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Rajdy rowerowe, zajęcia 
związane z bezpiecznym 
poruszaniem się na dwóch 
kółkach, spotkania z poli-
cjantami i pracownikami 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego, nowe 
kaski i kamizelki dla ucz-
niów. W województwie 
opolskim ruszył program 
„Dwa zamiast  czter y: 
Opolskie na rowery”.

Dziesiątki dzieci na rowe-
rach w kaskach i kami-
zelkach odblaskowych, 

do tego tor przeszkód i zajęcia 
związane z udzielaniem pierw-
szej pomocy oraz bezpieczeń-
stwem na drodze. W ten spo-
sób w Szkole Podstawowej nr 
24 w Opolu zainaugurowano 
projekt „Dwa zamiast cztery: 
Opolskie na rowery”. Do jego 
pierwszej edycji przystąpiło 
21 szkół z całego regionu. To 
oznacza, że prawie dwa tysią-
ce uczniów będzie uczestni-
czyło w atrakcyjnych zajęciach, 
wycieczkach i wydarzeniach 
z rowerem w roli głównej. 

ROWER TO PASJA I ZABAWA
Z pomysłu niezmiernie cie-

szy się Martyna Knapik, uczen-
nica szkoły, która uwielbia ro-
dzinne wycieczki rowerowe. 
Sama też jeździ jednośladem 
do sklepu czy szkoły, bardzo 
dobrze zna zasady bezpieczeń-
stwa. – Zakładam kask, kami-
zelkę odblaskową. Jeżeli jadę 
ulicą, pamiętam o tym, żeby 
zwracać uwagę na samochody, 
sygnalizuję też chęć skręcenia. 

Latem bardzo często korzystam 
z roweru – mówi.

Teraz Mar tyna czeka na 
rajd rowerowy, który w ramach 
programu zorganizuje jej szko-
ła. – Kiedyś już byłam na takim 
wspólnym wyjeździe, to było 
fantastyczne przeżycie – opo-
wiada. Zauważa, że jazda na ro-
werze związana jest z dbałością 
o ekologię: – Jest mniej spalin, 
a jadąc rowerem można korzy-
stać z uroków przyrody – do-
daje. Podobnego zdania jest jej 
kolega Gracjan. – Pasjonuję się 
jazdą wyczynową na rowerze 
– mówi z entuzjazmem – Z ko-
legami robimy różne triki, nie-
jednokrotnie się wywrócimy, ale 
dzięki temu trenujemy technikę 
– relacjonuje. Do szkoły naj-
częściej przyjeżdża na rowerze. 
Podobnie, jak Martyna, zna już 
wszystkie zasady ruchu drogo-
wego i bezpiecznej jazdy. – Je-
żeli jest droga rowerowa, należy 
się nią poruszać – podkreśla.

DOROŚLI DBAJĄ  
O NAJMŁODSZYCH 

 – To jest projekt dla dzie-
ci  i  dla nas, dorosłych, bo 

odpowiadamy za ich bezpie-
czeństwo i za infrastrukturę. 
W naszym województwie sta-
le przybywa ścieżek rowero-
wych. Wiele z nich jest właśnie 
budowanych, za chwilę będą 
z nich korzystać nasi miesz-
kańcy. Chcemy pokazać, że 
na rowerze warto być dobrze 
zabezpieczonym i ubranym. Te 
dobre nawyki dzieci przenio-
są do domu. Powiedzą o tym, 
że należy mieć kask, kamizel-
kę, dobrze oświetlony rower. 

Co roku w naszym projekcie 
będzie brało udział około 20 
szkół. Obok dbałości o coraz 
większe bezpieczeństwo, sta-
wiamy w nim również na małą 
infrastrukturę rowerową. Tam, 
gdzie np. brakuje wiaty rowero-
wej czy stojaków, przekażemy 
pieniądze na ich zainstalowa-
nie – mówi marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej 
Buła.

O projekcie więcej czytaj  
na stronie 5

OPOLSKIE! WSIADAJCIE NA ROWERY

Kampania "Dwa zamiast cztery: Opolskie na rowery" rozpoczęła się oczywiście od uroczystego przejazdu rowerami

Kask i kamizelka to zestaw obowiązkowy rowerzysty
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SAMORZĄD
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Podczas wrześniowej se-
sji sejmiku województwa 
opolskiego radni podzie-
lili m.in. pieniądze na 
ochronę zabytków. Wy-
brali też nowego wice-
przewodniczącego rady 
nadzorczej Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu.

Sesja sejmiku wojewódz-
twa rozpoczęła się od 
upamię tn ien ia  zmar-

łych w ostatnich miesiącach – 
przedsiębiorcy Karola Cebuli, 
wykładowcy akademickiego Ka-
zimierza Szczygielskiego oraz 
rektora Politechniki Opolskiej 
Marka Tukiendorfa. Marszałek 
województwa opolskiego An-
drzej Buła podkreślał, że jest to 
strata dla całego województwa 

– To ludzie, którzy wnosili bar-
dzo wiele w region, naszą pra-
cę, wielokrotnie wsłuchiwaliśmy 
się w ich opinie i uwagi – mówił.

SĄ PIENIĄDZE  
NA ZABYTKI 

W tym roku samorząd woje-
wództwa przeprowadził w su-

mie dwa nabory na udzielenie 
dofinansowania na zadania 
związane z pracami konser-
watorskimi. Pierwszy nabór 
zakończył się wiosną. Wice-
marszałek Zbigniew Kubalań-
ca informował na sesji, że do 
drugiego naboru wpłynęły 23 
wnioski. 15 z nich otrzymało 

dofinansowanie, które wyniosło 
250 tysięcy złotych. – W tym 
roku w sumie 38 wniosków 
otrzymało dof inansowanie 
na łączną kwotę 615 tysięcy 
złotych. Pieniądze umożliwią 
głównie remonty kościołów, 
wśród wnioskodawców zna-
lazły się również wspólnoty 
mieszkaniowe – mówił. Radny 
Janusz Trzepizur podkreślał 
natomiast, że dofinansowania 
remontów zabytków nie są za-
daniami własnymi samorządu, 
jednak od lat samorząd dba 
o nie w miarę swoich możli-
wości. Zwrócił uwagę na to, że 
województwo opolskie jest po-
mijane przy podziale pieniędzy 
ministerialnych. Przewodniczą-
cy sejmiku Rafał Bartek dodał 
zaś, że sejmik województwa 
opolskiego powinien przeana-
lizować wsparcie, jakie powin-
no, a jakie otrzymuje woje-
wództwo.

NOWY  
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

NADZORCZEJ WFOŚIGW
Podczas wrześniowej sesji 

radni, stosunkiem 19 głosów 
„za” i 8 „wstrzymujących się”, 
wyrazili zgodę na to, aby mar-
szałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła został wiceprze-
wodniczącym rady nadzorczej 
Wojewódzk iego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu. – Ta 
rekomendacja jest związana 
z priorytetami samorządu woje-
wództwa opolskiego. Dziś jedną 
z najważniejszych spraw jest 
ochrona powietrza – podkreślał 
członek zarządu województwa 
opolskiego Szymon Ogłaza.

Do tej pory wiceprzewodni-
czącym rady, wskazanym przez 
sejmik, był Manfred Grabelus, 
dyrektor Departamentu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego.

Pierwsza sesja po wakacjach

Pierwsza powakacyjna sesja opolskiego sejmiku odbyła się  
4 września

Karolina Kondracka

Województwo opolskie 
i  k raj  o ł o m u n i e ck i  to 
aktywni partnerzy już 
od ponad siedemnastu 
lat. Wspólne inicjatywy 
widać na polu turysty-
ki,  sportu, kultury czy 
edukacji. O planach na 
przyszłość dyskutowa-
l i  c z ł o n kow i e  ko m i s j i 
współpracy z zagranicą 
z obu regionów.

Po obu st ronach grani-
cy współpracują również 
przedsiębiorcy, szkoły oraz 

lokalne samorządy. Więzi za-
cieśniają najmłodsi – młodzież 
i dzieci, integrują się seniorzy 
a także członkowie organiza-
cji pozarządowych. Pogranicze 
jest otwarte, pomysłowe i oferu-
je wiele atrakcji. Rozwój więzi 

umacniają pieniądze unijne i pro-
gramy dedykowane pograniczu.

Od roku 2002 zadziało się 
naprawdę wiele. – Współpra-
cujemy w różnych dziedzinach 

życia i war to zaznaczyć, że 
w różnych grupach wiekowych. 
Poznają się dzieci i młodzież, 
ale również polscy i czescy 
seniorzy. Widać też ruch go-

Mają pomysły na pogranicze

Komisja Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego we wrześniu 
przebywała w Nadrenii – Palaty-
nacie, regionie partnerskim Opol-
szczyzny. Tam rozmawiano m.in. 
o pomysłach na promocję regionu 
poprzez projekty turystyczne, mię-
dzyregionalnych projektach mu-
zycznych i wspólnych projektach 
dla młodzieży. 

Fot. Kancelaria Landtagu 
Nadrenii-Palatynatu

spodarczy. Mieszkam na po-
graniczu i  często z rodziną 
jeździmy na zakupy do Polski. 
Polacy przyjeżdżają do nas. 
Drobni przedsiębiorcy zakupują 
materiały po obu stronach gra-
nicy – przyznaje Jakub Jirgl, 
przewodniczący Komisji Współ-
pracy z Zagranicą Kraju Ołomu-
nieckiego. Jak dodaje, wspólnym 
mianownikiem jest zwłaszcza 
turystyka i atrakcje po obu stro-
nach granicy. – Świetnie się tu 
uzupełniamy. Chcemy skupić się 
na rozbudowie ścieżek rowero-
wych, wspólnych produktach tu-
rystycznych. Mieszkam w Šum-
perku, który realizuje projekt 
polsko – czeski „Śladami małego 
Wiednia” – jak się mówi o moim 
mieście. Z Nysą łączy nas nato-
miast „Szlak czarownic”. Moim 
zdaniem Polska nas wyprzedza 
w jakości i ofercie usług około-
turystycznych m.in. gastronomii. 

Tutaj możemy się czegoś jesz-
cze nauczyć – zauważa.

Wielość inicjatyw dostrzega 
również wicemarszałek woje-
wództwa Roman Kolek. – Po-
granicze polsko – czeskie ma 
duży potencjał. Widać to zwłasz-
cza w turystyce, kulturze. Takie 
spotkania są ważne, aby pod-
sumować dotychczasowe do-
świadczenia i określić plany na 
przyszłość – przyznaje. 

W ostatnim czasie odbyło 
się wiele wspólnych inicjatyw. 
Czesi gościli w województwie 
opolskim m.in. na konferencji 
„Senior w Europie, Polsce i re-
gionie opolskim”, Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych 
„W Stronę Słońca” czy Marato-
nie Opolskim. Opolanie wyjeż-
dżali na Regionalne Gry Spor-
towe w Ołomuńcu, targi Tourism 
Expo 2019 w Ołomuńcu czy Pół-
maraton Ołomuniecki.

Radni z zaprzyjaźnionych komisji spotkali się w Opolu 12 września
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INWESTYCJE

Piotr Wrona

O atutach budowy dróg 
w technologii betonowej 
rozmawiano przy okazji 
otwarcia dla kierowców 
obwodnicy Malni i Choru-
li. To duże udogodnienie 
dla osób jadących z Opola 
w kierunku Gogolina czy 
autostrady A4.

Komfor towa, wygodna, 
przy jazna k ierowcom 
i środowisku, a co naj-

ważniejsze o wiele trwalsza 
od asfaltowej. To cechy wy-

mieniane jednym tchem przez 
naukowców i specjalistów zaj-
mujących się budową dróg be-
tonowych.

Profesor Jan Deja z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie przekonywał, że oprócz 
cech związanych z eksploata-
cją, należy zwrócić uwagę na 
ochronę środowiska, jaką niesie 
ta technologia. – Nawierzchnia 
betonowa to jasność, a co za 
tym idzie, mniejsze zużywanie 
energii potrzebnej do oświet-
lenia ulicy. Takie nawierzchnie 
pozwalają na zmniejszone zu-
życie paliwa, co ma szczególne 

znaczenie w samochodach cię-
żarowych. Do środowiska trafi 
mniej spalin – tłumaczył. Pro-
fesor dodawał, że beton ulega 
100 procentowemu recyklingo-
wi. Potwierdziło się to w trakcie 
remontu autostrady A4 z Opola 
do Olszyny. – Stare płyty z tej 
autostrady zostały pokruszone 
i zużyte do budowy nowej drogi 
– zauważał naukowiec.

Wiele osób, które przed 
laty podróżowały autostra-

dą A4, zapamiętało zapewne 
charakterystyczny stukot wy-
nikający z nierówności między 
położonymi płytami. Dzisiej-
sze nawierzchnie betonowe 
są bardzo ciche i pozwalają 
na komfortową jazdę. Obwod-
nica Malni i Choruli zbudo-
wana jest według zasad sto-
sowanych przy autostradach. 
Prezes zarządu Górażdże 
Cement SA, Andrzej Reclik, 
stwierdzał, że innym atutem 

jest droga hamowania. Na 
drodze betonowej jest ona 
krótsza o 9 metrów, niż na 
asfaltowej, a na mokrej nawet 
o 13 metrów. Przy tego typu 
drogach nie ma także mowy 
o koleinach. – Drogi betonowe 
stają się coraz bardziej popu-
larne. W najbliższych latach 
powinny się na takie rozwiąza-
nia decydować powiaty i lokal-
ne samorządy – mówił prezes 
Andrzej Reclik.

Beton – trwałość, komfort, środowisko

 Otwarcie pierwszej betonowej drogi wojewódzkiej zgromadziło wiele osób. A ciężkie samochody spraw-
dzały jej wytrzymałość 

Karolina Kondracka 

Powstanie tu dwukilome-
trowy odcinek komplek-
sowo zmodernizowanej 
jezdni wraz z infrastruk-
turą dla pieszych i ro-
werzystów. Na początku 
września Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał 
umowę z firmą LARIX 
z Lublińca, wykonawcą 
inwestycji.

Rozbudowa tego odcin-
ka drogi wojewódzkiej 
nr 459 pochłonie ponad 

10,7 mln złotych. Blisko 9 mln 
zł pochodzi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 

2014 – 2020. 400 tys. zł prze-
kazała na ten cel gmina Dąbro-

wa. Nową jezdnią pojedziemy 
w sierpniu 2020 roku.

Trasa będz ie  jak  nowa. 
Wzmocniona zostanie kon-
strukcja nawierzchni, korek-
tę przejdą łuki, dzięki temu 
poprawi się bezpieczeństwo. 
Przebudowane zostaną czte-
ry skrzyżowania z drogami 
gminnymi. Poprawi się bez-
pieczeństwo i  komfor t pie-
szych oraz rowerzystów. Zbu-
dowane zostaną wyczekiwane 
chodniki, zatoki autobusowe 
i przejścia dla pieszych wraz 
z oświet leniem. Wykonane 
będą elementy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym 
m.in.: kocie oczka, płyty inte-

gracyjne na przejściach dla 
pieszych i zatokach autobu-
sowych. 

Z budowy cieszy się wójt Dą-
browy Katarzyna Gołębiowska–
Jarek. – Mieszkańcy bardzo 
długo czekali na tę inwestycję. 
Droga obecnie jest pozbawiona 
chodnika, a na tym terenie dzia-
ła szkoła, coraz liczniejsza, bo 
ośmioklasowa (po wygaszonym 
gimnazjum w Żelaznej). Nieba-
wem będzie tam również hala 
gimnastyczna, z której będzie 
korzystać wiele osób. Bardzo 
więc dziękujemy samorządo-
wi województwa, że pamiętał 
o mieszkańcach naszej gminy 
– mówi pani wójt.

Nowa droga w Naroku

Umowę z wykonawcą – firmą LARIX – podpisano w dniu 4 września br.

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa opolskiego

 – Wiedzieliśmy, że ta obwodnica będzie peł-
niła rolę bardzo ważnego traktu komunikacyjne-

go dla samochodów ciężarowych. Potrzebowaliśmy drogi, 
która wiele wytrzyma. Dlatego decyzja o betonie. Produk-
cja cementu jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu 
w naszym województwie i to m.in. bliskość Cementowni Gó-
rażdże, jednej z największych cementowni w Europie, zade-
cydowała o podjęciu tej decyzji. Jak przekonywali naukowcy 
w trakcie konferencji, droga ta powinna wytrzymać bez re-
montu około 50 lat.

Województwo opolskie liderem inwestycji! 
ANDRZEJ BUŁA, marszałek województwa opolskiego:

– Województwo opolskie zajęło drugie miejsce w Ran-
kingu Wydatków Inwestycyjnych Samorządów 2016-2018, 
opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”. Tym samym 
poprawiło swoją pozycję z ubiegłorocznego zestawienia aż 
o cztery pozycje!

Na inwestycje w latach 2016 – 2018 wydaliśmy 202 zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Efekty  widać na każdym kroku – to nowe drogi, lepszy transport ko-
leją, coraz lepiej wyposażone szpitale, rozbudowywane szkoły i uczelnie.

Opolskie jest jednym z regionów, które zanotowały największy skok w rankin-
gu – w ubiegłym roku zajmowaliśmy szóste miejsce, a dwa lata temu – ósme. Jak 
piszą jego autorzy, „to zasługa przemyślanych, wieloletnich programów inwesty-
cyjnych”. 

Ten ranking, autorstwa prof. Pawła Swianiewicza z Katedry Rozwoju i Polityki 
Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego, jest od lat jednym z najważniejszych ze-
stawień, pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Autorzy biorą pod uwa-
gę całość wydatków inwestycyjnych samorządów, poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat.
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PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA

Piotr Wrona

Gąsiorowice z gminy Je-
mielnica najpiękniejszą 
wsią opolską, a najlepszy 
projekt odnowy wsi zreali-
zowali mieszkańcy Wawel-
na z gminy Komprachcice. 
Mieszkający tam ludzie 
wiedzą, jak wziąć sprawy 
we własne ręce i realizo-
wać swoje marzenia.

Ludzie w nich mieszkający 
są pełni pasji i chcą po-
święcać swój wolny czas 

na rzecz innych. Mowa o miej-
scowościach, które biorą udział 
w corocznym konkursie „Piękna 
Wieś Opolska”. 

 Opowiadają o tym, co do tej 
pory u siebie zrealizowali i nie 
ukrywają, że pomysłów mają 
na wiele lat. – Ta praca rozpo-
częła się kilkadziesiąt lat temu. 
My teraz kontynuujemy to, co 
rozpoczęli inni – mówi Mate-
usz Stróżyk z Gąsiorowic, naj-
piękniejszej wsi Opolszczyzny 

w 2019 roku, prezes Stowarzy-
szenia Odnowy Wsi Gąsiorowi-
ce. – Poprzednicy zarazili nas 
aktywnością. Postanowiliśmy 
wziąć udział w konkursie, udało 
się – opowiada z satysfakcją.

 – Jakiś czas temu w naszej 
miejscowości pojawiło się 16 fi-
gurek gęsi, stworzyliśmy swoisty 
szlak. Mamy punkty, w których 
można dowiedzieć się o naszej 
historii – dodaje sekretarz sto-
warzyszenia Aneta Drewniok. 
Kolejne pomysły mieszkańców 
to wydanie następnej książki 
o Gąsiorowicach, moderniza-
cja sikawki konnej i adaptacja 
starego budynku na zagrodę 
chłopską z izbą tradycji. W miej-
scowości stworzono do tej pory 
m.in. „Ogród ołmy”, sad owoco-
wy, ścieżkę edukacyjną i punkt 
widokowy.

STAWIAJĄ NA SPORT  
I EDUKACJĘ 

W konkursie wyróżniającym 
najpiękniejsze wsie drugie miej-
sce zajęła Nowa Wieś Głubczy-

cka. Zdobyła uznanie komisji 
za umiejętność pozyskiwania 
dofinansowań, co wpłynęło na 
jej rozwój. Jej atutem jest poło-
żenie geograficzne. Malowniczo 
rozciągająca się wieś, otoczona 
lasami i polami stanowi ideal-
ne miejsce do zamieszkania. 
W ramach zrealizowanych we 
wsi projektów, powstało m.in. 
centrum sportowe z boiskiem 
i kortem tenisowym. Prężnie 
działa tam młodzież, która spę-
dza czas w miejscowej świet-
licy. Nie zabrakło miejsca do 
plenerowych spotkań, są liczne 
skwerki. W ramach projektu 
związanego z bioróżnorodnoś-
cią Opolszczyzny nasadzono 
morwy, czereśnie oraz pamiąt-
kowy dąb.

DOCENIENI ZA AKTYWNOŚĆ
W tym roku wyjątkowo przy-

znano dwa trzecie miejsca – dla 
Skarbiszowic oraz Niezdrowic. 
Skarbiszowice mogą poszczy-
cić się m.in. izbą regionalną 
i Krzyżem Przesiedleńców oraz 
odnowioną stodołą folwarczną. 
Aktywni spędzają czas, korzy-
stając z boiska, siłowni na świe-
żym powietrzu oraz placu za-
baw. Niezdrowice natomiast za 
swój atut uważają niezliczoną 
liczbę wydarzeń integrujących 
społeczność. Cyklicznie odbywa 
się tu Oktoberfest, Dzień Kobiet, 
Dzień św. Józefa, „Śledzik”, Noc 
Świętojańska. 

MAJĄ POMYSŁY  
I JE REALIZUJĄ

Konkurs to również docenie-
nie „Najlepszego projektu od-
nowy wsi”. Pierwszą nagrodę 
zdobyli mieszkańcy Wawelna 
za pomysł utworzenia wiejskie-
go sadu i ogrodu.– Pomysł sam 
wpadł nam do głowy – przy-
znaje Józef Kremer, sołtys wsi. 

– Dostaliśmy od wójta działkę 
i postanowiliśmy ją zrekultywo-
wać. Nawieźliśmy ziemi, teren 
ogrodziliśmy, posadziliśmy 40 
drzew owocowych, a wszystkie 
się przyjęły. Mamy czereśnie, 
wiśnie, grusze, jabłonie, śliwy, 
brzoskwinie. Teraz dodajemy 
krzewy miododajne, a w przy-
szłości założymy ule – mówi Jó-
zef Kremer. 

Z Przysieczy, która zdobyła 
drugie miejsce, jest Zofia Żmu-
da. – Zaangażowaliśmy całą 
wieś, każdy miał możliwość 
zasadzić swoje zioła. Nasz pro-
jekt nazywa się „Z ziołami na 
ty”. Zależało nam na tym, aby 
pokazać to, co jest najlepsze – 
tłumaczy. Przy ziołach znajdują 
się ich opisy i dzięki temu, obok 
wypoczynku, miejsce to ma 
również funkcję edukacyjną.

PISZĄ KSIĄŻKI  
I ZNAJĄ SWOJĄ HISTORIĘ 
Trzecie miejsce przyznano 

mieszkańcom Biedrzychowic 
za przygotowanie i opracowa-
nie dwóch książek „Spojrzenie 
przez gardinkę. Wielokulturo-
wość Górnego Śląska na przy-
kładzie Ziemi Prudnickiej i Głub-

czyckiej” oraz „W śląskim domu 
i zagrodzie”. W wydanych pub-
likacjach wykorzystano prze-
de wszystkim zasoby Muzeum 
Wiejskiego „Farska Stodoła” 
w Biedrzychowicach. Umiesz-
czono reprodukcje unikatowych 
archiwalnych fotografii przedsta-
wiających zmieniającą się wieś 
opolską na przestrzeni ostatnich 
100 lat. 

Na wsi biorą sprawy w swoje ręce

DO TEGOROCZNEGO KONKURSU ZGŁOSIŁO SIĘ 12 WSI  
W KATEGORII „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ”  
ORAZ 7 PROJEKTÓW W KATEGORII „NAJLEPSZY 
PROJEKT ODNOWY WSI”. A OTO LAUREACI KONKURSU:
KATEGORIA „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ”
I – Gąsiorowice, gm. Jemielnica – nagroda 20 000 zł
II – Nowa Wieś Głubczycka, gm. Głubczyce – nagroda 15 000 zł
III – Skarbiszowice, gm. Tułowice – nagroda 8 000 zł
III – Niezdrowice, gm. Ujazd – nagroda 8 000 zł
Wyróżnienia :
– Przewóz, gm. Cisek – nagroda 1 000 zł
– Malnia, gm. Gogolin – nagroda 1 000 zł
– Ciepielowice, gm. Dąbrowa – nagroda 1 000 zł
– Przełęk, gm. Nysa – nagroda 1 000 zł

KATEGORIA „NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI”
I – Wawelno, gm. Komprachcice – nagroda 10 000 zł
II – Przysiecz, gm. Prószków – nagroda 8 000 zł
III – Biedrzychowice, gm. Głogówek – nagroda 6 000 zł
Wyróżnienie:
– Jakubowice, gm. Branice – nagroda 1 000 zł

STANISŁAW RAKOCZY, 
członek zarządu województwa opolskiego:

– Konkurs, który ogłaszamy już od ponad 20 
lat to jedno z najważniejszych wydarzeń, poka-
zujących, jak wspaniale i różnorodnie rozwija się 

opolska wieś, jak pełni inicjatyw są jej mieszkańcy, jak konse-
kwentnie realizują wspaniałe projekty. Dotychczasowi laureaci 
to miejscowości wyjątkowe – wsie, w których chce się mieszkać 
i pracować. Wsie, które mogą być wizytówkami regionu. Dzięku-
ję wszystkim uczestnikom konkursu za ich aktywność i zaanga-
żowanie w poprawę wizerunku swoich miejscowości, a przede 
wszystkim za konsekwencję, z jaką działają na rzecz swoich 
małych ojczyzn.

Od kilku miesięcy znakiem rozpoznawczym Gąsiorowic są figurki 
gęsi ulokowane w kilkunastu miejscach

Przy tworzeniu ogrodu w Wawel-
nie pracowało wielu mieszkań-
ców wsi

W Gąsiorowicach – najpiękniejszej wsi – można znaleźć wiele urokliwych miejsc
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Dorośli promują rower i bezpieczeństwo
Piotr Wrona

 „Dwa zamiast  czter y: 
Opolskie na rowery” to 
kampania, promująca zdro-
wy styl życia poprzez wy-
korzystanie rowerów jako 
środka transportu. Orga-
nizowana jest przez mar-
szałka województwa opol-
skiego oraz Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Opolu. Zainauguro-
wano ją w szkole podstawo-
wej nr 24 w Opolu.

Z projektu cieszy się Jolan-
ta Ślemp, dyrektor szkoły. 
– Mamy wiele pomysłów 

związanych z bezpieczną jaz-
dą na rowerze. Chcemy mówić 
nie tylko o bezpiecznej jeździe, 
ale pokazać, że Opolszczyzna 
ma ciekawe zakątki, do któ-
rych można dotrzeć rowerem. 
Za chwilę ogłosimy konkurs na 
nakręcenie filmu, który będzie 
promował jazdę na dwóch kół-
kach – mówi Jolanta Ślemp.

W trakcie inauguracji pro-
jektu dzieci miały okazję spot-
kania się m.in. z policjantem 
Maciejem Milewskim z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji. – Na-
dal jednak ścieżki rowerowe 
przecinają się z drogami i tam 
dochodzi do wielu niebez-
piecznych sytuacji. Wielu kie-
rowców nie zna zasad ruchu 
drogowego. Dlatego będziemy 
mówić o uprawnieniach, które 
mają rowerzyści – informuje 

Maciej Milewski. Tłumaczy, że 
najczęściej kierowcy ignoru-
ją śluzy rowerowe, kontrapas, 
możliwość jazdy „pod prąd” na 
wyznaczonych drogach. – Na-
leży upowszechniać tego typu 
rozwiązania – uważa.

Edward Kinder, dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego – instytucji, która jest 
partnerem programu, chce wpły-
nąć na świadomość mieszkań-
ców województwa. – WORD eg-

zaminuje przyszłych kierowców, 
ale naszym zadaniem jest rów-
nież edukacja związana z ruchem 
drogowym. Oprócz przygotowa-
nia do egzaminu na kartę rowe-
rową, chcemy prowadzić zajęcia 
związane z bezpieczeństwem, 
tak, aby młodzi ludzie świadomie 
wyjeżdżali na drogę. Mam na-
dzieję, że to pozytywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo – mówi.

Pracownicy WORD odwie-
dzą szkoły biorące udział w pro-
gramie. W każdej z nich będzie 
również koordynator, który zo-
stanie przeszkolony i będzie 
prowadził zajęcia dla młodzieży 
i dzieci. Będą oni też organizo-
wać wyjazdy i pokazywać nie-
bezpieczne miejsca.

WG STATYSTYK, W ROKU 
2018 W WOJEWÓDZTWIE 

OPOLSKIM BYŁO 

100 
WYPADKÓW DROGOWYCH 

Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW

JANUSZ 
TRZEPIZUR
przewodniczą-
cy sejmikowej 
Komisji Nauki, 
Edukacji, Kul-
tury i Sportu: 

– Rower to najprostsza 
forma rekreacji. Chętnie ro-
werem dojeżdżamy do pra-
cy, jeszcze z większą przy-
jemnością spędzamy na nim 
wolny czas. Powstają ścież-
ki rowerowe, remontowa-
ne i budowane drogi mają 
zawsze ciągi pieszo-rowe-
rowe. Akcja „Dwa zamiast 
cztery: Opolskie na rowery” 
świetnie zachęca do takiej 
aktywności. A przy okazji 
promujemy sport zawodowy. 
Stanisław Szozda, Bene-
dykt Kocot, Edward Barcik 
czy Joachim Halupczok, to 
wielkie nazwiska z naszego 
regionu, mistrzowie olimpij-
scy, którzy promowali i pro-
mują sport.

Około 2000 uczniów weźmie udział w pierwszej edycji kampanii

Dwa zamiast cztery: Opolskie na rowery
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KAMPANII: 
• Wzrost liczby dzieci i młodzieży korzystających z roweru jako środka transportu 

przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie 
bezpiecznej jazdy.

• Propagowanie zdrowego trybu życia.
• Wsparcie szkół w zakresie rozbudowy „zaplecza rowerowego”.
DO KOGO KIEROWANA JEST KAMPANIA:

Do dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych z województwa opolskiego. 
Planowane są m.in. spotkania ze sławnymi rowerzystami, prezentacje multime-

dialne dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe, warsztaty bezpiecznej jazdy na 
rowerze, pikniki rowerowe, liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Ruchu Drogowego wyposaży szkoły np. w:

• stojaki rowerowe;
• elementy miasteczka ruchu drogowego;
• fantom szkoleniowy;
• defibrylator szkoleniowy;
• tablice edukacyjne – znaki drogowe.

WORD na potrzeby kampanii zakupił: kaski rowerowe, kamizelki, lampki rowe-
rowe, zabezpieczenia rowerowe, koszulki z logotypem kampanii, klucze rowerowe 
16w1 – zostaną wykorzystane jako nagrody podczas konkursów, które także są ele-
mentem kampanii.
Ambasadorzy sportowi kampanii: 
• Opolski Związek Kolarstwa 
• Klub Sportowy Koziołek – Kędzierzyn-Koźle 

O projekcie „Młodzież gotowa do działania” 
z Barbarą Kamińską, dyrektor Biura Dialogu 
i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO, rozma-
wia Violetta Ruszczewska.

– Projekt, realizowany przez urząd marszałkow-
ski i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Poza-
rządowych, trwa już od jakiegoś czasu. Jakie są 
pierwsze doświadczenia z jego realizacji?

 – Młodzi wolontariusze, psycholodzy, trenerzy spo-
tykają się od kilku miesięcy z uczniami naszego re-
gionu. Dzięki temu 200 młodych osób poprawia swoje 
umiejętności społeczne. 

Jestem pod dużym wrażeniem, jaki potencjał tkwi 
w tych młodych ludziach. M. in. podczas wakacji, 

w upalne dni, spotykaliśmy się w Turawie na warszta-
tach Akademii Młodzieżowych Liderów. Tam nie bra-
kowało pomysłów i dojrzałych dyskusji. Cieszę się, że 
po przełamaniu pierwszych oporów, młodzież uczest-
nicząca w tych spotkaniach coraz częściej wychodzi 
z ciekawymi inicjatywami.

Naszym pomysłem było także zetknięcie już ak-
tywnych młodych ludzi z uczestnikami projektu. M. in. 
członkowie Forum Młodzieży Samorządu Wojewódz-
twa Opolskiego pełnią w projekcie rolę mentorów, któ-
rzy na swoim przykładzie pokazują, jak działać sku-

tecznie. Dziś już mogę powiedzieć, że to była bardzo 
dobra inicjatywa i tak naprawdę wszyscy z niej korzy-
stamy. 

 – Co ma być efektem całego projektu?
 – Jego uczestnicy mogą się aktywnie zaangażo-

wać w życie publiczne, a na zakończenie wspólnie 
przygotują konferencję. Będzie to okazja do zapre-
zentowania siebie i swoich pomysłów, a także do po-
dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. Młodzież 
ma ogromny potencjał, który powinniśmy wykorzystać 
dla regionu. Chciałabym, aby swoimi pomysłami za-
rażali swoich kolegów i koleżanki – mam nadzieję, że 
uczestnictwo w tym projekcie im pomoże, a oni sami 
będą przygotowani w przyszłości do pełnienia roli li-
derów życia społecznego.

Niestety, ani w podstawach programowych, ani 
w podręcznikach szkolnych, nie nadano kompetencjom 
obywatelskim istotnego znaczenia. A jestem przeko-
nana, że wiele problemów młodych ludzi ma swój po-
czątek w braku odpowiedniego przygotowania do życia 
w coraz bardziej dynamicznie zmieniającym się świe-
cie. Dlatego  nie wolno nam w przyszłości rezygnować 
z podejmowania takich działań,  jak ten projekt.

Młodzież  
ma wielkie  
możliwości

Akademia Młodych Liderów była okazją do inspirują-
cych dyskusji



www.opolskie.pl

OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE  Wrzesień 20196
KULTURA

Piotr Wrona

Na co dzień przechowy-
wane w sejfach Biblio-
teki Naukowej Polskiej 
Akademii Umiejętności 
i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie. Do połowy 
października udostępnio-
ne szerszej publiczności. 
W Opolu – dzięki stara-
niom dyrektor Muzeum 
Śląska Opolskiego Mo-
niki Ożóg - można podzi-
wiać 37 rycin Rembrand-
ta.

Tego formatu wystawy 
jeszcze w Opolu nie było. 
To niezwykła okazja do 

zapoznania się z dziełami Rem-
brandta nie tylko dla Opolan, 
ale wszystkich interesujących 
się sztuką. Dzieła, które są 
właśnie prezentowane w Mu-
zeum Śląska Opolskiego, nie 

mają swojej stałej ekspozycji. 
Ostatni raz były dostępne dla 
miłośników sztuki w 2006 roku.

– Mamy tutaj do czynienia 
z niezwykle delikatnym papie-
rem, na którym przygotowana 
jest ta grafika. Musi być ona 
chroniona przed wieloma czyn-
nikami. Dzieła są bardzo cen-
ne, dlatego przechowywane 
są w szczególnych warunkach 
– mówi Monika Ożóg, dyrektor 
MŚO. Zachęca do dłuższego 
zatrzymania się przy pracach. 
Dzięki temu możliwe będzie 
dokładne dojrzenie elementów, 
które mogą umknąć jedynie 
przy pobieżnym zapoznaniu się 
z pracą.

– Grafiki zostały tak za-
wieszone, aby można było 
z bardzo bliska zapoznać się 
z każdą kreską, przeanalizo-
wać każdy szczegół. Uświa-
domić sobie, jak w XVII wie-
ku pracowano i w jaki sposób 

tworzono takie dzieła. Tutaj 
mamy do czynienie z odbitką, 
czyli akwafortą. Przygotowanie 
takich prac to żmudny i długo-
trwały proces. Te grafiki są bar-
dzo różne, bo tak ta wystawa 
została pomyślana – tłumaczy 
Monika Ożóg.

Prace prezentowane są 
w trzech pomieszczeniach wy-
staw czasowych. W pierwszej 
sali  odwiedzający zapozna 
się z portretami i autoportreta-
mi. Znajdzie grafiki z młodości 
i schyłku życia artysty. W dru-
gim pomieszczeniu zobaczy 
sceny biblijne. Trzecia sala 
zatytułowana „Życie”, pozwala 
na zapoznanie się ze scena-
mi opowiadającymi o ówczes-
nym życiu mieszkańców Ho-
landii. Wśród prac są również 
sceny mitologiczne oraz akty. 
W czwartym pomieszczeniu wy-
stawiono grafiki współczesnych 
artystów Sabiny Kanarek i My-

kola Kravets. Ekspozycja jest 
ewenementem, ponieważ rzad-
ko się zdarza, aby obok samych 
prac, można było zobaczyć 
blachy, z których zostały odbite. 
Dzięki Wydziałowi Sztuki Uni-
wersytetu Opolskiego zaintere-
sowani mogą przekonać się, jak 
wygląda warsztat grafika.

Każdy zainteresowany może 
zabrać Rembrandta do domu – 
jest to możliwe dzięki pamiątkom 
przygotowanym przez muzealni-
ków. To m.in. kubek, torba oraz 
magnesy z reprodukcjami rycin. 
Przygotowano również warsztaty 
dla dzieci. Wystawę można oglą-
dać do 15 października. 

Rembrandt w Opolu 

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego dr hab. Monika Ożóg z jedną 
z prezentowanych prac Rembrandta     Fot. MŚO

Krzysztof Skiba, Maciej 
Orłoś, Dorota Masłowska, 
Andrzej Pilipiuk - to jedy-
nie część pisarzy, z który-
mi można się spotkać w 
trakcie akcji „Zaczytane 
Opolskie”. Seria autor-
skich spotkań w całym re-
gionie potrwa do połowy 
listopada. 

Części osób bardziej zna-
ny jest jako muzyk, ale 
to również autor książek 

i tłumacz literatury francuskiej 
- Krzysztof Skiba. To właśnie 
spotkanie z tym popularnym 
muzykiem zespołu Big Cyc 12 
września w Prudniku i Paczko-
wie otworzyło cykl spotkań w 
ramach „Zaczytane Opolskie”. 

Ideą projektu jest propagowanie 
czytelnictwa. Jak się okazuje, 
tylko 37% Polaków przeczyta-
ło choć jedną książkę w ciągu 
roku. Siedem książek w tym 
samym czasie przeczytało jedy-
nie 9% rodaków. 87% najmłod-
szych nie przeczytało żadnej 
książki. 

Tadeusz Chrobak, dyrektor 
Wojewódzkiej Biblioteki Pub-
licznej w Opolu, zachęca do 
udziału w spotkaniach. Podkre-
śla, że autorzy są wyjątkowi, 
a część z nich jest związana 
z naszym województwem, jak 
choćby Jakub Ćwiek, Piotr 
Milewski, a od kilku lat ojciec 

Grzegorz Kramer. Dodaje, że 
największym atutem projek-
tu jest zapraszanie autorów 
do małych miejscowości. – W 
tych niewielkich bibliotekach 
odbywa się swoista rewolucja. 
Miejsca te są remontowane i 
stają się na nowo centrum ży-
cia kulturalnego – mówi. Ta-
deusz Chrobak podkreśla, że 
dla bibliotekarzy największym 
szczęściem jest dobra i nowa 
książka oraz danie możliwo-
ści czytelnikom spotkania na 
żywo z jej autorem. – W tym 
roku szczególnie duża liczba 
autorów przyjedzie do naszego 
województwa  - cieszy się.

Popularni pisarze  
na wyciągniecie ręki

ZBIGNIEW 
KUBALAŃCA, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

„Zaczytane Opolskie” od-
bywa się już po raz trzeci. To 
czytelnicza przygoda w ca-
łym regionie. Pomysł zrodził 
się w kontrze do tego, co 
dzieje się w czytelnictwie. 
Wszyscy znamy statystyki, 
które są bardzo niepokojące. 
Z drugiej strony wszystkie 
duże targi książki i spotkania 
autorskie odbywają się w du-
żych miastach. My chcieli-
śmy, aby na takie spotkanie 
mogli przyjść mieszkańcy 
mniejszych miejscowości, 
bez konieczności dalekich 
wyjazdów.

Bohaterem pierwszego spotkania autorskiego w Paczkowie był 
Krzysztof Skiba, muzyk, ale także autor książek i tłumacz literatury 
francuskiej   Fot. Łukasz Brudnik

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA AUTORSKIE W RAMACH AKCJI 
PROMUJĄCEJ CZYTELNICTWO „ZACZYTANE OPOLSKIE”

KTO? KIEDY? GDZIE?
Piotr Milewski 30.09 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce,  godz. 17.00

Ewa Kassala
2.10 Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie, godz. 17.00

3.10 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim,  
godz. 16.00

Anna 
Maruszeczko 3.10 Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, godz.17.00

Jakub Ćwiek 7.10 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu, 
godz. 12.00

Krzysztof 
Wielicki

8.10 Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-
-Koźlu, godz. 12.00

8.10 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, godz. 17.00

Maciej Płaza
9.10 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku,  

godz. 17.00
10.10 Centrum Kultury w Głuchołazach, godz. 17.30

Katarzyna 
Ryrych

15.10 Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, godz. 9.00

15.10 Gminne Centrum Kultury w Białej, godz. 11.00

Filip Springer
22.10 Dom Kultury, Biblioteka Publiczna w  Ozimku, godz. 12.00

23.10 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach,  
godz. 16.30

Grzegorz 
Kramer 7.11 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, godz. 17.00

Ryszard 
Ćwirlej

13.11 Namysłowski Ośrodek Kultury, godz. 16.30

13.11 Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu, godz. 18.30

14.11 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach,  
godz. 17.00

Andrzej 
Pilipiuk 13.11 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, godz.17.00

Dorota 
Masłowska 

14.11 Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,  
godz. 17.00

15.11 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, godz. 17.00

Agnieszka Kamińska, dyrek-
tor Departamentu Kultury, Sportu 
i Turystki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego 
podkreśla, że problem z czytelni-
ctwem trwa od lat.  – Jesteśmy 
społeczeństwem obrazkowym, 
oglądamy, a nie czytamy. W 
województwie tylko około 15% 
mieszkańców czyta książki  – 
mówi. W całym województwie 

opolskim w zeszłym roku do bi-
bliotek przyszło 2 412 565 osób.

Stąd też pomysł urzędu  
marszałkowskiego, aby to właś-
nie spotkania z popularnymi pi-
sarzami stały się inspiracją do 
sięgnięcia po książki. Nie bę-
dzie trzeba przyjeżdżać do sto-
licy regionu, ale wystarczy wy-
brać się do pobliskiej biblioteki.

PW
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Okulistyka w opolskim 
Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym wzbogaciła się 
o dwie wyposażone w naj-
lepszy sprzęt sale opera-
cyjne. Do tego gruntowny 
remont przeszedł cały od-
dział. Wszystko było moż-
liwe dzięki dofinansowa-

niu przekazanemu przez 
urząd marszałkowski.

9 września przeprowadzono 
pierwsze zabiegi w dwóch 
nowo oddanych salach 

operacyjnych na oddziale oku-
listyki Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego. Przez ostatnie 
miesiące trwał tutaj remont. 
Z efektów przeprowadzonych 

prac każdy powinien być za-
dowolony. – To była gruntowna 
przebudowa, dodatkowo przy-
gotowaliśmy dwie sale opera-
cyjne. Takie rozwiązanie wpły-
nie na liczbę przeprowadzanych 
operacji i zabiegów – tłumaczy 
Dariusz Madera, dyrektor szpi-
tala.

Do tej pory pacjenci trafia-
jący na oddział operowani byli 
na głównym bloku operacyj-
nym szpitala. – Przewiezienie 
chorych z szóstego piętra na 
blok operacyjny trwało dłużej 
niż sam zabieg. Teraz to się 
zmieni. Wszystko jest w jednym 
miejscu. Bezpośrednio z sali 
oczekiwań pacjent zostanie 
przewieziony na zabieg – doda-
je Dariusz Madera.

Na oddziale, obok pokoi z ty-
powymi łóżkami, są również 
pomieszczenia z wygodnymi 
fotelami dla osób, które po kil-
ku godzinach od zabiegu będą 

wypisywane do domu. Również 
same sale operacyjne zostały 
wyposażone w ultranowoczes-
ny sprzęt. Specjaliści będą mo-
gli korzystać m.in. z mikrosko-
pu okulistycznego, lasera do 
fotokoagulacji siatkówki, lasera 
neodynamowego do irydotomii 
i kapsulotomii, lampy szczeli-
nowej z tonometrem aplana-
cyjnym, ultrasonografu okuli-
stycznego czy spektralnego 
tomografu optycznego. Dzien-
nie będzie można przeprowa-
dzić 15 zabiegów usunięcia 
zaćmy, a jednocześnie możliwe 
jest przeprowadzanie operacji, 
które wymagają narkozy.

Koszt remontu i wyposaże-
nia oddziału w sprzęt medyczny 
wyniósł prawie 6 milionów zło-
tych. Ponad 4 miliony złotych 
to dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego, 
a kolejne 2 miliony dołożył sam 
szpital.

Okulistyka XXI wieku w Opolu

Opolska okulistyka jest nie tyl-
ko nowoczesna, ale i przyjazna 
dla pacjentów

IV OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
Już 27 i 28 września zapraszamy do Paczkowa na IV Opolskie Targi Ekonomii Społecznej organizo-
wane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Pacz-
kowie pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Targi są okazją do prezentacji swojej 
działalności przez spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej z całego regionu, 
a towarzyszą im warsztaty, pokazy i występy artystyczne – na zakończenie występ zespołu Piersi. 

Nowy blask  
brzeskich parkietów

Dyrektor Dariusz Byczkowski pre-
zentuje herb powiatu brzeskiego na 
nowym parkiecie w Sali Pinottiego

Violetta Ruszczewska 

Wspaniałe, odnowione par-
kiety w dwóch reprezentacyj-
nych salach brzeskiego za-
mku, a dodatkowo na jednej 
z nich herb powiatu brzeskie-
go. To efekt prac uczestni-
ków międzynarodowych war-
sztatów – cieszy się dyrektor 
Muzeum Piastów Śląskich, 
Dariusz Byczkowski.

60 osób z 21 krajów Euro-
py, Azji i Australii przez 
siedem dni września pra-

cowało, aby wykonać nowe podłogi 
w Salach Pinottiego i Myśliwskiej 
oraz w pomieszczeniach admini-
stracji brzeskiego Muzeum Piastów 
Śląskich. – W ramach międzynaro-
dowych warsztatów Workcamp Par-
quet kilkudziesięciu adeptów sztuki 
parkieciarskiej za darmo odrestau-
rowało drewniane deski w najważ-
niejszych salach naszego zamku. 
Młodzi ludzie odnowili ponad 400 
metrów kwadratowych parkietów. 
Efektem tych prac jest także nowy 
element w Sali Pinottiego – herb, 
który został wkomponowany w pod-
łogę tego pomieszczenia – mówi 
dyrektor Dariusz Byczkowski.

Brzeski zamek został wybrany 
do tych prac w specjalnym plebis-
cycie – to w głosowaniu interneto-
wym wybierano obiekt, do którego 
można zaprosić uczestników war-
sztatów. – Udało nam się wygrać 

ten konkurs – mówi z satysfakcją 
dyrektor i dodaje: – Przez siedem 
dni wspaniali parkieciarze, świetnie 
znający się na swojej pracy, wy-
konali wspaniałą pracę o wartości 
przekraczającej sto tysięcy złotych! 
Za ich pracę nie płaciliśmy, a ich 
pobyt dofinansowali Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego 
i Starostwo Powiatowe w Brzegu.

ROMAN KOLEK, 
wicemarszałek województwa opolskiego:

– Opolski szpital zyskał nowoczesny sprzęt, a 
co za tym idzie jest jeszcze bardziej konkurencyj-
ny. Pieniądze europejskie pozwoliły na uzyska-

nie świetnego standardu. To jest wielka szansa dla naszych 
mieszkańców, którzy oczekują tego, że zabieg zostanie szyb-
ko i sprawnie przeprowadzony. Te wygodne warunki powinny 
temu sprzyjać. Dwie sale operacyjne przeznaczone dla lekarzy 
okulistów nie tylko pozwalają na prowadzenie zabiegów tutaj 
na miejscu, ale również powodują, że jedna z głównych sal 
operacyjnych będzie zwolniona, a to pozwoli na lepsze wyko-
rzystanie potencjału tego szpitala.
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Swój jubileusz obchodzi 
właśnie Stobrawski Park 
Krajobrazowy, najmłod-
szy w naszym regionie.

20 lat mija od utworze-
nia Stobrawskiego 
Pa r k u  K r a j o b r a -

zowego. To najmłodszy park 
na Opolszczyźnie. Jego po-
wierzchnia to 52600 hektarów, 
co czyni go jednym z najwięk-
szych w regionie. Wchodzi on 
aż w granice dwunastu gmin. 
Jak wspomina Ireneusz Hebda, 
który rozpoczął w nim pracę 16 
lat temu, na początku brako-
wało wszystkiego. – Wydanie 
mapy, która dziś jest nieodłącz-
nym elementem naszej edu-
kacji, stanowiło niedosiężne 
marzenie. Mieliśmy wtedy do 
dyspozycji kilka folderów i jeden 
przewodnik wydawane raz na 
kilka lat. Organizacja konkur-

sów, rajdów dla dzieci była nie-
możliwa z uwagi na szczupłość 
środków budżetowych. Nierzad-
ko zdarzało się, że w naszej 
siedzibie, w Ładzy, temperatura 
w zimie spadała do 12 stopni. 
Marzyliśmy o porządnym sa-
mochodzie terenowym – opo-
wiada Ireneusz Hebda, który 
na początku był wicedyrekto-
rem, a po dwóch latach został 
dyrektorem Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych.

Przełom stanowił moment 
przejęcia parków w Polsce 
przez samorządy województw. 
– Kiedy wraz z kilkoma innymi 
instytucjami przeszliśmy pod 
zarządzanie marszałka, za-
częło się wiele zmieniać. Było 
więcej pieniędzy na realizację 
naszych zadań. Pojawiła się 
również możliwość sięgania po 
fundusze unijne, z której korzy-
stamy do dziś. To pozytywnie 
wpłynęło zarówno na otaczają-
cą nas przyrodę (m.in. poprzez 

odtwarzanie siedlisk gatunków 
chronionych), jak i znacząco 
poprawiło bazę edukacyjną par-
ku – mówi Ireneusz Hebda. 

ŁADZA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY
Od początku siedziba insty-

tucji znajduje się w byłej szkole 
w Ładzy. – Zawsze chcieliśmy, 
aby było to miejsce, gdzie bę-
dzie mogła przyjeżdżać mło-
dzież, by poznawać przyrodę. 
Zapraszal iśmy wszystk ich 
chętnych do tego, aby wspólnie 
chodzić po lesie i przyglądać 
się jego życiu – opowiada Ire-
neusz Hebda. Zajęcia cieszyły 
się dużą popularnością. Pomysł 
na utworzenie ośrodka w Ładzy 
z możliwością noclegu i szero-
ko pojętej edukacji zrodził się 
ponad 10 lat temu. W rok po 
jego otwarciu przyjeżdża tutaj 
coraz więcej młodzieży. Wielką 
popularnością cieszą się zaję-
cia z edukacji przyrodniczej.

– Jest sala ekspozycyjna, 
warsztatowe, audiowizualna. 
W nowoczesny sposób przy-
bliżamy tajniki przyrody. Odby-
wają się tutaj zajęcia dla dzieci, 
ale nie brakuje propozycji dla 
turystów i rodzin. Na odwiedza-
jących czeka m.in. plac zabaw, 

ogródek ziołowy, miejsce na 
ognisko oraz stacja naprawy 
rowerów. Na grupy realizujące 
programy edukacji przyrodni-
czej, wolontariuszy i stażystów 
czekają 24 miejsca noclegowe.

PRZESZŁOŚĆ  
RODZIŁA PROBLEMY 

– Nie było tak zawsze – 
dodaje Ireneusz Hebda. Na 
początku rozpoznawaliśmy 
zasoby przyrodnicze i walo-
ry parku, teraz większy nacisk 
kładziemy na pokazanie miesz-
kańcom tych walorów, chcieli-
byśmy żeby wiedzieli, że żyją 
w wyjątkowym terenie. Przez 
te lata zorganizowaliśmy wiele 
spotkań, prowadziliśmy kampa-
nie edukacyjne, a w ostatnich 
latach weekendowe warsztaty 
dla mieszkańców parku i ca-
łej Opolszczyzny, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Podejście mieszkańców do 
parków również przez te lata 
bardzo się zmieniło – mówi dy-
rektor. 

CZAS ZMIAN
Przez ostatnie lata znaczą-

co poprawiła się infrastruktura 
edukacyjna oraz turystyczna. 
M.in. rozpoczęto rewitalizację 

zabytkowego parku w Pokoju, 
utworzono nową Izbę Regio-
nalną w Zagwiździu, remon-
towi poddany jest też zamek 
w Karłowicach. Budowane są 
stanowiska obserwacyjno-edu-
kacyjno-przyrodnicze i polany 
edukacyjne.

Dziś Stobrawski Park Krajo-
brazowy to umiejętne łączenie 
przyrody z nowoczesnością. 
Już niedługo każdy zaintere-
sowany będzie mógł zainstalo-
wać na swoim telefonie aplika-
cję z opisem atrakcji opolskich 
parków krajobrazowych, filma-
mi z gatunkami rzadkimi i pło-
chliwymi, które na co dzień 
trudno dostrzec oraz mapą ze 
szlakami turystycznymi.  W tej 
chwili łączna długość szlaków 
turystycznych to ponad 200 km. 
Wyznaczono również liczne 
propozycje tras rowerowych.

Daje to możliwość spędza-
nia wolnego czasu na ścież-
kach wśród lasów, łąk, wydm, 
stawów hodowlanych i rzek. 
Część szlaków prowadzi do 
ciekawych zabytków, np. parku 
w Pokoju czy pałacu w Staroś-
cinie. Odwiedzić można rów-
nież zamek w Karłowicach, 
kuźnię w Zagwiździu i wieżę 
ciśnień w Skorogoszczy.

Urodziny najmłodszego  
opolskiego parku krajobrazowego

RYSZARD WILCZYŃSKI, 
przewodniczący Rady Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych:

– Droga do utworzenia tego parku zaczęła się 
w zasadzie w moim samochodzie. Z Arkadiuszem 

Nowakiem, ówczesnym konserwatorem przyrody, wracałem 
z Namysłowa. Pokazywałem mu wyspy na Widawie, a jadąc 
przez Pokój, zwróciłem uwagę, że powinno się utworzyć jeszcze 
jeden park krajobrazowy, właśnie w tym miejscu. Miałem  opra-
cowania z lat siedemdziesiątych, które wprost mówiły o takiej 
potrzebie. Ta myśl została podchwycona. 

Teraz zastanawiamy się nad wykorzystaniem potencjału przy-
rodniczego i krajobrazowego tego obszaru. Zachęcam Zespół 
Opolskich Parków Krajobrazowych, aby zwiększyć obszar chro-
niony. Stobrawski Park ma jeden z najniższych współczynników 
ochrony rezerwatowej. W wyniku decyzji rady wytypowano kilka-
naście miejsc i rozpoczęły się negocjacje z Lasami Państwowy-
mi, które takie obszary powinny zatwierdzić. Dla mnie szczegól-
nie bliski jest park w Pokoju. Walczę od lat, aby ustanowiono go 
pomnikiem historii. Mamy tam unikalny zespół  nawarstwiających 
się założeń parkowych. Unikalne rzeczy to m. in. wodopoje dla 
zwierząt czy istniejące do dziś wyjątkowe rondo.

Setki rolników z całego regionu wzię-
ły udział w wojewódzkich dożynkach, 
które tym razem odbyły się w Lewinie 
Brzeskim. To czas podziękowań dla rol-
ników, ale też ich nagrodzenie i wyróż-
nienie.

Jak podkreślał marszałek województwa opol-
skiego, Andrzej Buła, dożynki to święto lu-
dzi, którzy pracują na wsi w gospodarstwach 

rolnych, sadach, hodowlach, a nawet i działkach. 

Samorząd województwa opolskiego niejednokrot-
nie finansowo wspierał rolników, m.in. poprzez 
organizowane konkursy. – Dbamy o to, aby po-
prawiała się jakość życia w małych miejscowoś-
ciach. Dziś ta przestrzeń wyraźnie się zmienia. 
Nie odbyłoby się to bez ludzi. Ważne są rady so-
łeckie, strażacy, koła gospodyń, kluby sportowe, 
stowarzyszenia, wolontariusze. Naszą rolą jest 
wspierać, organizować konkursy, a mieszkańcy 
świetnie sobie z tym radzą – mówił marszałek. 
 PW

Święto rolników w regionie

Regionalne dożynki w Lewinie Brzeskim zgromadziły delegacje 
sołectw z całego województwa

Dziś w Stobrawskim Parku 
Krajobrazowym można wziąć 
udział w ciekawych zajęciach 
terenowych…

… i w warsztatach w nowoczesnym ośrodku edukacji przyrodniczej 
w Ładzy Fot. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
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Zdecydowali się na prak-
tyki w firmie Multiserwis. 
Po trzech latach podpisują 
umowy o pracę. Kształce-
nie dualne pracodawcom 
daje gwarancję dobrze wy-
szkolonych pracowników, 
a uczniom pewność przy-
szłego zatrudnienia.

Samorząd województwa 
opolskiego zaproponował 
firmom i szkołom zawo-

dowym nawiązanie współpracy. 
Jednocześnie przygotowano 
wiele programów, dzięki którym 
szkoły mogły wyremontować 
i wyposażyć pracownie, w któ-
rych do zawodu przygotowywali 
się młodzi ludzie.

JESTEŚMY GOTOWI DO PRACY
Część firm zdecydowała się 

na utworzenie klas patrona-
ckich. Trzy lata temu w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach fir-
ma Multiserwis oficjalnie za-
inaugurowała pierwszą klasę 
patronacką. Prace nad jej utwo-
rzeniem trwały 2 lata. 10 wrześ-
nia tego roku 18 uczniów – czyli 
wszyscy, którzy wtedy zdecydo-
wali się na ten typ kształcenia – 
podpisało umowy o pracę.

Adrian Trębacz jest pewien, 
że jest świetnie przygotowany 
do zawodu. – Cały zespół firmy 
był zaangażowany w nasze wy-
kształcenie. Byliśmy przygoto-
wywani do licznych konkursów, 
które z powodzeniem wygrywali-
śmy. Potrafimy wykonać wszyst-
ko to, co wykonują pracownicy. 
Podpisanie umowy od razu po 
zakończeniu praktyk daje nam 
łatwość w wejściu na rynek pra-
cy – ocenia.

Dz ia ła lność  Mul t i ser w i -
su skupia się na świadczeniu 
usług w branży izolacji prze-
mysłowych, rusztowań przemy-
słowych, a także na usługach 
montażowych, w budownictwie 
tunelowym. Utworzona klasa 
patronacka kształci m.in. mon-
terów izolacji przemysłowych 
oraz blacharzy izolacji prze-
mysłowych. Właśnie w tym za-
wodzie odnalazł się również 
Arkadiusz Sobek. Przyznaje, 
że samodzielność rodzi odpo-
wiedzialność. – Sami przygo-
towywaliśmy prefabrykacje. Na 
początku musieliśmy je zapro-
jektować, wyrysować i wyciąć 
– informuje. Szymon Boruszek 
chwali sobie partnerskie relacje 
w firmie. – Czuliśmy się i jeste-
śmy zespołem pracowników 
– mówi. Dodatkowo uczniowie 
otrzymywali od firmy miesięczne 
stypendium.

PRAKTYKA TO NAJLEPSZY 
ELEMENT EDUKACJI 

O znaczeniu motywacji dla 
uczniów opowiada Mateusz Wil-
czek instruktor zawodu w Multi-
serwis. – Sam tutaj się uczyłem, 
a teraz pracuję. Patrzę na nich 
z zupełnie innej perspektywy, 
niż inni pracownicy. Wiem, że 
stawiają na dobrą atmosferę, 
ale też mają świadomość swo-
ich zdolności. Uczyli się tego, 
że do każdego zadania trzeba 
podejść indywidualnie – zdra-
dza kuchnię szkolenia Mateusz 
Wilczek.

Marszałek województwa 
opolskiego, Andrzej Buła, pod-
kreśla, że w wielu opolskich fir-
mach kształceni są uczniowie. 
– Ten projekt podobał mi się od 
początku. Osoby dorosłe w spo-
sób odpowiedzialny podeszły do 
młodych. Marian Siwon i Korne-

lia Tomala wiedzieli, że tworzą 
dla nich przyszłość i perspekty-
wę. A to wpływa na wartość tych 
ludzi. Finałem jest podpisanie 
umów. Opiekunowie już w trak-
cie ich kształcenia wiedzieli, 
gdzie będą pracować w przy-
szłości ich podopieczni – mówi 
Andrzej Buła. Dodaje, że prak-
tyka, to jest najlepszy element 
edukacji i sposób, by odnaleźć 
się w nowoczesnej firmie. 

Prezes f irmy Mult iserwis 
Marian Siwon chciał, aby od 
początku uczniowie identyfi-
kowali się z zakładem. Obok 
kształcenia zawodowego mieli 
możliwość szkolenia języka, 
korzystania z przywilejów, jakie 
mają pracownicy. Nie brakowało 
wspólnych wyjazdów za grani-
cę czy uczestnictwa jako kibice 
w meczach piłki nożnej.

Kształcą  
i dają zatrudnienie 

Chcesz stworzyć niepowtarzalny, współpracujący 
ze sobą zespół w pracy? Pozwól pracownikom na 
współzawodnictwo sportowe. 20 drużyn z opol-
skich firm rozegrało w Kluczborku turniej w piłce 
nożnej. Zawodnicy potwierdzają, że sport jednoczy 
ludzi.

Zespoły w pracy  
i na boisku

Piłkarski turniej firm wygrała firma Adamietz ze Strzelec  
Opolskich

We wrześniu 18 uczniów klasy patronackiej Multiserwisu podpisało umowy o pracę

MONIKA  
JUREK, 
dyrektor Depar-
tamentu Edu-
kacji i Rynku 
Pracy UMWO

Do tej pory na rozwój 
kształcenia zawodowego 
w naszym regionie przezna-
czyliśmy z funduszy unijnych 
ponad 234 miliony złotych. 
W województwie opolskim 
na rzecz szkolnictwa zawo-
dowego współpracują jed-
nostki prowadzące projekty, 
przedsiębiorcy i szkoły oraz 
uczelnie. Realizowane pro-
jekty dają bardzo wymierne 
korzyści – to przeszkoleni 
i wyposażeni w doświadcze-
nia zawodowe uczniowie, 
doposażone szkoły, prze-
szkoleni nauczyciele zawodu 
i dobre relacje szkoła – bi-
znes – uczniowie. Po raz szósty opolscy 

przedsiębiorcy i ich pra-
cownicy spotkali się na 

murawie kompleksu sporto-
wego Stobrawa w Kluczbor-
ku. Z jednej strony to zabawa, 
z drugiej, piłkarze amatorzy po-
kazują, że jak walczy się o zwy-
cięstwo, to warto dać z siebie 
wszystko. Rozgrywki organizo-
wane są przez Opolskie Cen-
trum Rozwoju Gospodarki, 
a inicjatorem spotkań na boi-
sku jest marszałek wojewódz-
twa opolskiego Andrzej Buła. 
Od początku, czyli od sześciu 
lat, w rozgrywkach uczestni-
czy drużyna firmy Adamietz 
– zwycięzca tegorocznych roz-
grywek. – Miesiąc przed zawo-
dami zaczęliśmy się spotykać 
na naszym Orliku. Chcieliśmy 
się jeszcze lepiej poznać. My-
ślę, że teraz nasze zwycięstwo 
i uczestnictwo w tych zawodach 
będzie początkiem ciekawego 
spędzania czasu. Jest świetna 
atmosfera, która zaczęła się 
przekładać na naszą pracę – 
mówi Andrzej Bomba z firmy. 
Dodaje, że wcześniej kilku pra-
cowników wspólnie wyjeżdżało 
na rajdy. – To świetnie przekła-
da się na pracę. Buduje zaufa-
nie i więź – podkreśla.

 – Wszyscy się integrujemy, 
gramy razem, przegrywamy 
razem, wygrywamy razem. Je-
steśmy jednym zespołem. Je-
żeli rozumiemy się dobrze na 
boisku, to rozumiemy się zna-
komicie w pracy. Wszyscy się 
uzupełniamy. Jeden drugiego 
wspiera – dodaje Marcin Kra-
wiec z Aspoeck Automotive.

Zawodnikiem tej drużyny 
jest Michał Kaczor, prezes 

Kluczborskiej Grupy Biego-
wej. – W firmie są biegacze, 
piłkarze, tenisiści. W każdej 
dyscypl inie mamy swoich 
przedstawiciel i .  Jesteśmy 
z różnych działów. Od produk-
cji, po kierownictwo. Na boi-
sku nie ma podziałów, jeste-
śmy partnerami. Świadomość 
bycia drużyną, przekłada się 
na atmosferę w pracy. W tej 
firmie drużyna piłkarska sy-
stematycznie spotyka się od 
dwóch lat. Biorąc pod uwa-
gę, że sama firma działa od 
trzech lat, to wielki sukces. 
Mamy około 170 pracowni-
ków, każdy ma swoje pasje 
i zainteresowania. Zaczęliśmy 
grać po pracy. Zaprzyjaźnieni 
jesteśmy z drużyną z Wołczy-
na i wraz z nimi organizujemy 
sparingi – opowiada Michał 
Kaczor. Do sobotniego tur-
nieju przygotowywali się od 
dwóch tygodni.

Prezes firmy Stelmach, 
Marcin Stelmach przyznaje, że 
sam uwielbia sport. – Każda 
rywalizacja powoduje, że chce 
się wygrać. Podobnie w bizne-
sie. W trakcie samego turnieju 
chcemy się zintegrować mię-
dzy sobą i z innymi firmami. 
To jest świetna zabawa i możli-
wość spotkania – mówi.

Z kolei Krystian Raszewski, 
zawodnik Browaru Namysłów 
twierdzi: – Zawsze jest tak, 
że jest rywalizacja są emocje. 
Przy pierwszym gwizdku nikt 
nie odpuszcza. Taka zabawa 
jest potrzebna również w fir-
mie. Jak się świetnie funkcjo-
nuje na boisku, to przenosi się 
te dobre emocje do pracy.

PW
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Piotr Wrona

Życie na opolskich wsiach 
związane jest z trady-
cjami. Jedną z nich jest 
wodzenie niedźwiedzia, 
związane z  ostatnimi 
dniami karnawału. Zwy-
czaj ten, wraz ze wzorem 
opolskim, znanym m.in. 
z kroszonek oraz porce-
lany, został wpisany na 
Krajową Listę Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kul-
turowego.

NIEDŹWIEDŹ W ROLI GŁÓWNEJ 
Zbliżający się post nieodzow-

nie związany jest na opolskich 
wsiach (i nie tylko) z korowo-
dem, w którym najważniejszą 
rolę odgrywa niedźwiedź, czyli 
ber. Przeważnie w sobotę od 
rana na ulicach można spotkać 
„przebierańców”. Obok niedź-
wiedzia musi być kominiarz, 
Cyganka, listonosz, śmierć, my-

śliwy, diabeł, a także mężczyzna 
przebrany za kobietę.

Przygotowanie stroju niedź-
wiedzia odbywa się nawet na 
kilka miesięcy przed tym wyda-
rzeniem. Wtedy plecione są war-
kocze, którymi owijany jest jeden 
z ochotników. – Zanim wyjdzie 
„szandara” razem z muzykan-
tami, sprawdzamy, czy miesz-
kańcy śpią – opowiada Karol 
Adamiec, naczelnik OSP w Ra-
szowej, organizator wodzenia 
niedźwiedzia. Najczęściej wciela 
się w rolę żandarma. – Kiedy jest 
gotowy zespół, idziemy do pierw-
szej chałupy, gdzie mieszka nasz 
gospodarz, czyli obecnie sołtys. 
Głośno gramy i spoglądamy czy 
w oknach ruszają się gardiny. To 
oznacza, że już na nas czekają – 
opowiada. 

Z RADOŚCIĄ ZACHOWUJĄ 
TRADYCJE

Kiedy korowód wyrusza na 
wieś, większość mieszkańców 

już oczekuje na odwiedziny. Te 
są barwne i pełne zabawy. – 
Niedźwiedź porywa do tańca 
gospodynie, a najchętniej pan-
ny. Nie brakuje poczęstunku 
wódeczką, to w podzięce za zor-
ganizowaną przez nas zabawę – 
dodaje Karol Adamiec. Zabawę 
kończy sąd nad niedźwiedziem, 
a następnie rytualne zabicie 
zwierza. Odbywa się to za po-
mocą symbolicznego strzału 
z broni leśniczego.

Wodzenie niedźwiedzia jest 
znane na Śląsku od XV wieku. 
Tak jak przed laty, tak i dziś, 
najczęściej wśród uczestników 
korowodu są strażacy ochotni-
cy. Nie dziwi więc, że pod wnio-
skiem o wpisanie tradycji wo-
dzenia niedźwiedzia na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzi-
ctwa Kulturowego, podpisało się 
m.in. dziewięć jednostek ochot-
niczych straży pożarnych.
PORCELANA JAK KROSZONKA

Wzór opolski zrodził się z po-
trzeby przedłużenia „żywotności” 
opolskiej kroszonki. Ta, zdobio-
na przed świętami wielkanocny-
mi, nie była sprzedawana na co 
dzień. Sandra Murzicz z fundacji 
Opolskie Dziouchy, która zgło-
siła wzór do wpisu na krajowa 
listę, wspomina, że dopiero w la-
tach 60-tych ubiegłego wieku 
zaczęto szerzej malować porce-
lanę opolskim wzorem. – Jako 
pierwszy na szerszą skalę pod-
jął się tego tułowicki Porcelit – 
wyjaśnia Sandra Murzicz. Wtedy 
to starano się wyskrobać wzór 
na kolorowej porcelanie, ale te 
próby się nie powiodły. Pierw-
szej próby przeniesienia wzoru 
z opolskiej kroszonki na porce-

lanę podjęła się twórczyni ludo-
wa Stefania Topola. Ten sposób 
okazał się sukcesem i trwa do 
dziś. – Sam wzór na początku 
był skromny, opierał się o cztery 
kolory: czerwony, niebieski, zie-
lony i żółty. Dziś dostęp do farb 
jest o wiele szerszy. Wiele pań 
cieniuje swoje wzory. Dodaje 
poza kwiatami np. konika pol-
nego bądź bociana. Zasada jest 
jedna. Wzór opolski to wszystko 
to, co widzimy na łące – tłuma-
czy Sandra Murzicz.

CHRONIĆ ZWYCZAJE 
PRZED ZAPOMNIENIEM 

Amudena Rutkowska z Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa 
zachęca do zgłaszania zwycza-
jów i tradycji. – Kryteria wpisania 
na listę wbrew pozorom nie są 
trudne do spełnienia. Zgłasza 
się do nas społeczność, która 
kultywuje tradycje czy rzemio-
sło. Wszystko to, co ma niema-
terialny wymiar. Należy udowod-
nić, że jakaś rzecz jest wpisana 
w życie danego społeczeństwa 
od wielu lat – mówi. Np. w przy-
padku wzoru opolskiego, to nie 

wzór podlega ochronie, ale tra-
dycja ludzi, którzy go przekazu-
ją. Sam wzór może się zmieniać 
i ewoluować. 

Sprawdza się głównie zgod-
ność z kryteriami zawartymi 
w konwencji UNESCO dotyczą-
cej ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. – Cza-
sami kryteria estetyczne grają 
mniejszą rolę. Nie jest istotne, 
czy coś jest piękne, ale czy jest 
ważne dla ludzi – wyjaśnia Amu-
dena Rutkowska.

Dyrektor Muzeum Wsi Opol-
skiej Jarosław Gałęza cieszy 
się, że opolskie zwyczaje będą 
teraz chronione i jeszcze bar-
dziej popularyzowane. – Te 
tradycje dla mieszkańców są 
bardzo ważne. To nie jest tyl-
ko zabawa. My zaś doceniamy 
zaangażowanie twórców ludo-
wych, wszystkich tych, którzy 
angażują się w propagowanie 
naszej kultury – mówi Jarosław 
Gałęza.

Obecnie na wpis na listę cze-
ka zwyczaj „babskiego combra”, 
również zgłoszony przez Opol-
skie Dziouchy.

Opolskie tradycje  
na liście dziedzictwa

Najpiękniejsza  
korona z Gościc
 
Misternie wykonana i z wizerunkiem godła Polski – 
najpiękniejsza korona tegorocznych wojewódzkich 
dożynek została przygotowana przez panie z Gościc 
w gminie Paczków.

Tradycją dożynek wojewódzkich jest wybór najpiękniejszej 
korony żniwnej. W tym roku komisja pod przewodnictwem 
prof. Teresy Smolińskiej za najpiękniejsze uznała dzieło 

mieszkanek Gościc. W korowodzie dożynkowym prezentowali 
je strażacy ochotnicy.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa były okazją do prezentacji 
zwyczaju wodzenia niedźwiedzia  Fot. Muzeum Wsi Opolskiej

Wzór opolski najpierw pojawił się na kroszonkach, a dopiero  
później na porcelanie
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GOSPODARKA

Katarzyna Kownacka

P r z e d staw i c i e l e  f i r m 
i samorządu z prowincji 
Fuijan, regionu partner-
skiego województwa opol-
skiego, gościli na Opol-
szczyźnie. Celem wizyty 
było m.in. poszukiwanie 
biznesowych partnerów 
wśród opolskich przedsię-
biorców.

Fujian to region partnerski 
Opolszczyzny od wrześ-
nia 2012 roku. Najbardziej 

wymiernym i spektakularnym 
efektem tego partnerstwa jest 
zrealizowana już w Opolu in-
westycja chińskiej firmy Hon-
gbo Clean Energy Europe. Ka-
mień węgielny pod jej budowę 
wmurowano w 2017 r. Koszt tej 
inwestycji wyniósł 78 mln zł, 
a rocznie zakład ma produko-
wać 20 mln sztuk oświetlenia 
LED. W kwietniu br. w Pekinie, 
wicemarszałek Zbigniew Kuba-
lańca i prezydent Opola Arka-

diusz Wiśniewski, podpisali li-
sty intencyjne w sprawie nowej 
inwestycji Hongbo o wartości 
przekraczającej 800 mln zł. Wi-
zyta przedstawicieli prowincji 
Fujian i chińskich przedsiębior-
ców, która miała miejsce 13 
września w Opolu, związana 
była właśnie z tą inwestycją.

-  Dz iś  mi ja ją  dok ładn ie 
cztery lata od pierwszego 
spotkania z panią prezes fir-
my Hongbo. Od tego czasu 
wiele się wydarzyło w naszych 
wzajemnych relacjach. Mamy 
nadzieję, że dzięki takim spot-
kaniom, jak to, będą się one 
pogłębiać i owocować także 
kolejnymi relacjami między 
polskimi i chińskimi firmami – 
mówił marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła pod-
czas wizyty chińskiej delegacji 
w opolskim urzędzie marszał-
kowskim.

Chęć rozwijania wzajem-
nych relacji podkreślił też Wu 
Nanxiang z Depar tamentu 
Handlu Prowincji Fujian. – Je-

steśmy bardzo zainteresowani 
pogłębianiem współpracy i in-
westycji, bo Polska to ważny 
partner w programie Nowego 
Jedwabnego Szlaku – zazna-
czył. Dodał, że obecnie Fujian 
współpracuje z 220 krajami, 
a łączna wartość inwestycji 
zagranicznych, jakie prowincja 
przyciągnęła w ostatnim cza-
sie, przekroczyła już 1,3 mld 
dolarów.

Do Opola w poszukiwa-
niu możl iwości inwestowa-
nia lub nawiązania re lac j i 
biznesowych przyjechali re-
prezentanci siedmiu chińskich 
przedsiębiorstw. Byli wśród 
nich przedstawiciele firm bu-
dowlanych (producent plan-
dek i materiałów tekstylnych 
używanych  do  p roduk tów 
zewnętrznych oraz odzieży 
ochronnej), firma kamieniar-
ska, deweloper, producent ma-
szyn budowlanych (ładowarki 
kołowe, koparki gąsienicowe, 
sprzęt do robót ziemnych oraz 
części i podzespoły), a także 

producent produktów ogro-
dowych. Na spotkanie z nimi 
zgłosiło się kilkanaście firm 
z województwa opolskiego.

- Zgłosiliśmy się do udziału 
w tym spotkaniu ponieważ szu-
kamy partnerów do współpra-
cy – powiedział Michał Sikora 
z Zakładu Kamieniarskiego 
SATI. - Współpracujemy już 
z Indiami i Chinami, ale szu-
kamy kolejnych kontrahentów. 
Jesteśmy zainteresowani za-
kupem półproduktów kamien-
nych, które moglibyśmy od 
chińskich partnerów odkupo-

wać, przerabiać i sprzedawać 
dalej – wyjaśnił. 

- Jest zainteresowanie in-
westorów z Chin wojewódz-
twem opolskim. Dwanaście 
spośród 124 prowadzonych 
w 2018 i 2019 roku projektów 
inwestycyjnych, czyli zapytań 
inwestorów, pochodziło właś-
nie z Chin. Większość z nich 
związana była z elektromobil-
nością i sektorem chemicz-
nym – mówił Piotr Regeńczuk 
z Centrum Obsługi Inwesto-
ra i Eksportera działającym 
w OCRG.

Przedsiębiorcy z Chin  
szukali partnerów

Do Opola w poszukiwaniu możliwości inwestowania lub nawiązania 
relacji biznesowych przyjechali reprezentanci siedmiu chińskich 
przedsiębiorstw

Karolina Kondracka

Masz powyżej 30 lat, je-
steś osobą bezrobotną lub 
osiągasz niskie dochody? 
Skorzystaj z projektu Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
i rozpocznij własną dzia-
łalność gospodarczą. Ko-
lejny nabór jeszcze w tym 
roku!

O dofinansowanie mogą 
s ta rać  s i ę  wszyscy 
mieszkańcy wojewódz-

twa opolskiego, którzy ukończyli 
30 lat. Warunkiem jest, aby byli 
osobami bezrobotnymi, niepra-
cującymi zawodowo lub pracu-
jącymi, ale z dochodami, które 
nie przekraczają najniższego 

wynagrodzenia. To oferta także 
dla odchodzących z rolnictwa. 
Dzięki projektowi na opolskim 
rynku pracy może pojawić się 
200 nowych firm. To szansa tak-
że dla imigrantów i Polaków wra-
cających z zagranicy.

WSPARCIE JEST ZNACZĄCE
W projekcie udzielane są 

dotacje na otwarcie działalno-
ści gospodarczej w wysokości 
do 27 000 zł oraz wsparcie po-
mostowe na pokrycie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem 
firmy. Łącznie można otrzymać 
do 49 200 zł brutto. Uczestnicy 
projektu będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych szkoleń dotyczą-
cych prowadzenia firmy i pisa-
nia biznesplanu oraz doradztwa 

w zakresie efektywnego wyko-
rzystywania dotacji i prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

– Opolski biznes opiera się 
o małe i średnie firmy, ale także 
o mikroprzedsiębiorstwa. Projekt 
to kolejny etap wspierający opol-
ską gospodarkę. To szansa dla 
osób poszukujących drogi za-
wodowej, mających entuzjazm, 
pomysł i chęci – mówi wicemar-
szałek Roman Kolek. 

PIERWSZY NABÓR ZA NAMI, 
KOLEJNE PRZED NAMI

Jak dodaje Maciej Kalski, dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu, liczy się moty-
wacja i pomysł, aby działać na 
rynku, tworzyć firmę i ją rozwi-
jać. – Za nami pierwszy nabór. 
Wpłynęło 97 zgłoszeń z czego 
70 przeszło do kolejnego etapu. 
Wśród nich zostanie wyłonio-
nych 50, które otrzymają dofi-
nansowanie. Łącznie w czterech 
naborach udzielimy 200 dotacji.

Maciej Kalski dodaje, że 
w projekcie mogą wziąć udział 
mieszkańcy województwa opol-
skiego, którzy czasowo przeby-
wają za granicą i chcą wrócić do 
kraju. - Co 10 osoba, która zło-
żyła dokumenty do pierwszego 

naboru, to osoba powracająca 
do Polski z emigracji – mówi. 
O wsparcie w projekcie mogą 
ubiegać się również imigranci 
mieszkający w województwie 
opolskim.

Informacje na temat pro-
jektu są dostępne na stronie 
projektu: dotacje.wup.opole.pl 

i w biurze w Opolu, ul. Zielo-
nogórska 3, pokój 423 oraz pod 
numerem telefonu 77 44 17 090, 
e-mail: dotacje@wup.opole.pl. 

Pod koniec roku ogłoszona 
będzie kolejna rekrutacja osób 
chętnych do założenia własnej 
firmy, ostatnią zaplanowano na 
rok 2020.

ROBERT WĘGRZYN,
radny województwa opolskiego:

– Warunki stworzone przez urząd marszałkowski, 
czyli władze województwa opolskiego, sprzyjają tym, 
którzy chcą zdecydować się na założenie firmy. Dziś jest 
również duże zapotrzebowanie na dobrze wykształco-

nych pracowników. Wysokie kwalifikacje, wykształcenie dają ogromne 
szanse, a pracodawcy chcą takie osoby odpowiednio wynagrodzić.

Sukcesy świętują oryginalne pomysły.  Dużym powodzeniem cie-
szy się np. regionalizm. Z większą satysfakcją i chęcią sięgniemy po 
lokalny ser, robiony według tradycyjnych receptur, a nie ten produko-
wany przemysłowo. Tutaj jest szansa dla tych, którzy stawiają pierw-
sze kroki w biznesie.

Dużym wsparciem zarówno dla początkujących, jak i tych, którzy 
chcą rozwijać swoje pomysły, jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospo-
darki. Ponad 45 mln zł przelanych na konta firm dotacji i pożyczek, 
kolejne 21 mln zł przyznanego wsparcia w rozstrzygniętych naborach, 
133 nowe wnioski o dofinansowanie złożone przez firmy czy stowa-
rzyszenia i 5 nowych inwestorów. To bilans jedynie pierwszego półro-
cza tego roku.

Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po pożyczki, których udziela m.in. 
Fundacja Rozwoju Śląska. W ogóle szefowie firm chętnie sięgają po 
dotacje i sprawnie realizują projekty.

Pomysł na starcie kluczem do biznesu 
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Wszelkie informacje o ofertach dostępne są na stronie internetowej www.polregio.pl

Najdłuższą spośród pierwszych tras super-
REGIO jest połączenie Ostrowiec Świętokrzyski 
– Wrocław Główny, poprowadzone przez Kielce, 
Włoszczową, Częstochowę i Opole, a w drodze 
powrotnej przez Kluczbork, Częstochowę Stra-
dom i Kielce. Przebycie tej trasy na podstawie 
normalnego biletu kosztuje pasażerów super-
REGIO 59,90 zł. Pociąg kursuje od 9 czerwca br. 
w piątki i niedziele.

Sprzedaż biletów na połączenia sR odbywa 
się we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym 
poprzez aplikację mobilną i stronę interneto-
wą POLREGIO. W pociągach sR obowiązują 
ulgi ustawowe, a także popularne oferty POL-
REGIO: „Ty i raz, dwa, trzy”, „REGIO Senior”, 
„Razem w Polskę Standard”, „Razem w Polskę 
Komfort” oraz Taryfa RAZEM dla posiadaczy 
REGIOkart. 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
 – WROCŁAW GŁÓWNY 
 – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Rozkład jazdy Pociągów superREGIO
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – WROCŁAW GŁÓWNY  

 – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

objaśnienia:
(5) kursuje w piatki
(7) kursuje w niedziele

ze stacji ze 
stacji

Nr pociągu SR SR
Nazwa pociągu 6210/6210 6210/6210
Termin kursowania  (5) i (7)  (5) i (7)

ZBLIŻA SIĘ KOLEJNY ROK SZKOLNY  
– PAMIĘTAJ O PROLONGACIE LEGITYMACJI

Podróżny w pociągu zobowiązany jest posiadać ważny doku-
ment przewozu i wręczać go osobie upoważnionej do kontroli na 
każde żądanie. Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu 
ulgowego albo imiennego zobowiązana jest, bez dodatkowego we-
zwania, okazywać i wręczać odpowiedni dokument poświadczają-
cy uprawnienie do ulgowego przejazdu lub dokument umożliwiają-
cy stwierdzenie tożsamości. Należy pamiętać, że za podróżnego 
bez ważnego dokumentu przewozu uważa się osobę, która w trak-
cie kontroli w pociągu nie okaże biletu bądź dokumentu poświad-
czającego uprawnienie do korzystania z ulgowego przejazdu. Dla 
uczniów i studentów jest to legitymacja szkolna lub studencka, któ-
ra musi być ważna na dany okres. Jazda bez ważnego dokumentu 
może kosztować nawet 200 zł. Dlatego warto pamiętać o prolon-
gacie legitymacji. Zajmuje to niewiele czasu, a może oszczędzić 
nerwów i oczywiście pieniędzy.

Dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 24 roku życia mogą ko-
rzystać z ulgi 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety okresowe. 
Natomiast studentom do 26 roku życia przysługuje ulga w wysoko-
ści 51% na wszystkie biletu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.polregio.pl

Dla tych, którzy codziennie dojeżdżają do pracy lub do szkoły, 
POLREGIO ma bardzo korzystną ofertę tańszych podróży.

OSZCZĘDNOŚĆ
Kupując bilet odcinkowy okresowy imienny możesz zaoszczę-

dzić około 50% kosztów przejazdu, w porównaniu do podróży na 
podstawie biletów jednorazowych!

Sprawdź, ile zaoszczędzisz kupując bilet miesięczny  
zamiast biletów jednorazowych:

Najbardziej 
popularna 
odległość 

zakupu biletów 
miesięcznych

Cena biletu 
jednorazowe-
go, normalne-
go (wg. Taryfy 
podstawowej)

Cena biletu 
miesięcznego, 

normalnego 
(wg. Taryfy 

podstawowej)

Koszt jed-
norazowego 

przejazdu przy 
zakupie 44 

przejazdach 
(tam i powrót)

Twoja 
oszczędność 
wynikająca  

z zakupu biletu 
miesięcznego

41-47 km 11,70 zł 248.00 zł 5,64 zł 51,82%

16-20 km 6,50 zł 160,00 zł 3,64 zł 44,06%

21-25 km 7,60 zł 181,00 zł 4.11 zł 45,87%

DOSTĘPNOŚĆ
Bilety okresowe możesz nabyć: – w kasie biletowej, u konduk-

tora, w automacie biletowym, w naszym systemie sprzedaży bile-
tów POLREGIO online – bilety.polregio.pl oraz aplikacji mobilnej  
POLREGIO, jak również na stronach internetowych i przez aplika-
cje naszych Partnerów: biletyregionalne.pl, koleo.pl, skyCash ,bil-
kom 2,e-podroznik.pl oraz w ponad 800 salonach KOLPORTERA.

WARUNKI KORZYSTANIA
Rozpoczęcie terminu ważności biletów odcinkowych zale-

ży od Ciebie, może być nim data zakupu biletu lub data, którą 
wskażesz. Bilet jest ważny łącznie z dokumentem ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość podróżnego, którego imię i nazwisko 
zostało na nim wpisane. Dane podróżnego potwierdzać można 
również przy użyciu usługi mTożsamość. Podróżny odbywający 
przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest posia-
dać w pociągu dokument poświadczający uprawnienie do ulgo-
wego przejazdu. 

BILETY OKRESOWE


