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ROK DOBRY, CHOĆ NIEŁATWY

Podsumowując rok 2019, 
rok  15- lec ia  naszego 
funkcjonowania w Unii 

Europejskiej, mogę powiedzieć, 
że w sumie to był dobry dla re-
gionu czas, choć wyzwań i trud-
nych momentów nie brakowało, 
biorąc pod uwagą choćby tego-
roczne kampanie wyborcze.

Ale to  jednak os iągane 
efekty świadczą o słuszności 

podejmowanych przez zarząd 
województwa i sejmik działań. 
A faktem jest, że w tym roku 
Opolskie znalazło  się na dru-
gim miejscu w kraju w rankingu 
liderów inwestycyjnych. Udało 
nam się także utrzymać dobre 
tempo i efektywność korzysta-
nia z funduszy unijnych – ten 
rok zamykamy niemal dwusto-
ma naborami w Regionalnym 

Programie Operacyjnym na 
lata 2014-2020. Podpisaliśmy 
już umowy na kwotę niemal 3 
miliardów 270 milionów złotych 
– takie pieniądze przeznaczo-
no na ogromną liczbę projek-
tów, realizowanych w każdym 
powiecie województwa. To one 
podnoszą jakość życia miesz-
kańców, poprawiają warunki 
prowadzenia działalności go-
spodarczej czy też zwiększają 
atrakcyjność turystyczną.

Kolejne miliony złotych tra-
fiają bezpośrednio do naszych 
mieszkańców – to m. in. już 
ponad 53,7 mln zł na program 
opieki nad matką i dzieckiem 
czy około 20 mln zł na bezpłat-
ne badania i rehabilitację osób 
dorosłych. To także tylko w tym 

roku przeszło 40 mln zł na ak-
tywizację osób pozostających 
bez pracy. 

W naszych  dz ia łan iach 
współpracujemy ze wszystki-
mi partnerami w regionie. Wi-
dać to choćby w pracach nad 
nową strategią rozwoju woje-
wództwa, do których zapro-
siliśmy przedstawiciele wielu 
środowisk.

Zachęcamy mieszkańców 
do współdecydowania o spra-

wach regionu – Marszałkowski 
Budżet Obywatelski realizuje-
my z powodzeniem już trze-
ci rok, przed nami pierwszy 
nabór wniosków do Marszał-
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 
w przyszłym roku rozpoczyna-
my działania przy Europejskim 
Budżecie Obywatelskim. Bo 
tylko wspólnie z mieszkańcami 
możemy realizować cel, jakim 
jest rozwój województwa opol-
skiego.

Ważne dla mieszkańców, zakończone in-
westycje, konsekwentna polityka samo-
rządu województwa, poprawiająca opiekę 
nad matką i dzieckiem, dobra i partner-
ska współpraca z wieloma środowiskami 
czy kolejne inicjatywy zwiększające udział 
mieszkańców w życiu regionu – to niektó-

re z naszych aktywności mijającego roku – mówi mar-
szałek województwa Andrzej Buła.

JUŻ NIEMAL 

3 500 000 000 ZŁ 
PODZIELILIŚMY W NABORACH RPO NA LATA 2014-2020 

Z DOSTĘPNEJ KWOTY 4 000 000 000 ZŁ 
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SAMORZĄD

Violetta Ruszczewska

W programie listopado-
wej sesji sejmiku znalazły 
się m.in. informacje nt. 
monitoringu dotyczącego 
stanu ochrony środowi-
ska w województwie opol-
skim, działań na rzecz 
o ch r o ny  ś r o d ow i s k a , 
a także planów rozwoju 
sieci gazowej w naszym 
regionie.

W ciągu ostatnich mie-
s i ęcy  zm ien ia  s i ę 
klimat rozmów, zwią-

zanych z działaniami na rzecz 
ochrony powietrza, co dobrze 
rokuje dla przyszłej jakości 
powietrza – mówił marszałek 
Andrzej Buła, wskazując, że 
w regionie jest wielu zaintereso-
wanych tymi działaniami. Kilko-
ro z nich zabrało głos podczas 
sejmikowej debaty.

Barbara Barańska z Regio-
nalnego Wydziału Monitoringu 
Środowiska w Opolu informo-
wała o sposobie i efektach 
badania jakości  powietrza 
w naszym regionie. Mówiła 
m.in. o rozpalających  emocje, 
zwłaszcza  wśród mieszkańców 

Kędzierzyna-Koźla, analizach 
stężenia benzenu. Z pomiarów 
wynika, że w roku 2018 przekro-
czenia dopuszczalnych stężeń 
odnotowano w województwie 
w odniesieniu do pyłu PM10,  
benzopirenu oraz pyłu PM2,5 
w rejonie Kędzierzyna-Koźla.

Dyrektor Rafał Adamiszyn 
z Oddziału Zakładu Gazow-
niczego w Opolu prezentował 
natomiast plany spółki Polskie 
Sieci Gazownicze, dotyczące 
rozwoju sieci w naszym regionie. 
Dziś 47 gmin regionu, czyli 66% 
powierzchni województwa jest 
zgazyfikowanych - co stawia nas 

powyżej średniej krajowej. Kolej-
ne nowe inwestycje, związane 
z przyłączaniem do sieci następ-
nych odbiorców, trwają w wielu 
gminach województwa opolskie-
go. Kilkanaście z nich zakończy 
się jeszcze w tym roku, zakoń-
czenie pozostałych zaplanowane 
jest na lata 2020-2021.

O działaniach samorzą-
du województwa, związanych 
z ochroną powietrza mówili na 
sesji przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego. A tych dzia-
łań jest wiele. To nie tylko trze-
cia w kraju sejmikowa uchwała 
antysmogowa, ale także m.in. 

powołanie w województwie 
koordynatora ds. ochrony po-
wietrza  - jest nim w UMWO 
Katarzyna Oszańca – i podob-
nych koordynatorów w każdym 
samorządzie na poziomie lo-
kalnym. To także duży projekt, 
złożony do unijnego programu 
LIFE, związany z wdrożeniem 
systemu zarządzania jakoś-
cią powietrza w samorządach 
województwa opolskiego. To 
wreszcie unijne pieniądze w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na wymianę 
przestarzałych źródeł ciepła 
na nowoczesne i ekologiczne 
– w tej perspektywie, po roz-
mowach z Komisją Europejską, 
jest to w sumie 55 milionów 
złotych. Do tej pory odbyły się 
dwa nabory na takie projek-
ty, kolejny zapowiedziany jest 
na czerwiec przyszłego roku. 
– Mamy plany, by z dotych-
czasowych 78 tysięcy starych 
pieców w regionie wymienić 
ponad 35 tysięcy, co zmniejszy 
emisję o 18%. Obserwujemy, 
że liczba wymienianych kotłów 
z roku na rok wzrasta – mówił 
marszałek. Dodawał, że tylko 
w wyniku pierwszego naboru 
zmodernizowanych zostanie 

ponad 1100 źródeł ciepła, co 
rocznie zmniejszy emisję ga-
zów cieplarnianych o 8116 ton 
równoważnika CO2. 

Ochrona powietrza wspólną sprawą

 Radni na listopadowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego

Z radnym województwa 
Bogusławem  
Wierdakiem rozmawia 
Daniel Palimąka 

To już kolejna Pana kaden-
cja w Sejmiku Województwa 
Opolskiego. Jak w perspek-
tywie tych lat zmienił się sa-
morząd województwa i nasz 
region?

- Dzięki wyborcom już po raz 
szósty pełnię funkcję radnego 
sejmiku województwa. Jestem 
nim nieprzerwanie od początku 
powstania Sejmiku, to jest od 
1998 roku. W pierwszej kadencji 

tworzyliśmy od podstaw zasady 
funkcjonowania regionalnego 
parlamentu - statut wojewódz-
twa oraz sposób tworzenia pra-
wa lokalnego. Zgodnie ze swoim 
wykształceniem magistra inży-
niera budownictwa, zajmowałem 
się pracami przy opracowywaniu 
„Wojewódzkiego Planu Moder-
nizacji Dróg Wojewódzkich”. 
Współpraca z  marszałkiem 
Józefem Sebestą, członkiem 
zarządu Andrzejem Kasiurą  
i Zarządem Dróg Wojewódzkich   
pozwoliła na przygotowanie  
podwalin pod  przyszłą realiza-
cję  wielu inwestycji drogowych 
w oparciu o  środki „przedakce-
syjne” oraz fundusze unijne.

Pierwsze dwie kadencje  to 
również kompletowanie  wy-
kwalifikowanej kadry  kierowni-
czej i urzędniczej urzędu mar-
szałkowskiego. Powołaliśmy do 
życia Opolskie Centrum Roz-
woju Gospodarki, nowoczesną 
organizację  do rozwoju przed-
siębiorczości w województwie 
opolskim. Działalność OCRG  
wpływa dziś na szybki  rozwój 
regionu.

Jak powinniśmy się przy-
gotować do kolejnej unijnej 

perspektywy finansowej, by 
informacje  o zmniejszeniu  
funduszy nie dotknęły woje-
wództwa opolskiego?

-  Informacje o ewentual-
nym zmniejszeniu funduszy 
unijnych dla naszego regionu 
nie muszą odbić się nega-
tywnie na jego rozwoju, gdyż  
potrzeby inwestycyjne w nad-
chodzącym ok res ie  ma ją 
zdecydowanie inny charakter. 
Przez ostatnie cztery kaden-
cje zarząd województwa zre-
alizował bardzo dużą liczbę 
inwestycji infrastrukturalnych 
w drogownictwie i kolejnictwie, 
które pochłonęły znaczą część 
unijnych funduszy. Teraz czas 
na inwestycje w nowoczesne 
technologie, sprawy społecz-
ne, naukę oraz czyste powie-
trze. Zarząd już rozpoczął pra-
cę  przy przygotowaniu nowej 
strategii rozwoju województwa 
do 2030 roku. Biorę w tych 
pracach aktywny udział, zgła-
szając propozycje, które są 
wynikiem szerokich konsulta-
cji ze społeczeństwem oraz 
samorządowcami z regionu. 
Tylko real izacja ambitnych 
projektów burmistrzów, wój-
tów i sołtysów, posiadających 

poparcie lokalnych radnych, 
pozwoli na realizację najważ-
niejszych dla obywateli na-
szego województwa zadań. 
Zdecydowanie  popieram re-
alizowaną przez pana mar-
szałka Andrzeja Bułę i zarząd 
wojewódz twa ideę  śc is łe j 
współpracy ze wszystkimi po-
wiatami i gminami naszego 
regionu. Jestem przekonany, 
że my, jako radni sejmiku, bę-
dziemy dobrymi „przekaźnika-
mi” pomysłów i zadań inwe-
stycyjnych z poszczególnych 
powiatów i gmin,  które repre-
zentujemy. 

Kilka lat temu kładł Pan 
duży nacisk na zakontrakto-
wanie dużych pieniędzy na 
budowę dróg, potem mocno 
lobbował Pan na rzecz pro-
gramu wsparcia dla zabytków 
w regionie. Co wyznaczył Pan 
sobie za priorytet w tej ka-
dencji?

- Jestem dumny z tego, że 
przez 20 lat uczestniczyłem 
w realizacji wielu inwestycjach 
drogowych w naszym regionie. 
Budowa obwodnicy Nysy za 
307 mln zł, realizacja  inwestycji 
na drodze wojewódzkiej nr 401 

Nysa-autostrada A-4 z obwod-
nicą Grodkowa czy inwestycje 
na DW nr 406, 407 oraz 411 
nie byłyby możliwe bez  ścisłej 
współpracy z  członkiem zarzą-
du województwa Szymonem  
Ogłazą  i dyrektorem  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Bartłomie-
jem Horaczukiem. Wspaniałym 
realizowanym projektem była 
i jest w dalszym ciągu rewita-
lizacja obiektów, w tym sakral-
nych, wpisanych do rejestru 
zabytków. Ponad 300  zrealizo-
wanych zadań w całym regionie 
to wielki sukces całego zarządu 
województwa i radnych sejmiku. 

W tej kadencji złożyłem wnio-
sek do strategii rozwoju woje-
wództwa o  zapisanie kwoty 
około 200 mln zł na rewitaliza-
cję substancji mieszkaniowych 
w  śródmieściach zabytko-
wych miast regionu. Starać się 
o te środki mogłyby wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, osoby fizyczne 
oraz burmistrzowie i wójtowie. 
To nowatorski projekt, który 
może rozwiązać palące proble-
my naszych miast i ich obywa-
teli, więc będę zabiegał wraz 
z marszałkiem, zarządem i rad-
nymi o jego realizację.

To rzeczywistość wokół nas wyznacza zadania

Nowy radny  
województwa

Na początku listopadowej 
sesji sejmiku ślubowanie złożył 
nowy radny – Ryszard Szram. 
Objął on mandat po wygaśnię-
ciu mandatu radnego Marcina 
Ociepy, który został posłem RP. 
Ryszard Szram będzie praco-
wał w komisjach współpracy 
z zagranicą i promocji regionu 
oraz rodziny, zdrowia i spraw 
społecznych.
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SPOŁECZEŃSTWO

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pie-
niądze na projekty dla wszystkich sołectw 
województwa opolskiego. Pomogą one w re-
alizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi 
i integracji lokalnych społeczności w regio-
nie. Zarząd województwa przyjął regulamin 
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Jakie 
są najważniejsze jego zapisy?

 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w 
latach 2020-2022 to dotacje celowe z  budżetu wo-
jewództwa do budżetu gminy, o finansową pomoc 
mogą się starać wszystkie sołectwa w regionie, po-
przez swoje urzędy gmin. 

 Pełny cykl Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej bę-
dzie trwał 3 lata (2020-2022), z podziałem na edycje 
ogłaszane każdego roku. Pierwsza edycja odbędzie 
się w 2020 roku. Z dotacji przewidzianych w 3-let-
nim okresie, każde z sołectw będzie mogło sko-
rzystać tylko raz.

 Każda społeczność będzie mogła wnioskować o do-
tację w kwocie maksymalnej do 5 000 złotych.

 Pieniądze można wykorzystać na przedsięwzięcia 
służące wsparciu, promocji oraz rozwojowi, integra-
cji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. 
Zakres zadań możliwych do zgłoszenia jest  otwarty, 
ale muszą one wpisywać się w główny cel projektu.

 Mieszkańcy sołectwa, na zebraniu wiejskim, podej-
mują uchwałę w sprawie wyboru jednego zadania, 
jakie chcieliby zrealizować w danym roku. Przygo-
towują także fiszkę tego zadania zgodnie z wzorem 
dołączonym do regulaminu.

 Sołtys  przekazuje fiszkę wraz z uchwałą do urzę-
du gminy i zwraca się o wystąpienie przez gminę z 
wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Opolskiego.

 Gmina, we współpracy z sołtysami, dokonuje wybo-
ru spośród złożonych przez sołectwa zadań, które 

będą objęte wnioskiem w danym roku. W jednym 
roku liczba zadań złożonych we wniosku przez 
gminę może obejmować nie więcej niż 1/3 liczby 
sołectw z terenu gminy.

 Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na reali-
zację zadania jest wkład własny gminy na poziomie 
minimum 20% kwoty dofinansowania.

 Warunkiem udzielenia dotacji na zadanie inwesty-
cyjne jest posiadanie przez gminę tytułu prawnego 
do dysponowania nieruchomością, na terenie której 
będzie realizowane zadanie.

 Nie można zgłaszać zadań, których realizacja jest 
lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinanso-
wana ze środków finansowych zewnętrznych (np. 
instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) 
za wyjątkiem Funduszu Sołeckiego, którego środki 
mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć 
lub stanowić wkład własny gminy (jeśli gmina stosu-
je takie rozwiązania). 

 Zadania powinny być zrealizowane do 31 paździer-
nika roku, w którym udzielono pomocy finansowej w 
ramach MIS.

 Na wnioski z gmin urząd marszałkowski czeka 
do końca stycznia!

Wkrótce czas na  
składanie projektów

 5 400 000 ZŁ 
W CIĄGU TRZECH LAT TRAFI DO WSZYSTKICH 

SOŁECTW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

 Za nami szereg spotkań z sołtysami w wielu powiatach 
całego regionu. Pierwsze odbyło się w Brzegu

Wszystkie szczegóły dotyczące Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej na stronie www.opolskie.pl.  
Można też pytać za pośrednictwem maila: 
solectwa@opolskie.pl lub telefonicznie:  77 44 29 343

Drodzy Mieszkańcy Województwa Opolskiego,
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne  życzenia pomyślności,

 zdrowia i radości oraz pełnej rodzinnego ciepła świątecznej atmosfery w każdym domu. 
Na Nowy Rok życzymy spełnienia najskrytszych marzeń i wielu sukcesów, 

a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień.

Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

Rafał Bartek
Marszałek Województwa Opolskiego

 Andrzej Buła
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GOSPODARKA

Pieniądze dla firm na innowacje
Katarzyna Kownacka

 Od 500 tys. do 1,5 mln zł 
unijnego dofinansowania 
mogą dostać przedsię-
biorcy w ostatnim, ogło-
szonym w tym roku nabo-
rze dla firm na realizację 
innowacyjnych pomysłów. 
W puli jest ponad 14,7 
mln zł. Wnioski można 
składać od 30 grudnia br. 
do 13 stycznia 2020 r.

W naborze na inno-
wacje,  ogłoszonym 
właśnie przez zarząd 

województwa opolskiego, a pro-
wadzonym przez podlegające 
samorządowi województwa 
Opolskie Centrum Rozwoju Go-
spodarki, mogą brać udział mi-
kro, małe, średnie i duże firmy. 
- Poprzednie nabory na inno-

wacje udowodniły, że opolskim 
firmom nie brakuje nowator-
skich pomysłów, i że wiele firm 
takie projekty chce realizować 
– mówi marszałek wojewódz-
twa Andrzej Buła. – Każdy taki 
zrealizowany pomysł to bardzo 

dobra wiadomość dla naszej 
gospodarki, bo to innowacje 
będą decydowały o jej rozwoju, 
kreowały kolejne rozwiązania 
i zacieśniały współpracę świata 
nauki i biznesu.

Z pieniędzy dostępnych 
w ramach ogłoszonego właś-
nie naboru przedsiębiorcy będą 
mogli sfinansować np. budowę, 
rozbudowę czy zakup wyposa-
żenia dla zaplecza badawczo-
-rozwojowego. Dotację będzie 
też można przeznaczyć na sfi-
nansowanie procesu powsta-

wania innowacji, od pomysłu 
do rynku, albo jego wybranych 
elementów. Wsparcie może też 
być przeznaczone przez mikro, 
małe i średnie firmy na wdro-
żenie wyników prac badawczo-
-rozwojowych, które powstaną 
podczas realizacji projektu.

W czterech poprzednich, 
rozstrzygniętych już naborach 
na innowacje, do dofinansowa-
nia wybrano łącznie 72 projekty. 
Wsparto je łącznie kwotą 184 
mln zł.  – Dzięki temu powsta-
ły już lub powstają na przykład 
centra naukowo-badawcze czy 
nowatorski w skali świata wy-
sięgnik do kamer, przeznaczo-
ny do stabilizowania obrazu 
podczas kręcenia scen pości-
gu – wylicza dyrektor OCRG 
Roland Wrzeciono. - Opraco-
wywana jest też np. technolo-
gia produkcji folii, która chroni 
rośliny i glebę przed szkodli-
wym działaniem soli drogowej, 
prowadzone są badania nad 
lżejszą i wydajniejszą półosią 
do aut osobowych. Poza tym 
realizowany jest np.  projekt, 
który zmierza do wyeliminowa-
nia stosowania antybiotyków 

w hodowli drobiu i zastąpienia 
ich probiotykami oraz mieszan-
kami ziołowymi. Wśród wspar-
tych dotacjami projektów jest 
także taki, w ramach którego 
jedna z firm chce opracować 
zintegrowany układ napędowy 
do elektrycznych minibusów, 
a inna będzie pracować nad 
nowatorską instalacją do uzdat-
niania biogazu dla biogazowni 
o małych mocach.

Dzięki funduszom na innowacje w firmie MovieBird  powstał m.in. 
nowatorski wysięgnik do kamer   Fot. OCRG

W 2019 roku OCRG roz-
strzygnęło 5 naborów dla 
przedsiębiorców – w sumie 
dofinansowanie otrzyma-
ło 58 projektów firm całego 
regionu Ich łączna wartość 
to ponad 46 000 000 zł. 
Dof inansowano zadania 
dotyczące rozbudowy infra-
struktury usług społecznych, 
innowacje w przedsiębior-
stwach, projekty dotyczące 
współpracy gospodarczej 
i promocji,  nowe produkty 
i usługi w małych i średnich 
formach na pograniczu oraz  
inwestycje dla podmiotów 
ekonomii społecznej.

W TYM ROKU OCRG OGŁOSIŁO 7 NOWYCH NABORÓW 
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD

 66 774 000 ZŁ

Karolina Kondracka

Duże pieniądze trafią do 
osób bezrobotnych w re-
gionie, poprzez wszystkie 
powiatowe urzędy pracy. 
Łączna wartość projektu 
to ponad 47 mln zł, z cze-
go ponad 40 mln zł to 
wsparcie unijne.

To efekt kolejnego naboru 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. Osoby pozo-
stające bez zatrudnienia mogą 
skorzystać z kilku form wspar-
cia. To szkolenia, staże, przygo-
towanie zawodowe dorosłych, 
wyposażenie i doposażenie 
stanowiska pracy oraz otrzy-
manie jednorazowej pomocy na 
podjęcie działalności gospodar-
czej, w tym pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa związa-
nego z podjęciem działalności 
gospodarczej.

Do każdej z osób bezro-
botnych należy podejść indy-
widualnie. – Nie każdy klient 
PUP wymaga pomocy urzęd-
ników. Czasami wystarczy 
dobre pokierowanie do pra-
codawcy. Ale nie każdy jest 
też gotowy, by od razu podjąć 

zatrudnienie. W zależności od 
indywidualnych potrzeb, cza-
sem konieczne jest odbycie 
stażu, a czasem ważne jest 
nabycie kwalifikacji w trakcie 
szkolenia. Niezmiennie du-
żym zainteresowaniem cieszą 
się tzw. dotacje na podjecie 
działalności gospodarczej – 
mówi Maciej Kalski, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu. Jak dodaje, trudno 
jest wskazać konkretną ka-
tegorię osób, która wymaga 
szczególnego zainteresowa-

nia. – Każdy klient PUP wy-
maga analizy jego sytuacj i 
osobistej. Uważam jednak, 
że szczególną uwagę należy 
zwrócić na młodych, by po 
kończonych szkołach chcieli 
zostać w województwie, a ofe-
rowana im praca była na tyle 
atrakcyjna, żeby nie mieli pla-
nów migracyjnych – dodaje.

UNIJNE PIENIĄDZE  
ZMIENIAJĄ SYTUACJĘ

Pieniądze uni jne w zna-
czący sposób wpłynęły na 

obecną, pozytywną sytuację 
na rynku pracy. Efektywność 
zatrudnieniowa jest wysoka, 
a bezrobotni uczestniczący 
w projektach unijnych nie tylko 
znajdywali pracę, ale też zdo-

bywali doświadczenie i kwa-
lifikacje. A to zostanie im na 
całe życie. – Wprawdzie trud-
no jest mówić, w jakim stopniu 
spadek bezrobocia wiąże się 
z wielkością zaangażowanych 
środków i ich źródłem, a w ja-
kim np. z zachodzących pro-
cesów gospodarczych, to bez-
dyskusyjne jest to, że unijne 
fundusze zostały zaangażowa-
ne z dobrym efektem – przy-
znaje dyrektor WUP.

A nowa perspektywa unij-
na to nowe wyzwania, ale też 
obserwowanie zachodzących 
zmian w gospodarce.  - Chce-
my nadal oferować dotacje 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej .  Is totne jest 
to, by wspierać w tym zakre-
sie rozwój firm działających 
w nowoczesnych branżach, 
decydujących też o rozwoju 
opolskiej gospodarki – mówi 
Maciej Kalski.

Unijne miliony dla poszukujących pracy

DO TEJ PORY W RAMACH PROGRAMU:

13 963 OSOBY BEZROBOTNE UZYSKAŁY WSPARCIE 

   9334 OSOBY SKORZYSTAŁY ZE STAŻY 

    1501 OSÓB OTRZYMAŁO DOTACJE NA PODJĘCIE 
 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy to początek zmian w sytuacji wielu osób.     Fot. WUP Opole
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W tym roku zakończył się 
dziewiąty etap przebudo-
wy drogi nr 414. Teraz 
można swobodnie przeje-
chać nowo wyremontowa-
nym odcinkiem między 
Prudnikiem a Białą. Jest 
też atrakcja dla rowerzy-
stów.

Kierowcy jadący drogą 
wojewódzką nr 414 nie 
muszą już pokonywać 

niebezpiecznego wąskiego 
odcinka drogi wśród lip. Daw-
ny ślad drogi zamieniono na 
ścieżkę rowerową, a tuż obok 
wybudowano nową, wygodną, 
szeroką szosę pozwalającą na 
swobodne korzystanie także 

kierowcom ciężkich samocho-
dów, autobusów czy tirów.

Budowa kosztowała łącznie 
31 milionów 300 tysięcy zło-
tych. W trakcie inwestycji zbu-
dowano zatoki autobusowe, 

przebudowano skrzyżowania, 
zamontowano oświetlenie przy 
nowych przejściach dla pie-
szych z azylami.

Prezes firmy Drog-Bud To-
masz Kędzior,  wykonawca 

prac, przypomina, że to kolej-
ny odcinek, który doczekał się 
przebudowy. Teraz przebudo-
wano 6 kilometrów drogi i zbu-
dowano tyle samo kilometrów 
trasy dla rowerzystów.

 Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu Bar-
tłomiej Horaczuk podkreśla, 
że zakończona przebudowa na 
odcinku Biała-Prudnik, to finał 
większych prac budowlanych. 
-  W sumie przebudowaliśmy 
około 35 kilometrów drogi od 
Przysieczy do Prudnika. A to 
był bardzo niebezpieczny od-
cinek, którym teraz podróżuje 
się wygodnie i przyjemnie – in-
formuje. 

Przy ścieżce rowerowej, 
w alei lipowej, powstało też 
miejsce postoju i wypoczynku 
dla podróżnych. Po remoncie 
miłośnicy jednośladów mogą 
swobodnie dojechać z Prud-
nika do Mosznej, pokonując 
tę trasę wyznaczonymi ścież-
kami.

Do Prudnika samochodem i …rowerem

Komfortowy  
przejazd  
przez Paczków
 Po remoncie jest już droga wojewódzka 382 w Pacz-
kowie. To ważny szlak komunikacyjny, biegnący od 
granicy polsko-czeskiej przez Złoty Stok w kierunku 
Opola, a dalej Śląska.

Przebudowę prowadzono na odcinku ponad półtora kilome-
tra. Prace polegały na wzmocnieniu nawierzchni.  Ponadto 
zbudowano chodniki, utwardzono pobocza, zbudowano za-

toki autobusowe, przebudowano skrzyżowania. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo na tej drodze zamontowano też kocie oczka oraz 
oświetlenie.  W Paczkowie przebudowane zostały skrzyżowania 
ulic Jana Pawła II, Wojska Polskiego i Kopernika oraz Jana Pawła 
II i Mickiewicza.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 9 milionów 100 tysięcy 
złotych, a dofinansowanie przekazane przez urząd marszałkowski 
wyniosło prawie 8 milionów 700 tysięcy złotych. Gmina dołożyła 
100 tysięcy złotych.

Nowa nawierzchnia powinna również wpłynąć na zmniejszenie 
hałasu oraz zniwelowanie drgań, przenoszonych na zabytkową 
część zabudowań w centrum Paczkowa. PW

PRZEDSIĘBIORCO!
Na stronie www.opolskie.pl   znajdziesz wzór wniosku  o wpis do bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
Wzór wniosku i wzory oświadczeń z objaśnieniami krok po kroku  

pomogą Ci prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek. 
TO TUTAJ:

https://www.opolskie.pl/2019/12/przedsiebiorco-sprawdz-i-zarejestruj-sie-w-bdo/

Przebudowana droga w Paczkowie to komfort i bezpieczeństwo

SZYMON OGŁAZA, 
członek zarządu województwa opolskiego

– Jeszcze się tak nie zdarzyło, aby ciągu kilku lat tak wiele wydarzyło się na 
drogach naszego województwa. Poprawiony został komfort podróżowania, a do-

bre drogi są wizytówką regionu. Systematycznie ubywa miejsc, które były w złym stanie. Tylko 
w tym roku prowadziliśmy prace na ponad 46 kilometrach dróg wojewódzkich, ważnych nie 
tylko dla regionu. Oddaliśmy do użytku obwodnicę Malni i Choruli, komunikując południową 
część województwa z autostradą A4. Zakończyliśmy przebudowę około 35 kilometrów drogi 
414 do Prudnika, realizujemy kolejne inwestycje na drodze 454 Opole – Namysłów, trwają też 
intensywne prace przy obwodnicy Dobrodzienia. Trudno określić, która inwestycja jest naj-
ważniejsza. Dla kierowców ważna jest zawsze ta, którą właśnie się poruszają. Ale nowe drogi 
na pewno zmieniają układ komunikacyjny województwa, ułatwiają podróżowanie i poprawiają 
bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo pieszych. 

W ROKU 2019 PRACE TRWAŁY NA PONAD 46 KILOMETRACH DRÓG WOJEWÓDZKICH. 
ICH WARTOŚĆ TO PONAD

 291 500 000 ZŁ

Nowa droga omija aleję lipową, wzdłuż której dziś biegnie ścieżka rowerowa  Fot. ZDW Opole
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Opolskie to lider w wy-
dawaniu unijnych pienię-
dzy. Nie tylko potrafimy 
z nich korzystać, ale też 
w atrakcyjny sposób po-
kazać, w jaki sposób są 
inwestowane.

Na opolsk ich  Targach 
Funduszy Europejskich 
zaprezentowały się fir-

my i instytucje z regionu, które 
z powodzeniem wykorzystują 
unijne pieniądze. W Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym 
ustawiono kilkadziesiąt stoisk, 
a na nich przygotowano atrak-
cje dla całych rodzin. To była 
również okazja do opowiedze-
nia o tym, w jaki sposób i na co 
wydawane są fundusze euro-
pejskie.

Marszałek województwa 
Andrzej Buła wyrażał nadzie-
ję, że fundusze, jakie mamy 
do dyspozycji w naszym wo-
jewództwie, sprawiają radość 
mieszkańcom. - Pomagają 
w edukacji, opiece społecznej 
i zdrowotnej, dbają o bezpie-

czeństwo nas i naszych dzieci 
– wymieniał ciesząc się, że tak 
wiele osób uczestniczyło w pik-
niku z funduszami.

Na targach zaprezentowały 
się m.in. lokalne grupy działa-
nia oraz organizacje działające 
na wsiach. Ewa Lis z Nyskiego 
Księstwa Jezior i Gór zachęca-

ła do zwiedzania tych terenów. 
– Okolice Głuchołaz są bardzo 
piękne. Ostatnio część zdro-
jowa przeszła rewolucję, teraz 
to jeden z piękniejszych zakąt-
ków naszego regionu. Paczków 
może pochwalić się swoimi hi-
storycznymi walorami. Dodat-
kowo mamy szlak czarownic – 
opowiadała.

Maria Rogucka z Wilamo-
wic Wielkich częstowała od-
wiedzających regionalnymi 
przysmakami. Były placki, go-
łąbki, ser z kminkiem oraz pie-
rogi. – Opolska wieś jest boga-

ta w produkty tradycyjne. Mamy 
połączenie Kresów Wschodnich 
z naszymi potrawami śląskimi – 
mówiła.

A promocja regionalnych 
produktów tradycyjnych jest 
możliwa także m.in. dzieki unij-
nym funduszom.

Unijne dotacje umiejętnie 
wykorzystuje również Muze-
um Śląska Opolskiego. To nie 
tylko miejsce wystaw, ale rów-
nież licznych animacji dla dzieci 
i młodzieży. – Teraz, w okresie 
przedświątecznym, pieczemy 
pierniczki, tworzymy ozdoby 

świąteczne. Każdy może dać 
upust swojej fantazji i swoim 
umiejętnościom artystycznym 
– opowiadała Patrycja Farys 
Kawalec z działu edukacji Mu-
zeum.

Regionalne Centrum Roz-
woju Edukacj i  pokazywało 
urządzenia, w które są wypo-
sażone warsztaty edukacyjne. 
Dużą ciekawość, zwłaszcza 
najmłodszych, wzbudziły robo-
ty. Radosław Trzciński zachęcał 
młodzież do programowania 
i zabaw z robotami. – Dzięki 
nim można uczyć się progra-
mowania. Zabawa z robotami 
wprowadza do radzenia sobie 
z nowoczesnymi urządzeniami, 
które nas otaczają, od ekspresu 
do kawy po maszyny znajdują-
ce się na hali produkcyjnej – 
dodawał.

Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego przygotował 
miasteczko rowerowe. Można 
było też sprawdzić się na re-
fleksometrze. W trakcie targów 
zainteresowane osoby mogły 
bezpłatnie wykonać niektóre 
badania medyczne, m.in. test 
pod kątem wykrycia żółtaczki.

Tegoroczne targi zgromadzi-
ły tłumy Opolan, którzy poprzez 
zabawę i atrakcyjne spędzenie 
czasu mogli się przekonać, że 
efektywne wydawanie unijnych 
funduszy ma naprawdę dużą 
moc.

Pokazaliśmy naszą moc 

260 uczniów  z całego 
województwa opolskiego 
otrzymało stypendia mar-
szałka w ramach projektu 
„Wspieramy najlepszych 
III”.

Trzy tysiące złotych w mie-
sięcznych ratach - tyle 
otrzymają uczniowie w 

ramach projektu „Wspieramy 
najlepszych III”. To nie tylko do-
cenienie najzdolniejszych, ale 
konkretne wsparcie, które ma 
pomóc w opłacie dodatkowych 
zajęć, wesprzeć przy zakupie 
książek, pomocy naukowych czy 
ułatwić wyjazdy zagraniczne. 
W tym roku na złożonych 1000 
wniosków zakwalifikowano 260 
uczniów. Jak podkreślał mar-
szałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła, pokazujemy, jak 
wielu mamy uzdolnionych ucz-
niów, a także to, że samorząd 
województwa podejmuje dzia-
łania na rzecz ich wspierania. 
- Podobnie jak my, dorośli, pra-
cując liczymy na nagrodę, tak 

samo i oni zasługują na te spe-
cjalne wyróżnienia. Taką właś-
nie nagrodę przygotowaliśmy 

dla najzdolniejszych. Od 2008 
roku prowadzona jest polityka 
wspierania najzdolniejszych. Do 

tej pory nagrodziliśmy za uzdol-
nienia ponad 3 tysiące młodych 
ludzi – wyliczał marszałek. 

W trakcie gali uzdolnionym 
uczniom gratulował również 
wicemarszałek województwa 
opolskiego, Roman Kolek, 
podkreślając, że podobnie, jak 
w sporcie i tutaj mamy do czy-
nienia ze zdrową rywalizacją. 
– Jesteście zdolni i to do was 
należy przyszłość. Wykorzystaj-
cie swoją wiedzę do czynienia 
dobra – apelował Roman Kolek. 
 PW

Targi były okazją do zdobycia wielu informacji, ale też nie brakowało tu atrakcji dla najmłodszych

W RPO NA LATA 2014 -2020 PODPISANO JUŻ 1192 UMOWY  
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA 

3 263,32 MLN PLN

Mamy kolejnych stypendystów

WSPIERAMY  
NAJLEPSZYCH III

To już trzecia edycja unijne-
go projektu, skierowanego do 
uczniów i uczennic szkół po-
nadpodstawowych z wojewódz-
twa opolskiego, uzdolnionych 
w zakresie nauk matematycz-
nych, przyrodniczych, informa-
tycznych, języków obcych lub 
przedsiębiorczości. Najlepsi 
otrzymują stypendia marszał-
ka województwa w wysokości 
3000 złotych rocznie.

To tylko część z 260 tegorocznych stypendystów marszałka województwa opolskiego 
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Dzięki współpracy Samorządu Województwa 
Opolskiego z Powiatem Brzeskim w Zespole 
Szkół Budowlanych otwarto nowoczesną pra-
cownię samochodową wartą ponad pół milio-
na złotych. 

To finał realizacji projektu Regionalnego  Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wsparcie 
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regio-

nu branżach”. Oprócz modernizacji bazy kształcenia 
praktycznego, szkoła  wzbogaciła się też o wyposaże-
nie kilku pracowni do realizacji zajęć przygotowujących 
przyszłych mechaników, logistyków, budowlańców czy 
sprzedawców. 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu został wyposa-
żony w nowoczesny sprzęt. O urządzenia wzbogacono 
pracownie, w których odbywa się zarówno kształcenie, 
jak i przeprowadzane są egzaminy zawodowe. Dodat-
kowo szkoła otrzymała sprzęt komputerowy, rzutniki, 
drukarki. Uczniowie mają obecne dostęp do czterech 
pracowni od logistycznej i komputerowej po prawdziwy 
warsztat samochodowy. Ten wyposażony jest w urzą-
dzenia do diagnostyki, nowoczesny sprzęt do naprawy 
pojazdów i wymiany kół. 

PEŁNA PROFESJONALIZACJA
O tym, że to jedna z największych inwestycji w ostat-

nich latach, mówiła dyrektor szkoły Renata Jabłońska-
-Denes. – Nasi uczniowie mają zapewnione kształcenie 

na bardzo wysokim poziomie. Po doposażeniu warszta-
tów mogą też przygotowywać się do przyszłego zawo-
du w warunkach zbliżonych do firm, np. logistycznych. 
Wspiera nas Samorząd Województwa Opolskiego. 
Jesteśmy szkołą zawodową, kształcimy tutaj młodych 
rzemieślników. To oni w przyszłości będą zasilać rynek 
pracy. Muszą mieć pewność, że po zakończeniu edu-
kacji będą zatrudnieni i mogą liczyć na dobrą wypłatę 
– dzieliła się spostrzeżeniami dyrektor szkoły.

Norbert Muszyński uczy się w klasie technika samo-
chodowego i już niejednokrotnie pomagał w warszta-
cie samochodowym oraz samodzielnie przeprowadzał 

niektóre naprawy – Warsztat w szkole jest podobny do 
tego, w którym pracujemy w trakcie praktyk. Korzystam 
w trakcie zajęć z profesjonalnych urządzeń do diagno-
styki. Takie komputery można spotkać jedynie w pro-
fesjonalnych stacjach diagnostycznych. Dzięki temu 
możemy świetnie przygotować się do naszego zawodu 
- podkreślał. 

NOWOCZEŚNIE DZIĘKI FUNDUSZOM
Nauczyciel przedmiotów zawodowych, Roman Zię-

ba, informował, że choć warsztat w  szkole funkcjonuje 
od wielu lat, to dopiero unijny projekt pozwolił go wyre-
montować i wyposażyć. - Dzięki wsparciu urzędu mar-
szałkowskiego i powiatu powstają właśnie takie miej-
sca. A na początku warsztat funkcjonował m.in. dzięki 
lokalnym przedsiębiorcom – mówił. 

Ten unijny projekt realizowany jest przez Samorząd 
Województwa Opolskiego. Pieniądze na ten cel dołożył też 
powiat brzeski. Całość prac pochłonęła ponad 520 tysięcy 
złotych. Dofinansowanie dla brzeskiej szkoły, przekazane 
przez marszałka województwa opolskiego, wyniosło 445 
tysięcy złotych, a powiat dołożył 78 500 złotych. 

W Brzegu świetnie kształcą młodzież

Przyszli mechanicy kształcą się w Brzegu w pracowni, 
wyposażonej jak prawdziwy warsztat samochodowy

Poznają przyrodę, rozmawia-
ją o ekologii, obserwują świat 
wokół siebie. Ponad 5 tysięcy 
uczniów z całego województwa 
bierze udział w lekcjach z bioróż-
norodności w Mosznej.

Młodzież z województwa opolskie-
go,  przebywając na terenie par-
ku w Mosznej, może podpatry-

wać życie ptaków, poznawać rośliny czy 
np. … mierzyć obwody drzew. Jak się 
okazuje, staw Kalusznik kryje w sobie 
wiele przyrodniczych tajemnic. To tutaj 
można obserwować życie roślin, owa-
dów, poznawać gatunki trawy i specyfikę 
okolicznych stawów. 

To wszystko jest możliwe dzięki 
unijnemu projektowi pn. „Śladami bio-
różnorodności w sercu Opolszczyzny 
– bogactwo przyrody gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz powiatu krapkowi-
ckiego”.

Grzegorz Krzyśków, organizator za-
jęć, podkreśla, że ten projekt świetnie 

wpisuje się w potrzebę edukacji o przy-
rodzie. – Dyskutujemy o zmianach, ja-
kie zachodzą na świecie. Zajęcia są tak 
przygotowane, aby zainteresowały dzie-
ci, a one – jak zauważamy – chętnie się 
angażują – mówi Grzegorz Krzyśków.

 – Oprowadzamy dzieci po parku, 
podpatrujemy zwierzęta, pokazujemy 
współzależność przyrody. Dzieci rzuca-
ją włóczką do siebie i mówią o tym, co 
je łączy. Później przenosimy to na życie 
parku. Każdy otrzymuje lupę i może ob-
serwować przyrodę z bliska – opowiada 
instruktor Zofia Cholewa. 

 – W lesie zbieraliśmy szyszki, obser-
wowaliśmy rośliny. Pani, która nas opro-
wadzała, pokazywała ptaki i wspólnie 
odszukiwaliśmy, jaki to jest gatunek. Naj-
ciekawsze zajęcia były nad stawem. Do-
piero teraz zobaczyłam, jak wiele życia 
jest pod wodą – relacjonuje z przejęciem 
jedna z uczestniczek zajęć, Agnieszka, 
z zespołu szkół w Dobrodzieniu.

 – Ten unijny projekt to wiele zapla-
nowanych działań – mówi Stanisław 

Przyroda pełna życia

Liderem projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bo-
gactwo przyrody gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz powiatu krapkowi-
ckiego” jest samorząd województwa, a wspomniane samorządy lokalne 
to jego partnerzy. Projekt za ponad 5 milionów złotych, dofinansowany 
z UE prawie 4 milionami złotych, to kompleksowe przedsięwzięcie, które-
go celem jest upowszechnienie wiedzy o bioróżnorodności biologicznej 
oraz potrzebie ochrony istniejącego ekosystemu. Programem zostanie 
objętych około 5 tysięcy osób. W przyszłości w Mosznej powstanie też 
Centrum Ochrony Bioróżnorodności.

Dzieci podczas lekcji bioróżnorodności w parku w Mosznej m.in. mierzyły obwody 
drzew

Rakoczy, członek zarządu wojewódz-
twa opolskiego. To m.in. inwentaryzacja 
przyrodnicza gminy Strzeleczki,  wyko-
nanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 
na terenie parku w Dobrej, zielone szkoły 
i wyjazdy edukacyjne, plenery i konkursy, 
wydawnictwa. Ale to także inwestycje.

 – Chcemy utworzyć Centrum Ochro-
ny Bioróżnorodności na terenie parku 

w Mosznej, przede wszystkim związane 
z ochroną i rewitalizacją stawu Kalusz-
nik – mówi Stanisław Rakoczy. – Zapla-
nowaliśmy zagospodarowanie terenu 
wokół stawu i samego akwenu,  m.in. 
utworzenie na nim stanowisk do obser-
wacji cennych przyrodniczo zbiorowisk 
wodnych. 

PW

Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego 
w kluczowych dla regionu branżach” realizowa-
ny przez Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego i 11 samorządów powiatowych, zakończy się 
w roku 2020. Kosztował ponad 29,4 mln złotych. 
Dzięki niemu w całym regionie powstały 23 nowo-
czesne obiekty kształcenia zawodowego.



www.opolskie.pl

OPOLSKIE WIADOMOŚCI REGIONALNE  Grudzień 20198
OCHRONA ZDROWIA

Karolina Kondracka

Opolskie szpitale będą mogły 
kupić kolejne nowoczesne tomo-
grafy, aparaty RTG czy sprzęt 
diagnostyczny, służący wykrywa-
niu chorób nowotworowych i cy-
wilizacyjnych. Zyskają również 
mamy i dzieci. To efekt jednego 
z konkursów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

Blisko 19 milionów złotych to war-
tość 16 projektów, które otrzymają 
unijne dofinansowanie w kwocie 

ponad 13,5 miliona złotych. W szpitalu 
w Strzelcach Opolskich za niemal 2 milio-
ny zł zmodernizowany zostanie odcinek 
ginekologiczny oddziału ginekologiczno-
-położniczego. Pojawi się też nowe wypo-
sażenie i sprzęt. Kolejny projekt wesprze 
także opolskie mamy i dzieci, przebywa-
jące w opolskim Klinicznym Centrum Gi-
nekologii, Położnictwa i Neonatologii. Tu 
również trafi nowoczesna aparatura ra-
tująca życie i zdrowie. Dwa nowoczesne 
tomografy kupią Krapkowickie Centrum 
Zdrowia i ZOZ w Głubczycach. Cyfryza-
cję przejdzie pracownia rentgenowska 
w Opolskim Centrum Onkologii.

STOP NOWOTWOROM 
 I CHOROBOM CYWILIZACYJNYM 

Głubczycki ZOZ bardzo efektywnie 
korzysta z funduszy unijnych na popra-
wę jakości leczenia i diagnostyki. W tym 
roku zakończono realizację trzech 
unijnych projektów - to informatyzacja  
szpitala, nowe łóżka i sprzęt rehabilita-
cyjny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo 
– Leczniczego oraz zakup stołów, lamp 
operacyjnych i aparatów anestezjolo-
gicznych. – Z własnych środków takie 
zakupy byłyby niemożliwe. Obecnie je-
steśmy w trakcie doposażenia oddziału 
ginekologicznego w nowoczesny sprzęt, 
dedykowany mamie i dziecku. Teraz cie-
szy nas nowoczesny tomograf, z którego 
za kilka miesięcy będą mogli korzystać 
pacjenci. Posiadamy jeden tomograf za-
kupiony dzięki samorządowi wojewódz-
twa, ale ma on już kilka dobrych lat. 
Nowy zapewni dokładną diagnostykę 
w celu wykluczenia bądź potwierdzenia 
zmian nowotworowych i ewentualnego 
dalszego leczenia – opowiada Tomasz 
Janyk, zastępca dyrektora ds. admini-
stracyjno-technicznych głubczyckiego 
szpitala.

BIAŁA – MAŁY SZPITAL 
DUŻYCH MOŻLIWOŚCI 

Do bialskiego szpitala trafiają pa-
cjenci  z różnymi dolegl iwościami. 

Nowoczesne i lepiej  
wyposażone szpitale

Dzięki funduszom unijnym w każdym opolskim szpitalu pracuje nowoczesny sprzęt, 
służący pacjentom

Piotr Wrona

Ponad 22 miliony 330 tysięcy zło-
tych, to kolejne unijne pieniądze, 
które pozwolą kontynuować pro-
gram Samorządu Województwa 
Opolskiego, związany ze wspar-
ciem mam i dzieci.

W tym rozdaniu proponowane 
usługi zdrowotne obejmą prawie 
17 tysięcy osób. Obok Klinicz-

nego Centrum Ginekologii Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu, projekty będą  re-
alizować również Strzeleckie Centrum Ob-
sługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, 
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich 
oraz  Lekarze Ginekolodzy – Mączka – 
Spółka partnerska. Instytucje te w part-
nerstwie z innymi szpitalami będą niosły 
wsparcie dla mam i dzieci.

Ginekolog Marek Mączka, który wyko-
nuje badania prenatalne, chwali program 
i zaznacza, że dzięki niemu udało się za-
pobiec dalszemu rozwojowi chorób wśród 
dzieci, będących jeszcze w łonie mamy. – 
Panie zdają sobie sprawę z korzyści, jakie 
płyną z wczesnej diagnostyki.  Jesteśmy 

w stanie wykryć różne wady, a dzieci mają 
dużą szansę na przeżycie po porodzie. 
Niektóre wady możemy leczyć wewnątrz-
macicznie – zaznacza lekarz.

Szef Krapkowickiego Centrum Zdro-
wia, Marcin Misiewicz, zauważa, że szcze-
gólnie szkoły rodzenia spowodowały, że 
młode mamy pozbywają się wielu obaw 
i odnajdują odpowiedź na wiele pytania. 
– W powiatach krapkowickim, prudnickim 
i głubczyckim będziemy proponować m.in. 
poradnictwo laktacyjne, fizjoterapię oraz 
szkoły rodzenia. Doświadczenia z pierw-
szego programu pokazują, że kobiety są 
bardzo tym zainteresowane. Czują się 

bezpiecznie, wiedzą, że otrzymują kom-
pleksową opiekę – informuje.

Dyrektor szpitala w Strzelcach Opol-
skich, Beata Czempiel, podkreśla, że to 
wsparcie i wyjście do kobiet z różnymi 
formami opieki jest bardzo udane. Mło-
de mamy są bardzo świadome, mają też 
inne podejście do ciąży w porównaniu 
z tym, co było trzydzieści lat temu. Bada-
nia prenatalne uspokajają, a perspektywa 
pomocy po narodzinach dziecka sprawia, 
że są one bardzo aktywne, chcę rozma-
wiać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. 
To wsparcie, jak mówią, jest im bardzo po-
trzebne – dodaje Beata Czempiel.

ROMAN  
KOLEK, 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

  – Oprócz ogromnych pieniędzy 
unijnych przeznaczamy na ochronę 
zdrowia również pieniądze z budże-
tu województwa. W tym roku były to 
m.in. wkłady własne do projektów unij-
nych, składanych przez nasze szpitale 
– w sumie ponad 3 miliony 300 tysięcy 
złotych.,Pozwalają one ubiegać się szpi-
talom o dofinansowanie z UE na popra-
wę jakości leczenia. To także doposa-
żenie szpitali w sprzęt i specjalistyczną 
aparaturę – ponad 1 milion 650 tysięcy 
złotych kosztowały m.in. aparat do terapii 
ECMO w Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym, doposażenie Zakładu Radiote-
rapii w Opolskim Centrum Onkologii, no-
woczesne łóżka dla Klinicznego Centrum 
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
czy wyposażenie czterech ambulansów 
medycznych dla Opolskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego. Nowoczesna 
aparatura i sprzęt  służą pacjentom w ca-
łym regionie.

– Będziemy mieli możliwość lepszej 
d iagnostyki .  Sprzęt zakupiony do 
Pracowni Endoskopowej usprawni 
diagnostykę i leczenie chorób nowo-
tworowych układu pokarmowego. To 
procesor HDTV ze źródłem światła, 
gastroskop HDTV, kolonoskop HDTV 
z opcją regulacji, monitor HDTV z ra-
mieniem do monitora oraz wózek en-
doskopowy z pojemnikiem, pompa 
powietrza, uchwyt do pompy, testery 
szczelności – wymienia ordynator 
Zdzisław Juszczyk. Inwestycja wpły-
nie na podniesienie dostępności do 
diagnostyki i wydajności leczenia cho-
rób cywilizacyjnych. Całkowita war-
tość to prawie 290 tys. zł., blisko 250 
tys. zł pochodzi z UE.

PIERWSZA  
W WOJEWÓDZTWIE 

KOMORA HIPERBARYCZNA 
W szp i ta lu  w Nys ie  powstan ie 

pierwsza w województwie komora 
hiperbaryczna.  - To jedna z form le-
czenia, czasem podstawowa w przy-
padku oparzeń, zgorzelin kończyn 
czy sepsy. Także wtedy, gdy pacjent 
nie reaguje na antybiotyki – wyjaśnia 
dr Norbert Krajczy, dyrektor szpitala. 
-  Cieszymy się, że ta komora będzie 
jako pierwsza w województwie finan-
sowana przez NFZ, procedury też 
będą finansowane. Chcielibyśmy ją 
uruchomić już w pierwszym półroczu 
przyszłego roku. Do tego potrzeby jest 
odpowiednio przeszkolony personel, 
który przejdzie szkolenie w jedynym 
ośrodku hipotermii w Polsce w Gdyni 
- dodaje. W tej chwili najbliższe komo-
ry są we Wrocławiu i Siemianowicach 
Śląskich. 

Coraz lepsza opieka  
nad matką i dzieckiem 

Z programu zdrowotnego skorzystało 
do tej pory:

14 748 kobiet  i  11 621 dzieci

Program opieki nad matką i dzieckiem to także rehabilitacja najmłodszych mieszkań-
ców regionu
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KULTURA

Piotr Wrona

Z a r z ą d  Woj ewó d z t w a 
Opolskiego postanowił 
o przekazaniu ponad 5 
milionów 500 tysięcy 
złotych na działania dla 
organizacji pozarządo-
wych w sferze kultury, 
sportu i turystyki. Aby 
zdobyć pieniądze, trzeba 
wziąć udział w konkur-
sach. Pierwsze z nich już 
ruszyły.

Bardzo dobra wiadomość 
to informacja, że na rok 
2020 będzie więcej pie-

niędzy. We wszystkich tych 
działaniach do podziału między 
organizacje pozarządowe bę-

dzie w sumie 5 550 000 złotych. 
Na inicjatywy kulturalne 

przeznaczono pół miliona zło-
tych. Jest to wzrost o 78% 
w stosunku do tego roku – te-
raz budżet ten wynosił 280 tys. 
złotych. 

W dziedzinie sportu przy-
szłoroczny budżet konkursowy 
wyniesie 4 550 000 złotych. 
W tej sferze zarząd wojewódz-
twa ogłosi w sumie pięć kon-
kursów. Nowością jest konkurs 
zatytułowany „Marszałkowski 
Klub Sportowy”, dotyczący upo-
wszechniania sportu w małych 
środowiskach. Tutaj przekazana 
kwota to 500 tysięcy złotych. 

Zamierzenie jest takie, by 
dofinansować około 50 klubów 
kwotami do 10 tysięcy złotych. 

To właśnie te małe kluby naj-
bardziej integrują lokalne środo-
wiska, stąd skierowana właśnie 
do nich propozycja.

Kolejne konkursy sportowe 
adresowane są do związków 
i stowarzyszeń prowadzących 

działalność interdyscyplinarną, 
klubów sportowych szkolących 
w dyscyplinach objętych syste-
mem sportu młodzieżowego, 
na wspieranie najwyższych 
klas rozgrywkowych oraz na 
wsparcie zadań, realizowanych 

w ramach projektów, progra-
mów i funduszy centralnych. 

Szczegółowe informacje 
o konkursach dostępne są pod 
linkiem:  https://bip.opolskie.
pl/typy-tresci/otwarte-kon-
kursy-ofert/.

Więcej pieniędzy na konkursy 

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA KULTURĘ  
W 2019 R. TO M.IN.:

 408 000 zł  –  dla organizacji pozarządowych w konkursach  
   i na współorganizację 63 wydarzeń
 635 000 zł – konserwacja i restauracja zabytków

 194 500 zł – realizacja projektu „ Edukacja kulturowa 
   Opolszczyzny – Eduko”

 110 000 zł – nagrody dla twórców, animatorów  
   i wydarzeń kulturalnych

 1 968 930 zł – wkłady własne do projektów ministerialnych  
   i europejskich realizowanych przez  
   wojewódzkie instytucje kultury

Wspominali stan wojenny
Wspomnienia stanu wojennego wciąż są żywe w pamięci 

działaczy podziemia antykomunistycznego. Role były różne, 
od roznoszenia ulotek po organizowanie w licznych zakładach 
struktur związków zawodowych. Tradycyjnie już marszałek wo-
jewództwa zorganizował dla ludzi wolności rocznicowy koncert. 
Tym razem na scenie opolskiego teatru wystąpiła Małgorzata 
Ostrowska.

Wydarzenie muzyczne zostało poprzedzone wręczeniem Od-
znak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, które 
trafiły do działaczy Solidarności z Brzegu - Kazimierza Kozłowskie-
go i Walentego Wantucha.

Z Dariuszem Byczkow-
skim,  wiceprzewodni-
czącym Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego, 
rozmawia Daniel Palimą-
ka

Województwo opolskie po-
siada wspaniałe dziedzictwo 
kulturowe – wiele miejsc, bu-

dynków, wydarzeń. Czy we-
dług Pana samorządy posia-
dają wystarczające narzędzia 
i kompetencje, by to dziedzi-
ctwo chronić i promować?

 – Bez wątpienia Opolszczy-
zna jest regionem, gdzie bo-
gactwo, jakie nam pozostawili 
przez pokolenia mieszkańcy 
tej ziemi, jest potężne. Liczne 
zamki i pałace, piękne kościoły 
budowane w różnych okresach 
i w różnej technologii, rzeźby 
czy obrazy znajdują się właści-
wie w każdej miejscowości na-
szego województwa. Bogata hi-
storia i położenie geograficzne 
powodowały, że region odwie-
dzany był przez znakomitych 
twórców, artystów i kupców, 
którzy pozostawili wiele wspa-
niałych dzieł sztuki. To boga-
ctwo powoduje, że na dbałość 
i konserwację tych zasobów 
potrzebne są niemałe pienią-
dze i siły ludzkie. Dlatego też, 
mimo że samorządy w swych 
budżetach przeznaczają sporą 

część na ochronę konserwa-
torską, to tylko kropla w morzu 
potrzeb. Bardzo ważne jest, by 
takie regiony jak nasz, bardzo 
mocno usiane zabytkami, mo-
gły korzystać z dodatkowych 
funduszy wspólnotowych i rzą-
dowych, bo to mogłoby skutecz-
nie wesprzeć samorządy w tym 
względzie. Bardzo ważnym ele-
mentem jest też dobra współ-
praca z urzędem konserwatora 
zabytków, który powinien także 
dysponować dużo większym 
budżetem. Samorządy starają 
się radzić sobie jak mogą, czy-
niąc swoistą gradację pilności 
zadań, jednak do optymalnych 
oczekiwań jest daleko.

Jest Pan wieloletnim rad-
nym sejmiku. Jak postrzega 
Pan rolę samorządu woje-
wództwa  w zakresie ochrony 
naszego dziedzictwa kulturo-
wego?

 – Samorząd województwa 
opolskiego jest organem prowa-

dzącym dla wielu instytucji kul-
tury, w tym muzeów, bądź jest 
właścicielem obiektów zabytko-
wych, takich jak zamki czy pa-
łace. To powoduje, że niemała 
kwota w budżecie musi być co 
roku zapisana na prowadzenie 
tych placówek. Własność obiek-
tów zabytkowych powoduje, że 
należy też szukać pieniędzy za-
równo na bieżącą konserwację, 
jak i na duże remonty. Władze 
województwa przez ostatnie 
lata nie zmarnowały żadnej 
szansy na pozyskanie fundu-
szy zewnętrznych potrzebnych 
na ochronę dziedzictwa. Sto-
imy teraz przed ważnym mo-
mentem programowania na-
stępnej perspektywy unijnych 
funduszy. Dlatego też musimy 
dobrze przygotować strategię, 
następnie mocno negocjować 
regionalny program operacyjny 
dla województwa, by od 2021 
można było przeznaczać ko-
lejne dotacje na nasze obiekty 
zabytkowe.

Na co dzień prowadzi Pan 
Muzeum Piastów Śląskich, 
placówkę, pełną wspania-
łych dzieł sztuki. Czy pro-
mocja naszych zasobów 
w regionie jest wystarczają-
ca i czy przynosi oczekiwa-
ne efekty?

 – Promocji dzieł sztuki czy 
zabytków nigdy za dużo. Jed-
nak zarówno instytucje, jak 
i samorządy mają na ten cel 
ograniczone fundusze. Dla-
tego też czasami musimy re-
zygnować z wielkich kampanii 
promocyjno – reklamowych 
na rzecz organizowania wy-
darzeń cyklicznych, których 
zasięg rozrasta się sukcesyw-
nie z roku na rok. Ważne jest 
też przygotowywanie wystaw 
czasowych, związanych z wy-
darzeniami bieżącymi i ze-
stawianych z wydarzeniami z  
historii, wspieranie plenerów, 
czy organizowanie wernisaży, 
wystaw i warsztatów dla regio-
nalnych twórców.

Chrońmy nasze dziedzictwo

ZBIGNIEW KUBALAŃCA, wicemarszałek województwa opolskiego:

 – Cieszę się, że coraz więcej pieniędzy możemy przeznaczać na działalność or-
ganizacji społecznych w sferze kultury, sportu i turystyki. To nasza odpowiedź na 
ogromne potrzeby tych środowisk, jakie obserwujemy.  A przypomnę, że co roku, obok 

konkursów, przeznaczamy również pieniądze m.in. na stypendia czy współorganizację wydarzeń 
w tych sferach. Nowością tych konkursów jest aspekt ekologiczny – nie będzie już możliwości sfi-
nansowania z pieniędzy samorządu województwa plastikowych materiałów jednorazowych. Doty-
czy to szczególnie wydarzeń sportowych, a chodzi np. o plastikowe naczynia. W samym urzędzie, 
w trosce o środowisko,  także wprowadziliśmy zasady związane z minimalizowaniem używania 
plastiku. 
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Lepsza jakość życia na wsi
Violetta Ruszczewska

Samorząd Województwa 
Opolskiego ma na lata 
2014-2020 około 240 mi-
lionów złotych na dzia-
łania skupione wokół 
największych potrzeb ob-
szarów wiejskich. Więk-
szość tych pieniędzy po-
dzielono już na projekty, 
służące mieszkańcom wsi.

Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich to  wsparcie 
finansowe i projekty, które 

wpływają na rozwój terenów 
wiejskich. Służą one przede 
wszystkim poprawie konkuren-
cyjności rolnictwa, zarządzaniu 
zasobami naturalnymi i popra-
wie warunków życia na wsi.

Dzieki pieniądzom, którymi 
dysponuje urząd marszałkow-
ski,  udało się już zrealizować 
w regionie trzy duże projekty, 
dotyczące scalania gruntów. 
Rolnicy, zamiast rozporoszo-

nych kilkunastu działek, dzięki 
pracom scaleniowym mają jed-
ną, dwie działki, które łatwiej 
im obsiewać czy też zbierać 
plony. 

PROW to także poprawa ja-
kości dróg lokalnych. W woje-
wództwie opolskim prawie 55 
km takich dróg lokalnych zosta-
ło przebudowanych lub zyskało 
nową nawierzchnię. Dzięki tym 
inwestycjom łatwiejsza staje się 
droga do pracy, szkoły czy też 
ośrodka zdrowia. To też sku-
teczniejsze dotarcie do przed-
siębiorców. Jedna z takich dróg 
prowadzi z Kujakowic Górnych 
do krajowej S11 w Gotartowie.  
Jak mówi marszałek Andrzej 
Buła,  dla kogoś, kto dużo pod-
różuje, ważna jest autostrada, 

ale dla mieszkańców Kujako-
wic ważna jest właśnie ta dro-
ga z Gotartowa.  – A PROW 
to właśnie kilkadziesiąt takich 
inwestycji za pieniądze europej-
skie, które bezpośrednio służą 
mieszkańcom – dodaje. 

Poprawa jakości wody oraz 
rozbudowa instalacji kanalizacyj-
nej to następny zakres wsparcia 
z pieniędzy PROW.  31 podpisa-
nych w regionie umów  to ponad 
45 mln złotych na inwestycje, 
dzieki którym woda w naszych 
kranach jest czysta i zdrowa. To 
także dbałośc o to, aby ścieki 
nie trafiały do okolicznych rzek 
czy też rowów. 

Pieniądze PROW to także 
lepiej wyposażone domy kultu-
ry wraz z ofertą różnorodnych 

zajęć, zagospodarowane cen-
tra miejscowości czy też odno-
wione obiekty zabytkowe. Te 
inwestycje widzimy wokół nas, 
a korzystają z nich wszyscy 
mieszkańcy. 

PROW w województwie to 
także 10 Lokalnych Grup Dzia-
łania oraz 1 Rybacka Lokalna 
Grupa Działania. Każda lokalna 
grupa to przede wszystkim lu-
dzie, którzy chcą, poprzez wy-
korzystanie lokalnych zasobów, 
stworzyć lepsze warunki życia 
dla wszystkich mieszkańców. Lo-
kalne grupy działania przygoto-
wują i realizują lokalne strategie 
rozwoju. W ich ramach wspiera-
ne są m.in. przedsięwzięcia do-
tyczące zakładania i rozwijania 
działalności gospodarczej, tury-
styki, kultury czy odnowy i rozwo-
ju wsi. To np. remonty kościołów, 
imprezy kulturalne, imprezy oko-
locznościowe. To także rozwój 
przedsiębiorczości – powstało 
wiele firm rodzinych, wiele otrzy-
mało wsparcie na rozwinięcie już 
prowadzonej działalności. 

STANISŁAW RAKOCZY, 
członek zarządu województwa opolskiego:

– Za nami kolejny rok wdrażania programu 
PROW i PO RYBY na Opolszczyźnie. Dla lepszej 
przyszłości obszarów wiejskich, w każdym obsza-

rze naszego życia realizowane są działania, które przyczyniają 
się do rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowy i poprawy infra-
struktury technicznej.  Każde z tych przedsięwzięć ma bardzo 
duże znaczenie, przede wszystkim społeczne – renowacja 
zabytków i przywracanie pamięci o lokalnej historii integruje 
społeczność, nowe drogi lokalne, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, stacje uzdatniania wody - wzmacniają jakość życia, a 
rozwijanie prywatnego biznesu daje miejsca pracy.

Centrum rekreacyjne i zagospodarowany staw w Obrowcu to jeden z ogromnej liczby projektów, realizo-
wanych z pieniędzy PROW w regionie

W ramach PROW na lata 2014-
2020 w regionie rozdyspono-
wano już ponad 99,2 miliona 
złotych na projekty oraz niemal 
74,8 miliona złotych na tzw. po-
dejście LEADER, realizowane 
przez Lokalne Grupy Działania

Piotr Wrona

 Rajdy rowerowe, rozmo-
wy o bezpiecznej jeździe 
na jednośladzie, konkur-
sy, spotkania z kolarzami. 
To tylko niektóre atrakcje 
programu urzędu marszał-
kowskiego i Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Dro-
gowego „Dwa zamiast 
cztery. Opolskie na rowe-
ry”. Efekt to m.in. zwięk-
szone zainteresowanie 
szkółkami kolarskimi. 

Ponad 3500 kilometrów 
przemierzyli organiza-
torzy programu „„Dwa 

zamiast cztery. Opolskie na 
rowery”. Przez trzy miesiące 
odwiedzili  21 szkół w całym 
województwie. W spotkaniach 
wzięło udział 1600 uczniów, 
których odwiedziło 8 ambasa-
dorów rowerowych - trenerów, 
kolarzy, przedstawicieli szkółek 
kolarskich. 

Projekt cieszy zarówno mło-
dzież, jak i nauczycieli. Specjal-

nie powołani w każdej szkole ko-
ordynatorzy rowerowi mówią nie 
tylko o ogromnym zainteresowa-
niu uczniów, ale również o zmia-
nie, jaka zaszła po spotkaniach 
z kolarzami i ich opowieściach. 

NIE TYLKO RAJDY
Katarzyna Baran ze szkoły 

w Dębniku uważa, że akcja wy-
wołała wiele entuzjazmu i popra-
wiła świadomość związaną z bez-
piecznym poruszaniem się po 
drodze na rowerze. - Mamy wiele 
pomocy dydaktycznych, braliśmy 
udział w warsztatach bezpiecznej 
jazdy. Dzieci znają przepisy i ko-
rzystają z miasteczka rowerowe-
go – dodaje.

W akcji bierze również udział 
szkoła w Wawelnie. Tam m.in. 
zorganizowano rajd rowerowy. 
– Dzieci pojechały do bazy Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowe-
go w Polskiej Nowej Wsi. Dziś  
dzieci częściej korzystają z ro-
werów. Chcemy kontynuować 
ten projekt, bo to same korzyści 
– podkreśla nauczycielka Maria 
Ochota.

ZAINTERESOWANIE  
CORAZ WIĘKSZE

Waldemar Bochenek z PSP 
nr 1 w Kluczborku podkreśla, że 
po akcji dzieci częściej zgłasza-
ją się, aby spróbować swoich sił 
w kolarstwie. - Oprócz tego, że 
braliśmy udział w tym programie, 
prowadzimy szkółki kolarskie – 
dodaje.

Marszałek Andrzej Buła cieszy 
się, że w akcję włączyły się nie 
tylko szkoły, ale też policja, a Do-
minik Grabowski z Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego 
zaznacza, że w trakcie spotkań 
wiele czasu poświęcono na pro-
pagowanie bezpieczeństwa. – 
Rowerzyści i piesi są najbardziej 
narażeni w ruchu drogowym. 

Z jednej strony stawiamy więc na 
bezpieczeństwo, z drugiej promu-
jemy zdrowy styl życia.  

Koordynator kampanii z urzę-
du marszałkowskiego  Jarosław 
Piskorski podkreśla, że ucznio-
wie byli bardzo zainteresowani 
spotkaniami. - Organizowaliśmy 
konkursy, rozdawaliśmy kaski, 
kamizelki czy zestawy do napra-

wy rowerów. Otrzymaliśmy infor-
macje od prezesa Opolskiego 
Związku Kolarskiego, że znaczą-
co wzrosło zainteresowanie mło-
dzieży zapisaniem się do szkółek 
kolarskich. Udało się osiągnąć 
wszystkie nasze cele, od pro-
pagowania jazdy na rowerze po 
zwiększenie bezpieczeństwa – 
dodaje.

Rower – to jest to

Jednym z ze sportowych ambasadorów, spotykających się z młodzieżą, jest mistrz - Wojciech Pszczolarski

JESIENNA KAMPANIA „DWA ZAMIAST CZTERY. OPOLSKIE 
NA ROWERY” TO M.IN.:
 21 szkół z całego województwa; 
 1600 uczniów na wszystkich spotkaniach;
 8 ambasadorów sportowych na spotkaniach z uczniami;
 dla szkół - tablice edukacyjne,  fantomy i defibrylatory szkoleniowe, 

stojaki rowerowe, elementy miasteczka ruchu drogowego;
 dla uczniów – kaski i lampki rowerowe, kamizelki i opaski odblasko-

we, klucze rowerowe, zabezpieczenia rowerowe.
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SPOŁECZEŃSTWO

Janusz I. Wójcik

Przedstawiciele Forum Seniorów Samorzą-
du Województwa Opolskiego zaprezentowali 
bogatą działalność opolskich seniorów i ich 
współpracę z młodzieżą podczas międzynaro-
dowej konferencji w czeskiej Pradze z udziałem 
premiera Republiki Czeskiej Andreja Babiša.

Opolskich seniorów reprezentowali przewodni-
cząca Leokadia Kubalańca i wiceprzewodni-
czący Ryszard Rogowski. Sprawy dotyczące 

prowadzenia polityki senioralnej zyskują coraz więk-
sze znaczenie nie tylko w województwie opolskim, 
ale również u naszych czeskich partnerów Dowodem 
na to są liczne inicjatywy współpracy Forum Senio-
rów Samorządu Województwa Opolskiego z czeskimi 
seniorami z regionów partnerskich, a w szczególności 
z Regionalną Radą Seniorów Kraju Ołomunieckiego, 
której przewodniczy Milena Hesová, niezwykle aktyw-
na na niwie współpracy seniorów z naszych regionów. 

W międzynarodowej konferencji w stolicy Czech 
wzięli udział – oprócz czeskich gospodarzy -  rów-

nież goście z Polski, Francji, Holandii i Austrii, którzy 
omawiali problemy demograficzne, społeczne i eko-
nomiczne pokolenia seniorów, patrząc na nie z per-
spektyw różnych krajów i regionów UE. Wystąpienie 

przewodniczącej Leokadii Kubalańcy na temat dzia-
łalności opolskiego forum wzbudziło żywe zaintereso-
wanie blisko trzystuosobowego grona słuchaczy. Na 
pytania dotyczące aspektów formalno-prawnych funk-
cjonowania Forum Seniorów i Forum Młodzieży Sa-
morządu Województwa Opolskiego odpowiadał także 
Tobiasz Gajda, pracownik Biura Dialogu i Partnerstwa 
Obywatelskiego UMWO. Opolska delegacja wywiozła 
z Pragi nowe doświadczenia i nową wiedzę na temat 
różnych modeli polityki senioralnej w poszczególnych 
krajach. Jednym z ważnych zagadnień, poruszonych 
podczas konferencji, było funkcjonowanie tzw. srebr-
nej gospodarki  – czyli rynku dóbr i usług na rzecz 
osób starszych, który przy kryzysie demograficznym 
może być jednym z narzędzi podtrzymania rozwoju 
gospodarczego. 

Udział w konferencji senioralnej w Pradze wieńczy 
bogaty kalendarz polsko-czeskich przedsięwzięć senio-
ralnych z udziałem opolskiego Forum Seniorów. Wśród 
wspólnych wydarzeń były m.in. zawody sportowe, kon-
ferencje, wizyty studyjne i krajoznawcze w Ołomuńcu, 
Brzegu, Opolu, Czeskich Budziejowicach i Jabłonko-
wie.

Ambasadorzy opolskich seniorów

Przewodnicząca Leokadia Kubalańca i wiceprzewod-
niczący Ryszard Rogowski na konferencji w czeskiej 
Pradze

Na zaproszenie marszałka Andrzeja Buły 
stu przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych z całego regionu uczestniczyło 
w corocznym spotkaniu szkoleniowo-in-
tegracyjnym, zorganizowanym przez Biu-
ro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 
UMWO w Pokrzywnej. 

Byli wśród nich m.in. członkowie rad działalności 
pożytku publicznego, Wojewódzkiej Rady Dialo-
gu Społecznego, ochotniczych straży pożarnych, 

uniwersytetów III wieku, spółdzielni socjalnych i wielu 
stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, fundacji i lokal-
nych środowisk. 

Sprawne funkcjonowanie organizacji trzeciego sek-
tora, niezwykle ważne dla budowy społeczeństwa oby-
watelskiego, wymaga stałego doskonalenia wiedzy na 
temat przepisów prawnych, wymiany dobrych praktyk 
i pozyskiwania nowych wiadomości  z zakresu współ-
pracy samorządu województwa z fundacjami i stowa-
rzyszeniami. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zyskali 
niezwykle cenną dla nich wiedzę dotyczącą m.in. party-
cypacji publicznej, czyli włączania mieszkańców i organi-
zacji społecznych w procesy decyzyjne, zasad, standar-
dów oraz planowania i realizacji konsultacji Społecznych. 

Mówiła o tym socjolog dr Agata Bulicz. Funkcjonowanie 
rad działalności pożytku publicznego omówił Andrzej 
Rybus-Tołłoczko, przewodniczący Mazowieckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. W związku z przygo-
towaniami strategii rozwoju województwa opolskiego do 
2030 roku przeprowadzono również debatę na temat po-
trzeb organizacji pozarządowych, które powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w zapisach tego ważnego dokumentu.

Po zrealizowaniu bogatego programu szkolenia jego 
uczestnicy mieli również czas na wzajemne poznanie, 
integrację oraz wymianę cennych doświadczeń w za-
kresie prowadzenia działalności w organizacjach po-
zarządowych na rzecz środowisk lokalnych. Na zakoń-
czenie spotkania w Pokrzywnej, prowadząca szkolenie 
dyrektor Barbara Kamińska z Biura Dialogu i Partner-
stwa Obywatelskiego UMWO zaprosiła wszystkich jego 
uczestników na kolejne spotkanie szkoleniowo-integra-
cyjne za rok.    JIW

Współpraca z trzecim sektorem coraz szersza

Na listopadowej sesji sejmiku radni jednogłoś-
nie przyjęli program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2020 rok. 

Samorząd województwa przewiduje w przyszłym 
roku co najmniej 5 milionów złotych na jego realiza-
cję. Program obejmuje bardzo szeroką sferę dzia-
łalności w regionie, od polityki społecznej i ochrony 
zdrowia po edukację, kulturę, sport, turystykę, bez-
pieczeństwo, ochronę praw mniejszości czy działal-
ność na obszarach wiejskich. Współpraca ma zarów-
no charakter finansowy, jak i pozafinansowy, czyli jest 
to cały system konsultacji, promocji działalności trze-
ciego sektora czy merytorycznej pomocy, udzielanej 
organizacjom.

Szkolenie dla organizacji społecznych

Szkolenia przedstawicieli trzeciego sektora to także 
czas na wymianę doświadczeń i integrację różnych 
środowisk

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego w urzędzie marszałkowskim na co 
dzień  intensywnie współpracuje z organizacjami trzeciego sektora, środowiskami 
obywatelskimi senioralnymi i młodzieżowymi z całego regionu, promuje ich dzia-
łalność i szkoli. Współdziała także z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, 
Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Forum Senio-
rów i Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Wśród najważniejszych partnerów Biura byli w roku 2019:
	 ochotnicze straże pożarne; 

	 Polski Związek Działkowców; 
	 Ludowe Zespoły Sportowe; 
	 Związek Harcerstwa Polskiego, 
	 Stowarzyszenie Współpracy „Polska-Wschód”; 
	 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; 
	 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
	 oraz liczne  środowiska senioralne, młodzieżowe  

i samorządowe z regionu. 

Zapraszamy do kontaktu – tel. 77 4467 847   Znajdź nas na         https://www.facebook.com/biurodialoguumwo/ 
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SREBRNY 
BOHATERON  
DLA POLREGIO

POLREGIO zostało uhonoro-
wane srebrnym BohaterONem 
2019 im. Powstańców Warszaw-
skich za ogólnopolską kampa-
nię edukacyjną REGIObohater. 
W warszawskim Teatrze Wielkim 
odbyła się uroczysta gala pierw-
szej edycji nagrody.

Nagroda BohaterON 2019 im. 
Powstańców Warszawskich została 
ustanowiona przez Fundację Rosa 

i Fundację Sensoria, organizatorów ogólnopolskiej kampanii Boha-
terON – włącz historię!, w celu wyróżnienia tych, których aktywność 
w 2018 roku w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski 
z lat 1918 – 1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. Organi-
zator chce pokazać ogrom pracy ludzi i instytucji oraz jej wyjątkowe 
efekty, a jednocześnie uczcić 75. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kandydata do nagrody mógł zgłosić każdy. Jak podkreśla orga-
nizator, w ciągu niespełna miesiąca nadesłano blisko 200 zgłoszeń, 
spośród których Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał pięciu nomi-
nowanych w każdej kategorii: dziennikarz, firma, instytucja, pasjonat, 
nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna. Decyzją Kapituły 
Nagrody i internautów łącznie wyróżniono 22 osoby, firmy, instytucje 
i organizacje.

POLREGIO otrzymało srebrnego BohaterONa w kategorii "fir-
ma” za ogólnopolską kampanię edukacyjną REGIObohater, którą 
POLREGIO zrealizowało w 2018 roku, włączając się w obchody 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach 
akcji REGIObohater zorganizowano plebiscyt, podczas którego in-
ternauci za pośrednictwem dedykowanej strony www.regiobohater.
pl mogli zapoznać się z sylwetkami 100 regionalnych bohaterów 
i oddać głos na jedną spośród osób z każdego województwa najbar-
dziej ich zdaniem zasługującą na miano REGIObohatera. Autorom 
16 najciekawszych uzasadnień swojego wyboru wręczono nagrody 
w trakcie uroczystej gali w Belwederze. W wyniku akcji 16 pociągów 
POLREGIO – po jednym w każdym województwie – zyskało oprawę 
wizualną z symbolem wybranego REGIObohatera. Tak oznaczone 
składy będą kursować do 2021 roku. Kampania REGIObohater jest 
objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem ak-
cji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec Spółki 

Przewozy Regionalne i Program „Niepodległa”, a partnerem medial-
nym Grupa Wydawnicza Polska Press.

– Poprzez unikatowy projekt REGIObohater zwracamy uwagę 
społeczeństwa na lokalnych, a często zapomnianych bohaterów, 
którzy swoją postawą również dziś stanowią wzór godny do na-
śladowania. Wykorzystujemy nasz potencjał do krzewienia historii 
naszej ojczyzny, w której kolejarze odegrali ważną rolę. To dla nas 
niezwykły zaszczyt móc otrzymać nagrodę przyznaną przez Kapi-
tułę, w skład której weszli Powstańcy Warszawscy, za co w imie-
niu swoim i pracowników bardzo serdecznie dziękuję – powiedział 
Krzysztof Zgorzelski, prezes Przewozów Regionalnych – właścicie-
la marki POLREGIO.

Komitet Organizacyjny Nagrody przyznał także Nagrodę Spe-
cjalną za wytrwałość w dążeniu do prawdy oraz podtrzymywanie 
pamięci o rtm. Witoldzie Pileckim, którą wręczono Zofii Pileckiej-
-Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pile-
ckiego. W kategorii „firma” nagrodzeni zostali także: złotym Boha-
terONem - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Brązowym 
- TOM-TECH, a złoty BohaterON Publiczności przyznano Polskie-
mu Koncernowi Naftowemu ORLEN. W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in.: Powstańcy Warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Ko-
mitetu Honorowego projektu, przedstawiciele partnerów, polskiego 
rządu, dyplomacji, samorządów, wojska, policji, a także reprezen-
tacji polskich spółek i mediów.

BEZPIECZEŃSTWO 
W PODRÓŻY
Zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia
Podróżujesz pociągami POLREGIO? 
Dla wspólnego bezpieczeństwa zawia-
dom o nietypowej sytuacji w pociągu.
Numery alarmowe:
Europejski numer alarmowy112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż miejska 986
Straż Ochrony Kolei 22 474 00 00
Infolinia POLREGIO 703 202 020

TELEFONÓW ALARMOWYCH 
UŻYWAJ TYLKO  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!
Po uzyskaniu połączenia z wybranym 
numerem krótko opisz zdarzenie:
1. Podaj miejsce zdarzenia (adres, 

charakterystyczne cechy)
2. Poinformuj czy jest zagrożenie dla 

życia i zdrowia.
3. Poinformuj czy są osoby poszkodo-

wane – jeśli tak, opisz ich stan.
4. Podaj swoje imię i nazwisko, numer 

telefonu, z którego przekazujesz in-
formacje o zdarzeniu.

5. Czekaj na wskazówki operatora co 
do dalszego postępowania.

6. Nie rozłączaj się do czasu potwier-
dzenia zgłoszenia.

AWARIA W POCIĄGU
•  w sytuacji zagrożenia użyj przycisku 

alarmowego SOS lub interkomu,
•  zachowaj spokój,
•  czekaj na polecenia obsługi pociągu,
•  w razie konieczności zatrzymaj po-

ciąg hamulcem bezpieczeństwa,
•  nie opuszczaj pojazdu bez wyraź-

nego polecenia obsługi pociągu,
•  wciśnij przycisk alarmowy SOS lub 

interkom, zgłosi się maszynista, 
przedstaw problem, maszynista 
podejmie stosowne działania.

 ZADYMIENIE LUB POŻAR  
W POCIĄGU

Będąc w pociągu i dostrzegając za-
dymienie lub pożar:
•  za pomocą przycisku alarmowego 

SOS lub interkomu powiadom ma-
szynistę,

•  powiadom pozostałych pasażerów 
będących w pobliżu,

•  stosuj się do poleceń maszynisty 
oraz obsługi pociągu,

•  w przypadku braku kontaktu z ob-
sługą pociągu powiadom Straż Po-
żarną,

•  w miarę możliwości przystąp do ga-
szenia pożaru przy pomocy sprzętu 
gaśniczego znajdującego się w po-
ciągu,

•  w razie konieczności użyj hamulca 
bezpieczeństwa,

•  po zatrzymaniu pociągu, w razie 
konieczności użyj młotka bezpie-
czeństwa do wybicia szyby wyjścia 
awaryjnego, jak najszybciej ewa-
kuuj się z miejsca zagrożenia (je-
śli to możliwe wyjdź z pociągu lub 
w czasie jazdy pociągu przemiesz-
czaj się w kierunku przeciwnym do 
zagrożenia),

•  przy wysiadaniu z pociągu uważaj 
na sąsiednie tory,

•  nie narażaj się na utratę życia 
i zdrowia.

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA
W przypadku, gdy jadąc pociągiem 
zasłabnie inny pasażer, wykonaj 
niezwłocznie następujące czynno-
ści:
•  powiadom obsługę pociągu przy 

pomocy przycisku alarmowego 
SOS lub interkomu,

•  jeżeli potrafisz, udziel poszkodowa-
nemu pierwszej pomocy,

• pozostań z poszkodowanym do 
przybycia służb medycznych lub 
obsługi pociągu,

•  stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
•  nie narażaj się na utratę życia lub 

zdrowia.

ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ
Jeśli podróżując pociągiem jesteś 
świadkiem zdarzeń mogących wska-
zywać na popełnienie przestępstwa 
lub czynu zabronionego niezwłocznie:
•  powiadom pracowników obsługi 

pociągu o zaobserwowanych zda-
rzeniach,

•  zastosuj się do poleceń obsługi po-
ciągu,

•  nie narażaj się na zagrożenie utra-
ty życia i zdrowia,

•  wciśnij przycisk interkomu, przed-
staw problem, maszynista podej-
mie stosowne działania.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE
Jeżeli jadąc pociągiem zauważysz 
podejrzanie zachowujące się osoby, 
pozostawione bez opieki paczki, ple-
caki lub inne przedmioty wskazujące 
na ryzyko zamachu terrorystycznego, 
niezwłocznie:
• poinformuj obsługę pociągu o po-

dejrzanie zachowujących się oso-
bach lub podejrzanym wyglądzie,

• poinformuj obsługę pociągu o po-
zostawionym bez opieki bagażu,

• nie dotykaj pozostawionych, podej-
rzanie wyglądających przedmiotów,

• nie zbliżaj się do źródła zagrożenia,
• odejdź na bezpieczną odległość,
• stosuj się do poleceń obsługi po-

ciągu,
• nie narażaj się na utratę życia 

i zdrowia,
• wciśnij przycisk alarmowy SOS, 

maszynista podejmie stosowne 
działania.

PAMIĘTAJ!
• Zachowaj szczególną ostrożność 

na dworcach, gdzie zazwyczaj wy-
stępuje duży tłok, a także podczas 
dojazdu do nich, np. w środkach 
komunikacji publicznej.

•  Bądź szczególnie ostrożny pod-
czas wsiadania do zatłoczonego 
pociągu i wysiadania z niego. Ła-
two możesz stać się ofiarą złodziei 
kieszonkowych.

•  W czasie podróży nie pozostawiaj 
bagażu bez opieki – zwłaszcza to-
rebek, plecaków i neseserów.

•  Bądź nieufny w stosunku do nieznanych 
Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajo-
mości zwłaszcza, gdy podróżujesz sam.

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 Podróżnych została uruchomiona bezpłatna, nowoczes-
na aplikacja na smartphony, umożliwiająca zakup biletów POLREGIO online.
Aplikacja mobilna POLREGIO jest częścią internetowej platformy sprzedaży 
biletów POLREGIO online, na którą składa się również system internetowej 
sprzedaży online bilety.polregio.pl. Aplikacja oraz serwis tworzą razem wy-
godny ekosystem sprzedaży biletów w regionach. 
Cały czas zmieniamy się dla Państwa, tak aby dać jak najbardziej optymalny, 
sprawny i szybki dostęp do podróży naszymi pociągami.
Nasza bezpłatna aplikacja to:
• bezpieczne i szybkie zakupy o każdej porze,
• jedno konto, kompatybilne z serwisem www- kupujesz jak chcesz!
• dostęp do biletów 24/h, historia wszystkich zakupów pod ręką!
• połączenia naszych pociągów z każdą z możliwych zniżek.
Aplikacja jest dostępna na systemy Android i IOS.
Zachęcamy do pobierania i korzystania oraz serdecznie zapraszamy na po-
kłady naszych pociągów!
Nasze własne systemy i narzędzia online:
– Serwis www z platformą sprzedaży biletów  
POLREGIO.PL>BILETY.POLREGIO.PL 
– Aplikacja mobilna POLREGIO

Serwisy online naszych Partnerów:
- biletyregionalne.pl 
- e-podroznik.pl
- bilkom.pl
- koleo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach: 
Sprzedaż biletów przez internet oraz Aplikacja mobilna. 

UWAGA! W przypadku nieuzasadnionego użycia hamulca bezpieczeń-
stwa w pociągu, podróżny ponosi karną opłatę dodatkową.
(Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
20.01.2005r. - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.117).


