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Paweł Zatorski, grający na pozycji libero w klubie 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, najlepszym sportowcem 
Opolszczyzny. Na podium stanęli również sztangista 
Arkadiusz Michalski oraz klubowy kolega Zatorskie-
go, Mateusz Bieniek.

W Teatrze im. Jana Ko-
chanowskiego  roz-
strzygnięto 51 edycję 

plebiscytu  Sportowiec  Roku 
Opolszczyzny.   Na  począt-
ku  minutą  ciszy  upamiętnio-
no sportowców, którzy odeszli 
w ostatnich latach oraz ostatnio 
zmarłego premiera Jana Olszew-
skiego.

Nagrody otrzymali juniorzy, 
trenerzy  i  najlepsze  druży-
ny. Laureaci wybrani zostali 
w głosowaniu czytelników No-
wej Trybuny Opolskiej. Najlep-
szych sportowców na Opol-
szczyźnie  nagrodziła  także 
kapituła.

ONI SĄ NAJLEPSI
Paweł  Zatorski,  odbiera-

jąc  nagrodę  Marszałka  Wo-
jewództwa  Opolskiego  dla 
najlepszego  sportowca,  nie 
krył wzruszenia. Przyznał, że 
Kędzierzyn-Koźle jest obecnie 
jego domem, a niebawem uro-
dzi się tu jego dziecko. – Nie 
przypuszczałem, że drugi raz 
wygram ten plebiscyt. Już piąty 
sezon powtarzam, że czuję się 
tutaj świetnie i z tego powodu 
przedłużam kontrakty. Współ-
praca z klubem jest wspaniała. 
Mam nadzieję, że również klub 
jest zadowolony ze mnie – mó-
wił Paweł Zatorski.

Nagrodzony siatkarz ZAK-
SY Mateusz Bieniek przyznał, 
że nagrodę w Opolu odbiera 
pierwszy raz. – Mamy za sobą, 
po  kilku  porażkach,  bardzo 
owocny  rok.  Czasem  trzeba 
przegrać, aby zacząć wygry-
wać. Sukcesy motywują. To jest 
bardzo miłe,  jak ktoś docenia 
ciężką pracę. Dziś czuję się wy-
różniony – stwierdził.

W  imieniu Arkadiusza Mi-
chalskiego, który był właśnie na 
zgrupowaniu, nagrodę odebrał 
Ryszard Szewczyk, trener klu-
bu Budowlani Opole. A sam Mi-
chalski w ubiegłym roku zdobył 
wiele sukcesów – ma na swo-
im koncie mistrzostwo Polski, 
mistrzostwo Europy i brązowy 
medal mistrzostw świata.

WIELE RÓL TRENERA
Kazimierz Kocik to najlepszy 

trener ostatniego roku w regio-
nie. Łucznicy Obuwnika Prudnik 

nie schodzą z podium, a sam 
laureat  to wychowawca wielu 
medalistów mistrzostw Europy 
i świata. – Moje sukcesy dotyczą 
sportów młodzieżowych. Brakuje 
jeszcze awansu do igrzysk olim-
pijskich. Trener od początku do 
końca jest wychowawcą, menad-
żerem, ale też konserwatorem 
sprzętu – mówił Kazimierz Kocik.

Talentem roku został Marek 
Mucha, oszczepnik z Opola. – To 
był dla mnie najważniejszy rok. 
Zakwalifikowałem się na igrzy-
ska olimpijskie. Moim marzeniem 
jest podium w  trakcie  igrzysk 
– zdradzał  laureat. Zawodnik 
AZS-u  Politechniki Opolskiej 
zdobył tytuł mistrza Europy do lat 
18. Wynikiem 80,01 m ustanowił 
nowy rekord mistrzostw w tej ka-
tegorii wiekowej. 

ROBIĄ CUDOWNE RZECZY
Marszałek  województwa 

opolsk iego,   Andrzej   Buła, 
który wręczał statuetki laure-
atom, nie krył dumy z osiąg-
nięć opolskich  sportowców. 
–   Na jw iększe   gw iazdy   to 
ludzie,  dla  których  spor t  to 
pasja, możliwość  rozwijania 
siebie, poznawania  różnych 
zakątków świata i jego miesz-
kańców. Dziękuję im za to co 
robią,  za  wysi łek  w  trakcie 
treningów i zawodów. Chciał-
bym,  aby  zawsze  czerpal i 
radość   i   pozy t ywną  ener-
gię.  Robią  cudowne  rzeczy 
w sporcie – mówił marszałek. 
Dziękował  także partnerowi 
plebiscytu – Nowej Trybunie 
Opolsk ie j .   –   Dziennikarze 
sportowi bardzo dobrze znają 
to środowisko, wiedzą co się 
dzieje – podkreślał.

Swoich sportowców wybrali 
również czytelnicy Nowej Try-
buny Opolskiej.Wśród zawod-
niczek  triumfowała  Justyna 
Tudryn ze Stali Brzeg.

Najlepszym juniorem okazał 
się tenisista Aleksander Zdzuj 
z Prószkowa, a juniorką Emilia 
Śliwińska uprawiająca brazy-
lijskie ju-jitsu. Najlepszym tre-
nerem został Jarosław Burysz, 
prowadzący młodych piłkarzy 
GLKS Kamiennik, a drużyną 
numer jeden MUKS WOPR Kę-
dzierzyn-Koźle.
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Paweł Zatorski wcześniej trium-
fował dwa lata temu

Laureaci – sportowiec Paweł Zatorski, trener Kazimierz Kocik i talent Marek Mucha.  Fot. Miłosz Bogdanowicz

Szczegółowe wyniki plebiscytu na stronie https://nto.pl/sportowiec
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RAFAŁ BARTEK, przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Opolskiego:

 – Sejmik Województwa Opol-
skiego rozpoczął pracę inaugura-
cyjnym posiedzeniem 21 listopa-
da 2018 r. Rok 2019 będzie więc 
pierwszym pełnym rokiem pracy 

radnych nowej kadencji i wyznaczy kierunki na kolej-
ne lata.

Już pierwsze posiedzenia komisji i samego sejmi-
ku pokazały, że do tematów, które nurtują wszystkich 
radnych, niezależnie od opcji politycznych, należą 
te dotyczące ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 

a szczególnie jakości wdychanego powietrza. Tema-
tem budzącym zainteresowanie jest również kwestia 
wielokulturowości naszego małego, ale przecież wy-
jątkowego regionu. W tym kontekście już dzisiaj wi-
dać, jak ważne będą prace dotyczące nowej strate-
gii rozwoju województwa opolskiego, które są przed 
nami. Z perspektywy tych prac ważna będzie nie tylko 
dobra diagnoza tego, gdzie się dzisiaj znajdujemy, ale 
przede wszystkim wskazanie właściwych kierunków 
rozwoju na przyszłość.

Nie możemy przy tym pominąć tak trudnych tema-
tów, jak sytuacja demograficzna województwa, która 
z jednej strony determinować będzie trudne czasami 
decyzje dotyczące tego, co i w jakim zakresie rozwi-
jać czy rozbudowywać, ale z drugiej strony może być 

też szansą na poszukiwanie nowych, innowacyjnych 
kierunków rozwoju.

Koalicja rządząca województwem tak właśnie nakreśliła 
swe plany na tę kadencję, a rok 2019 będzie pierwszym, 
w którym przyjdzie te założenia wprowadzać w życie.

Pierwsze sesje sejmiku pokazały też, że radni po-
trafią ze sobą dyskutować, a czasami i ścierać się me-
rytorycznie – i oby tak to też pozostało w przyszłości. 
Jako przewodniczący sejmiku uważam, że taka jest 
właśnie rola nas radnych, których mieszkańcy woje-
wództwa obdarzyli zaufaniem.

Sejmik powinien być miejscem otwartym na dialog 
i dyskusję, a wymiana argumentów powinna pobudzać 
do krytycznego myślenia i szukania jak najlepszych 
rozwiązań.

Sejmik powinien być 
miejscem otwartym 
na dialog

KOMISJA REWIZYJNA
•  przewodniczący – BOGDAN TOMASZEK 
•  wiceprzewodniczący – ROBERT WĘGRZYN

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
•  przewodnicząca – BRYGIDA KOLENDA-ŁABUŚ
•  wiceprzewodnicząca – TERESA CEGLECKA- 

-ZIELONKA

KOMISJA FINANSÓW I MIENIA WOJEWÓDZTWA
•  przewodniczący – ZBIGNIEW ZIÓŁKO
•  wiceprzewodniczący – BOGUSŁAW WIERDAK

KOMISJA POLITYKI REGIONALNEJ,  
GOSPODARKI I TURYSTYKI
•  przewodniczący – PIOTR WACH
•  wiceprzewodniczący – ŁUKASZ DYMEK

KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI
•  przewodnicząca – ZUZANNA DONATH-KASIURA
•  wiceprzewodniczący – ANTONI KONOPKA

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
•  przewodniczący – JANUSZ TRZEPIZUR
•  wiceprzewodnicząca – EDYTA GOLA

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
•  przewodniczący – NORBERT KRAJCZY
•  wiceprzewodnicząca – JANINA OKRĄGŁY

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 
I PROMOCJI REGIONU
•  przewodniczący – HUBERT KOŁODZIEJ 
•  wiceprzewodniczący – SZYMON GODYLA

Ponad 386 000 oddanych głosów w ostatnich 
wyborach do sejmiku to o ponad 42 220 
głosów więcej niż cztery lata temu. To 
coraz większa świadomość mieszkańców 
o roli samorządu, a dla nas mocny mandat do 
rządzenia regionem i wielkie zobowiązanie 

wobec wyborców – niezależnie od tego, z jakiego komitetu 
startowaliśmy do sejmiku województwa.  
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]

Głównym tematem pierwszej w roku 2019 sesji sejmiku, która odbyła się 22 stycznia, była ochrona powietrza. Obowiązek opracowania programów ochrony powietrza to obowiązek samo-
rządu województwa. Sejmik województwa taki program przyjął w styczniu 2018 roku.

Komisje Sejmiku Województwa Opolskiego
W sejmiku województwa  
obecnej kadencji pracuje  
osiem stałych komisji:
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INWESTYCJE

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Dobro-
dzienia. Ponad 6 kilometrów drogi pozwoli 
całkowicie wyłączyć wjazd samochodów cię-
żarowych do centrum miasta. To od lat wy-
czekiwana inwestycja.

12 grudnia ubiegłego roku Zarząd Dróg Woje-
wódzkich podpisał umowę z wykonawcą bu-
dowy obwodnicy Dobrodzienia. Obwodnicę 

wybuduje firma DROG-BUD. To trzecia obwodnica na 
drogach wojewódzkich budowana w tej perspektywie 
finansowej. Połączy się z obecną i rozbudowywaną 
obwodnicą Dobrodzienia i Myśliny. Rozwiąże problem 

ruchu tranzytowego. Jeżeli Dobrodzień nie jest ich ce-
lem, kierowcy nie będą musieli swoimi samochodami w 
ogóle wjeżdżać do miasta.

4 km drogi powstaną od podstaw, a dwukilometrowa 
część istniejącej już drogi zostanie przebudowana. Na 
nowej obwodnicy powstaną dwa ronda turbinowe. Inwe-
stycja jest warta ponad 70 milionów złotych, a jej unijne 
dofinansowanie wyniesie ponad 60,4 miliona złotych.

Obecnie, w związku z rozpoczęciem prac przy bu-
dowie obwodnicy, wykonawca robót zamknął całkowi-
cie odcinek drogi od Bzinicy Starej do Dobrodzienia.

Po wakacjach 2020 roku ta droga powinna zostać od-
dana użytkownikom.  PW

W budżecie województwa opolskiego na 2019 rok do-
chody województwa zaplanowano na ponad 562 milio-
ny złotych, wydatki – ponad 570 milionów złotych.

Około 40% zaplanowanych wydatków, czyli ponad 240 milio-
nów złotych, samorząd przeznaczy na inwestycje. To przede 
wszystkim 188,5 miliona na infrastrukturę transportową, czyli 

14 inwestycji drogowych, w tym budowa obwodnicy Dobrodzienia. 
To także wielkie inwestycje w instytucjach samorządu województwa 
– modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego za około 20 mi-
lionów złotych oraz inwestycje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej, Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych czy Regionalnym 
Zespole Placówek Wsparcia Edukacji. Planowane jest zmniejszenie 
zadłużenia województwa do kwoty 98,85 miliona złotych – a trzeba 
przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu zadłużenie regionu przekra-
czało kwotę 200 milionów złotych.  VR

Konstruktywny i bezpieczny budżet

Nadal będziemy obniżać poziom zadłużenia i zapewnimy 
w budżecie województwa pieniądze na tzw. wkłady własne, 
umożliwiające pozyskanie funduszy zewnętrznych na 
projekty rozwojowe. Tak jak do tej pory, będziemy się 
starali, by każda złotówka wydana z budżetu województwa 
na inwestycje, generowała kolejne pieniądze na ten cel. 
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję] 

 
 

Obszary działania  Kwota wydatków w zł Struktura 
budżetu 

  Transport i łączność 185 551 238 77,2% 

  Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo 4 190 000 1,7% 

  Administracja publiczna 4 962 000 2,1% 

  Kultura, sport i turystyka 8 898 318 3,7% 

  Edukacja 8 071 061 3,4% 

  Zadania w zakresie polityki społecznej 371 893 0,2% 

  Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina 5 093 750 2,1% 

  Przetwórstwo przemysłowe 173 235 0,1% 

  Ochrona środowiska 8 033 556 3,3% 

  Pozostałe obszary 7 074 275 2,9% 

  Rezerwy 7 817 618 3,3% 

Razem wydatki inwestycyjne: 240 236 944 100,0% 

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
W 2019 ROKU

Dobrodzień odetchnie od samochodów 

INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 
W 2019 R.:
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa,  

Lubrza – Prudnik, Biała – Dobroszowice 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408  

Bierawa – Korzonek, 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901  

Zawadzkie – Żędowice 
• Kontynuacja budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 423
• Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 901 
• Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Gogolińskiej 

w Strzelcach Opolskich 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój, 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454  

Biestrzykowice-Jastrzębie 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w Janowie 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Mechnicach
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Paczkowie
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w Pogórzu 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 Kup – Brynica 
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w Nowej Cerekwi

Sześciokilometrowa obwodnica Dobrodzienia będzie ulgą dla wszystkich mieszkańców miasta

SZYMON OGŁAZA 
członek zarządu województwa 
opolskiego:

 – Budżet zarządu dróg wojewódzkich na 
ten rok to 215 milionów złotych. Nie oszczę-

dzamy na remontach i inwestycjach, a realizowane remon-
ty dróg wojewódzkich, to de facto ich budowa od podstaw. 
Trudno mówić, która inwestycja jest najważniejsza. Ocena 
jest bardzo subiektywna, a dla kierowców będzie ważna ta, 
którą właśnie się poruszają. Z naszej perspektywy istotny 
jest remont na drodze nr 454 łączącej Opole z Namysło-
wem. Z nowych inwestycji ważna jest również droga nr 409 
w Strzelcach Opolskich, która prowadzi m.in. do zakładów 
przemysłowych. Dodajmy, że obok remontów i przebudowy 
dróg, 29 milionów złotych przeznaczamy w tym roku także na 
ich bieżące utrzymanie.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Piotr Wrona

Remont przystani Szkwał 
i przystosowanie budyn-
ku na potrzeby hospicjum 
– to dwa zadania, których 
efektem będzie rewitali-
zacja zaniedbanej dotąd 
przestrzeni w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Zostaną dofi-
nansowane z funduszy 
unijnych kwotą ponad 8 
milionów złotych.

Całkowita  wartość  tych 
dwóch projektów to po-
nad 12,6 miliona złotych. 

Ponad 7 milionów 500 tysięcy 
złotych –  tyle będzie koszto-
wać adaptacja budynku byłego 
przedszkola przy ul. Szyma-
nowskiego 33a na hospicjum. 
Projekt Urzędu Miasta w Kę-
dzierzynie-Koźlu pn. „Świadcze-

nie opieki paliatywnej poprzez 
utworzenie całodobowego ho-
spicjum w Kędzierzynie-Koźlu” 
otrzymał prawie 5 milionów zło-
tych dofinansowania.

WYPEŁNIANIE  
PUSTEGO MIEJSCA

Prace  już  trwają, budynek 
jest gruntownie przebudowy-
wany, powstaje nowe skrzyd-
ło, gdzie będą pomieszczenia 
pobytowe dla pacjentów. Za-
planowano specjalne podjazdy 
dla niepełnosprawnych, winda, 
przyjazne dla osób starszych 
i niepełnosprawnych łazienki. 
Partnerem projektu jest Caritas 
Diecezji Opolskiej, który wypo-
saży przyszłe hospicjum.

Satysfakcji z dofinansowania 
nie kryje ksiądz Arnold Drechsler, 
dyrektor Caritas. – To bardzo 
ważna inwestycja. Opiekę palia-

tywną prowadzimy od wielu lat. 
Pod naszą opieką  jest ponad 
tysiąc bardzo ciężko chorych 
pacjentów. Mamy jedno stacjo-
narne hospicjum w Siołkowicach 
Starych i dziesięć hospicjów do-
mowych. Teraz pusta plama na 
mapie Opolszczyzny,  jaką był 
Kędzierzyn-Koźle, zapełni się. Ta 
placówka stacjonarna pomoże 
tym, którzy są w ciężkim stanie – 
mówił ksiądz Arnold Drechsler.

PIĘKNIEJE  
KOZIELSKA WYSPA

Drugi projekt – „Strefa rekre-
acji osiedle Stare Miasto – rewi-
talizacja Wyspy w Kędzierzynie-
-Koźlu” jest realizowany przez 
powiat kędzierzyńsko-kozielski. 
Jego całkowita wartość to 5 mi-
lionów złotych, a dofinansowa-
nie 3 miliony 218 tysięcy złotych. 
Dzięki tym pieniądzom zostanie 

zagospodarowany teren koziel-
skiej wyspy – ośrodek wodny 
Szkwał  zyska  nowy  wygląd, 
będą elementy  infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej, będzie 
też dobra droga dojazdowa. Pie-
niądze pozwolą także na prze-
budowę internatu Zespołu Szkół 
Żeglugi Śródlądowej w Kędzie-
rzynie-Koźlu.

Starosta kędzierzyńsko-ko-
zielski Małgorzata Tudaj pod-
kreśla, że rewitalizacja przysta-
ni Szkwał jest dla wszystkich. 
– Przygotowujemy przestrzeń 
rekreacyjną, remontujemy dwa 
zabytkowe budynki. Cała inwe-
stycja  jest przygotowana pod 
kątem wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami. W miejscu 
gdzie zaplanowany jest remont, 
znajduje się już wyremontowa-
ny internat Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego 
oraz zejście do Odry. Już dziś 
każdy może skorzystać z naszej 
bazy noclegowej, a po dalszym 
remoncie będzie można spędzić 
tutaj atrakcyjnie czas. Teren bę-
dzie bardzo ciekawy. Co najważ-
niejsze, to właśnie mieszkańcy 
będą również współdecydować 
i organizować tę przestrzeń – 
twierdzi Małgorzata Tudaj.

PROJEKTY DEDYKOWANE 
MIESZKAŃCOM

Umowy z władzami miasta 
i powiatu podpisali marszałek 
Andrzej Buła i członek zarządu 
województwa Szymon Ogłaza. 
Przedsięwzięcia będą realizo-
wane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-

Dla chorych i rekreacji

Laptopy dla szkół 
zawodowych
51 laptopów o łącznej wartości ponad 141 
tys. złotych trafiło do Szkolnych Punktów 
Informacji i Kariery, które działają przy 
szkołach zawodowych. Kupiono je w ra-
mach trzeciej edycji projektu „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” 
realizowanego przez Regionalny Zespół 
Placówek Wsparcia Edukacji oraz Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki.

Projekt wspiera szkoły, nauczycieli i przedsiębior-
ców, a komputery są jedynie jego uzupełnie-
niem. Na doposażenie szkolnych pracowni we 

wszystkich placówkach biorących udział w tym projek-
cie przeznaczono ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych.

Dzięki programowi uczniowie m.in. wyjeżdżają do 
innowacyjnych firm i parków naukowo-technologicz-
nych. Mogą się upewnić, czy odpowiednio wybrali 
rodzaj swojego kształcenia, zaplanowano dla nich 5 
tysięcy staży, a kwota wypłaconych już stypendiów sta-
żowych przekroczyła 470 tysięcy złotych. 

PW

A co myślą o programie jego uczestnicy?

Ewelina Kowaś, nauczycielka z zespołu szkół w Kę-
dzierzynie-Koźlu:

 – Młodzież korzysta zarówno ze staży, jak i z wyjaz-
dów studyjnych. Dzięki kursom, w których uczestniczy, ma 
niepowtarzalną okazję doświadczyć bezpośrednio tego, 
jak funkcjonuje zakład, w którym być może w przyszłości 
będzie pracować. Same laptopy ułatwią nam pracę.

Violetta Szczepkowska, dyrektor zespołu szkół bu-
dowlanych w Opolu:

 – Nasi uczniowie bardzo chętnie przystępują do róż-
nych działań związanych z promocją i nauką zawodu. 
Szczególnie uczniowie, którzy uczestniczą w ekspe-
rymencie pedagogicznym „technika aranżacji wnętrz”. 

Biorą udział nie tylko w stażach, ale również zajęciach 
w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Dzielą 
się swoim doświadczeniem, a idąc do pracodawcy dzielą 
się wiedzą.

Łukasz Denys, dyrektor zespołu szkół zawodowych 
w Brzegu:

 – Szkolny Punkt Informacji i Kariery w naszej szkole 
funkcjonuje bardzo dobrze. Uczniowie mają dostęp m.in. do 
doradców zawodowych. Rozmawiając z nimi, najczęściej do-
pytują o zarobki. Kolejne pytanie, które się powtarza, dotyczy 
perspektywy rozwoju i ścieżki edukacyjnej. Wielu uczniów 
chce kontynuować naukę i zainteresowani są studiami, dla-
tego utworzyliśmy klasę akademicką.

opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy

51 laptopów, które otrzymały szkoły w regionie, na pewno będzie dobrze wykorzystanych

twa Opolskiego, w ramach tzw. 
projektów rewitalizacji.

Marszałek, mówiąc o progra-
mie rewitalizacji zaznaczał, że 
na początku obawiał się, czy 
samorządy podołają sprawne-
mu  przygotowaniu  tych  pro-
gramów. – To się znakomicie 
udało.  Remonty  muszą  być 
dedykowane  mieszkańcom. 
Cieszę się,  że w  ramach  re-
witalizacji będą remontowane 
kolejne obiekty w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Jeden z budynków 
posłuży  osobom  starszym 
i ciężko chorym, drugi związa-
ny jest z przestrzenią publicz-
ną. W przypadku pierwszego 
projektu,  to wielkie wsparcie 
również dla rodzin, które na co 
dzień mierzą się z problemami 
związanymi z opieką nad oso-
bami ciężko chorymi. W całym 
regionie na te programy, czyli 
odnowienie zaniedbanej prze-
strzeni miejskiej, przeznaczyli-
śmy około 150 milionów złotych. 
Władze samorządów wiedziały, 
jaką kwotę mają do dyspozycji 
i musiały  ją zagospodarować 
z korzyścią dla mieszkańców 
– twierdzi Andrzej Buła. Zanie-
dbana przestrzeń publiczna zy-
skuje w ramach tych projektów 
nową jakość i jest dedykowana 
ludziom.

Kędzierzyn-Koźle do tej pory 
skorzystał z wielu programów, 
dotyczących m.in.  bioróżno-
rodności czy dziedzictwa kul-
turowego. Remontowany  jest 
basen, a nowy blask zyskało 
wiele ulic. – Sama tylko gmina 
zrealizowała przedsięwzięcia 
na ponad 50 milionów złotych. 
Do tego trzeba dodać projekty 
subregionalne, związane m.in. 
z zakupem nowych autobusów 
– przypomina marszałek.

Umowy z władzami miasta i powiatu podpisali 15 lutego w Kędzierzynie-Koźlu marszałek Andrzej Buła 
i członek zarządu województwa Szymon Ogłaza
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KULTURA

Piotr Wrona

Kolejny zabytek został 
udostępniony mieszkań-
com i turystom. Obok Mu-
zeum Śląska Opolskiego 
można zwiedzać zabytko-
wą studnię, która mieści 
się w pomieszczeniach 
dawnej kotłowni. To nie 
jedyna atrakcja.

Wszystko zaczęło się od 
niewielkiego wyłomu. 
Później okazało się, że 

podłoga dawnej kotłowni kryje 
w sobie zabytkową studnię. Ta 
została odremontowana i z po-
wodzeniem wpisuje się w szlak 
turystyczno-kulturalny Opola. 
– Studnia znajdowała się pod 
betonową podłogą w dawnym 
składzie opału. Zlokalizowana 
jest  dokładnie  w  wejściu  do 
piwniczego pomieszczenia bu-
dynku przy ulicy Krawieckiej 13. 
Wypełniona  jest wodą  i kryje 
w sobie wiele zagadek. W la-
tach 60-tych przy tej studni od-
kryto garnek ze srebrnymi mo-
netami, które przygotowujemy 
do ekspozycji. Dopiero w 2012 
roku tym miejscem ponownie 
zaczęto się interesować – mówi 
Monika Ożóg, dyrektor Muzeum 
Śląska Opolskiego.

Monety,  które zostały od-
nalezione w 1966  roku przy 
jednej ze ścian, zostały praw-
dopodobnie ukryte w glinianym 
dzbanku  w  drugiej  połowie 

XVII wieku. Skarb miał liczyć 
130 monet, jednak do muzeum 
trafiło ich 111.

ZAPOMNIANA STUDNIA
Dostosowanie do zwiedza-

nia  pomieszczeń,  w  których 
znajduje się studnia, kosztowa-
ło 400 tysięcy złotych. Komfort 
zwiedzających zapewnia pod-
grzewana podłoga. Na ścia-
nach znajduje się ekspozycja, 
na której prezentowane są za-
równo grafiki średniowiecznego 
Opola, jak i stare dzbany.

Jak  wspomina  to  cenne 
znalezisko Leopold Szwaiger, 
zainteresowanie pracowników 
Wielobranżowej  Spółdzielni 
Pracy „Społem”, która funkcjo-
nowała w tej kamienicy, wzbu-
dziła niewielka dziura, którą 
zauważył  jeden z pracowni-
ków. – O wszystkim powiedział 

mi palacz, który tutaj pracował. 
Później namówiłem wszystkich 
do  rozkucia  betonu.  Wtedy 
okazało się, że pod posadz-
ką coś jest. Zainteresowałem 
sprawą firmę zajmującą się od-
wiertami studni. Na początku 
jej pracownicy byli sceptyczni. 
Mówili, że wielokrotnie znajdo-
wali kamieniska i w tym przy-
padku zapewne jest podobna 
sytuacja. Okazało się, że pod 
podłogą znajduje się zabytko-
wa studnia, pamiętająca czasy 
potopu szwedzkiego, czyli po-
łowy XVII wieku. Pracownicy 
odkrywali  ją metr po metrze, 
była to bardzo czasochłonna 
praca – opowiada.

Studnia  głęboka  jest  pra-
wie na 12 metrów, ma w części 
cembrowinę kamienną, a po-
tem też znakomicie zachowaną 
drewnianą. Na końcu jest otwór 

w marglu, na którym zbudowa-
ne jest Opole. Studnia była peł-
na brudu i śmieci, które nagro-
madziły się tam przez wiele lat. 
Teraz woda w studni jest czysta.

WSPÓŁPRACA  
INSTYTUCJI KULTURY

Marszałek  województwa 
opolskiego Andrzej Buła przy-
znaje,  że  instytucje  kultury 
korzystają z możliwości Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go. Właśnie dzięki pieniądzom 
z  tego  źródła  było  możliwe 
przywrócenie  tego  miejsca 
zwiedzającym. – Jeśli dyrek-
torzy widzą szansę na rozwój 
swoich  instytucji z pieniędzy 
unijnych, to my z chęcią je re-
zerwujemy w budżecie. Lep-
sze wykorzystanie potencjału 
finansowego  jest wtedy, gdy 
instytucje chcą ze sobą współ-
pracować – podkreśla marsza-

łek. Za przykład podaje m.in. 
współpracę Teatru im. Jana Ko-
chanowskiego z Muzeum Ślą-
ska Opolskiego czy opolskim 
skansenem i Filharmonią Opol-
ską. – Tutaj musi być wzajem-
ne przenikanie się. Oferta musi 
polegać na tym, że napotykamy 
atrakcje, przemieszczając się 
po tych wszystkich miejscach. 
Renowacja studni została sfi-
nansowana z projektu „Światło 
na sztukę – ochrona i rozwój in-
frastruktury obiektów Muzeum 
Śląska Opolskiego oraz Teatru 
im. Jana Kochanowskiego”.

W ramach projektu zosta-
ła zwiększona przestrzeń wy-
stawiennicza Muzeum Śląska 
Opolskiego, poprawił się stan-
dard  techniczny  prezentacji 
oferty kulturalnej obydwu insty-
tucji, zmodernizowano budynek 
Galerii Muzeum Śląska Opol-
skiego.

W minionej kadencji systematycznie zwiększaliśmy 
finansowanie działań w sferze kultury. Teraz  
zamierzamy stworzyć system promowania tych instytucji  
poprzez wspólny bilet do kultury i wprowadzenie  
nowej oferty kulturalnej. 
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję] 

Tajemnice zabytkowej 
kamienicy

Wokół studni powstała nowa przestrzeń wystawiennicza Muzeum 
Śląska Opolskiego

Ze Zbigniewem Kuba-
lańcą, wicemarszałkiem 
województwa odpowie-
dzialnym m.in. za kulturę 
regionie, rozmawia Piotr 
Wrona

 – Wspólny bilet, to rozwią-
zanie, które może być atrak-
cyjne zarówno dla turystów, 
jak i mieszkańców.

 – Zależy nam na tym, aby 
osoba, która zakupi taki bilet, 
mogła dzięki niemu odwiedzić 
wszystkie  nasze  instytucje. 
Spędzając dzień w Opolu swo-
ją  podróż  można  rozpocząć 
od skansenu w Bierkowicach, 
odwiedzić  Muzeum  Śląska 
Opolskiego  i   uczestniczyć 
w spektaklu w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego czy koncercie 
w Filharmonii Opolskiej. Speł-
nieniem marzenia byłoby, gdyby 
do projektu przyłączyło się mia-
sto i otworzyło w ramach tego 
rozwiązania również drzwi swo-
ich instytucji. Ta propozycja po-
winna być gotowa już wiosną. 

To moment, w którym częściej 
wychodzimy z domu i chcemy 
aktywnie spędzać czas. Sieć 
współpracujących ze sobą in-
stytucji powinna się rozszerzać, 
ale od stolicy  regionu należy 
rozpocząć.

 – Nowe pomysły pojawią 
się zapewne w samym Mu-
zeum Śląska Opolskiego, 
którym kieruje od niedawna 
Monika Ożóg?

 – Magazyny muzeum kryją 
wiele ciekawych eksponatów. 
Chcemy je pokazać i rozpoczy-
namy od zbiorów broni. Jeste-
śmy w posiadaniu wielu perełek 
i  w  najbliższych  miesiącach 
taka ekspozycja zostanie za-
prezentowana. Zależy mi, aby 
muzeum było bardziej dostępne 

i atrakcyjne dla mieszkańców. 
Chcemy także przenieść wej-
ście do muzeum – tak, aby było 
bardziej widoczne,  tuż obok 
schodów prowadzących do koś-
cioła „na górce”. Ważne jest to, 
aby było  lepsze oznakowanie 
wszystkich instytucji, żeby zwie-
dzający nie mieli wątpliwości, 
jak np. trafić do kamienicy czyn-
szowej. Wiele zmian wprowa-
dzamy w Galerii Cybisa. Dziś to 
miejsce, niestety, kojarzone jest 
z restauracjami, które tam kie-
dyś się znajdowały, a nie jako 
miejsce atrakcyjne z uwagi na 
swój walor kulturowy.

 – Nie tylko otwierają się 
magazyny, ale zachęcacie 
także mieszkańców do ot-
warcia swoich szuflad, chce-

cie też integrować środowi-
sko.

 – Chcemy, aby fundacje czy 
stowarzyszenia zajmujące się 
kulturą miały możliwość realiza-
cji swoich pomysłów, np. w Mu-
zeum Śląska Opolskiego. Do tej 
pory wiele  inicjatyw nie miało 
siły przebicia, a my chcemy to 
zmieniać. Jest to centralna in-
stytucja regionalna i taka ma być 
w odczuciu wszystkich. Jej drzwi 
zawsze będą otwarte. Również 
chcemy zachęcić mieszkańców, 
aby pokazali nam swoje zbiory. 
Wielkim zainteresowaniem cie-
szą się np. czasy powojenne 
utrwalone na fotografii – zachę-
camy teraz do podzielenia się 
nimi. Gdyby nie zbiory miesz-
kańców, to tak naprawdę nie by-
łoby wielu wystaw.

Wspólny bilet i nowe pomysły w kulturze

Zabytkowa studnia pamięta czasy potopu szwedzkiego, czyli poło-
wy XVII wieku
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Karolina Kondracka,  
Piotr Wrona

Wykwalif ikowani  spe-
cjaliści w każdej gminie 
pomogą mieszk ańcom 
województwa opolskie-
go w zadbaniu o czyst-
sze powietrze. Samorząd 
województwa opolskiego 
– jako jedyny w Polsce – 
złożył kompleksowy pro-
jekt do programu LIFE 
w Komisji Europejskiej. 
Projekt przeszedł już po-
zytywnie pierwszy etap 
weryfikacji.

SAMORZĄDY  

BĘDĄ DZIAŁAĆ RAZEM
Województwo opolskie  i 26 

samorządów gminnych: Brzeg, 
Dąbrowa, Głubczyce, Głuchoła-
zy, Gogolin, Grodków, Jemiel-
nica, Kędzierzyn-Koźle, Klucz-
bork, Korfantów, Krapkowice, 
Lewin Brzeski, Łubniany, Na-
mysłów, Nysa, Olesno, Opole, 
Otmuchów, Paczków, Prószków, 
Prudnik, Skoroszyce, Strzelce 
Opolskie,  Walce,  Zawadzkie 
i Zdzieszowice –  to partnerzy 
w działaniach na rzecz ochrony 
powietrza w regionie. W stycz-
niu  podpisal i   porozumienie 
o współpracy.

Porozumienie to jeden z ele-
mentów projektu pn. „Wdrożenie 

systemu zarządzania jakością 
powietrza w samorządach wo-
jewództwa opolskiego”. Za  tą 
nazwą kryją się kompleksowe 
działania na rzecz czystszego 
powietrza. Samorząd wojewódz-
twa złożył taki projekt do progra-
mu LIFE w Komisji Europejskiej. 
Projekt przeszedł już pozytywnie 
pierwszy etap oceny. 

  –  Już  dawno  rozpoczęli-
śmy proces, który ma dopro-
wadzić  do  l ikwidacji  pieców 
niskiej  jakości.  12  samorzą-
dów złożyło wnioski do RPO 
na wymianę pieców. To bardzo 
dobra podstawa do zmian. To 
porozumienie zaś daje począ-
tek całemu procesowi związa-
nemu z wnioskiem do progra-
mu LIFE, który  jest związany 
z monitorowaniem  i ochroną 
powietrza –  informował mar-
szałek Andrzej Buła.

DORADCA BĘDZIE  
W KAŻDEJ GMINIE

Głównym celem projektu jest 
lepsze i skoordynowane działa-
nie na wszystkich szczeblach 
administracji publicznej w regio-
nie. Co zyskają na tym miesz-
kańcy? Między innymi wsparcie 
wykwalifikowanych doradców, 
którzy pojawią się w każdej gmi-
nie i będą mogli pomóc każde-
mu, kto się do nich zgłosi, np. 
w wyborze ekologicznego źródła 
ciepła. Będzie także wspólna dla 
całego regionu aplikacja, dzięki 
której będzie można śledzić za-
nieczyszczenia powietrza. 

 – Nie możemy mówić o jed-
nym mieście. Dlatego porozu-
mienie,  które  zostało  podpi-
sane  jest  bardzo ważne. My 
już  dopłacamy  do  wymiany 
pieców,  rozbudowujemy sieć 
ciepłowniczą. Powinniśmy edu-
kować,  ale  też  apelować  do 
rządu, aby wprowadził przepi-
sy uniemożliwiające sprzedaż 
niskiej jakości węgla czy miału 

– mówiła Sabina Nowosielska, 
prezydent Kędzierzyna-Koźla. 
– Rozpoczynamy od powołania 
urzędnika, który będzie dora-
dzał mieszkańcom, jak wymie-
nić  i  w  jaki  sposób  uzyskać 
dofinansowanie  do  wymiany 
pieca i jaką ofertę zapropono-
wać – dodawał burmistrz Lewi-
na Brzeskiego.

Wartość projektu oszacowano 
na 2,8 miliona euro i o taką do-
tację ubiega się samorząd woje-
wództwa. Te pieniądze pozwolą 
także na dobre przygotowanie 
(m.in. przez studia podyplomo-
we na Politechnice Opolskiej) 
specjalistów – gminnych koordy-
natorów ds. ochrony powietrza 
i ich odpowiednie wyposażenie. 
– Możliwość wykształcenia spe-
cjalistów w ramach współpracy 
z uczelnią jest nieograniczona, to 
oni będą odpowiedzialni m.in. za 
przygotowanie diagnozy i będą 
bezpośrednio  spotykać  się 
z mieszkańcami – zapowiedział 
marszałek Andrzej Buła.

Zadbamy o to, by w regionie można było oddychać 
coraz czystszym powietrzem. Opolskie było trzecim 
regionem, w którym przyjęto uchwałę antysmogową, 
a teraz w województwie wprowadzamy pilotażowy 
program wsparcia wymiany indywidualnych źródeł ciepła. 
Utworzymy i wdrożymy w regionie system zarządzania 
poprawy jakości powietrza w województwie opolskim.  
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]

Ochrona powietrza  
naszą wspólną sprawą

Wykwalifikowani doradcy pomogą każdemu, kto się do nich zgłosi, 
w wyborze ekologicznego i najlepszego dla niego źródła ciepła.

Partnerami władz województwa w działaniach na rzecz ochrony powietrza w regionie będzie 26 samo-
rządów lokalnych

STANISŁAW RAKOCZY, członek zarządu woje-
wództwa opolskiego:

 – We współpracy z partnerami projektu planu-
jemy w ramach tego przedsięwzięcia opracowanie 
systemu informacji o środowisku w województwie 

opolskim, w tym aplikacji wspierających zarządzanie programem 
ochrony powietrza, poszerzenie istniejącego systemu monitoro-
wania jakości powietrza m.in. o zakup czujników w każdej gminie, 
podniesienie kompetencji gminnych koordynatorów oraz wypo-
sażenie ich stanowisk pracy w niezbędne zasoby informacyjne 
i sprzętowe. To porozumienie międzygminne jest bonusem, dzia-
łającym na naszą korzyść. Pokazujemy, że chcemy współpraco-
wać. A naszymi partnerami będą nie tylko samorządy lokalne, ale 
także Politechnika Opolska i nasze partnerskie regiony z Czech.

Karolina Kondracka

15 lutego, po wielu miesiącach starań urzę-
du marszałkowskiego udało się przekazać 
przedstawicielom  Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie dokumentację 
dotyczącą projektu polderu Żelazna.

W związku ze zmianą sytuacji prawnej na 
początku 2018 roku, inwestorem budowy 
polderu będą właśnie Wody Polskie. Cała 

dokumentacja budowy polderu została przygoto-
wana  jeszcze w 2017  roku przez ówczesny Wo-
jewódzki Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych, 
czyli  jednostkę samorządu województwa. Urząd 
marszałkowski był gotowy do jej przekazania już 
wiele miesięcy  temu. 15  lutego w urzędzie mar-

szałkowskim podpisano porozumienie, przekazu-
jące całość dokumentacji.

Stanisław Rakoczy, członek zarządu województwa, 
podkreślał, że samorząd województwa opolskiego cze-
kał z niepokojem, jak rozwiąże się zamieszanie praw-
ne spowodowane zmianami legislacyjnymi. Skutkowało 
ono m.in. likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji 
i urządzeń wodnych. – WZMiUW w likwidacji nie może 
prowadzić inwestycji. Jednostką, która przejęła z mocy 
ustawy zadania inwestycyjne na rzekach są Wody Pol-
skie, instytucja państwowa – wyjaśniał.

Jak przyznawał Łukasz Lange, dyrektor Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wyda-
rzenie to znaczący krok dla tej inwestycji. – Zabezpie-
cza ona znaczny obszar Opola, zarówno jego strefy 
ekonomicznej, jak i stref pobocznych. To zwiększenie 

możliwości zbiornika, jego powierzchni i obwałowania 
o długości 15 km – wyliczał.

Likwidator, a do niedawna dyrektor WZMIUW, Ta-
deusz Jarmuziewicz, zapewniał, że inwestycja jest ko-
nieczna. Oceniał, że wkrótce przejmą ją inżynierowie 
i zostanie rozpoczęta. Inwestor będzie musiał zweryfi-
kować kosztorys i przeprowadzić przetarg, który poka-
że kto i za ile jest w stanie wykonać tę inwestycję.

Według dokumentacji budowa polderu Żelazna 
ma kosztować około 110 milionów złotych, z czego 
około 80 mln ma pochodzić z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Przebu-
dowa polderu ma zwiększyć jego powierzchnię około 
dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast 
pojemność przeszło pięciokrotnie – do 10 mln metrów 
sześciennych. Długość obwałowań polderu wyniesie 
ponad 15 km.

Polder Żelazna w Wodach Polskich
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OCHRONA ZDROWIA

Piotr Wrona

Dyrektorzy szpitali ape-
lują o zmianę rozporzą-
dzenia ministra, które 
dotyczy minimalnego 
wskaźnika zatrudnienia 
pielęgniarek.  Według 
nich nowe wytyczne mogą 
doprowadzić do paraliżu 
szpitali i wydłużenia kole-
jek, a w najgorszym przy-
padku likwidacji części 
oddziałów.

Dyrektorzy szpitali zmaga-
ją się nie tylko z niedofi-
nansowaniem procedur 

medycznych, ale również prob-
lemami kadrowymi. Niedobory 
w zatrudnieniu dotyczą głów-
nie pielęgniarek. W szpitalach 
prowadzonych przez samorząd 
województwa powinno zostać 
natychmiast  zatrudnionych 
146 pielęgniarek lub zlikwido-
wanych około 240  łóżek. Jak 
informuje wicemarszałek wo-
jewództwa opolskiego Roman 
Kolek, zatrudnienie odpowied-
niej  l iczby  pielęgniarek  jest 
niemożliwe, gdyż ich po prostu 
nie ma na rynku. Gdyby były, 
to koszty tego zatrudnienia wy-
niosłyby około 11,3 mln zł.

ZŁE PRZEPISY TRZEBA ZMIE-
NIĆ

Renata Ruman-Dzido, pre-
zes Szpitala Wojewódzkiego 
w Opolu, mówi, że jest jeszcze 
czas, aby minister zdrowia wy-
cofał swoje najnowsze rozpo-
rządzenie. W całym szpitalu 
brakuje 50 pielęgniarek, a  to 
może  spowodować  l ikwida-
cję 80 łóżek. Renata Ruman-
-Dzido zaznacza, że szpitale 
miały za mało czasu na wpro-
wadzenie przepisów, bo tylko 2 
miesiące. – To rozporządzenie 
nie odpowiada rzeczywistości. 
Gdyby te pielęgniarki czekały 
na pracę, to nie byłoby dysku-

sji związanej z ich zatrudnie-
niem. Problem braku kadr pie-
lęgniarskich jest znany od lat 
– tłumaczy i podkreśla, że złe 
przepisy prawne trzeba zmie-
nić. – To nie  jest akt prawny, 
który wymaga zwołania sejmu. 
Rozporządzenie podpisuje jed-
noosobowo minister zdrowia – 
dodaje.

Prezes szpitala wojewódz-
kiego zaznacza, że przyjmo-
wanie danych statystycznych 
za wyznacznik potrzeb szpi-
tala  jest bardzo  ryzykowne. 
– Zawsze działaliśmy na pod-
stawie  norm.  Od  2012  roku 
obowiązuje  rozporządzenie 
m in i s t ra   zd row ia   w   sp ra -
wie  zatrudnienia  pielęgnia-
rek.  Tamto  rozporządzenie 
uwzględnia wiele elementów, 
które wpływają na zatrudnie-
nie w danym oddziale. Chodzi 

o  liczbę pacjentów,  ich stan, 
poziom zapotrzebowania na 
opiekę, obiektywne kategorie 
tej  opieki  – wymienia. Pod-
kreśla  jednocześnie, że pla-
cówka, którą zarządza, była 
wie lokrotn ie  kontro lowana 
i nigdy nie wykryto uchybień 
w  zakresie  poziomu  opieki 
pielęgniarskiej.

POTRZEBA  
SZERSZEGO SPOJRZENIA
Zarządzający  szpitalami 

obawiają się, że w 2033 roku 
będzie brakowało 169 tysięcy 
pielęgniarek i położnych. Zwią-
zane  jest  to  m.in.  z  tym,  że 
w 2022 roku uprawnienia eme-
rytalne uzyska ponad 39,6 tys., 
czyli blisko 30 procent tej grupy 
zawodowej.

D y r e k t o r z y   p o s t u l u j ą 
uwzględnienie  w  rozporzą-
dzeniu również  innych zawo-
dów,  jak opiekun medyczny, 
czy ratownik medyczny. Ape-
lują także o dostosowanie do 
norm średniego obłożenia łó-
żek, zwiększenie finansowania 
świadczeń, by pokryć zwięk-
szające  się,  nakładane  na 
szpitale koszty.

Krzysztof Nazimek, dyrektor 
Szpitala Neuropsychiatryczne-
go w Opolu zauważa,  że do 
postulatów należy dodać edu-
kację pielęgniarek. – Zwięk-
szenie zatrudnienia pielęgnia-
rek powinno się rozpocząć od 
rozszerzenia sieci szkół pielęg-

niarskich. Dziury pokoleniowej 
nie da się załatać w obecnej 
sytuacji – zaznacza.

Rozporządzenie ministra uderza w szpitale 

W ochronie zdrowia mamy pieniądze nie tylko na 
inwestycje, ale również na programy profilaktyczne. 
Jednak nawet najnowocześniejszy sprzęt i nowoczesne 
wnętrza szpitali nie będą wykorzystane, jeśli płatnik 
usług zdrowotnych, jakim jest państwo, nie zabezpieczy 
funduszy na leczenie pacjentów.  
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]

Aby spełnić warunki rozporządzenia, w szpitalach prowadzonych 
przez samorząd województwa, należałoby zatrudnić 146 pielęgniarek 
albo zlikwidować około 240 łóżek szpitalnych

Jak podkreślają dyrektorzy szpitali, zatrudnienie odpowiedniej licz-
by pielęgniarek jest niemożliwe, gdyż ich po prostu nie ma na rynku

ROMAN  
KOLEK, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 – Województwo opolskie 
jest najgorzej traktowane, gdy 
idzie o wartość świadczeń w 
przeliczeniu na 10  tysięcy 
uprawnionych. Do permanen-
tnego braku pieniędzy wszy-
scy już jesteśmy przyzwycza-
jeni. W tej chwili pojawiają 
się kolejne problemy. Braki 
kadrowe dotyczące lekarzy 
i pielęgniarek uniemożliwia-
ją prowadzenie działalności 
medycznej, aby zaspokoić 
oczekiwania pacjentów. O 
braku pielęgniarek mówimy 
od kilku lat. Dziś mechanizm 
obowiązujący od 1 stycznia 
określa minimalne zatrudnie-
nie. W przypadku problemu 
niedoboru pielęgniarek mu-
simy myśleć o innych rozwią-
zaniach. Ratownicy medyczni 
powinni stać się równopraw-
nymi w opiece nad pacjen-
tami w szpitalach, powinna 
zwiększyć się rola opiekunów 
medycznych. Nie powinno 
być tak, że system jest dopa-
sowywany do pieniędzy, a nie 
potrzeb pacjentów.

Na styczniowej sesji sej-
miku województwa radni 
podjęli uchwałę zmienia-
jącą nazwę Centrum Gi-
nekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu.

Dodano do nazwy przymiot-
nik „kliniczne”, bo szpital 
jest jednym z szesnastu 

ośrodków w kraju o najwyższym 
stopniu  referencyjności w gi-
nekologii i położnictwie. Szpital 
współpracuje od lat z Państwo-
wą Medyczną Wyższą Szkołą 
Zawodową w Opolu w kształce-
niu pielęgniarek i położnych, te-
raz rozpoczął współpracę z Uni-
wersytetem Opolskim.

Edward Puchała, dyrektor 
Klinicznego Centrum Gineko-
logii, Położnictwa i Neonato-
logii w Opolu:

 – Nazwy „kliniczny” może 
używać jednostka, która kształ-
ci w zawodach medycznych, 

udostępniając  swoją  bazę 
uczelniom medycznym. Nasz 
szpital  jest  jedynym w woje-
wództwie zakładem, posiadają-
cym III stopień referencyjności 

w zakresie położnictwa. Mamy 
najlepszą strukturę  i bazę do 
tego, aby kształcić w zawodach 
medycznych. Jesteśmy jednym 
z szesnastu ośrodków w dzie-

Nowy szpital kliniczny w regionie
dzinie diagnostyki  i  leczenia 
niepłodności  w  kraju,  mamy 
jako  jedyni  w  województwie 
opolskim bank mleka.

Aparatura  medyczna,  za-
kupiona  dzięki  różnym  fun-
duszom, stawia nas w gronie 
najwyżej wyspecjalizowanych 
jednostek  w  Polsce.  Nasza 
placówka  dysponuje  kadrą, 
z której dwunastu lekarzy ma 
tytuł  doktora  nauk  medycz-
nych. Medycy mają podwójne 
specjalizacje, m.in. w endo-
krynologi i   ginekologicznej, 
a obecnie kończą z genetyki 

medycznej. Nasza działalność 
to cała gama szerokiej opieki 
okołoporodowej – perinatologii, 
nad pacjentkami, które mają 
problemy, zarówno z zajściem 
w ciążę, jak i w okresie ciąży.

Jeszcze nie tak dawno, nasz 
szpital był kojarzony tylko z „po-
rodówką”,  później  Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neo-
natologii, a teraz już jesteśmy 
szpitalem klinicznym. Wierzę, 
że teraz ranga szpitala na pew-
no wzrośnie.

Rozmawiała 
Karolina Kondracka
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Piotr Wrona

Dzieci i młodzież zagłę-
biają się w świat przyro-
dy, życia zwierząt, owa-
dów i ptaków. W opolskim 
zaczarowanym świecie 
Centrum Nauki i Ekspe-
rymentu otwarto nowe 
pracownie. Nowoczesność 
przenika się z przyrodą.

Zabawa, to najlepszy spo-
sób na naukę. Bez dzien-
ników, ocen i obowiązko-

wego odpytywania, młodzież 
i dzieci zapoznają się z przy-
rodą, biologią i ekosystemem. 
Już przy wejściu słyszą odgłosy 
przyrody, ptaków, szum drzew. 
To  ki lka  nowych  pracowni, 
a w nich m.in. dźwięki ptaków, 
las, wirtualne wycieczki, spiżar-
nia czy kino.

Dzięki około 3 milionom zło-
tych unijnego dofinansowania, 
przekazanym  Regionalnemu 
Zespołowi Placówek Wsparcia 
Edukacji w Opolu przez urząd 
marszałkowski, drugie piętro bu-

dynku przy ulicy Dubois w Opo-
lu zaadoptowano na atrakcyjne 
miejsce prowadzenia zajęć dla 
uczniów szkół podstawowych. 
W przyszłości prezentowany tu 
będzie również ul, który będzie 
dodatkową atrakcją istniejącej 
już pracowni apiologicznej. 

 – Pomysł zrodził się sponta-
nicznie. Jak zawsze, chcieliśmy 
w sposób niezwykły zaprezen-
tować świat nauki. Pokazujemy 
to, co nas otacza. Dla dzieci są 
opracowane zajęcia – cieka-

we, a jednocześnie nie pozba-
wione waloru edukacyjnego. 
Przychodzące do nas dziecko 
chłonie wiedzę o świecie, me-
chanizmach z nim związanych. 
Poznaje świat przez ekspery-
ment – mówi Lesław Tomczak, 
dyrektor Regionalnego Zespołu 
Placówek Wsparcia Edukacji. 
Jednocześnie  podkreśla,  że 
unowocześnienie pracowni nie 
byłoby możliwe bez pieniędzy 
z Unii Europejskiej.

 – Kino na łajbie to miejsce, 
w którym dzieci czują się swo-
bodnie. Przygotowaliśmy filmy, 
dzięki którym dzieci uczą się 
o parkach, przyrodzie, Opol-
szczyźnie.  Każdy  f i lm  jest 

tworzony w  taki sposób, aby 
przemawiał  do  danej  grupy 
wiekowej. Rozpoczynamy od 
przedszkolaków, a kończymy 
na uczniach najwyższych klas 
szkoły podstawowej. W pigułce 
mamy to wszystko, co związane 
jest z przyrodą – mówi instruk-
torka Oliwia Kowalska-Wilk.

OFERTA  
DLA CAŁYCH RODZIN

Marszałek Andrzej Buła za-
inaugurował w nietypowy spo-
sób funkcjonowanie pracowni. 
Wraz z dziećmi i wicemarszał-
kiem Romanem Kolkiem zasa-
dzili hiacynty. – Jeżeli mówimy, 
że  chcemy  uczyć  się  przez 
całe życie, to ta oferta jest dla 
całych rodzin. Tutaj doświad-
cza  się  bardzo  wielu  cieka-
wych rzeczy – mówił marsza-
łek, dodając, że takie pomysły, 
jak  w  Regionalnym  Zespole 
Placówek Wsparcia Edukacji, 
są realizowane w całym woje-
wództwie. Nową ofertę eduka-
cyjną mają parki krajobrazowe 
w Pokrzywnej  i Ładzy. Swoje 
zajęcia edukacyjne prowadzą 
Filharmonia Opolska  i Teatr 
Jana Kochanowskiego czy Mu-
zeum Śląska Opolskiego. Pro-
wadzone są prace nad mapą 

Atrakcyjny świat nauki 

50 projektów związanych z ochroną bioróżnorodności w regionie na 
kwotę 75 milionów złotych już zrealizowano 

Marek Witek, były wice-
burmistrz Dobrodzienia, 
powołany został na nowe 
stanowisko w urzędzie 
marszałkowskim – peł-
nomocnika zarządu woje-
wództwa ds. wielokultu-
rowości. 

Na jego pomoc będą mo-
gły  l iczyć  m.in.  osoby 
przyjeżdżające z Ukrainy 

i studiujące lub pracujące w wo-
jewództwie opolskim. Głównym 
zadaniem pełnomocnika będzie 

zaś współpraca z mniejszością 
niemiecką czy romską oraz in-
nymi grupami mniejszościowy-
mi i kulturowymi, zamieszkują-
cymi region.

 – Pierwszym partnerem 
do rozmów o imigrantach 
i mniejszościach wydają się 
opolskie uczelnie. To właśnie 
tam studiuje wiele osób z za-
granicy.

  –   To  prawda.   Za  nami 
pierwsze spotkania, zarówno 
z przedstawicielami Uniwersyte-
tu Opolskiego, jak i Politechniki 
Opolskiej. Obie uczelnie chcą 
zająć  się  badaniem  potrzeb 
imigrantów, przeanalizować to 
środowisko od strony naukowej. 
Bezpośrednia pomoc dla nich, to 
druga płaszczyzna, która powin-
na być brana pod uwagę. Tutaj 
jednak nie chcemy działać intui-
cyjnie, tylko mieć jasno sprecyzo-
wane potrzeby tego środowiska. 
Ta współpraca będzie bardzo 
szeroka, a dobre rozwiązania 
powinny mieć również wpływ na 
gospodarkę i kulturę. W pomoc 
obcokrajowcom  włączają  się 
również szkoły średnie. Opol-
ski Zespół Szkół Budowlanych 

pracuje nad informatorem życia 
kulturalnego i rekreacyjnego dla 
młodzieży, która do nas przyjeż-
dża i w tych szkołach się uczy. 
Są to zarówno dzieci imigrantów, 
jak  i uczniowie, którzy wybra-
li opolskie szkoły jako miejsce 
swojego kształcenia. Przed nami 
spotkanie robocze dwóch uczelni 
i prace nad platformą internetową 
dla imigrantów.

– Centrum Wystawienniczo-
-Dokumentacyjne, prezentują-
ce wielokulturowe dziedzictwo 
regionu, to przedsięwzięcie 
planowane na kilka lat?

  –  Okazało  się,  że  to,  co 
wydawało  się dalekosiężne, 
jest bliskie realizacji. Tak właś-
nie jest w tym przypadku. Do 
wakacji powinniśmy znać  już 
lokalizację tego centrum. Wie-
my,  że  zapewne  będzie  się 
ono mieściło w Opolu. Mamy 
deklarację ze strony niemie-
ckiej przygotowania technicz-
nego budynku. Jest to miejsce, 
w którym m.in. będzie groma-
dzona dokumentacja sytuacji 
mniejszości niemieckiej z całej 
Polski, przede wszystkim do-
tycząca czasów powojennych. 

Ten okres w niektórych aspek-
tach jest gorzej udokumento-
wany, niż  ten przedwojenny. 
Prezentowane będzie formalne 
i nieformalne funkcjonowanie 
mniejszości, przed  i po 1990 
roku.

 – Sytuacja Romów w wo-
jewództwie opolskim to kolej-
ny temat, którym zajmuje się 
pełnomocnik.

  –   Jestem  po  spotkaniu 
z   p rezesem  Towar zys twa 
Społeczno-Kulturalnego Ro-
mów  w  Rzeczpospolitej  Ja-
nem Korzeniowskim. Naszym 
celem  jest przybliżenie  kul-
tury  romskiej  mieszkańcom 
regionu. Romowie chcieliby 
uczestniczyć  w  konkursach 
organizowanych przez urząd 
marszałkowski. Ważnym  te-
matem jest sprawa „Mauzole-
um Romów” – pomnik pamię-
ci   Romów  pomordowanych 
przez Niemców. Pomnik za-

projektował w 1998 roku arty-
sta Adam Zbiegieni.

 – A spotkania z osobami, 
które mają pomysły na integra-
cję imigrantów i mniejszości 
narodowych czy etnicznych?

 – Jestem po kilku  rozmo-
wach,  zarówno  z  osobami, 
które u nas pracują,  jak  i po-
średnikami, którzy taką pracę 
gwarantują.  Okazało  się,  że 
ich problemem jest organizacja 
czasu w weekendy. Szczególnie 
osoby z Ukrainy chciałyby spo-
tykać się w soboty, niedziele, 
aby poznawać region, integro-
wać się z mieszkańcami i przy 
okazji „szlifować” język polski. 
Zastanawiamy się nad tym, jak 
zorganizować im czas i jak wy-
korzystać istniejącą ofertę. Z ini-
cjatywą wychodzą sami imigran-
ci, stąd też pomysł utworzenia 
fundacji, która tym by się zajęła.

Rozmawiał Piotr Wrona

atrakcji edukacyjnych w całym 
województwie. 

Ignacy  Gackowski,  który 
przyjechał ze szkoły podstawo-
wej w Brzegu dowiedział się, że 
wiele gatunków zwierząt czeka 
na odkrycie – Zaciekawiły mnie 
ślimaki na drzewie, wszystko 
tutaj  jest bardzo atrakcyjne – 
stwierdzał uczeń.

Zdaniem nauczycielki, Anety 
Piechowiak, nowe pracownie to 
strzał w dziesiątkę. – Twórcze 
myślenie, obserwacja, wyciąga-
nie wniosków. Tutaj jest wszyst-
ko,  co  wzbudza  ciekawość 
i kreatywność – podkreślała.

W ramach projektu otwarto 
pracownie „Strażnicy środo-
wiska”, „Owocowy zakątek”, 
„Ptasie radio”, „Plaster mio-
du”, „Leśniczówka”, „Bio-
różnorodność nocą”. Dzieci 
będą mogły także korzystać 
z zewnętrznej ścieżki eduka-
cyjnej „Słodki jak miód”.

Opolszczyzna zawsze była wielokulturowa

„Plaster miodu” to jedna z nowych pracowni, z której dzieci już 
korzystają

 W nowych pracowniach można 
oczywiście korzystać z multi-
mediów

Bogactwem naszego województwa jest wielokulturowość 
jego mieszkańców i na tę cechę będziemy stawiać. 
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]
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DIALOG

W tym roku to pracodaw-
cy objęli przewodnictwo 
w Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego. Po 
przedstawicielach samo-
rządu, związków zawodo-
wych i strony rządowej, 
nową przewodniczącą 
WRDS w Opolu została 
Grażyna Dębicka-Ozor-
kiewicz z Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu.

Nowo wybrana przewod-
nicząca  wraz  z  całym 
ze s p o ł e m   c h c i a ł a by 

uczestniczyć w przygotowywa-
niu nowej strategii rozwoju dla 
województwa opolskiego. Jak 
przekonuje Grażyna Dębicka-
-Ozorkiewicz,  tegoroczne po-

siedzenia  będą  skupiały  się 
głównie  wokół  problematyki 
przedsiębiorców, braku pracow-
ników oraz sytuacji opolskiego 
przemysłu.

– Po objęciu przez praco-
dawców przewodnictwa chcemy 
bardziej zaangażować się w ko-
relowanie kształcenia zawodo-
wego z rynkiem pracy. Chcemy, 
aby to kształcenie sprawiało, że 
będziemy zaspokajać potrzeby 
tego rynku. Ważkimi tematami 
są te związane z ochroną zdro-
wia, opieką i wsparciem senio-

rów – mówiła nowa przewodni-
cząca WRDS.

Wojewódzkie  rady dialogu 
społecznego pełnią w  regio-
nach  rolę  forum  dialogu  na 
rzecz poszukiwania rozwiązań 
ważnych spraw i problemów do-
tyczących interesów pracowni-
ków i pracodawców oraz dobra 
publicznego na poziomie woje-
wództwa.

W  sk ład  Rady  w  Opolu 
wchodzą przedstawiciele or-
ganizacji związkowych (Forum 
Związków Zawodowych, OPZZ, 

NSZZ „Solidarność”), organiza-
cji pracodawców (Konfederacja 
Pracodawców Lewiatan, Pra-
codawcy RP, ZP BCC, Związek 
Rzemiosła Polskiego) oraz stro-
ny samorządowej (samorządu 
województwa,  konwentu  po-
wiatów, Związek Gmin Śląska 
Opolskiego) i administracji rzą-
dowej (wojewoda opolski i jego 
przedstawiciele).

Dotychczas WRDS w Opo-
lu omawiała i opiniowała wiele 
istotnych spraw i dokumentów, 
dotyczących m.in. zagrożenia 

dla hutnictwa w Polsce  i Unii 
Europejskiej,   regionalnego 
planu działań na rzecz zatrud-
nienia, zmian granic admini-
stracyjnych  Opola  kosztem 
integralności gmin ościennych, 
reformy systemu bezpieczeń-
stwa żywności, utworzenia Kra-
jowej Administracji Skarbowej 
i likwidacji Służby Celnej, mar-
ginalizacji Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w systemie koordy-
nacji i nadzoru nad bezpieczeń-
stwem żywności i żywienia. 

JIW/PW

Janusz I. Wójcik 

Rada Działalności Po-
żytku Publicznego Wo-
jewództwa Opolskiego 
rozpoczęła czwartą ka-
dencję.

Marszałek  wojewódz-
twa opolskiego Andrzej 
Buła,  inaugurując  jej 

pierwsze posiedzenie, dzięko-
wał wszystkim organizacjom 
pozarządowym  za  aktywną 
działalność na rzecz mieszkań-

ców regionu na wielu polach. 
– Jestem przekonany, że w tej 
kadencji wojewódzka rada po-
żytku będzie dobrym partnerem 
dla samorządu województwa 
opolskiego – mówił do jej człon-
ków.

Po wręczeniu przez marszał-
ka aktów powołania członkowie 
Rady nowej kadencji wybrali 
ze swojego grona przewodni-
czącą. Została nią Magdale-
na Pobóg-Lenartowicz, znana 
opolska  l iderka  społeczna, 
zastępca  komendanta  Cho-

rągwi Opolskiej ZHP. Na wi-
ceprzewodniczącą  wybrano 
Alicję Gawinek z Opolskiego 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. W skład Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego Województwa Opolskiego 
wchodzi 18 członków – dziewię-
cioro przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i dziewięcioro 
przedstawicieli  administracji 
publicznej.

Rada jest organem konsul-
tacyjno-opiniodawczym, a do 
jej głównych zadań należy opi-

niowanie  spraw  związanych 
z  funkcjonowaniem  sektora 
organizacji  pozarządowych. 
Jednymi  z  najważniejszych 
dokumentów,  jakie podlegają 
tej  procedurze,  są programy 
współpracy samorządu woje-
wództwa opolskiego z organiza-
cjami pozarządowymi, strategia 
rozwoju województwa oraz inne 
projekty uchwał i aktów prawa 
miejscowego, dotyczące sfery 
pożytku publicznego.

Rada  Działalności  Pożyt-
ku Publicznego Województwa 

Opolskiego  w  poprzednich 
kadencjach opiniowała wiele 
ważnych  dokumentów,  m.in. 
projekty  sejmikowej  uchwały 
antysmogowej, wojewódzkiego 
programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
oraz programu przeciwdziałania 
narkomanii,  a  także projekty 
uchwał sejmiku dotyczące planu 
gospodarki odpadami i regional-
nego programu ochrony zdrowia 
psychicznego, czy też projekt 
uchwały w sprawie warunków 
i trybu przyznawania stypendiów 
marszałka województwa opol-
skiego w dziedzinie twórczości 
artystycznej – „Marszałkowskie 
Talenty”.

Podczas  rozmów kuluaro-
wych, po zakończeniu pierw-
szego posiedzenia, przedsta-
wiciele Rady wyrażali opinię, 
że jej działalność podczas tej 
kadencji przyczyni się do roz-
wijania  pozytywnych  relacji 
i  dobrej  współpracy  sektora 
organizacji  pozarządowych 
z samorządem województwa 
opolskiego.

Dobry partner samorządu Zamierzamy stworzyć 
„Marszałkowski 
Grant 1000” – program 
wsparcia dla organizacji 
pozarządowych 
i nieformalnych grup, 
które chcą się angażować 
w sprawy publiczne. 
[Z expose marszałka województwa 
Andrzeja Buły na tę kadencję] 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego z marszałkiem Andrzejem Bułą

Pracodawcy przewodniczą dialogowi w regionie

Uchwały, opinie i stanowiska 
przyjęte przez WRDS w Opolu 
są dostępne na stronie interne-
towej: https://www.opolskie.pl/
urzad/wojewodzka-rada-dialo-
gu-spolecznego/

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz z Izby Rzemieślniczej w Opolu, prze-
wodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu
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KONKURSY

Violetta Ruszczewska

Projekt placu rekreacyj-
no – sportowego „Chat-
ka pod brzozami” w Woj-
c i e c h o w i e ,  w  g m i n i e 
Olesno, został uznany za 
najlepszy w Polsce. Zdo-
był  pierwszą nagrodę 
w konkursie „Fundusz 
sołecki – najlepsza ini-
cjatywa”.

Nagrodę przedstawiciele 
wsi odebrali w Nadarzy-
nie podczas konferencji 

pt.  „Wiejska  Polska.  Przy-
szłość wspólnej polityki rolnej”.

Konkurs na najlepszą  ini-
cjatywę zrealizowaną z pienię-
dzy w ramach funduszu sołe-
ckiego zorganizowało Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów we 
współpracy z  samorządami 
województw. Zwycięzca – lau-
reat edycji regionalnej woje-
wództwa opolskiego, sołectwo 
Wojciechów z gminy Olesno 
– pokonał sołectwa z pozosta-
łych regionów Polski. Gratu-
lacje w imieniu władz regionu 

przekazał laureatom członek 
zarządu województwa Stani-
sław Rakoczy. 

Zwycięski projekt, czyli plac 
rekreacyjno – sportowy „Chat-
ka pod brzozami” w Wojcie-
chowie zrealizowali wspólnie 
mieszkańcy wsi pod przewod-
nictwem sołtys Edeltraudy Zug.

„Chatka  pod  brzozami” 
to miejsce  spotkań wszyst-
kich mieszkańców sołectwa. 
W ramach projektu powstała 
m.in. drewniana wiata ze sto-
łami i ławkami, grill i budynek 
gospodarczo-socjalny,  ale 
także plac zabaw, siłownia ze-
wnętrzna, boiska do siatkówki 
i do piłki nożnej z tzw. piłko-
chwytami.

Jego  realizacja  nie  tylko 
zintegrowała lokalną społecz-
ność, ale także przyczyniła się 
do poprawy warunków życia 
na wsi.

Całkowita wartość projektu 
to ponad 255 tys. zł, z czego 
z funduszu sołeckiego wydano 
na ten cel 117 tys. zł, a wkład 
własny mieszkańców sołectwa 
wyniósł ponad 100 tys. zł.

Wprowadzimy Marszałkowski Fundusz Sołecki – 
program małych grantów uruchamianych przez 
samorządy gminne, a dedykowanych sołectwom.  
To one same będą decydować, na co przeznaczą  
te pieniądze.  
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]

Projekt z Wojciechowa  
najlepszy w Polsce

Na placu w Wojciechowie już wiele się dzieje – ku radości najmłodszych, ale i nieco starszych

 W marcu organizacje 
pozarządowe z wojewódz-
twa opolskiego mogą 
zgłaszać swoje projekty 
do kolejnych konkursów, 
ogłaszanych przez urząd 
marszałkowski. Tym ra-
zem przed szansą stoją ci, 
którzy promują kulinarne 
dziedzictwo regionu oraz 
współpracujący z partne-
rami zagranicznymi.

PROPAGUJEMY  
SMAKI REGIONU 

Opolskie smakiem stoi. To 
właśnie tutaj mieszają się kul-
tury i kulinarne przyzwyczaje-
nia. Jeszcze do 8 marca moż-
na przesyłać zgłoszenia do 
konkursu propagującego ideę 
sieci Dziedzictwa Kulinarne-
go Opolskiego oraz promocję 
produktów tradycyjnych, regio-
nalnych i lokalnych. Konkurs 
skierowany jest do tych, którzy 
zainteresowani są m.in. zor-
ganizowaniem szkoleń, festi-
wali, targów i konferencji pro-
mujących produkty tradycyjne 
i  lokalne z naszego regionu. 

Maksymalne  dofinansowa-
nie, o które można się starać, 
wyniesie 10  tysięcy złotych, 
a pula do rozdysponowania to 
100 tysięcy złotych. 

– Zależy nam na przybliża-
niu produktów tradycyjnych i lo-
kalnych. Organizacje otrzymają 
pieniądze również na wydawa-
nie publikacji na temat produk-
tów  tradycyjnych  i  lokalnych 
czy organizowanie warsztatów 
i seminariów z zakresu wytwa-
rzania żywności metodami tra-
dycyjnymi. Do tego dochodzi 
organizacja konkursów – mówi 
członek zarządu województwa 
Stanisław Rakoczy.

WSPÓŁPRACA  
MIĘDZYNARODOWA

50 tysięcy złotych to kwo-
ta, która przeznaczona jest na 
inicjatywy międzynarodowe. 
Jak informuje marszałek An-
drzej Buła, konkurs dotyczy 

m.in.  współpracy  transgra-
nicznej, mającej na celu roz-
wój społeczno-gospodarczy 
pogranicza polsko-czeskiego, 
w tym euroregionów Pradziad 
i Silesia, promowanie umie-
jętności międzykulturowych 
wśród mieszkańców regionów 
pogranicza. Do tego dochodzi 
transfer wiedzy i technologii.

Promocja ma polegać rów-
nież na pokazywaniu rozwoju 
gospodarczego, a zwłaszcza 
małej i średniej przedsiębior-
czości oraz turystyki i wymia-
ny doświadczeń w wielu dzie-
dzinach – m.in. prowadzenia 
działalności  gospodarczej 
za granicą, kultury, edukacji, 
ochrony  zdrowia,  ekologii, 
ochrony przyrody i energetyki 
odnawialnej, pomocy społecz-
nej i polityki senioralnej oraz 
poszanowania praw mniejszo-
ści. Oferty należy składać do 
29 marca. 

EUROQUIZZ 2019  
– ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Uczniowie z województwa opolskiego po raz kolejny zostali 
zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej 
i regionach partnerskich. Nagrodą dla laureatów jest pobyt 
w Brukseli i wizyta w instytucjach europejskich.

EUROQUIZZ organizuje Rada Regionalna Burgundii–Fran-
che-Comté, a współfinansuje samorząd województwa opolskie-
go. Do konkursu włączone zostały również regiony partnerskie: 
Kraj Środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat.

Konkurs składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Euro-
pejskiej, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego. 
Adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich wszyst-
kich typów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Tegoroczny temat przewodni konkursu to „Rolnictwo i roz-
wój obszarów wiejskich”.

Wszystkich zainteresowanych kierujemy na stronę interneto-
wą ze szczegółami konkursu:
https://www.opolskie.pl/2019/02/euroquizz-2019-zaprasza-
my-do-udzialu/

Odpowiedzi można przesyłać do 15 marca br.(decyduje 
data stempla pocztowego).

Zapraszamy! 

Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej  
opolskie.pl w zakładce „otwarte konkursy ofert”. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Piotr Wrona

12 szkółek w wojewódz-
twie opolskim przygoto-
wuje przyszłych kolarzy. 
W ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Ko-
larstwa urząd marszał-
kowski  pomógł  m.in. 
w kupnie 166 rowerów 
dla zawodników.

Młodzi  kolarze  spotkali 
się w Opolu z marszał-
kami Andrzejem Bułą 

i Zbigniewem Kubalańcą. Już 
teraz przygotowują się do zbli-
żających się zawodów. Treningi 
odbywają się głównie w halach 
sportowych, ale z początkiem 
wiosny wyjadą na drogi. – Mar-

szałek województwa wspiera 
nasze szkółki. Każda z nich 
ot rzymała  po  15  rowerów. 
Otrzymaliśmy  również stroje 
kolarskie i kaski. Możemy szko-
lić się i kształtować przyszłych 
mist rzów.   Nasi   zawodnicy 
przechodzą do klubów i mamy 
nadzieję, że z roku na rok będą 
się wzmacniać. Trenujący wie-
dzą, czego chcą – mówił Cze-
sław Rajch, prezes Opolskiego 
Związku Kolarskiego.

MAMY KOMU POMAGAĆ
Marszałek podziękował mło-

dym zawodnikom za to, że tak 
mocno angażują się w sport. – 
Kręcicie na tych rowerach i to 
nas cieszy. Widzimy, że mamy 
komu pomagać. Chcemy, aby-

ście mieli świadomość, że obok 
was są dorośli, którym również 
zależy na sporcie. Realizuje-
my nasze zobowiązanie wobec 
was, dzieci. Nigdy nie mieliśmy 
wątpliwości, że trzeba angażo-
wać się w program szkolenia 
młodych kolarzy – powiedział 
marszałek Andrzej Buła. 

W  trakcie spotkania wice-
marszałek Zbigniew Kubalań-
ca życzył wszystkim sukcesów. 
– Wsparcie samorządu woje-
wództwa  odbudowało  kolar-
stwo w naszym regionie. Dziś 
szkółki kształcą młodzież ze 
szkół  podstawowych.  Jeste-
śmy po rozstrzygnięciu kolej-
nych konkursów. Dzięki temu 
każde dziecko ma rower, aby 
trenować. Przed nami kolejny 

rok, w którym będziemy nadal 
wspierać trenujące dzieci, na-
sze przyszłe sportowe gwiazdy 
– dodawał. 

Franciszek Moszumański, 
trener z ziemi brzeskiej, przy-
znawał, że budowanie szkółek 
nie  jest proste, największym 
problemem jest brak chętnych. 
Ważny jest dobry stan zdrowia 
i kondycja adeptów kolarstwa.  
– Szkółki bardzo dobrze przy-
gotowują do sportu zawodowe-
go. Ja sam wyszkoliłem wielu 
mistrzów – informował.

W DOBREJ FORMIE
Kamil  Tomczyk  zaczynał 

swoją  karierę  spor tową  od 
szkółki. – Dzięki kuzynowi po-
jechałem na pierwsze zawody. 
W zależności od wieku przygo-
towanie do  jazdy zawodowej 
trwa około 3 lat. Zrobiłem bar-
dzo duży postęp. Do każdych 
zawodów  przygotowuję  się 
intensywnie z trenerem – opo-
wiadał. Dawid Nowicki wcześ-

niej był piłkarzem. – Pewnego 
dnia wracałem z kolegą z tre-
ningu.  Zaciekawiło  mnie  to, 
jak inni trenowali na rowerach. 
Chciałem bardziej poznać  tę 
dyscyplinę. Kolarstwo powodu-
je, że przez cały czas jest się 
w bardzo dobrej formie. Jest to 
pasja, możliwość zwiedzania 
całej Polski. Starty dają wielką 
satysfakcję – podkreślał Da-
wid.

Lucjusz  Wasilewski,  ope-
rator Narodowego Programu 
Rozwoju Kolarstwa przypomi-
nał, że w całej Polsce jest 200 
szkółek. Ten program rozpo-
czął się w 2014 roku w czte-
rech województwach. Opolskie 
dołączyło  do  niego  w  2016 
roku.

Opolski  Związek  Kolarski 
bierze  udział  w  Narodowym 
Programie Rozwoju Kolarstwa 
dzięki   temu,  że  f inansowy 
wkład własny do tego progra-
mu zapewnia od kilku lat urząd 
marszałkowski.

Wsparcie sportowców w naszym regionie ma charakter 
wielokierunkowy – od wspierania klubów i imprez 
sportowych po stypendia i nagrody dla sportowców. 
Te działania zamierzamy utrzymać, ale chcemy także 
uruchomić program stypendialno-szkoleniowy dla 
trenerów.  
[Z expose marszałka województwa Andrzeja Buły na tę kadencję]

Kolarstwo to ich pasja 

Dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa młodzi opolscy kolarze mają nowe 
rowery i jednolite stroje

Sportowe przedszkolaki

Marszałkowski Budżet Obywatelski to wiele ciekawych inicja-
tyw – zarówno dla najmłodszych, jak i już dojrzałych mieszkań-
ców regionu. Jedną z imprez II edycji Budżetu była spartakiada 
dla wszystkich przedszkolaków gminy Dobrzeń Wielki, odbywa-

jąca się pod hasłem „Dobrze(ń) być aktywnym!” Przedszkolaki 
rywalizowały między sobą w iście olimpijskim stylu, a motywem 
przewodnim imprezy była promocja zdrowia, sportu i uśmiechu 
najmłodszych.

Przedszkolakom sekundowali zaproszeni goście… … którzy później sami aktywnie włączyli się do ćwiczeń

• 180 dzieci z klas III-VIII szkół podstawowych
• 12 szkółek kolarskich, w tym:

– 8 szkółek działających od 2016 roku
– 4 szkółki działające od 2017 roku

• 2 razy w tygodniu po 2 godziny zajęć
• nowe rowery i komplety strojów kolarskich dla wszystkich 

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

Przewozy Regionalne notują kolejny wzrost 
liczby przewiezionych pasażerów. W 2018 roku 

z usług przewoźnika skorzystało o ponad 1,3 
mln pasażerów więcej niż w 2017 roku.

Zmiany, które Przewozy Regionalne wprowa-
dziły w ramach zakończonego już programu re-
strukturyzacji, przyniosły pozytywne efekty m.in. 
w liczbie przewiezionych pasażerów. 

Z pociągów kursujących pod marką konsu-
mencką POLREGIO w 2018 roku skorzysta-
ło 81,2 mln pasażerów, czyli o ponad 1,3 mln 
więcej, niż w 2017 roku. Przewozy Regionalne 
pozostają  tym samym przewoźnikiem, który 
w ubiegłym roku przewiózł najwięcej z nich 

w odniesieniu do całego rynku pasażerskich 
przewozów kolejowych w Polsce.

POLREGIO wprowadziło najnowocześniejsze 
w Polsce terminale mobilne dla obsługi pocią-
gów oraz nowe uniformy. Rozpoczął się proces 
wdrażania możliwości płatności kartą płatniczą 
w pociągach.

– 2018 rok był owocny również pod względem 
ofert dla pasażerów. Wprowadziliśmy np. ofer-
tę „Połączenia w dobrej cenie” na wielu nowych 
odcinkach. Jesteśmy uczestnikami Wspólnego 
Biletu i Pakietu Podróżnika. Posiadamy najszer-

szą siatkę sprzedaży biletów, od kas biletowych, 
biletomaty przez aplikacje i platformy na urzą-
dzenia mobilne po saloniki KOLPORTERA. Uru-
chomiliśmy własną internetową platformę sprze-
daży biletów wraz 

z aplikacją mobilną. Nie rzucamy słów na 
wiatr mówiąc, że wsłuchujemy się w potrzeby 
pasażerów, których zdanie to dla nas cenne 
wskazówki przy wprowadzaniu nowych  roz-
wiązań. O tym, że są one pozytywne świadczy 
zaufanie pasażerów –powiedziała Anna Lenar-
czyk, Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy 
w Spółce Przewozy Regionalne.

Przewozy Regionalne, działające pod mar-
ką POLREGIO, zapowiadają kolejne zmiany 
w 2019 roku. Przewoźnik prowadzi prace m.in. 
nad integracją oferty taryfowej i przewozowej 

z przewoźnikami autobusowymi i rozbudową 
oferty w miastach oraz aglomeracjach. Toczą 
się przygotowania do uruchomienia oferty połą-
czeń komercyjnych, niemniej decydującym czyn-
nikiem w tej kwestii są szeroko zakrojone prace 
modernizacyjne prowadzone na wielu liniach ko-
lejowych w Polsce, skutkujące m.in. całkowitymi 
zamknięciami szlaków, ograniczeniami przepu-
stowości lub prędkości.

POLREGIO W 2018 ROKU: 1,3 MLN PASAŻERÓW WIĘCEJ. 
Podsumowanie zmian

Sprawny i szybki zakup bile-
tów wszędzie tam, gdzie potrze-
bujesz ich Ty bądź Twoi bliscy!

Dla wygody naszych Podróż-
nych została uruchomiona bez-
płatna, nowoczesna aplikacja 
na smartphony, umożliwiająca 
zakup biletów POLREGIO on-
line.

Aplikacja mobilna POLRE-
GIO  jest częścią internetowej 
platformy  sprzedaży  biletów 
POLREGIO  online,  na  którą 
składa się również system in-
ternetowej  sprzedaży  online 
bilety.polregio.pl. Aplikacja oraz 
serwis tworzą razem wygodny 

ekosystem sprzedaży biletów 
w regionach.

Cały czas zmieniamy się dla 
Państwa, tak aby dać jak naj-
bardziej optymalny,  sprawny 
i szybki dostęp do podróży na-
szymi pociągami.

Nasza bezpłatna aplikacja 
to:

•  bezpieczne i szybkie za-
kupy o każdej porze,

•  jedno konto, kompatybilne 
z serwisem www - kupu-
jesz jak chcesz!

•  dos tęp   do   b i l e tów 
24/h, historia wszystkich zaku-
pów pod ręką!

BEZPŁATNA APLIKACJA POLREGIO 
DLA PODRÓŻNYCH

•  połączenia naszych po-
ciągów z każdą z możli-
wych zniżek.

Aplikacja  jest dostępna na 
systemy Android i IOS.

Zachęcamy do pobierania 
i korzystania oraz serdecznie 
zapraszamy  na  pokłady  na-
szych pociągów!

Nasze własne systemy 
i narzędzia online

Serwis  www  z  platformą 
sprzedaży biletów POLREGIO.
PL>BILETY.POLREGIO.PL 

Aplikacja mobilna POLRE-
GIO

Serwisy online naszych 
Partnerów 

•  biletyregionalne.pl 
•  e-podroznik.pl
•  bilkom.pl
•  koleo.pl

Szczegółowe informacje do-
stępne są w zakładkach Sprze-
daż biletów przez internet 
oraz Aplikacja mobilna.

CZĘSTO PODRÓŻUJESZ POCIĄGAMI RÓŻ-
NYCH PRZEWOŹNIKÓW? JEŚLI TAK,  
TO REGIOKARTA JEST DLA CIEBIE!

REGIOkarta dla indywidual-
nych podróżnych

 Imienna karta zniżkowa dla 
często podróżujących.

•  Około 30% zniżki na 
bilety jednorazowe w do-
wolnych relacjach taryfa 
RAZEM).

•  Około 15% zniżki na 
bilety okresowe i sieciowe (taryfa RAZEM).

Ceny REGIOkarty:
•  175 zł* (roczna), 
•  105 zł* (półroczna),
•  25 zł (duplikat karty).
* W przypadku, gdy termin ważności dotychczasowej REGIOkarty dobiegł 
końca lub zbliża się do końca, można kupić kolejną z 20-procentową zniż-
ką: roczną za 140 zł, a półroczną za 85 zł.
REGIOkartę możesz zamówić: w kasie biletowej POLREGIO, 

w naszym systemie sprzedaży biletów POLREGIO online - bilety.
polregio.pl oraz przez aplikację mobilną POLREGIO, jak również za 
pośrednictwem naszego Partnera na stronie internetowej kup.bilety-
regionalne.pl.

REGIOkarta dla biznesu – to imienna karta zniżkowa dla Twoich 
Pracowników często podróżujących pociągami różnych przewoźni-
ków. 

Pracodawco, zyskaj jedyne w swoim rodzaju narzędzie motywa-
cji pracowników, a Twoja firma będzie mieć swój pozytywny udział 
w kształtowaniu zrównoważonej i przyjaznej środowisku mobilności.

Oferujemy możliwość wykupienia dla Twoich pracowników RE-
GIOkart uprawniających do zakupu biletów z ulgą do ok. 30%.

Jej posiadanie to same zalety!
Pracownicy firmy mogą zaoszczędzić na kosztach podróży - do 

pracy oraz przy przejazdach jednorazowych.
•  Możecie Państwo efektywnie wykorzystać środki ZFŚS.
•  Imienna REGIOkarta upoważnia do zakupu ze zniżką:

-   biletów jednorazowych (ulga ok. 30%),
-   biletów okresowych - tygodniowych, miesięcznych, 

kwartalnych, półrocznych i rocznych (ulga ok. 15%).
•  Upoważnia do dodatkowej zniżki również przez osoby 

uprawnione do ulg ustawowych.
•  To idealna forma wsparcia Państwa pracowników.
Ceny REGIOkarty:
•  175 zł* (roczna), 
• 105 zł* (półroczna),
• 25 zł (duplikat karty).
Przy zakupie REGIOkarty dla większej liczby pracowników moż-

liwe są zniżki.
W celu otrzymania kalkulacji prosimy o kontakt: regiokarta@p-r.

com.pl
Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i propozycje.
Bilety zakupione z REGIOkartą, na przejazd pociągami REGIO, ho-

norowane są również w pociągach, takich przewoźników jak: Arriva RP, 
Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mało-
polskie i Łódzka Kolei Aglomeracyjna. Dowiedz się więcej: szczegółowy 
zakres honorowania biletów w pociągach innych przewoźników.


