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Piotr Wrona

Większe bezpieczeństwo, wyższa odpor-
ność na czynniki atmosferyczne, mniejszy 
wpływ na środowisko, niższy koszt utrzy-
mania – to tylko niektóre z zalet dróg bu-
dowanych w technologii betonowej. Właś-
nie zakończyła się realizacja pierwszej 
takiej drogi wojewódzkiej w regionie.

Nowoczesne urządzenia i najnowsza tech-
nologia, zastosowane przy budowie ob-
wodnicy Malni i Choruli dają gwarancję, że 

nowa droga będzie służyła bezawaryjnie kierow-
com przez kilkadziesiąt lat. Droga oficjalnie zo-
stanie otwarta 4 września.

Obwodnica ma długość ponad 6 kilometrów 
i poprowadzona została nowym śladem drogi wo-
jewódzkiej nr 423. Wartość tego kontraktu wynio-
sła ponad 41 milionów złotych.

Omijając Malnię i Chorulę od północy, nowa 
droga doprowadza ruch do ronda pomiędzy 
Krapkowicami a Gogolinem. Dzięki temu Opo-
le zyskało bezpośrednie połączenie z węzłem 
autostradowym „Gogolin”, a mieszkańcy Malni 
i Choruli odetchną od ruchu ciężarówek.

Piotr Smolarczyk z firmy Budpol, jednego 
z wykonawców, wymienia atuty technologii be-
tonowej stosowanej przy budowie dróg. – Droga 
asfaltowa jest sprężysta, nawierzchnia betonowa 
sztywna. W przypadku asfaltu występuje zmę-
czenie materiału, szczególnie przy przejeździe 
ciężkich samochodów powstają koleiny. W przy-
padku betonu nie ma takiego ryzyka. Parametry 
pozwalają na to, aby ta droga, bez remontów, 
przetrwała nawet 30 lat, a jeżeli nie będzie tutaj 
zbytnio obciążonego sprzętu, może nawet bez 
remontów służyć 50 lat – mówi.

Dodatkowo koszty eksploatacji drogi beto-
nowej są osiem razy tańsze od asfaltowej. Sto-
warzyszenie Producentów Cementu przekonuje 
zaś, że zużycie paliwa pojazdów ciężkich jest 
niższe na nawierzchniach betonowych, niż na 
nawierzchniach asfaltowych. Niższy jest również 
koszt utrzymania takiej drogi.

NOWA, TRWAŁA I BEZPIECZNA

ANDRZEJ 
BUŁA,
marszałek 
województwa 
opolskiego:

 – To bardzo ważna dro-
ga, oczekiwana już od daw-
na nie tylko przez mieszkań-
ców powiatu krapkowickiego, 
ale całej Opolszczyzny. Ta 
obwodnica to jedna z najno-
wocześniejszych tego typu 
inwestycji prowadzonych 
obecnie w Europie. Jeste-
śmy pierwszym regionem w 
Polsce, który zdecydował się 
na budowę drogi wojewódz-
kiej w technologii betonowej.

OBWODNICA  
MALNI I CHORULI:
  nowy odcinek 6,1 km 

drogi wojewódzkiej 423 
o szerokości 7 m

  3 ronda
  nowy wiadukt drogowy 

nad drogą wojewódzką 
424

  nowy ciąg 
 pieszo-rowerowy

DO REALIZACJI TEJ INWESTYCJI 
POTRZEBA BYŁO   

OKOŁO 28 000 m3 BETONU

Przed otwarciem drogę testowały ciężkie pojazdy
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RADNYM  
JEST SIĘ  
CAŁY CZAS
Choć podczas letnich miesięcy przewodni-
czący nie zwołuje sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, to radni, mimo odpoczynku, 
inicjują nowe działania, zajmują się sprawa-
mi ważnymi dla regionu. Podczas wakacji nie było sesji sejmiku województwa. Najbliższa już 3 września.

Z Włochami  
na rzecz ekologii

Z Zuzanną Donath-
-Kasiurą, przewod-
niczącą Komisji 
Rolnictwa, Środo-
wiska i Rozwoju 
Wsi opolskiego 
Sejmiku rozmawia 
Daniel Palimąka

 – Jako przewodnicząca komisji ini-
cjuje Pani działania związane z ochro-
ną powietrza,  czystością środowiska 
i – co oczywiste – ze wsparciem dla 
rozwoju rolnictwa. Ostatnio rozmawia-
liście o tym z gośćmi z Włoch.

 – To prawda. Rozwój technologii, 
a zwłaszcza skutki uboczne produkcji 
i eksploatacji wytworów tych technologii 
negatywnie wpływają na nasze otoczenie, 
a co za tym idzie, na nasze zdrowie i ży-
cie. Także produkcja i przetwórstwo rolne 
pełne są zabiegów związanych z użyciem 
pestycydów. To bardzo mocno wpływa na 
ekosystem, co w konsekwencji przynosi 
szereg chorób i niedogodności dla czło-
wieka. Dlatego też naszą powinnością 
jest szukanie nie tylko alternatywnych 
źródeł energii, ale także nowych biode-
gradowalnych i nieszkodliwych środków 
ochrony roślin w rolnictwie. Posiadaczem 
takich bardzo dobrych rozwiązań są Wło-
chy i stąd moje spotkanie z  Antonio Pa-
rinello, przedstawicielem regionalnego 
parlamentu Sycylii i jednocześnie dyrek-
torem Narodowego Parku na wyspie Pan-
telleria.

 – Jakie pomysły na ekorolnictwo są 
stosowane we Włoszech i czy faktycz-
nie mogłyby się przyjąć w Polsce?

 – Klimat w naszych krajach jest różny, 
asortyment produkcji rolnej i ogrodniczej 
także jest inny, ale problemy dotykające 
procesu uprawy, hodowli czy przetwarza-

nia są takie same. Dlatego też stosowa-
nie w rolnictwie preparatów z wyciągów 
z roślin, nie posiadających substancji tok-
sycznych,  z powodzeniem może być wy-
korzystwane na całym świecie. Co praw-
da w różnym zakresie i na różne uprawy, 
ale zarówno w Polsce, jak i we Włoszech 
może to być wsparcie dla rolnictwa, bez 
negatywnego wpływu na środowisko. We 
Włoszech środek, który jest stosowany 
w ostatnim stadium wzrostu ziemniaka 
do szybkiego obumierania części naziem-
nej, mógłby po dokładnych badaniach być 
z powodzeniem stosowany w Polsce  jako 
preparat wspomagający dojrzewanie rze-
paku. 

 – Pomysł niezły, ale co należało-
by zrobić, żeby mógł być stosowany 
u nas? Jaka rola w tym komisji i całego 
sejmiku?

 – Spotkanie z przedstawicielem Sycylii 
było wzajemnym rozpoznaniem możliwo-
ści współpracy w tym zakresie. Wydaje 
się naturalne, by w obu krajach tematem 
zajmowały się odpowiednie komisje mery-
toryczne naszych regionów. Bardzo moc-
no chce się włączyć w ten proces uczel-
nia z Palermo, co powinno zainteresować 
naukowców z Uniwersytetu Opolskiego. 
Po rzetelnej wymianie informacji trzeba 
doprowadzić do uściślenia zakresu współ-
pracy, np. przeprowadzenia wspólnych 
badań i doświadczeń przy wykorzystaniu 
choćby terenów naszej prószkowskiej 
Pomologii. Bardzo dobrze byłoby, gdy-
by w tej współpracy uczestniczyli rolnicy, 
dlatego też postaram się zainteresować 
tym zagadnieniem opolską Izbę Rolniczą. 
Myślę, że jesienią będziemy znać więcej 
szczegółów, by określić dalsze spotkania 
i kroki, nie wykluczając przygotowania pol-
sko – włoskiego projektu finansowanego 
z pieniędzy europejskich.

Rozwój pogranicza 
dzięki funduszom

Z radną  
Sejmiku  
Województwa 
Opolskiego, 
Janiną Okrągły, 
rozmawia Daniel 
Palimąka 

 
– Zarówno jako radna, a wcześniej 

jako posłanka RP, wiele uwagi poświę-
ca Pani sprawom  pogranicza polsko 
– czeskiego. Jaki wpływ na ten teren 
mają pieniądze europejskie?

 – Pogranicze polsko – czeskie to prze-
de wszystkim znakomita płaszczyzna do 
budowania znaczenia subregionów. Bo-
gate walory przyrodnicze, bogactwo za-
bytków, dziedzictwo kulinarne i wielokul-
turowość to wielki skarb, o który pieniądze 
europejskie pozwalają zadbać. Fundusze 
transgraniczne opierają się na wspólnych 
pomysłach strony polskiej i czeskiej, a ich 
realizacja była i jest możliwa tylko dzięki 
znakomitej współpracy urzędników, dla 
których granica czy język nie jest są żad-
ną barierą. Odpowiadając wprost – pie-
niądze europejskie bardzo pozytywnie 
zmieniły pogranicze pod względem infra-
struktury drogowej, turystycznej, ale prze-
de wszystkim dopełniły integracji między 
społecznościami Polski i Czech.

 – Które z takich wspólnych dzia-
łań, zrealizowanych w ostatnich la-
tach w ramach współpracy polsko 
– czeskiej, uważa Pani z najbardziej 
znaczące?

 – Analizując projekty realizowane 
w ramach współpracy transgranicznej 
należy pamiętać, że zadania realizowane 
są „bliźniaczo” po obu stronach granicy 
przez partnerskie samorządy, zrzesze-
nia czy stowarzyszenia, dlatego też efekt 

jest podwójny. Dla polskiej strony bardzo 
istotne były zadania usprawniające ruch 
handlowy i turystyczny na pograniczu. 
Doprowadziliśmy do realizacji kilku istot-
nych komunikacyjnie zadań drogowych, 
związanych z dojazdem do granicy czy 
połączeniem szlaków turystycznych, 
szczególnie rowerowych. To m.in. odci-
nek między Prudnikiem a nowym prze-
jazdem granicznym poza Dębowcem, 
realizowany przez powiat prudnicki, kil-
kanaście kilometrów drogi między Nysą 
a nowym przejściem w Sławniowicach 
będącej alternatywą dla drogi 411 czy 
liczne przebudowy na przygranicznych 
drogach wojewódzkich. Pieniądze trans-
graniczne pomagają w rozwoju turysty-
ki. Liczne parkingi, miejsca postoju czy 
odpoczynku, takie jak np. parking przy 
jeziorze nyskim, to infrastruktura właśnie 
finansowana z tych funduszy.

 – Pogranicze to przede wszystkim 
ludzie po obu stronach granicy, którzy 
chcą się poznawać, wymieniać do-
świadczeniami i współpracować. Czy 
w tym też pieniądze europejskie poma-
gają?

 – Oczywiście! Stały się one poważ-
nym katalizatorem wymiany myśli, poglą-
dów i doświadczeń między Polską a Cze-
chami. Liczne wspólnie przygotowywane 
imprezy po obu stronach granicy spraw-
dziły się i na trwałe wpisały w kalendarze 
samorządowców. Ogrom wydawnictw – 
przewodników, zbiorów historycznych czy 
albumów ukazujących walory przyrodni-
cze i kulturowe to publikacje często przy-
gotowywane i oczekiwane przez miesz-
kańców. Wiele z tych działań i inicjatyw 
realizowanych jest przez Euroregion Pra-
dziad, a instytucja ta jest od lat sprawnie 
i efektywnie zarządzana przez starostę 
prudnickiego.

	 	 531	 kilometrów	nowych	i	zmodernizowanych	dróg
	 	 228	 skanalizowanych	miejscowości
	 	 217	 kilometrów	ścieżek	rowerowych
	 	 93	 nowe	autobusy
	 	 188	 nowych	placów	zabaw	
	 	1032	 przedsiębiorstwa,	które	otrzymały	wsparcie
	 	 214	 wspartych	przedszkoli
	 	 509	 dofinansowanych	szkół

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
KAŻDEGO DNIA ZMIENIAJĄ 

NASZE ŻYCIE 
Zrealizowane	do	końca	2018	roku	

projekty	unijne	to	m.in.:
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Europejskie Dni Dzie-
dzictwa w województwie 
opolskim to kilkadziesiąt 
wydarzeń kulturalnych, 
których wspólnym mia-
nownikiem jest prezenta-
cja ciekawych i wartościo-
wych faktów, dotyczących 
dziedzictwa.

W naszym,  opo lsk im 
przypadku, to dziedzi-
ctwo jest splotem kul-

turowych artefaktów budujących 
tożsamość ludności autochto-
nicznej i osób przybyłych na te 
tereny po 1945 roku. – Działal-
ność Muzeum Wsi Opolskiej 
wpisuje się również w ten obraz, 
bowiem przedstawiając kultu-
rę ludową regionu w aspekcie 
historycznym, ale też w kontek-
ście zjawisk współczesnych, nie 

sposób pominąć wielokulturo-
wych wątków budujących nasz 
„śląski świat” – mówi dyrektor 
Muzeum Wsi Opolskiej, Jaro-
sław Gałęza. – Nie sposób po-
kazać XIX-wiecznej drewnianej 
chałupy wiejskiej, której budow-
lano-konstrukcyjne podstawy są 
głęboko osadzone w słowiań-
skiej tradycji, bez wyposażenia 
jej w fabryczne sprzęty, narzę-
dzia i urządzenia powszechne 
na wsi śląskiej przełomu XIX i 
XX wieku, która wówczas na-
leżała do państwa niemieckie-
go. Nie da się mówić o współ-
czesnym Śląsku Opolskim bez 
pokazania, jak przeplatają się 
nawzajem zwyczaje rodzinne i 
doroczne, kulinarne dziedzictwo 
i zachowania społeczne przypi-
sane dawnym i nowym gospo-
darzom regionu. 

KULTURA

Karolina Kondracka

Już niebawem rozpocznie 
się długo wyczekiwana 
przebudowa Teatru im. 
Jana Kochanowskiego. 8 
sierpnia dyrektor teatru, 
Norbert Rakowski, podpi-
sał umowę z wykonawcą 
remontu – firmą TECH-
BUD Sp. z o.o. 

Otwarty na widza, nowo-
czesny i komfortowy. 
Taki już wkrótce będzie 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu. Charakterystyczna, 
odnowiona bryła z lat 70-tych 

doskonale wkomponuje się 
w przestrzeń placu Jana Pawła 
II i stanie się obiektem na miarę 
XXI wieku. Zaawansowane pra-
ce ruszą z początkiem nowego 
roku. Widzowie i miłośnicy te-
atru muszą liczyć się z małymi 
utrudnieniami, lecz nie zostaną 
pozbawieni możliwości odbioru 
kultury.

Przypomni jmy – projekt 
„NOWA JAKOŚĆ TEATRU – 
przebudowa i modernizacja 
Teatru Jana Kochanowskiego 
na cele kulturalne i edukacyjne” 
będzie realizowany z funduszy 
unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. TECHBUD pod-
pisał umowę na kwotę 21 864 
907 zł. Planowane dofinanso-
wanie unijne projektu wyniesie 
14 249 960,30 zł. Pozostała 
kwota pochodzi z budżetu wo-
jewództwa.

ZUPEŁNIE NOWA JAKOŚĆ
To będzie gruntowna mo-

dernizacja scen wraz z zaple-
czami oraz stworzenie nowej 
jakości zewnętrznego wizerun-
ku teatru. Projekt przebudo-
wy to przede wszystkim nowy 
system wentylacji i klimaty-
zacji w budynku, zmiana jego 
głównej fasady wraz z otocze-
niem, adaptacja pomieszczeń 
na Centrum Edukacji Kultu-
ralnej, modernizacja systemu 
elektroakustycznego scen te-
atralnych oraz systemu oświet-
leniowego małej sceny. Zakoń-
czenie prac planowane jest na 
wrzesień 2020 roku.

Dyrektor  teatru Norber t 
Rakowski podkreśla, że 80% 
inwestycji to poprawa jakości 
odbioru kultury przez widza, 
który będzie mógł obcować 
z nią w komfortowych warun-
kach cieplnych. Nowa ele-
wacja także będzie spełniać 
normy klimatyzacji i wenty-

lacji. – Fasada to wizualnie 
najbardz iej  spektakularna 
część inwestycji. Do teatru 
będą prowadzić nowe wejścia 
od placu Jana Pawła, naprze-
ciwko kas i przed Małą Sceną. 
Dzięki przesuwanym i otwie-
ranym między filarami oknom 
przestrzenie będą otwarte dla 
widzów zawsze wtedy, gdy po-
zwoli na to pogoda. Pojawią 
się też piękne tarasy – wyjaś-
nia dyrektor.

Z MYŚLĄ O WIDZU
W trakcie remontu będzie 

funkcjonować scena Modela-
tornia. – Będziemy tam pre-
zentować spektakle,  które 
miały premiery na scenie Bun-
kier, Małej Scenie i właśnie 
w Modelatorni. Nie będą to je-
dynie eksperymentalne formy. 
Szukamy nowej przestrzeni, 
jesteśmy na etapie zaawanso-
wanych rozmów na temat miej-
sca na nasze przedstawienia 
w Opolu. Poza tym będziemy 
starali się wyjeżdżać w region 
i poza region – dodaje Norbert 
Rakowski.

Wyłoniona w przetargu fir-
ma TECHBUD współpracowa-
ła już z opolskim teatrem przy 
tworzeniu sceny Modelatornia 

dwa lata temu. – Teraz głów-
ne prace ruszą w styczniu, ale 
nam zależy, żeby część robót 
rozpocząć nieco wcześniej. To 
obiekt, który ma już kilkadzie-
siąt lat, zawsze mogą pojawić 
się niespodziewane okoliczno-
ści. Poza tym w czasie remontu 
budynek będzie funkcjonował, 
a to zawsze jest wyzwanie – 
mówi prezes  firmy Dawid Woś.

REMBRANDT 
W OPOLU

J u ż 	 o d 	 3	
września	 do	
15	październi-
ka	w	Muzeum	
Śląska	 Opol-

skiego	można	oglądać	ryci-
ny	Rembrandta.	Inicjatorką	
i	 pomysłodawczynią	 ich	
sprowadzenia	do	Opola	jest	
dyrektor	muzeum	Monika	
Ożóg.
–	W	tym	roku	obchodzimy	
350	rocznicę	śmierci	 jed-
nego	z	największych	geniu-
szy	sztuki	–	Rembrandta.	
Stąd	 pomysł	 na	 wystawę	
grafik	holenderskiego	mi-
strza	pt.	„Rembrandt	350”.	
Chcemy	ukazać	twórczość	
graficzną	Rembrandta	–	jej	
wyjątkowość	 i	 niepowta-
rzalność,	najwyższej	klasy	
talent	 i	zmysł	artystyczny	
twórcy	–	ale	i	wypełnić	lukę	
w	ofercie	kulturalnej	i	tury-
stycznej	regionu.	Zachęca-
my	widzów	chętnych	do	zo-
baczenia	tych	unikatowych	
rycin	na	własne	oczy.

Opolski teatr zmienia się dla widza

Zdecydowanie zmieni się fasada opolskiego teatru

ZBIGNIEW 
KUBALAŃCA, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 – To historyczny mo-
ment dla Teatru im. Jana 
Kochanowskiego. Od cza-
sów jego powstania nie było 
tak gruntownej modernizacji. 
Obiekt zmieni się wewnętrz-
nie i zewnętrznie, otworzy 
na zmodernizowany plac 
Jana Pawła II. Pojawi się 
dużo zieleni, a otwarte tara-
sy zachęcą mieszkańców do 
skorzystania z relaksu. Utwo-
rzymy też Centrum Edukacji 
Kulturalnej, gdzie z teatrem 
i sztuką obcować będą mogli 
najmłodsi.

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa  
w Muzeum Wsi Opolskiej

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa już 7 września 2019 r. 
o godzinie 12.00 w w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierko-
wicach. W programie m.in. inscenizacje, pokazy, wystawy, wy-
stęp artystyczne, gra terenowa. Wstęp wolny – zapraszamy! 
Szczegółowy program na stronie www.opolskie.pl 
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GOSPODARKA

Katarzyna Kownacka 

– To przedostatni rok 
obecnej perspektywy fi-
nansowej Unii Europej-
skiej, ale absolutnie nie 
widać spowolnienia je-
śli idzie o konsumowa-
nie unijnego wsparcia 
dla firm. Przedsiębiorcy 
chętnie sięgają po dota-
cje i sprawnie realizują 
projekty, o czym świad-
czy łączna kwota pienię-
dzy przelana na ich konta 
– mówi marszałek woje-
wództwa Andrzej Buła.

NABORY OGŁOSZONE  
I ROZSTRZYGNIĘTE

Ogólna pula na dotacje dla 
firm zaplanowana w tym roku 
w ramach naborów ogłasza-
nych przez Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki to 64,8 
mln zł. Centrum ogłosiło czte-
ry z sześciu naborów. Złożo-
no w nich ogółem 133 wnioski 
o dotacje. Całkowita wartość 
zaplanowanych w tych wnio-
skach projektów firm to ponad 
109 mln zł ,  a wnioskowane 
przez nich dofinansowanie to 
56,3 mln zł. Były to nabory na 
nowe usługi i produkty na ob-
szarach przygranicznych, na 
współpracę zagraniczną i pro-
mocję, na poprawę efektywno-
ści energetycznej firm oraz na 
inwestycje dla podmiotów eko-
nomii społecznej.

W pierwszych sześciu miesią-
cach tego roku OCRG rozstrzyg-
nęło natomiast 3 nabory. Wy-
brano w nich do dofinansowania 
łącznie 23 projekty o całkowitej 
wartości 34,2 mln zł. Przyznane 
w tych naborach przez zarząd 
województwa dofinansowanie 
wyniosło w sumie 21,1 mln zł. 

Rozstrzygnięte zostały: nabór na 
innowacje w przedsiębiorstwach, 
na infrastrukturę usług społecz-
nych (czyli żłobki) oraz dla pod-
miotów ekonomii społecznej.

W tym roku OCRG planuje 
ogłoszenie jeszcze dwóch na-
borów: na nowoczesne rozwią-
zania teleinformatyczne (nabór 
odbędzie się we wrześniu, w puli 
będzie 6,4 mln zł) oraz na inno-
wacje w firmach (nabór zaplano-
wano na grudzień, w puli będzie 
14,7 mln zł).

PODPISANE UMOWY  
I ROZLICZENIA  

Z PRZEDSIĘBIORCAMI
W I półroczu br. na konta firm 

trafiło ponad 36 mln zł unijnych 
dotacji za zrealizowane projekty. 
Kolejne 9 mln zł zostało przeka-
zane do BGK na unijne pożycz-
ki (bez prowizji i opłat, czasem 
nawet z zerowym oprocento-
waniem). – Nasi przedsiębiorcy 
najchętniej brali pożyczki na in-
westycje służące wprowadzaniu 
na rynek nowych usług i produk-
tów – mówi Roland Wrzeciono, 
dyrektor OCRG.

Poza tym OCRG podpisało 
od stycznia do czerwca kolejne 
72 umowy na dofinansowanie 
projektów firm. – To oznacza, 
że średnio w tygodniu podpisy-
wane są 2-3 takie umowy, które 
dają przedsiębiorcom gwarancję 
unijnego wsparcia ich inwestycji 
oraz badań – wylicza członek 
zarządu województwa, Szymon 
Ogłaza. Wśród podpisanych 
w tym roku umów najwięcej 
było tych, które dotyczyły nabo-

ru na współpracę gospodarczą 
i promocję (czyli np. na udział 
w targach), a także na wspar-
cie nowinek teleinformatycz-
nych. W sumie dofinansowanie 
przyznane firmom na podstawie 
podpisanych w sześciu pierw-
szych miesiącach tego roku 
umów to ponad 20 mln zł.

NOWI INWESTORZY 
W REGIONIE

Działające w OCRG Centrum 
Obsługi Inwestora i Eksportera 
obsługiwało w I półroczu tego 
roku 48 projektów inwestycyj-
nych. Szczególnym zaintereso-
waniem nasz region cieszy się 
wśród firm sektora elektromobil-
ności, chemii, branży metalowej, 
spożywczej, tworzyw sztucz-
nych, motoryzacji i logistyki. 
Zainteresowani opolskim inwe-
storzy pochodzą z Włoch, Korei, 
Niemiec, Portugalii, USA i Chin.

W 2019 r. do 30 czerwca „tak” 
Opolszczyźnie powiedziało już 5 
firm. Deklarowane przez te firmy 
nakłady inwestycyjne to ponad 
1,5 mld zł. Docelowo to 1270 no-
wych miejsc pracy. Ci nowi  in-
westorzy to: 
 –  japońska firma Mitsui, która 

w Skarbimierzu ma produko-
wać rdzenie silników hybrydo-
wych i elektrycznych; 

 –  niemiecki Knauf Broekel-
mann, który buduje już swój 
zakład w Opolu; 

 –  chińskie Hongbo, które chce 
zwiększyć produkcję prowa-
dzoną już w Opolu; 

 –  koreańska firma Foosung, 
która w Kędzierzynie – Koź-
lu uruchomi zakład produkcji 
nieorganicznych związków 
fluorowych wykorzystywanych 
do produkcji baterii akumula-
torowych w samochodach 
elektrycznych. 

 – Nazwa piątej f irmy, ze 
względu na trwające procedury 
związane np. z zakupem nieru-
chomości, jest jeszcze utajniona. 
Ta inwestycja powstanie w gmi-
nie Ujazd.

DZIAŁANIA NA RZECZ  
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

OCRG jest też par tnerem 
projektu „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe dla rynku pracy” 
realizowanego z Regionalnym 
Zespołem Placówek Wspar-
cia Edukacji. W ramach tego 
projektu 159 uczniów z 36 ze-
społów zgłębiało tajniki lean 
menagement,  czyl i  f i lozof i i 
służącej optymalizacji proce-
sów produkcji. Młodzież odbyła 
ponad sto spotkań w firmach, 
podczas których mogła przeko-
nać się, jak w praktyce wygląda 
ich funkcjonowanie oraz praca. 
Członkowie zespołów musieli 
się też zmierzyć z rozwiąza-
niem realnych problemów firm, 
co z kolei dawało im możliwość 
wykorzystania wiedzy w prakty-
ce i podjęcia realnej współpra-
cy z firmą.

Poza tym do końca czerwca 
br. 106 uczniów szkół zawodo-
wych i technicznych z naszego 
regionu odbyło sfinansowane 
z unijnych pieniędzy kursy spe-
cjalistyczne. – Wsparcie szkol-
nictwa zawodowego to jeden 
z naszych priorytetów w związ-
ku z sytuacją na rynku pracy. To 
ma dawać możliwość poznania 
młodym ludziom ich potencjal-
nych pracodawców, umożliwiać 
współpracę firm i szkół, z dru-
giej – przygotowywać uczniów, 
dzięki specjalistycznym kursom, 
często kosztownym, do znale-
zienia się na rynku pracy – pod-
sumowuje marszałek Andrzej 
Buła.

OCRG podsumowuje  
 – przedsiębiorcy nie odpuszczają

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podsumowało swoje działa-
nia na specjalnej konferencji prasowej

I PÓŁROCZE 2019 ROKU 
W OCRG:

	–	 ponad	45 mln zł	przela-
nych	na	konta	firm	dotacji	
i	pożyczek

	–	 21 mln zł	przyznanego	
wsparcia	w	rozstrzygnię-
tych	naborach

	–	 33	nowe	wnioski	o	dofi-
nansowanie	złożone	przez	
firmy	i	stowarzyszenia	

	–	 5	nowych	inwestorów	w	re-
gionie	–	docelowo	1270	
nowych	miejsc	pracy

Nowatorskie projekty przedsiębiorców, dofinansowane  przez 
OCRG, przyczyniają się nie tylko do rozwoju ich firm, ale też całej 
opolskiej gospodarki

51 laptopów trafiło  do Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, czyli tzw. SzPIK-ów, służących rozwijaniu 
współpracy między uczniami, szkołami i przedsiębiorcami. To jeden z elementów projektu „Opolskie 
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
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INWESTYCJE

Karolina Kondracka

Trwają intensywne pra-
ce na drodze wojewódz-
kiej 901, w ciągu której 
budowana jest obwod-
nica Dobrodzienia. Po-
wstaje blisko sześcio-
kilometrowy odcinek , 
z czego 4 km w całkowi-
cie nowym śladzie.

Prace idą zgodnie z harmo-
nogramem. Mieszkańcy 
Dobrodzienia już wkrót-

ce odetchną z ulgą – nasilony 
ruch, w tym tranzytowy, zosta-
nie wyprowadzony z centrum 
miasta. Tomasz Kędzior, pre-
zes firmy Drog-Bud, wykonaw-
cy inwestycji, wyjaśnia, że ob-
wodnica spina układ drogowy 
Dobrodzienia. Na budowanym 

rondzie spotykają się trzy waż-
ne drogi – obwodnica Myśliny 
(realizacja GDDKiA), nowa 
część obwodnicy w ciągu DW 
901 i starszy odcinek w ciągu 
DK 46. – Inwestycja kosztować 
będzie 70 mln złotych, z czego 
dofinansowanie z RPO to 60 
mln zł – informuje Bartłomiej 
Horaczuk, dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Opolu.

SPEŁNIAMY POTRZEBY DROGO-
WE MIESZKAŃCÓW 

– Budowa dróg to nie tylko 
wymiar technologiczny, jak wy-
lanie asfaltu, zrobienie obrzeży 
czy ścieżek rowerowych. Ta-
kie inwestycje służą naszym 
mieszkańcom, a każdy z nich 
ma inne priorytety drogowe. 
Czasem niewielkie przedsię-
wzięcie w małej miejscowości 
znacząco poprawia ich życie, 
jak np. w Kup czy Jastrzębiu, 
gdzie bardzo wyczekiwane były 
bezpieczne przejścia oraz za-
toczki dla autobusów – mówi 
marszałek Andrzej Buła.

Marszałek podkreśla, że 
w przypadku tak dużych inwe-
stycji, jak obwodnica Dobrodzie-
nia władze stają przed dylema-
tem, czy je kontynuować. – Tutaj 
musieliśmy dołożyć 9 mln zł wię-
cej, ale staramy się nie wyco-
fywać z naszych planów, mimo 
że ceny zakładanych usług bu-
dowlanych gwałtownie rosną. 
Ten projekt to ważne odciąże-
nie, które umożliwi w niedalekiej 
przyszłości uporządkowanie we-
wnętrznych dróg i chodników, na 
co aktualnie duży ruch w cen-
trum miasta nie pozwala – wy-
jaśnia Andrzej Buła.

NOWY ŚLAD  
JUŻ WYZNACZONY

Na budowie obecnie pracu-
je około 60 osób, w tym dwie 
ekipy brukarskie na dwóch od-
cinkach. Na jednym z odcinków 

prowadzone są roboty ziemne. 
Wykonane zostały już wszystkie 
wykopy. – Realizujemy właśnie  
nasypy. Na odcinku biegną-
cym nowym śladem jest około 
300 tys. metrów sześciennych 
do wbudowania. Codziennie 
przywozimy około 3 tys. ton 
materiału nasypowego, który 
jest na bieżąco wykorzystywa-
ny. Aktualnie materiał dowozi 
około dwudziestu dwudziesto-
pięciotonowych samochodów 
ciężarowych. Materiał miesza-
my na miejscu, a rozwozi go 15 
małych jednostek ciężarowych. 
Poza tym, na budowie wyko-
rzystywanych jest 15 maszyn 
budowlanych – walców, równia-
rek, spycharek i ładowarek. Do 
tej pory nie mieliśmy żadnych 
nieprzewidzianych utrudnień – 
wyjaśnia Janusz Baryła kierow-
nik robót z firmy Drog-Bud.

Wokół Dobrodzienia 
roboty idą pełną parą

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa opolskiego

 – Budowane przez nas obwodnice zmieniają 
układ komunikacyjny województwa, ułatwiają pod-

różowanie i poprawiają bezpieczeństwo pieszych w miejsco-
wościach, które omijają. Cieszy nas, że Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 
umożliwił nam realizację trzech ważnych dróg wojewódzkich – 
obwodnicy Czarnowąsów – największej w historii, Malni i Cho-
ruli – najoryginalniejszej ze względu na betonową technologię 
budowy i tej chyba najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców, 
omijającej miasto Dobrodzień.

Na obwodnicy Dobrodzienia praca wre

Gorąco na drogach wojewódzkich
Violetta Ruszczewska

Na drogach wojewódzkich ruch wre. I nie 
idzie tylko o samochody, ale przede wszyst-
kim o prace na przebudowywanych odcin-
kach, m.in. w okolicach Lubrzy i Bierawy.

Jak mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu wo-
jewództwa, ta pierwsza budowa to nie tylko 6 
kilometrów drogi, łączącej Opole z Prudnikiem, 

a dokładnie odcinek drogi nr 414 , między obwodnicą 
Białej a rondem przy wjeździe do Prudnika. To również 
6 kilometrów wydzielonej, bezpiecznej ścieżki rowero-
wej, biegnącej w dużej części wzdłuż alei lipowej. – To 
część ścieżki, biegnącej z Prudnika przez Białą aż do 
pałacu w Mosznej, czyli przez bardzo atrakcyjne tere-
ny – dodaje i mówi: – Myślę, że już w przyszłym roku 
rowerzyści będą tu mieli ponad 20 kilometrów świetnie 
przygotowanych dróg rowerowych.

Mirosław Sokołowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu informuje, że to kolejny etap przebudowy drogi 
414. – Rozebraliśmy całą konstrukcję starej szosy i od 
podstaw budujemy zarówno samą drogę, jak i ścieżkę 
rowerową. Charakterystyczne są tutaj mury oporowe, 
zarówno na początku, jak i na końcu odcinka ze wzglę-
du na znaczne różnice wysokości – mówi.

Na drodze nr 408 zaś trwa przebudowa jednego 
z odcinków trasy  łączącej Kędzierzyn-Koźle z woje-
wództwem śląskim. – To odcinek prawie trzykilome-
trowy, biegnący przez miejscowość Bierawa. Będzie 
nowa nawierzchnia, ale także powstanie tutaj ścieżka 
pieszo-rowerowa. A zatem poprawiamy nie tylko jakość 
podróżowania, ale także poziom bezpieczeństwa na 
drodze – informuje Szymon Ogłaza. Na tej drodze jest 
bardzo duży ruch samochodów ciężarowych, więc ta 
ścieżka jest niezwykle potrzebna.

Wójt Bierawy, Krzysztof Ficoń, podkreśla, że to bar-
dzo wyczekiwana w gminie inwestycja. – W pobliżu 

jest strefa przemysłowa, często przejeżdża tędy nie-
bezpieczny transport, więc to na pewno zwiększy bez-
pieczeństwo, zarówno mieszkańców, jak i pracowników 
pobliskich zakładów. Z utęsknieniem czekamy na za-
kończenie tej przebudowy – dodaje.

Foto:
5b – 

Wsparcie dla firm na nowinki teleinformatyczne
Od 50 tys. zł do 300 tys. zł mogą dostać firmy, 
które chcą wprowadzać nowoczesne rozwią-
zania teleinformatyczne. Wsparcie to można 
zdobyć np. na informatyczne systemy obsługi 
klientów czy systemy informatyczne i komu-
nikacyjne usprawniające działalność przedsię-
biorstw.

Unijne dotacje na ten cel można pozyskać naborze 
w ogłoszonym właśnie przez Opolskie Centrum Roz-

woju Gospodarki. W sumie na ten nabór jest ponad 
6 mln 355 tys. zł. Pieniądze te zarezerwowane są w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. Można pozyskać unijne 
dofinansowanie na wdrożenie nowinek teleinformatycz-
nych w firmach, które dotyczyć będą rozwoju współ-
pracy między przedsiębiorstwami. Poza tym także na 
wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przed-
siębiorstw, wprowadzanie procesów modernizacyjnych 
wspomagających bieżącą działalność firm czy wyko-

rzystanie takich nowinek w relacjach między przedsię-
biorcą, a klientem. O dotacje mogą się starać mikro, 
małe i średnie firmy z woj. opolskiego. Maksymalny 
poziom wsparcia może wynieść 70 procent.

Ścieżka wzdłuż alei lipowej jest już niemal gotowa. Już 
w przyszłym roku rowerzyści będą tu mieli ponad 20 
kilometrów świetnie przygotowanych dróg

Na	wnioski	firm	OCRG	czeka	od	9	do	16	września.	Nabór	
zostanie	rozstrzygnięty	najpóźniej	do	lutego	przyszłego	
roku.	Szczegóły	na	stronie	rpo.opolskie.pl	
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SPOŁECZEŃSTWO

Piotr Wrona

Pochodzą z Ameryki Po-
łudniowej, ale to właśnie 
na Opolszczyźnie znalazły 
swój dom. Choć większość 
przyszła na świat w pol-
skich hodowlach, są i ta-
kie, które pamiętają jesz-
cze stoki wysokich Andów. 
Mowa o alpakach, przy 
których zdrowieją dzieci, 
a dorośli koją nerwy.

Ci, którzy je dziś hodują, 
dochodzili do tego róż-
nymi drogami. Elżbieta 

Kohut jest rolniczką, Karolina 
Gerke-Szyndzielorz psycholo-
giem i ma za sobą pracę w kor-
poracji, a Daniel Firla przez 
lata związany był z produkcją 
muzyczną. Dziś każde z nich 
ma hodowlę tych najbardziej 

uśmiechniętych zwierząt. Alpa-
ki w Peru, skąd pochodzą, są 
hodowane podobnie jak owce 
w Polsce. W kraju ich pocho-
dzenia niewiele osób słyszało 
o tym, żeby zwierzęta służyły 
rehabilitacji, a u nas pomagają 
i małym, i dużym.

POMAGAJĄ W LECZENIU
Jadąc w kierunku Pokrzyw-

nej od strony Prudnika z daleka 
widać chowające się w cieniu 
zwierzęta. To właśnie tutaj, 
w Dębowcu, znajduje się fun-
dacja Llamerada. – Z powodów 
zdrowotnych zrezygnowałam 
z pracy i postanowiłam, że 
całkowicie poświęcę się zwie-
rzętom – mówi Elżbieta Kohut 
z Dębowca. Pierwsze alpaki 
przyjechały tutaj z Chile, a dziś 
po polanie biegają już zwierzę-
ta urodzone pod Prudnikiem. 
– W tym roku urodziły się nam 
kolejne trzy samce – dodaje 
pani Elżbieta. Do pracy z dzieć-
mi najbardziej nadają się właś-

nie samce. Kiedy mają pół roku 
i są już samodzielne, uczone 
są chodzenia na antałku czyli 
w specjalnej uprzęży. Przyzwy-
czajają się do obecności ludzi. 
A roczne zwierzę jest już w peł-
ni przygotowane do pracy, np. 
z osobami z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami.

Zwierzęta nadają się do te-
rapii z wielu powodów. Już sam 
ich wygląd sprawia, że niemal 
każdy od razu zaprzyjaźnia się 
ze zwierzęciem. Ale ważne jest 
też zachowanie się alpak, które 
są niezwykle spokojne i delikat-
ne. Karolina Gerke-Szyndzie-
lorz, hodująca je w Raszowej 
pod Kędzierzynem-Koźlem, 
mówi, że jej zwierzęta są sta-
łymi bywalcami w hospicjum. 
– Wprowadzane są do pokoi, 
gdzie leżą obłożnie chorzy. 
Podobnie jest w trakcie spot-

kań z najmłodszymi pacjenta-
mi szpitala psychiatrycznego 
w Opolu. Tam spotkania odby-
wają się na pobliskiej łące, ale 
zadowolenia i entuzjazmu nie 
brakuje, tak jak w trakcie odwie-
dzin przy łóżku pacjenta – opo-
wiada.

PRZYJAŹŃ OD PIERWSZEGO 
WEJRZENIA

Do Raszowej przyjeżdżają 
też szkolne wycieczki. Na po-
czątku młodzi ludzie odwiedza-
ją stajnię, gdzie swoje boksy 
mają zwierzęta. Z dużym zain-
teresowaniem słuchają o tym, 
jak są karmione, zarówno w ho-
dowli, jak i Andach. Z boku stoi 
już wiaderko z pokrojoną mar-
chewką i przysmak zwierząt 
chętnie wyjadany jest wprost 
z rąk karmiących. Niektóre dzie-
ci po czasie przełamują swoje 
obawy, widząc, jak delikatnie 
zwierzę sięga po warzywa. To 
właśnie karmienie jest częścią 
rehabilitacji w przypadku dzie-

ci, które mają porażenia i mniej 
sprawne rączki. Ale niezwykłą 
przygodą jest także spacer z al-
paką w pobliskim lesie i moż-
liwość posłuchania o kraju, 
z którego pochodzą. – Kontakt 
ze zwierzętami jest samą przy-
jemnością. Przyjeżdżają do nas 
dzieci, które często mają prob-
lemy z emocjami. Pobyt tutaj 
zmienia nastawienie i sprawia, 
że każdy jest tutaj uśmiech-
nięty. Nasza fundacja edukuje 
i informuje o tym, że obcowanie 
ze zwierzętami i roślinami daje 
szczęście – mówi Elżbieta Ko-
hut z Dębowca.

 – Alpaka to miłe i przyjazne 
zwierzę, które chce się od razu 
przytulić. Kontakt z nim, mimo 
wymagającej pracy, jest wielką 
przyjemnością. Jak się kocha 
to co się robi, to przestaje być 
to obowiązkiem – uśmiecha się 
pani Elżbieta.

Daniel Firla, hodowca z Kró-
lowych koło Głubczyc, na po-
czątku interesował się hodowlą 
bydła, przypadkowo trafił na 
informacje o alpakach. – Zako-
chałem się w tych zwierzętach 
od pierwszego wejrzenia. To 
jest trudna przygoda, trzeba 
mieć ogromną wiedzę i poświę-
cić im czas i uwagę. Dbam o to, 
żeby były nie tylko dobrze odży-
wiane, ale też pielęgnowane – 
opowiada właściciel gospodar-
stwa Alpakaland.

Oprócz alpakoterapii jego 
zwierzęta odwiedzają przed-
szkola. Uwielbiają również spa-
cery. Pozwalają się przypiąć, 
podobnie jak psy i prowadzić. 
To właśnie wtedy nawiązuje się 
najbardziej bezpośredni kontakt 
ze zwierzęciem.

SPOKÓJ I ODPRĘŻENIE
W Królowych na zaintereso-

wanych czekają nie tylko alpaki, 
ale również konie i inne atrak-

cje. – Oferujemy to, co natu-
ralne – przyrodę, zwierzęta, 
piękno okolicznych łąk i lasów – 
mówi Daniel Firla. Nie ukrywa, 
że zwierzęta zmieniły życie jego 
i całej rodziny.

Wszyscy hodowcy zaś przy-
znają, że spotkanie ze zwie-
rzętami koi, uspokaja, zmniej-
sza stres. Karolina, psycholog, 
podkreśla, że zwierzę potrafi 
odciągnąć uwagę od samej 
terapii. – Dziecko, które reha-
bilitowane jest na urządzeniu, 
często szybko się męczy. Ze 
zwierzęciem ten proces zupeł-
nie inaczej przebiega. Spacer 
z alpaką to zupełnie coś innego 
niż zajęcia w sali gimnastycz-
nej. Nie każde dziecko musi 
kochać zwierzę, ale większość 
pozytywnie reaguje na alpakę 
– mówi.

 – Z tyłu głowy, jako psycho-
log, zawsze miałam alterna-
tywne sposoby terapii. Pomysł 

na alpaki dojrzewał bardzo 
długo. Brakowało pieniędzy, 
nie było pola. Wszystko mu-
siałam szczegółowo zaplano-
wać – opowiada. W 2017 roku 
sięgnęła po pieniądze z Unii 
Europejskiej, które w ramach 
konkursu przyznawał urząd 
marszałkowski. To pozwoliło 
na przygotowanie i wybudo-
wanie infrastruktury pod przy-
jęcie zwierząt. – Jeździłam po 
hodowlach, wymieniałam do-
świadczenia. Kiedy znalazłam 
program, z którego mogłam 
skorzystać, wiedziałam czego 
chcę. Bez tych pieniędzy za-
pewne nie rozpoczęłaby się 
moja przygoda – podkreśla.

Alpaki zintegrowały również 
środowisko. To przy nich w Ra-
szowej spotykają się kobiety i to 
tutaj rodzą się nowe pomysły. 
– Wraz z alpakami zmienia się 
nasze otoczenie – uśmiecha się 
pani Karolina.

Alpaki jak… pluszaki

Alpaka to niezwykle przyjazne zwierzę

Spacer z alpakami lesie to jedna z form terapii

To także podobno najbardziej uśmiechnięte zwierzęta
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ZDROWIE

Iwona Nawrot-Szczepanik

129 łóżek wraz z szafka-
mi przyłóżkowymi dla 
dorosłych pacjentek oraz 
1 łóżeczko dla starszego 
noworodka, to nowe wypo-
sażenie szpitala wchodzą-
cego w skład Klinicznego 
Centrum Ginekologii, Po-
łożnictwa i Neonatologii 
w Opolu.

Zakupy inwestycyjne o łącz-
nej wartości ponad 670 
tys. zł zostały dofinanso-

wane przez  województwo opol-
skie w wysokości blisko 410 tys. 
zł.

 – Zarząd województwa pod-
jął decyzję o przekazaniu tych 
pieniędzy szpitalowi, bo zależy 
nam na tym, żeby zapewnić pa-
cjentkom jak najbardziej kom-

fortowe warunki przebywania 
w nim– mówi wicemarszałek 
Roman Kolek. – To jeden z ele-
mentów naszej dbałości o jak 
najlepszą opiekę nad matką 
i dzieckiem w regionie. Przy-
pomnę, że nasze województwo 

otrzymało nagrodę w konkursie 
„Zdrowy samorząd” właśnie dla-
tego, że docenione zostały na-
sze działania w tej dziedzinie. To 
zobowiązuje.

 – Wymiana łóżek w całym 
szpitalu to ważna inwestycja, 

bezpośrednio wpływająca na 
komfor t pacjentek podczas 
hospitalizacji. Dziękujemy sa-
morządowi za dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia. Wszystkie 
łóżka zostały wymienione na no-
wocześniejsze i wygodniejsze, 
dostosowane do potrzeb pacjen-
tek, co zdecydowanie poprawiło 
ich komfort pobytu. To kolejny 
krok w kierunku standardu, jaki 
chcemy stworzyć naszym pa-
cjentkom – informuje Edward 
Puchała, dyrektor Klinicznego 
Centrum Ginekologii, Położni-
ctwa i Neonatologii w Opolu.

Łóżka kupione do wszystkich 
oddziałów szpitala wymieniane 
były etapami. Teraz są już we 
wszystkich salach. Dają możli-

wość regulowania poziomu na-
chylenia zagłówka, wysokości 
położenia nóg, są wyposażone 
w boczne zabezpieczenia, co 
jest szczególnie istotne w przy-
padku sal, na których przebywa-
ją mamy z noworodkami. Część 
z nich to łóżka elektryczne, ob-
sługiwane za pomocą pilota, 
w których dodatkowo można re-
gulować ich wysokość. 

W Szpitalu Ginekologiczno 
– Położniczym i Noworodków, 
wchodzącym w skład Kliniczne-
go Centrum Ginekologii, Położ-
nictwa i Neonatologii, co roku 
hospitalizowanych jest ponad 
11 tys. pacjentów (ok. 8 tys. do-
rosłych pacjentek oraz ponad 3 
tys. noworodków).

Z dbałością o komfort pacjentek
Według	przeprowadzonej	w	szpitalu	ankiety	ponad	90	procent	pacjentek	
jest	zadowolonych	z	podawanych	tutaj	posiłków.

Karolina Kondracka

ECMO to niepozorne ga-
bar ytowo urządzenie , 
umożliwiające tzw. po-
zaustrojowe natlenianie 
membranowe. Ratuje pa-
cjentów w stanie ostrej, 
ciężkiej niewydolności 
oddechowej lub krążenio-
wej, u których zawodzą 
konwencjonalne metody. 
Zakup urządzenia sfinan-
sował samorząd woje-
wództwa opolskiego.

To drugie urządzenie, ja-
kie pojawiło się w utwo-
rzonym w lipcu ubiegłego 

roku Regionalnym Centrum 
ECMO w opolskim Uniwersyte-
ckim Szpitalu Klinicznym. Dzię-
ki niemu i determinacji lekarzy 
Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii USK w Opolu 
uratowano 8 z 11 pacjentów, 
znajdujących się w skrajnie 
ciężkim stanie. Gdyby nie za-
stosowanie u nich ECMO, nie 
mieliby oni jakichkolwiek szans 
na przeżycie. Jest to terapia 
ostateczna, dość inwazyjna 
i stosowana jedynie, gdy inne 
konwencjonalne metody zawo-
dzą. Ponadto z takich urządzeń 
podczas procedur medycznych 
korzystają lekarze na Oddziale 
Kardiochirurgicznym oraz na 
Oddziale Kardiologii. Meto-
da ta stosowana jest od wielu 
lat w kardiochirurgii i dotyczy 
kilkugodzinnego okresu wyłą-
czenia układu oddechowego 

pacjenta i krążenia pozaustro-
jowego.

KROK W DOBRYM KIERUNKU
–  To ogromna satysfakcja, 

że możemy pomoc i odpowie-
dzieć na zgłaszane potrzeby. 
Problemy zdrowotne mieszkań-
ców są dla nas ważne  – do-
posażamy karetki, wsparliśmy 
budowę stałej bazy LPR, a tak-
że kierunek lekarski. To kolejny 
poziom obsługi naszych pacjen-
tów. Dziękujemy za zaangażo-
wanie lekarzy – mówi marsza-
łek Andrzej Buła.

Z zakupu kolejnego urządze-
nia cieszy się również Dariusz 
Madera, dyrektor USK w Opolu. 
– Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu merytorycznemu i wiedzy 
lekarzy, a szczególnie doktorów  
Ryszarda Gawdy oraz Toma-

sza Czarnika udało się w Opolu 
stworzyć Regionalne Centrum 
ECMO. Dziękuję ogromnie za-
rządowi województwa opolskie-
go za sfinansowanie urządze-
nia. To szansa dla pacjentów 
– mówi.

JEDEN Z NIELICZNYCH  
OŚRODKÓW W POLSCE

Jak przyznają zgodnie leka-
rze, beneficjentami są przede 
wszystkim pacjenci. – Naszą 
ideą jest poprawa leczenia pa-
cjentów z całego województwa. 
Bez tej metody na pewno by 
umarli, a chcemy im dać szan-
se, której do tej pory nie mieli. 
Chcemy zakończyć niepotrzeb-
ne umieranie pacjentów, wie-
dząc, że takie metody są stoso-
wane na świecie. Zwróciliśmy 
się do samorządu województwa 

Wymiana łóżek w całym szpitalu to większy komfort pacjentek pod-
czas hospitalizacji

ROMAN KOLEK, 
wicemarszałek województwa opolskiego:

 
– Samorząd województwa systematycznie 

wspiera własne szpitale w doposażeniu i zaku-
pie nowoczesnego sprzętu. Pozwala to uzupeł-

niać bazę do diagnostyki, leczenia oraz poprawia komfort 
opolskich pacjentów. Po nowoczesnych łóżkach w Klinicz-
nym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii czy 
aparacie ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 
oddaliśmy do użytku w Opolskim Centrum Onkologii tomograf 
komputerowy i mammograf cyfrowy, które będą uzupełniać 
dotychczas wykorzystywany sprzęt. Te nowoczesne urządze-
nia umożliwiają przechowywanie, porównywanie obrazów na 
różnych etapach diagnostyki i leczenia pacjentów. W przy-
padku pacjentów onkologicznych istotne jest monitorowanie 
stanu zaawansowania choroby oraz rezultatów leczenia czy 
prowadzonych terapii. Urządzenia są skoordynowane z sy-
stemami informatycznymi, co usprawnia pracę lekarzy. Za-
kup tych dwóch urządzeń o wartości niemal 6 mln złotych 
(w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej 
w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów zło-
śliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 
Koszarowskiego w Opolu”) był możliwy dzięki pieniądzom 
pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego 2014-2020 oraz zaangażowaniu blisko 
830 tys. zł z funduszy własnych samorządu województwa 
opolskiego.

ECMO szansą na drugie życie 

ECMO to niewielkie, ale niezwykle ważne urządzenie ratujące życie

i po pół roku mamy aparat, to 
ewenement w skali kraju – 
przyznaje dr Tomasz Czarnik. 

Jak wyjaśnia drugi z lekarzy, 
dr Ryszard Gawda, leczenie 
pacjentów tą metodą trwa zwy-
kle kilka lub kilkanaście dni. – 
Najdłużej podłączony pacjent 
korzystał z urządzenia 40 dni. 
Wśród ośmiu uratowanych pa-
cjentów był mężczyzna po za-
trzymaniu krążenia w głębokiej 

hipotermii, u którego tempera-
tura ciała spadła do 22 stopni 
Celsjusza. Po  zastosowaniu 
ECMO, wrócił do domu w pełni 
zdrowy, bez żadnych ubytków 
neurologicznych.

Zarząd województwa opol-
skiego przekazał na zakup 
urządzenia blisko 370 tysięcy 
złotych. Przypomnijmy, że pier-
wowzorem ECMO było płuco-
-serce.
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LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA 

SUBREGION obejmujący: Miasto Opole, powiat opolski

Lp. Tytuł zadania
Zadanie 

subregionalne/
powiatowe

1 Opole i okolice, promocja i ochrona zdrowia subregion

2 Aktywna integracja – łączy nas ODRA subregion

3 Bezpłatne warsztaty z rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości subregion

4 Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej subregion

5 Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych 
historii, tradycji i kulturze regionu subregion

6 Sieć bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży subregion

7 ZARYZYKUJ START Z MUZYKĄ! Edukacja muzyczna i koncertowanie dzieci 
i młodzieży i Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice subregion

8 Bezpłatny program rozwoju talentów miasto Opole

9 Cykl darmowych turniejów piłkarskich dla dzieci miasto Opole

10 Druga część filmu „Gruss aus Oppeln” pod roboczym tytułem: Oppeln 1933 – 
Opole 1956 miasto Opole

11 MUZYCZNIE, PARADNIE I ZGRABNIE KROCZ PRZED SIEBIE! Rozwój 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice miasto Opole

12 Opole, promocja i ochrona zdrowia miasto Opole

13 Aktywni przekraczają granice powiat opolski

14 Muzyka łączy pokolenia powiat opolski 

15 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego 
na trasie Niemodlin – Tułowice Małe powiat opolski 

16 Trasa koncertów Uwielbienia powiat opolski

17 Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków powiat opolski

18 Zamek z kluczem wiolinowym – realizacja filmu dokumentalnego o Zamku 
w Niemodlinie powiat opolski

SUBREGION obejmujący powiaty: nyski, brzeski

1 DAWNIEJ I DZIŚ – MIĘDZYPOKOLENIOWE GRY I ZABAWY DLA CAŁEJ 
RODZINY subregion

2 Dziś Orlik klubowy, jutro stadion narodowy – III edycja subregion

3 W JEDNOŚCI SIŁA – organizacja wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych oraz 
imprezy kulturalnej dla mieszkańców powiatu nyskiego i brzeskiego subregion

4 „Lokalni – Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja 
– integracja mieszkańców gminy Nysa powiat nyski

5 Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas 2. edycja powiat nyski

6 Opawski Jarmark Bożonarodzeniowy pod Biskupią Kopą, Targ Wielkanocny, 
Święto Żywiołów, Dożynki Wiejskie, Rock&Roll biesiada powiat nyski

7 ROZWIJAMY RAZEM 7 ZMYSŁÓW U DZIECI powiat nyski

8 Twórcze rozwiązywanie problemów jako zbiór aktywnych metod pracy 
z uczniem przy realizacji podstawy programowej w szkołach powiat brzeski

SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski

1 …I GRA MUZYKA ! czyli cykl integrujących warsztatów muzycznych 
i koncertów Olesno / Kluczbork / Namysłów 2020 subregion

2 …Musztra Paradna Wizytówką Naszego Regionu subregion

3 DOSKONALENIE STRAŻAKÓW SUBREGIONU OLESNO KLUCZBORK 
NAMYSŁÓW subregion

4 Łączy nas muzyka – cykl koncertów muzycznych kompozytorów polskich 
i niemieckich subregion

5
Utworzenie i promocja trasy turystycznej drewnianego budownictwa sakralnego 
„Szlak turystyczny drewnianych kościołów powiatów: namysłowskiego, 
kluczborskiego i oleskiego”

subregion

6 Akcja dla Serca 3 powiat kluczborski

7 Bezpiecznie i zdrowo na rowerze powiat kluczborski

8
A-aktywni E-energiczni D-dyspozycyjni Ochotnicza Straż Pożarna – zawsze 
pomoże 2 powiat namysłowski

9 …Baw się razem z nami, baw się z orkiestrami powiat oleski

10 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONU OLESKIEGO powiat oleski 

11
„Nadzieja na lepsze jutro” – rehabilitacja i terapia psychologiczna dla dzieci 
i ich rodzin – II EDYCJA powiat oleski

SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki

1
Ekologiczny styl życia – edukacja ekologiczna w gminie Głubczyce i w gminie 
Prudnik subregion

2 GŁUBCZYCKO-PRUDNICKIE ZAWODY WĘDKARSKIE subregion

3
Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych 
historii, tradycji i kulturze regionu subregion

4 Powiat głubczycki, prudnicki i krapkowicki – promocja i ochrona zdrowia subregion

5 Aktywizacja seniorów na wsi powiat głubczycki

6 OGL, promocja i ochrona zdrowia powiat głubczycki

7 RAZEM – Radośnie, Aktywnie, Zaskakująco, Empatycznie, Mobilizująco powiat głubczycki

8 Szkolimy przyszłych mistrzów powiat głubczycki

9 Muzyką i pieśnią przez Śląsk powiat krapkowicki

10 Muzykowanie od podstaw powiat krapkowicki

11 Na zdrowie zawsze jest czas – edukacja zdrowotna osób 55+ powiat krapkowicki

12 Od maluszka do staruszka powiat prudnicki

13 OPR, promocja i ochrona zdrowia powiat prudnicki

14
Zakup oczyszczaczy powietrza do publicznych żłobków i przedszkoli w gminie 
Prudnik powiat prudnicki

SUBREGION obejmujący powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki

1 Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki. Koncerty dla dzieci subregion

2
Łączy nas muzyka – cykl koncertów muzycznych kompozytorów polskich 
i niemieckich subregion

3 Nade wszystko muzyka! Koncerty orkiestr z Kędzierzyna-Koźla i Jemielnicy subregion

4
Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo-
pożarniczych subregion

5 Rehabilitacja seniorów kluczem do aktywności subregion

6 A gdyby tak w zdrowiu do 100 lat powiat strzelecki

7 Aktywna kulturalnie społeczność lokalna. Muzycznej edukacji ciąg dalszy powiat strzelecki

8 Bądź bliżej zdrowia psychicznego powiat strzelecki

9 Od juniora do seniora – ćwiczyć, by się doskonalić powiat strzelecki

10 Pierwszy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiat strzelecki

11
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Opolskiej 
w Zawadzkiem powiat strzelecki

12
Seniorzy Powiatu Strzeleckiego aktywni w walce o zdrowie poprzez 
aquafitness i rehabilitację powiat strzelecki

13 Sport elementem tradycji pożarniczej powiat strzelecki

14
Wydane książki Działalność społeczna i narodowa ks. Józefa Szafranka Autor 
książki Franciszek Antoni Marek

powiat
kędzierzyńsko-kozielski

15 Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo powiat
kędzierzyńsko-kozielski

16 Życie bez bólu i w pełnej sprawności – zabiegi rehabilitacyjne dla każdego 
mieszkańca

powiat
kędzierzyńsko-kozielski

Już 10 września rusza głosowanie w trzeciej edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Do podziału są 3 000 000 złotych.
Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy 
i jeden subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce 
ich zamieszkania. Można głosować elektronicznie, wrzucając 

kartę do głosowania do urny lub przesyłając ją na adres urzędu 
marszałkowskiego. Wszystkie szczegóły dotyczące głosowania 
znajdują się na stronie www.budzet.opolskie.pl. Ogłoszenie wyników 
tej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – do 22 
października br.

Wybierz projekt  
– weź udział w głosowaniu!
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Karolina Kondracka

W całym województwie 
z  projektów wsparcia 
opieki przedszkolnej sko-
rzystało około 16 tysięcy 
kilkulatków. Podczas gdy 
rodzice realizują się zawo-
dowo, ich pociechy korzy-
stają z atrakcyjnej eduka-
cji i zajęć dodatkowych, 
prowadzonych przez wy-
kwalifikowaną kadrę.

Wszystko to umożliwiają 
unijne projekty, bo Eu-
ropejski Fundusz Spo-

łeczny stwarza ogromne moż-
liwości wsparcia najmłodszych 
mieszkańców Opolszczyzny. 
Skorzystały z tego praktycznie 
wszystkie powiaty, a w nich 
zarówno przedszkola publicz-
ne, jak i placówki prywatne. 
Podczas spotkania w urzędzie 
marszałkowskim placówki i sa-
morządy realizujące takie pro-
jekty, otrzymały tytuł „Europej-
ska Akademia Przedszkolaka”.

SPOKOJNI RODZICE,  
ZADOWOLONE MALUCHY 

Jak przyznaje marszałek 
Andrzej Buła, ważne jest, aby 
pieniądze EFS w satysfakcjonu-
jący sposób wsparły mieszkań-
ców – czy to przedszkolaków, 
dzieci żłobkowych, seniorów, 
osób zależnych czy objętych 
pieczą zastępczą. – Cieszy, 
że  projekty były realizowane 
praktycznie w każdym powiecie 
– mówił marszałek. Wicemar-
szałek Roman Kolek dodawał, 

że ważna jest jakość tej opie-
ki oraz jej społeczny wymiar. 
– W województwie opolskim 
mamy jeden z lepszych wskaź-
ników opieki nad dziećmi. A to 
nowe pokolenie, dzięki dodatko-
wym zajęciom i przy zaangażo-
waniu wykwalifikowanej kadry 
zdobywa nowe umiejętności – 
przyznawał.

POZYTYWNE  
DOŚWIADCZENIA ….

Liczby są naprawdę impo-
nujące. Wszystkie konkursy to 
37 milionów zł, a do tej pory 
wybrano do dofinansowania 
48 projektów. Skorzystały pla-
cówki publiczne i prywatne, 

zarówno w największych mia-
stach regionu, jak Opole czy 
Kędzierzyn–Koźle, ale również 
w małych gminach, jak Pako-
sławice czy Skoroszyce. – Za-
kładaliśmy, że wesprzemy 10 
tysięcy dzieci, udało się nam 
to wsparcie poszerzyć aż na 
16 tysięcy maluchów. To waż-
ne, ponieważ rodzice mają po-
czucie bezpieczeństwa swoich 
dzieci, możliwość korzystania 
z zajęć dodatkowych czy wy-
dłużonych godzin otwarcia 
przedszkoli. Udało się także 
utworzyć nowe miejsca opieki, 
uatrakcyjnić ofertę dydaktycz-
ną i wesprzeć kompetencje dy-
daktyczne kadry – wyliczał dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu Maciej Kalski.

W przyszłym Regionalnym 
Programie Operacyjnym – jak 
zdradzał Maciej Kalski – znaj-

dzie się również sporo pienię-
dzy przeznaczonych dla przed-
szkolaków. Tymczasem we 
wrześniu br. kolejny konkurs 
ogłosi również Aglomeracja 
Opolska. To ostatni akcent tej 
perspektywy finansowej w za-
kresie wsparcia maluchów. 

… I DUŻE POTRZEBY 
Irena Gołdyn, dyrektor Nie-

publicznego Przedszkola i Klu-
bu Dziecięcego „Piccolino” 
z Głubczyc przyznaje, że po-
mysł na otwarcie przedszkola 
podpowiedziało samo życie. 
Właścicielka chciała zapisać 
swoje dziecko do żłobka i nie 
znalazła w okolicy takiego miej-
sca. Postanowiła więc otwo-
rzyć przedszkole niepubliczne 
i punkt dziecięcy. Zaczęło się 
od 11 dzieci, a dziś to już 102 
miejsca. – Chętnych przyciąga 

bogata baza dydaktyczna, wy-
kwalifikowana kadra, która na 
bieżąco podnosi swoje kwalifi-
kacje, a przede wszystkim ofer-
ta zajęć dodatkowych – wymie-
nia Irena Gołdyn.

W Kędzierzynie – Koźlu sku-
piono się na wsparciu jakości 
kształcenia dzieci przedszkol-
nych z niepełnosprawnościa-
mi i dysfunkcjami. – Jesteśmy 
w trakcie dużego projektu za 
ponad 2 mln 200 tys. zł. Klu-
czowym elementem projektu 
było przygotowanie nauczycieli 
do pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi oraz zakup pomocy 
dydaktycznych, wspierających 
różne dysfunkcje. Włączyło się 
do niego 18 przedszkoli pub-
licznych – wyjaśnia wiceprezy-
dent miasta Wojciech Jagiełło.  
Z tego projektu skorzystało już 
prawie 2 tysiące dzieci. 

Spełniamy potrzeby najmłodszych

37 000 000 ZŁ  
NA 48 PROJEKTÓW DLA PRZEDSZKOLI

Region stracił wielkie postacie
Przedsiębiorca i filantrop Karol Cebula, 
rektor Marek Tukiendorf, profesor Ka-
zimierz Szczygielski – to wybitne, znane 
i przed wszystkim ważne dla regionu oso-
by, które pożegnaliśmy podczas tych waka-
cji. – Ich odejście to wielka strata dla Opol-
szczyzny – mówi marszałek województwa 
Andrzej Buła.

KAROL CEBULA – przedsiębiorca, wy-
dawca, mecenas kultury, filantrop

Karol Cebula zmarł 4 lipca w szpitalu 
w wieku 88 lat, ale do końca był niezwykle 
aktywny. Jak mówiono, był dobrym du-

chem i inicjatorem wielu przedsięwzięć w regionie, pa-
tronem wielu społecznych projektów. Zawsze wspierał 
tych, którzy wsparcia potrzebowali. Był gorącym zwo-
lennikiem utworzenia w Opolu kierunku lekarskiego, 
wspomagał m.in. remont opolskiej katedry.

Gdy w roku 2018 opolska kapituła przyznała mu 
Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, mówił: 
– Nie wiem, jak będę umiał się odnaleźć wśród tak wy-
bitnych postaci, które także otrzymały tę nagrodę. Nie 
wiem, czy na nią zasłużyłem.

MAREK TUKIENDORF, rektor Poli-
techniki Opolskiej

17 lipca zmarł prof. dr hab. Marek Tu-
kiendorf, od 2012 roku rektor Politechni-
ki Opolskiej. Miał 55 lat. Był chemikiem, 

specjalizującym się w inżynierii i aparaturze che-
micznej. Funkcję rektora  Politechniki Opolskiej pełnił 
już drugą kadencję. Był m.in. wiceprzewodniczącym 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
oraz przewodniczącym Komisji Stałej ds. Współpra-
cy Międzynarodowej w  Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich.

Jako rektor dał się poznać jako inicjator i partner 

wielu działań, służących rozwojowi regionu i jego 
współpracy zagranicznej. Nagrodzony Laurem Umie-
jętności i Kompetencji za wkład w rozwój środowiska 
akademickiego.

KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI, polityk, 
demograf,  ekspert rozwoju regionalnego 

Dr hab. Kazimierz Szczygielski zmarł 
nagle 4 sierpnia.  Miał 72 lata. Był ce-
nionym naukowcem, geografem i demo-

grafem, ekspertem, z którego wiedzy i doświadczenia 
często korzystały władze samorządowe regionu. Był 
jednym z autorów założeń specjalnego programu de-
mograficznego dla województwa opolskiego. Kazimierz 
Szczygielski był także politykiem, ponad dziesięć lat 
był posłem RP Ziemi Opolskiej, wcześniej mocno an-
gażował się w ruch Solidarności i Komitetów Obywatel-
skich.  Odszedł dobry i solidny człowiek, który wierzył 
w ludzi, samorząd i demokrację.

Placówki i samorządy realizujące projekty dla przedszkoli, otrzymały tytuł „Europejska Akademia Przedszkolaka”.
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Janusz Ireneusz Wójcik

Czeskie Budziejowice, 
stolica Kraju Południowo-
czeskiego, znane są m.in. 
z miejscowego browaru. 
Miasto jest również koja-
rzone z tytułowym boha-
terem literackim, słynnej 
powieści Jaroslava Haška 
–  dzielnym wojakiem 
Szwejkiem.

Do Czeskich Budziejowic 
pojechali również opolscy 
seniorzy, aby uczestni-

czyć w IV Międzynarodowych 
Grach Sportowych Seniorów. 
Nasz region reprezentowała 
drużyna Forum Seniorów Sa-
morządu Województwa Opol-
skiego, której kapitanem była 
Bożena Hasij-Domagała – nie-
gdyś lekkoatletka, sędzia spor-
towy, obecnie przewodnicząca 
zespołu ds. nauki, kultury i spor-
tu Forum Seniorów. Podczas 
uroczystej inauguracji zawodów 
Opolanie, którzy jednocześnie 
reprezentowali Polskę, uczest-

niczyli w prezentacji dwudziestu 
drużyn seniorów z Czech,  Sło-
wacji, Węgier, i Austrii.

W programie zawodów ry-
walizowano w 10 dyscyplinach 
sportowych o charakterze wy-
czynowym i zręcznościowym 
– tak, aby każdy senior miał 
równe szanse na zaprezen-

towanie swoich umiejętności. 
Cztery dyscypliny wyczynowe 
to: bieg na 30 metrów z piłecz-
ką na rakiecie, bieg z obciąże-
niem, rzut w dal i bieg na 60 
metrów, natomiast  zręcznoś-
ciowe – rzut do kosza, rzutki, 
bollo ball, strzał do bramki, 
rzut piłeczką do celu oraz rzut 

krążkiem na trzpień. Po za-
kończeniu zawodów uczestni-
cy zawodów otrzymali atrak-
cyjne medale i puchary, ale 
w tej rywalizacji priorytetem 
nie były wyniki sportowe, tyl-
ko aktywne uczestnictwo oraz 
integracja drużyn środowisk 
senioralnych uczestniczących 

w zawodach. Wszyscy zgod-
nie podkreślali świetną atmo-
sferę zawodów i bardzo dobrą 
organizację zarówno strony 
sportowej, jak też warunków 
pobytu gości w Czeskich Bu-
dziejowicach.

Na uroczystości zamykają-
cej rywalizację drużyn seniorów 
obecny był premier Republiki 
Czeskiej Andrej Babiš . Opo-
lanie po rywalizacji sportowej 
zdążyli zwiedzić największą 
atrakcję turystyczną Czeskich 
Budziejowic – stare miasto z za-
chowanym średniowiecznym 
układem urbanistycznym oraz 
zabudową obejmującą wszyst-
kie style architektoniczne, od 
średniowiecza do XIX wieku.

Zaproszenie do udzia łu 
w IV Międzynarodowych Grach 
Sportowych Seniorów w Cze-
skich Budziejowicach było po-
kłosiem owocnej współpracy 
z seniorami Kraju Ołomunie-
ckiego, której liderem była Mi-
lena  Hesová, przewodnicząca 
Rady Seniorów Województwa 
Ołomunieckiego.

Na sportowo w Czeskich Budziejowicach

Premier Czech Andrej Babiš z drużyną opolskich seniorów.
Fot. Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

Przedstawiciele Forum Seniorów Samo-
rządu Województwa Opolskiego i Pol-
skiego Związku Działkowców byli z wi-
zytą studyjną w Jabłonkowie na Zaolziu. 
Tam spotykali się z przedstawicielami 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Czechach oraz środowiskami 
senioralnymi z klubów seniora i Uniwer-
sytetu III wieku.

Opolscy seniorzy uczestniczyli również w fi-
nałowym dniu festiwalu folklorystycznego 
"72. Gorolskie Święto", zwiedzili też szlak 

polskiego dziedzictwa kulturowego w Jabłonko-
wie i Górnej Łomnej.

Podczas rozmów omawiano m.in. pomysły 
na rozwijanie wzajemnej współpracy i realiza-
cję wspólnych projektów. Leokadia Kubalańca, 
przewodnicząca opolskiego forum, zaprosiła 
delegację zaolziańskich seniorów na "Opolską 
Senioriadę" do Opola. Jesienią zaś w Brzegu 
i Opolu będzie koncertował polski chór z cze-
skiego Milikowa. Miłym akcentem wizyty Opolan 
w Jabłonkowie było spotkanie z rodziną państwa 
Młynków – znanych zaolziańskich społeczników, 
animatorów kultury i artystów, w tym ze znaną 
piosenkarką Haliną Młynkową. 

Delegacja opolska otwierała także barwny po-
chód zespołów, kapeli i gości honorowych "Gorol-
skiego Święta", który wyruszył z jabłonkowskiego 
rynku do lasku miejskiego. Na trasie wznoszono 
wzajemnie radosne zawołanie pozdrowienia – 
„Ho! Ho! Ho! na Gorola wio!”

Na głównej scenie festiwalu występowały gó-
ralskie zespoły folklorystyczne m.in. z Zaolzia, 
Węgier, Słowacji, Ukrainy, a także z odległej In-
donezji. Przed powrotem do domu opolscy senio-
rzy zwiedzili również szlak polskiego dziedzictwa 

historyczno-kulturowego w Jabłonkowie i okoli-
cach, w tym m.in. kwaterę Józefa Piłsudskiego 
z 1914 roku z pamiątkową tablicą przypominającą 
pobyt Komendanta w tym mieście oraz pomnik 
Polskich Legionistów (1914-18) na miejscowym 
cmentarzu.

Wizytę Opolan w Jabłonkowie zorganizo-
wał Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego przy współpracy z miejscowym kołem 
PZKO w Jabłonkowie. Warto wspomnieć, że 
przedstawiciele środowisk społeczno-kultu-
ralnych z województwa opolskiego od ponad 
pół wieku aktywnie współpracują z PZKO 
w Czechach, organizując występy zespołów 
artystycznych, plenery malarskie, spotkania 
literackie. Jednym z głównym animatorów tej 
współpracy był znany opolski poeta i społecz-
nik Tadeusz Soroczyński.

jiw

III Festiwal  
Polonijny  
pełen emocji
Wielkie emocje towarzyszyły wykonawcom i nadkom-
pletowi publiczności w sali koncertowej Filharmonii 
Opolskiej podczas koncertu galowego laureatów III 
Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki – Opole 2019.

W festiwalu wzięli udział wykonawcy z kilku kontynentów od 
Australii po USA, od Nowego Jorku po Ural. Koncerty kon-
kursowe odbywały się w Opolu, Brzegu, Korfantowie, Otmu-

chowie i Głubczycach. Zachwyt publiczności wzbudził Laureat Grand 
Prix, zespół bluesowy 3R12 z Niemiec, prezentujący utwory własne 
oraz twórczość Tadeusza Nalepy i zespołu „Breakout”. Jedną z naj-
ważniejszych nagród Festiwalu – nagrodę Marszałka Województwa 
Opolskiego – otrzymała Kamila Płoszajska z Wiednia. Nagrodę wraz 
z gratulacjami wręczał wicemarszałek Roman Kolek, który jednocześ-
nie przekazał podziękowania głównej organizatorce Festiwalu – pre-
zes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Opole, Halinie Nabrdalik.

Patronat honorowy nad III Polonijnym Festiwalem Polskiej Pio-
senki – Opole 2019, objęli Marszałek Województwa Opolskiego 
i Marszałek Senatu RP. Koncert galowy Festiwalu został retransmi-
towany przez TV Polonia i TVP Opole. Jiw

Opolscy seniorzy na „Gorolu” 

Chwila pamięci pod Pomnikiem Polskich Legioni-
stów (1914-1918) nad ich kwaterą  na cmentarzu w 
Jabłonkowie

Laureatka nagrody marszałka województwa – Kamila Płoszajska 
z Wiednia



Sierpień 2019  OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE 11

www.opolskie.pl

OBSZARY WIEJSKIE

Violetta Ruszczewska

S t o w a r z y s z e n i e  L G D 
K r a i n a  Ś w i ę tej  A n ny 
i Stowarzyszenie Brze-
sko-Oławska Wieś Histo-
ryczna otrzymały dodat-
kowo niemal 2 miliony 
złotych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020.

To  p i e n i ą d ze  p r ze d e 
wszystkim na dofinanso-
wanie projektów związa-

nych z rozwojem przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich.

Te dodatkowe kwoty – 1,1 mi-
liona zł dla Krainy Świętej Anny 
i 880 tysięcy zł  dla Brzesko-
-Oławskiej Wsi Historycznej – to 

bonus za dobre wykorzystywa-
nie dotychczas przyznanych 
pieniędzy.

Marszałek Andrzej Buła, 
wręczając aneksy do umów na 
realizację Lokalnych Strategii 
Rozwoju, gratulował obydwu 
stowarzyszeniom udziału w kon-

kursie na te dodatkowe kwoty. 
– Cieszę się, że podjęliście się 
tego trudu i chcecie nadal reali-
zować projekty w waszych spo-
łecznościach lokalnych – mówił.

Jak informowała Ewa Maria 
Piłat, szefowa Stowarzyszenia 
LGD Kraina Świętej Anny, to 

są pieniądze, które będą prze-
znaczone na tworzenie nowych 
firm. – Bo takie potrzeby wy-
kazały przeprowadzone przez 
nas konsultacje społeczne. Po-
wstaną firmy służące lokalnym 
społecznościom, wspierające 
rozwój turystyki oraz naszych 
mieszkańców – dodawała. Pre-
zes Ewa Rosińska ze Stowarzy-
szenia Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna podkreślała, że  
pieniądze otrzymane przez jej 
organizację będą przeznaczone 
na rozwój przedsiębiorczości. 
– To będzie dziewięć premii na 
podjęcie działalności gospodar-
czej przez osoby fizyczne na 
naszym terenie. Każda z tych 
osób będzie musiała utrzymać 
działalność gospodarczą co naj-
mniej dwa lata – powiedziała.

Bonus dla Lokalnych Grup Działania
STANISŁAW 
RAKOCZY, 
członek zarzą-
du wojewódz-
twa opolskiego:

– O dodatkowe kwoty 
mogły się starać te LGD, 
k t ó r e  w y ko r z y s t a ł y  c o 
najmniej 80% z przyzna-
nych wcześniej pieniędzy 
z PROW, a 40% z posiada-
nej kwoty wykorzystały już 
na utworzenie bądź utrzy-
manie miejsc pracy. Reali-
zowane przez LGD projekty 
to jedne z lepiej wykorzy-
stanych pieniędzy unijnych. 
Zawsze się cieszymy, gdy 
możemy wspierać lokalną 
przedsiębiorczość.

Każda dodatkowa kwota na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości 
cieszy, a to będą na pewno dobrze zagospodarowane pieniądze

Zapraszamy na dożynki 
wojewódzkie   
Doroczne, dziękczynne spotkanie rolników z całego 
regionu odbędzie się 8 września w Lewinie Brzeskim.

Jak zwykle rozpocznie je msza święta dziękczynna, po której 
barwny korowód dożynkowy przejdzie z kościoła na stadion 
miejski. Tam, o godzinie 14.00 rozpocznie się gala dożynko-

wa. Podczas gali poznamy laureatów wojewódzkich konkursów: 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, Piękna Wieś 
Opolska oraz konkursu koron dożynkowych. W części rozrywkowej 
gości będą bawić Wesoły Masorz oraz zespół Skaner. Na zakoń-
czenie zabawa taneczna z Radiem Park. Zapraszamy!

Euroregion Pradziad organi-
zuje nabór w ramach Funduszu 
Mikroprojektów z Programu IN-
TERREG V-A Republika Cze-
ska – Polska. Termin składa-
nia wniosków mija 18 września 
2019 r.

O jakie działania można się 
starać? 
  Rozwój potencjału przy-

rodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia 
– to m. in. zachowanie i odnowa 
atrakcji kulturowych i przyrod-
niczych i ich wykorzystanie dla 
rozwoju pogranicza, wspieranie 
dziedzictwa kulturowego, rozwój 
infrastruktury dla transgranicz-
nego udostępnienia dziedzictwa, 
wspólne działania informacyjne, 
marketingowe i promocyjne, 
opracowania strategiczne i pla-
nistyczne dot. wykorzystania za-
sobów pogranicza

  Współpraca instytucji 
i społeczności – to m. in. pro-
mowanie współpracy i wspólne-
go obszaru, rozwój systemów in-
formacyjnych i komunikacyjnych, 
wspólne projekty społeczne, kul-
turalne i rekreacyjno-edukacyjne, 
wsparcie działań kultywujących 
tradycje,  współpraca w celu roz-
woju gospodarczego pogranicza.

Wszelkie informacje znajdu-
ją się na stronie www.europra-
dziad.pl 

Zapraszamy do kontaktu  
z Regionalnym Punktem  
Kontaktowym w Opolu

Departament Koordynacji  
Programów Operacyjnych 

Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego
Opole, ul. Krakowska 38  

- oficyna  77 54 16 273, 275, 283  
1 rpk@opolskie.pl 

Fundusz Mikroprojektów  
Euroregionu Pradziad  
– kolejny nabór wniosków



www.opolskie.pl

OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE  Sierpień 201912

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI 
PRACAMI MODERNIZACYJNYMI SIECI 
KOLEJOWEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ 
INFRASTRUKTURY PKP POLSKIE 
LINIE KOLEJOWE, NA WYMIENIONYCH 
ODCINKACH BĘDĄ UTRUDNIENIA 
DLA PODRÓŻNYCH:
 
–  odcinek Nysa – Brzeg – wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja 

autobusowa w okresie 2-6  i 16-20 września 2019 r.
–  odcinek Kędzierzyn – Koźle – Gliwice – wprowadzona zostanie zastępcza 

komunikacja autobusowa w okresie 10,12-15,24,26-29 września  
oraz 8, 10-13 października 2019 r.

–  w okresie od 1 września do 4 listopada 2019 r. wszystkie pociągi jadące w 
i z kierunku Strzelec Opolskich nie będą zatrzymywały się na stacji Opole 
Groszowice.
Szczegółowe informacje umieszczone są na naszej stronie internetowej 

www.polregio.pl 

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

POLREGIO po raz kolejny zostaje partnerem akcji BohaterON. Projekt ma 
na celu uhonorowanie pamięci Powstańców Warszawskich oraz edukację 
historyczną młodszych pokoleń. Dzięki akcji BohaterON każdy z nas będzie 
miał możliwość oddania szacunku bohaterom.

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ubie-
głego wieku. Było ono heroicznym zrywem w walce o nasze wartości: wolność, 
patriotyzm i honor.

Przez 63 dni Powstańcy zmagali się z okupantem, w walce o wolny kraj, w któ-
rym dziś żyjemy. Akcja BohaterON jest formą podziękowania za ten tytaniczny 
wysiłek i ogromne poświęcenie.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz an-
gielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bo-
hatera – film lub prezentację na komputerze, telefonie czy w telewizorze. Nazwa 
ma również sygnalizować chęć włączenia pamięci o bohaterach do świadomości 
społecznej i promować historię ludzi, którzy walczyli za nasz kraj.

Projekt BohaterON pozwala każdemu z nas w symboliczny sposób podzięko-
wać Powstańcom za ich poświęcenie. Możemy tego dokonać poprzez przesłanie 
kartki BohaterON do wybranego przez siebie Powstańca. Kartkę można wysłać 
również w wersji elektronicznej, przez stronę www.bohateron.pl.

BOHATERON 2019 
 – POLREGIO KOLEJNY RAZ PARTNEREM AKCJI

APLIKACJA POLREGIO – KUPUJ BILETY  
NA POCIĄGI ONLINE, WYGODNIE PRZEZ TELEFON!

Dla wygody naszych Podróżnych została uruchomiona bezpłatna, nowoczesna 
aplikacja na smartphony, umożliwiająca zakup biletów POLREGIO online.

Aplikacja mobilna POLREGIO jest częścią internetowej platformy sprzeda-
ży biletów POLREGIO online, na którą składa się również system internetowej 
sprzedaży online bilety.polregio.pl. Aplikacja oraz serwis tworzą razem wygodny 
ekosystem sprzedaży biletów w regionach. 

Cały czas zmieniamy się dla Państwa, tak aby dać jak najbardziej optymalny, 
sprawny i szybki dostęp do podróży naszymi pociągami.

Nasza bezpłatna aplikacja to:
• bezpieczne i szybkie zakupy o każdej porze,
• jedno konto, kompatybilne z serwisem www 
  – kupujesz jak chcesz!
• dostęp do biletów 24/h, historia wszystkich zakupów pod ręką!
• połączenia naszych pociągów z każdą z możliwych zniżek.

Aplikacja jest dostępna na systemy Android i IOS.
Zachęcamy do pobierania i korzystania oraz serdecznie zapraszamy na pokła-

dy naszych pociągów!

Nasze własne systemy i narzędzia online
Serwis www z platformą sprzedaży biletów 
POLREGIO.PL>BILETY.POLREGIO.PL 

Aplikacja mobilna POLREGIO
Serwisy online naszych Partnerów 
• biletyregionalne.pl 
• e-podroznik.pl
• bilkom.pl
• koleo.pl
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach Sprzedaż biletów przez  

internet oraz Aplikacja mobilna. 

TERAZ W POCIĄGACH POLREGIO 
ZAPŁACIMY TAKŻE KARTĄ

Drużyny konduktorskie POLREGIO w całej Pol-
sce zostały wyposażone w mobilne terminale do 
płatności kartą. Już od kilku tygodni pasażerowie 
największego przewoźnika mają także możliwość 
potwierdzenia tożsamości za pomocą smartfonu.

Płatności kartą w pociągach to kolejne udogodnie-
nie wprowadzone przez POLREGIO w celu zapew-
nienia maksimum wygody podróżującym.

– Z żelazną konsekwencją wprowadzamy kolejne 
ułatwienia w obsłudze pasażerów. Teraz na pokładzie 
każdego pociągu POLREGIO zapłacimy także kartą 
płatniczą. Warto dodać, że nasze drużyny konduktorskie już od ponad roku posiada-
ją najnowocześniejsze w Polsce terminale do sprzedaży biletów, a pod koniec lipca 
br. zakończyliśmy także wprowadzanie mobilnych urządzeń do płatności kartą. Je-
steśmy jednym z czterech pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce, którzy 
oferują taką możliwość pasażerom – powiedziała Anna Lenarczyk, członek Zarządu 
– dyrektor handlowy Spółki Przewozy Regionalne, właściciela marki POLREGIO.

Kolejnym udogodnieniem dla pasażerów jest możliwość potwierdzenia 
swojej tożsamości przy pomocy platformy mObywatel. Aplikacja mObywatel 
wprowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji pozwala na wygodne przechowywanie 
i użycie dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy. W ramach funkcji 
mTożsamość można bezpiecznie przechowywać i potwierdzać tożsamość za pomo-
cą dowodu osobistego, a także legitymacji szkolnej czy studenckiej, bez potrzeby 
posiadania przy sobie fizycznego dokumentu.

– Coraz więcej naszych pasażerów kupuje bilety przez Internet, a smartfony to-
warzyszą im niemal w każdej chwili. Aplikacja mObywatel to kolejne udogodnienie, 
które wpisuje się w nasze działania nad ułatwieniem obsługi pasażerów. Przypomnę, 
że od niedawna funkcjonuje nasza aplikacja mobilna POLREGIO, która umożliwia 
zakup biletów w łatwy i przyjemny sposób – powiedziała Anna Lenarczyk.

POLREGIO jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce. Każdego 
dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finanso-
wanych przez samorządy wojewódzkie, a także kilka komercyjnych pociągów su-
perREGIO, np. do Zatoru w Małopolsce. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta 
ponad 81 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 sta-
cjach. Priorytetem Spółki stało się m.in. podniesienie jakości obsługi pasażerów i to 
z myślą o ich wygodzie stale wprowadzane są nowe udogodnienia oraz innowacyjne 
rozwiązania. Dla podróżujących nowymi i zmodernizowanymi składami POLREGIO 
dostępne są m.in. ładowarki indukcyjne, darmowe WiFi czy klimatyzacja.


