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Trzecia edycja Marszał-
kowskiego Budżetu Oby-
watelskiego znów zaan-
gażowała wiele osób. Z 67 
zadań dopuszczonych do 
głosowania mieszkań-
cy wybrali do realizacji 
25. – Jak zwykle pomy-
słodawcy nas zaskoczyli. 
Jest spora grupa konty-
nuatorów, ale są też nowe 
inicjatywy – komentuje 
marszałek województwa 
Andrzej Buła.

Cieszę się, że nasi miesz-
kańcy potrafią wykorzy-
stać szansę, którą im 

dajemy. Te 3 miliony złotych dla 
aktywnych, to możliwość reali-
zacji ich marzeń i pomysłów – 
mówi marszałek.

Najwięcej głosów, bo 9113 
oddano na projekt „Musztra pa-
radna wizytówką naszego regio-
nu” w subregionie kluczborsko-

-namysłowsko-oleskim, zaś 
najbardziej aktywny był w tym 
roku subregion strzelecko-kę-
dzierzyńsko-kozielski – w sumie 
głosowało tutaj 40 921 osób. 
Najpopularniejsze pomysły do-
tyczyły kultury, sportu i turystyki, 
sześć było związanych z ochro-
ną zdrowia i bezpieczeństwem, 
a dwa to projekty edukacyjne.

POMYSŁY, KTÓRE JEDNOCZĄ
Na trzecią edycję projektu 

„Dziś Orlik klubowy, jutro sta-
dion narodowy” zagłosowało 
7957 osób. Adam Raczyński, 
wójt gminy Pakosławice, cie-
szy się z tak dużej liczby osób 
wspierających jego pomysł. – 
Od początku Marszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
zdobyliśmy już prawie pół mi-
liona złotych na propagowanie 
sportu młodzieży. Dzięki temu 
projektowi kupujemy sprzęt, 
stroje sportowe, organizujemy 
zawody, wyjazdy – informuje 
pomysłodawca. 

Artur Nowak po raz kolejny 
zaproponował pomysł „Akcja 
dla serca”, zdobywając 6227 
głosów. – W trakcie poprzed-
nich edycji kupiliśmy defibry-
latory, teraz chcemy kupić 
kolejne. Do tego 16 fantomów 
i elektrod. To pozwoli nam na 
zorganizowanie szkoleń, utrwa-
lających zasady użycia tych 
urządzeń oraz prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej – opowiada.

Dyrygent Klaudiusz Lisoń 
nie kryje satysfakcji, że i jego 
pomysł, związany z orkiestrami, 

kolejny raz cieszył się tak dużą 
popularnością. – Tygodniowo 
pracuję z ponad 200 młodymi 
osobami. To młodzież, która 
chce grać i koncertować. Ku-
pujemy instrumenty, nuty. Uczą 
się również, że nie wszystko 
leży w gestii urzędników, ale 
że my sami też możemy coś 
zrobić. Mieliśmy krótki czas na 
zdobycie głosów, ale aktywność 
młodzieży była bardzo duża – 
mówi z dumą. Zapowiada, że 
warsztaty i koncerty rozpoczną 
się z początkiem przyszłego 
roku.

Rafał Kampa z Dobrzenia 
Wielkiego zaproponował zaś 
organizację rozgrywek i imprez 
spor towo-rekreacyjnych. – 
Spotkaliśmy się z bardzo dużą 
aktywnością mieszkańców. To 
pozwoli nam na organizację 
wielu pomysłów. Dobrzeń Wiel-
ki wie, że korzystanie z pienię-
dzy daje możliwość szerokiej 
aktywności całej miejscowości 
– informuje.

Wszystkie projekty będą rea-
lizowane w 2020 roku.

Projekty, które wygrały 
– strona 4

W tym roku największą liczbę głosów zdobył projekt „Musztra paradna wizytówką naszego regionu”. Jego autorowi, Tomaszowi Stefanowi, wcześniej również udało się 
wygrać  Fot. Fabryka Muzyki

 84 940 OSÓB GŁOSUJĄCYCH

143 226 WAŻNYCH GŁOSÓW Projekty strażaków ochotników także zdobywają zwolenników w kolejnych edycjach MBO



www.opolskie.pl

OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE  Październik 20192
SAMORZĄD

Opolskie Wiadomości Regionalne
Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 p. 182, tel. 77 54 16 590
Redaguje zespół:  biuro.prasowe@opolskie.pl, www.opolskie.pl 
Redaktor naczelny: Violetta Ruszczewska
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Zastrzegamy sobie prawo wyboru i skracania tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Violetta Ruszczewska

Podczas sesji 24 września 
radni województwa opol-
skiego podjęli dwa ważne 
apele – dotyczące zmian 
systemowych w ochro-
nie zdrowia i inwestycji 
w porcie kozielskim.

Jednak wprowadzenie do 
porządku obrad punktów 
dotyczących apeli poprze-

dziła burzliwa, polityczna dys-
kusja na temat zasadności ich 
wprowadzania i dyskutowania 
o nich przed wyborami. W wy-
niku głosowania (19 do 7) apele 
znalazły się w porządku wrześ-
niowej sesji.

 – Apelujemy o podjęcie sy-
stemowych, a nie doraźnych 
działań, w celu zapewnienia 
finansowania świadczeń zdro-
wotnych na miarę potrzeb 
mieszkańców regionu – mówił 
wnioskodawca pierwszego ape-
lu, wicemarszałek Roman Ko-
lek. – Sytuacja szpitali w całym 
kraju, zarówno wojewódzkich, 
jak i powiatowych, jest coraz 
gorsza, gwałtownie przybywa 

szpitali, które notują straty. To 
m.in. efekt niekorzystnie skal-
kulowanych ryczałtów dla szpi-
tali i centralnego podejmowania 
decyzji o podwyżkach wynagro-
dzeń, bez zapewnienia na to 
dodatkowych pieniędzy – doda-
wał. To wszystko każe liczyć się 
z dalszym pogorszeniem sytu-
acji finansowej szpitali. W ape-
lu podkreśla się, że doraźnie 
przyjmowane rozwiązania nie 
rozwiązują problemów ochrony 
zdrowia, a na dodatek rozregu-
lowują system. 

O większych pieniądzach 
przeznaczonych na ochronę 
zdrowia w naszym regionie mó-
wili radni PIS. Jednak w apelu 
podkreśla się, że np. tegorocz-
ne zwiększenie budżetu Opol-
skiego Oddziału NFZ to tylko 
„łatanie dziur”, wynikające m.in. 
z dobrej koniunktury gospodar-
ki, podniesienia płac i zwiększe-
nia liczby pracujących, które nie 
ma nic wspólnego z lepszym 
traktowaniem regionu, a na do-
datek nie rozwiązuje niedoma-
gań systemu ochrony zdrowia. 

– Dlatego apelujemy o wpro-
wadzenie racjonalnych zmian 

systemowych i znaczące, ade-
kwatne do potrzeb, zwiększenie 
finansowania świadczeń zdro-
wotnych w województwie opol-
skim – mówił Roman Kolek.

Inicjatorem drugiego apelu 
w sprawie wstrzymania inwesty-
cji w Koźlu-Porcie, polegającej 
na braku możliwości przyłącze-
nia torów kolejowych przez in-
westora, był radny Robert Wę-
grzyn. „Sejmik Województwa 
Opolskiego, dbając o rozwój 
gospodarczy regionu, w szcze-
gólności w obszarze inwestycji 
związanych z żeglugą śródlądo-
wą, mając przede wszystkim na 
względzie interes mieszkańców 
regionu, wnosi o podjęcie sku-
tecznych działań, mających na 
celu umożliwienie inwestorowi 
przyłączenia się do torów kolejo-
wych” – czytamy w apelu. 

Jak podkreślał radny Wę-
grzyn, gmina Kędzierzyn-Koźle 
poczyniła wszelkie niezbędne 
kroki, aby drugi co do wielko-
ści port śródlądowy w Europie, 
po długich latach przestoju 
doczekał się inwestora. – In-
westycja została wstrzymana 
rok temu, kiedy okazało się, 
że inwestor nie potrafi uzyskać 
odpowiednich zgód i zezwoleń 
na włączenie się do sieci torów 
kolejowych. Taki stan rzeczy 
doprowadził do całkowitego 
wstrzymania inwestycji szaco-
wanej na blisko 400 mln złotych 
– mówił. Podkreślał, że obecna 
sytuacja prowadzi do niepokoju 
mieszkańców nie tylko powiatu, 
ale również całego regionu.

Po dyskusji radni głosami 
koalicji obydwa apele przyjęli 
i skierowali je m.in. do prezesa 
rady ministrów i odpowiednich 
ministrów rządu RP.

Radni apelują

Obydwa apele poparli radni koalicji Platforma Obywatelska – Mniej-
szość Niemiecka – Polskie Stronnictwo Ludowe

Budżet  
i rynek pracy

W programie wrześniowej sesji znalazły się m.in. 
informacja o wykonaniu budżetu Województwa 
w I półroczu 2019 r. i analiza sytuacji na rynku pra-
cy w regionie.

Jak mówił skarbnik Stanisław Mazur, dochody budżetu wo-
jewództwa opolskiego wykonano w wysokości 42,4%, zaś 
wydatki wyniosły 35,4% zaplanowanej kwoty. Nominalnie 

są to kwoty wyższe niż w ubiegłym roku.
Po pierwszym półroczu wpływy z podatku CIT do budżetu 

wyniosły prawie 57,5 mln zł (5 mln więcej, niż w ubiegłym roku, 
który był pod tym względem dobrym rokiem). Ale – jak podkre-
ślał skarbnik – CIT to dość nieprzewidywalne źródło dochodu, 
bo np. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy z urzędu skarbowego 
w Opolu nie wpłynęła ani złotówka. – Wydaje się więc, że wynik 
ubiegłego roku nie zostanie powtórzony – mówił skarbnik. Je-
śli chodzi o wydatki inwestycyjne, to te pochodzące z funduszy 
unijnych są realizowane w nieco niższym stopniu, niż te ze środ-
ków własnych województwa. W wydatkach dominują pieniądze 
na transport i łączność. 

Wskazując na sytuację finansową wojewódzkich placówek 
ochrony zdrowia skarbnik podkreślał ich pogarszającą się sy-
tuację finansową, dużo gorszą, niż w pierwszym półroczu ubie-
głego roku (to m.in. jeden z powodów, dla których podjęty został 
wcześniej apel sejmiku). – Mimo że rosną przychody szpitali, to 
w dużo większym stopniu rosną ich koszty – podkreślał Stani-
sław Mazur.

Jak mówiła wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu, Renata Cygan, w I półroczu 2019 roku była najlepsza 
od lat sytuacja pod względem liczby i stopy bezrobocia. – Za-
notowano mniejszy, niż w podobnym okresie ubiegłego roku, 
napływ bezrobocia rejestrowanego, zmniejszyła się liczba osób 
wykreślonych z rejestrów, co wynikało z ogólnego obniżenia po-
ziomu bezrobocia. W efekcie stopa bezrobocia zmniejszyła się 
na koniec czerwca do poziomu 5,6% – informowała. Dodawała 
też, że obserwując sytuację w regionie, trzeba podkreślić prze-
de wszystkim olbrzymie znaczenie stolicy województwa jako 
centrum zatrudnienia i przedsiębiorczości, z reguły liczba zgła-
szanych tu ofert pracy jest najwyższa. – W I półroczu br. oferty 
pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opo-
lu, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty opolski ziemski 
i grodzki, stanowiły 39% wszystkich zgłoszonych propozycji 
pracy – podkreślała.  VR

Akcja zainicjowana 
przez przewodniczą-
cego sejmiku Rafała 
Bartka #opolskafla-
gałączy spotkała się 
z dużym zaintereso-
waniem mieszkań-
ców. Podczas tego-
rocznych wakacji 
pojawiła się także 
w wielu misjach Eu-
ropy i świata. A tutaj 
podczas wrześnio-
wego półmaratonu 
w czeskiej Ostrawie.

– Radni zapoznali się z realizacją budżetu województwa w pierw-
szym półroczu tego roku, w tym także z niepokojącą sytuacją 
finansową wojewódzkich placówek ochrony zdrowia

 #opolskaflagałączy
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 –  Ta inicjatywa to 
mój  autorski  pomysł 
i realizacja zapowiedzi 
z samorządowej kam-
panii wyborczej – mówi 
marszałek województwa 
opolskiego Andrzej Buła, 
z którym o Marszałkow-
skiej Inicjatywie Sołe-
ckiej rozmawia Violetta 
Ruszczewska.

 – Zarząd województwa 
pracuje właśnie nad nową 
propozycją, skierowaną do 
wszystkich sołectw w wo-

jewództwie opolskim. Co to 
jest Marszałkowska Inicjaty-
wa Sołecka?

 – To pomysł, o którym mówi-
łem już podczas ubiegłorocznej 
kampanii wyborczej do samo-
rządów. Zawsze powtarzam, że 
jak najwięcej inicjatywy i możli-
wości decydowania trzeba od-
dać mieszkańcom. Tym razem 
chcemy ją dać mieszkańcom 
naszych wszystkich społeczności 
wiejskich. Innymi słowy – to pro-
pozycja przyznawania dotacji ce-
lowych w latach 2020-2022 sołe-
ctwom w regionie na realizację ich 
pomysłów, ich własnych lokalnych 
projektów. Mam nadzieję, że będą 
to pomysły służące promocji i roz-
wojowi terenów wiejskich, a także 
integracji i jeszcze większej ak-
tywności lokalnych społeczności.

 – Jak ma wyglądać reali-
zacja tej inicjatywy?

 – W tej chwili opracowujemy 
jej szczegółowe zasady i regu-
lamin. Ale już teraz mogę po-
wiedzieć, że o taką finansową 
pomoc będą się mogły starać 
– poprzez swoje urzędy gmin – 
wszystkie sołectwa w naszym 
województwie. Jest ich w regio-
nie ponad tysiąc, więc chcemy, 
żeby przez trzy lata trwania pro-

gramu w każdym roku pienią-
dze mogło dostać około 340 so-
łectw – tak, żeby pomocą przez 
ten czas objąć wszystkie opol-
skie wsie. Każde sołectwo bę-
dzie mogło skorzystać z takiej 
pomocy w ciągu trzech lat tylko 
raz, ale będzie to dotacja, a nie 
konieczność startowania w kon-
kursie. Warunkiem otrzymania 
pomocy ma być wkład własny 
gminy na poziomie minimum 
20% kwoty dofinansowania. 
My musimy na ten cel znaleźć 
w budżecie województwa przez 
te trzy lata pięć milionów cztery-
sta tysięcy złotych, czyli milion 
osiemset tysięcy złotych w roku 
kalendarzowym.

 – Kiedy Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka ruszy?

 – Jeszcze jesienią planuje-
my spotkania informacyjne ze 
wszystkimi gminami, a jedno-
cześnie będziemy kończyć pra-
cę nad opracowaniem szcze-
gółowego regulaminu. Mam 
nadzieję, że już na początku 
przyszłego roku ogłosimy nabór 
pierwszych projektów.

Wierzę, że mieszkańcy ob-
szarów wiejskich z naszego 
regionu skorzystają z tej szansy 
i będą chcieli wspólnie z nami 
decydować o wydawaniu pie-
niędzy z budżetu województwa. 
Wiele zależy tu od aktywności 
mieszkańców, ale po trzech 
latach realizacji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go jestem o to spokojny – ta 
aktywność jest naprawdę impo-
nująca!

5 000 ZŁOTYCH  
DLA KAŻDEGO SOŁECTWA

Piotr Wrona

 Pierwsza z 54 szkolnych 
pracowni zawodowych 
została otwarta w Krap-
kowicach. Uczniowie z ca-
łego województwa będą 
kształceni jeszcze w bar-
dziej skuteczny sposób. 
To efekt realizowanego 
projektu „Opolskie szkol-
nictwo zawodowe dla ryn-
ku pracy”.

Doposażenie krapkowi-
ckiej pracowni logistycz-
nej w Zespole Szkół Za-

wodowych kosztowało ponad 
86 tysięcy złotych. Pracownia 
została tak wyposażona, by 
odzwierciedlić pracę w firmie 
zajmującej się spedycją. Ucz-
niowie będą mogli nie tylko za-
rządzać wirtualnie transportem, 
ale też uczyć się magazynowa-
nia czy ekonomicznego plano-
wania tras dla tirów. 

NOWOCZESNE 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
W ramach tego ogromnego 

unijnego projektu każdy z ucz-
niów uczestniczących w nim 
będzie mógł skorzystać ze staży 

zawodowych. Za miesiąc swojej 
pracy otrzymuje tysiąc złotych. 
Urząd marszałkowski przezna-
czył pieniądze dla 5 tysięcy 
uczniów. Przygotowano rów-
nież zajęcia towarzyszące, m.in 
Akademię Młodego Menadżera 
oraz projekty angażujące w uno-
wocześnienie firm. Młodzież 
krapkowickiej szkoły do tej pory 
skorzystała z 87 staży zawodo-
wych, z doradztwa zawodowego, 
Akademii Młodego Menadżera, 
a także zajęć w laboratorium 
branżowym, znajdującym się 
w Regionalnym Zespole Placó-
wek Wsparcia Edukacji.

Dyrektor szkoły, Wolfgang 
Schneider, cieszy się z moż-
liwości wyposażania szkoły 
dzięki unijnym dotacjom. – To 
już trzecia pracownia w naszej 
szkole. Do tej pory z powodze-
niem funkcjonują pracownie 
handlowa i ekonomiczna. Pra-
codawca oczekuje kompeten-
cji, a my to staramy się tym 
uczniom dać. Rzeczywistość 
nauczania powinna iść w parze 
z wymaganiami pracodawcy.

Damian Szampera z krap-
kowickiej firmy Paul Schocke-
moehle Logistics Polska już 
teraz zachęca uczniów do pra-
cy w firmie, którą reprezentu-
je. – Dzięki takim pracowniom, 
każda zainteresowana osoba 
może się przekonać, czy ten 
zawód jest dla niej. Dla nas jest 

to również możliwość wybrania 
uczniów i zaproponowania im 
w przyszłości pracy. Każdy po 
szkole średniej może wybrać 
studia, ale także zacząć z nami 
współpracować – mówi Damian 
Szampera.

Marszałek Andrzej Buła, 
przypomina, że z powodzeniem 
działają SZPIK-i – to szkolne 
punkty informacji i kariery, po-
wstające w szkołach zawodo-
wych i technicznych w regionie 
w ramach projektu. Służą one 
prowadzeniu szkolnego doradz-
twa zawodowego we współpra-
cy z lokalnymi firmami. – Szkoły 
i firmy we właściwy sposób od-
czytują nasze intencje. Proszę 
przedsiębiorców o dalsze takie 
zaangażowanie – apeluje mar-
szałek. 

Nowe pracownie w szkołach zawodowych

TRZECIA EDYCJA PROJEKTU „OPOLSKIE SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY” ROZPOCZĘŁA SIĘ 
W SIERPNIU 2018 R. BIORĄ W NIEJ UDZIAŁ 54 SZKOŁY 
ZAWODOWE I TECHNICZNE Z REGIONU. 
Wartość projektu to 36,9 mln zł. To m.in.:

i	MODERNIZACJA PONAD 50 PRACOWNI WARSZTATOWYCH 
W SZKOŁACH; 

i	SFINANSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW ZAWODO-
WYCH DLA 3 TYS. UCZNIÓW; 

i	5 TYSIĘCY PRAKTYK I STAŻY; 
i	STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW – 5 MLN ZŁ. 

Projekt realizują wspólnie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  
 Edukacji w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Nowa pracownia krapkowickiego Zespołu Szkół Zawodowych przypomina centrum logistyczne
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Jakie projekty będą realizowane  
w 2020 roku? 

TYTUŁ OPIS ZASIĘG

SUBREGION – MIASTO OPOLE I POWIAT OPOLSKI

Dzieci dzieciom – 
koncert muzyki  

bajkowej i filmowej

Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym regio-
nu. Zakup instrumentów muzycznych i umożliwienie młodemu pokoleniu roz-
wijania potencjału artystycznego, a także zapoznanie się z różnymi formami 
muzyki, poprzez wystąpienia dla szerszego grona odbiorców, tj. magii bajek 
i filmów dla dzieci wraz z pokazem tańca i urywków wyświetlanych obrazów 
do muzyki.

subregio-
nalny

Aktywna integracja 
– łączy nas ODRA

Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, 
rodzin i seniorów, takich jak: Śląski Oktoberfest 2020, Zdobywamy Koronę 
Marszałka, dwudniowe warsztaty z Mistrzynią Europy dla mażoretek, Mło-
dzieżowy Turniej Tenisa Stołowego, Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej, 
gminne zawody sportowo-pożarnicze, Piknik Ekologiczny z warsztatami, XIII 
Zlot Samochodów Zabytkowych, XVIII Festiwal Zespołów Coverowych „Sa-
mer Revival”.

subregio-
nalny

Muzyka łączy  
pokolenia

Zachęcenie seniorów oraz dzieci i młodzieży do czynnego udziału w ży-
ciu kulturalnym regionu, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. 
Praca edukacyjna z dziećmi i młodzieżą, w tym warsztaty umuzykalniające 
umożliwiające wykształcenie nowego pokolenia zasilającego Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą „Kaprys”. Podsumowaniem będzie organizacja koncertu dla 
babci i dziadka. 

powiatowy
opolski

Aktywni 
przekraczają 

granice

Organizacja cyklu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzie-
ży oraz seniorów pielęgnujących lokalne tradycje poprzez aktywizację 
dzieci, rodziny i seniorów 50+, kształtowanie zdrowych nawyków, budo-
wanie więzi, wsparcie rad sołeckich oraz ludowych zespołów sportowych. 
Wśród zaplanowanych imprez znajdą się: turniej piłki nożnej i ręcznej dla 
drużyn dziecięcych, konkurencje sportowe, spartakiada przedszkolaków, 
festyn pokoleniowy, festiwal sztuki cyrkowej, nordic walking dla seniorów.

powiatowy
opolski

Z muzyką na 
Ty – wspólnie 

odkrywamy świat 
dźwięków

Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz koncertów 
o tematyce świąteczno-noworocznej i wielkanocnej dedykowanych wszyst-
kim mieszkańcom powiatu opolskiego, w tym zakup nut oraz instrumentów 
muzycznych i strojów. Umożliwienie edukacji muzycznej, promocja talentów 
i potencjału artystycznego dzieci i młodzieży oraz aktywizacja seniorów po-
zwolą na nawiązanie kontaktów i integrację różnych środowisk muzycznych 
i budowanie więzi międzypokoleniowych. 

powiatowy
opolski

SUBREGION OBEJMUJĄCY POWIATY: NYSKI, BRZESKI

Dziś Orlik klubowy, 
jutro stadion 

narodowy – III 
edycja

Promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie mieszkańcom różnych 
środowisk szansy na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności po-
przez organizację treningów i rozgrywek piłki nożnej. Dodatkowym celem 
jest usystematyzowanie rozgrywek oraz monitoring najzdolniejszych dzieci 
i młodzieży. W ramach zadania zaplanowano zakup profesjonalnego sprzętu 
do treningów.

subregio-
nalny

W JEDNOŚCI 
SIŁA – organizacja 

wyjazdów 
edukacyjnych, 

kulturalnych oraz 
imprezy kulturalnej 
dla mieszkańców 
powiatu nyskiego 

i brzeskiego

Organizacja cyklu wycieczek edukacyjno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz 1-dniowej imprezy. W ramach wycieczek ok. 1 tys. uczest-
ników będzie miało możliwość zapoznania się z kulturą i historią różnych 
miejsc w Polsce. W ramach imprezy promującej odnowę wsi, w tym pro-
duktów lokalnych, odbędą się pokazy ratownicze strażaków oraz pokazy 
udzielania pierwszej pomocy. Całość imprezy uświetnią występy zespołów 
muzycznych.

subregio-
nalny

„Lokalni – 
Aktywni” wspólne 
spędzanie czasu 
– bezpieczeństwo 

– rywalizacja 
– integracja 

mieszkańców 
gminy Nysa

Rozwijanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz 
zachęcenie mieszkańców do aktywnej formy spędzania wolnego czasu po-
przez organizację zawodów dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami o charak-
terze pożarniczym. Zabawa połączona zostanie z zawodami oraz pokazami 
ratowniczymi strażaków, w tym pokazem udzielania pierwszej pomocy. 

powiatowy
nyski

Od Juniora do 
Seniora – aktywnie 

spędzaj czas 2. 
edycja

Zadanie stanowi już 2 edycję projektu „Od Juniora do Seniora – aktywnie 
spędzaj czas”, ma na celu pobudzenie inicjatyw społecznych i kulturalnych 
poprzez szereg spotkań integracyjnych, rozgrywek sportowych, warsztatów 
i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu w nieodpłatnej formie, 
przedstawicielom każdej grupy wiekowej.

powiatowy
nyski

Rozwijamy razem 7 
zmysłów u dzieci

Celem zadania jest tworzenie innowacyjnych warunków umożliwiających 
dzieciom rozwój, zabawę oraz odpoczynek w poczuciu akceptacji i bezpie-
czeństwa oraz umożliwienie samodzielnej eksploracji świata, doskonalenie 
ich możliwości percepcyjnych wyobrażeń i rozumowania. Działania realizo-
wane w ramach zadania spowodują, że pobyt dziecka w przedszkolu stanie 
się nie tylko źródłem rozrywki, ale będzie „naukową zabawą” stymulującą 
u nich 7 zmysłów.

powiatowy
nyski

SUBREGION OBEJMUJĄCY POWIATY: KLUCZBORSKI, 
NAMYSŁOWSKI, OLESKI

…Musztra Paradna 
Wizytówką 

Naszego Regionu

Wdrożenie w regionalnych orkiestrach musztry paradnej. Obecnie 
żadna z orkiestr subregionu nie praktykuje tej sztuki ze względu na 
jej trudność i brak warsztatu. W ramach zadania zostaną zorganizo-
wane warsztaty, których efektem będzie organizacja szeregu koncer-
tów z udziałem 4 orkiestr subregionu. Zebranie blisko 100 muzyków 
podczas jednego koncertu to jednocześnie połączenie kilku kultur. 
Koncerty będą odbywać się podczas plenerowych imprez letnich i oko-
licznościowych.

subregio-
nalny

…I GRA MUZYKA 
! czyli cykl 

integrujących 
warsztatów 
muzycznych 
i koncertów 

Olesno / Kluczbork 
/ Namysłów 2020

Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem uznanych w kraju i na 
świecie artystów, w 3 ośrodkach: Kluczbork, Namysłów, Olesno, w których 
udział będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani. Każdy cykl dwudniowych 
warsztatów zwieńczony będzie koncertem, podczas którego młodzi adepci 
wystąpią u boku swych mentorów. Możliwość koncertowania u boku profesjo-
nalistów przyczyni się do poszerzenia horyzontów i nabycia pewności siebie 
oraz przekonania, że muzyka rozrywkowa w XXI w. stwarza nieograniczone 
możliwości. 

subregio-
nalny

Akcja dla Serca 3

Organizacja w trakcie imprez masowych szkoleń i ćwiczeń pokazujących 
mieszkańcom zasady użycia sprzętu oraz zasady prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej przez ochotników OSP. Na potrzeby zadania prze-
widuje wyposażenie 33 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu 
kluczborskiego oraz Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w defibrylatory AED, 
kapsuły zewnętrzne dostępu publicznego do AED oraz fantomy do resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej wraz z elektrodami szkoleniowymi. 

powiatowy
kluczborski

…Baw się razem 
z nami, baw się 

z orkiestrami

Celem głównym zadania jest przeprowadzenie kulturalno-integracyjnego wy-
darzenia, które połączy i zmotywuje mniejsze orkiestry do wspólnej pracy 
– organizacji pikniku rodzinnego, na którym zagra nie tylko muzyka, lecz rów-
nież przewidziane są atrakcje dla najmłodszych. Podczas imprezy integracyj-
nej zaprezentowane zostaną orkiestry z powiatu oleskiego. Każda orkiestra 
pokaże swój lokalny repertuar. 

powiatowy
oleski

„Nadzieja na 
lepsze jutro” 

– rehabilitacja 
i terapia 

psychologiczna dla 
dzieci i ich rodzin – 

II EDYCJA

Kontynuacja zadania realizowanego w ramach II edycji MBO, którego celem 
jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji 
psychologicznej i ruchowej. Podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenie 
czasu oczekiwania na pomoc oraz przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia 
przyczyni się do zmniejszenia obaw i lęków rodziców/opiekunów dzieci z proble-
mami rozwojowymi poprzez aktywne włączenie ich w proces rehabilitacji.

powiatowy
oleski

SUBREGION OBEJMUJĄCY POWIATY: GŁUBCZYCKI, 
KRAPKOWICKI, PRUDNICKI

Głubczycko-
Prudnickie Zawody 

Wędkarskie

Rozpowszechnianie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu wśród 
rodzin z dziećmi i osób starszych poprzez organizację cyklu zawodów węd-
karskich. Doskonałą promocją tej dyscypliny będą zawody, do udziału w któ-
rych zostaną zaproszone reprezentacje kół wędkarskich wraz z rodzinami 
oraz inni mieszkańcy (ok. 300 osób). W ramach zawodów przewidziano za-
kup nagród dla uczestników.

subregio-
nalny

Ekologiczny styl 
życia – edukacja 

ekologiczna 
w gminie 

Głubczyce 
i w gminie Prudnik

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, zmierzają-
cych do zahamowania zachodzących obecnie zmian klimatycznych poprzez 
podniesienie poziomu świadomości na temat wpływu człowieka na środowi-
sko naturalne oraz wykształcenia nawyku podejmowania świadomych eko-
logicznie decyzji, szanowania przyrody i czerpania przyjemności z kontaktu 
z nią. Zadanie obejmuje takie działania jak: organizacja międzyszkolnego tur-
nieju wiedzy ekologicznej, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, obcho-
dy Dnia Bez Samochodu, wegetariańskie warsztaty kulinarne, dokarmianie 
zwierzyny leśnej, warsztaty na temat efektu cieplarnianego i odnawialnych 
źródeł energii, działania edukacyjne na łonie natury.

subregio-
nalny

Szkolimy 
przyszłych 
mistrzów

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej formy spędzania czasu wolnego 
poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych w formie badmintona, jako dyscy-
pliny kształtującej prawidłową postawę, poprawiającej koordynację ruchową 
i kształtującej charakter, a także zacieśniającej więzi społeczne. W ramach 
zadania zaplanowano zakup profesjonalnego sprzętu treningowego dla klubu 
LKS,TECHNIK” w Głubczycach umożliwiającego przeprowadzenie treningów 
na wysokim poziomie oraz zakup wyposażenia medycznego, które pozwoli 
na zapewnienie zawodnikom i kibicom optymalnego bezpieczeństwa pod-
czas treningów i meczy. 

powiatowy
głubczycki

Aktywizacja 
seniorów na wsi

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu terapii zajęciowej dla seniorów z te-
renu wiejskiego. Celem będzie ich aktywizacja, przeciwdziałanie depresjom, 
włączenie do społeczności lokalnej poprzez rozbudzanie i rozwijanie zain-
teresowań. Ważnym elementem zajęć będzie zachęcenie seniorów miesz-
kających na wsi do wyjścia z domów i/lub zamkniętych grup społecznych 
(rodzina). Docelowe działania projektu będą dążyć do wyrównywania różnic 
jakości życia, standardów i potrzeb seniorów na wsi i w mieście.

powiatowy
głubczycki

Muzykowanie  
od podstaw

Odrodzenie tradycji muzykowania istniejącej przed laty w małych spo-
łecznościach lokalnych i przy zakładowych domach kultury poprzez 
umożliwienie uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży nauki gry 
na instrumentach pod okiem profesjonalnych nauczycieli. Ponadto w ra-
mach zadania odbędą się spotkania dzieci i młodzieży o podobnych 
zainteresowaniach, a także utworzenie zespołu instrumentalnego inte-
grującego społeczność lokalną.

powiatowy
krapkowi-

cki

SUBREGION OBEJMUJĄCY POWIATY: STRZELECKI, 
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Nade wszystko 
muzyka! 

Koncerty orkiestr 
z Kędzierzyna-Koźla 

i Jemielnicy

Inicjatywa ma na celu rozwój i rozpowszechnienie idei gry w orkiestrach dę-
tych wśród ludzi młodych z powiatów strzeleckiego i kędzierzyńsko-koziel-
skiego. Cykl koncertów orkiestr stanowi okazję do samorozwoju, poznawania 
nowych ludzi, odwiedzania ciekawych miejsc, a przede wszystkich umożliwi 
wzbudzenie zainteresowań artystycznych, muzycznych oraz popularyzowa-
nie muzyki orkiestrowej wśród mieszkańców powiatów. 

subregio-
nalny

Organizacja 
obozów dla 

dzieci i młodzieży 
oraz zawodów 

sportowo-
pożarniczych

Organizacja dwóch obozów dla dzieci i młodzieży pod namiotami. W jednym 
wezmą udział dzieci w wieku 4-9 lat oraz 10 – 16 lat. Obozy przyczynią się 
do aktywizacji młodego pokolenia, zwiększenia poziomu umiejętności spor-
towych oraz umożliwią pozyskanie nowych członków dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. W ramach zadania zostaną zorganizowane również 
zawody sportowo-pożarnicze OSP. Na potrzeby szkoleń i zawodów zakupio-
ny zostanie tor przeszkód i sprzęt pożarniczy.

subregio-
nalny

Wydarzenia 
sportowe 

i rekreacyjne 
kluczem do 
aktywnego 

społeczeństwa

Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, których celem będzie 
zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców, promowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia a także integracja społeczeństwa. Zostaną zorga-
nizowane takie wydarzenia jak Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych 
rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego oraz festyn integracyjny. Odbędzie 
się również cykl spotkań fitnessu oraz akrobatyki.

powiatowy
kędzie-

rzyńsko-
-kozielski

Aktywna 
kulturalnie 

społeczność 
lokalna. Muzycznej 

edukacji ciąg 
dalszy

Głównym celem zadania jest uaktywnianie społeczności lokalnej przez róż-
norodne propozycje kulturalne oraz edukację muzyczną zwłaszcza dzieci 
i młodzieży. Inicjatywa obejmie ponad 1 tys. uczniów ogniska muzycznego, 
słuchaczy koncertów oraz uczestników zgrupowań chóralnych i wyjazdowych 
koncertów. Projekt zakłada kontynuację i poszerzenie oferty nauki gry na in-
strumentach o kolejne specjalności.

powiatowy
strzelecki

Sport elementem 
tradycji pożarniczej

Celem zadania jest przeprowadzenie zawodów pożarniczych szczebla gmin-
nego oraz powiatowego. Rywalizacja sportowa jest istotną częścią tradycji 
pożarniczej, a sama straż pożarna jest nierozerwalnie związana z tożsamoś-
cią lokalnej społeczności na Śląsku. Zakup profesjonalnego toru przeszkód 
i dodatkowego asortymentu umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń i zawodów 
dla OSP, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

powiatowy
strzelecki
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Ten projekt to kolejny etap 
poprawy dostępności do 
węzłów autostrady A4 

Gogolin i Olszowa, a ulica Go-
golińska to jeden z odcinków 
drogi wojewódzkiej 409. Prace 
powinny zakończyć się z koń-
cem sierpnia 2020 roku. – To 
jedna z wielu nowych inwestycji 
na drogach wojewódzkich roz-
poczynanych w tym roku. Waż-
na, bo prowadzi m.in. do zakła-
dów przemysłowych – mówił 
członek zarządu województwa 
Szymon Ogłaza.

– Zakres prac jest dość 
szeroki – informował dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Bartłomiej Horaczuk. – To pół-
torakilometrowy odcinek z dość 
dużym rondem w rejonie za-
kładów Adamietz. Na całej 
długości tego odcinka będzie 

przebudowana ścieżka pieszo-
-rowerowa o szerokości 3 me-
trów, przebudujemy chodniki, 
będą dwie zatoki autobusowe 
– wyliczał.

Jak zwykle, drogowcy za-
dbają o bezpieczeństwo – będą 
azyle dla pieszych przy przej-
ściach, wyspy spowalniające 
ruch pojazdów, przebudowane 
zostaną zjazdy i parkingi. Przy 
okazji rozbudowy drogi strze-
lecka spółka wodociągowa 
będzie prowadzić drugi etap 
wymiany sieci wodnej i kanali-
zacyjnej w mieście.

Całkowita wartość prac prze-
kracza 16 i pół miliona złotych, 
z czego prace zaplanowane 
przez ZDW to niemal 13,4 mln 
zł, a pozostała część to inwe-
stycja strzeleckiej spółki wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej. 

INWESTYCJE

Violetta Ruszczewska

To był dobry wieczór dla 
województwa opolskiego! 
2 października, podczas 
wieczornej Gali  Inwe-
storów Samorządowych 
w Katowicach, marsza-
łek Andrzej Buła odebrał 
nagrodę za zajęcie przez 
opolskie drugiego miejsca 
w Rankingu Wydatków 
Inwestycyjnych Samorzą-
dów 2016-2018. Region 
został też wyróżniony za 

inwestycje transportowe 
z funduszy unijnych.

Przypomnijmy – autorzy 
rankingu biorą pod uwagę 
całość wydatków inwesty-

cyjnych samorządów, poniesio-
nych w ciągu ostatnich trzech 
lat. Taki przedział czasu pozwa-
la na uniknięcie dużych, chwilo-
wych wahań wskaźników, które 
są podstawą rankingu. Bo wy-
datki inwestycyjne, zwłaszcza 
w mniejszych samorządach, 
cechują się znaczną cyklicz-

nością. W poszczególnych la-
tach mogą być bardzo wysokie, 
co wiąże się z realizacją ważnej 
inwestycji, by potem okresowo 
spadać do znacznie niższego 
poziomu.

Na inwestyc je  w la tach 
2016 – 2018 wydaliśmy 202 
zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Ranking wygrało 
województwo podlaskie z wy-
nikiem 216 zł (dla porównania 
ostatni region – łódzkie – to 
wydatki na poziomie niespełna  
69 zł na jednego mieszkańca).

Jesteśmy jednym z liderów 
inwestycji, a nasz region jest 
tym, który zanotował najwięk-
szy skok w tym ważnym dla 
wszystkich samorządów w kra-
ju rankingu – od ubiegłego roku 
aż o cztery pozycje.

Drugą nagrodą marszałek 
Andrzej Buła odebrał za zajęcie 
przez województwo piątej pozy-
cji wśród regionów w rankingu 
wykorzystania funduszy unij-
nych na inwestycje transporto-
we w latach 2014-2018

To nasz wspólny sukces!

Nagrody dla mieszkańców 
województwa opolskiego

Marszałek Andrzej Buła nie krył 
radości, odbierając w Katowicach 
tę prestiżową nagrodę

Ulica Gogolińska 
do przebudowy
Zarząd Dróg Wojewódzkich i Strzeleckie Wodociągi 
i Kanalizacja sp. z o.o. podpisały umowę z firmą PHU 
TRANSKOM z Jaryszowa na przebudowę ulicy Gogo-
lińskiej w Strzelcach Opolskich. 

Violetta Ruszczewska

Samorząd województwa opolskiego 
zaplanował trzy inwestycje we współ-
pracy z PKP PLK S.A. Na zmodernizo-
wanej linii Opole-Nysa już wznowiono 
ruch kolejowy, ale to nie koniec planów 
zarządu województwa. 

Wcześniej, niż zapowiadano, wrócił ruch 
na trasie kolejowej z Opola do Nysy. 
Jednak do pełni szczęścia brakuje, 

by pociągi – tak jak planowano – skróciły czas 
przejazdu. To jednak nie nastąpi tak szybko, bo 
jak informuje PKP PLK S.A. – inwestor tej mo-
dernizacji, nadal trwają testy.

Przypomnijmy, że samorząd województwa 
przekazał na tę inwestycję z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego ponad 102 miliony złotych. Koszt całej 
rewitalizacji wyniósł około 122 miliony złotych. 
Docelowo pociągi mają tę trasę pokonywać w 
około 50 minut. – Wymieniono 48 kilometrów 
torów, zmodernizowano przejazdy kolejowe, 

wiadukty, mosty i przepusty, przebudowano 
stacje w Szydłowie i Łambinowicach, będą 
nowe przystanki: Nysa Wschodnia i Goszczo-
wice – wymieniał członek zarząd województwa 
Szymon Ogłaza. 

Pod koniec września zarząd województwa 
podjął kolejną decyzję dotyczącą rewitalizacji 
następnych linii kolejowych. – Mamy w tym 
regionalnym programie pieniądze na przygoto-
wanie dokumentacji rewitalizacji kolejnych linii 
kolejowych – mówił marszałek Andrzej Buła. – 
Przyjęliśmy do realizacji projekty na przygoto-
wanie linii Nysa-Brzeg i Opole-Kluczbork. To w 
sumie ponad 9 mln 803 tysiące złotych z RPO, 
a dokumentacje mają powstać do końca 2020 
roku. Same inwestycje będą realizowane już 
w kolejnej perspektywie finansowej, jednak – 
jak zauważał Andrzej Buła – nie będzie tego 
mógł robić urząd marszałkowski, bo będzie to 
działanie zapisane w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko. – Ale dzięki przy-
gotowanym teraz planom PKP PLK S.A. będą 
mogły te inwestycje zrealizować – powiedział 
marszałek.

Jedna linia niemal gotowa, 
kolejne w przygotowaniu

Na przebudowanej trasie Opole – Nysa powstał m.in. zupełnie nowy przystanek Nysa Wschodnia 

Ulica Gogolińska w Strzelcach Opolskich to ważny trakt komunika-
cyjny, pilnie wymagający remontu 

Fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
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DOMINIKA PIZNAL – bie-
rze aktywny udział w zajęciach 
terapii zajęciowej dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie 
i ruchowo, angażuje się w or-
ganizację wycieczek, festynów 
i  zabaw okol icznościowych. 

Reaktywowała Szkolne Centrum Wolontariatu 
przy Zespole Szkół w Paczkowie. Organizowa-
ła w szkole akcje charytatywne na rzecz Pol-
skiej Akcji Humanitarnej. Wdraża idee wolon-
tariatu w środowisku młodzieżowym

RUDOLF LAWA  –  od b l i -
sko 30 lat zajmuje się szeroko 
pojętą działalnością społecz-
ną. Ostatnie 6 lat intensywnie 
działa na rzecz seniorów gminy 
Murów. Jest inicjatorem akcji 
,,Seniorzy Dzieciom”, podczas 

której seniorzy propagują ideę wspólnego 
głośnego czytania. Angażuje się w życie reli-
gijno-parafialne, jest m.in. inicjatorem i orga-
nizatorem Biegu Budkowickiego, Flowmarktu 
(pchli targ) i kiermaszu adwentowego.

ZOFIA BACHRYNOWSKA 
– jest mieszkanką Namysłowa 
i od wielu lat aktywnie działa 
na rzecz społeczności lokalnej. 
Od 2001 roku zaangażowała się 
w pracę społeczną na rzecz se-
niorów. Ponad 10 lat była prze-

wodniczącą Rady Programowej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Jest inicjatorem i współorga-
nizatorem Namysłowskiego Festiwalu Piosenki 
Seniorów.

SEBASTIAN KWOCZAŁA 
– bardzo aktywnie uczestni-
czy w życiu społecznym Dzier-
gowic,  jest  strażakiem OSP 
Dziergowice, w której zajmuje 
się Młodzieżowymi Drużynami 
Pożarniczymi. Pomaga w pra-

cach przy parafii i kościele. Uczy oraz bawi 
dzieci na spotkaniach i festynach organizo-
wanych przez przedszkole i szkołę w Dzier-
gowicach.

WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ LOKALNYCH ŚRODOWISK 

HENRYK WIERNY – od 2002 
roku aktywnie włączył się w nurt 
działalności społecznej w środo-
wisku patriotycznym, kresowym, 
kombatanckim i pożarniczym. 
Był współorganizatorem Funda-
cji Sztandarów Dla Środowiska 

Kresowego Kędzierzyna-Koźla, Opola, Koła 
Emerytów KW-PSP i Polskiego Związku Dział-
kowców.

Piotr Wrona

Zawsze znajdują czas dla 
innych. Wiedzą, czego 
potrzebują ludzie, którzy 
są obok nich. Nie mówią 
„nie mogę” czy „nie mam 
czasu”. Tacy są społecz-
nicy i osoby, działające 
w organizacjach, wyróż-
nionych tytułem Opol-
skiej Niezapominajki.

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Filhar-
monii Opolskiej, statuetki 

Społecznika Roku Województwa 
Opolskiego 2018 otrzymali: Do-
minika Piznal, Rudolf Lawa, Zofia 
Bachrynowska i Sebastian Kwo-
czała, a wyróżniony w tym kon-
kursie został Henryk Wierny. Było 
także wyjątkowe wspomnienie 
o wyjątkowej osobie – zmarłym 
w lipcu tego roku Karolu Cebuli, 
którego nominacja do tegorocz-
nego konkursu wpłynęła na kilka 
dni przed jego odejściem. 

ZAWSZE Z SERCEM  
DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA
Dominika Piznal z Paczkowa 

jest młodą osobą, która zapew-
nia, że dawanie siebie bardzo 
ubogaca i że jak się chce, za-
wsze znajdzie się czas dla in-
nych. – Najważniejsze jest po-
maganie drugiemu i empatia. 
Jeżeli ktoś chce, będzie potrafił 
znaleźć czas na wolontariat. 
Ważne jest, aby świadomie po-

dzielić czas na pracę i pomaga-
nie – mówi.

Zofia Bachrynowska zaś 
od wielu lat działa aktywnie 
wśród seniorów w Namysło-
wie. – Cieszę się z mojego 
dz iecka  –  zespo łu  Ret ro -
spekcja. W tym roku obcho-
dz imy jub i leusz,  a  w paź-
dz ie rn iku  mamy premierę 
nowego przedstawien ia  – 
mówi z dumą.

NIEZAPOMINAJKA  
DLA ORGANIZACJI 

W konkursie Opolska Nie-
zapominajka kapituła nagradza 

najlepsze organizacje pozarzą-
dowe w regionie. Za rok 2018 
laur ten trafił m.in. do fundacji 
„KtoTo”, założonej przez Ewę 
Dudę. – Zainteresowałam się 
Alzhaimerem, po tym, jak zmar-
ła bliska mi osoba zmagająca 
się z tą chorobą. Podjęłam wte-
dy deklarację, że należy eduko-
wać, bo świadomość dotycząca 
tej choroby jest nikła – podkre-
śla. Obecnie z jej inicjatywy re-
alizowany jest m.in. projekt dla 
opiekunów takich osób.

Dyrek to r  B iu ra  D ia logu 
i Partnerstwa Obywatelskiego, 
Barbara Kamińska, z mówi, 

że nie da się być aktywnym 
bez umiejętności współpracy 
i dialogu. – To są osoby, które 
zarażają wirusem aktywności. 
Rozwijają społeczności lokal-
ne. Współpracują z samorzą-
dami, działają na rzecz ludzi. 
To ludzie aktywni i to jest dla 
nich najlepszy komplement – 
dodaje. 

A marszałek Andrzej Buła 
podkreśla, że Opolszczyzna 
jest aktywna społecznie, a sa-
morząd województwa stara się 
tę aktywność rozwijać. – Jesz-
cze pięć lat temu organizowali-
śmy rocznie tylko 10 konkursów 

dla organizacji pozarządowych, 
a teraz jest ich już 30. Urząd 
marszałkowski organizuje kon-
kursy związane z działalnością 
na terenach wiejskich, wolon-
tariatem, zdrowiem, kulturą, 
mniejszościami narodowymi 
i etnicznymi czy wkładami włas-
nymi. Do tego należy doliczyć 
Marszałkowski Budżet Obywa-
telski, który pozwala realizować 
pomysły nie tylko organizacjom, 
ale wszystkim, którzy mają po-
mysły – wylicza marszałek, in-
formując, że jesienią ruszy ko-
lejny pomysł – Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka.

SPOŁECZEŃSTWO

Mają wielkie serca i dzielą się dobrem

Społecznicy Roku Województwa Opolskiego 2018 

Nominowani i laureaci konkursów uhonorowani podczas gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie to wspaniali ludzie

Tytuł Opolskiej Niezapominajki otrzymali:
• Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera 
• Rybacka Lokalna Grupa Działania 
 „Opolszczyzna" 

• Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Opolu 

Wyróżnienie:
• Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów 

„Akces” z Ozimka 
• Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków 

 OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA 2018
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REGION

Piotr Wrona

Liczne ścieżki wśród drzew, strumienie dają-
ce latem ukojenie, mostki oraz tężnia. Park 
Zdrojowy to jeden z elementów rewitalizacji 
dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głu-
chołazach. Inwestycja otrzymała nagrodę 
Marszałka Województwa Opolskiego w ka-
tegorii przestrzeń publiczna. DPS w Dobrze-
niu Wielkim to najlepszy obiekt użyteczności 
publicznej.

Za najlepszą przestrzeń publiczną województwa 
opolskiego roku 2018 uznano wyremontowany 
Park Zdrojowy w Głuchołazach. Na wyróżnienia 

zasłużyły przebudowy amfiteatru miejskiego wraz z re-
waloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, 
placów miejskich w Opolu oraz zagospodarowanie par-

ku w Rudnikach. Nagroda internautów w tej kategorii to 
rewaloryzacja miejsc kultury w Branicach, a dokładnie 
zagospodarowanie terenu parku wraz z infrastrukturą 
techniczną i małą architekturą.

Nagroda w kategorii obiekt użyteczności publicznej 
przypadła w tym roku Domowi Pomocy Społecznej w 
Dobrzeniu Wielkim. W tej kategorii przyznano również 
wyróżnienia tężni widokowej w Głuchołazach, Gminne-
mu Centrum Wsparcia III-ego Sektora wraz z aktywną 
strefą międzypokoleniową dla mieszkańców Nysy oraz 
Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu 
przy ul. Minorytów. Internauci zdecydowali, że w tej ka-
tegorii najpiękniejsza jest tężnia widokowa w Głucho-
łazach.

Najlepsza Europrzestrzeń Publiczna Województwa 
Opolskiego to parkowe miejsce spotkań w Gródcza-
nach.

Najpiękniejsze inwestycje  
w regionie nagrodzone

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa  
opolskiego

– To jest już 11 edycja, zgłoszono do 
niej 32 realizacje z 22 gmin. 12 z nich kwalifikowało 
się do kategorii przestrzeń, a 20 do kategorii uży-
teczności publicznej. Konkurs mobilizuje samorządy, 
inwestorów, wykonawców. Warto chwalić się tym, co 
robimy jako samorządowcy. Spora część laureatów 
skorzystała z Regionalnego Programu Operacyjne-
go, a to oznacza, że pieniądze przekazywane przez 
urząd marszałkowski są bardzo dobrze wydawane.

Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach – nagroda marszałka w kategorii „przestrzeń 
publiczna”

Dom Pomocy Społecznej” w Dobrzeniu Wielkim – 
nagroda marszałka w kategorii „obiekt użyteczności 
publicznej”

Zagospodarowanie parku w Branicach wraz z infrastruk-
turą techniczną i małą architekturą – nagroda internau-
tów w kategorii „przestrzeń publiczna”

Parkowe miejsce spotkań w Gródczanach w gminie 
Branice – najlepsza Europrzestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Opolskiego

Tężnia widokowa w Głuchołazach – nagroda internau-
tów w kategorii „obiekt użyteczności publicznej”

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ  
PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2008-2019
i 191 zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:
i 112 realizacji w miastach
i 79 realizacji na obszarach wiejskich
i 48 przyznanych nagród i wyróżnień
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KULTURA

PIOTR SZAFRAŃSKI, 
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki 
i Rekreacji w Popielowie:

– Zaraziłem się naszą opolską sztuką. 
Oprócz zdobienia kroszonek śpiewam, przy-
gotowuję animacje. Cieszę się, że udało mi się 

rozpropagować tradycje chodzenia z kozłem. Korzenie są bar-
dzo ważne i dopóki mamy możliwość sięgania do nich i prze-
kazujemy wiedzę, dopóty znamy swoją tożsamość i wartość.

IZABELA MIGOCZ, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie 
– Koźlu:

 – Prowadzę bibliotekę, ale zarazem jestem 
śpiewaczką. Mam szczęście, że mogę występo-
wać na scenie. Włoski kompozytor renesansu 

Emilio Cavalieri skomponował utwór „Rappresentatione di ani-
ma et di corpo” – dusza i ciało. To uduchowienie kultury jest 
rolą każdego, kto z kulturą pracuje.

AGNIESZKA HURNIK, 
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu:

 – W małych ośrodkach fantastycznie animu-
je się kulturę. Tutaj się wszyscy znamy. Wiemy, 
jak ludzie lubią spędzać czas. Staramy się, aby 
dom kultury był centrum aktywności kulturalnej. 

Tutaj każdy może przyjść ze swoim pomysłem, a my robimy 
wszystko, aby te plany zrealizować.

JAROSŁAW WASIK, 
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu:

– Półtora roku pracowaliśmy nad projektem 
gry, musieliśmy wymyślić jej zasady, przygoto-
waliśmy 3 tysiące pytań o polskiej piosence. 
Gra została opracowana przy okazji budowy 

studia nagrań. Gracze wcielają się w zespoły muzyczne, zdo-
bywają nagrody w trakcie festiwali.

MONIKA OŻÓG, 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu:

– Gala wręczenia nagród jest świętem wszyst-
kich ludzi kultury, to także doskonała okazja do 
spotkania się edukatorów i instytucji. Muzeum, 
które zdobyło nagrody w dwóch kategoriach, jest 

moją dumą. Najbardziej cieszę się z docenienia nas za warszta-
ty, skierowane do dzieci.

Docenienie ludzi kultury

Piotr Wrona

W regionie znani są ze swo-
jej działalności na rzecz 
kultury. Organizują spot-
kania, zachęcają młodzież 
do rozwijania talentów, 
prowadzą warsztaty wo-
kalne oraz gry na instru-
mentach. Uhonorowani zo-
stali animatorzy kultury, 
swoje nagrody otrzymali 
również muzealnicy.

Po raz dwudziesty wręczo-
no nagrody marszałka dla 
animatorów kultury. Na-

grody pieniężne otrzymało 13 
osób, które działają w swoich 
środowiskach lokalnych, zaś 17 

osób dostało wyróżnienia. Jed-
ni kierują domami kultury, inni 
orkiestrami czy też prowadzą 
zajęcia wokalne. Są wśród nich 
również instruktorzy tańca, za-
łożyciele stowarzyszeń. kultu-
ralnych, prowadzący zespoły, 
a także bibliotekarze i pracow-
nicy muzeów. Nagrody wręcza-
li marszałkowie Andrzej Buła 
i Zbigniew Kubalańca.

Nagrodę specjalną otrzymał 
Piotr Szafrański, dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Popie-
lowie, a jednocześnie twórca 
i animator kultury. Jego pasją 
jest badanie i zachowanie dla 
kolejnych pokoleń zwyczajów, 
tradycji i dziedzictwa kulturo-
wego Śląska.

Marszałek wręczył również 
nagrody za wydarzenie muze-
alne w 2018 roku. W kategorii 
„wystawa” przyznano dwie na-
grody. Otrzymało je Muzeum 
im. Jana Dzierżona w Klucz-
borku za wystawę „Okruchy 
przeszłości… W drodze do 
niepodległej” oraz Muzeum 
Śląska Opolskiego za wysta-
wę czasową „Adam Śmietań-
ski. Fotografie”. Trzy nagrody 
przyznano także w kategorii 
„inicjatywa edukacyjna”. Otrzy-
mały je Muzeum Polskiej Pio-
senki w Opolu za inicjatywę 
„Gra muzyka”, Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu za wydarze-
nie „Sensoryczna wieś opolska 
– gość niepełnosprawny w mu-
zeum 2018”, a Muzeum Śląska 
Opolskiego za „Weekendowe 

warsztaty plastyczne” – cykl 
rodzinnych zajęć teoretyczno-
-praktycznych.

W kategor i i  „pub l ikac ja 
książkowa” na uznanie zasłu-
żyło opracowanie przygotowa-
ne przez Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych „Niewola 
i nadzieja. Korespondencja wo-
jenna Andrzeja i Krystyny Myst-
kowskich”. 

Marszałek Andrzej Buła wrę-
czając nagrody powiedział – To 
właśnie dzięki ich pasji, zaan-
gażowaniu i talentowi może-
my z zachwytem uczestniczyć 
w różnorodnych formach pro-
jektów kulturalnych. Z uwagą 
i wielką życzliwością obserwuję 
aktywność i dokonania twórców 
i animatorów kultury, instrukto-
rów, nauczycieli pracujących 
i tworzących w naszym regio-
nie. Pod ich okiem, rozwijają się 
młode talenty, osiągają sukcesy 
na ogólnopolskich imprezach 
i festiwalach. Nasi młodzi arty-
ści znakomicie promują region 
w kraju i poza jego granicami, 
bez wątpienia są jego najlep-
szymi ambasadorami.

W trakcie uroczystości mar-
szałek zadeklarował, że samo-
rząd województwa nadal będzie 
wspierał w sposób znaczący 
opolską kulturę, a także hono-
rował i promował jej animatorów 
i twórców.

W finale uroczystości wystą-
piła Natalia Zastępa, stypen-
dystka marszałka województwa 
– jeden z „marszałkowskich ta-
lentów”.

Lista wszystkich laureatów na stronie www.opolskie.pl 

Podczas 20 edycji wręczenia nagród dla animatorów i twórców kultury wyróżniono ludzi z całego regionu

ZBIGNIEW 
KUBALAŃCA, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 – Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego 
dla Animatorów i Twórców 
Kultury wręczane są od 
1999 r. Otrzymują je co roku 
społecznicy lub osoby zawo-
dowo związane z działalnoś-
cią kulturalną. W tym czasie 
nagrodziliśmy już ponad 170 
osób, które szczególnie za-
służyły się dla kultury Śląska 
Opolskiego. Nagroda za wy-
darzenie muzealne przyzna-
wana jest od ubiegłego roku. 
Przyznając ją, chcemy wspie-
rać i promować różnorodną, 
wieloaspektową działalność 
muzeów w regionie.
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OCHRONA ZDROWIA

Piotr Wrona

W pełni wyposażony od-
dział neurochirurgiczny 
opolskiego szpitala przy 
u l i c y  Wo d o c i ą g o w e j , 
wraz z łóżkami inten-
sywnej opieki medycznej 
i łóżkami neurochirur-
gii, zamiast przyjmować 
pacjentów, świeci pust-
kami. Powód – brakuje 
kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Od kilku miesięcy wart 
ponad 8 milionów zło-
tych sprzęt zamiast ra-

tować przed skutkami udarów 
stoi niewykorzystywany. Goto-
wy jest oddział, sale operacyj-
ne, sala wybudzeń oraz część 
intensywnego nadzoru me-
dycznego. Brak kontraktu dziwi 
tym bardziej, że Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. św. 
Jadwigi w Opolu jako jedyny 
został zakwalifikowany przez 
Ministerstwo Zdrowia do pilo-

tażu w zakresie trombektomii 
mechanicznej. To potwierdza 
profesjonalizm i prestiż szpi-
tala, jednak nawet w tym za-
kresie opolski oddział NFZ nie 
uruchamia procedury dającej 
szansę na podpisanie umowy 
ze szpitalem.

Dyrektor do spraw medycz-
nych szpitala, Anna Bieniasie-
wicz, zaznacza, że podpisanie 
kontraktu i otwarcie oddziału 
to skuteczne ratowanie życia 
i przeciwdziałanie powikłaniom 
np. paraliżom czy niedowładom.

– Oddział ma służyć popra-
wie bezpieczeństwa naszych 

pacjentów, których tutaj le-
czymy i diagnozujemy. Prze-
znaczony jest dla pacjentów 
z problemami naczyniowymi, 
a w szczególności z udarami 
mózgu. Aby zmniejszyć ryzyko 
powikłań związanych z lecze-
niem wewnątrznaczyniowym, 
musimy ten oddział otworzyć. 
Dziś pacjent musi być trans-
portowany do innego szpitala, 
czekać na zwolnienie sali ope-
racyjnej – to jest czas, który 
działa na jego niekorzyść. Ope-
rując pacjentów tutaj, na miej-
scu, przy ulicy Wodociągowej, 
minimalizujemy powikłania, nie 

narażamy ich życia ani zdrowia. 
Brakuje jedynie kontraktu z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia – 
dodaje dyrektor.

Oprócz sprzętu, gotowy jest 
zespół lekarzy, który w każdej 
chwili może rozpocząć pracę na 
oddziale. Neurochirurg, Paweł 
Kita, ubolewa, że wart ponad 8 
milionów sprzęt stoi nieużywa-
ny. – Nie możemy pracować na 
tym oddziale. A jest on częścią 
pełnego projektu, związanego 
z ośrodkiem wczesnej interwen-
cji neurochirurgicznej – mówi.

Szpital w poradniach dla 
dorosłych przyjmuje rocznie 

15 840 pacjentów, dodatko-
wo ponad 5 100 pacjentów 
leczonych jest na oddziałach, 
a co najważniejsze – około 
1300 udarów mózgu jest le-
czonych właśnie w tej  pla-
cówce.

Dramat pacjentów i szpitala

Wg danych NFZ średni czas 
oczekiwania w kolejce na 
świadczenia na oddziale 

neurochirurgii to 

252 dni. 
Najbliższy wolny termin to 

październik 2022 r.

ROMAN  
KOLEK, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

 
– Jako anestezjologowi 

jest mi niezmiernie przy-
kro, że mimo warunków na 
światowym poziomie – wy-
posażenia w najnowszy 
sprzęt, doskonale przygo-
towanego zespołu lekarzy 
i pielęgniarek – nie może-
my ratować ludzkiego ży-
cia. Ten oddział to dopeł-
nienie możliwości szpitala 
w leczeniu udarów. Szpital 
posiada warunki pozwala-
jące na przeprowadzenie 
szybkiej diagnostyki i na-
tychmiastowego leczenia, 
stosuje najnowocześniejszą 
metodę leczenia udaru nie-
dokrwiennego mózgu, czyli 
trombektomię. W niektórych 
przypadkach potrzebna jest 
interwencja neurochirurgów 
i właśnie tutaj jest na to 
miejsce.

Piotr Wrona

Jak udzielić pierwszej po-
mocy, sprawdzić czy ktoś 
stracił przytomność oraz 
prawidłowo zadzwonić na 
numer ratunkowy – tego 
uczą strażacy, ratowni-
cy oraz policjanci przed-
s z ko l a ków  z  p ow i a t u 
nyskiego. Spotkanie w ra-
mach akcji „Przedszkolak 
ratuje” odbyło się m.in. 
w Niwnicy.

Najmłodsi  mieszkańcy 
powiatu nyskiego na-
uczą  s i ę  udz ie l an ia 

pierwszej pomocy. Podczas 
zabawy poznają, jak spraw-
dzić, czy poszkodowany stra-
cił przytomność i jak prawidło-
wo wezwać pomoc. Spotkaniu 
przedszkolaków z ratownika-
mi medycznymi, strażakami 
i policjantami w Niwnicy przy-
glądał się patron honorowy 
wydarzenia, marszałek An-
drzej Buła. 

ZAPAMIĘTAJ 112
Duży fantom, a dla dzieci 

pluszowe zabawki. Tak wyglą-
da pierwsza lekcja resuscytacji, 
czyli prawidłowego udzielenia 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. – Dla nas priorytetem 
jest nauczenie dzieci, na jaki 
numer mają zadzwonić i jakich 
pytań powinny się spodziewać. 
Od tego zależy, czy ratownicy 
szybko przyjadą do poszkodo-
wanego. Nie chcemy od dziecka 
wymagać szczegółów, ale żeby 
powiedziało, w jakim mieście 
i przy jakiej ulicy jest miesz-
kanie, w którym się znajduje. 
Wtedy ratownik zadysponuje 
odpowiednie służby. Uczymy też 
udzielania pierwszej pomocy. 
Odpowiednia postawa przed-
szkolaka może uratować życie 
– mówi młodszy kapitan Dariusz 
Pryga, zastępca dowódcy JRG 
w Nysie.

W trakcie zajęć policjantki 
uczą też, jak prawidłowo poin-
formować o tym, co stało się 
najbliższemu.

Akcja na początku dotrze do 
1700 przedszkolaków z całe-
go powiatu nyskiego. – Jest to 
projekt pilotażowy. Już na po-
czątku przyszłego roku chce-
my w niego zaangażować inne 
samorządy – mówi marszałek 
Andrzej Buła. Lekarz Rajmund 
Miller, który także bierze udział 
w spotkaniach podkreśla, że 

akcja jest bardzo ważna, a o jej 
efektach usłyszymy wiele razy. 
– Mamy wiele przykładów po-
kazujących, że wiedza prze-
kazana dzieciom pozwoli ła 
uratować życie wielu osobom 
– przewiduje. 

W program „Przedszko-
lak ratuje” zaangażowane są: 
Komenda Powiatowa Policji 

w Nysie, Regionalny Zespół 
Placówek Wsparcia Eduka-
cji, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Opolu f i l ia 
w Nysie, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Nysie, 
Powiatowa St raż  Pożarna 
w Nys ie  oraz Wojewódzk i 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Opolu. 

Każdy przedszkolak chce być bohaterem

Marszałek Andrzej Buła cierpliwie pomagał przedszkolakom w uczeniu się, jak udzielać pierwszej pomocy

Neurochirurg, doktor Paweł Kita chciałby już tutaj leczyć pacjentów, ale to nadal niemożliwe
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Konsultacje lekarzy specja-
listów, możliwość zbadania 
wzroku, serca czy poziomu 
cukru i ciśnienia. To tylko 
niektóre propozycje, które 
czekały na seniorów, któ-
rzy przyjechali do Centrum 
Wystawienniczo-Kongreso-
wego w Opolu na Regional-
ny Dzień Seniora.

Hasło tegorocznego dnia 
seniora brzmiało: „Mło-
dość przychodzi z wie-

kiem”. A na gości czekało kilka-
naście stoisk, wielu specjalistów, 
szeroka oferta badań. Do tego 
występy artystyczne, wyróżnie-
nia dla najbardziej aktywnych 
oraz pokazy kulinarne. Przez 
cały dzień seniorzy tłumnie od-
wiedzający Centrum Wystawien-
niczo-Kongresowe korzystali 

głównie z możliwości skonsulto-
wania stanu swojego zdrowia. – 
Przejechałam tutaj pierwszy raz. 
Mam zbadane ciśnienie i krew. 
Jestem z niewielkiej miejsco-
wości, a tam nie ma tak wielu 
atrakcji, jak w dużych miastach. 
Teraz dla nas najważniejsze jest 
zdrowie – mówiła pani Daniela 
z Jaworzna.

– Jestem po badaniu stanu 
mojej wątroby i konsultacji okuli-
stycznej. Ciekawe też były bada-
nia związane z naszym ogólnym 
zdrowiem – dodawała zaś El-
żbieta Czulak z Brzegu i podkre-
ślała, że dziś senior jest bardzo 
aktywny: – Przyjechałam z Brze-
gu, tam mamy swój zespół, śpie-
wamy, tańczymy, przyjeżdżamy 
tutaj z przyjemnością.

Ofertą szkoleń komputero-
wych była natomiast zaintere-
sowana pani Bożena z Opola. 
– Miałam wcześniej styczność 
z komputerem w pracy. Robię 
przelewy za pomocą kompute-
ra. Teraz chciałabym doszkolić 
się, szczególnie interesuje mnie 
większe wykorzystanie Excela. 
Na co dzień korzystam z me-
diów społecznościowych – opo-
wiadała.

Swoje propozycje przedsta-
wiał także Klub Seniora „Cha-
berek”. – Spotykamy się raz 
w tygodniu. Zawsze przygoto-
wujemy jakąś atrakcję, zapra-
szamy ciekawych gości, orga-
nizujemy wiele wyjazdów. Taka 
integracja jest dla nas bardzo 
ważna, bo to możliwość spo-
tykania się, integracja. Wielu 
z nas interesuje się rękodziełem 
– mówiła Leokadia Świderska.

Barbara Kamińska, dyrektor 
Biura Dialogu i Partnerstwa Oby-
watelskiego UMWO, podkreślała, 
że seniorzy zdają sobie sprawę 
z tego, co w życiu jest najważ-
niejsze. – Ich doświadczenie 
życiowe pozwala im tak spę-
dzać czas, aby cieszyć się każ-
dą chwilą. Zachęcamy do tego, 
aby święto seniora było każdego 
dnia. Sami seniorzy motywują 
nas do pozytywnego działania.

Seniorzy mieli swoje święto

Karolina Kondracka

Brakuje wszystkiego – sprzętu, mundurów, 
remizy z prawdziwego zdarzenia. Mają jed-
nak dużo entuzjazmu, chęci i zapału. 

Ukraińscy strażacy ochotnicy chętnie czerpią z do-
świadczeń opolskich druhów, a ci czują satysfak-
cję pomagając kolegom zza wschodniej granicy.

W całym obwodzie iwanofrankiwskim istnieją 33 
jednostki OSP, skupiające 2 tysiące ochotników. Dla 
porównania – w województwie opolskim jest ponad 6 
tysięcy strażaków ochotników z uprawnieniami oraz 
530 jednostek. Na Ukrainie duże odległości sprawiają, 
że druhowie muszą pokonać nawet 60 km, aby dotrzeć 
na miejsce zdarzenia. Nie sprzyjają temu zniszczone 
drogi i klimat Karpat.

BRAKUJE WSZYSTKIEGO
Nić współpracy pomiędzy opolskimi a ukraińskimi 

ochotnikami nawiązała się w ubiegłym roku. – Już kil-
ka lat temu, kiedy tam byłem, zastanawiało mnie, dla-
czego nie ma tam ochotniczych straży pożarnych. Było 
to dla mnie duże zaskoczenie. Funkcjonowały jedynie 
straże zawodowe i przyzakładowe. Ochotnicze zaczę-
to tworzyć, a właściwie reaktywować w roku 2014. Ich 
formuła jest nieco inna, niż naszych OSP, utrzymywane 

są w gestii gmin – wyjaśnia Andrzej Latussek, naczelnik 
OSP w Kadłubie Turawskim, pomysłodawca akcji pomo-
cy. Strażacy z Ukrainy gościli w województwie opolskim 
w maju, wtedy też odebrali zebrany sprzęt oraz wyposa-
żenie (trafia on do państwowej straży w Iwanofrankiw-
sku i jest rozdzielany na jednostki OSP). Opolscy straża-
cy na Ukrainę pojechali natomiast we wrześniu. 

– Zobaczyliśmy jak funkcjonuje straż wojewódz-
ka, powiatowa i straże ochotnicze. To straszne braki 
sprzętowe, opóźnienie w stosunku do Polski o 30-40 
lat. Entuzjazm wśród ludzi jest natomiast ogromny. Nie-
które straże są położone na peryferiach, oddalone od 
miast 60 km, a drogi są bardzo nieciekawe. Wójt kupił 
im używaną karetkę pogotowia. Zanim przyjedzie po-
gotowie ratunkowe, gmina karetka dojeżdża wcześniej, 
zaoszczędzając połowę czasu. Zimy są srogie, wiosna 
przynosi podtopienia, a latem płoną zboża. To sprawia, 

że tacy ochotnicy w ciągu 8 miesięcy wyjechali prawie 
90 razy. U nas wiele jednostek w KSRG nie wyjeżdża 
tyle w ciągu roku – przyznaje Andrzej Latussek. 

FENIKS Z POPIOŁÓW
Mundury z lat 60-tych z guzikami Związku Radzie-

ckiego, polskie czy niemieckie, a na głowie hełmy 
z różnych krajów nikogo nie dziwią. Tu ochotnik cie-
szy się z wszystkiego. Brakuje atestowanego ujedno-
liconego sprzętu czy szczegółowych warunków jego 
użytkowania. – Ochotnicze straże są pomijane w finan-
sowaniu. Strażacy cieszą się z każdego daru. U nas 
często jest tak, że nawet nowa rzecz po paru latach 
musi zostać zgodnie z przepisami wymieniona. Tam 
służy, dopóki całkowicie sie  nie zniszczy. Na Ukrai-
nie w ochotniczych strażach nie ma syren. Informa-
cja przychodzi na telefon któregoś ze strażaków. Nie 
zawaham się stwierdzić, że nasze OSP budynkami, 
sprzętem i przeszkoleniem przewyższają straże pań-
stwowe na Ukrainie. Zszokował mnie szczególnie fakt 
używania przy wysokich budynkach pasów. Takie roz-
wiązanie u nas już dawno nie funkcjonuje, ponieważ 
nawet przy niewielkim upadku powoduje złamanie krę-
gosłupa. Używamy specjalnych szelek z linami amorty-
zującymi – mówi Andrzej Latussek.

Nie zawsze tak było. Przed II wojną światową na 
terenie kresów wschodnich II Rzeczpospolitej funk-
cjonowały prężnie straże ochotnicze. Wojna wszystko 
zmieniła. Powstała luka pokoleniowa. Wyrosły dwa 
pokolenia, które nigdy nie znały OSP. – To wszystko 
może się zmienić, potrzeba jednak wielu lat i pracy 
wielu osób. Chcielibyśmy organizować wspólne obozy 
z młodymi Ukraińcami. Oni potrzebują przykładu i wzo-
ru, a nam pomaganie innym daje dużo satysfakcji – 
przyznaje Andrzej Latussek. 

Moc strażackiej więzi

Akcja pomocy dla ukraińskich strażaków jest nadal 
prowadzona. Zebrany sprzęt zostanie przekazany 

na Ukrainę pod koniec roku. 
Informacji udziela Andrzej Latussek – tel. 508 701 945.

Seniorzy byli zadowoleni z możliwości zasięgnięcia porady i zrobie-
nia podstawowych badań…

… ale także bardzo dobrze się bawili

To na pewno nie ostatnie spotkanie strażaków z Polski i 
Ukrainy. Na pierwszym planie Andrzej Latussek, inicja-
tor pomocy ukraińskim kolegom
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Karolina Kondracka

W Muzeum Wsi Opolskiej, 
które w ubiegłym roku 
zdobyło Certyfikat i ty-
tuł Najlepszego Produk-
tu Turystycznego Opol-
szczyzny 2018, wręczono 
prestiżowe nagrody kolej-
nym opolskim perełkom 
turystycznym.

Przyznawany już po raz je-
denasty Certyfikat OROT 
to znak jakości, atrakcyj-

ności i dobrego odbioru przez 
odwiedzających i turystów. Ka-
pituła postanowiła w tym roku 
przyznać cztery równorzędne 
nagrody. Zdobyli je: Dolina Ma-
łej Panwi – kajakiem do serca 
przyrody, Fabryka Robotów 
w Mosznej, Muzeum Sztuki Sa-
kralnej w Ligocie Dolnej oraz 
Silesia Ring Tor Wyścigowy 
w Kamieniu Śląskim. Wyróż-
nienia otrzymały natomiast: 
Obuwniczy Szlak, wpisujący się 

w obuwniczą historię Krapkowic 
oraz Szlak Gąski w Gąsiorowi-
cach (gmina Jemielnica), które 
w tym roku zdobyły tytuł Naj-
piękniejszej Wsi Województwa 
Opolskiego.

Barbara Kamińska, wicepre-
zes OROT-u, przekonywała, że 
te produkty turystyczne trzeba 
pokazać w całym kraju. – Za 

tymi sukcesami stoją nie tylko 
piękne miejsca, ale ludzie, któ-
rzy czują ich potencjał.

Silesia Ring oferuje nie-
zapomniane motoryzacyjne 
przeżycie, ale – jak zapewnia-
ła Bożena Słocińska – Lang, 
dyrektor operacyjny Silesia 
Ring – miejsce to otwiera się na 
wiele innych atrakcji i potrzeb 

korzystających z toru. – 15 lat 
temu w tym miejscu po raz 
ostatni odbyły się samochodo-
we mistrzostwa Polski. Historia 
zatoczyła koło. Na nowo bu-
dujemy je od trzech lat. Mamy 
głowy pełne pomysłów, a termi-
ny w kalendarzu zapełnione do 
2023 roku – powiedziała. 

Gąsiorowickie figurki gęsi są 
ulokowane w różnych częściach 
wsi. Wskazują miejsca ważne 
dla mieszkańców, historii miej-
scowości i licznych atrakcji. – 
Pomysł zrodził się z naboru do 
konkursu ogłoszonego przez 
Krainę św. Anny na produkt lo-
kalny. Tak powstała gąska – od 
nazwy miejscowości – mówił 
Mateusz Stróżyk, prezes Sto-
warzyszenia Odnowy Wsi Gą-
siorowice

Pomysł na Fabrykę Robotów 
w Mosznej zrodził się z pasji 
w 2017 roku. Same roboty po-
wstawały długie lata. – Pomysły 
czerpię z filmów science fiction. 
To sztuka współczesna, gadże-

ty, wykonane ze złomu, odpa-
dów, także komputerowych. 
W sumie około 70 eksponatów. 
Są malutkie kilkucentymetrowe 
roboty powstałe z telefonu ko-
mórkowego, a największy ma 
ponad 3 metry i waży ponad 
tonę – opowiadał właściciel 
i twórca robotów Sebastian Ku-
charski. Jego Muzeum zgłoszo-
ne zostało do etapu ogólnopol-
skiego konkursu na produkty 
turystyczne. 

Kolejne certyfikaty  
OROT przyznane

Fabryka Robotów w Mosznej zdobyła certyfikat OROT i została 
zgłoszona do konkursu ogólnopolskiego  Fot. Fabryka Robotów

STANISŁAW 
RAKOCZY,  
członek zarządu 
województwa 
opolskiego 

i prezes OROT:
– Kiedy zaczynal iśmy 

kilkanaście lat temu, to każ-
demu tłumaczyliśmy, czym 
jest produkt turystyczny. 
Ten czas został dobrze spo-
żytkowany. Powstało wiele 
produktów turystycznych, 
jak Zamek Moszna czy Ju-
rapark. Turystyka kwitnie, 
przybywa gości. Turystyka to 
ważna gałąź gospodarki, na 
którą się składa wiele dzie-
dzin. Nocleg, atrakcje, jedze-
nie, czas wolny – to wszyst-
ko przyciąga potencjalnego 
turystę.

Z Szymonem Godylą, radnym Sejmiku 
Województwa Opolskiego, rozmawia 
Daniel Palimąka 

 – Wiele czasu i uwagi w swojej pracy 
radnego poświęca pan rozwojowi turystyki. 
Czy nasze województwo ma potencjał tury-
styczny?

 – Tak. Świadczy o tym nasze dziedzictwo 
kulturowe, walory przyrodnicze i krajobrazo-
we, a także kapitał ludzki małych i średnich 
firm, oferujących usługi na wysokim poziomie. 
To pozwala budować silną markę turystyczną 
Opolszczyzny. Bardzo cieszy fakt, że przed-
siębiorcy zajmujący się branżą turystyczną, 
a przede wszystkim samorządy, podchodzą 
do promocji naszego regionu, jego walorów 
i atrakcji bardzo profesjonalnie. Pogranicze 
polsko – czeskie, Góry Opawskie, zamki i pa-
łace, jeziora, parki krajobrazowe to gotowe 
produkty, które trzeba właściwie przygotować 
i dostosować do potrzeb turystów, następnie 
profesjonalnie je „opakować” i promować. Bar-
dzo ważna jest dobra koordynacja tych działań 
z poziomu województwa. W naszym regionie 
działa to bardzo dobrze i jasno muszę powie-
dzieć, że nie marnujemy szansy na wpisanie 
się w mapę turystyczną Polski.

 – Jest pan także przedsiębiorcą, który 
branżę turystyczną reprezentuje. Jak u nas 

radzi sobie sektor prywatnych usług tury-
stycznych?

 – Mimo wielkich trudności, jakie w ostatnich 
latach przynosi administracja rządowa, przedsię-
biorcy Opolszczyzny rozwijają swoje firmy, po-
szerzają wachlarz usług i sprawiają, że poziom, 
a także dostępność ich ofert jest wysoka. Branże 
hotelarska i gastronomiczna w znacznym stop-
niu zdominowane są przez rodzinne firmy, które 
doskonale potrafią wpisać się w potrzeby miesz-
kańców i turystów, a dbałość o przedsiębiorstwo, 
o pracowników i przede wszystkim o klientów, 
to gwarancja regionalnej jakości. Cieszy fakt, że 
samorząd województwa wprowadza różne formy 
wsparcia dla firm sektora usług turystycznych.

 – Bardzo odważnie rozpoczął pan tak-
że uprawę winorośli i produkcję wina. Czy 
winnice na stałe wpiszą się w nasz krajo-
braz?

 – Nie jesteśmy regionem zbyt mocno histo-
rycznie związanym z uprawą winorośli. Jednak 
nowe, bardziej odporne sadzonki, zmieniający 
się klimat, a przede wszystkim potrzeba ryn-
ku sprawiają, że produkcja wina na poziomie 
lokalnym ma wielką przyszłość. Dziś winnic 
w województwie opolskim jest kilka, ale jestem 
przekonany, że w najbliższych latach pojawią 
się kolejne, a wino produkowane jak najbliżej 
klienta stanowić będzie coraz większą wartość. 
I to też może być jeden z naszych atutów.

Nagrody  
dla ludzi sportu 
W tym roku nagrody w łącznej wysokości 104 850 złotych 
przyznano 33 zawodnikom, 10 trenerom i 2 osobom, wy-
różniającym się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju 
i promocji sportu w województwie opolskim.

W trakcie uroczystej gali, która miała miejsce w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego, marszałek Andrzej Buła i wicemar-
szałek Zbigniew Kubalańca wręczyli również odznakę hono-

rową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Bolesławowi Kardeli 
z KS „Budowlani” Opole, trenerowi ciężarowców z 50-letnim stażem 
pracy. Radny województwa, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego, Janusz Trzepizur, 
podkreślał, że województwo opolskie ma dobrze rozwinięte progra-
my wspierające sportowców. – To jest ważne dla zawodników. Dla 
mnie szczególnie ważne jest to, że udało się zrealizować w naszym 
województwie tak wiele sportowych projektów. Sukces w sporcie 
związany jest ze szkoleniem młodzieży. Bez tego nie będzie medali 
olimpijskich. Te pieniądze to dla wielu szansa na uprawianie sportu 
wyczynowego – powiedział.

Mamy gotowe 
produkty turystyczne

Niemal 105 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku zarząd wojewódz-
twa na nagrody dla sportowców, ich trenerów i działaczy sportowych
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POLREGIO ZAINAUGUROWAŁO WSPÓŁPRACĘ Z GAS-TRADING S.A.

Podczas 13. Międzynarodo-
wych Targów Kolejowych TRA-
KO, POLREGIO zainaugurowało 
współpracę z Gas-Trading S.A. 
w zakresie wykorzystania skro-
plonego gazu LNG

w planowanych do pozyska-
nia pojazdach hybrydowych.

Pod koniec 2018 roku Spółka 
Przewozy Regionalne, właści-
ciel marki POLREGIO, zakoń-
czyła z sukcesem proces re-
strukturyzacji, w trakcie którego 
poczyniono szereg inicjatyw 
w zakresie poprawy oferty dla 
pasażerów. Kolejnym – już pro-
rozwojowym – krokiem są plany 
pozyskania przez POLREGIO 
taboru hybrydowego.

– Po rozważeniu wielu możli-
wości alternatywnego do trakcji 
elektrycznej zasilania

w pojeździe kolejowym, nasz 
wybór padł na źródło napędu 
zasilane gazem skroplonym 

LNG. Chcemy skorzystać z wie-
dzy i doświadczeń Spółki Gas-
-Trading S.A. należącej do GK 
PGNiG

i przygotować się do wejścia 
w posiadanie hybrydowych po-
jazdów szynowych, które pod 
względem napędu będą no-
watorskie na polskim rynku. 
Pojazdy takie pozwolą nam na 
stworzenie atrakcyjnej i konku-
rencyjnej oferty bezpośrednich 
połączeń kolejowych na trasach, 
które obecnie obsługiwane są 
częściowo trakcją spalinową, 
a częściowo elektryczną. To dla 
pasażerów oznacza koniecz-
ność przesiadki, a przewoźniko-
wi generuje niepotrzebne koszty. 
Pojazdy hybrydowe o napędzie 
spalinowym ale niskoemisyjnym 
umożliwią także ograniczenie 
kosztów i szkodliwej dla środo-
wiska emisji spalin – powiedział 
Krzysztof Zgorzelski, prezes 

Przewozów Regionalnych.
Gas-Trading S.A. specjalizu-

je się w transporcie i logistyce 
skroplonego gazu ziemnego, 
który jest paliwem czystym 
i ekologicznym.

– Gas-Trading S.A. posiada 
kompetencje, które są doskona-
łym fundamentem współpracy

z największym przewoź-
nikiem w Polsce w zakresie 
przygotowania do pozyskania 
pojazdów hybrydowych. Jest to 
też dla nas szansa, aby wejść 
w nowy obszar t ranspor tu 
i branżę, która coraz częściej 
i coraz chętniej sięga po LNG 
jako paliwo. Takie inicjatyw są 
najlepszym dowodem na to jak 
wielki potencjał kryje się w skro-
plonym gazie ziemnym i jak 
dużo dziedzin naszego życia 
może zmienić – powiedział Ty-
moteusz Pruchnik, prezes Za-
rządu Gas-Trading S.A.

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

Sprawny i szybki zakup 
biletów wszędzie tam, gdzie 
potrzebujesz ich Ty bądź 
Twoi bliscy!

 Dla wygody naszych Po-
dróżnych została uruchomio-
na bezpłatna, nowoczesna 
aplikacja na smartphony, 
umożliwiająca zakup biletów 
POLREGIO online.

Aplikacja mobilna POL-
REGIO jest częścią interne-
towej platformy sprzedaży 
biletów POLREGIO online, 
na którą składa się również 
system internetowej sprze-
daży online bilety.polregio.
pl. Aplikacja oraz serwis 
tworzą razem wygodny eko-
system sprzedaży biletów 
w regionach. 

Cały czas zmieniamy się dla Państwa, tak aby dać jak naj-
bardziej optymalny, sprawny i szybki dostęp do podróży naszy-
mi 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 za-
praszamy na pokłady naszych pociągów!

KULTURALNE PODRÓŻOWANIE, CZYLI SAVOIR-VIVRE W POCIĄGU

Każdy z nas podróżuje od czasu 
do czasu koleją – niektórzy pociągami 
dojeżdżają codziennie do pracy, inni 
korzystają z tego środka transportu 
sporadycznie, np. podczas wakacji. 
Wszyscy, którzy choć raz spotkali w po-
ciągu niekulturalnego współpasażera 
wiedzą też, jak bardzo może on popsuć 
przyjemność z jazdy i wpłynąć na nega-
tywną ocenę podróży. Dlatego bardzo 
ważnym jest, by każdy, kto korzysta 
z usług przewoźników kolejowych po-
znał, zapamiętał i wprowadził w życie 
kilka zasad, które należy przestrzegać 
w pociągach.

Oto zasady podróżowania pociągiem, 
czyli kodeks kulturalnego podróżowania.

Zawsze i wszędzie trzeba pamiętać 
o dobrych manierach, również w pociągu!
1. Wchodząc do pociągu – nie przepy-

chaj się

2. „Dzień dobry” nie zaszkodzi
3.  Zajmij tylko jedno miejsce

Nie kładź plecaka, torebki lub za-
kupów na siedzeniu obok. To wolne 
miejsce, które być może będzie chciał 
zająć inny pasażer. Swoje bagaże na-
leży umieścić na specjalnie do tego wy-
znaczonych półkach. A jeśli masz z tym 
problem, ponieważ brakuje Ci siły lub 
kilku centymetrów wzrostu, poproś o po-
moc innych.
4. Pomóż z bagażem słabszym współ-

pasażerom
5.  Ustępuj miejsca

W pociągach zdarzają się takie sytua-
cje, że liczba pasażerów jest większa, niż 
ilość wolnych miejsc siedzących. Wtedy 
szczególnie należy zadbać o komfort po-
dróży osób starszych, kobiet w ciąży i ro-
dziców z małymi dziećmi. Jeśli widzisz, 
że ktoś taki stoi, podczas gdy Ty, w pełni 
sił, siedzisz, ustąp miejsca. Taki gest na 
pewno zostanie doceniony.
6.  Muzyki słuchaj przez słuchawki

A w zasadzie nie tylko muzyki – jeśli 
oglądasz film lub serial na telefonie czy 
komputerze, również korzystaj z słucha-
wek. Nie każdy chce słuchać tego same-

go, co Ty, szczególnie na pełen regulator. 
Zapomniałeś słuchawek? Trudno, tę po-
dróż będzie trzeba odbyć w ciszy, a na-
stępnym razem na pewno spakujesz się 
lepiej.
7.  Nie prowadź długich i głośnych roz-

mów przez telefon
W dzisiejszych czasach wszyscy je-

steśmy bardzo przywiązani do swoich 
telefonów komórkowych i zabieramy 
je wszędzie. Nie oznacza to jednak, że 
każde miejsce jest odpowiednie do pro-
wadzenia głośnych, prywatnych rozmów. 
Nie zdradzaj swoich tajemnic innym i nie 
gadaj przez telefon przez pół drogi.
8.  Przekąski spożywaj tak, aby ich za-

pach nie przeszkadzał innym
Zabierając w podróż jedzenie, zwróć 

uwagę na to, czy ma ono neutralny za-
pach i czy można je zjeść nie brudząc 
się przy tym. Nieapetyczne widok i inten-
sywny zapach z Twojego chlebaka mogą 
skutecznie uprzykrzyć podróż bardziej 
wrażliwym współpasażerom.
9.  Nie zdejmuj butów i nie kładź nóg 

na siedzeniu
Zdejmowanie butów podczas podró-

ży nie jest eleganckie i może przeszka-

dzać Twoim współpasażerom. Wagon to 
nie prywatna przestrzeń, dlatego należy 
dbać o to, by swoim zachowaniem nie 
pogarszać komfortu jazdy innym. Tyczy 
się to również kładzenia butów na sie-
dzenia. Naniesiony brud może przyczynić 
się do powstania plam na ubraniach tych, 
którzy zajmą to miejsce w przyszłości.
10. Zachowuj czystość

Jeśli wszyscy będziemy trzymać się 
tych 10 prostych zasad podróżowania po-
ciągiem, wspólne podróże staną się przy-
jemniejsze. Należy bowiem pamiętać, 
że pociąg nie jest prywatnym środkiem 
transportu i w przejeździe od punktu A do 
punktu B towarzyszą nam inne osoby. 
Być może chcą one odpocząć lub skorzy-
stać z wolnej chwili, by poczytać książ-
kę, a niewłaściwe zachowanie współpa-
sażerów może im w tym przeszkodzić. 
Pamiętajcie również, że jeśli spotkacie 
na swojej drodze podróżnego, który nie 
poznał jeszcze naszych 10 zasad savoir 
vivre’u – kulturalnego i bezpiecznego 
podróżowania, to możecie zwrócić mu na 
nie uwagę. Unikajcie jednak sytuacji kon-
fliktowych i posługujcie się odpowiednim 
słownictwem.


