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Rekordowa l iczba  63 
zgłoszeń - w kategoriach: 
usługa, przedsiębiorstwo 
promujące region, pro-
dukt roku, CSR-przed-
siębiorstwo dla regionu 
i produkt spożywczy - 
walczyła o tytuł Opol-
skiej Marki 2018 roku. 
Wybrano też najlepsze 
firmy i inwestycje ostat-
niego 15-lecia. 

Laureatów Opolskiej Marki 
wskazuje komisja konkur-
sowa. W tym roku w kon-

kursie w sposób wyjątkowy 
zaznaczono również 15-lecie 
członkostwa Polski  w Uni i 
Europejskiej – zarząd woje-
wództwa opolskiego nagrodził 
inwestycje i przedsiębiorców 
15-lecia. 

UNIA DAJE MOŻLIWOŚCI
Jedną z takich inwestycji re-

alizuje Zakład Technologii Wy-
sokoenergetycznych Explomet. 
– Zajmujemy się platerowaniem 
wybuchowym, czyli łączeniem 
różnych metali podczas eks-
plozji. To unikalna technologia. 
Dzięki unijnemu dofinansowa-
niu mamy zaplecze naukowo-
-techniczne, które zajmuje się 
badaniami i rozwojem – tłuma-
czy Zygmunt Szulc, współwłaś-
ciciel firmy.

Jak mówi  Andrzej  Frey 
z Głogówka, jeden z przed-
siębiorców 15-lecia, warto sta-
wiać na branże, które muszą 
konkurować z już istniejący-
mi. – Nasza firma zajmuje się 
kompleksowym wyposażeniem 
wnętrz dla branży hotelarskiej 
i deweloperskiej. W 2009 roku 
otrzymaliśmy dotację na zakup 
maszyn. Od tamtej pory do dziś 

odnotowujemy wzrost naszego 
obrotu o 1000 %. Gdyby nie 
Unia Europejska, nie byłoby 
tych możliwości – mówi Andrzej 
Frey.

Produktem roku w katego-
rii mikro i małych firm zostały 
drzwi przesuwne Roto Patio 
INOWA LUX z Tarnowa Opol-
skiego. Przedsiębiorca Marek 
Gebauer uważa, że konkuro-
wać dziś można głównie jakoś-
cią i pomysłowością. – Mamy 
specjalny dział badań i tech-
nologii. Warto też wsłuchać się 
w doradców, którzy pomagają 
zdobyć pieniądze na wdrażanie 
nowych technologii – dodaje.

WYGRAŁY TRADYCJA  
I NOWOCZESNOŚĆ

Kuchnie Marrone produko-
wane przez firmę Adriana Ha-
lupczoka to najlepszy produkt 
w grupie średnich i dużych 

przedsiębiorstw. Nagrodę ode-
brała również fabryka porcelany 
z Tułowic za wyroby z opolskim 
wzorem. – Tułowice zasłynęły 
z produkcji porcelany. Tu połą-
czyliśmy te dwie tradycje – mówi 
Grzegorz Grata z Fabryki Porce-
lany Tułowice.

Najlepsze przedsiębiorstwo 
promujące region wśród ma-
łych i mikro firm to Rybacka 
Lokalna Grupa Działania „Opol-
szczyzna”. Z nagrody cieszy 
się Aleksandra Czerkawska, 
współorganizatorka Wojewódz-
kiego Święta Karpia Opolskie-
go. – Chcemy, aby karp był 
obecny przez cały rok w restau-
racjach. Aby to rozpropagować, 
organizujemy pokazowe kolacje 
dla restauratorów – informuje.

Zakłady Nutricia okazały się 
firmą, która najlepiej kieruje się 
zasadą społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Ser twaro-

gowy z Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Prudniku i oleje 
głubczyckie z firmy  NAPUS-
-OIL S.C. to najlepsze produkty 
spożywcze.

Najlepsze usługi roku świad-
czy - obok firmy Netconcept, 
szkoły językowej Royal School 
i Nowej Itaki - Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Opolu. Dyrektor 
Elżbieta Kampa podkreśla, że 
biblioteka, to nie tylko miejsce, 
gdzie wypożycza się książki, 
ale centrum życia kulturalnego.  
U nas jest energia, której wszy-
scy szukają – mówi.

LISTA WSZYSTKICH  
NAGRODZONYCH 

NA STRONIE 

www.opolskie.pl 
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„Pragnąc godnie i z na-
l e ż y t y m  s z a c u n k i e m 
uhonorować ważne, przy-
padające w roku 2019 
rocznice, Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego 
postanawia ogłosić rok 
2019 Opolskim Rokiem 
Wolności oraz Rokiem 
15-lecia obecności Wo-
jewództwa Opolskiego 
w Unii Europejskiej”.

Takie słowa można prze-
czytać w rezolucji, uchwa-
lonej jednogłośnie przez 

Sejmik Województwa Opol-
skiego. W rezolucji radni przy-
pominają, że „rok 2019 to czas 
rocznic wydarzeń, mających 
fundamentalne znaczenie dla 
naszego kraju. Wydarzeń, któ-
re zmieniły bieg historii nie tylko 
Polski, ale też Europy i świata”.

To 80-ta rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Dziś ko-
nieczne jest przypominanie 
o praprzyczynach tej trage-
dii oraz apelowanie o reflek-

sję i pamięć o jej bohaterach 
i ofiarach.

W tym roku obchodzimy 
także 30 rocznicę wyborów 
z 4 czerwca 1989 roku. Były 
one efektem kilku dekad dą-
żeń Polaków do wyzwolenia 
spod władzy komunistycznego 
hegemona i decydującym kro-
kiem do pełnej suwerenności 

Polski. To właśnie dzięki wów-
czas wytyczonej drodze mo-
żemy obchodzić także kolejne 
rocznice – 20-lecie wejścia 
Polski do NATO i 15-lecie przy-
stąpienia do Unii Europejskiej. 

Dlatego też radni wojewódz-
twa zwrócili się do mieszkańców 
regionu, wszystkich organizacji 
i instytucji o włączenie się w ob-

chody tych rocznic. W rezolucji 
czytamy: „Państwa świadoma 
i powszechna aktywność oby-
watelska może być bez wątpie-
nia najlepszym i najszczerszym 
podziękowaniem dla tych, którzy 
w minionych dziesięcioleciach 
wywalczyli naszą wolność, nie-
jednokrotnie narażając własne 
życie i zdrowie.” VR

Opolski Rok Wolności  
i rok 15-lecia w UE

Sejmik 
pomaga 
gminom
Gminy Polska Cerekiew 
i Komprachcice otrzymają 
pomoc finansową z budże-
tu województwa. To decy-
zja radnych Sejmiku.

Polska Cerekiew otrzyma 500 
tysięcy złotych na dofinan-
sowanie dojazdu z drogi kra-

jowej nr 45 do Ośrodka Szkolenia 
Olimpijskiego – Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. 
To jedyny obiekt jeździecki o ran-
dze olimpijskiej w naszym kraju, 
w którym organizowane są również 
duże imprezy o randze między-
narodowej. Jeden milion złotych 
zaś otrzyma gmina Komprachcice 
na zadania oświatowe. To konse-
kwencja zmian administracyjnych 
gminy, która od 1 stycznia 2017 r. 
– w związku z poszerzeniem gra-
nic Opola – funkcjonuje pomniej-
szona terytorialnie o dwa sołectwa. 
Spowodowało to znaczący spadek 
dochodów gminy. Pomimo tego 
faktu, gmina realizuje wiele przed-
sięwzięć, głównie inwestycyjnych, 
ale konsekwencją tego są jednak 
niedobory finansowe w innych 
dziedzinach.  VR

Z dr. Piotrem Wachem, wi-
ceprzewodniczącym Sej-
miku Województwa Opol-
skiego, rozmawia Daniel 
Palimąka

 – Na jednej z ostatnich 
sesji złożył Pan interpelację 
w sprawie możliwości dofi-
nansowania zabiegów in vitro 
przez samorząd wojewódz-
twa. Dlaczego właśnie teraz ?

 – Po pierwsze, mamy już – 
po upływie trzech lat – doskona-
ły obraz, jak w zakresie poprawy 
sytuacji demograficznej działa 
program „500+”, który wprowa-
dzany był jako program prode-
mograficzny. Z dużym smutkiem 

stwierdzam, że być może reali-
zuje on inne zadania, lecz zde-
cydowanie nie wypełnia swej 
pierwotnej funkcji. Najlepszym 
dowodem jest spadek urodzin 
w ubiegłym roku aż o 16 tysięcy 
w porównaniu do roku poprzed-
niego. Natomiast program in 
vitro w czteroletnim okresie fi-
nansowania z budżetu państwa 
to 22 tysiące urodzin. To duży 
sukces. Po drugie, jesteśmy po-
nad kwartał po wyborach i wraz 
z całą koalicją kreślimy plany, 
które będą wdrażane przez 
najbliższe 5 lat. To optymalny 
czas, by do takiego zagadnie-
nia się przymierzyć. I w końcu 
po trzecie – był to mój postulat 
wyborczy, który zgodnie z obiet-
nicą zamierzam zrealizować.

 – Czy wparcie zabiegów in 
vitro wpisuje się w kompeten-
cje samorządu województwa?

 – Każde działanie polega-
jące na walce z depopulacją 
powinno być obowiązkiem sa-
morządów wszelkiego szczebla. 
Dlatego też biorąc pod uwagę 
skuteczność podobnych progra-

mów, czuję się w obowiązku ini-
cjować w naszym województwie 
zwiększenie dostępności tych 
świadczeń poprzez ich dofinan-
sowanie. Tym bardziej, że nasz 
region od lat charakteryzuje się 
najniższą dzietnością, a według 
najnowszych dostępnych da-
nych, nastąpił u nas prawie 10 
procentowy spadek urodzin.

 – Czy znamy już szczegóły 
tego projektu, ewentualny re-
gulamin i zakres wsparcia ?

 – Dziś za wcześnie, by mó-
wić o takich konkretach. Moja 
interpelacja otwiera możliwość 
analizy i przygotowania warun-
ków jej realizacji. Musimy zdiag-
nozować potencjalną wielkość 
grupy chętnych par, oszaco-
wać koszt, jaki samorząd woje-
wództwa będzie musiał ponieść 
w związku z wdrożeniem pro-
gramu. To pozwoli odpowiedzieć 
na pytanie, czy uda się wyłu-
skać w obecnym roku budżeto-
wym określone pieniądze i roz-
począć wsparcie w 2019, czy też 
będziemy robić przymiarki na 
rok 2020.

Województwo opolskie nadal jest w czołówce regio-
nów, sprawnie wykorzystujących fundusze unijne. 

Radni województwa na marcowej sesji wysłuchali informacji 
o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Ko-

ordynacji Programów Operacyjnych, zwracała przede wszystkim 
uwagę na dobre współdziałanie instytucji, firm i organizacji zaan-
gażowanych w realizację programu. Ale radni poznali też najważ-
niejsze cyfry. Jak mówiła Karina Bedrunka, obecnie już niemal 
77% pieniędzy z RPO jest zaangażowanych w umowy z benefi-
cjentami. – Dofinansowanie wszystkich dotychczasowych projek-
tów przekroczyło już 3,1 mld zł. A to, że możemy RPO realizować 
spokojnie i płynnie, jest efektem bardzo dobrej komunikacji z bene-
ficjentami i wspomnianym już działaniom partnerskim – dodawała.

Żeby także mieszkańcy dowiedzieli się więcej o tym, jak wy-
korzystywane są fundusze unijne, w tym roku w maju – jak co-
rocznie – organizowane będą w całym kraju, a więc i na Opol-
szczyźnie, Dni Otwarte Funduszy Europejskich. VR

Rezolucję radni przyjęli na lutowej sesji sejmiku

Konieczna dalsza walka  
z depopulacją

Partnerstwo 
i sprawność

O Regionalnym Programie Operacyjnym dyskutowano na sesji 
w marcu
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Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza 
do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich,

które odbędą się w dniach 10-12 maja 2019 r.

Chcesz z nami świętować ?
Chcesz poznać szczegóły wydarzeń?

Opolskie Fundusze Mają Moc

Szukaj informacji na naszym profilu na Facebooku:

Już po raz szósty beneficjenci otworzą swoje drzwi dla odwiedzających, 
aby zaprezentować projekty i opowiedzieć o przygodzie z funduszami 
europejskimi.
Dni Otwarte odbywające się pod hasłem "Polska różnorodna" 
podsumowują 15 lat wykorzystania funduszy europejskich. Koncerty, 
pikniki, wycieczki, warsztaty, atrakcje dla dużych i małych organizowane 
będą w całym województwie. 
Dzielimy się efektami funduszy w Brzegu, Opolu, Paczkowie, 
Kluczborku, Branicach, Głuchołazach, Prudniku, Mosznej i wielu innych 
miejscach w całym województwie. Na Wielki Finał zapraszamy 12 maja 
do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. 
Zaczynamy o godzinie 12.00.

Zapraszamy 

W tym roku 15-lecie funkcjonowania 
Polski i naszego regionu w Unii Euro-
pejskiej będziemy obchodzić podczas 
wielu imprez i uroczystości. Zaczynamy 
już 1 maja w Brzegu.

Doroczne Dni Księstwa Brzeskiego będą 
okazją do wspólnej zabawy mieszkańców 
województwa i wszystkich gości na kon-

cercie zespołu KULT 1 maja w Brzegu. Koncert 

odbędzie się dokładnie w 15 rocznicę naszej ak-
cesji z Unią Europejską. Rozpocznie się o godzi-
nie 21.30, w odnowionym brzeskim amfiteatrze 
miejskim. To jedna z bardzo wielu inwestycji, 
które powstały w naszym regionie dzięki unijnym 
funduszom.

Jubileusz obecności Polski w Unii Europejskiej 
to także okazja do przypomnienia, iż to właśnie 
w województwie opolskim poparcie dla akcesji 
było najwyższe w kraju.

Koncert gwiazd  
na 15 lat
Koncert z udziałem gwiazd polskiej piosenki, 
liczne atrakcje, stoiska promujące Unię Euro-
pejską. Urząd Marszałkowski wraz z miastem 
Opole organizują 4 maja wielką galę na tere-
nach obok Centrum Wystawienniczo Kongre-
sowego.

Świętowanie 15 lat Polski w Unii Europejskiej bę-
dzie miało charakter rodzinnego święta, a dobór 
gwiazd odbywał się zgodnie z kluczem „dla każ-

dego coś miłego”. Będzie to również pierwszy koncert 
organizowany w tym miejscu. 

W atmosferze zabawy i wspólnego święta Opolanie 
będą mogli uczcić 15-lecie akcesji z Unią Europejską. 
Będzie także okazja do zapoznania się z niektórymi pro-
jektami unijnymi i ich efektami. Zaproszone instytucje 
i organizacje będą je prezentować na wielu stoiskach.

Szczegółów szukajcie wkrótce na stronie 
www.opolskie.pl 

1 maja – rocznica wejścia  
Polski do Unii Europejskiej

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła 
zaprasza do udziału w Dniach Otwartych  

Funduszy Europejskich, 
które odbędą się w dniach 10-12 maja 2019 r. 

Już po raz szósty beneficjenci otworzą swoje drzwi dla odwiedzających, aby za-
prezentować projekty i opowiedzieć o przygodzie z funduszami europejskimi. Dni 
Otwarte odbywające się pod hasłem „Polska różnorodna” podsumowują 15 lat wyko-
rzystania funduszy europejskich. Koncerty, pikniki, wycieczki, warsztaty, atrakcje dla 
dużych i małych organizowane będą w całym województwie. Dzielimy się efektami 
funduszy w Brzegu, Opolu, Paczkowie, Kluczborku, Branicach, Głuchołazach, Prud-
niku, Mosznej i wielu innych miejscach w całym województwie. 

Na Wielki Finał zapraszamy 12 maja do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-
-Bierkowicach. Zaczynamy o godzinie 12.00.

Zapraszamy 

Chcesz z nami świętować ?
Chcesz poznać szczegóły wydarzeń?

Opolskie Fundusze Mają Moc

Szukaj informacji na naszym profilu na Facebooku:

Opolskie Fundusze Mają Moc

 https://projekty-efekty.opolskie.pl
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 – Zachęciliśmy samo-
rządy do tworzenia sub-
regionów,  a  one  dziś 
z powodzeniem korzysta-
ją z funduszy unijnych 
i wspólnie realizują inwe-
stycje, poprawiające po-
ziom życia mieszkańców 
województwa – mówi mar-
szałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła.

Dlaczego w tej perspekty-
wie unijnej postawiliśmy na 
subregiony?

 – Współpraca miast i ota-
czających je gmin z władza-

mi regionu to wymóg polityki 
spójności. Razem trzeba usta-
lać wspólne cele i wskazywać 
inwestycje, niezbędne do ich 
osiągnięcia. W 2013 roku sa-
morządy zawiązały pierwsze 
porozumienia o partnerskiej 
współpracy. Dziś ta formuła 
sprawdza się u nas znakomi-
cie. Ponad 589 milionów zło-
tych z regionalnego programu 
operacyjnego przeznaczyli-
śmy dla aglomeracji opolskiej 
i  pozostałych subregionów. 
To pieniądze na przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych, 
strategie niskoemisyjne oraz 
poprawę efektywności energe-
tycznej w budynkach publicz-
nych. Subregiony wiedziały od 
początku, jakie kwoty mają do 
dyspozycji i sztuka kompromi-
su doprowadziła do tego, że re-
alizowane są kolejne projekty.

Jak ta współpraca spraw-
dza się w praktyce?

 – Bardzo dobrze. Realizo-
wane projekty są często trudne, 
ale stanowią świetny przykład 
współdziałania. Samorządow-
cy przygotowali trudne projekty, 
które łączą miasta i gminy, sami 
zagospodarowali pieniądze na 
potrzeby swoich mieszkańców. 
To są wspaniałe pomysły, które 
zmieniają rzeczywistość wokół 
nas. Podział województwa na 
subregiony w sposób naturalny 
wpłynął na powstawanie kolej-
nych projektów partnerskich. 
W naszym RPO zrealizowano 
bądź realizuje się 98 takich 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
i aż 142 projekty z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

A jak możemy podsumo-
wać dotychczasową reali-

zację całego regionalnego 
programu operacyjnego 
w województwie opolskim?

 – Do końca grudnia ubie-
głego roku przeprowadziliśmy 
w sumie 157 naborów wnio-
sków. Zrównoważony transport, 
zapobieganie zagrożeniom, 
ochrona środowiska, innowacje 
w przedsiębiorstwach, inwesty-
cje w infrastrukturę społeczną 
– w tych działaniach już pond 
90% dostępnych kwot jest roz-
dysponowanych. Podpisaliśmy 
z beneficjentami niemal 1000 
umów na łączną kwotę ponad 
3 miliardy 125 milionów złotych. 
Ubiegły rok był rekordowy pod 
względem wypłaconych bene-
ficjentom pieniędzy, a w sumie 
wypłaciliśmy im już ponad pół-
tora miliarda złotych.

W rankingu regionów pod 
względem zatwierdzonych 

płatności od dawna zajmujemy 
pierwsze miejsce – przekaza-
liśmy do Komisji Europejskiej 
wnioski o płatność na 32% całej 
kwoty RPO. 

Jakie będzie najbliższe 
wyzwanie w ramach progra-
mu?

 – Na wrzesień planujemy 
kolejny nabór wniosków dla 
gmin na działania związane 
z ochroną powietrza. Mowa 
tu przede wszystkim o fundu-
szach na wymianę starych, 
nieekologicznych źródeł ciepła. 
Jesteśmy już po pierwszym 
takim naborze, w którym wy-
korzystaliśmy tylko 73% do-
stępnej kwoty. Mam nadzieję, 
że we wrześniu gminy chętniej 
sięgną po te pieniądze, bo to 
przecież realna pomoc dla ich 
mieszkańców.

Partnerska współpraca  
przynosi świetne efekty

Ponad 3 miliony 113 ty-
sięcy złotych z funduszy 
unijnych przeznaczył za-
rząd województwa opol-
skiego na unijne projekty, 
dotyczące edukacji przed-
szkolnej w Aglomeracji 
Opolskiej.

W ramach ubiegłorocz-
nego naboru wpłynę-
ło siedem wniosków 

o dofinansowanie takich dzia-
łań – pięć z nich zostało oce-
nionych pozytywnie i wszystkie 
otrzymają pieniądze. – To już 
kolejne pieniądze z regional-
nego programu, które inwe-
stujemy w dzieci. Postanowili-
śmy, że zwiększymy pulę na te 
działania, by móc sfinansować 
wszystkie dobre projekty – 
mówi marszałek Andrzej Buła.

Najwięcej – bo niemal półtora 
miliona złotych otrzyma opolski 
Regionalny Zespół Placówek 
Wsparcia Edukacji. Dzięki tym 
pieniądzom ponad 1900 dzie-
ci z placówek przedszkolnych 
w Aglomeracji Opolskiej weźmie 
udział w dodatkowych zajęciach, 
a 150 nauczycieli będzie mogło 
podnieść swoje kwalifikacje 
z pedagogiki specjalnej. Te do-
datkowe zajęcia będą dotyczyły 
m.in. rozwijania umiejętności 

pracy zespołowej, poszerzenia 
wiedzy matematyczno-przy-
rodniczej czy informatycznej 
równolegle z uczeniem się po-
rozumiewania w języku angiel-
skim. – Dziecko będzie miało 
możliwość stosowania języka 
angielskiego podczas różnych 
sytuacji, z jakimi spotyka się 
w przedszkolu, a nie tylko pod-
czas zajęć językowych – wyjaś-
nia Lesław Tomczak, dyrektor 
Zespołu.

Miasto Opole dostanie po-
nad 520 tysięcy złotych na 
utworzenie 40 nowych miejsc 

w przedszkolu nr 55. Pieniądze 
na zajęcia dodatkowe otrzymały 
natomiast Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Nasza Szkoła”, 
przedszkola „Czarodziejskie 
smyczki” w Opolu i Kadłubie 
Turawskim oraz Niepubliczne 
Przedszkole Artystyczne i Języ-
kowe Przedszkółka.

Kolejny nabór projektów, 
dotyczących wsparcia edukacji 
przedszkolnej, tym razem poza 
Aglomeracją Opolską, czeka na 
rozstrzygnięcie. Tam do podzia-
łu jest 7 milionów 200 tysięcy 
złotych. VR

Violetta Ruszczewska

Zarząd Województwa Opolskiego przekaże  
2 i pół miliona zł na remont i poszerzenie opolskie-
go mostu, łączącego wyspę Pasiekę z wyspą Bolko. 
Pozostałe koszty pokryje miasto Opole.

Podjęliśmy tę decyzję, bo to ważny trakt nie tylko dla 
mieszkańców miasta, ale i turystów, którzy odwiedzają 
np. opolski ogród zoologiczny – mówi wicemarszałek Zbi-

gniew Kubalańca. Urząd Miasta Opola zwrócił się z prośbą do 
zarządu województwa o przesuniecie terminu realizacji projek-
tu pn. „Bezpieczny transport w Opolu” i zmianę zakresu części 
tego projektu. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami 
z PKP PLK miasto poinformowało, że zamierza zrezygnować 
z zaplanowanego wcześniej remontu kładki pod mostem kolejo-
wym, a zamiast tego chce wyremontować most pieszo-rowero-
wy im. Ireny Sendlerowej, prowadzący na wyspę Bolko. Zarząd 
województwa wyraził zgodę na tę zmianę.

Przebudowana zostanie cała kładka pieszo-rowerowa oraz do-
jazdy do mostu, wymienione będzie oświetlenie kładki. W efekcie 
ruch pieszy i rowerowy na moście zostaną odseparowane od sie-
bie, co zwiększy bezpieczeństwo i pieszych, i rowerzystów.

2,5 miliona  
na remont mostu 

Przebudowana zostanie cała kładka pieszo-rowerowa oraz dojaz-
dy do mostu na wyspę Bolko

Kolejne unijne pieniądze  
dla przedszkoli

Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego powsta-
ło w regionie już ponad 420 miejsc w przedszkolach
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INWESTYCJE

Piotr Wrona

Główna droga w Brani-
cach po ponad rocznych 
pracach została przebudo-
wana i oddana mieszkań-
com. Komfort podróży od-
czują zarówno jadący od 
strony Czech, jak i miesz-
kańcy.

Przebudowano również trzy 
skrzyżowania z drogami 
powiatowymi, zbudowano 

chodniki, miejsca postojowe, 
zatokę autobusową. – Przygo-
towaliśmy ponad 140 zjazdów 
do posesji. Droga przebiega 
przez środek miejscowości 
i dlatego jest tak ważna dla 
naszych mieszkańców. Dodat-

kowo wybudowany został ciąg 
pieszo – rowerowy. Jest pięk-
nie, a co najważniejsze, bez-
piecznie – mówił wójt Branic 
Sebastian Baca.

Obok drogi prowadzona była 
też wymiana kanalizacji. Zbu-
dowana ścieżka jest częścią 
trasy rowerowej szlakiem Doliny 
Opawy i łączy się z istniejącym 
już czeskim szlakiem rowero-
wym. Sama wyremontowana 
droga kończy się przy granicy 
państwa.

 – To była nietypowa inwe-
stycja, ponieważ nie zawsze 
prowadzimy remonty w ścisłym 
centrum miejscowości. W trak-
cie prac nie wstrzymywaliśmy 
ruchu samochodów, prowadzi-
liśmy też konsultacje z miesz-

kańcami, dostosowywaliśmy 
nasze plany do ich potrzeb 
– podkreślał Bartłomiej Hora-
czuk, dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.

Z okazji otwarcia drogi dzie-
ci z Branic zorganizowały hap-
pening rowerowy. Do wspólne-
go podróżowania jednośladem 
zachęciły również marszałka 
województwa Andrzeja Bułę. 
Marsza łek potwierdz i ł ,  że 
przygraniczne miejscowości, 
wbrew obiegowej opinii, są 
bardzo ważne dla zarządu 
województwa. – W każdym 
miejscu naszego regionu jest 
jakiś potencjał. Naszą rolą jest 
zadbanie o takie miejscowości, 
jak Branice. Dzięki Unii Euro-
pejskiej takie regiony zdoby-

wają bardzo duże pieniądze. 
Remontowane są drogi, budo-
wane kanalizacje czy unowo-
cześniane szpitale. Oddaje-
my bardzo ważną inwestycję 
drogową. 13 milionów złotych 
wydanych na budowę tej drogi 

daje dużą satysfakcję – stwier-
dził marszałek.

Po przebudowie  zyska ł 
również sam wizerunek miej-
scowości,  która wita wjeż-
dżających do Polski od strony 
Czech.

Nowa droga od granicy

Pierwszy przejazd rowerami po przebudowanej drodze

Obwodnica będzie miała 
długość ponad 6 kilome-
trów i prowadzona jest no-

wym śladem drogi wojewódzkiej 
nr 423. Dzięki niej Opole zyska 
bezpośrednie połączenie z wę-
złem autostradowym „Gogolin”, 
a mieszkańcy Malni i Choruli 
odetchną od ruchu ciężarówek.

Marszałek województwa opol-
skiego, Andrzej Buła, podkreślał, 
że budowana za 41 milionów 
złotych obwodnica to jedna z naj-
nowocześniejszych tego typu in-

westycji prowadzonych obecnie 
w Europie. – Jesteśmy jedynym 
województwem w Polsce, któ-
re zdecydowało się na budowę 
drogi wojewódzkiej w tej tech-
nologii. Zaangażowanie dwóch 
firm: Drog-Budu i Budpolu, daje 
gwarancję nie tylko dotrzymania 
terminów, ale co najważniejsze – 
jakości – mówił marszałek.

Piotr Smolarczyk z firmy Bud-
pol wymieniał atuty technologii 
betonowej stosowanej przy bu-
dowie dróg. – Droga asfaltowa 

jest sprężysta, a nawierzchnia 
betonowa sztywna. W przypad-
ku asfaltu występuje zmęczenie 
materiału, a przy przejeździe 
ciężkich samochodów powstają 
koleiny. W przypadku betonu nie 
ma takiego ryzyka. Parametry 
pozwalają na to, aby ta droga 
bez remontów przetrwała na-
wet 30 lat, ale jeżeli nie będzie 
tędy przejeżdżał sprzęt o dużym 
obciążeniu, może nawet bez re-
montów służyć 50 lat – wyjaśniał. 
Koszty eksploatacji drogi beto-
nowej są 8 razy tańsze od asfal-
towej, a Stowarzyszenie Produ-
centów Cementu przekonuje, że 
zużycie paliwa pojazdów ciężkich 
jest niższe. Niższy jest również 
koszt utrzymania takiej drogi.

Z rozwiązania cieszył się rów-
nież starosta krapkowicki Maciej 

Sonik. – Wyprowadzony zostanie 
ruch z Malni i Choruli, ale co naj-
ważniejsze, skomunikowana zo-
stanie strefa inwestycyjna w Go-
golinie. Poprawi się komunikacja 
w całym powiecie krapkowickim 
– zauważył.

Poseł Tomasz Kostuś, który 
wcześniej, jeszcze jako wicemar-
szałek, odpowiadał za infrastruktu-

rę drogową podkreślał, że pięć lat 
temu samo mówienie o drogach 
betonowych było bardzo trudne. 
Trudno bowiem było przekonać 
samorządowców do tego rozwią-
zania. Dlatego w województwie 
opolskim zorganizowany został 
kongres, związany z budową tego 
typu dróg. Beton to przyszłość – 
stwierdził Tomasz Kostuś. 

Betonowe show pod Gogolinem 

 Beton na nową obwodnicę wylewa specjalistyczny kombajn

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa opolskiego

 – To jest wyjątkowa budowa, która budzi duże za-
interesowanie mediów, mieszkańców i ekspertów. To 
pierwsza droga województwa budowana w tej techno-
logii. Wszystkie prace idą zgodnie z planem, pogoda 

sprzyja, więc sierpniowy termin jej zakończenia nie powinien być 
zagrożony. Trzeba podkreślić, że obecnie to największa inwestycja 
na drogach wojewódzkich w naszym regionie.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  
na lata 2014 – 2020 

- co zrobiliśmy w województwie do tej pory?

•	 przygotowaliśmy	113	ha	terenów	inwestycyjnych.	
•	 kupiliśmy	7	pociągów	Impuls,	które	mogą	przewieźć	łącznie	2 400	osób
•	 1 850	osób	dostało	dotacje	na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej
•	 w	praktykach,	stażach		i	dodatkowych	zajęciach	wzięło	udział	2 600	

uczniów	szkół	zawodowych	
•	 dofinansowaliśmy	opiekę	nad	dziećmi	około	570	rodzicom	

i	opiekunom	maluchów	
•	 objęliśmy	opieką	okołoporodową	8 500	kobiet	w	ciąży	
•	 z	usługi	zdrowotnych	skorzystało	4 100	seniorów	
•	 50	przedsiębiorców	wprowadziło	nowe	produkty
•	 80	opolskich	firm	podpisało	nowe	kontrakty	handlowe

Piotr Wrona

Rozpoczęło się układanie betonowej nawierzchni na budo-
wanej obwodnicy Malni i Choruli. Nowoczesne urządzenia, 
najnowsza technologia dają gwarancję, że nowa droga będzie 
służyła bezawaryjnie kierowcom przez kilkadziesiąt lat. 
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Być może są wśród nich 
przyszli konstruktorzy 
ultranowoczesnych urzą-
dzeń. Teraz, dzięki Mar-
szałkowskiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu, rozpo-
czynają swoją przygodę 
z kodowaniem i programo-
waniem robotów.

Tworzenie robotów, ich pro-
gramowanie i wspólna za-
bawa, to początek przygo-

dy z robotyką. Projekt „Bawimy 
się wspólnie w konstruowanie, 
kodowanie i programowanie” 
jest kolejnym zadaniem ramach 
drugiej edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. W gło-
sowaniu uzyskał 2717 głosów. 
Jego adresatami są przedszko-
laki z powiatu nyskiego.

Zestawy dla najmłodszych 
przekazał w Nysie marszałek 
Andrzej Buła, który cieszył się 
z tak ogromnego zainteresowa-
nia pomysłem. – Panie, które 
uczą dzieci, miały świetny po-
mysł. Ponad rok temu wspólnie 
przygotowaliśmy program zwią-
zany z językiem angielskim, 
a dziś mamy klocki lego i two-
rzone dzięki nim roboty. Wte-
dy i dziś wykorzystujemy nowe 
technologie. Połączenie tego 
z tabletami, komputerami, daje 
niesamowite możliwości. Łączy-

my zabawę z ogromną wiedzą 
– mówił marszałek.

Zajęcia odbywać się będą 2-3 
razy w tygodniu, w grupach ma-
luchów od dwóch do sześciu lat.

 – Chcemy uatrakcyjnić zaję-
cia z dziećmi i rozwijać w nich 
różnorodne umiejętności. Pro-
gramowanie może być zabawą. 
Każde z nich, mając komputer 
w domu, będzie również świado-
me tego, jak powstają programy, 
z których korzystają – wyjaśnia-
ła Celina Lichnowska z przed-
szkola Bajkowy Świat, która jest 
inicjatorką pomysłu.

Programowanie bez kompu-
tera to praktyczne zajęcia z uży-

ciem mat i plansz edukacyjnych. 
Kodowanie na planszach i ma-
tach odbywa się za pomocą za-
laminowanych obrazków (400 
– 500 szt.), pionków, klocków du-
plo i lego, a następnie robotów.

 – W trakcie zajęć dziecko 
buduje swoją własną rzeczywi-
stość, wykorzystując nieograni-
czoną wyobraźnię oraz orienta-
cję przestrzenną. Bogaty zestaw 
klocków będzie na pewno świet-
ną inwestycją w rozwój dziecię-
cej kreatywności, inteligencji 
i wyobraźni, dojrzałości emocjo-
nalnej i społecznej – zauważyła 
Celina Lichnowska. 

PW

BUDŻET OBYWATELSKI

Małe miejscowości, ale 
energia i pomysłowość 
ogromna. Dzięki pro-

jektowi integrują lokalną spo-
łeczność. Mali i duzi poznają 
kulturę regionu, wymieniają się 
doświadczeniami, odkrywają 
Opolszczyznę jako miejsce 
interesujące historycznie i kul-
turowo.

DUŻE POMYSŁY W MAŁYCH 
SZKOŁACH 

Kolnica i Gnojna bardzo 
się postarały, aby wygrać ten 

projekt. Zaskoczyli pozytywnie 
niedowiarków. – Gdy zaczęto 
pracować nad tym projektem, 
wiele osób mówiło, że się nie 
uda. Okazało się, że można 
połączyć nowoczesne tech-
nologie, m.in. zakup nowych 
komputerów z opowieściami 
o tradycjach i historii miesz-
kańców – cieszył się marsza-
łek Andrzej Buła. Jego zda-
niem widać tu ogromną rolę 
pedagogów z obydwu szkół, 
którzy chcą przekazać mło-
dzieży ważne rzeczy w intere-

sujący sposób. Bardzo ważny 
aspekt projektu podkreślał 
również wicemarszałek Ro-
man Kolek. – Marszałkowski 

Budżet Obywatelski jest po 
to, aby spełniać wasze marze-
nia i pomysły. Tu sięgacie do 
historii rodziców i dziadków. 

Uwolnić energię  
– Opolszczyzna Multikulti

Zestawy komputerowe dla szkół w Kolnicy i Gnojnej to zaledwie 
część bogatego projektu

Piotr Wrona

Dla większości będzie to 
zabawa, dla specjalistów 
niezbędny element reha-
bilitacji.

Projekt Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
,,Wspierajmy się razem!!! 

Rehabilitacja dla seniorów, 
integracja sensoryczna dla 
dzieci oraz wspomaganie roz-
woju niepełnosprawnych”, to 
nie tylko wyposażenie sal, ale 
również zajęcia dla rodziców 
dzieci z niepełnosprawnościa-
mi. – Chcieliśmy pomóc za-
równo dzieciom zmagającym 
się z różnymi schorzeniami, 
jak i ich rodzicom. Prowadzone 
przez nas zajęcia są w stanie 
je na tyle rozwinąć, że w przy-
szłości będą w pełni uspraw-
nione – mówi Małgorzata Pieś-
cikowska, pracownik Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Głogówku, pomysłodawczyni 
projektu.

SPRZĘT BARDZO POTRZEBNY
Inicjatorka wspomina, że 

wszystko zrodziło się ze wspól-
nych spotkań i rozmów z rodzi-
cami dzieci z niepełnospraw-
nościami. Projekt realizowany 
jest w ośrodku szkolno-wycho-

wawczym. Ważny jest sprzęt, 
zakupiony za ponad 95 tysięcy 
złotych, ale istotna jest integra-
cja i spotkanie ze specjalistami. 
Nauczycielka ośrodka Magda-
lena Bogusz mówi, że dzieci od 
dawna uczestniczą w zajęciach 
usprawniających, które dzięki 
nowym urządzeniom będą bar-
dziej kompleksowe. – Wyko-
rzystujemy wszystko, co może 
stymulować rozwój dziecka. 
Dostarczamy wrażeń zapacho-
wych, dotykowych, mamy teraz 
urządzenia pozwalające na inte-
gracje zmysłów w układzie ner-
wowym – wyjaśnia.

LEPSZA KONDYCJA  
SENIORÓW

Z sal będą korzystać nie tyl-
ko najmłodsi, ale również se-
niorzy. Alicja Adamus z Domu 
Dziennego Senior Plus mówi 
o tym, że zajęcia pozwalają na 
zachowanie w dobrej kondycji 
m.in. stawów. – Organizuje-
my obowiązkowe zajęcia dla 
naszych mieszkańców. Dzięki 
nim jesteśmy w stanie prze-
dłużyć w tym wieku sprawność 
fizyczną. Dzięki tej placówce 
seniorzy będą mieli dodatkowe 
zajęcia. Mogą przyprowadzać 
tutaj swoje wnuki i wspólnie 
poprzez zabawę ćwiczyć – do-
daje.

Ogromnie cieszy, że mała oj-
czyzna jest dla was ważna – 
mówił do uczestników projektu.

PRZEDE WSZYSTKIM 
RADOŚĆ

Bardzo zadowolony z pro-
jektu był dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kolni-
cy, Miłosz Krok. – Wspólnie ze 
szkołą podstawową z Gnojnej 
wykorzystaliśmy szansę, jaką 
daje Marszałkowski Budżet 
Obywatelski. W projekcie biorą 
udział wszystkie dzieci z oby-
dwu szkół. Już trwają zajęcia, 
podczas których poznają tra-
dycje i obyczaje regionu – wy-
jaśniał.

– Nie mieliśmy w szkole tak 
dobrego sprzętu. Ale projekt 
daje dużo więcej. Chodziło 
nam przede wszystkim o zin-
tegrowanie społeczności - mó-
wiła Elżbieta Siubiś, dyrektor 
szkoły w Gnojnej. 

Projekt „Opolszczyzna – 
Multikulti” realizowany jest 
w ramach II edycji Marszał-
kowsk iego Budżetu  Oby-
watelskiego w subregionie 
obejmującym powiat brzeski 
i nyski.

Karolina Kondracka

Dla swojego pomysłu zdobyli aż 3755 głosów. Po-
mysłowo, mądrze, różnorodnie – tak w skrócie 
można opisać projekt Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, w który zaangażowały się szkoły 
w Kolnicy i Gnojnej w gminie Grodków.

Przedszkolaki z powiatu nyskiego otrzymały wspaniałe zestawy 
edukacyjne. Na zdjęciu także inicjatorka projektu Celina Lichnowska

Kształcą przyszłych 
konstruktorów robotów

W Głogówku dla 
dzieci i seniorów
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OCHRONA ZDROWIA

ROMAN  
KOLEK, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 
–  P rog ram pop rawy 

opieki nad matką i dzie-
ckiem to jeden z projek-
tów w ramach programu 
„Opolskie d la rodziny” . 
Może z niego skorzystać 
niemal 40 tysięcy osób 
– zarówno kobiet w okre-
sie okołoporodowym, jak 
i  ma luchów do  2  roku 
życia. Sam konkurs jest 
dobrą inicjatywą, bo ak-
tywizuje samorządy do 
działania i dzielenia się 
dobrymi praktykami. A my 
jesteśmy województwem, 
które w ramach funduszy 
unijnych najwięcej pienię-
dzy przeznacza na działa-
nia zdrowotne.

Karolina Kondracka

Cztery nowoczesne ambu-
lanse medyczne z najno-
wocześniejszym wyposa-
żeniem wzbogaciły flotę 
Opolskiego Centrum Ra-
townictwa Medycznego. 
Od 1 kwietnia stacjonują 
w gminach Wołczyn, Łub-
niany, Świerczów i Namy-
słów.

Opolskie Centrum Ra-
townictwa Medyczne-
go w Opolu, jako lider 

konsorcjum podmiotów zabez-
pieczających województwo 
opolskie, przejęło od 1 kwietnia 

cztery nowe miejsca stacjono-
wania zespołów ratownictwa 
medycznego, do których zaku-
piło cztery ambulanse. Nowe 
karetki to koszt około 1,4 mln 
zł. Urząd marszałkowski prze-
kazał dodatkowo 400 tys. zł 
na zakup ich wyposażenia me-
dycznego – kupiono 4 defibry-
latory, 3 respiratory reanima-
cyjno-transportowe, urządzenia 
do transportu pacjenta: nosze 
z transporterem, krzesła kar-
diologiczne oraz drobny sprzęt 
medyczny. 

 – Od 1 kwietnia karetki pra-
cują na rzecz mieszkańców 
gmin Namysłów, Świerczów, 
Wołczyn i Łubniany. To rejon 

operacyjny, który przejęliśmy 
po firmie Falck. Właśnie rusza 
nowy system ratownictwa me-
dycznego w Polsce, czyli tzw. 
upublicznienie ratownictwa. Za-
łożyliśmy konsorcjum wszyst-
kich podmiotów, które chciały 
się zajmować ratownictwem. 
Dlatego też Opolskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego po-
szerzyło swoją działalność, 
zakontraktowaliśmy już z NFZ 
wszystkie 43 samochody – wy-
jaśniał Ireneusz Sołek, dyrektor 
OCRM. 

Krzyszto f  Waszk iewicz, 
lekarz i  z-ca dyrektora ds. 
medycznych OCRM, przyzna-
wał, że nowoczesne karetki to 
pewnego rodzaju mały oddział 
intensywnej terapii. – Mamy 
defibrylator taki, jak w Lotni-
czym Pogotowiu Lotniczym, 
respirator, pompę infuzyjną do 
dokładnego podawania leków, 
wielofunkcyjne nosze umoż-
liwiające transport pacjenta 
w różnych pozycjach, mate-
riały opatrunkowe, leki. Jest 
też kamera, służąca również 
naszemu bezpieczeństwu. 
Wszystko ułożone w bardzo 
ergonomiczny i ułatwiający 
nam pracę sposób – podkre-
ślał lekarz.

Nowe karetki  
dla opolskich pacjentów

Pomoc dla  
pacjentów  
onkologicznych
Karolina Kondracka

Dwa urządzenia zakupione dzięki Marszałkowskie-
mu Budżetowi Obywatelskiemu niwelują skutki ra-
dioterapii, usprawniają proces gojenia się ran i po-
prawiają komfort leczenia pacjentów Opolskiego 
Centrum Onkologii.

Najbardziej potrzebującą grupą są pacjenci poddawani ra-
dioterapii. Corocznie na oddziale radioterapii przebywa 
około 350 osób, nie licząc pacjentów ambulatoryjnych. 

Jedynym z aparatów, pozwalającym zmniejszyć ból i rany na 
skórze, jest urządzenie do głębokiej oscylacji – DIP OSCYLA-
TION. Oscylacja głęboka jest unikalną metodą terapeutyczną, 
która wytwarza pole elektrostatyczne pomiędzy aplikatorem 
a tkankami pacjenta.

ZADOWOLENI PACJENCI…
Teresa Kowalska – Noga, fizjoterapeutka w Opolskim Cen-

trum Onkologii, na co dzień pomaga pacjentkom po mastek-
tomii. Przyznaje, że panie bardzo chętnie korzystają z zabiegu 
oscylacji, który jest bezpieczny i komfortowy. – Aparat składa 
się z głowicy i końcówki do zamknięcia obwodu. Wykonujemy 
głowicą delikatne ruchy okrężne w miejscu, które wymaga tera-
pii. Pacjentka odczuwa delikatne wibracje. Wszystko trwa 15-30 
minut – wyjaśnia. Jak dodaje, aparat można wykorzystać rów-
nież trudno gojących się ran, można nim też wykonywać drenaż 
limfatyczny.

Z zabiegów głębokiej oscylacji korzysta Zuzanna Górka, któ-
ra jest w trakcie leczenia raka piersi. Już po kilku sesjach lecz-
niczych widzi istotną poprawę wyglądu skóry. – Korzystam już 
drugi tydzień i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że w OCO 
jest takie urządzenie. Pomaga mi w terapii bólu i regeneracji 
ciała. Teraz nie wyobrażam sobie, że mogłabym z niego nie ko-
rzystać – mówi. 

…I TERAPEUCI
– Panie zajmujące się rehabilitacją, na podstawie doświad-

czeń z podręcznym aparatem, doszły do wniosku, że może-
my naszym pacjentom bardziej pomóc. Stąd pomysł na udział 
w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim – informuje Marek 
Staszewski, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii. 

Joanna Orzęcka, fizjoterapeutka i inicjatorka projektu uważa, 
że efekty są wręcz rewelacyjne. – Wydawałoby się, że to jedy-
nie delikatna wibracja, która przechodzi przez tkanki. Natomiast 
procesy regeneracyjne zachodzące w tkankach pod wpływem 
tych wibracji są niesamowite. Proces gojenia po radioterapii 
znacznie się skraca, zmniejsza się poziom bólu, leczenie prze-
biega bardziej komfortowo i co najważniejsze skraca się pobyt 
w szpitalu.

Projekt „Nowoczesna fizykoterapia w onkologii bez bólu i po-
wikłań” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego zdobył 2622 głosów. Oscylator zakupiono za kwotę 99 
397,80 zł.

Dr Barbara Radecka, ordynator oddziału onkologii klinicznej, 
wypróbowuje działanie oscylatora

Ratownicy i lekarze są zadowoleni z nowoczesnego wyposażenia 
nowych karetek

Opolskie to zdrowy samorząd

Nagrodzony program skierowany jest do kobiet z województwa 
opolskiego

Już po raz drugi województwo opolskie zostało laurea-
tem konkursu „Zdrowy Samorząd”. 

Opolskie otrzymało nagrodę w kategorii „Zdrowe wojewódz-
two”, a docenione zostały działania, poprawiające w regio-
nie opiekę nad matką i dzieckiem. W sumie oceniano aż 

179 programów. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominacji, a laure-
atów wyłoniła Rada Konsultacyjna konkursu.



www.opolskie.pl

OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE  Kwiecień 20198

Piotr Wrona

Potrafią i chcą pomagać. 
Angażują się na rzecz in-
nych. Dostrzeżeni, zosta-
ją laureatami konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych”. 
W tym roku nasz region, 
na szczeblu krajowym 
konkursu, reprezentowa-
ła Milena Wróblewska, 
uczennica z Praszki.

 POMAGAJĄ  
OD NAJMŁODSZYCH LAT

W naszym regionie już po 
raz dwudziesty nagrodzono 
uczniów, którzy swój wolny 
czas poświęcają na rzecz in-
nych. Wspaniałych wolontariu-
szy uhonorował marszałek wo-
jewództwa Andrzej Buła.

Jak pomagają? Najczęściej 
młodzież odwiedza chorych, 
starsze osoby,angażuje się na 
rzecz schronisk dla zwierząt. 
Można ich niejednokrotnie spot-
kać w sklepach w trakcie przed-
świątecznych zbiórek żywności. 
Swoją pomocą zarażają innych. 
Milena Wróblewska uwielbia ję-
zyk polski i książki, wiele czasu 
poświęca na naukę. To jednak 
jej nie przeszkadza w tym, aby 
angażować się społecznie. 
– Już od podstawówki dzia-
łałam w wolontariacie, byłam 
zuchem, harcerką. Pomaganie 
od najmłodszych lat było dla 

mnie istotne. Jest to niesamo-
wite, gdy widzę uśmiech czy łzy 
wzruszenia. Mając 15 lat, wiem 
jak pomagać i działać. Móc to 
chcieć – mówiła Milena, laure-
atka konkursu.

Pola Borkowska to „Ósemecz-
ka”, czyli laureatka z młodszej 
grupy. Chodzi do szkoły w Su-
chej. Uważa, że jej pomaganie 
zaczęło się jeszcze w brzuchu 
mamy. – Moja mama jest bar-
dzo aktywna, jak była ze mną 
w ciąży, często jeździła do domu 
pomocy społecznej. Dlatego za-
wsze mówię, że już wtedy byłam 
wolontariuszem. Najbardziej lu-
bię pomagać zwierzętom, bo one 
sobie same nie potrafią dać rady. 
W szkole organizujemy zbiórki 
karmy i koców. Sama uratowa-
łam dwa koty i znalazłam dla nich 

nowy dom. Podobnie jak mama, 
odwiedzam również starszych 
w domach pomocy społecznej. 
Jak będę dorosła, chciałabym 
otworzyć schronisko dla zwierząt 
– zapowiedziała.

W GRUPIE RAŹNIEJ
Konkurs „Ośmiu Wspania-

łych” wyróżnia również koła wo-
lontariackie. Katarzyna Kroker 
i Monika Drzazda z Kędzierzy-
na-Koźla propagują wolontariat 
w domach dziecka. – Staramy 
się pomagać każdego dnia. 
Pomoc w grupie jest o wiele 
łatwiejsza. Wiadomo, że wspie-
ramy się w trakcie realizacji 
naszego projektu – tłumaczyła 
Monika, a Katarzyna dodawała, 
że niejednokrotnie pomoc prze-
radza się w przyjaźń.

SPOŁECZEŃSTWO

Janusz I. Wójcik

Młodzi ludzie chcą być do-
cenieni i chcą działać, ale 
nie zawsze wiedzą, jak to 
skutecznie robić, dlatego 
chcemy im pomóc.

Chcemy im przekazać na-
sze doświadczenia i wie-
dzę, aby pokazać, jak 

można być aktywnym społecz-
nie – mówił Kuba Glinowiecki, 
przedstawiciel Forum Młodzie-
ży Samorządu Województwa 
Opolskiego, na spotkaniu in-
augurującym projekt „Młodzież 
gotowa do działania”. 

Celem tego projektu jest 
podniesienie kompetencji spo-
łecznych dwustu aktywnych 
młodych ludzi w wieku od 15 
do 29 lat z naszego regionu. 
Zdobędą oni niezbędną wie-
dzę i umiejętności do działania 
w przestrzeni społecznej. Pod-
czas realizacji projektu mło-
dzież otrzyma pomoc z wielu 
stron. Przez 10 miesięcy będą 

pracować w 20 osobowych gru-
pach. Będą mieli wsparcie men-
torów, mentorów rówieśniczych, 
psychologa i trenerów. Wezmą 
także udział w Akademii Lide-
rów Młodzieżowych.

Dyrek to r  B iu ra  D ia logu 
i Partnerstwa Obywatelskiego 

UMWO, Barbara Kamińska, 
doceniła przedstawicieli mło-
dego pokolenia, którzy chcą 
pomóc rówieśnikom. – Mło-
dzież ma ogromny potencjał, 
który powinniśmy spożytkować 
na rzecz regionu. Cieszę się, 
że jej liderzy wychodzą z ini-

cjatywą, pomysłami, a do ich 
realizacji chcą zachęcić swo-
je koleżanki i kolegów, którzy 
w różnych miejscowościach 
województwa opolskiego będą 
uczestniczyć w warsztatach 
i współpracować z ekspertami 
z różnych dziedzin – powie-
działa.

Wolontariusz uczestniczący 
w inauguracyjnym spotkaniu, 
Franciszek Posacki z Mło-
dzieżowej Rady Miasta Opola 
deklarował, że młodzi liderzy 
pokażą swoim rówieśnikom 
podczas realizacji projektu, jak 
wiele korzyści płynie z aktywnej 
postawy, jak wiele jest możliwo-
ści działania na terenie Opola 
i województwa.

Partnerem samorządu wo-
jewództwa w tym projekcie jest 
Opolskie Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Pozarządowych. 
Jego prezes Tomasz Kosmala 
podkreślał znaczenie aktywno-
ści społecznej młodzieży, która 
chce angażować się w pracę 
organizacji pozarządowych. – 

Dzięki temu zdobędą doświad-
czenie, pomocne w pozyskaniu 
atrakcyjnej pracy – stwierdził.

W projekt zaangażowane 
jest grono liderów i 20 wolon-
tariuszy, którzy będą organi-
zowali spotkania z grupami 
młodzieżowymi w różnych 
miejscowościach regionu. 200 
uczestników projektu będzie 
doskonalić swoje umiejętno-
ści, związane m.in. z pracą 
w zespole,  posługiwaniem 
się mową ciała, wspieraniem 
współpracowników, wypraco-
waniem kompromisu, moty-
wowaniem i przewodzeniem 
w grupie, skutecznym komuni-
kowaniem się. Jego elemen-
tem będzie także konkurs na 
najlepszą inicjatywę prospo-
łeczną.

Projekt otrzymał dofinanso-
wanie z Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, a jego całkowita 
wartość wynosi 821 tysięcy zło-
tych. Zakończy się w pierw-
szym kwartale 2020 roku.

Młodzież rusza do działania

Kuba Glinowiecki i Franek Posacki to dwójka wolontariuszy, którzy 
w projekcie będą pomagać swoim rówieśnikom

Ważne zmiany  
dla trzeciego 
sektora
Od marca tego roku obowiązuje nowe Rozporządze-
nie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru ofer-
ty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego. Jakie są najważniejsze zmiany 
dla organizacji?

 
• planowanie przez organizacje pozarządowe ofert konkur-

sowych z uwzględnieniem efektów ich realizacji jako prio-
rytetów dotowanych zadań 

• rozliczanie na podstawie uzyskanych rezultatów, a nie tylko 
na podstawie faktur

• zmiany w specyfikacji kosztorysu zadania, gdzie nie będzie 
już wymogu określania przez wnioskodawcę, które pozycje 
są pokrywane z dotacji samorządowej, a które ze środków 
własnych stowarzyszenia

• wskazanie, aby w przypadku pisania małych grantów w try-
bie pozakonkursowym na etapie pisania oferty uwzględ-
niać cel projektu i grupę odbiorców realizowanego zadania

Zmiany w obowiązującym prawodawstwie stanowią impuls 
dla urzędu marszałkowskiego do organizowania szkoleń i in-
nych form pomocy przedstawicielom trzeciego sektora  w za-
kresie praktycznego stosowania nowelizacji przepisów. W szko-
leniu nt. wprowadzonych zmian wzięło udział około 120 osób. 

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się 
z Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO  

– tel. 77 4467 847

ZNAJDŹ NAS NA /biurodialoguumwo/

Ósemki i ósemeczki 

Milena Wróblewska z Praszki odbiera gratulacje od marszałka An-
drzeja Buły
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SPOŁECZEŃSTWO

Violetta Ruszczewska

Pieniądze na sport po-
dzielone.  500 tysięcy 
dla klubów sportowych, 
z tzw. najwyższych klas 
r o z g r y w kow ych  o ra z  
1 milion 170 tysięcy zło-
tych dla klubów i organi-
zacji pozarządowych na 
organizację sportowych 
imprez i rozwój sportu 
wśród młodzieży w całym 
regionie.

Za r z ą d  w o j e w ó d z t w a 
opolskiego rozstrzygnął 
konkurs, dzięki któremu 

będzie możliwe zorganizowa-
nie m.in. kolejnego Opolskie-
go Festiwalu Skoków (dotacja 
50 tysięcy złotych), Maratonu 
Opolskiego (55 tysięcy złotych) 
czy cieszących się coraz więk-
szą popularnością zawodów 
w ramach Opolskiej Marki Jeź-
dzieckiej. – Opolski Festiwal 
Skoków to zawody klasy mi-
strzowskiej międzynarodowej. 
Biorą w nich udział czołowi 
zawodnicy światowego i pol-
skiego skoku wzwyż – mówi 
jeden z organizatorów imprezy 
Janusz Trzepizur. Mariusz Go-
doś zaś podkreśla, że kolejny, 
już dziewiąty maraton, to kilka 
biegów – maraton, półmaraton, 
bieg na 10 km, sztafety firmo-
we 4 x 5,3 km, biegi dla dzie-

ci. – To już od dawna impreza 
o zasięgu międzynarodowym, 
ze średnią liczbą około 1200 
biegaczy – dodaje.

Pieniądze przeznaczone są 
przede wszystkim na wspie-
ranie kadr trenerskich, udział 
opolskich sportowców w za-
wodach czy wspieranie kultury 
fizycznej.

Dofinansowanie otrzymały 
62 zadania z 96 zgłoszonych 
do konkursu. 62 tysiące złotych 
otrzyma Klub Sportowy „Budow-
lani”, którego wychowankowie 
zdobywali już wiele laurów na 
wszystkich arenach – od re-
gionalnej po olimpijskie. LKS 
Orzeł Namysłów to czołowy klub 
zapaśniczy w kraju, z którego 
wywodzi się wielu mistrzów Pol-
ski oraz medalistów mistrzostw 

Europy i świata. Dofinansowa-
nie na pracę szkoleniową oraz 
udział w imprezach krajowych 
i międzynarodowych zawodni-
ków klubu to 35 tysięcy zł.

UKS Stobrawa Kluczbork już 
po raz 46 organizuje Międzyna-
rodowy Wyścig Kolarski Juniorów 
Młodszych Po Ziemi Kluczbor-
skiej i Oleskiej im. Mieczysława 
Godzwona o Puchar Prezydenta 
RP. To jeden z największych ta-
kich wyścigów w Europie. Także 
organizatorzy tej imprezy mogą li-
czyć na dofinansowanie w kwocie 
25 tysięcy złotych.

Marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła pod-
kreśla, że pieniądze z budżetu 
województwa przeznaczane są 
nie tylko na infrastrukturę, ale 
również na to, co jest niema-

terialne. – Inwestujemy w bu-
dowę dróg, szpitale, poprawę 
infrastruktury, z której na co 
dzień korzystamy. Ważne jest 
również to, aby pamiętać o tym, 
co sprawia nam przyjemność 
i pozwala realizować pasje – 
mówi marszałek.

500 tysięcy złotych zarząd 
województwa podzielił pomię-
dzy kluby sportowe w regionie. 
Dofinansowany został m.in. 
żużel, piłka ręczna, siatkowa 
i nożna. Kolejarz Opole, KPR 
Gwardia Opole, ZAKSA Kędzie-
rzyn Koźle, OKS Odra Opole, 
AZS UNI Opole to tylko kilka 
spośród trzynastu klubów, które 
otrzymały wsparcie w ramach 
tego konkursu.

Wykazy wszystkich dofi-
nansowanych projektów w za-

Sport zdobywa pieniądze w konkursach

Jedną z dofinansowanych przez urząd marszałkowski imprez jest Opolski Festiwal Skoków

ZBIGNIEW 
KUBALAŃCA, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 – W tym roku na sport 
przeznaczyliśmy rekordową 
kwotę 6 milionów złotych. 
Rozpoczęliśmy także prace 
nad strategią sportu dla wo-
jewództwa opolskiego. To do-
kument, którego do tej pory 
nie posiadaliśmy. Zarówno 
dla środowiska sportowego, 
jak i dla nas to powinien być 
drogowskaz.

Jeszcze przed wakacja-
mi zaproponujemy system 
pożyczek dla klubów spor-
towych. Wiele z nich boryka 
się z brakiem pieniędzy i nie 
przystępuje do konkursów o 
zewnętrzne granty. My chce-
my w tym pomóc. Następny 
nasz projekt, to konkurs na 
przebudowę małej infra-
struktury sportowej. Chcemy 
opracować fundusz, dzięki 
któremu kluby sportowe i 
gminy będą mogły ubiegać 
się o pieniądze pozwalające 
na remont boisk czy obiek-
tów sportowych.

Violetta Ruszczewska

„Zagubiony chłopiec” w re-
żyserii Pawła Passiniego 
z Opolskiego Teatru Lal-
ki i Aktora im. Alojzego 
Smolki został uznany za 
spektakl roku, otrzymując 
Złotą Maskę w tej katego-
rii. Nagrodę za reżyserię 
otrzymał Norbert Rakow-
ski za spektakl „Wątpli-
wość” w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego.

Nagrody Artystyczne Mar-
szałków Województw 
Opolskiego i Śląskiego 

zostały wręczone 1 kwietnia 
podczas uroczystej gali w opol-
skim teatrze dramatycznym. 
To już 25 lat, od kiedy nagro-
dy otrzymują Opolanie. W tym 

roku do twórców opolskich tea-
trów trafiło osiem nagród.

Aktorskie Złote Maski powę-
drowały do Judyty Paradziń-
skiej, która zagrała siostrę Aloj-
zę w spektaklu „Wątpliwość” 
oraz do Krzysztofa Jaroty za 
rolę Motyla Ulissesa w spekta-
klu „Marvin” w opolskim teatrze 
lalek. Jury postanowiło także 
uhonorować cały zespół spek-
taklu „Česky Diplom” w reżyserii 
Piotra Ratajczaka z Teatru im. J. 
Kochanowskiego. Za muzykę do 
spektaklu „Romeo i Julia” w Ko-
chanowskim nagrodzony został 
Csaba Boros. Za najlepszą sce-
nografię uznano natomiast efekt 
pracy Agnieszki Aleksiejczuk 
i Marii Porzyc w spektaklu „Za-
gubiony chłopiec”.

W tym roku Złotą Maskę 
przyznano także w kategorii 

„wydarzenie na scenie offowej”. 
Otrzymała ją Alicja Morawska-
-Rubczak za przedstawienie 
performance dla najmłodszych 
„Chodzi o to”. Jak podkreślała 
komisja, to wyjątkowe wydarze-
nie, w którym maluchy są jed-
nocześnie odbiorcami i uczest-
nikami teatralnej formy.

Wicemarszałek Zbigniew 
Kubalańca, gratulując laure-

atom mówił, że Złote Maski 
trafiają w ręce twórców z pasją 
dla sztuki teatru. – Dziękuję za 
to, że jesteście i dzielicie się 
swoją wrażliwością – mówił. 
Dodawał, że teatr to wyjątko-
we miejsce. – Nie jest jedno-
znaczny. Przychodzimy tu dla 
rozrywki, żeby oderwać się od 
dnia codziennego. Ale teatr to 
przede wszystkim obcowanie 

z aktorem, refleksja nad tym, 
co nas otacza. Często porusza 
tematy trudne, których nie po-
ruszają politycy, rodzina, szko-
ła, kościół. I za to wszystko 
dziękuję.

Opolską galę uświetnił wy-
stęp młodych wokalistów – 
Aleksandry Kwiatkowskiej i Ka-
mila Franczaka w repertuarze 
piosenek “okołoteatralnych”.

Opolskie  
Złote Maski  
dla twórców z pasją

Laureaci Złotych Masek – artystycznych nagród marszałków dwóch województw 

kładkach poszczególnych kon-
kursów na stronie http://bip.
opolskie.pl/typy-tresci/otwar-
te-konkursy-ofert/ 
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„Jak myśleć  o  naszej 
przyszłości? Jak tę przy-
szłość stworzyć i kreo-
wać?” - to tytuł spotka-
nia z profesorem Jerzym 
Hausnerem, które odbyło 
się w urzędzie marszał-
kowskim.

Ekonomista, były wice-
premier,  min is ter  go-
spodarki, pracy i polityki 

społecznej oraz członek rady 
Pol i t yk i  P ien iężnej ,  mówi ł 
w Opolu o przyszłości regio-
nów i miast.

Województwo opolskie jest 
jednym z pierwszych regionów, 
które przystąpiły do opracowa-
nia nowych strategii rozwoju 
regionalnego. Przygotowanie 
tych dokumentów zbiega się 
z przygotowaniami do kolejnej 
perspektywy unijnej. O tym, że 

dyskutując o nowej wizji dla re-
gionu, należy brać pod uwagę 
także źródła finansowania, mó-

wił zaproszony przez marszałka 
województwa opolskiego profe-
sor Jerzy Hausner.

Zadaliśmy profesorowi kilka 
pytań o nasz region:

- Jak możemy sprostać 
wyzwaniom współczesności?

- Spójność musi być uzyski-
wana w kilku wymiarach. W du-
żym stopniu zależy od pieniędzy 
unijnych, należy jednak pamię-
tać, że w przyszłości będzie się 
to zmieniać. Najlepszą odpowie-
dzią na wyzwania współczesno-
ści jest budowanie partnerskich 
sieci zależności, a konkurencyj-
ność można budować przez co-
raz wyższą produktywność. Nie-
produktywna gospodarka nigdy 
nie będzie efektywna.

- Na co zatem trzeba sta-
wiać na Opolszczyźnie?

-  Województwo opolskie 
powinno bazować na włas-
nych zasobach, bo przyszłość 
znacznie bardziej zależy od ich 

wykorzystania niż od zdolności 
pozyskiwania ich z zewnątrz. 
Trzeba je oszacować, ocenić 
i zdiagnozować. Dla osiąg-
nięcia sukcesu ważny jest nie 
tylko rozwój istniejących już 
przedsiębiorstw, ale także two-
rzenie nowych fabryk. Jeśli nie 
ma działalności wytwórczej, to 
nie ma szans na utrzymanie 
koniunktury. Należy rozwijać 
kulturę techniczną. Wojewódz-
two opolskie nie jest wojewódz-
twem turystycznym, trzeba za-
tem stawiać na wytwórczość. 
Trzeba zdiagnozować własny 
potencjał, ukierunkować go na 
innowacyjność. Od lat proble-
mem województwa opolskiego 
jest depopulacja, należy więc 
przekonać tych, którzy wyje-
chali, aby wracali i na nowo in-
westowali w regionie. 

PW/VR

Wykorzystajmy nasz potencjał

- Rozwój województwa 
w dużej mierze zależy 
od rozwoju  regionalnej 
gospodarki, której głów-
nym elementem jest oko-
ło sto tysięcy różnych 
firm - od  mikro, małych, 
średnich aż do tych du-
żych. To dzięki płaconym 
podatkom CIT, VAT i po-
średnio PIT możemy po-
wiedzieć,  w jakiej kondy-
cji jest całe województwo 
– mówi radny wojewódz-
twa, Bogdan Tomaszek.

Aby firma mogła płacić 
podatki, musi z jednej 
strony mieć co produ-

kować  i sprzedawać, z drugiej 
zaś mieć kim to robić i jeszcze 
mieć do tego warunki. Choć 
95 % to najmniejsze firmy, to  

lokomotywami rozwoju są te 
duże przedsiębiorstwa zatrud-
niające ponad 500 osób. Jed-
nak wszystkie zasilają budżety 
prywatne, samorządowe oraz 
budżet państwa.  

Żeby sprawnie  to wszystko 
działało, gotowy wyrób powi-
nien odznaczać się jeszcze  
jakością, nowoczesnością oraz 
konkurencyjną ceną. 

Wyznacznikami konkuren-
cyjności firm i gospodarki 
w regionie są m.in. nasza 
produktywność, innowa-
cyjność i wiedza, jaką dys-
ponujemy.

Nowe technologie, wdro-
żenie nowego produktu, po-
zyskanie i utrzymanie  do-
brze wykwalifikowanej  kadry 
wymagają dużych nakładów,  
własnych i zewnętrznych. Pro-
gramy badawcze, programy 
wsparcia  drobnych innowacji  
w małych i średnich firmach  
i dużych inwestycji z udzia-
łem inwestorów zagranicznych 
zaczynają przynosić wymier-
ne korzyści. Nasz region nie 
zajmuje pierwszych miejsc 
w rankingach innowacyjno-
ści i nowoczesności odnośnie 
zastosowanych rozwiązań - 
wśród szesnastu województw 
zajmujemy  środkowe albo jed-
no z ostatnich miejsc. Jednak 
gdy się odwiedzi firmy nasze-

go województwa, to ten postęp 
jest zauważalny. 

Wsparcie przedsiębiorców  
środkami z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego to kropla 
w morzu, lecz dodając do tego 
własne inwestycje i inwestycje 
zagraniczne, to nowe techno-
logie w naszym regionie już 
zaczynają być widoczne. Przy-
kładami mogą być:  sposób 
platerowania różnych materia-
łów za pomocą łączenia  wy-
sokoenergetycznego  w małej 
firmie EXPLOMET z Opola, 
budowa w oparciu o własne 
rozwiązania szybkich i lek-
kich jednostek pływających 
w stoczni Damen,  ekologicz-
nych rozwiązań dla statków tu-
rystycznych w stoczniach Atut 
z Januszkowic oraz w Stoczni 
Koźle, nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne i wykorzy-
stanie  techniki 3D do kontroli 
jakości wykonania dużych kor-
pusów oraz wymienników. Coś 
takiego wykorzystuje firma FA-
MET w Opolu i Kędzierzynie-
-Koźlu. 

To jedynie  kilka przykła-
dów.  Warto przy okazji two-
rzonej obecnie regionalnej 
strategii innowacji przeprowa-
dzić  analizę każdego z po-
wiatów pod kątem nowych, 
oryginalnych rozwiązań opra-
cowanych, zakupionych i wy-
korzystywanych w  firmach 
i tego, jak się one przekładają 
na wyniki finansowe. 

Z Maciejem Kalskim, nowym dy-
rektorem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu, rozmawia Karolina 
Kondracka

 – Jakie najważniejsze wyzwania 
przed Panem na początku pracy na tym 
stanowisku?

 – Na początek muszę rozeznać sytu-
ację, określić cele i zadania. Ważne są 
dla mnie też kwestie długofalowe, na któ-

re trzeba szczególnie zwrócić uwagę. To m.in. przygotowanie się 
do nowego okresu programowania Unii Europejskiej. Tutaj bardzo 
istotna będzie współpraca z wieloma instytucjami i wspólne nakre-
ślenie wizji rozwoju regionu.

 – Ma Pan na myśli jakieś konkretne projekty?
 – To projekty wynikające z potrzeb rynku pracy i gospodarki. 

Kluczowe będzie wsparcie przedsiębiorczości, gospodarki, tak-
że tej inteligentnej. Należy też zaprojektować działania na rzecz 
osób oddalonych od rynku pracy, wyłączonych społecznie. Będzie-
my myśleć o osobach słabo zarabiających, poszukujących pracy 
i chcących zmienić swój zawód. Pragniemy wesprzeć także mło-
dych rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy. 

 – W tym roku obchodzimy 100 lat publicznych służb za-
trudnienia. Jaka dziś jest ich rola? 

 – W porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat, znacznie obniżyły 
się wskaźniki bezrobocia. To sprawia, że obecne zadania urzędów 
pracy to dużo więcej, niż rejestracja osób bezrobotnych. Aktywiza-
cja to słowo kluczowe i wciąż obowiązujący priorytet. Zależy nam, 
aby mieszkańcy naszego regionu mieli trwałe miejsca zatrudnienia 
i zarabiali godnie. 

 – Mamy zatem rynek pracodawcy czy pracownika?
 – Myślę, że gdzieś pośrodku. Pracodawca szuka dobrego pra-

cownika, osoby mobilnej, chętnej do pracy i otwartej na wyzwania. 
Pracownik powinien spełnić realne oczekiwania pracodawcy. Ale 
należy mieć świadomość, że niektórym pracodawcom brakuje rąk 
do pracy i muszą uwzględnić realia rynku pracy. Zależy nam na 
skojarzeniu obu stron.

Nowe technologie  
widać w firmach

Przed nami  
dużo pracy
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Ponad 4 miliony 481 tysięcy złotych prze-
znaczy w tym roku urząd marszałkowski na 
dofinansowanie budowy i przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, a także 
na zakup sprzętu informatycznego i opro-
gramowania do ewidencji gruntów.

Pieniądze pochodzą z opłat wnoszonych przez 
inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji 
rolnej. W grudniu ubiegłego roku gminy i powiaty 

złożyły 26 wniosków o dofinansowanie swoich inwesty-
cji drogowych. Niemal wszystkie, bo 25, przeszły pozy-
tywną weryfikację i zarząd województwa zadecydował 
o przyznaniu dotacji na 25 zadań związanych z budo-
wą i przebudową dróg. Za kwotę 4 397 tys. złotych po-
wstanie ich ponad 21 km.

W tym roku najdłuższe odcinki dróg rolnych po-
wstaną w gminach Zębowice (2,27 km) i Rudniki 
(2,25 km). Ponad kilometrowy odcinek drogi powsta-
nie w gminie Otmuchów, a nieco krótsze w gminach: 
Pawłowiczki, Biała, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, 
Ujazd. Pełna lista dofinansowanych dróg na stronie 
www.opolskie.pl .

Natomiast kwota ponad 84 tys. złotych podzielo-
na została na pięć wniosków powiatowych na zakup 

sprzętu informatycznego i oprogramowania. Otrzymają 
ją powiaty prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kluczbor-
ski i namysłowski.

OBSZARY WIEJSKIE

Violetta Ruszczewska

Europejska Sieć na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich ma już 10 lat. Z tej 
okazji  zorganizowano 
w Brukseli konferencję, 
na którą zaproszono kil-
kaset osób z całej Europy. 
I tam m.in. promowane 
są partnerskie projekty, 
realizowane na obszarach 
wiejskich w całej Europie. 
A wśród nich te z gminy 
Bierawa.

W Polsce częścią sieci 
europejskiej jest Kra-
jowa Sieć Obszarów 

Wiejskich, czyli współpraca 
i wymiana doświadczeń pomię-
dzy wszystkimi organizacja-
mi działającymi na obszarach 
wiejskich oraz dla ich rozwoju. 
Głównym celem sieci na każ-
dym szczeblu – od lokalnego 
po europejski – jest zapewnie-
nie efektywnego i dynamiczne-
go rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez wymianę informacji 
i rozpowszechnianie dobrych 
praktyk w tym zakresie

NA WSI WARTO DZIAŁAĆ  
W SIECI

I temu służy także bruksel-
ska konferencja. – Konferencja 
organizowana pod hasłem „In-
spirująca wiejska Europa” ma 
pokazać, że warto tworzyć sieci 
dla rozwoju obszarów wiejskich, 
ma pokazać, jakie wspaniałe 
efekty daje takie wspólne dzia-
łanie– mówi członek zarządu 
województwa Stanisław Rako-
czy.

Oprócz  zap lanowanych 
w Brukseli seminariów, targów 
i warsztatów organizatorzy po-
stanowili także pokazać i wy-

różnić inicjatywy, które poka-
zują, jak zmieniają się obszary 
wiejskie w Europie, jak stają się 
bardziej konkurencyjne.

Tylko pięć projektów partner-
skich z całej Polski, wybranych 
przez specjalną komisję spo-
śród wielu zgłoszonych, mogło 
liczyć na promocję w Brukseli. 
Jednym z nich jest inicjatywa 
z gminy Bierawa.

 – To w zasadzie trzy pro-
jekty, które realizowaliśmy od 
2016 roku z partnerami – mówi 
wójt gminy Krzysztof Ficoń. 
– Wszystkie one miały zakty-
wizować mieszkańców gminy 
– przez poznawanie lokalnych 
tradycji, a także przez lepsze 
poznawanie naszych miejsco-
wości.

Te projekty to: „Z babci sza-
fy wyciągnięte – dawniej i dziś”, 
„O mojej wsi piórem” oraz „Moja 
gmina w obiektywie”. Wszystkie 
zostały dofinansowanie z Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
dla województwa opolskiego – 
w sumie kwotą prawie 67 tysię-
cy złotych.

BABCINA SZAFA ZBLIŻYŁA 
POKOLENIA

 – Zaczęliśmy od projektu… 
warsztatów krawieckich – opo-

wiada wójt Ficoń. – Zaprosi-
liśmy do współpracy ośrodki 
kultury i parafie z naszej gminy 
i zaproponowaliśmy dzieciom, 
młodzieży i seniorom wspólną 
pracę w ramach takich war-
sztatów. Starsi mogli przekazać 
swoją wiedzę nt. krawiectwa 
i noszonych dawniej strojów, 
młodzi mogli porównać ubiory 
noszone dawniej i dziś. To była 
także okazja do poznania przez 
najmłodszych tradycyjnych dla 
naszego regionu strojów.

Najpierw były wspólne po-
szukiwania starych fotografii, 
ukazujących trendy modowe 
na przestrzeni lat. Później kil-
ka grup młodzieżowych wzięło 
udział w warsztatach krawie-
ckich, na których starsi dzielili 
się swoją wiedzą „modową” 
z minionych lat.

Podczas warsztatów młodzi 
dokonywali przeróbek krawie-
ckich na zebranych od miesz-
kańców wsi ubraniach i tworzyli 
z nich pomysłowe letnie stroje. 
Efektem tych warsztatów były 
dwa pokazy mody w Dziergowi-
cach i Bierawie.

 – Projekt pokazał, jak wie-
le fantazji i wyobraźni mają 
nasi młodzi mieszkańcy gminy. 
Osoby starsze z kolei okazały 

się nie tylko skarbnicą wie-
dzy o dawnym świecie, ale 
i wspaniałymi nauczycielami 
krawiectwa, szydełkowania 
czy robótek na drutach. Nie 
bez znaczenia jest także to, że 
warsztaty uczyły młodych przy 
okazji tego, co im się przyda 
na rynku pracy – czyli inicjaty-
wy i przedsiębiorczości – mówi 
wójt.

O WSI PIÓREM  
I OBIEKTYWEM

Kolejne dwa projekty to wy-
niki konsultacji pracowników 
gminy z nauczycielami bieraw-
skich szkół. Były to propozycje 
spędzania wolnego czasu przez 
młodzież szkolną w towarzy-
stwie innym niż komputer, za-
chęcenie uczniów do kreatyw-
ności, rozbudzenie wśród nich 
nowych zainteresowań.

W jednym z projektów ucz-
niowie klas IV-VII zostali więc 
zachęceni do zainteresowania 
się bezpiecznym i ekologicznym 
rolnictwem oraz udziałem m.in. 
w warsztatach dziennikarskich 
czy przygotowaniu przedstawie-
nia na ten temat. Drugi projekt 
zaś miał pobudzić zaintereso-

wanie młodych ludzi najbliższą 
okolicą, jej dziedzictwem kultu-
rowym. Ponad dwustu uczniów 
wzięło udział w warsztatach fo-
tograficznych, ogłoszony został 
konkurs fotograficzny, a jego 
zwieńczeniem był folder z naj-
ciekawszymi ujęciami wybra-
nymi zarówno z prac konkurso-
wych, jak i z efektów pracy na 
warsztatach. Projekt zakończy-
ła wystawa jesienią 2018 roku.

 – To kolejny projekt, który 
zaktywizował mieszkańców 
gminy – cieszy się Krzysz-
tof Ficoń, a członek zarządu 
województwa Stanisław Ra-
koczy dodaje, że wszystkie te 
projekty to przykłady dobrych 
praktyk, godnych naśladowa-
nia. – Ich realizacja przyczyniła 
się do aktywizacji i integracji 
lokalnego środowiska. Za każ-
dym razem były to spotkania 
międzypokoleniowe, ale prze-
de wszystkim skierowane do 
młodych. Pozwoliły im dostrzec 
inne oblicze wsi. Pokazały, 
że wieś może być ciekawym 
i dobrym miejscem do pracy, 
mieszkania i życia – mówi czło-
nek zarządu województwa Sta-
nisław Rakoczy.

Projekty z Bierawy w Brukseli

Wielopokoleniowe warsztaty krawieckie 

Moja gmina w obiektywie czyli warsztaty fotograficzne

STANISŁAW RAKOCZY, 
członek zarządu województwa opol-
skiego:

 – Te pieniądze trzeba obligatoryj-
nie przeznaczać na cele wskazane 

w ustawie o ochronie gruntów rolnych. To m.in. 
drogi dojazdowe do pól, rekultywacje, zakup sprzę-
tu informatycznego. Od 1999 roku, czyli od chwili 
powstania samorządu województwa, z pieniędzy 
pochodzących z opłat udało się przeprowadzić bu-
dowę i przebudowę około 500 km dróg dojazdowych 
do pól w całym regionie.

Opłaty z gruntów na inwestycje drogowe

Drogi finansowane z opłat za grunty to duże udogodnie-
nie dla rolników
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Wszelkie informacje o ofertach dostępne są na stronie internetowej www.polregio.pl

POLREGIO	zakończyło	kolej-
ny	etap	unowocześniania	obsługi	
pasażerów.	Klienci	POLREGIO	
mogą	 już	 korzystać	 z	 nowo-
czesnego,	intuicyjnego	systemu	
sprzedaży	biletów	online	oraz	
aplikacji	mobilnej.

Pasażerowie 	 POLREGIO	
korzystają	 już	z	nowej	platfor-
my	 sprzedaży	 biletów	 online	
oraz	 aplikacji	 mobilnej	 będą-
cych	własnością	przewoźnika.	
Nowy	 system	sprzedaży	oraz	
współpracująca	z	nim	aplikacja	
mobilna	POLREGIO	zostały	wy-
posażone	w	szereg	intuicyjnych,	
oczekiwanych	przez	pasażerów	
rozwiązań.

System	 sprzedaży	 biletów	
POLREGIO	jest	jednolity.	Ozna-
cza	to,	że	bilet	zakupiony	przez	
stronę	 www.bilety.polregio.
pl	jest	od	razu	dostępny	do	wy-
świetlania	w	aplikacji	 jak	 i	od-
wrotnie	–	gdy	bilet	zostanie	za-

kupiony	przez	aplikację,	można	
go	pobrać	w	postaci	PDF	z	in-
ternetowego	systemu	sprzedaży.	
Co	istotne,	bilety	w	aplikacji	mo-
bilnej	są	zapisywane	w	pamięci	
urządzenia,	stąd	wyświetlenie	
biletu	 jest	możliwe	Nawet,	gdy	
urządzenie	jest	w	trybie	offline	
(bez	dostępu	do	Internetu).	Plat-
forma	 internetowa	POLREGIO	
oraz	aplikacja	mobilna	umożli-
wiają	zapamiętanie	karty	płatni-
czej,	dzięki	temu	druga	i	kolejne	
płatności	z	jej	użyciem	są	bardzo	
proste	i	nie	wymagają	ponowne-
go	wpisywania	danych.	W	tym	
przypadku	zaimplementowana	
została	tzw.	metoda	„oneclick”,	
podobna	do	płatności	BLIK.

–	Obok	wdrożenia	nowoczes-
nych	 terminali	 mobilnych	 dla	
obsługi	pociągów,	stopniowego	
uruchamiania	płatności	 kartą	
w	 pociągach,	 kolejny	 projekt	
POLREGIO	kończymy	z	sukce-

sem.	Z	żelazną	konsekwencją	
wprowadzamy	zmiany,	których	
oczekują	nasi	pasażerowie.	To	
o	ich	potrzeby	i	sugestie	opar-
liśmy	 funkcjonowanie	nowego	
systemu	sprzedaży	wraz	z	apli-
kacją	mobilną.	Własny	system	
i	aplikacja	umożliwią	nam	pełen	
wpływ	na	 ich	 funkcjonowanie	
i	kierunki	rozwoju.	Pragnę	za-
znaczyć,	że	nie	rezygnujemy	ze	
współpracy	z	dotychczasowymi	
par tnerami	 i 	 nadal	 jesteśmy	
otwarci	na	współpracę	również	
z	 innymi	dostawcami	oferują-
cymi	usługę	sprzedaży	biletów.	
Takie	 rozwiązania	zwiększają	
dostępność	 naszej 	 o fer t y 	 –	
powiedziała	Anna	Lenarczyk,	
cz łonek	 Zarządu	 –	 dyrektor	
handlowy	Spółki	Przewozy	Re-
gionalne.

System	sprzedaży	POLRE-
GIO	 posiada	 zaawansowaną	
i	szybką	wyszukiwarkę	połączeń	
z	inteligentną	funkcją	zapamię-
tywania	ulubionych	relacji	użyt-
kownika.	Pozwala	 również	na	
definiowanie	stacji	 „przez”,	 fil-
trowanie	rodzajów	pociągów	czy	
ograniczanie	wyników	wyłącznie	
do	połączeń	bezpośrednich.	Sy-
stem	umożliwia	zakup	biletów	
jednorazowych,	 okresowych	
(tygodniowych,	 miesięcznych	
i	kwartalnych)	oraz	grupowych.	
Automatycznie	 dobiera	 i	 wy-
świetla	oferty	biletów	jednorazo-
wych	i	okresowych	odpowiadają-
ce	określonej	przez	użytkownika	
trasie	przejazdu,	 liczbie	pasa-
żerów	 i	 ich	uprawnień	do	ulg.	
Równolegle	POLREGIO	pracuje	
nad	wdrożeniem	sprzedaży	RE-
GIOkarty	w	postaci	elektronicz-
nej.	Aplikacja	POLREGIO	 jest	
bezpłatna	 i	dostępna	na	urzą-
dzeniach	posiadających	system	
operacyjny	Android	i	iOS.

POLREGIO Z NOWYM SYSTEMEM SPRZEDAŻY BILETÓW  
ONLINE I APLIKACJĄ MOBILNĄ

FINAŁ KAMPANII REGIOBOHATER 
– pociąg z wizerunkiem ppłk Bohdana Stanisława 
Sołtysa wjeżdża na tory województwa opolskiego.

W plebiscycie POLREGIO, 
zorganizowanym z  okaz j i 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, RE-
GIObohaterem województwa 
opolskiego został ppłk Bohdan 
Stanisław Sołtys. Pierwszy 
pociąg z jego wizerunkiem 
wjechał 29 marca 2019 roku 
o godzinie 4:59 ze stacji Kę-
dzierzyn-Koźle do stacji Opole 
Główne.

Kampania	REGIObohater	miała	na	celu	uhonorowanie	i	podkre-
ślenie	roli	regionalnych	bohaterów	walce	o	odzyskanie	niepodległości	
przez	Polskę.	Hasło	przyświecające	kampanii	REGIObohater	brzmiało	
„Polska	jest	silna	siłą	regionów”,	a	w	trakcie	trwania	akcji	na	dedy-
kowanej	stronie	internetowej	www.regiobohater.pl	można	się	było	za-
poznać	z	biogramami	100	osób,	które	przyczyniły	się	do	odzyskania	
przez	Polskę	niepodległości	w	1918	r.	oraz	miały	szczególny	wkład	
w	budowanie	polskości	pośród	lokalnych	społeczności.	Następnie	
z	owej	setki	wybranych	zostało	16	bohaterów,	którzy	zostali	patronami	
poszczególnych	województw.

Cieszymy	się,	że	inicjatywa	REGIObohater	spotkała	się	z	takim	zainte-
resowaniem	i	ciepłym	odbiorem,	a	przede	wszystkim,	że	dzięki	niej	byliśmy	
w	stanie	przedstawić	szerszej	publiczności	wizerunki	regionalnych	boha-
terów,	znanych	często	tylko	w	lokalnych	społecznościach.	Teraz	możemy	
obserwować	efekty	naszego	wspólnego	działania,	podróżując	pociągami	
oznaczonymi	REGIObohaterem,	które	kursować	będą	po	całej	Polsce	–	
mówi	Krzysztof	Zgorzelski	,prezes	Przewozów	Regionalnych.

Kampania	REGIObohater	była	objęta	Patronatem	Narodowym	Prezy-
denta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Andrzeja	Dudy	w	Stulecie	Odzyskania	
Niepodległości.	Z	kolei	partnerem	akcji	była	Agencja	Rozwoju	Przemysłu	
–	największy	udziałowiec	Przewozów	Regionalnych	i	Program	„Niepod-
legła”,	a	partnerem	medialnym	Grupa	Wydawnicza	Polska	Press.

REGIObohater	województwa	opolskiego	to	Bohdan	Stanisław	Soł-
tys	(1894-1939)	–	podpułkownik	Wojska	Polskiego,	kawaler	Orderu	
Virtuti	Militari.	Pochodził	z	Kluczborka.	W	czasie	I	wojny	światowej	był	
żołnierzem	2	pułku	ułanów	Legionów	Polskich.	Internowany	po	kryzy-
sie	przysięgowym,	zdołał	uciec	z	obozu.	W	latach	1918-1921	brał	udział	
w	listopadowej	obronie	Lwowa,	wojnach	polsko-ukraińskiej	i	polsko-bol-
szewickiej	oraz	III	powstaniu	śląskim.	Był	dwukrotnie	ranny.	We	wrześniu	
1939	roku	dowodził	wchodzącym	w	skład	Armii	„Pomorze”	14	pułkiem	
piechoty	w	bitwie	nad	Bzurą.	Poległ	12	IX	1939	roku	w	okolicy	wiosek	
Sapy	i	Strzebieszew	–	wg	jednej	wersji	zastrzelony	przez	niemieckiego	
żołnierza,	wg	drugiej	przez	dywersanta.	Spoczywa	na	cmentarzu	komu-
nalnym	w	Bielawie.

WSPÓLNE PODRÓŻE 
Z POLREGIO!  
TY I RAZ, DWA, TRZY

To	oferta	opracowana	z	myślą	o	tych,	którzy lubią podróżować w towarzy-
stwie jednej, dwóch lub trzech	osób	do	tej	samej	stacji	przeznaczenia,	tym	
samym	pociągiem.

Dla	pierwszej	osoby	wydaje	się	bilet	jednorazowy,	koszt	biletu	liczony	jest	wg	
taryfy	normalnej	lub	z	ulgą	ustawową.	Dla	pozostałych	osób	wydaje	się bilety 
tańsze o ok. 30%	od	taryfy	normalnej.

Bilety według oferty możesz nabyć:
•	 w	kasie	biletowej,	u	konduktora,	w	automacie	biletowym,	w	naszym	systemie	

sprzedaży	biletów	POLREGIO	online	–	bilety.polregio.pl	oraz	aplikacji	mo-
bilnej	POLREGIO,	jak	również	na	stronach	internetowych	i	przez	aplikacje	
naszych	Partnerów:	biletyregionalne.pl,	bilkom.pl,	koleo.pl,	e-podroznik.pl,	
SkyCash	oraz	w	ponad	800	salonach	KOLPORTERA.
	W	ramach	promocji	można	podróżować	pociągami:	REGIO	w	całym	kraju,	

interREGIO	na	trasie	Łódź	–	Warszawa	oraz	osobowymi	innych	przewoźników	
regionalnych:	Arrivy	RP,	Kolei	Dolnośląskich,	Kolei	Wielkopolskich	i	Kolei	Mało-
polskich....

Lubisz weekendowe i niedrogie podróże? Ulubione 
miejsca w Polsce przez cały weekend, bez ograniczeń?

Bilet	turystyczny	i	mini	bilet	turystyczny.
•	 Bilety	uprawniają	do	wielokrotnych	przejazdów	od	go-

dziny	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	ofer-
ty	w	tzw.	„	ługie	weekendy”,	wtedy	ważność	biletu	roz-
szerza	się	również	na	dni	świąteczne	sąsiadujące	bez-
pośrednio	z	weekendem.

•	 Na	bilecie	należy	wpisać	imię	i	nazwisko	oraz	posiadać	
dokument	stwierdzający	tożsamość.
Bilet	dostępny	jest	w	wersjach:
Bilet turystyczny w	cenie	45,00	zł	brutto	–	oprócz	po-

ciągów	specjalnych	–	jest	honorowany	w	pociągach	REGIO	

oraz	pociągach	osobowych:	Arrivy	RP,	Kolei	Śląskich,	Kolei	
Wielkopolskich	oraz	Kolei	Małopolskich,	jak	również	Łódz-
kiej	Kolei	Aglomeracyjnej	(z	wyjątkiem	pociągów	kategorii	
ŁKA	Sprinter).

Mini bilet turystyczny w	cenie	39,00	zł	brutto	honoro-
wany	jest	tylko	w	pociągach	REGIO.

Bilet turystyczny i mini bilet turystyczny	możesz	na-
być:	w	kasie	biletowej,	u	konduktora	i	w	automacie	bileto-
wym.

Posiadacze	biletu	turystycznego	i	mini	biletu	turystycz-
nego	mogą	podróżować	na	jego	podstawie	na	wybranych	
odcinkach	linii	kolejowych	poza	granicami	Polski.	Szczegó-
łowe	wykazy	odcinków,	na	których	honorowane	są	te	bilety,	
znajdują	się	w	zakładkach	z	ofertami	międzynarodowymi	
w	komunikacji	z	Republiką	Czeską	i	Niemcami.

WEEKENDOWE PODRÓŻE  
Z POLREGIO! BILET TURYSTYCZNY


