samym Opolu sfinansowaliśmy
z funduszy unijnych kilka istotnych
budów – węzeł przy ul. Sobieskiego,
wiadukt w ciągu ulicy Ozimskiej, wiadukt w ciągu ulicy Reymonta. Także
przebudowa ul. Niemodlińskiej była
realizowana przy wsparciu pieniędzy
unijnych z regionalnego programu
operacyjnego.
Skomunikowanie powiatów ze
stolicą regionu i poprawa dróg na osi
północ-południe w regionie są zapisane w naszej strategii. Dlatego konsekwentnie realizujemy te zadania. kompleksowo przebudowujemy drogę 414
od Winowa przez Górki, Chrząszczyce, aż do obwodnicy Białej. Droga 454
do Namysłowa to nie tylko obwodnica
Czarnowąsów, ale także wiele innych
odcinków, które są remontowane.
Infrastruktura drogowa i kolejowa
często nazywana jest krwiobiegiem
gospodarki. Dlatego budujemy też kilometry dróg dojazdowych do terenów
inwestycyjnych, gdzie powstały nowe
zakłady, dające miejsca pracy dla
mieszkańców regionu.
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Centrum przesiadkowe
już prawie gotowe

Stacja biznesu i kreatywności jest już gotowa
Karolina Kondracka

Już wkrótce pierwsi pasażerowie skorzystają z nowoczesnego centrum przesiadkowego w Gogolinie.
W obiekcie znajdą się także
miejska biblioteka oraz stacja biznesu i kreatywności.

T

eren wokół wyremontowanego budynku dworca został
wybrukowany i oświetlony.
Przygotowano miejsca dla rowerów,
wyasfaltowana została również droga
dojazdowa. Centrum przesiadkowe
w Gogolinie będzie spełniało kilka
funkcji. Zostało podzielone na trzy
segmenty: dworzec, bibliotekę i centrum społeczne.

Obiekt na miarę XXI wieku

– Sercem będzie tu miejsce obsługi pasażerów. Ono także jest gotowe.
Zamontowano tablice elektroniczne, są
już kasy i automaty. Do budynku pro-

wadzą automatycznie otwierane drzwi.
To obiekt na miarę XXI wieku, bardzo
funkcjonalny – zapewnia Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina.
Biblioteka została zaprojektowana zgodnie z najnowocześniejszymi
trendami dla tego typu obiektów.
Oprócz części, gdzie znajdować się
będą książki, będzie też część biblioteki cyfrowej. W budynku znajdzie się
również „Stacja Biznesu i Kreatywności”. – Czekamy z niecierpliwością
na otwarcie drzwi czytelnikom, kiedy
na półkach zagoszczą książki, audiobooki, nagrania muzyczne, gdy
pierwsi nasi liderzy znajdą swoje
miejsce w miejscu usług społecznych. Chcemy, aby w tym miejscu
spotykały się także organizacje pozarządowe – dodaje burmistrz.

Miasta łączą siły

Obok budynku dworca znajduje
się plac, z którego będą odjeżdżały
autobusy. – W ramach aglomeracji
opolskiej chcielibyśmy zwiększyć

Na pograniczu oddano
drogę i nowy most

siatkę połączeń z Gogolinem. Trzeba
zrobić pierwszy krok w budowaniu
nowoczesnego miasta. Takie są oczekiwania i aspiracje mieszkańców. To
kapitalny przykład dobrosąsiedzkiej
współpracy i wykorzystania możliwości współpracy ze sobą kilku gmin –
tłumaczy Joachim Wojtala.
Już teraz rozpoczyna się proces
rewitalizacji terenów między Górażdżami a Zdzieszowicami. Rozpoczęła
się budowa obwodnicy Malni i Choruli. W samym Gogolinie budowany będzie wiadukt nad torami kolejowymi.
- Wiadukt w Gogolinie jest wyczekiwany od dawna przez wszystkich,
którzy dziś długie minuty czekają
przed zamkniętym przejazdem –
mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa i dodaje: - Cała
inwestycja szacowana jest na około
30 mln zł, a włączyły się w nią samorząd województwa, gmina Gogolin
i PKP PLK S.A. To pierwsze zadanie
w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, polegające na tak dużej
przebudowie infrastruktury komunikacyjnej i miejskiej w centrum miasta.
– Myślę, że za dwa lata będziemy
mogli powiedzieć, że mamy finał tych
prac. Centrum przesiadkowe już jest,
za chwilę opowiemy o nowoczesnych
peronach i tunelu. Za 2,5 roku będziemy mieli wiadukt nad torami. Zakończy
się wielominutowe oczekiwanie przed
rogatkami i zaporami na przejazd pociągu. Dziś to ogromna uciążliwość.
Startujemy, żeby realizować mądre inwestycje. Chcemy udowodnić, że warto
ze sobą współpracować i mądrze wydawać fundusze, nie tylko krajowe, ale
i unijne – twierdzi burmistrz Gogolina.

Nowy most w Racławicach to także korekta niebezpiecznego łuku drogi
Piotr Wrona

Droga w Racławicach Śląskich
oddana dla kierowców. Niebezpieczny łuk, gdzie dochodziło
do wielu wypadków, został
zlikwidowany. Wybudowano
nowy most na Osobłodze.

P

rawie kilometr drogi został
poprowadzony nowym śladem, a na skrzyżowaniu
trasy wojewódzkiej nr 417 z drogą powiatową nr 1209 powstało
rondo. - To znacząco poprawi
bezpieczeństwo w tym miejscu.
Jest to ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców gminy
Głogówek. Problemem było to,
że biegnie on przez tereny zalewowe – mówi członek zarządu
województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
Koszt robót to ponad 11,3 miliona zł, z czego 9,6 miliona zł pochodziło z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.
Prace w dużej części realizowane były w ciasnej zabudowie i wiązały się ze sporymi utrudnieniami
dla mieszkańców. - Zbudowany
został również most na Osobłodze. Nowa lokalizacja pozwoliła na
zmianę dotychczasowego przebiegu drogi poprzez korektę łuku.
Zwiększono nośność oraz prześwit
mostu, ze względu na jego położenie na terenach zalewowych rzeki
Osobłogi. Jest to już siedemnasty obiekt mostowy, wybudowany
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w tej kadencji samorządu – wylicza
Szymon Ogłaza.
Most został tak zaprojektowany, aby nie dochodziło do spiętrzeń na rzece. Zbudowano również nowe chodniki, wyznaczono
przejścia dla pieszych. Dla zwiększenia komfortu zarówno kierowców, jak i pieszych zamontowano
nowoczesne oświetlenie.

Koniec remontu drogi w Przylesiu
Piotr Wrona

Droga wojewódzka w Przylesiu
została wyremontowana. To około dwuipółkilometrowy odcinek
przebiegający przez miejscowość
i łączący się z autostradą A4.

B

udowa trwała rok, a kosztowała około
8,5 miliona złotych. Najpoważniejsze
utrudnienia były w trakcie przebudowy mostu, tuż przed wjazdem do miejscowości od strony Olszanki. Most wyrównano
i wzmocniono. Oprócz budowy drogi wybu-

dowano chodnik z częścią dla rowerów, trzy
nowe zatoki autobusowe, cztery skrzyżowania oraz zjazdy do każdej posesji.
Przebudowano także kanalizację deszczową, odprowadzającą ścieki deszczowe
z terenu drogi. Trasa została dostosowana
do poruszania się po niej osób niepełnosprawnych – zamontowano płyty integracyjne przy przejściach dla pieszych oraz
obniżono krawężniki. W celu poprawienia
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zainstalowano również pryzmatyczne elementy odblaskowe typu „kocie oczka” oraz bariery energochłonne.

Z przedsięwzięcia zadowolona jest sołtys miejscowości Krystyna Listowska. - Do
tej pory brakowało chodnika, oczekiwaliśmy
na ten remont od kilkudziesięciu lat. Cieszę
się, że doszło do tej inwestycji. Tutaj przez
miejscowość przejeżdża dużo samochodów,
szczególnie w kierunku autostrady, dlatego
zwiększenie bezpieczeństwa jest tak bardzo
ważne – mówi.
Zadowolenia nie kryje również Aneta
Rabczewska, wójt gminy Olszanka, dodając,
że chciałaby, aby kolejnym remontowanym
w najbliższych latach odcinkiem tej drogi był
ten w Janowie.

www.opolskie.pl

Drogę w Przylesiu oddano w październiku

Droga wojewódzka nr 401 w połączeniu
z drogą wojewódzką 411, biegnąca w kierunku południowym, tworzy ciąg komunikacyjny usprawniający dojazd do granicy.
To także bezpośrednie połączenie z autostradą A-4.
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Kochają pomagać
Piotr Wrona

Chcą bezinteresownie pomagać, nie czekają na nagrody,
cieszą się szczęściem innych.
To wyróżnia społeczników województwa opolskiego i ludzi
pracujących w najlepszych organizacjach pozarządowych.
Właśnie zostali nagrodzeni
podczas II gali „Opolszczyzna
aktywna społecznie”.

znaleźć i zachęcić do działania –
dodaje.
O potrzebie działania dla innych
mówi natomiast Halina Oster, zaangażowana od ponad 20 lat w działalność na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Misja to wielkie słowo, a my mamy
potrzebę działania z ludźmi. Jestem
przekonana, że każdy ma potencjał dobra w sobie. Ludziom trzeba
pozwolić działać. Lubię to robić,

W tym roku tytuł
„Społecznik Roku Województwa Opolskiego”
trafił do trzech osób:
Katarzyna
Gołębiowska
– Jarek
z Chróściny Opolskiej,
z zamiłowania społeczniczka, miłośniczka
przyrody, rodziny i pracy na rzecz innych. Od ponad dekady
zaangażowana społecznie. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia
Miłośników Chróściny. Dzięki swojej
aktywnej działalności została zgłoszona do nagrody Człowieka Roku 2017
w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej.
Lista inicjatyw lokalnych, jakie zostały
zrealizowane dzięki jej zaangażowaniu,
jest długa i niezwykle imponująca.
Halina Oster
jest pedagogiem i animatorem kulturalno-oświatowym, zaangażowanym
od ponad 20 lat w działalność na rzecz środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zorganizowała ponad
50 obozów letnich i zimowisk dla dzieci

i młodzieży. Działa społecznie na rzecz
aktywizacji społecznej osób starszych.
W Ozimku prowadzi szkołę SuperBabci i SuperDziadka. W roku akademickim
2017/2018 zorganizowała i prowadziła
Szkołę Dorosłego Człowieka w Opolu.
Tomasz Golasz
to prezes OSP Długomiłowice, od 2006 r. zaangażowany w działalność społeczną, także
członek ,,Stowarzyszenia na rzecz wspierania rozwoju Długomiłowic – Nasze
Jutro”. Założyciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Miejscu Odrzańskim, która pod jego kierownictwem
odniosła liczne sukcesy w zawodach
spor towo-pożarniczych. Organizował liczne wyjazdy dla młodzieżowej
drużyny pożarniczej, m.in. na zawody do Austrii i Czech. Inicjator akcji
prewencyjnej o zasięgu wojewódzkim
- ,,Nie dla czadu”. W 2017 r. otrzymał
statuetkę Floriana w kategorii ,,Bezpieczeństwo”

Wyróżnieni zostali:
Nominowani i laureaci konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”

S

trażak z OSP w Miejscu Odrzańskim Tomasz Golasz od
dziecka wie, że pomaganie innym to duża frajda. Dziś swoją pasją
zaraża młode pokolenie. Jak sam
mówi, nie ma lepszego miejsca na
pomaganie i spotkania, jak remiza
strażacka. - W straży pożarnej spotyka się bardzo wiele osób, szczególnie młodych. Chcę, aby w przyszłości kontynuowali nasze tradycje.
Organizujemy im wyjazdy i spotkania. Moim marzeniem jest zbudowanie garażu dla naszych pojazdów
strażackich – opowiada Tomasz Golasz. Bardzo mu zależy, aby ludzie
byli dla siebie dobrzy.
Z sentymentem o swojej miejscowości, Chróścinie Opolskiej, mówi
Katarzyna Gołębiowska-Jarek. -To
cudowne miejsce na ziemi. Wszyscy
mieszkańcy ze sobą współpracują.
Poprzez dialog, integrację i dobrą
atmosferę walczymy o dofinansowania. Cieszę się, że wygraliśmy
konkurs „Piękna Wieś Opolska”.
Społecznicy są i będą. Trzeba ich

a przez zabawę zachęcam do działalności – twierdzi.
Ksiądz prałat Zygmunt Lubieniecki uważa, że dobroć jest najskuteczniejszym lekarstwem na znieczulicę, która otacza ludzi każdego
dnia. - Ta nagroda społecznika ma
niesamowity wymiar. Mówię żartem,
że czter y lata temu przypadkowo
również otrzymałem tę nagrodę,
długopis komuś spadł i na mnie
trafiło. Praca z niepełnosprawnymi, bezdomnymi, potrzebującymi,
to strefy, do których trzeba dotrzeć.
Człowiek w życiu jest tyle wart, ile
jest w stanie dać innym – twierdzi
ksiądz prałat.
Na uroczystej gali nagrody społecznikom i organizacjom pozarządowym,
w imieniu marszałka województwa
opolskiego, wręczali członek zarządu
województwa Szymon Ogłaza i dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego, Barbara Kamińska.
- Społecznicy, to ludzie, bez których
życie nie miałoby barw – uważa Szymon Ogłaza.

Elwira Bury – od 45 lat jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża,
a od ponad 30 lat społecznie pełni funkcję prezesa Opolskiego Oddziału
Okręgowego PCK;
Henryk Derega – aktywny członek stowarzyszenia odnowy wsi ,,Tarnowiec
wczoraj, dzisiaj i jutro”, artysta od wielu lat zaangażowany w życie kulturalne
miejscowości.
Iwona Gałązka – działaczka społeczna w dziedzinie obrony praw
człowieka oraz prowadzenia edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej
Janina Rudawska – od 21 lat zaangażowana w działalność społeczną na
rzecz walki z cukrzycą, prezes Namysłowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Teresa Sokołowska – działa na rzecz aktywizacji seniorów organizując
m.in. wyjazdy na senioralne zawody sportowe, zwiedzanie ciekawych
zakątków Opola i Opolszczyzny.

Opolskie Niezapominajki,
czyli najlepsze organizacje pozarządowe

www.opolskie.pl

Opolska Niezapominajka 2017
• Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach
• Opolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża
Super Opolska Niezapominajka:
• Stowarzyszenie Opolskie Lamy
• Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym
• Fundacja Szansa dla Niewidomych
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Dni pełne zdrowia w całym regionie
Roman Kolek,
wicemarszałek
województwa opolskiego:

Spotkanie w Kędzierzynie Koźlu połączono z inauguracją zajęć Uniwersytetu III Wieku
Violetta Ruszczewska

Jak zdrowo się odżywiać
i jaki ma to wpływ na
zdrowie, jakie znaczenie
dla zdrowia ma aktywność fizyczna, jak rozpoznać i przeciwdziałać
demencji, wreszcie – jak
zapobiegać rozwojowi
przewlekłych chorób wątroby. To tylko niektóre
tematy, które cieszą się
wy jątkowym zainteresowaniem uczestników
M a r s z a ł kow s k i ch D n i
Zdrowia.

D

ni zdrowia to, jak się okazało, trafiona w dziesiątkę
inicjatywa urzędu marszałkowskiego, skierowana do wszystkich zainteresowanych zdrowym
trybem życia. - Spotkania organizowane są w różnych miejscowościach regionu. To na razie pilotażowa akcja, którą kierujemy do
mieszkańców miast powiatowych
oraz gmin, gdzie jest utrudniony
dostęp do badań profilaktycznych
i działań edukacyjnych, dotyczących zdrowego trybu życia – mówi
Izabela Damboń-Kandziora, dyrektor Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej urzędu mar-

szałkowskiego.
Do organizacji spotkań zaproszono wiele organizacji, a także
realizatorów unijnych programów
profilaktycznych i zdrowotnych.
- Zapraszamy ludzi w każdym wieku, zainteresowanych
problematyką związaną z zapobieganiem nadwadze, otyłości,
cukrzycy czy chorobom wątroby
– dodaje Izabela Damboń-Kandziora.
Gościem spotkań jest m.in.
Ewa Duda z fundacji „Kto To? Zrozumieć Alzheimera”, która zwraca
uwagę na ryzyko występowania
w starszym wieku demencji i po-

trzebę opieki nad ludźmi z demencją. Niezwykle wartościowe
są warsztaty kulinarne, na których
można zobaczyć, jak w nieskomplikowany sposób przygotować
zdrowe jedzenie. No i oczywiście
to, co jest zawsze ważne – możliwość zrobienia badań, testów, zasięgnięcia porady specjalisty.
Na razie zorganizowano sześć
spotkań w regionie, ale kolejne już
są w trakcie ustaleń – i zawsze
to jest inicjatywa lokalna. Pomysł
na taką akcję zrodził się podczas
spotkań z mieszkańcami, promujących Marszałkowski Budżet
Obywatelski.

- Te spotkania to dobry sposób
dotarcia z wiedzą do dużej liczby
osób. Marszałkowski Dzień Zdrowia
to przede wszystkim przybliżenie
realizacji projektów europejskich,
związanych z profilaktyką nadwagi
i otyłości, profilaktyką chorób cywilizacyjnych i pokazanie, jak bardzo
ważne jest, by w życiu codziennym
zmieniać nawyki zdrowotne.
Bardzo ciekawe i wartościowe
warsztaty kulinarne pokazują, jak
w codziennej diecie można wprowadzać potrawy, których nie stosowaliśmy do tej pory, a które są
i smaczne, i zdrowe. Te warsztaty
są lepsze niż każdy wykład na temat zdrowej diety.
Ważne jest także zachęcanie
do aktywności ruchowej poprzez
pokazanie korzyści. Przy okazji można skorzystać z masażu
i skonsultować z fachowcami, m.in.
fizjoterapeutami, własne problemy
zdrowotne.
I wreszcie promujemy program
„zdrowa wątroba”, wdrażany już tej
jesieni, a polegający na przebadaniu w kierunku obecności wirusa
zapalenia wątroby typu c wszystkich hospitalizowanych pacjentów
w województwie opolskim. Jak jest
to ważny program, pokazuje choćby
spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu –
tam niemal połowa obecnych wykonała takie badania.

Docenić tych, którzy kierują się sercem
- Wokół nas wiele jest osób, które bezinteresownie
działają dla innych, im poświęcają swój czas i zaangażowanie. Warto o nich mówić i promować ich postawy. Dlatego organizujemy nasze konkursy – mówi
Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO
- W tym roku już po raz
kolejny nagrodzono społeczników województwa opolskiego.
- To prawda. I cieszę się, że
co roku mamy problem wyboru
laureatów spośród wielu wspaniałych kandydatur, jakie zgłaszane są do konkursu. To ludzie

działający w różnych dziedzinach
życia, ale łączy ich jedno – pasja,
zaangażowanie i bezinteresowność. Temu, co robią, oddają
zapewne część swojego serca,
a na pewno dużą część życia.
- Ten konkurs, jak i nagradzanie najlepszych orga-

nizacji pozarządowych, to
budowanie społeczeństwa
obywatelskiego?

www.opolskie.pl

- Tak, konkursy to przede
wszystkim promowanie takich działań. Ale urząd marszałkowski także na co dzień
mocno wspiera to budowanie.
To nie t ylko coraz większe
dofinansowanie działań organizacji pozarządowych, ale
i współpraca z nowymi środowiskami, która jest coraz bardziej intensywna. Powołaliśmy
np. fora młodzieży i seniorów,
które skupiają przedstawicieli z całego regionu. Naszymi
ważnymi partnerami są także
strażacy ochotnicy. Nie ukry-

wam, że ta współpraca daje
nam ogromną satysfakcję.
- Co samorząd otrzymuje
w zamian?
- Przede wszystkim inspirację i dialog z mieszkańcami,
sugestie do podejmowania decyzji, żywą reakcję na nasze
propozycje. I możliwość poznania wielu ciekawych osób. To
wartość nie do przecenienia.
A naszą odpowiedzią na ich
zaangażowanie są właśnie konkursy. Bo warto doceniać tych,
którzy działają na rzecz naszego wspólnego dobra.
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Wszystko
dla opolskich rodzin
„Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań zainicjowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, skierowanych do mieszkańców
regionu, na każdym etapie ich życia - od tych najmłodszych aż po seniorów. To 360 milionów euro w latach 2014-2020 przeznaczonych właśnie na
takie projekty.
A wszystkie działania podejmowane są po to, by Opolskie było dla każdego regionem coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy,
aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji. Powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi i osobami starszymi, realizowane są
programy zdrowotne i profilaktyczne, poprawia się opieka nad kobietami w ciąży i małymi dziećmi, dofinansowywane są nowe miejsca pracy.
Aktualnie realizowanych jest ponad 560 projektów w całym regionie - ponad 1,5 miliarda złotych już pracuje dla opolskich rodzin.
Obecnie „Opolskie dla Rodziny” to:

926

163

130

89

329

milionów złotych
na nowe miejsca pracy
i rozwój przedsiębiorczości;

miliony złotych
na rozwój edukacji;

milionów złotych na poprawę infrastruktury
i nowoczesny sprzęt w opolskiej służbie zdrowia
(m.in. tomografy, mammografy, respiratory,
defibrylatory, sprzęt neurochirurgiczny, wideo
endoskopy, łóżka specjalistyczne i rehabilitacyjne)

milionów złotych
na opiekę
żłobkowo-przedszkolną;

milionów złotych
na usługi zdrowotne
i społeczne.

Dla lepszej pracy

Dla seniorów

Już 926 milionów złotych przeznaczono na nowe miejsca
pracy i rozwój przedsiębiorczości, z tego ponad 116 mln zł
na aktywizację osób bezrobotnych i 60 mln zł na zakładanie
działalności gospodarczej.

Na usługi zdrowotne i społeczne przeznaczono dotąd
329 milionów złotych To m.in.:

Dla uczących się

4 030 osób objętych bezpłatnym programem profilaktyki
nowotworu jelita grubego;
2 521 osób objętych bezpłatną pomocą zdrowotną, mającą na
celu zmniejszenie nadwagi i otyłości oraz ryzyka zagrożenia
cukrzycą;

163 miliony złotych zainwestowano do tej pory w rozwój
edukacji, w tym na szkolnictwo zawodowe.
To m.in. poprawa warunków kształcenia zawodowego
12 000 uczniów w 22 placówkach w regionie - w Opolu,
Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach,
Namysłowie, Prudniku i Strzelcach Opolskich.

wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej dla 4 925 osób starszych,
w tym teleopieka medyczna dla 2770 osób;
15 nowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

Dla rodziców i dzieci
Już 89 milionów złotych przeznaczono na opiekę żłobkowoprzedszkolną. To m.in.:      
15 681 kobiet kobiet objętych szczególną, bezpłatną opieką
w czasie ciąży, porodu i połogu (m.in. bezpłatne badania
prenatalne, poradnictwo specjalistyczne, opieka medyczna);
8 072 dzieci objętych darmowymi szczepieniami
ochronnymi;
ponad 470 nowych miejsc opieki dla dzieci
w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych m.in.
w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy
Krapkowicach.
specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo dla 1501 młodych ojców.

540 opiekunów osób starszych i niesamodzielnych
przygotowywanych do pracy;
837 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych, czyli
466 miejsc w całodobowych domach opieki;
160 miejsc w dziennych domach opieki;
211 miejsc w mieszkaniach wspieranych – to m.in. domy
seniora w Zawadzkiem (już otwarty) oraz w Dąbrowie,
Przyworach, Przysieczy, Rzędowie, Starych Budkowicach,
Staniszczach Wielkich, Jemielnicy, Brzegu, Starym Lesie,
Głogówku, Pawłowicach, Praszce, Borkowicach,
Opolu i Mosznej.

UWAGA! Zmiany w regulaminie „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
– już dziś można zostać posiadaczem karty i korzystać ze zniżek dla seniorów, mając 60 lat! Powiadomcie o tym swoich znajomych!

O tym, co „Opolskie dla rodziny” oferuje za darmo mieszkańcom województwa opolskiego,
można się dowiedzieć na stronie http://dlarodziny.opolskie.pl
Nie stójcie z boku i korzystajcie z działań programu – to przecież propozycje dla Was i Waszych rodzin!

www.opolskie.pl
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SPOŁECZEŃSTWO

Poznają region i siebie nawzajem
Karolina Kondracka

Te spotkania są czymś więcej, niż tylko zwiedzaniem
atrakcyjnych zakątków
Opolszczyzny. To wzajemne poznawanie się, inspirowanie, wyznaczanie kolejnych ścieżek współpracy.

P

rojekt „Turystycznie po Opolszczyźnie” to trzy ciekawe
wyjazdy krajoznawcze dla
opolskich seniorów. Było wspólne
wspinanie się na Kopę Biskupią,
wyjazd to Turawy połączony ze
zwiedzaniem miejscowości Kup
oraz Ozimka oraz wizyta w powiecie kluczborskim, m.in. w Bogacicy
i Maciejowie. Wycieczki to znakomita okazja nie tylko do miłego
spędzenia czasu, ale i inspirujących dyskusji. – Nasz projekt to
efekt współpracy z Biurem Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego oraz
Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. Działania
i wzajemne pomysły połączyły się
i dzięki nim narodził się projekt –
wyjaśnia Anna Kocińska – Scholz
z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
w Opolu, autorka zadania. Łącznie

w projekcie wzięło udział blisko 250
osób. Do każdego spotkania dołączali mieszkańcy odwiedzanych
miejscowości, a na Kopie Biskupiej
byli też turyści z Czech. – Seniorzy
mają ciekawe pomysły. Chcemy je
wykorzystać w przyszłości – zapewnia Anna Kocińska – Scholz.

Aktywny wie więcej
i więcej zyskuje
Anna Moch z Krapkowic zauważa, że seniorzy mają dziś wiele
możliwości samorealizacji. – Zaskakuje mnie mnogość inicjatyw
dla seniorów. Urząd otworzył dla
nas swoje wnętrza, czujemy się
partnerami – przyznaje. Jak dodaje, działa na Uniwersytecie III Wieku i w grupie nieformalnej, dzięki
czemu zachęca do aktywności
kolejne osoby. – Ludzie zasiedzieli
się przed telewizorami, ale gdy się
wyciągnie ich z fotela, dziękują
i żałują, że nie dali się przekonać
wcześniej. Takie inicjatywy, jak te
wyjazdy integracyjne, są dla nas
ważne. Zarażamy swoją aktywnością innych, nawet tych młodszych – przyznaje Anna Moch.
Spotkania pozwalają się rozwijać,

Wizyta w Maciejowie to oczywiście również bliskie spotkania z
miodem

dowiedzieć się o programach
profilaktycznych, zachować dobrą
formę i pozytywny nastój. – Ta nić
informacji się ciągnie. Gdybym nie
bywała wśród aktywnych seniorów,
nie miałabym wiedzy o wielu ciekawych formach aktywności, nie skorzystałabym z Marszałkowskiego
Dnia dla Zdrowia, wycieczek czy
wielu innych atrakcji – dodaje.
Kontakt z drugim człowiekiem
jest bezcenny. Jak zaznacza Maria
Kula z Kotorza Małego, to nie musi
być kilkudniowa wycieczka, można

wyciągnąć sąsiadkę na spacer do
lasu, na miłą rozmowę czy wspólne grzybobranie. – Wyjście do ludzi ma same plusy – człowiek jest
zdrowszy, bardziej aktywny, dba
o kondycję, poznaje nowe miejsca.
Może się wiele dowiedzieć, ale
również podzielić się swoją wiedzą
z innymi – mówi.

Panowie na wagę złota
Choć to panie stanowią większość Forum Seniorów Woje-

wództwa Opolskiego, więcej jest
ich w klubach seniora czy oddziałach PZERiI, panowie są równie
aktywni. – Panowie bardzo nam
pomagają, chociaż stanowią
mniejszość. Jeśli mamy w swoich
szeregach mężczyzn, to na nich
dmuchamy i chuchamy. Celujemy
też w imprezy sportowe, które być
może zachęcą ich do udziału –
dzieli się spostrzeżeniami Maria
Kula.
Jednym z aktywnych seniorów
jest Ryszard Rogowski z Nysy,
który prowadzi zajęcia sportowo –
rekreacyjne dla studentów Uniwersytetu III Wieku. Choć przyznaje,
że 80 proc. uczestników zajęć to
panie, ci panowie, którzy zdecydują się na integrację, są bardzo
aktywni. Sam też stara się brać
udział w wielu inicjatywach. Jest
członkiem Forum Seniorów, brał
też udział w wyjeździe do Turawy
i wizycie w powiecie kluczborskim.
Idea projektu bardzo mu przypadła
do gustu. – To była integracja środowiska seniorów z całego województwa. Forum Seniorów to krok
we właściwym kierunku, mamy
jednak jeszcze wiele do zrobienia
– mówi.

Nowoczesna karetka dla Opola i powiatu
Piotr Wrona

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego wzbogaciło się o nową karetkę.
Specjalistyczny ambulans
wraz z wyposażeniem kosztował prawie 460 tysięcy
złotych.

N

owa karetka została w większości sfinansowana z budżetu województwa opolskiego. Obsługiwać będzie Opole
i powiat opolski. Nowy pojazd ma
m.in. defibrylator, respirator, pompę infuzyjną, ale też nietypowe
urządzenie, czyli aparat do specjalistycznego masażu serca
Lucas. Zastępuje on ratownika
i sam może prowadzić akcję reanimacyjną już w trakcie transportowania chorego do pojazdu.
Aparat wykonuje 100 ucisków na
minutę o głębokości ponad 5 cm.
Użycie takiego sprzętu w resuscy-

Nowa karetka będzie jeździła po Opolu i powiecie opolskim

tacji krążeniowo-oddechowej daje
pacjentowi dużo większą szansę
przeżycia niż masaż serca wykonywany przez człowieka. Zainstalowanie urządzenia na klatce
piersiowej poszkodowanego trwa
kilka sekund.
Dodaje on, że pogotowie finansowane jest z budżetu państwa,
ale często dzięki sponsorom czy

pomocy samorządów możliwe jest
kupno nowych pojazdów. Ireneusz
Sołek chciałby, aby na szczeblu
rządowym zwiększyły się nakłady
m.in. na zakupy nowych pojazdów
i ratownictwo medyczne. – Karetki eksploatują się, a muszą być
w bardzo dobrym standardzie. Najważniejsze jest wyposażenie, które
powinno być najwyższej jakości

www.opolskie.pl

– uważa. Jego zdaniem to właśnie ratownicy są jako pierwsi przy
chorym i najczęściej od nich zależy
przeżycie pacjenta.
- Karetka pozwala kompleksowo ratować życie. Technologia,
która się w niej znajduje, jest najwyższej jakości. Wszystko szybko
się rozwija, a my musimy za tym
nadążać. Z tego sprzętu będą
korzystać bardzo dobrze wykwalifikowani ratownicy – zaznacza
marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.
Dodaje on, że urząd marszałkowski przekazał również 7 milionów złotych na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Polskiej Nowej Wsi. - Mamy
u siebie od listopada 2016 roku
helikopter wraz z zespołem, który
wykonuje loty do chorych. Ratownicy latają zarówno do wypadków,
jak i transportują pacjentów ze
szpitala do szpitala – dodaje marszałek.

Obecnie w systemie ratownictwa jest 9 karetek, które są wykorzystywane całodobowo.
Opolskie karetki pracują w nim
do 8 lat. Dobowo notuje się 160
wyjazdów, a każdy pojazd przejeżdża średnio około 150 km.
Każda karetka ma również system
elektronicznego przesyłania zapisu EKG.
Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego,
podkreśla, że w Opolskim Centrum Medycznym jest potrzeba
wymiany większości karetek.
- W przyszłym budżecie powinniśmy znaleźć kolejne pieniądze
na wsparcie takich zakupów.
Ratownictwo medyczne to domena rządu i wojewody. Ten
system jest mocno niedofinansowany, na zakup nowych pojazdów brakuje pieniędzy. Nie
bacząc na taki podział zadań,
my przekazujemy na ten cel pieniądze – mówi Roman Kolek.
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Gospodarka

Opiekunowie firm, czyli „specgrupa” OCRG
Katarzyna Kownacka

Dziewięcioosobowy zespół
opiekunów firm utworzyło
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Opiekunowie, jak handlowcy w firmach, ruszą w teren, by
zachęcać i pomagać przedsiębiorcom skorzystać
z oferty województwa.

Andrzej Buła,
marszałek
województwa opolskiego

O

piekunowie mają za zadanie wyjść na „zewnątrz”,
poza urząd, pojechać do
firmy i na miejscu poznać przedsiębiorcę, jego problemy lub potrzeby.
A następnie spróbować znaleźć
rozwiązanie lub możliwości sfinansowania pomocy specjalisty
z unijnych pieniędzy województwa
opolskiego. Będą nie tylko omawiać ofertę, mogą również pomóc
wypełnić wniosek o np. o dofinansowanie szkolenia.
– Być może nie jesteśmy w stanie
konkurować z ościennymi województwami potencjałem gospodarczym, ale
na pewno możemy z nimi konkurować
atmosferą, jaką stwarzamy dla przedsiębiorców. Nasza „specgrupa” to tego
namacalny dowód. To również dowód
na to, że z przedsiębiorcami nie tylko
współpracujemy, ale także się od nich
uczymy. OCRG to urząd, a opiekunowie firm to bardzo nietypowa forma sprawowania służby urzędniczej.
Mamy nadzieję, że się sprawdzi i dzięki temu większa grupa przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z oferty
samorządu – mówi członek zarządu
województwa Szymon Ogłaza.

Oferta na wyciągnięcie ręki
Na początek zespół będzie promował najnowsze produkty w ofercie OCRG, dostępne od tego roku.
– Idzie o dofinansowanie do szkoleń
oraz wsparcie na usługi takie, jak dofinansowanie do wyjazdów na targi czy
giełdy kooperacyjne, doradztwo technologiczne, audyty energetyczne, doradztwo finansowe czy prawne, wprowadzanie w firmie systemów typu ISO
czy znaku zgodności CE – wylicza
dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.
Ale opiekunowie będą też polecać m.in. dotacje, które wciąż ma
w ofercie OCRG; działania które
mogą pomóc znaleźć partnerów zagranicznych, czy też unijne pożyczki
bez prowizji i opłat, sfinansowane

„Specgrupa” to Helena Ząbek – Mzyk, Katarzyna Sobczak, Sabina Namyślik, Mateusz Nowak,
Łukasz Kucharski, Roland Kulig, Jan Jóźków i Adam Gliński. Koordynatorem jest Michał Durzyński.
Na zdjęciu razem z członkiem zarządu województwa Szymonem Ogłazą i dyrekcją OCRG.

Są pieniądze na szkolenia,
patenty czy doradztwo dla firm!
• 18,6 mln zł to pula pieniędzy, która w najbliższych latach trafi do firm z województwa

opolskiego w formie promes i dotacji na specjalistyczne usługi. Dotacja może wynieść do 50 tys.
złotych, a promesa – do 150 tys. złotych.
Wsparcie może być przeznaczone m.in. na: doradztwo prawne lub finansowo-księgowe, dostęp
do baz danych, wynajem urządzeń laboratoryjnych, usługi rzecznika patentowego czy pokrycie
kosztów rejestracji w Urzędzie Patentowym, a także na kooperację z partnerem biznesowym,
udział w giełdach kooperacyjnych czy targach branżowych, pokrycie kosztów przygotowania
i obsługi wyjazdów na spotkania z partnerami, audyt energetyczny albo pokrycie kosztu wdrożenia
certyfikatu ISO lub deklaracji zgodności CE.

• 26 mln zł

to pieniądze na doradztwo i szkolenia dla firm z innej unijnej puli województwa
opolskiego. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać do roku 2021. Mikroprzedsiębiorstwa mogą
w tym czasie skorzystać z dofinansowania szkoleń do kwoty 12 000 złotych, firmy małe do 24 000
złotych, a średnie do 48 000 złotych.

W sparcie w ramach obydwu działań przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców (oraz ich pracowników) z województwa opolskiego działających w branżach, które
zostały uznane za tzw. regionalne specjalizacje inteligentne Opolszczyzny. Są to:
• branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi)
• branża chemiczna
• branża drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski)
• branża maszynowa i elektromaszynowa
• branża metalowa i metalurgiczna
• branża paliwowo-energetyczna
• branża rolno-spożywcza
OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
• transport i logistyka
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
• usługi medyczne i rehabilitacyjne
tel. 77 40 33 604, 77 40 33 615 lub 616
e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl
• usługi turystyczne
II piętro, pokój 2.13

www.opolskie.pl

– Opiekunowie firm to ludzie,
którzy będą oferować wszelkie formy finansowego wsparcia dla firm
z oferty województwa opolskiego. Idzie o to, by dotrzeć do tych
przedsiębiorców, którzy nie mają
czasu szukać informacji o naszym
unijnym wsparciu w internecie, dojechać na organizowane przez nas
co jakiś czas spotkania, a chcą
mieć wiedzę o takim wsparciu na
bieżąco albo wolą omówić swoje
potrzeby i poszukać źródeł finansowania indywidualnie.
z Regionalnego Programu Operacyjnego, udzielane przez kilka instytucji finansowych. – Opiekunowie
docelowo mają też stanowić zespół
ludzi pierwszego kontaktu dla firm,
z którymi przedsiębiorcy mogą kontaktować się, gdy mają np. problem
z załatwieniem mediów na działkę,
pozwoleń, kwestii administracyjnych,
itp. – dodaje Roland Wrzeciono.
W zespole tym są wyłącznie dotychczasowi pracownicy OCRG:
Helena Ząbek – Mzyk, Katarzyna
Sobczak, Sabina Namyślik, Mateusz
Nowak, Łukasz Kucharski, Roland
Kulig, Jan Jóźków i Adam Gliński.
Koordynatorem zespołu został Michał
Durzyński.
Dyrektor OCRG zachęca też do
kontaktu wszystkich przedsiębiorców,
którzy chcieliby spotkać się u siebie
z opiekunem firmy i w ten sposób
rozpoznać, z jakiej formy wsparcia
mogliby skorzystać. By umówić spotkanie z którymś z opiekunów trzeba
dzwonić na nr tel.: 77 40 33 615 lub
pisać na e-mail: szkolenia@ocrg.
opolskie.pl. – Jeśli otrzymamy w tej
sprawie sygnał od przedsiębiorcy,
to na pewno porozmawiamy o potrzebach i takie spotkanie umówimy.
Opolszczyzna to kompaktowy region,
sprawnie możemy w nim dotrzeć do
każdego powiatu i każdej firmy – zaznacza Roland Wrzeciono. I dodaje:
– Nasz zespół opiekunów to projekt
pilotażowy. Mamy nadzieję na pozytywny odzew od przedsiębiorców.
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Animatorzy i twórcy kultury uhonorowani
Violetta Ruszczewska

W pięknej scenerii zamku
w Mosznej uhonorowano w tym roku laureatów
nagród marszałka dla
a n i m a to r ów i t wó rc ów
kultury. Po raz pierwszy
wręczono też nagrody
za wydarzenia muzealne
roku.

W

icemarszałek Stanisław
Rakoczy, który wręczał
nagrody na uroczystej gali
podkreślał, że uhonorowani zostali
nie tylko twórcy, ale i społecznicy,
działający w różnych dziedzinach
życia kulturalnego.
I rzeczywiście - nagroda trafiła do
poetki, muzyka, fotografa, twórczyni ludowej, pasjonatów dziedzictwa
kulturowego. Renata Polok od 20 lat
angażuje się w organizację wydarzeń
kulturalnych w swojej wsi, czyli Dobieszowicach. Katarzyna Midura jest soł-

tysem wsi Budzów, a także szefową
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzowie Śląskim. To pomysłodawczyni i organizatorka wielu imprez kulturalnych. Piotr Lempa to muzyk i śpiewak, koncertujący w kraju i za granicą,
od lat związany jest z Dobrodzieniem.
Dyrektorem Ośrodka Kultury
w Niemodlinie jest Katarzyna Paszula, pomysłodawczyni i organizatorka
ogólnopolskiego konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej
„Oceany” oraz międzynarodowego
projektu „Święto Karpia”. Dariusz Zięba to założyciel i członek Towarzystwa
Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”
w Skorogoszczy, redaktor lokalnej gazety „Echo Skorogoskie” i autor monografii miejscowości . Joanna Banik
jest kierownikiem opolskiego oddziału
Narodowego Instytutu Dziedzictwa
i koordynatorem Europejskich Dni
Dziedzictwa w województwie opolskim od 2015 r.
Ludmiła Małgorzata Sobolewska
to nauczycielka z Opola, a jednocześ-

Nagrodzeni twórcy i animatorzy kultury

nie malarka, poetka, dziennikarka, organizatorka i koordynatorka licznych
przedsięwzięć kulturalnych.
Twórczynią ludowa jest Małgorzata Mateja, która specjalizuje się
w zdobieniu jaj wielkanocnych oraz
malowaniu porcelany i popularyzuje
twórczość ludową Śląska Opolskiego w kraju i za granicą. Katarzyna
Juranek – Mazurczak to szefowa reaktywowanego, kluczborskiego kina

Bajka, inicjatorka i realizatorka wielu
projektów kulturalnych i społecznych
w całym regionie, zaś Sławoj Dubiel
– to artysta fotograf, uwieczniający
na zdjęciach przede wszystkim Śląsk
Opolski, jeden z organizatorów opolskiego Festiwalu Fotografii.
Uroczysta gala w Mosznej była
też okazją do wręczenia nagród za
najciekawsze wydarzenia muzealne w regionie. I tak – w kategorii

wystawa przyznano dwie nagrody.
Otrzymały je Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych za wystawę
czasową „Tatusiu, kiedy wrócisz?
Polskie rodziny w latach II wojny
światowej” oraz Muzeum im. J.
Dzierżona w Kluczborku za wystawę
„Okruchy przeszłości… W dawnej
szkole”. Dwie nagrody przyznano
także w kategorii inicjatywa edukacyjna - dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za „Małą Akademię
Piosenki” i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu za „Brzdące w Muzeum”. Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Muzeum Regionalne
w Dobrodzieniu nagrodzono za publikację – był to reprint „Geschichte
der Stadt und Herrschaft Guttentag”
autorstwa Pawła Mrozka. I wreszcie
w kategorii konserwacja i ochrona
dziedzictwa kultury uhonorowano
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
w Ozimku - Muzeum Hutnictwa za V
Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego.

Dzięki PROW zmieniają się opolskie wsie
Karolina Kondracka
Estetyczna przestrzeń publiczna w Skoroszycach, nowa
świetlica wiejska w Wierzbniku czy remont zabytkowego obiektu dawnego
kasyna oficerskiego w Łambinowicach to przykłady
wielu pozytywnych zmian na
obszarach wiejskich.

B

lisko 5,6 mln na kształtowanie
przestrzeni publicznej oraz
ponad 2,7 mln na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego
przekazuje samorząd województwa
opolskiego na opolską wieś. Podpisano już pierwsze umowy z gminami
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina Łambinowice dzięki pozyskanym pieniądzom poprawi stan zabytkowego, dawnego kasyna oficerskiego, siedziby Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji. Jak wyjaśnia Tomasz Figiel z urzędu gminy,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach to
zabytkowy obiekt, który zostanie wyremontowany dzięki pieniądzom
z PROW 
fot. UG Łambinowice

prawie 500 tys. zł z PROW-u razem
z pieniędzmi z budżetu gminy pozwoli na uratowanie tego zabytkowego budynku, który ze względu
na niestabilną konstrukcję nie może
on być dziś w pełni wykorzystywany. - Obecna konstrukcja, tj. mur
pruski, nie spełnia norm nośności,
w związku z postępującą degradacją
160-letniego drewna. Obiekt był wielokrotnie rozbudowywany, zmieniał
się jego układ wewnętrzny, w okresie

międzywojennym był mocno zaniedbany. My chcemy przywrócić jego
funkcje. Chcemy, aby żył - mówi. Po
remoncie ma nawiązywać do swojego historycznego wyglądu. - Gdyby
się to udało, znakomicie wpasowałby
się w otaczający go odrestaurowany
Park - dodaje wójt gminy Tomasz
Karpiński. – Mamy nadzieję, że uda
się nam jak najszybciej wyłonić wykonawcę i przystąpić do robót – dodaje.
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Redaguje zespół:

Nowe życie zyska także budynek
byłej szkoły podstawowej w Wierzbniku, w gminie Grodków. Postanie tam
świetlica wiejska. – Aktualnie to budynek w bardzo złym stanie technicznym.
Doraźnie jest użytkowany, lecz nie
spełnia swojej funkcji. Część projektu
umożliwiła już remont części sanitarnej – wyjaśnia Anna Zając z Urzędu
Miejskiego w Grodkowie. Teraz efektem będzie kompleksowa zmiana wyglądu zewnętrznego, wnętrza obiektu
oraz zagospodarowanie terenu wokół
obiektu. To duża zmiana jakościowa
dla 300 osób zaangażowanych w życie
społeczno – kulturalne wsi.
Wypięknieje również centrum
Sidziny. Powstanie kilka stref wypoczynku. Zaprojektowano nowy układ
ciągów pieszych – żwirowych ścieżek spacerowych, nawiązujących do
już istniejących. Pojawią się ławki
i kosze na śmieci, będzie siłownia zewnętrzna i „ścieżka zdrowia”. W części parku pojawi się plac zabaw dla
najmłodszych, który od ulicy odgrodzą nowe nasadzenia.

To nie koniec takich projektów.
W przyszłym roku będą kolejne nabory dla takich projektów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Antoni
Konopka,
członek
zarządu
województwa
opolskiego
- Dzięki tym pieniądzom zostaną wyremontowane i przystosowane do użytkowania
obiekty, które posłużą życiu kulturalno-społecznemu wsi. Będą
tam prowadzone też działania
edukacyjne. To wszystko z myślą o mieszkańcach. To także
pieniądze na poprawę jakości
przestrzeni wiejskiej. Wszystko
to sprawia, że nasza opolska
wieś jest coraz piękniejsza, że
poprawiają się tu warunki życia.
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POLREGIO partnerem akcji
"Polska zobacz więcej
– weekend za pół ceny"
Drużyna POLREGIO wyróżniona
przez Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego wręczył
wyróżnienie w III Konkursie Kultury
Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
drużynie konduktorskiej POLREGIO,
która 13 czerwca brała udział w kolizji.
Pomimo odniesionych obrażeń, zespół prowadził
właściwe działania ratunkowe zachowując opanowanie. Drużyna konduktorska, która 13 czerwca 2018
roku obsługiwała pociąg relacji Szczecin Główny –
Zielona Góra i pomimo nagłej kolizji oraz odniesionych obrażeń okazała opanowanie i podjęła właściwe działania ratunkowe względem podróżnych,
otrzymała wyróżnienie prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego w III Konkursie Kultury Bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym. W skład drużyny wchodzili:
Sławomir Granos – maszynista, Katarzyna Skrzypczak – kierownik pociągu oraz Adam Ostapowicz –
konduktor.
– Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw,
które mają na celu eliminowanie potencjalnych
zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze,
przynosi z roku na rok wymierne korzyści – mówił
Ignacy Góra, prezes UTK przed wręczeniem na-

Bilety okresowe
Dla tych, którzy codziennie dojeżdżają do
pracy lub do szkoły POLREGIO proponuje
bardzo korzystną ofertę tańszych podróży.
Oszczędność
Kupując bilet odcinkowy okresowy imienny możesz zaoszczędzić około 50% kosztów przejazdu, w porównaniu do podróży na

gród. – Prezentowane w ramach Konkursu Kultury
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły
i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do
działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji
prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa – dodał.
– Wyróżnienie prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przyznane naszym pracownikom to kolejny
dowód na to, że POLREGIO budują ludzie pełni profesjonalizmu opartego na doświadczeniu i wiedzy. Są
to fundamenty naszej działalności jako największego
przewoźnika w Polsce i czynniki kluczowe dla zapewnienia naszym pasażerom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania –powiedział Krzysztof Zgorzelski,
prezes Przewozów Regionalnych, właściciela marki
POLREGIO.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w trakcie
Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa.
Konferencję zorganizował UTK wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat
nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, minister
infrastruktury. Kapituła konkursu wręczyła łącznie 2
nagrody i 10 wyróżnień. Do konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, pomysłów i realizacji, które pomagają
tworzyć bezpieczną kolej.

podstawie biletów jednorazowych!
Możliwość wielokrotnych przejazdów
Dzięki tej ofercie masz możliwość odbycia nieograniczonej liczby przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiłeś
bilet, na odległość do 200 km. Podróż należy odbyć najkrótszą drogą lub wskazaną
na bilecie.
Bilet odcinkowy może być wydany na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem”.
Dla posiadaczy REGIOkarty opłaty za
bilety miesięczne są jeszcze do 15% tańsze.
Różnorodność
Do wyboru masz następujące rodzaje biletów odcinkowych*:

POLREGIO dołączyło do
grona partnerów ogólnopolskiej akcji promocyjnej "Polska zobacz więcej
– weekend za pół ceny", organizowanej przez Polską
Organizację Turystyczną
oraz Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
W weekend z POLREGIO
możesz podróżować taniej!
Z Biletem Turystycznym płacisz
tylko 45 zł i możesz podróżować
pociągiem bez ograniczeń po całej
Polsce!
Bilet turystyczny i mini bilet
turystyczny.
• Bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów od godziny
18:00 w piątek, do godziny 6:00
w poniedziałek (termin ważności
rozpoczyna się od daty wskazanej na bilecie).
• Niewątpliwym plusem jest możliwość korzystania z oferty w tzw.
„długie weekendy”, wtedy ważność biletu rozszerza się również
na dni świąteczne sąsiadujące
bezpośrednio z weekendem.
• Na bilecie należy wpisać imię
i nazwisko oraz posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

- tygodniowe,
- miesięczne,
- kwartalne.
Bilety odcinkowe miesięczne imienne
można nabyć wg taryfy normalnej lub z ulgą:
33%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%.
Z Kartą Dużej Rodziny bilety miesięczne
imienne kupisz z ulgą 49% bez uwzględnienia ofert pozataryfowych.
Dostępność
Bilety odcinkowe okresowe imienne
możesz nabyć w kasach biletowych i biletomatach, internetowo za pośrednictwem
serwisów: biletyregionalne.pl, e-podroznik.pl
i koleo.pl oraz w ponad 800 salonach

www.opolskie.pl

Bilet dostępny jest w wersjach:
Bilet turystyczny w cenie 45,00
zł brutto – oprócz pociągów specjalnych – jest honorowany w pociągach REGIO oraz pociągach
osobowych: Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich oraz
Kolei Małopolskich, jak również
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
(z wyjątkiem pociągów kategorii
ŁKA Sprinter).
Mini bilet turystyczny w cenie
39,00 zł brutto honorowany jest tylko w pociągach REGIO.
Bilety turystyczny i mini bilet turystyczny możesz nabyć: w kasie
biletowej, u konduktora i w automacie biletowym.
Posiadacze biletu turystycznego
i mini biletu turystycznego mogą
podróżować na jego podstawie
na wybranych odcinkach linii kolejowych poza granicami Polski.
Szczegółowe wykazy odcinków, na
których honorowane są te bilety,
znajdują się w zakładkach z ofertami międzynarodowymi w komunikacji z Republiką Czeską i Niemcami.
Uwaga!
Od 1 września 2018 r. bilety wydane wg oferty nie są honorowane
w pociągach uruchamianych przez
Koleje Dolnośląskie.

KOLPORTERA, jak również u obsługi pociągu
(dotyczy biletów tygodniowych i miesięcznych).
Warunki korzystania
Rozpoczęcie terminu ważności biletów
odcinkowych zależy od Ciebie, może być nim
data zakupu biletu lub data, którą wskażesz.
Z przejazdów na podstawie biletu odcinkowego okresowego imiennego może korzystać
wyłącznie osoba, której imię, nazwisko i numer
dokumentu stwierdzającego tożsamość zostały na nim zamieszczone. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest posiadać w pociągu dokument
poświadczający uprawnienie do ulgowego
przejazdu.

