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Piotr Wrona

Piknik z Funduszami Eu-
ropejskimi, koncert przy 
Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowym czy 
otwarte drzwi wielu in-
stytucji w województwie 
opolskim. 15 lat, które mi-
jają od czasu wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej, 
warto świętować.

Warto świętować, bo 
przecież efekty naszej 
obecności w Unii Eu-

ropejskiej i korzystania przez 
Polskę i województwo opolskie 
z funduszy unijnych widać na 
każdym kroku. 

Dlatego też w całym regionie 
pierwsza połowa maja to wiele 
imprez przypominających, że 
przez ostatnie 15 lat zaszły w ca-

łym kraju ogromne zmiany i wszy-
scy mamy się z czego cieszyć.

Były więc wydarzenia spor-
towe, turnieje, rodzinne pikniki 
i festyny.

Przed opolskim Centrum 
Wystawienniczo Kongreso-
wym  zorganizowano koncert 
„15 hitów na 15-lecie Polski 
w Unii Europejskiej”, w którym 
wystąpiła plejada polskich ar-
tystów. Były przeboje, ale także 
specjalnie na ten wieczór przy-
gotowane covery popularnych 
utworów. Prezentowali się tak-
że ci, którzy z unijnej pomocy 
korzystają.  

TRUDNO NIE DOSTRZEC ZMIAN
Opolanie przyznają, że wi-

dzą wiele zmian w swoim oto-
czeniu. Nowocześnieje trans-
port publiczny, remontowane 
są drogi, praktycznie nie ma 

już miejscowości bez kanaliza-
cji. Najbardziej zauważane są 
wyremontowane rynki, szko-
ły i domy kultury. Na każdym 
kroku widać, że dzięki fundu-
szom unijnym Opole pięknieje. 
Prowadzonych jest wiele re-
montów, ale też już są efekty. 
– Najbardziej lubię Wyspę Bol-
ko oraz ścieżki nad brzegiem 
Odry. Wszędzie widać  tabli-
ce informujące o funduszach 
przekazanych przez urząd 
marszałkowski – podkreśla 
Marta. Nowe autobusy jeżdżą 
nie tylko ulicami dużych miast 
województwa, ale też dociera-
ją do małych miejscowości. – 
Ostatnio do Strzelec Opolskich 
jeżdżą nowe autobusy. Często 
dojeżdżam ze swojej miejsco-
wości i widzę, jak to wszystko 
się zmienia. Bardzo cieszę się 
ze ścieżek rowerowych oraz 

tego, że unowocześniono wiej-
skie domy spotkań – dodaje 
Bogdan, który na koncert przy-
jechał z całą rodziną. – Trudno 
nie dostrzec zmian. Nowoczes-
ne zakłady, pomoc dla praco-
dawców, świetnie wyposażone 
szkoły. Mogliśmy tylko marzyć 
o czymś takim – dodaje Kazi-
mierz z Opola.

MAMY POWODY  
DO RADOŚCI

Efekty korzystania z unijnych 
funduszy można było zobaczyć 
podczas Dni Otwartych Fun-
duszy Europejskich, odbywa-
jących się w całym kraju od 10 
do 12 maja. Swoje drzwi otwo-
rzyły instytucje, które korzystały 
z dofinansowań i dzięki temu 
zostały unowocześnione. Na 
wielkim finale tych dni – Pikni-
ku z Funduszami Europejski-

mi  w bierkowickim skansenie 
– przygotowano liczne stoiska 
i atrakcje dla całych rodzin. 
Każdy znalazł coś dla siebie. 
W strefie zabawy, rekreacji i na-
uki bawiły się dzieci i młodzież. 
Dorośli mogli poznać lokalne 
grupy działania, które prezen-
towały to, co u nich najlepsze. 

Marszałek województwa 
Andrzej Buła podkreśla, że 
to właśnie dzięki  wspólnocie 
z Unią Europejską popłynął do 
nas strumień pieniędzy. – Ko-
rzystają z nich gminy, stowarzy-
szenia, lokalne grupy działania, 
a również przedsiębiorcy, ucz-
niowie, seniorzy. Nasz program 
Opolskie dla Rodziny to również 
dzieci, także jeszcze te nienaro-
dzone. Jest wiele powodów do 
radości– dodaje marszałek. 
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TO NASZ WSPÓLNY SUKCES!

Koncert „15 hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”  zgromadził świetnych artystów, których Opolanie tłumnie oklaskiwali mimo niesprzyjającej pogody
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Z przewodniczącym Sej-
miku Województwa Opol-
skiego, Rafałem Bart-
kiem, rozmawia Daniel 
Palimąka

 – Województwo opolskie 
to region, który od 2007 roku 
pokazuje, jak szybko, ale też 
efektywnie, wykorzystywać 
pieniądze z funduszy euro-

pejskich. Jak Pan ocenia te 
dwie perspektywy europej-
skie w kontekście rozwoju 
województwa?

 – Pierwsza perspektywa 
funduszy europejskich z lat 
2007-2013 to przede wszyst-
kim potężne inwestycje infra-
strukturalne. Setki kilometrów 
dróg, remonty i budowa obiek-
tów edukacyjnych, sportowych, 
budowa systemów kanalizacji 
i melioracji nawet na obszarze 
całych gmin. Bardzo dobrze 
wykorzystały te lata firmy w re-
gonie, wprowadzając wysokie 
standardy produkcji i logistyki 
w swych branżach. Trochę ina-
czej wygląda obecna, kończąca 
się w 2020 roku perspektywa. 
Tu bardzo duży nacisk położo-
no na te inwestycje, które dają 
nowe miejsca pracy, aktywizują 
mieszkańców i nadają miejscom 
nowy charakter i nowe funkcje. 

Przedsiębiorcy, by dostać euro-
pejskie wsparcie, musieli skupić 
się wdrażaniu nowych techno-
logii, nowoczesnych systemów 
zarządzania produkcją. Woje-
wództwo opolskie po raz kolejny 
jest stawiane za wzór w sposo-
bie, trybie i efektywności wyko-
rzystania pieniędzy z funduszy 
europejskich. 

 – A jak ocenia Pan wyko-
rzystanie funduszy inwesto-
wanych w kapitał ludzki?

 – Kiedy w 2007 rozpoczyna-
liśmy unijne projekty związane 
ze szkoleniami, wspieraniem 
aktywizacji zawodowej i przed-
siębiorczości np. na terenach 
wiejskich, to chodziliśmy trochę 
po omacku. Ale te lata pozwo-
liły na świetne przygotowanie 
osób i instytucji, które dziś zna-
komicie i efektywnie potrafią 
wykorzystać pieniądze na pod-

noszenie kwalifikacji i edukację. 
Zbudowaliśmy także narzędzia, 
które pomagają grupom wyklu-
czonym społecznie, wspierają 
przedsiębiorczość, szczególnie 
w sektorze usług. Znajomość 
cech społeczno-demograficz-
nych społeczności  naszego 
regionu pomaga skutecznie 
i szybko reagować tam, gdzie 
dysproporcje są widoczne. A do-
wodem na to, że efektywnie wy-
korzystujemy pieniądze europej-
skie wzmacniające kapitał ludzki, 
jest to, że Komisja Europejska 
nigdy nie zakwestionowała celo-
wości wydatkowania pieniędzy.

 – Dobrze nam idzie ko-
rzystanie z pieniędzy eu-
ropejskich, ale gwarancję 
dotacji mamy do 2020 roku. 
Co potem? 

 – Województwo opolskie 
jest gotowe do przyjęcia ko-

lejnej transzy wsparcia eu-
rope jsk iego  pod  w ie loma 
względami. A rok 2019 będzie 
niezwykle ważny dla podnie-
sienia tej gotowości. Trzeba 
dokonać nowej analizy możli-
wości, zagrożeń i braków, by 
przygotować i potem uchwalić 
strategię rozwoju wojewódz-
twa na najbliższe lata.  Stra-
tegia pozwol i  przygotować 
i wynegocjować z Komisją Eu-
ropejską i rządem polskim naj-
lepszy dla województwa regio-
nalny program operacyjny.  Od 
tego, jak przepracujemy czas 
budowania strategii i negocjo-
wania programów operacyj-
nych, zależy rozwój naszego 
województwa w najbliższych 
latach. Dlatego też wiem, że 
praca radnych i całego sejmi-
ku w tym roku będzie w dużym 
stopniu poświęcona strategii 
dla regionu.   

To bardzo ważny rok dla regionu

Radni województwa opolskiego na 
kwietniowej sesji podjęli rezolucję, 
w której oddali hołd powstańcom 
i wszystkim poległym w powstaniach 
śląskich.  

Jednocześnie zaapelowali do Prezyden-
ta RP i Rządu RP o dołożenie wszelkich 
starań, by odnowić wymagający pilnego 

remontu pomnik i amfiteatr na Górze św. Anny, 
miejsce corocznych obchodów rocznic tych wy-
darzeń. 

Radni PIS mieli uwagi do treści zapropo-
nowanej rezolucji, zwłaszcza dotyczące – jak 
mówili – przeciwstawienia sobie tożsamości 
śląskiej i polskiej. Podkreślali, że zgadzając 
się z ogólną ideą rezolucji, mają wątpliwo-
ści co do jej niektórych zapisów. Przewod-
niczący sejmiku Rafał Bartek podjął jednak 
decyzję – w związku z wcześniej przyjętym 
porządkiem obrad – o przegłosowaniu za-
proponowanego tekstu rezolucji. Radni przy-

jęli ją stosunkiem głosów: 18  za 6 głosów 
wstrzymujących się. 

W rezolucji czytamy m.in.:
Sejmik Województwa Opolskiego nawią-

zując do 100. rocznic związanych z upamięt-
nieniami Powstań Śląskich w kolejnych latach 
2019, 2020 oraz 2021 oddaje hołd powstańcom, 
walczącym o przyłączenie Górnego Śląska do 
nowo powstałej Polski. Pamiętamy też, że na-
przeciw powstańcom stanęli ci Ślązacy, którzy 
czując się Niemcami optowali za pozostaniem 
ich ziemi w granicach Niemiec. Niejednokrotnie 
rodziny żyjące na tej ziemi w bolesny sposób 
doświadczały tragicznych przeżyć tamtego cza-
su, gdzie brat stawał przeciwko bratu.

W duchu chrześcijańskiej tradycji i polsko-
-niemieckiego pojednania pragniemy oddać 
cześć wszystkim Ślązakom poległym w tym 
konflikcie. Wydarzenia sprzed 100 lat zmieniły 
bieg historii, a część Górnego Śląska po zmia-
nie granicy znalazła się w granicach odrodzone-
go Państwa Polskiego. VR

#OpolskaFlagaŁączy
Karolina Kondracka

To akcja samorządu województwa, skierowana do 
mieszkańców Opolszczyzny, instytucji i lokalnych 
samorządów. Symbol i barwy wojewódzkie powinny 
wyjść poza urzędowe mury i być znakiem rozpoznaw-
czym i powodem do dumy każdego mieszkańca woje-
wództwa.  

Do akcji gorąco zachęca jej inicjator, przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Opolskiego Rafał Bartek. Jak przyznaje, 
w przestrzeni publicznej brakuje barw i insygniów wojewódz-

kich. – Spotykamy się z nimi w sposób naturalny w gmachu urzędu 
marszałkowskiego, a chcielibyśmy, aby flaga województwa stała 
się widokiem powszechnym, zwłaszcza w czerwcu, kiedy to ob-
chodzimy Święto Województwa – mówi. Samorząd przygotował 
1000 flag w barwach regionu, które zostaną przekazane miesz-
kańcom i  opolskim samorządom. Pierwszą flagę od przewodni-
czącego sejmiku otrzymał Krzysztof Danków, inicjator akcji badań 
profilaktycznych dla mężczyzn, który zamierza w czasie krótszym 
niż tydzień wbiec na 28 szczytów korony gór Polski, oczywiście 
z opolską flagą.  

Każdy, kto chciałby otrzymać opolską flagę może zgłosić się do 
Biura Sejmiku urzędu marszałkowskiego. Telefon: 77 54 16 550. 

Flagę województwa można otrzymać w Biurze Sejmiku w urzędzie 
marszałkowskim

Upamiętnili setną rocznicę 
powstań śląskich

Radni podczas kwietniowej sesji sejmiku województwa
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SPOŁECZEŃSTWO

Z wdzięczności dla strażaków 
Piotr Wrona

II  Samorządowa Gala 
Strażacka zgromadziła 
druhny i druhów ochot-
ników z  całego woje -
wództwa. Otrzymali od-
znaczenia  resor towe, 
a kilkunastu z nich ode-
brało Odznaki Honoro-
we „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”.

Była to również okazja do 
zaprezentowania sprzę-
tu i umiejętności straża-

ckich. W pokazach zorganizo-
wanych przez jednostki OSP 
z Mąkoszyc i Lubszy uczestni-
czyli uczniowie z regionu.

Marszałek województwa 
Andrzej Buła podkreślał, że to 
dzień wdzięczności samorzą-
dowców dla strażaków. – Stra-
żacy, to ludzie, którzy w swo-
ich środowiskach są bardzo 
aktywni. Dowodem na to jest 
m.in. Marszałkowski Budżet 
Obywatelski. Dzięki temu, że 
strażacy zainteresowali innych 
swoim pomysłem, zakupio-
no ponad 80 defibrylatorów, 
a część z nich została prze-
szkolona. Potrafią skutecznie 
pomóc, kiedy mamy problemy 
z sercem. Są pierwsi, kiedy 
potrzebujemy wsparcia, ale ta 
gotowość do działania jest we 
wszystkich obszarach –  po-
wiedział marszałek. 

POWOŁANIE  
I RODZINNE TRADYCJE

Odznaczony przez mar-
szałka Tadeusz Pałczyk, pre-

zes OSP w Przełęku wspo-
minał, że kiedy był młodym 
strażakiem, używano jeszcze 
sikawek i koni. – Teraz sikaw-
ki są jedynie na pokazach, 
a zastąpi ły  je samochody. 
Ludzi  przychodzi l i  tak,  jak 
i teraz. Każdy chciał ratować 
życie i mienie, był z nami. To 
powołanie jest od początku 
z człowiekiem. To jest nasza 
rodzinna tradycja. Ojciec był 
strażakiem zaraz po wojnie, 

w straży jest też moja córka 
i żona – mówił. 

Józef Pawłowicz z Bąkowa 
zauważał, że każdy strażak po-
winien być dobrym człowiekiem.  
Strażak powinien być jeszcze 
odważny. Trzeba zacząć być 
strażakiem od najmłodszych lat. 
W to się wrasta – stwierdził. 

LUDZIE OD WSZYSTKIEGO
Członek zarządu wojewódz-

twa Stanisław Rakoczy od 

najmłodszych lat angażował się 
w straż pożarną – Straż pożar-
na w tak małej miejscowości jak 
Biadacz, to jest instytucja do 
wszystkiego – Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek. Ludzie 
przychodzą tutaj z potrzeby ser-
ca – podkreślał.

Organizatorka gali, Barbara 
Kamińska, dyrektor  Biura Dialo-
gu i Partnerstwa Obywatelskiego 
UMWO,o strażakach mówiła: – To 
jedna z najbardziej rozpoznawal-

nych organizacji w całej Polsce. 
Nic nie dzieje się bez straża-
ków, bez względu na to, czy to 
województwo, powiat czy mała 
miejscowość. Trzeba wyróżniać 
aktywność tych wspaniałych lu-
dzi, którzy czuwają nad bezpie-
czeństwem, pomagają, ale też 
edukują, jak nie doprowadzać do 
sytuacji, które zagrażają życiu.

 Gala była okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień, ale także czeków jednostkom zaangażowanym 
w organizację zawodów sportowo-pożarniczych

Od lewej: prezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Dział-
kowców Bartłomiej Kozera, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa 
Obywatelskiego Barbara Kamińska, odznaczeni Władysław Maj i 
Czesław Mikrut oraz marszałek Andrzej Buła 

WALDEMAR CZAJA – OSP Zębowice
IRENEUSZ MORAWIAK – OSP Strojec
TOMASZ GOLASZ – OSP Miejsce Odrzańskie 
ALOJZY PARYS – OSP Dzielnica
JÓZEF KAPIJ – OSP Szonów 
ANDRZEJ GAJEWSKI – OSP Szybowice
DARIUSZ KULAWINEK – PSP Brzeg
MIROSŁAW SZUTA – OSP Lewin Brzeski
TADEUSZ BYRSKI – OSP Kamień Śląski

WALDEMAR STOKŁOSA – OSP Zabierzów
NORBERT HALUPCZOK – OSP Antoniów
JÓZEF PAWŁOWICZ – OSP Bąków
ZBIGNIEW KROKOSZ – OSP Bąków
TADEUSZ PAŁCZYK – OSP Przełęk
HUBERT SKRZIPCZYK – OSP Wawelno
MICHAŁ KULIG – OSP Stare Siołkowice
LESZEK SZELOCH – OSP Głuchołazy
ANDRZEJ LATUSEK – OSP Kadłub Turawski

ODZNACZENI „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” 

Warto być działkowcem
Karolina Kondracka 

Kontakt z przyrodą, zdro-
we warzywa i owoce, odpo-
czynek i relaks czy życie 
towarzyskie – każdy powód 
jest dobry, aby zostać dział-
kowcem. Spotkanie z sa-
morządowcami było okazją 
do dyskusji o tym, na jakie 
możliwości współpracy 
i wsparcia ze strony urzędu 
marszałkowskiego może li-
czyć Polski Związek Dział-
kowców.

Okazuje się,  że własna 
działka nadal cieszy się 
p o w o d ze n i e m  w ś r ó d 

mieszkańców regionu. Kawałek 
własnego zielonego kąta przy-
ciąga ludzi starszych, którzy 
chcą być aktywni na emerytu-

rze, ale również młodych, dla 
których działka to odskocznia od 
codziennego chaosu, stresów 
i wspaniałe miejsce dla dzieci. 
W województwie opolskim jest 
38 tysięcy ogródków działko-
wych, w ich działalność zaanga-
żowanych jest czynnie 55 tysięcy 
członków.

OGRÓDKOWA WIĘŹ 
Jak przyznaje Bartłomiej Ko-

zera, prezes Okręgu Opolskiego 
Polskiego Związku Działkowców, 
idea działek bierze się z natury 
człowieka. – W młodości jeste-
śmy istotami społecznymi, później 
w czasie statecznym ciągnie nas 
natura. A działka daje niesamowi-
tą satysfakcję z własnych osiąg-
nięć  – mówi i dodaje, że budują 
się tu bardzo unikalne więzi spo-
łeczne. – Ta zażyłość i wspólno-

ta jest zupełnie inna i nieznana 
wśród ludzi, którzy działki nie po-
siadają – przyznaje. Nie bez zna-
czenia jest również aspekt ekolo-
gii i świadomość tego, że każdy 
z nas może się przyczynić swoimi 
„małymi – dużymi” działaniami do 
poprawy tego świata. 

SAME KORZYŚCI
Alicja Kurkowska z ROD „Tę-

cza” w Kędzierzynie – Koźlu na 
swojej działce hoduje kwiaty 
i zioła. – Dla mnie jest to „sana-
torium”, świeże powietrze i re-
laks. Działkowcy nie mają czasu 
myśleć o chorobach, problemach 
zdrowotnych – podkreśla właści-
cielka działki. 

Bogata infrastruktura brzeskie-
go ROD „Relaks” przyciąga wielu 
działkowców. Wśród nich jest Je-
rzy Zakrzewski, który przyznaje, 

że zainteresowanie ogródkami 
jest ogromne. – Wolnych działek 
nie posiadamy. Są zapisy i ponad 
40 osób czeka na swój kawałek 
ziemi.  Renesans przeżywają tak-
że strzeleckie ogrody działkowe. 
– Działka się zmienia. Te typowo 
warzywne popularne są wśród 
starszego pokolenia. Wśród mło-
dych dominują inne nasadzenia 
i formy spędzania wolnego czasu, 

ale wszyscy żyją w symbiozie  –  
mówi prezes strzeleckiego ROD 
„30 lecie” Waldemar Kamiński. 

Podczas spotkania z działkow-
cami marszałek uhonorował na-
jaktywniejszych z nich. Z rąk An-
drzeja Buły Oznaki Honorowe „Za 
Zasługi dla Województwa Opol-
skiego” otrzymali: Władysław Maj, 
Czesław Mikrut, Zygmunt Popie-
larczyk oraz Teresa Strzelec.

ZBIGNIEW 
KUBALAŃCA, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 – W ostatnich latach moc-
no rozwijamy współpracę  
z różnymi środowiskami. Co-
raz ważniejszym partnerem 
samorządu województwa 
są m.in. strażacy ochotnicy, 
pełniący nieocenioną rolę 
w najmniejszych społecz-
nościach lokalnych. Marsza-
łek powołał także regionalne 
fora młodzieży i seniorów, 
które skupiają przedstawicie-
li z całego województwa i są 
ważnymi partnerami w dialo-
gu na rzecz rozwoju regionu. 
Te dwie organizacje bardzo 
się rozrosły. Seniorzy chcą 
być partnerem, a nie prob-
lemem. Środowiska te chcą 
uczestniczyć w naszych pra-
cach, chcą dzielić się swoim 
doświadczeniem. Forum mło-
dzieży zaś, to fantastyczni 
młodzi ludzie, którzy nam, 
urzędnikom, pokazują swoje 
oczekiwania. Słuchamy i kon-
sultujemy.
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Od kilku miesięcy mali 
pacjenci szpitala Clinique 
Ave Maria w Antsirabe na 
Madagaskarze korzystają 
ze sprzętu przekazanego 
przez opolskie Kliniczne 
Centrum Ginekologii, Po-
łożnictwa i Neonatologii. 

Na afrykańską wyspę pole-
ciał sprawny technicznie 
sprzęt, który uprzednio 

wspierał maluszki na opolskiej 
porodówce. To m.in. 10 pomp 
infuzyjnych, 4 inkubatory, 2 
lampy do fototerapii, budka tle-
nowa dla noworodków oraz wó-
zek do transportu niemowląt. 
Dodatkowe dwa aparaty prze-
kazała firma Aresto Med, która 
wsparła całą akcję logistycznie. 

NIEOCENIONA POMOC
Opole właśnie odwiedziła 

pracująca w klinice położniczej 
siostra Małgorzata Langner. 
Jak przyznaje, sytuacja pa-
cjentów, zwłaszcza tych ubo-
gich, jest wręcz dramatyczna. 
– Na Madagaskarze wszystko 
jest płatne. Pracuję w prywat-
nym szpitalu. Chory do nas 
przychodzi, zajmujemy się nim, 
a dopiero na koniec przy wyj-
ściu dajemy rachunek. W szpi-
talach państwowych trzeba 
wszystko wykupić. Lekarz wy-

pisuje receptę, a jak pacjent 
nie ma pieniędzy, to umiera 
na korytarzu. Ludzie, którzy 
przychodzą z daleka, nie są 
przygotowani, nie mają pienię-
dzy, żeby od razu płacić. Więc 
wybierają szpitale prywatne 
i w tym czasie szukają pienię-
dzy. Są też tacy, którzy nic nie 
mają. Wtedy szpital szuka pie-
niędzy i leczy ich za darmo – 
opowiada siostra Małgorzata. 

Sprzęt, z którego na Madaga-
skarze pacjenci kliniki korzystają 
od października, jest  potrzebny. 
Na Madagaskarze jest bardzo 
wysoka umieralność dzieci. – 
Nie mamy sprzętu do ratowania, 
a co dopiero leczenia maluchów. 

Dzięki tym urządzeniom możemy 
pomóc wielu dzieciom, co – mam 
nadzieję – przełoży się na mniej-
szą umieralność. Kiedyś zajmo-
waliśmy się tylko dziećmi z na-
szego szpitala, teraz przynoszą 
nam je z innych placówek. Dzięki 
temu sprzętowi możemy służyć 
innym. U nas dzieci urodzone 
w 32-34 tygodniu ciąży walczą 
o życie. Wiem, że np. w Opolu 
27 tygodniowe wcześniaki, dzięki 
współczesnej medycynie, mają 
duże szansę na zdrowie i życie  
– mówi misjonarka. 

CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIEJ 
Na Madagaskarze, choć 

s ą  l e ka r ze ,  n a j w i ę ks z y m 

problemem jest  brak spe-
cjalistycznego sprzętu, tak-
że tego d iagnostycznego. 
– Wierzymy, że uda się nam 
zdobyć brakującą aparaturę. 
Pomoc to także możl iwość 
przyjazdu lekarzy, którzy po-
dziel i l iby się z nami swoją 
wiedzą.  Brakuje nam spe-
c ja l is tów – or topedów, la-
ryngologów, chirurgów, nie 
mówiąc o anestezjologach, 
których u nas zastępują pie-
lęgniarze – wyjaśnia. 

S ios t ra  l i czy  na da lszą 
współpracę z opolskim szpi-
talem. – Nam się wszystko 
przyda. Na ten sprzęt czeka-
liśmy cztery miesiące. Było 
dużo kompl ikac j i  ce lnych. 
Radość, gdy w końcu sprzęt 
dotarł, była nie do opisania. 
Dzięki niemu czujemy się bez-
pieczniej – przyznaje francisz-
kanka. 

Arkadiusz Stotko z f irmy 
Aresto Med, cieszy się, że 
jego firma wsparła tę akcję. 
– Jeśl i  akcja się powtórzy, 
podobnie jak podczas ubie-
g łorocznej ,  wesprzemy ją 
logistycznie i dołożymy tro-
chę sprzętu. Warto przeczy-
tać o realiach Madagaskaru 
i  mieć pewną ref leksję, że 
żyjemy w kraju, gdzie nie mu-
simy umierać na szpitalnych 
korytarzach, gdy nie mamy 
pieniędzy – mówi.

Opolski sprzęt ratuje maluchy z Madagaskaru
ROMAN  
KOLEK, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 
 – Prawdziwym wyzwa-

niem okazał się transport 
sprzętu na Madagaskar. 
Udało się jednak urucho-
mić całą rzeszę dobrych 
serc i niemal bezkoszto-
wo dostarczyć go do celu. 
Zaangażowal i  s ię  w to 
m.in. Stowarzyszenie Po-
mocy Wzajemnej ,,Barka” 
i ks. Józef Krawiec, któ-
rzy zorganizowali trans-
port sprzętu z Opola do 
Warszawy. Opolska firma 
Aresto Med  cały sprzęt 
spakowała, przygotowa-
ła niezbędne dokumenty 
i nadzorowała procedurę 
odprawy w Urzędzie Cel-
nym w Opolu. Dodatkowo 
firma do sprzętu przeka-
zanego przez szpital  do-
łożyła dwa wysokiej klasy 
aparaty USG i kilka wag 
do ważenia noworodków. 
I wreszcie biuro podróży 
Nowa Itaka przejęło na 
siebie cały koszt trans-
portu z Warszawy aż do 
szpitala Clinique Ave Ma-
ria w Antsirabe na Mada-
gaskarze.

Siostra Małgorzata Langner ze szpitala na Madagaskarze liczy na 
dalszą pomoc Opolan

 – Poprawa bezpieczeń-
stwa zdrowotnego miesz-
kańców oraz wzrost ja-
kości i komfortu życia to 
najważniejsze cele Samo-
rządu Województwa Opol-
skiego w zakresie ochro-
ny zdrowia i  polityki 
społecznej – mówi Janina 
Okrągły, radna wojewódz-
twa, wiceprzewodnicząca 
Komisji Rodziny, Zdrowia 
i Spraw Społecznych.

Dz i ę k i  w y b u d o w a n e j 
w ostatnich latach ba-
zie Lotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego w Polskiej 
Nowej Wsi k/Opola, na którą 
przeznaczono ponad 7,5 mln 
zł, mieszkańcy Opolszczyzny 
mogą mieć pewność, że po-
moc w nagłej sytuacji dotrze 
do nich w możliwie najkrótszym 
czasie, dzięki czemu ich życie 
i zdrowie są zabezpieczone na 
najwyższym poziomie. W 2018 
roku opolska baza była jedną 
z kilku, które zrealizowały naj-

więcej misji. Przez nieco po-
nad rok działalności opolskie-
go LPR śmigłowiec wykonał 
prawie 550 lotów ratowniczych 
i transportowych między szpi-
talami. Śmigłowiec wylatuje na 
akcje każdego dnia i od świtu 
do zmierzchu pomaga ludziom 
w potrzebie, ratując pacjentów 
zarówno z naszego wojewódz-
twach, jak i spoza niego w wy-
padkach komunikacyjnych, 
oparzeniach, dusznościach, 
a nawet ukąszeniach.

Starania Samorządu Woje-
wództwa pozwoliły, by niemal 
58 mln euro z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2014-2020 można było prze-
znaczyć na realizację różnego 
rodzaju działań, które pozwo-
lą na znaczącą poprawę ja-
kości i skuteczności leczenia 
mieszkańców naszego regio-
nu. Korzystają z tego szpitale 
wojewódzkie i powiatowe, ale 
przede wszystkim mieszkańcy.

Tylko w latach 2017-2018 
szpitale wojewódzkie wspar-
to w pozyskaniu – z różnych 
źródeł – ponad 90 mln zł na 
remonty i inwestycje, a także 
na zakupy najwyższej jakości, 
nowoczesnego sprzętu oraz 
wyposażenia. Dzięki temu po-
prawiła się skuteczność i ja-
kość leczenia, jak również wa-
runki oraz komfort korzystania 
ze świadczeń zdrowotnych czy 
pobytu w szpitalu. Wiadomo, 
jak bardzo ważne jest poczu-
cie bezpieczeństwa podczas 

leczenia i rekonwalescencji, 
dlatego celem projektów i do-
finansowań jest to, aby pobyt 
w szpitalu,  był dla pacjentów 
jak najbardziej komfortowy.  

Niezwykle istotne są progra-
my zdrowotne i profilaktyczne. 
Pary, napotykające na trudno-
ści z poczęciem dziecka, od 
2016 r. mogą skorzystać z po-
mocy utworzonego Ośrodka 
Referencyjnego Leczenia Nie-
płodności, który powstał w ra-
mach „Programu kompleksowej 
ochrony zdrowia prokreacyjne-
go w Polsce w latach 2016 – 
2020”. Celem tej wyposażonej 
w nowoczesną aparaturę me-
dyczną placówki jest zwiększe-
nie dostępności do najwyższej 
jakości świadczeń z zakresu 
diagnostyki oraz leczenia nie-
płodności. Pozwoli to rodzinom, 
które pragną posiadać potom-
stwo na realizację – być może 
jeszcze niedawno odległych – 
marzeń. A kiedy już to marze-
nie się spełni, młode rodziny 
mają do dyspozycji programy 

zdrowotne pozwalające na roz-
szerzoną i kompleksową opiekę 
nad matką i małym dzieckiem. 

Dla osób z problemami zdro-
wotnymi zostały przygotowane 
i wdrożone programy zapobie-
gające chorobom cywilizacyj-
nym. 

Stale prowadzone są akcje 
informacyjne, zachęcające do 
wzięcia udziału w realizowa-
nych programach i projektach, 
tak, aby każdy mieszkaniec na-
szego województwa mógł sko-
rzystać z szerokich możliwości 
dbania o zdrowie, jakie dają 
organizowane przez samorząd 
województwa przedsięwzięcia. 

NIEMAL 

58 MLN EURO 
W LATACH 2014-2020  

PRZEZNACZONO NA ZNACZĄ-
CĄ POPRAWĘ JAKOŚCI  

I SKUTECZNOŚCI LECZENIA 
MIESZKAŃCÓW  

NASZEGO REGIONU.

Korzystają wszyscy mieszkańcy
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FUNDUSZE UNIJNE

Karolina Kondracka

36 minut – tyle trwała po-
dróż na trasie Wrocław 
Główny – Opole Głów-
ne. W rytmie wspania-
łych przebojów najnow-
szy opolski Impuls pobił 
o  trzy minuty rekord 
słynnego ekspresu „Lata-
jącego Ślązaka” z lat 30-
tych XX wieku.

Opolski Ekspres Dęty wy-
jechał na opolskie tory 
już po raz dziesiąty. Tym 

razem podróżowano na trasie 
Opole – Wrocław, a ambitnym 

celem wyprawy było pobicie 
rekordu prędkości przejazdu 
pomiędzy stolicami Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny, ustano-
wionego ... ponad 80 lat temu. 
Nie udało się to w drodze do 
Wrocławia, ale nikt nie miał 
wątpliwości, że rekord padnie 
w drodze powrotnej. W muzycz-
nej podróży po torach wyruszyli 
z Opolanami marszałek Andrzej 
Buła oraz członek zarządu wo-
jewództwa Szymon Ogłaza.

MUZYCZNIE I REKORDOWO
Uczestnicy wyprawy mieli 

okazję zwiedzenia pięknego 
wrocławskiego dworca i udziału 

w koncercie finałowym w Sali 
Sesyjnej na stacji Wrocław 
Główny.  – Tym koncertem pod-
sumowaliśmy 10 lat Opolskiego 
Ekspresu Dętego – mówił Prze-
mysław Ślusarczyk, dyrygent 
i pomysłodawca wydarzenia. 
Dodawał też, że to właśnie 83 
lata temu, 15 maja 1936 roku, 
ze stacji Bytom przez Gliwice, 
Kędzierzyn, Opole Główne, 
Wrocław wyruszył po raz pierw-
szy pociąg nazwany „Latającym 
Ślązakiem”, który rozwijał taką 
szybkość, jakiej do tej pory nie 
udało się przekroczyć. Okazało 
się, że tym razem, podczas po-
dróży powrotnej, rekord pobito.

PRZEDE WSZYSTKIM  
DOBRA ZABAWA ...

…i promocja korzystania 
z opolskich Przewozów Re-
gionalnych, które z roku na rok 
unowocześniają swoją ofertę. 
Bogata siatka połączeń, nowe 
składy, w tym siedem najnowo-
cześniejszych Impulsów to dobra 
alternatywa dla dojeżdżających 
codziennie do pracy i podróżują-
cych turystycznie. To najnowsza 
technologia i prędkości do 160 
km/h, których osiąganie jest moż-
liwe m.in. dzięki temu, że udało 
się wyremontować trasę E30 mię-
dzy Opolem a Wrocławiem.

JAK PODRÓŻ,  
TO TYLKO POCIĄGIEM

Zadowoleni byli pasażero-
wie specjalnego pociągu. – Su-
per zabawa, świetna obsługa 
i wspaniała organizacja. Pocią-
gi bardzo się zmieniły – szybko, 
czysto i przyjemnie. Jeszcze 
nie tak dawno często korzysta-
liśmy z połączenia pomiędzy 
Opolem a Gogolinem. Nazywa-
liśmy je grzechotką, ze względu 
na wstrząsy. Często zamienia-
ny auto na pociąg – przyznaje 
Edyta z rodziną.

Małgorzata z Opola wraz 
z mężem bardzo lubią podró-
żować, teraz zabierają również 
wnuki. – Opolskim Ekspre-

sem jedziemy już nie pierwszy 
raz, a ja codziennie korzystam 
z Przewozów Regionalnych, 
dojeżdżając do pracy z Opola 
– Grotowic do Opola Główne-
go. Pamiętam kolej sprzed kil-
kudziesięciu i kilkunastu lat – to 
zupełnie inne pociągi, komfort 
jazdy - m.in. pociągi z drew-
nianymi siedzeniami, okna ot-
wierane na taśmę – taki jeździł 
z Kluczborka do Olesna. 15 lat 
w Unii bardzo dużo zmieniło – 
przyznaje pasażerka.

In ic jatywa,  jak co roku, 
odby ła  s ię  p rzy  wsparc iu 
Samorządu Wojewódz twa 
Opolskiego i spółki Przewozy 
Regionalne. 

Opolski Ekspres Dęty z rekordem 

Rekord udało się pobić w trasie powrotnej z Wrocławia do Opola, 
która trwała 36 minut

Piotr Wrona

T r wa  n aj w i ę k s z y  r e -
mont i renowacja pała-
cu w Mosznej. Zamkowe 
okna nabierają nowego 
blasku, wymieniony zo-
stał system ogrzewania. 
Zmienia się też parkowe 
otoczenie. Turyści będą 
mieć powody do zadowo-
lenia, zyska też przyroda.

Jedna z  na jw iększych 
atrakcj i  turystycznych 
województwa opolskiego 

zawdzięcza swój blask m.in. 
unijnym dofinansowaniom. 
O umiejętności zdobywania 
dotacj i  świadczą statysty-
ki. Od 2015 roku do dziś na 
terenie zespołu pałacowo-
-parkowego zrealizowano 10 
projektów na łączną kwotę 5,3 
miliona złotych, z czego z ze-
wnątrz pozyskano 2, 85 milio-
na złotych. Teraz realizowane 
są 2 kolejne projekty na łącz-
ną kwotę 6,8 miliona złotych. 
Ich dofinansowanie uzyskane 
z Unii Europejskiej to prawie  
3 miliony złotych.

 – Zakończył się pierwszy 
etap prac konserwatorskich 
okien, które przez lata od-
kształciły się i były nieszczel-
ne. Zabiegi prowadzone były 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Zależy nam rów-
nież na ochronie środowi-
ska, dlatego postanowiliśmy 
zmienić sposób ogrzewania 
w zamku. Wymieniliśmy stare 
kotły na te zasilane peletem. 
Uszczelniliśmy również stropy 
– mówi Tomasz Ganczarek, 
prezes spółki Moszna Zamek. 

Zamek posiada 380 okien 
i 11 witraży, a renowacji do tej 

pory poddano 1/3 stolarki ze-
wnętrznej. 

POTRAFIĄ UBIEGAĆ SIĘ  
O DOFINANSOWANIE

Jak dodaje wiceprezes Ag-
nieszka Zagola, w ostatnich 
latach udało się zdobyć dofi-
nansowanie do kilku ważnych 
projektów.  Dotyczy ono nie 
tylko inwestycji, ale również 
projektów związanych np. 
z organizacją Festiwalu Mu-
zycznego Święta Kwitnących 
Azalii, międzypokoleniowych 
lekcji o bioróżnorodności czy 
organizacji nocnego zwiedza-

nia zamku.  – W ostatnich la-
tach szczególnie zadbaliśmy 
o roślinność. Zmiany powinni 
też zauważyć turyści.  Od-
nawiamy alejki, montujemy 
nowe ławki, instalujemy kosze 
na śmieci. Odmulony został 
staw Kalusznik i wzmocniono 
wokół niego skarpy, a także 
posadowiono pomosty. Prace 
konserwacyjne objęły także 
przyzamkowe rzeźby – mówi 
Agnieszka Zagola.

NIE TYLKO INWESTYCJE 
Zamek skorzys ta ł  rów-

nież w ramach  Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
z działań związanych z bio-
różnorodnością. Z gminami 
Strzeleczki i Krapkowice oraz 
powiatem krapkowickim reali-
zowany jest projekt za ponad 
5 milionów złotych, dofinanso-
wany z UE prawie 4 miliona-
mi złotych. – To komplekso-
we przedsięwzięcie, którego 
celem jest upowszechnienie 
wiedzy o bioróżnorodności 
biologicznej oraz potrzebie 
ochrony istniejącego eko-
systemu. Zaplanowal iśmy 

spotkania dla całych rodzin, 
a programem chcemy objąć 5 
tysięcy osób – wymienia Ag-
nieszka Zagola. 

Zamek sięgnął także po 
pieniądze z projektów trans-
granicznych. Wraz z czeskimi 
partnerami – gminą Rudoltice 
Śląskie i Miasto Albrechtice 
przewidziano szeroki zakres 
działań inwestycyjnych za 
niemal 14,73 miliona złotych. 
Dzięki tym pieniądzom prace 
przeniosą się na elewację za-
mku. Co ważne będzie miała 
miejsce renowacja tarasu, 
rewitalizacja historycznej fon-
tanny przed zamkiem, odbę-
dzie się drugi etap renowacji 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

Mimo bardzo szerokiego za-
kresu prac, zamek nie zamyka 
się przed turystami, a prace 
prowadzone są bez wyłączania 
działalności obiektu. 

Polski Disneyland jeszcze piękniejszy

W pałacu niemal przez cały czas trwają prace remontowe

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa opolskiego

 – To wspaniały przykład wykorzystania fun-
duszy europejskich. Jechaliśmy Impulsem dofi-

nansowanym w 85% z Regionalnego Programu Operacyjne-
go, po torach wyremontowanych dzięki unijnym funduszom 
z programów krajowych, na wrocławski dworzec, który zyskał 
nowy blask w 2012 roku, również dzięki pieniądzom unijnym. 
Te 15 lat było dla kolei niezwykle istotne. Jeszcze przez kilka 
lat, dopóki nie skończy się Krajowy Program Kolejowy, bę-
dziemy mieli do czynienia z utrudnieniami, lecz nasze drogi 
kolejowe zmieniły się niesamowicie i dzięki temu można bić 
takie rekordy prędkości.

W 2018 ROKU ODWIEDZIŁO 
MOSZNĄ OKOŁO 

250 000 
OSÓB. 
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15 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
To były wyjątkowe dni otwarte, bo organizowane w 15 rocznicę wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej. 

Wydarzenia odbywały się w całym regionie. Swoje drzwi otworzył Regionalny Ze-
spół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, gdzie chętni mogli np. skorzystać z sy-
mulatora jazdy samochodem ciężarowym. Tłumy odwiedziły Zamek w Mosznej 

oraz tamtejszy park, gdzie zorganizowano grę terenową „Poszukiwacze bioskar-
bów”. W Dobrodzieniu nie brakowało atrakcji da całych rodzin. W Stobrawskim 
Parku Krajobrazowym można było zostać tropicielem, Muzeum Śląska Opolskiego 
zaprosiło na unikatową wystawę, można było wziąć udział w nagraniu w studiu 
w Muzeum Polskiej Piosenki. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neona-
tologii zorganizowało zaś porady , badania i warsztaty dla przyszłych mam.  

Piknik z Funduszami Europejskimi mimo niepogody zgromadził wiele osób. Atrakcje czekały nie tylko 
na najmłodszych

W nowoczesnym studiu nagrań Muzeum Polskiej Piosenki można 
było nagrać hymn Unii Europejskiej – Fot. Muzeum Polskiej Piosen-
ki w Opolu

 Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu zaprosił na nocną jazdę symulatorem samo-
chodu ciężarowego     Fot. RZPWE w Opolu

W Muzeum Śląska Opolskiego otwarto czasową wystawę Eryki 
i Jana Drostów, wybitnych projektantów szkła i ceramiki z naszego 
regionu  Fot. MŚO

 Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu zaprosił na nocną jazdę symulatorem samo-
chodu ciężarowego     Fot. RZPWE w Opolu

Wyjątkowa multimedialna wystawa prac Jana Cybisa w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
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OSTATNIE LATA  
TO SUKCES NAS WSZYSTKICH
Od 15 lat należymy do Unii 
Europejskiej, która wspie-
ra rozwój naszego kraju, 
naszego regionu, każde-
go powiatu, gminy, miej-
scowości. Rzeczywistość 
wokół świadczy o tym, że 
bardzo dobrze wykorzy-
staliśmy ten czas i te moż-
liwości – mówi marszałek 
Andrzej Buła. 

Wpływ unijnych funduszy na 
nasze życie widać na każdym 
kroku – to są nowe drogi, coraz 
lepiej wyposażone szpitale, roz-
budowywane szkoły i uczelnie. 
To rozwój firm, które są coraz 
bardziej nowoczesne. 

Unia Europejska jest ogrom-
ną szansą dla młodych, któ-
rej nasze pokolenie nie miało 
– dzięki otwartym granicom 

mogą swobodnie podróżować, 
mogą uczestniczyć i uczestniczą 
w wielu europejskich projektach. 
Poznają uczniów wielu krajów, 
uczą się od siebie nawzajem, 
zawierają nowe przyjaźnie. Te 
doświadczenia pomagają im 
w zdobywaniu nowych umiejęt-
ności, które na pewno przydadzą 
się im w dorosłym życiu. 

Te ostatnie lata to sukces nas 

wszystkich. Dokonaliśmy ogrom-
nego skoku cywilizacyjnego, ko-
rzystamy z bycia w rodzinie kra-
jów Unii Europejskiej. Powstały 
nowe inwestycje, podejmowane 
są ciekawe inicjatywy, region 
pięknieje, ale przede wszystkim 
oferuje coraz lepsze warunki ży-
cia. To wszystko wpływa na po-
prawę jakości życia nas, Pola-
ków, mieszkańców opolskiego. 

W nowych pracowniach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy można było zostać tropicielem    
Fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Najmłodsi uczyli się designu w dobrodzieńskiej Dobrotece 
Fot. Dobroteka

Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego można było przyjść na 
badania i po poradę   Fot. USK w Opolu Po modernizacji otwarto opolską siedzibę Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wykorzystało okazję do przekazania istotnych informacji o kolejnych funduszach dla firm  Fot. OCRG

15 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
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Karolina Kondracka 

Tysiące inicjatyw, projek-
tów, spotkań, serdecznych 
uścisków rąk, ale przede 
wszystkim przyjaźnie, 
wspomnienia i plany na 
przyszłość. Współpracu-
ją samorządy, organiza-
cje pozarządowe, szkoły, 
uczelnie. Opolskie part-
nerstwa to „partnerstwa 
bez granic”.

Zaczęło się od samorządów, 
później dołączyły organiza-
cje pozarządowe, uczelnie, 

szkoły, instytucje. Projekty stały 
się coraz śmielsze, ewoluowały, 
z roku na rok przybywało part-
nerów. Wejście do Unii Europej-
skiej to nie tylko otwarte granice, 
ale również zmiana mentalności 
i wzajemne otwieranie się na 
partnerów. Podczas uroczystej 
gali wyróżniono tych najaktyw-
niejszych. Wyłoniono kilkunastu 
laureatów nagrody „Partner-
stwo bez granic – Opolskie 15 
lat w Unii Europejskiej”. Do na-
jaktywniejszych trafiły również 
„Opolskie Gwiazdy Europy”. Pod-
czas gali podkreślano często, że 
wielu inicjatyw nie byłoby bez 
przemian w Europie.

ZASZŁA WIELKA ZMIANA
– Gdy Europa zaprosiła nas 

do wspólnoty, wiedzieliśmy, jak 
wykorzystać to, co zostało nam 
dane. Równolegle budowaliśmy 
społeczeństwo obywatelskie,  

pozwalaliśmy rozwijać się orga-
nizacjom pozarządowym. Orga-
nizowaliśmy dla nich konkursy, 
mechanizmy f inansowania. 
Opolanie udowodnili, że potrafią 
doskonale te pieniądze spożyt-
kować. To dzięki nim mamy tak 
bogatą współpracę zagraniczną 
– podkreślał marszałek Andrzej 
Buła.  Wśród wielu udanych 
i wciąż kontynuowanych inicja-
tyw wymieniał zawody drwali 
w Bobrowej, piłkę wodną stra-
żaków w Przechodzie, wspólne 
gotowanie czy muzykowanie, 
staże lekarzy z Ukrainy w opol-
skich szpitalach. 

Wśród samorządów wy-
różnionych „Opolską Gwiazdą 
Europy” znalazł się Powiat Kę-
dzierzyńsko – Kozielski. Staro-
sta Małgorzata Tudaj przyzna-
wała, że 15 lat obecności w UE 
diametralnie zmieniło krajobraz 
polskich samorządów. – To 
ogromne zmiany w oświacie, 
drogach, pomocy społecznej 
czy służbie zdrowia. Nauczy-
liśmy się pisać projekty. Teraz 
korzystamy z tego pełnymi gar-
ściami. Czujemy się Europej-
czykami, podróżujemy. Nikogo 
nie dziwi koncert w Wiedniu, 
Bonn czy Paryżu. Europa stała 
się otwarta i to stało się cudow-
ne – mówiła. 

Gmina Otmuchów od wie-
lu lat współpracuje z czeskimi 
partnerami. – Nawiązaliśmy 
partnerstwo z czeskimi straża-
kami z gminy Widnawa, odda-
lonej od Otmuchowa dosłownie 
o kilka kilometrów. Współpraca 
kwitnie szczególnie pomiędzy 
OSP Łąka i OSP Widnawa. To 
szkolenia strażackie, zawody 
w Kałkowie, Otmuchowie, Wid-
nawie czy Jaworniku – wymie-
niał Jan Woźniak, burmistrz 
Otmuchowa. Polscy i czescy 

partnerzy  służą sobie wzajem-
ną pomocą również w sytua-
cjach kryzysowych.

POZNAWANIE ŚWIATA  
I SIEBIE NAWZAJEM

Krzysztof Pawlak z Fun-
dacji dla Dzieci i Młodzieży 
„Piastun” od 12 lat zajmuje 
się projektami młodzieżowymi 
wspólnie z partnerami z Ukra-
iny, ale też z Rosji i Białoru-
si ,   skierowanymi m.in. do  
młodzieży niepełnosprawnej, 
uzdolnionej czy wolontariu-
szy. – Nasze projekty wyni-
kają z potrzeb młodych ludzi. 
Dlatego trwają, rozwijają się, 
a informacje o nich przeka-
zywane są dalej. To szansa 
dzielenia się doświadczeniami 
z młodzieżą zza wschodniej 
granicy, to przykład współpra-
cy ludzi różnych kultur – mó-
wił. Fundacja „Piastun” otrzy-
mała wyróżnienie w kategorii 
organizacje pozarządowe za 
„Dialog międzykulturowy bez 
barier” – integracyjny projekt 
edukacyjno-kulturowy dla mło-
dzieży z uszkodzonym narzą-
dem słuchu z województwa 
opolskiego i Iwanofrankiwska. 

Korneliusz Wiatr, muzyk, za-
łożyciel i dyrygent Wind Band 
od lat podróżuje z młodzieżą 
po całym świecie. Koncertując, 
grupa muzyków ma nie tylko 
okazję poznania ciekawych za-
kątków globu, ale również spo-
sobność do spotkań, rozmów 
i wspólnej artystycznej pracy. 

 – Muzykującą w różnych 
krajach młodzież bardzo wie-
le łączy. Mają podobne pasje, 
ćwiczą, grają na instrumen-
tach – powiedział Korneliusz 
Wiatr, który odebrał nagrodę 
w kategorii  organizacje  poza-
rządowe. 

REGION

Partnerstwo  
nie zna granic

Najlepsi we współpracy zagranicznej w kategorii „organizacje pozarządowe”

Z radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Opolskiego, 
Robertem Węgrzynem, 
rozmawia Daniel Pali-
mąka 

 – Był Pan posłem na 
Sejm RP, dziś sprawuje 
mandat radnego sejmiku 
województwa. Gdzie do-
strzega Pan największe 
szanse dla regionu, które 
mogą zwrócić na niego uwa-
gę turystów i inwestorów?

 – Nasz region jest na 
końcu stawki pod względem 
wykorzystania sektora usług. 
Mnie natomiast razu przycho-
dzi na myśl wspaniałe dzie-
dzictwo kulturowe wojewódz-
twa, ale też mnóstwo atrakcji  
związanych z przyrodą, kra-
jobrazem i ukształtowaniem 
terenu. Mamy wręcz obowią-
zek zadbać o to, by ten cały 
potencjał był wyeksponowa-
ny i przysłużył się rozwojowi 
Opolszczyzny. W ostatnich la-
tach samorząd województwa 
opolskiego tak lokuje działa-
nia, by turystyka w regionie 
się rozwijała i efekty tego wi-
dzimy na każdym kroku. Nad-
chodzi jednak ważny moment 
– budujemy nową strategię 
rozwoju i przygotowujemy się 
do negocjacji RPO na nową 
perspektywę unijną. Dlatego 
też ważne jest, by ten czas 
wykorzystać i nie zmarnować 
szans na wsparcie sektora 
usług.

 – Na co dzień jest Pan 
też przedsiębiorcą, właśnie 
w branży turystycznej. Czy 
ta branża jest silna w na-
szym województwie ?

 – Od blisko 4 lat żaden 
przedsiębiorca nie ma łatwo. 
Wciąż nowe podatki, zwięk-
szająca się biurokracja i kon-
trola. Mimo to firmy w branży 
turystycznej na Opolszczyźnie 
radzą sobie  całkiem nieźle. 

Duże wsparcie i zrozumienie 
płynie ze strony marszałka 
województwa, a wkład pie-
niędzy europejskich widzimy 
w postaci wielu nowych ośrod-
ków, hoteli i restauracji. Bar-
dzo ważne jest też, że przed-
siębiorcy w branży starają się 
wzajemnie wspierać, a nie 
zwalczać.

 – Prowadzi Pan działal-
ność u podnóża Góry Świę-
tej Anny. Jakie ma ona zna-
czenie dla województwa?

 – Trudno jest to znaczenie 
ot tak, określić, by właściwie 
i precyzyjnie przekazać war-
tości, jakie niesie dla naszego 
regionu. Przede wszystkim 
jest to miejsce kultu, ważny 
element turystyki sakralnej, 
miejsce p ie lgrzymek.  Ma 
ogromny wkład w racjonalne 
rozumienie chrześcijaństwa. 
Po drugie, Góra Świętej Anny 
niesie wielkie przesłanie histo-
ryczne i jest symbolem tego, 
że wielokulturowość i wielona-
rodowość winny być zawsze 
walorem, a nigdy zarzewiem 
konfliktu. Po trzecie zaś, ob-
szar ten jest bardzo atrakcyjny 
przyrodniczo i geograficznie, 
więc stanowi również natu-
ralną atrakcję turystyczną. 
Dlatego wymaga szczególnej 
dbałości.

Wykorzystajmy  
nasze dziedzictwo 
dla rozwoju

LISTA WSZYSTKICH 
NAGRODZONYCH   

NA STRONIE 

www.opolskie.pl 

Opolskie Wiadomości Regionalne
Redakcja: 45-082 Opole, 
ul. Piastowska 14 p. 182, 
tel. 77 54 16 590

Redaguje zespół:  biuro.prasowe@opolskie.pl, www.opolskie.pl 
Redaktor naczelny: Violetta Ruszczewska
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Zastrzegamy sobie prawo wyboru i skracania tekstów. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy.



Maj 2019  OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE 9

www.opolskie.pl

REGION

Piotr Wrona

Dziesiątki nagród, zaba-
wy dla młodzieży i panel 
dyskusyjny dla nauczycie-
li i samorządów. Gala 15 
lat opolskiej nauki i edu-
kacji w Unii Europejskiej, 
to czas gratulacji, ale też 
wyznaczania nowych ce-
lów. Wszyscy podkreślali, 
że sukcesu nie byłoby bez 
dofinansowań z Unii Eu-
ropejskiej.

W Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowym 
w Opolu, gdzie od-

bywała się gala, gościli także 
uczniowie. Czekało tam na nich 
wiele atrakcji, odbierali też na-
grody za udział w konkursach 
poświęconych Unii Europej-
skiej. Marszałek województwa 
Andrzej Buła, który wręczał 
„Opolskie Gwiazdy Europy”, za-
równo indywidualnym osobom, 
jak i samorządom, instytucjom 
i szkołom, podkreślał, że woje-
wództwo opolskie dynamicznie 
zmienia się dzięki wsparciu 
z Brukseli.

 – To spotkanie chcę za-
dedykować  nauczyc ie lom 
z całego województwa. Zrea-
lizowaliśmy tysiące projektów, 
a pomocą objęliśmy mnóstwo 

młodzieży, która korzystała 
z różnorodnych programów. To 
wszystko dzięki nauczycielom, 
którzy swoją pracą sprawili, że 
nasza edukacja jest nowoczes-
na – mówił.

Nauczycielka z Solarni, Wio-
letta Klimanek, zauważała, że 
unijne projekty dają wiele moż-
liwości – Szkoła jest nowoczes-
na, a dzieci mają wiele szans, 
aby się rozwijać – mówiła. 
Uczennicy z jej klasy, Paulinie, 
najbardziej podoba się pro-
gramowanie robotów. – Dużo 
dowiedzieliśmy się o kompute-

rach. Bawiliśmy się robotami, 
nasza szkoła ma je na włas-
ność –  opowiadała.

Lesław Tomczak, dyrektor 
Regionalnego Zespołu Placó-
wek Wsparcia Edukacji, cieszył 
się, że opolskie szkoły są no-
woczesne. Wyliczał: – 220 mi-
lionów złotych, 700 szkół biorą-
cych udział w projekcie, ponad 
90 tysięcy dzieci, nauczyciele. 
To liczby, które są imponujące. 
Nasi nauczyciele chętnie ko-
rzystają z projektów. Wspólnie 
pracujemy, doskonale uczymy 
przez zabawę, pomagamy wy-

posażać pracownie kształcenia 
zawodowego. 

Korzystamy z projektów, 
dzięki którym uczniowie mają 
do wyboru wiele zajęć. To 
m.in. wyjazdy do firm, które 
dały możliwość poznania no-
wych technologii. Szkoła polska 
przez ostatnie 15 lat diametral-
nie się zmieniła – stwierdzał 
dyrektor szkoły w Czepielowi-
cach, Tomasz Komarnicki, któ-
ry jest również radnym powiatu 
w Brzegu.

Specjalne nagrody odebrali 
przedstawiciele uczelni. Rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nysie prof. Prze-
mysław Malinowski, przypo-
mniał projekty, na które uczel-
nia otrzymała pieniądze. – Do 
tej pory wydaliśmy 13 milionów 
złotych. Teraz mamy zakon-
traktowane ponad 19 milionów 
złotych. Gdyby nie te pieniądze, 
nie byłoby możliwości takiego 
rozwoju i nie bylibyśmy na tym 
etapie, na którym jesteśmy. 
Centrum Badawczo-Eduka-
cyjne Konserwacji Zabytków, 
Regionalne Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii Innowa-
cyjnych to nasze pomysły na 
współpracę z nowoczesnymi 
przedsiębiorstwami – zauważał 
rektor.

Joanna Kostuś z Akademi-
ckiego Inkubatora Przedsiębior-
czości Uniwersytetu Opolskie-
go nie kryła dumy, że uczelnia 
dobrze wykorzystuje unijne do-
finansowania. – Od początku 
wstąpienia do Unii Europejskiej, 
tylko w obszarze rozwoju kapi-
tału ludzkiego, zrealizowaliśmy 
75 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania ponad 91 milio-
nów złotych. Na samą dydakty-
kę, łącznie z inwestycjami, uzy-
skaliśmy dodatkowo ponad 207 
milionów złotych. Te pieniądze 
wydawane są na rzecz studen-
tów i uczelni  – mówiła.

Opolska edukacja  
ma powody do radości

Violetta Ruszczewska

Promuje region niemal na 
wszystkich imprezach wy-
stawienniczo-targowych, 
zawsze wzbudzając za-
chwyt i zainteresowanie. 
Teraz twórcy ludowi, pod 
patronatem władz regio-
nu, wystąpili z wnioskiem 
o wpisanie jej na krajo-
wą listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.

List intencyjny w tej spra-
wie podpisano w Muzeum 
Wsi Opolskiej, a jego syg-

natariuszami są twórcy ludowi 
i  inicjatywa Opolskie Dziouchy.  
Sandra Murzicz, inicjatorka pro-
jektu Opolskie Dziouchy podkre-
śla, że warto dbać o tę tradycję 
i promować ją jak tylko się da, 
bo możemy z niej być w regio-
nie dumni. – To są małe dzieła 
sztuki, które powstają na bardzo 
delikatnym tworzywie, są bardzo 

misternie wykonanie. To nasze 
dziedzictwo – stwierdza.

Jak mówi dyrektor Muzeum 
Wsi Opolskiej, Jarosław Gałęza, 
trudno precyzyjnie określić czas, 
kiedy ludność zamieszkująca 
Śląsk Opolski zaczęła zdobić 
jajka lub wykonywać przedmioty 
w kształcie jaj, które służyły do 
celów kultowych. – Z pewnoś-
cią można stwierdzić, że miało 
to miejsce już w X w., bowiem 
z tego właśnie okresu pocho-
dzą odkryte podczas wykopalisk 
archeologicznych na opolskim 
Ostrówku, zabytki w kształcie 
jaja, wykonane z wypalonej cera-
miki, która została pomalowana 
farbami. 

Z przekazów ustnych i opra-
cowań pisemnych wynika na-
tomiast, że w XIX w. na Śląsku 
Opolskim powszechnie stoso-
wana była technika zdobienia 
jaj, polegająca na ryciu wzoru 
na powierzchni zafarbowanego 
jajka. Miejscowa ludność nada-

ła im nazwę kroszonki. Nazwa 
ta wywodzi się od słowa „krasa” 
oznaczającego czerwień lub 
urodę. 

Dz i ś  o  tę  t radyc ję  dba 
m.in. bierkowickie muzeum – 
to tu od 1991 roku organizo-
wany jest  Wojewódzki Kon-
kursu Plastyki Obrzędowej 
Kroszonki Opolskie – dzięki 

temu posiada ono dzisiaj naj-
większą w kraju kolekcję kro-
szonek, liczącą ponad 3000 
eksponatów. 

To n ie  jedyna t radyc ja , 
związana z naszym regionem, 
wobec której podjęto starania 
o umieszczenie na krajowej 
liście niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturowego. Marszałek 

województwa jest także patro-
nem honorowym starań o wpi-
sanie na nią zwyczaju wodzenia 
niedźwiedzia. Elementy wpisa-
ne na listę mogą być następnie 
zgłoszone do wpisu na listę 
reprezentatywną niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości prowadzoną przez 
UNESCO.

Kroszonka naszym dziedzictwem

 – Dzięki programom unijnym opolscy uczniowie mają nie tylko wyremontowane i doposażone szkoły, 
ale o wiele więcej możliwości uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych

Wniosek został uroczyście podpisany w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach
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OBSZARY WIEJSKIE

Piotr Wrona

Liderzy wiejscy i rolnicy 
z całego województwa zo-
stali docenieni. Otrzymali 
Opolskie Gwiazdy Europy 
za to,  że z powodzeniem 
wykorzystują udogod-
nienia i dofinansowania, 
związane z byciem we 
wspólnocie państw Unii 
Europejskiej.

Opolska wieś jest dzisiaj 
przykładem doskonale 
wykorzystanej szansy. 

Dotyczy to nie tylko inwestycji 
w infrastrukturę, ale istotnych 
projektów zrealizowanych przez 
lokalnych liderów. To dzięki ich 
wytrwałości, uporowi i niezwy-
kłej pomysłowości opolskie wsie 
są coraz piękniejsze i aktywne. 
Zakup sprzętu rolniczego, wolny 
rynek, konkurowanie produktami 
w całej Europie i stworzenie roz-

poznawalnej marki opolskiego 
produktu, to szansa wykorzysta-
na przez wielu rolników.

ZYSKALI ROLNICY…
Gospodarstwo rolne prowa-

dzone przez Annę i Sławomira 
Górków w miejscowości Masów 
w gminie Łubniany postawiło na 
hodowlę ekologiczną drobiu. Po 

kilku nieudanych próbach po-
stawiliśmy na zdrową żywność. 
Wtedy zrodził się też pomysł, 
aby sprzedawać ją bezpośred-
nio naszym klientom. Przez te 
15 lat w Unii Europejskiej wieś 
bardzo się zmieniła. Korzysta-
my z dofinansowań głównie do 
zakupu sprzętu, mamy też do-
płaty. Przebudowaliśmy dawne 

budynki z poprzedniej hodowli 
i dostosowaliśmy do naszej pro-
dukcji – mówi Sławomir Górka. 
Dziś gospodarstwo dostarcza 
klientom jajka, kaczki, kurczaki, 
gęsi, które posiadają certyfikat 
ekologiczny.

– Aż się nie chce wierzyć, że 
to 15 lat. Ten czas wniósł bardzo 
wiele do rolnictwa. Dzięki tym 

pieniądzom odzyskaliśmy świet-
ną pozycję w Europie – mówi 
producent roślinny spod Strze-
lec Opolskich, Andrzej Jan-
czyszyn. Gospodarstwo, które 
prowadzi wraz z żoną, specja-
lizuje się w uprawie zbóż, rze-
paku i buraków cukrowych oraz 
produkcji zwierzęcej. W ramach 
działania „Młody Rolnik” zaku-
pili agregat uprawowo-siewny, 
a w ramach modernizacji go-
spodarstwa rolnego, przyczepy 
do transportu rolnego o łącznej 
ładowności 21 t. Gospodarstwo 
jest członkiem Grupy Producen-
tów Roślin Oleistych.

…I WSZYSCY MIESZKAŃCY
Kazimiera Lewicka, sołtys 

Ciska, cieszy się ze zmian, jakie 
zaszły na wsi. – Z dotacji zmie-
nia się również otoczenie ma-
łych miejscowości. Budowane 
są place zabaw, remontowane 
miejsca spotkań, zmieniają się 
drogi czy modernizowana jest 
straż pożarna, powstają nowe 
parkingi – dodaje.

Podczas gali „15 lat opol-
skiej wsi w Unii Europejskiej” 
wyróżnienia „Opolskie Gwiaz-
dy Europy” odebrało 48 sołty-
sów i liderów wiejskich oraz 21 
przedsiębiorców rolnych. 

Mamy Gwiazdy Europy  
na obszarach wiejskich

Na uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej wręczono „Opolskie Gwiazdy Europy” najaktywniejszym 
liderom wiejskim i rolnikom

Karolina Kondracka

Blisko 250 tysięcy złotych 
na 26 inicjatyw na opol-
skich wsiach przekazał 
w ramach dziewiętnaste-
go już konkursu zarząd  
województwa opolskiego. 
W tym roku wiele z tych 
przedsięwzięć nawiązuje 
do 15 – lecia obecności 
w Unii Europejskiej.

Wiele z projektów to do-
brze znane inicjatywy, 
kontynuowane od lat 

i cieszące się ogromnym zain-
teresowaniem lokalnych spo-
łeczności. Wsparcie otrzyma-
ły m.in. takie wydarzenia jak: 
„Złota Kosa” XIX Turniej Żniwo-
wania Metodami Tradycyjnymi 
– organizator Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Lasocice i Piątko-

wice, Opolskie Gwiazdy Europy 
– Śląski Oktoberfest – organi-
zator Stowarzyszenie Rozwoju 
i Odnowy Wsi Pawłowice czy 
IX Opolski Jarmark Folkloru 
– organizator Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Do-
lina Stobrawy”. To pomysły lo-
kalnych liderów społecznych, 

społeczników, stowarzyszeń, 
sołtysów czy samych miesz-
kańców wsi. 

Na pomysł organizacji „Pik-
niku zamkowego w Dąbrowie 
– Opolskie Gwiazdy Europy” 
wpadli tamtejsi strażacy OSP. 
Festiwal „Zamczysko” co roku 
promuje nasz park w Dąbrowie, 
naszą gminę i zamek. Wspólnie 
z radą sołecką wyszliśmy z ini-
cjatywą, aby poszerzyć formułę 
tego wydarzenia. Będzie wiele 
atrakcji m.in. symboliczne sa-
dzenie drzewek dla potomnych 
– wyjaśnia wiceprezes zarządu 
OSP Dąbrowa, Marek Olender. 

Najbardziej aktywnych w wy-
korzystywaniu pieniędzy unij-
nych chce wyróżnić Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów”. Anna Go-
lec, szefowa stowarzyszenia 

wyjaśnia, że stanie się to pod-
czas … rajdu rowerowego „Ro-
werem aleją Opolskich Gwiazd 
Europy”. – Planujemy cztery ta-
kie rajdy. Wezmą w nich udział 
samorządowcy i mieszkańcy, 
którzy odwiedzą nasze sołe-
ctwa i najbardziej aktywnym 
stowarzyszeniom i miejsco-
wościom wręczymy Opolskie 
Gwiazdy Europy. Będzie to 15 
gwiazd – symbolicznie na na-
sze 15-lecie wstąpienia do Unii 
Europejskiej – precyzje Anna 
Golec. 

Stowarzyszenie „Martinus” 
z Tarnowa Opolskiego chce 
przybliżyć mieszkańcom histo-
rię i dziedzictwo miejscowości. 
Prezes Anna Gebauer przy-
znaje, że szykuje się mnóstwo 
ciekawych wydarzeń. Chcemy 
przybliżyć mieszkańcom war-

tości historyczne na nowo. Za 
pieniądze otrzymane z urzędu 
marszałkowskiego zakupimy 
także sprzęt umożliwiający re-
alizację tych zadań – wyjaśnia. 

Aktywnie i pomysłowo na opolskiej wsi KSOW
DLA OPOLSKICH WSI 

W ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich 15 projek-
tów otrzyma w sumie ponad 
350 tysięcy złotych. 
W styczniu Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło 
konkurs dla partnerów KSOW  
na wybór zadań na rok  2019 
r. Do konkursu  wpłynęło 17 
wniosków, Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego wybrał  do 
realizacji 15 pozytywnie oce-
nionych wniosków.
Wśród beneficjentów znaleźli 
się: Izba Rolnicza w Opolu, 
Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie, Fun-
dacja Ludzie – Środowisko 
– Ekologia, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Lipowa, Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bierawie,  gminy Otmu-
chów, Pokój, Lewin Brzeski, 
Prudnik i Polska Cerekiew, 
lokalne grupy działania „Pła-
skowyż Dobrej Ziemi”, „Euro-
-Country”, „Nyskie Księstwo 
Jezior i Gór”,  „Stobrawski 
Zielony Szlak” oraz „Górna 
Prosna”.

Beneficjenci konkursu na projekty związane z upowszechnianiem rozwoju i odnowy wsi opolskiej

STANISŁAW RAKOCZY, 
członek zarządu województwa opolskiego:

– 15 lat obecności w Unii Europejskiej uwolni-
ło niesamowitą energię, aktywność mieszkańców 
oraz zmieniło krajobraz opolskiej wsi, która w mojej 

ocenie jest najpiękniejsza w Polsce. Przyznane dotacje to bar-
dzo sensownie wydane pieniądze. Projektów jest coraz więcej. 
Pojawiają się kolejni liderzy, społecznicy i to nas bardzo cieszy. 
Należy pamiętać, że Polska to nie tylko duże miasta, ale też 
powiaty, miasteczka, wsie, gdzie ludzie chcą lepiej żyć. Dzięki 
swojej aktywności w pozyskiwaniu dotacji potrafią sami zadbać 
o siebie, swoje otoczenie i sąsiadów.



Maj 2019  OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE 11

www.opolskie.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Już wkrótce rusza trzecia edycja Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego w woje-
wództwie opolskim. 

3 000 000 ZŁOTYCH DO PODZIAŁU
Kwota budżetu podzielona została w równych częś-

ciach – po 600 tys. złotych – na pięć subregionów: 
miasto Opole i powiat opolski; powiaty nyski i brzeski; 
powiaty kluczborski, namysłowski i oleski; powiaty 
głubczycki, krapkowicki i prudnicki; powiaty strzelecki 
i kędzierzyńsko-kozielski.

ZGŁASZANIE ZADAŃ
Zgłaszać będzie można zadania o charakterze 

kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, edu-
kacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym 
lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Li-
czyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, któ-

ra przyczyni się do rozwoju województwa. Zadania 
mogą mieć zasięg powiatowy i subregionalny, czyli 
obejmujące co najmniej dwa powiaty. Wartość zada-
nia powiatowego powinna się mieścić w granicach  
50 000-100 000 zł, zdania subregionalnego – 70 000-
-150 000 zł

Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 
podpisów, dla subregionalnego – 100. 

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec woje-
wództwa. 

CO NOWEGO?
W nowej edycji wprowadzono możliwość odwołania 

od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. 
Zgłaszający zadanie będzie mógł wnieść odwołanie 
w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zadań dopuszczo-
nych do głosowania. Odwołania rozpatruje Zarząd Wo-
jewództwa Opolskiego. 

Kolejna szansa dla aktywnych
WAŻNE TERMINY MARSZAŁKOWSKIEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

i Zgłaszanie zadań przez mieszkańców  
– od 10 do 30 czerwca

i Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych  
do głosowania – do 14 sierpnia

i Czas na wniesienie i rozpatrzenie odwołań 
– do 28 sierpnia

i Ogłoszenie ostatecznej listy zadań 
 dopuszczonych do głosowania 
 – do 6 września
i Głosowanie mieszkańców  

– od 10 do 25 września
i Ogłoszenie wyników – do 22 października

Więcej – na stronie www.budzet.opolskie.pl 

Już wkrótce po raz kolejny będziemy wybierać na-
jaktywniejsze osoby i organizacje pozarządowe 
w regionie. 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił już konkurs 
Opolska Niezapominajka. Ten tytuł zarezerwowany jest 
dla najlepszej i najefektywniej działającej organizacji po-

zarządowej minionego roku. Zgłoszenia mogą nadsyłać m.in. 
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i instytucje, kościoły 
i związki wyznaniowe oraz sami zainteresowani do 30 maja.

W czerwcu natomiast rozpoczyna się kolejny konkurs, w któ-
rym nagrodzone zostaną osoby działające na rzecz dobra 
wspólnego.  Społecznikiem Roku Województwa Opolskiego bę-
dzie mógł zostać mieszkaniec regionu, który działa nieodpłatnie 
na rzecz innych i swojego otoczenia i czyni to od lat z dużym 
zaangażowaniem, zachęcając do działania także innych.

Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu będą mogły zgła-
szać organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie oso-
by fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organiza-
cji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Szukamy  
Niezapominajki 
i Społecznika!

Informacje na temat konkursów można otrzymać w Biu-
rze Dialogu  i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego pod numerem telefonu  
77 4467 845. 
Wszystkie szczegóły na stronie www.opolskie.pl 
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SUKCES RESTRUKTURYZACJI 
PRZEWOZÓW REGIONALNYCH 
TO EFEKT ŻELAZNEJ KONSE-
KWENCJI W PROWADZENIU 
ZMIAN WEWNĄTRZ ORGANI-
ZACJI, WSPARCIA AGENCJI 
ROZWOJU PRZEMYSŁU, ZAAN-
GAŻOWANIA PRACOWNIKÓW,  
A TAKŻE BLISKIEJ WSPÓŁPRACY 
Z SAMORZĄDAMI WOJEWÓDZ-
KIMI. ZMIANY WPROWADZONE 
W LATACH 2015-2018 OBJĘŁY 
KAŻDY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI, KTÓRA POD MARKĄ 
POLREGIO JEST NAJWIĘKSZYM 
PASAŻERSKIM PRZEWOŹNIKIEM 
KOLEJOWYM W POLSCE.

8 maja, na konferencji POLREGIO 
#żelaznakonsekwencja w Warszawie, 
Spółka Przewozy Regionalne przedsta-
wiła sukces gigantycznej transformacji, 
której dokonano w latach 2014-2018. 
Podczas wydarzenia zaprezentowano 
najważniejsze kwestie dotyczące re-
strukturyzacji, a w charakterze prelegen-
tów wystąpili m.in. Jadwiga Emilewicz 
– minister przedsiębiorczości i technolo-
gii, Małgorzata Zielińska – podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju, Andrzej Kensbok – wiceprezes 
zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Marcin Chludziński – prezes zarządu 
KGHM Polska Miedź, Krzysztof Zgorzel-
ski – prezes zarządu-dyrektor generalny 
Spółki Przewozy Regionalne (POLRE-
GIO) oraz Anna Lenarczyk – członek 
zarządu-dyrektor handlowy Spółki Prze-
wozy Regionalne (POLREGIO). 

Po czterech latach pracy zakończo-
na została restrukturyzacja obejmująca 
wszystkie kluczowe obszary działalności 
przewoźnika – od taboru, poprzez bez-
pieczeństwo, obsługę pasażerów, aż po 
zwiększenie efektywności. 

 – Nowoczesne koleje są filarem 
transportu regionalnego w tak dużym 
kraju jak Polska. Setki tysięcy Polaków 
każdego dnia korzystają z pociągów, by 
dotrzeć do pracy, szkoły i załatwić swoje 
codzienne sprawy. Zmiany w Przewo-
zach Regionalnych to przykład bliskiej 
współpracy trzech stron: władz firmy, 
Agencji Rozwoju Przemysłu czyli więk-
szościowego właściciela oraz samorzą-
dów z całego kraju, odpowiedzialnych 
za skuteczny i bezpieczny transport 
regionalny. Cieszę się, że ten kluczowy 
etap w historii firmy zakończył się suk-
cesem, a POLREGIO stało się marką 
docenianą przez Polaków – mówiła Ja-
dwiga Emilewicz, minister przedsiębior-
czości i technologii.

 – Kiedy obejmowaliśmy pakiet więk-
szościowy w Przewozach Regionalnych 
w 2015 r., wiedzieliśmy że jedyną szansą 
na odzyskanie rentowności będzie sku-
teczna realizacja wieloletniego, skompli-

kowanego planu restrukturyzacji. Zakres 
zmian, jakie udało się przeprowadzić 
w spółce i jej  kluczowe miejsce na ryn-
ku przewozów to przykład na to, że warto 
podejmować takie wyzwania. Od począt-
ku kierunek działania w prowadzeniu re-
strukturyzacji Przewozów Regionalnych 
był jasno określony i oparty nie tylko na 
strategii, ale także na zrozumieniu rea-
liów rynkowych oraz potrzeb pasażerów. 
Nasza wspólna praca: od pierwszej inwe-
stycji w modernizację taboru przez kolej-
ne etapy wsparcia przyniosła rezultaty. 
Po wielu trudnych latach Spółka wróciła 
na właściwe tory, generuje zyski i uno-
wocześnia tabor, a to najlepszy dowód 
na udaną restrukturyzację – powiedział 
Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

 – Cztery ostatnie lata to tytaniczna 
praca Zarządu na wielu odcinkach, pod 
jasną strategią stworzenia efektywnego 
kosztowo przewoźnika. Dzięki wsparciu 
Agencji Rozwoju Przemysłu mogliśmy 
przeprowadzić szeroko zakrojoną mo-
dernizację całej firmy, która dziś w żad-
nym obszarze nie przypomina siebie 
z czasu powstania, w 2001 r. Przed nami 
kolejny etap zmian, w których skoncen-
trujemy się na dalszych udogodnieniach 
dla pasażerów w transporcie regional-
nym – mówi Krzysztof Zgorzelski, pre-
zes zarządu-dyrektor generalny Prze-
wozów Regionalnych. 

Najbardziej widocznym na co dzień 
efektem transformacji Przewozów Re-
gionalnych jest ciągle modernizowany 
tabor pod marką POLREGIO, łączący 
ponad 1800 stacji w kraju i przewożący 
ponad 81 milionów pasażerów rocznie. 
Powodzenie restrukturyzacji Przewozów 
Regionalnych opierało się na szeregu 
filarów. Kluczowe zmiany w poszczegól-
nych obszarach to:

PASAŻER
• Inwestycje w tabor: 5 spalinowych ze-

społów trakcyjnych, 7 elektrycznych 
zespołów trakcyjnych i łącznie 42 
zmodernizowane elektryczne zespoły 
trakcyjne

• 1780 nowoczesnych terminali dla 
konduktorów do obsługi podróżnych 
wraz z terminalami umożliwiającymi 
płatność kartą płatniczą w pociągach

• Możliwość zakupu biletu przez nową 
stronę internetową, własny system 
sprzedaży biletów on-line oraz apli-
kację mobilną

FINANSE
• Oszczędności dzięki inwestycjom 

w tabor i jego utrzymanie
• Nowe punkty tankowania pojazdów 

spalinowych w Rzeszowie i Kędzie-
rzynie-Koźlu 

• Centralna procedura zakupu radykal-
nie obniżyła koszty zakupu paliwa

• Lepsza efektywność kosztowa dzięki 
wysokiej niezawodności i dostępno-
ści nowego oraz zmodernizowanego 
taboru 

• Spółka osiągnęła rentowność rok po 
wdrożeniu planów restrukturyzacyj-
nych z wynikiem finansowym na po-
ziomie 51 238,3 tys. zł w 2016 r.

NOWOCZESNOŚĆ
• Nowoczesne pojazdy wyposażone 

w klimatyzację, bezprzewodowy In-
ternet, gniazdka elektryczne, udo-
godnienia dla matek z dziećmi i osób 
z niepełnosprawnościami, a nawet 
ładowarki indukcyjne

• Przewozy Regionalne pierwszym pa-
sażerskim przewoźnikiem kolejowym 
w Polsce, który wprowadził do użytku 
terminale konduktorskie o tak wyso-
kiej klasie – oparte  o system Andro-
id oraz zsynchronizowane z System 
Sprzedaży Biletów

• Stworzono Centrum Przetwarzania 
Danych scalające dotychczasowe, 
rozproszone zasoby IT przez co 
podniesiono poziom bezpieczeń-
stwa danych i niezawodność środo-
wiska IT.

TABOR I JEGO UTRZYMANIE
• Poprawa komfortu podróżujących, ale 

również wdrożenie optymalnego mo-
delu funkcjonowania całego systemu 
utrzymania pojazdów

• Podniesiono efektywność i skutecz-
ność przeprowadzanych kontroli ta-
boru i ruchu poprzez zmiany organi-
zacyjne 

• Wdrożono docelową siatkę głównych 
i pomocniczych Punktów Utrzymania 
Taboru

ZAŁOGA
• Opracowanie nowej instrukcji i nowe-

go grafiku pracy drużyn konduktor-
skich

• Dostosowanie składu drużyn do po-
siadanych zasobów taborowych

• Usprawnienie komunikacji wewnątrz 
Spółki 

• Ukierunkowanie na wielozadanio-
wość pracowników 

• Zmiana struktury organizacyjnej i po-
prawa warunków pracy

• Zwiększona efektywność i wydajność 
administracji odpowiadającej za za-
rządzanie taborem oraz prowadzony-
mi pracami eksploatacyjnymi

• Zwiększenie dostępności procesów 
szkoleniowych, w tym szkoleń na sy-
mulatorach pojazdu kolejowego

WPŁYW NA ŚRODOWISKO,
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
• Oszczędności w zużyciu energii elek-

trycznej
• Zmniejszenie oddziaływania na śro-

dowisko naturalne dzięki nowoczes-
nemu taborowi kolejowemu

• Szkolenia drużyn trakcyjnych w za-
kresie tzw. eco-drivingu w celu opty-
malizacji zużycia energii trakcyjnej

• Ponad 9% oszczędności dzięki odej-
ściu od rozliczania opartego na ry-
czałcie na rzecz rozliczenia energii 
trakcyjnej

• Oszczędności energii dzięki rekupe-
racji energii oraz ograniczeniu jej zu-
życia podczas odstawienia pojazdu.

Dzięki żelaznej konsekwencji we 
wdrażaniu programu restrukturyzacji, 
Spółka Przewozy Regionalne dzisiaj 
w żadnym stopniu nie przypomina 
siebie sprzed kilku lat. Udana współ-
praca z Agencją Rozwoju Przemysłu 
oraz samorządami owocuje rosnącą 
siatką nowoczesnych i bezpiecznych 
po łączeń ko le jowych we wszyst -
k ich reg ionach kra ju ,  pod marką  
POLREGIO.

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

UTRUDNIENIA  
NA LINIACH 
KOLEJOWYCH 
WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO

W związku z kontynuacją remontu 
na linii Opole – Nysa uprzejmie infor-
mujemy, że w okresie od 6 maja do 6 
października 2019 roku na odcinku 
Nysa – Łambinowice zostaje wpro-
wadzona zastępcza komunikacja 
autobusowa. Szczegółowy rozkład 
jazdy komunikacji zastępczej dostęp-
ny jest na stronie internetowej www.
polregio.pl, w zakładce Utrudnienia.

Jednocześnie, w związku z praca-
mi modernizacyjnymi prowadzonymi 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
na stacji Nędza, za część pociągów 
w okresie od 30.V do 7.VI we wtorki, 
czwartki i piątki oraz 1,2.VI na odcin-
ku Kuźnia Raciborska – Racibórz 
zostaje również wprowadzona auto-
busowa komunikacja zastępcza.

Utrudnienia dotyczą pociągów nr:
 –  94977 odjazd z Kuźni 

Raciborskiej o godzinie 7:26, 
przyjazd do Raciborza  
o godzinie 8:01;

 –  94979 odjazd z Kuźni 
Raciborskiej o godzinie 12:31, 
przyjazd do Raciborza  
o godzinie 13:06;

 –  94988 odjazd z Raciborza 
o godzinie 9:09, przyjazd  
do Kuźni Raciborskiej  
o godzinie 9:43;

 –  94990 odjazd z Raciborza 
o godzinie 12:54, przyjazd  
do Kuźni Raciborskiej  
o godzinie 13:28.

Lokalizacje przystanków:
 –  Kuźnia Raciborska – plac przy 

budynku dworca kolejowego,  
ul. Powstańców;

 –  Nędza – plac przy budynku 
dworca kolejowego,  
ul. Pocztowa 9;

 –  Racibórz Markowice – zatoka 
przy przystanku kolejowym,  
ul. Gliwicka;

 –  Racibórz – zatoka przy ul. Plac 
Dworcowy 14, ul. Kolejowa 14.

ZAKOŃCZENIE RESTRUKTURYZACJI PRZEWOZÓW REGIONALNYCH


