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Maria Szylska

Rusza największa inwestycja drogowa 
Opolszczyzny
22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę na budowę obwodnicy Czarnowąsów. 
Wykonawca – częstochowska firma Drog-Bud – chce na teren budowy wejść w ciągu miesiąca, a zakończyć inwestycję do 
września przyszłego roku.
Trasa obwodnicy rozpoczynać się 
będzie węzłem drogowym północ-
nej obwodnicy Opola, w ciągu dro-
gi krajowej nr 45, a kończyć włą-
czeniem do drogi wojewódzkiej nr 
454 – pomiędzy miejscowościami 
Czarnowąsy i Borki. Do wybudo-
wania jest odcinek wynoszący 5,3 
kilometra.
Po drodze wykonawcy muszą się 
zmierzyć z budową pięciu skrzyżo-
wań i pięciu obiektów mostowych. 
Najtrudniejszymi przedsięwzię-
ciami będzie budowa ponad 100 
metrowego mostu drogowego nad 
Małą Panwią i 200 metrowego 
wiaduktu nad torami kolejowymi 

natężeniem ruchu – codziennie po-
rusza się nią 17 tysięcy samocho-
dów. Gdyby założyć, że w każdym 
z nich jedzie tylko jedna osoba, 
to chcemy, by każda z nich bez-
piecznie dotarła do pracy, a potem 
domu. Te ułatwienia w poruszaniu 
i większe bezpieczeństwo obieca-
liśmy mieszkańcom Czarnowąsów. 
Chcemy się z tego przyrzeczenia 
wywiązać – mówił marszałek.
Obecny na podpisaniu umowy wi-
ceprezydent Opola, Mirosław Pie-
trucha (miasto finansuje budowę 
węzła przy ulicy Sobieskiego) gra-
tulował dobrego przygotowania 
inwestycji. Zauważał, że uczestni-
ctwo Opola w tej budowie jest do-

zajdą jakieś anomalia pogodowe. 
Do tych zaliczył powódź o takim za-
sięgu, jak ta z 1997 roku. Jego zda-
niem firma powinna sobie poradzić 
z tak dużą inwestycją, bo niedawno 
realizowała z powodzeniem budo-
wę obwodnicy Dąbrowy Górniczej 
o wartości znacznie przekraczają-
cej opolskie przedsięwzięcie.
W trakcie podpisywania umowy 
marszałek województwa opolskie-
go Andrzej Buła mówił, że choć 
inwestycja w historii samorządu 
województwa, jest największa 
i najtrudniejsza, to odpowiedzial-
ność za nią podobna, jak w przy-
padku każdej innej budwy. - Myślę, 

Obwodnica Czarnowąsów 
w liczbach
Koszt inwestycji - 124.172 tys. 
złotych;
w tym roboty budowlane  - 
106.824 tys. zł
nadzór inwestorski i autorski 
- 1.320 tys. zł
wykupy gruntów - 16 mln zł

Finansowanie
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 - 105.546 tys. zł
finanse budżetu województwa 
- 10.125 tys. zł
wkład miasta Opola -  8,5 mln 
złotych

Obwodnica Czarnowąsów re-
alizowana będzie w trybie 
pozakonkursowym, w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020. Oś 
priorytetowa VI – Zrównowa-
żony transport na rzecz mobil-
ności mieszkańców. Działanie 
6.1 Infrastruktura drogowa.

Umowę podpisują – w imieniu inwestora Mirosław Sokołowski (z prawej) z WZD oraz Tomasz Kędzior w imieniu wy-
konawcy.

Uroczystość podpisania umowy na budowę obwodnicy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

i bocznicą.
Tomasz Kędzior, wiceprezes zarzą-
du spółki Drog-Bud, ocenił, iż ter-
min realizacji inwestycji nie jest 
zagrożony, pod warunkiem, że nie 

że wykonawca nie pogniewa się, je-
śli powiem, że będziemy to przed-
sięwzięcie nadzorować ze szcze-
gólną troską. Trasa na Czarnowąsy 
odznacza się wyjątkowo wysokim 

wodem na to, że miasto wspiera sa-
morząd województwa w zadaniach 
regionalnych.
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Przewodniczący sejmiku Norbert Krajczy 
mocno podkreślał znakomitą współpra-
cę samorządu województwa z pułkow-
nikiem i jego zaangażowanie w sprawy 
regionu.
Przedstawiciele Uniwersytetu Opolskie-
go – m.in.  prof. Wiesława Piątkowska-
Stepaniak, relacjonowali radnym przed-
sięwzięcia, które zostały przez władze 
uniwersytetu poczynione na rzecz powo-
łania w roku 2017 nowego kierunku lekar-
skiego. Obok znanych faktów – przyrze-
czenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o wyasygnowaniu kwoty 41,5 
mln złotych na inwestycje z tym związa-
ne oraz kwoty miliona złotych z rezerwy 
budżetowej samorządu województwa na 
wykonanie dokumentacji – prof. Stepa-
niak mówiła, iż powołana została rada 
programowa wydziału lekarskiego, któ-
rej przewodniczy prof. Marcin Kamiński, 
histolog (nauka o tkankach), były rektor 
Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach, jest kadra 15 samodzielnych pra-
cowników naukowych oraz 31 doktorów 
nauk medycznych ze szpitali włączonych 
do projektu. Wydział byłby zlokalizowany 
w rozbudowanym i zmodernizowanym 
obiekcie przy ulicy Oleskiej. Środowisko 
medyczne, które wypowiadało się w trak-
cie prezentacji, podkreślało, że funkcjo-
nowanie wydziału oraz kliniki powstałej 

pracujemy nad strategią 
promocji regionu
Rozmowa z Norbertem Raschem, przewodniczącym Komisji Współpracy 
Zagranicznej i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego.

- Przewodzi Pan, już kolejną kaden-
cję, komisji, która zajmuje się współ-
pracą zagraniczną. Co w tej kadencji 
jest priorytetem w jej działalności?

- Prowadzenie tej komisji, z pozoru 
łatwej, bo zajmującej się między in-
nymi kontaktami z zagranicą, nie jest 
pozbawione trudnych decyzji, dyle-
matów lub zwątpień w skuteczność 
jej oddziaływania. Te ostatnie biorą 
się głównie z braku namacalnych, wi-
docznych efektów działania w dziedzi-
nie promocji regionu. Jest to również 
zadanie nam przypisane. Samo woje-
wództwo od lat ma problemy z iden-
tyfikacją, a co za tym idzie z decyzją, 
jak ma się promować. Brak tu jedno-
myślności i jednego kierunku. Stąd 
też priorytetem tej kadencji ma być 
poszukanie konsensusu w tej sprawie, 
wypracowanego przez różne gremia, 
nie tylko urzędnicze. Innym manka-
mentem jest ranga wytworzonych 
przez komisję dokumentów lub pod-
jętych uchwał czy skonstruowanych 
wniosków. Jestem przekonany, że głos 
naszej komisji nie jest priorytetowo 
brany pod uwagę. W ostatnich latach 
nastąpiło pewne zdeprecjonowanie 
pozycji radnego i komisji.

- Czy próba opracowania modelu pro-
mocji regionu będzie przedmiotem 
działań komisji?

- Owszem, obecnie pracujemy nad 
tym, by znaleźć reprezentatywną gru-
pę przedstawicieli różnych środowisk, 

z którymi chcemy wypraco-
wać model i strategię promo-
cji oraz rozpocząć jej wdra-
żanie. W sferze współpracy 
z zagranicą należy zrewido-
wać dotychczasowe priory-
tety i ocenić dotychczasową 
współpracę z partnerami. 
Jesteśmy zgodni co 
do tego, że powin-
niśmy współpra-
cować również 
z najbliższymi 
sąsiadami, re-
gionami - krajem po stronie czeskiej, 
z województwem śląskim i niemieckim 
krajem związkowym Saksonia.

- Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego ma dwa zagraniczne biu-
ra – w Brukseli i w Moguncji, w Niem-
czech. Ostatnio przedstawiciele tych 
biur prezentowali na sesji sejmiku 
swoją ubiegłoroczną działalność. Jak 
oceniła ją Pana komisja? 

- Lata świetności biura w Brukseli 
jeszcze nie nadeszły, choć wcześniej 
były dużo lepsze czasy. Podczas mi-
nionych kadencji radni sejmiku mogli 
osobiście, na miejscu, przekonywać 
się o działaniu tego biura. Dzisiaj decy-
zją zarządu i sejmiku jesteśmy – jako 
region - zepchnięci na margines. Oso-
biście nie odczuwam większego dzia-
łania tego biura, choć oddać trzeba, 
że czasami przeprowadzane są jakieś 
przedsięwzięcia. W Brukseli musimy 
być bardziej progresywni i agresywni, 

sejmik o nauce i mikroretencji
Lutowa sesja rozpoczęła się od uroczystego akcentu, którym było pożeg-
nanie – odchodzącego w stan spoczynku – płk. Mirosława Karaska, szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. 

na bazie WCM, to inspiracja do poszerza-
nia wiedzy, lepsze wykorzystanie poten-
cjału, nobilitacja dla Opola i regionu.
Merytoryczna część sesji związana była 
z gospodarką wodną w aspekcie zacho-
dzących zmian klimatycznych. Głos za-
bierał m.in. były wojewoda opolski, obec-
ny poseł Ryszard Wilczyński, zachęcając, 
by to na Opolszczyźnie zbudować pilo-
tażowy program mikroretencji, a także 
zaprosić przewodniczących spółek wod-
nych i zrobić przegląd problemów, z któ-
rymi się zmagają.
Radni Zdzisław Siewiera i Józef Kotyś 
zwracali uwagę na bezpieczeństwo gmin 
leżących wzdłuż Małej Panwi. A radny 
Ryszard Zembaczyński i wicemarszałek 
Antoni Konopka polemizowali na temat 
tego, czy budowany zbiornik w Raciborzu 
powinien być suchy czy mokry. Zdaniem 
radnego Zembaczyńskiego, opóźnienie 
w budowie jest tak duże, a kolejny termin 
oddania mało realny, że w interesie na-
szego województwa powinno być to, by 
zbiornik został jak najszybciej oddany – 
nieważne w jakiej postaci. Poseł Ryszard 
Wilczyński wyjaśniał, że rząd obecnie 
próbuje wyjaśnić, czy uda się przekształ-
cić zbiornik w mokry, bo załatwiałoby 
to w minimalnym stopniu kwestię że-
glowności Odry (III klasa żeglowności). 
- Warto byłoby dłużej na taką inwestycję 

byśmy zostali zauważeni. Takie-
go działania nie brakuje nato-

miast w Moguncji. Tam nasze 
skromnie, bo jednoosobowe, 
biuro potrafi być widoczne 
i doceniane. Nasza komisja 

również docenia te działania 
i jest zadowolona z wyników.

- Opolskie to region 
wielokulturowy, 
otwarty na innych. 
Czy – i jak - te ce-
chy naszego woje-

wództwa przekładają się na współ-
pracę z zagranicznymi partnerami?

- Istotnie, nasz region, oprócz Po-
laków, zamieszkują osoby mające 
swoje korzenie na wschodzie Europy 
oraz Niemcy. W priorytetach dzia-
łania staramy się uwzględniać kie-
runki wynikające z potrzeb tej części 
mieszkańców województwa, chociaż 
robimy to – w moim odczuciu - zbyt 
rzadko. Mamy kontakty z Polonią na 
Węgrzech, podejmowane są próby 
kontaktów w Niemczech i na Ukrainie. 
Podobne próby kontaktów na Ukra-
inie czy na Węgrzech podejmowała 
Mniejszość Niemiecka. Myślę, że ten 
aspekt i te możliwości nie są w pełni 
wykorzystywane, podobnie jak całość 
zagadnień wielokulturowych w woje-
wództwie. Musimy częściej zaglądać 
do strategii rozwoju województwa, 
gdzie wielokulturowość zajmuje na-
czelne miejsce.

Minęło piętnaście miesięcy funkcjo-
nowania obecnej kadencji Sejmiku 
Województwa Opolskiego. 
Pierwsze tygodnie były dla mnie 
czasem zaznajamiania się z funk-
cjonowaniem tego organu, jak rów-
nież z płaszczyznami aktywności 
radnych. Dotychczasowe doświad-
czenia związane z pracą radnej 
w Namysłowie nieco mi pomogły, 
niemniej jakość i problematyka 
podejmowanych i procedowanych 
w sejmiku spraw mocno się różni od 
rzeczywistości gminnej.
Dla radnej województwa zaprosze-
nie na sesje rady gminy to zdarze-
nie ważne. Okazja do prezentacji 
własnej sylwetki zawodowej i spo-
łecznej, a przede wszystkim dzia-
łalności własnej w ramach sprawo-
wanego mandatu. Taką sposobność 
stworzyła mi gmina Świerczów 
w powiecie namysłowskim, bodaj 
najmniejsza pod względem liczby 
ludności w województwie. Społecz-
ność mała, a problemów dużo, jak 
to na obrzeżach województwa. Co 
łączy Świerczów i samorząd woje-
wództwa? Bezpośrednio tylko droga 
wojewódzka 454, a w zasadzie spra-
wa jej fatalnego stanu – przedmiot 
moich interpelacji, w tym ostatniej 
o perspektywę budowy chodników 
w Biestrzykowicach, Świerczowie 
i Miejscu. Radni z uwagą wysłuchali 
zapowiedzi wykonania dokumen-
tacji na przebudowę drogi w kilku 
miejscach, w tym na fatalnym odcin-
ku Miejsce – Krogulna, co powinno 
nastąpić w roku 2017.
Nawet budowa obwodnicy Dobrze-
nia Wielkiego i Czarnowąsów na tej 
samej drodze i inne kwestie stan-
dardowo omawiane, jak korzystanie 
z wojewódzkich instytucji kultury 
i unijnych funduszy, będących w ge-
stii województwa, są przyjmowane 
życzliwie, ale jawią się jakby od-
ległe, bo w takiej gminie radnych 
(sporo rolników) bardziej interesuje, 
czy Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu, bę-
dzie pomagał w przygotowaniu i od-
biorze inwestycji spółki wodnej na 
dotychczasowych zasadach, czy też 
nie - jak o tym doniosło i wzbudziło 
niepokój, ostatnie pismo z „woje-
wództwa”.
Zatem radny wojewódzki nie ma 
łatwo i musi „sztukować”. Byłoby 
łatwiej, gdyby funkcjonowały regio-
nalne programy dedykowane spo-
łecznościom lokalnym, a samorząd 
województwa tworzył LGD. Dzisiaj 
o tym spokój, choć trzeba przyznać, 
że niektóre zapowiedzi (póki co, 
niestety, tylko zapowiedzi), jak np. 
realizacji programu mikroretencji, 
budzą zainteresowanie.
Ważne jest jednak, aby samorząd 
województwa był namacalnie obec-
ny. Tego się nie zrobi przez najcie-
kawsze i atrakcyjne nabory w progra-
mach unijnych. Potrzeba obecności 
stałej i konkretnej – przy śmiałych 

subregionalnych projektach. W tej 
przestrzeni samorząd województwa 
w „mojej” części województwa jest 
mało obecny. Funkcjonuje co praw-
da stowarzyszenie strefy funkcjo-
nalnej Namysłów - Kluczbork – Oles-
no, które w Regionalnym Programie 
Operacyjnym ma zapisane do wy-
korzystania spore pieniądze unijne, 
ale na chwilę obecną są to tematy 
słabo wytłumaczalne w konwencji 
sesji rady wiejskiej gminy, jak np. 
strategia  komunikacji pod szyldem 
ograniczenia niskiej emisji.
Zatem co proponuję. Otóż samorząd 
województwa, w tym radni, powinni 
być aktywni w takich śmiałych kon-
cepcjach jak: „Stobrawska Strefa 
Rekreacji i Rehabilitacji” czy utwo-
rzenie Pomnika Historii w Pokoju – 
obie ze sobą ściśle powiązane. O ta-
kich  projektach można by mówić na 
sesjach godzinami, pod warunkiem, 
że rzeczy by się działy. Póki co odno-
szę wrażenie, że obie te strategie są 
niczym bezpańskie sieroty, bo niby 
zajmują formalnych beneficjentów, 
ale, jak to się mówi, bez ikry i iskry 
w oku. A rzeczy strategiczne są su-
per ważne, ale nie pilne, jak tysiąc 
spraw typowej bieżączki, które an-
gażują, lecz nie dają efektów. Do-
piero upływ czasu pokazuje, jakie 
szanse zostały zaprzepaszczone 
poprzez nieefektywną szamotaninę 
w codzienności.
Pora na przykład. Podzielam pogląd, 
że wieloletnie starania gminy Pokój, 
by rozwijać się w oparciu o swe dzie-
dzictwo nie przyniosły dotąd zakła-
danego wyniku. Pokój, ze względu 
na swe unikalne dziedzictwo kul-
turowe i przyrodnicze, posiadając 
potencjał pomnika historii, nie jest 
np. miejscem turystycznym, który 
z przyjezdnych czerpałby korzyści. 
Nie ma go w renomowanych prze-
wodnikach i albumach (w albumie 
„1001 najciekawszych miejsc w Pol-
sce” – Pokoju nie ma). Potrzeba więc 
skoncentrowanych działań i wielu 
partnerów.  Dopiero ruch turystycz-
ny może sprawić, że pojawi się zain-
teresowanie inwestorów, aby w gmi-
nie przywrócić uzdrowisko.” Moda 
na Pokój” będzie impulsem, by roz-
winął się szpital. I na odwrót, zdecy-
dowane działanie samorządu woje-
wództwa, by pozyskać partnerów do 
przekształcenia obecnego szpitala 
w poważne centrum rehabilitacyjne, 
mogłoby stać się zaczątkiem Pokoju 
jako uzdrowiska.  Z tych powodów 
trzeba namawiać Lasy Państwowe, 
aby otworzyły się i udostępniły dla 
ruchu turystycznego obszar dużego 
parku angielskiego, bo  stosowna 
koncepcja została już opracowana. 
Trzeba namawiać Lokalną Grupę Ry-
backą, aby podjęła się projektu wy-
korzystania dla turystyki i promocji 
karpia Stawy Książęce, w tym parku, 
a samorząd województwa powinien 
pilnie podjąć się przebudowy par-
kingu na zakręcie drogi wojewódz-
kiej 454 pod Pokojem, gdyż tam 
winno być urządzone miejsce  roz-
prowadzenia ruchu turystycznego 
na wspomniany obszar.
Złożoność takich strategii wymaga 
regionalnego motoru – od tego jest 
samorząd województwa. Ufam, że 
koledzy radni i zarząd województwa 
podzielą moje zdanie.

Jolanta Wilczyńska
wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu

poczekać, bo projektuje się ją na sto lat 
– mówił.
Sejmik wysłuchał także informacji o dzia-
łalności biur w Brukseli i Moguncji. Wiele 
pochwał usłyszał pod swoim adresem 
dr Przemysław Łebzuch, który kieruje 
mogunckim biurem – za kreatywność, 
pracowitość, szerokie formy promocji 
i bycie znakomitym ambasadorem regio-
nu opolskiego.

gdzie ikra i iskra w oku?

Maria Szylska

Wiesława Piątkowska-Stepaniak
relacjonowała radnym przedsię-
wzięcia, które zostały przez władze 
uniwersytetu poczynione na rzecz 
powołania nowego kierunku lekar-
skiego.
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Świąteczne ozdoby wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Pro Liberis Silesiae”
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drogi, drogi ...
W głubczyckim ratuszu o najistotniejszych problemach miasta i powia-
tu rozmawiali radni województwa z lokalnymi włodarzami. W spotka-
niu udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin należących do powiatu 
głubczyckiego, a także spore grono lokalnych rajców.

Współgospodarz spotkania, przewod-
niczący sejmiku, Norbert Krajczy, przy-
pomniał, że jest to trzecie – po Brzegu 
i Namysłowie - wyjazdowe spotkanie 
radnych sejmiku. Zorganizowane po to, 
by wsłuchać się w lokalne problemy.
Starosta Józef Kozina wręczył przewodni-
czącemu Norbertowi Krajczemu oraz wi-
cemarszałkowi Antoniemu Konopce list-
petycję, w którym podpisani wskazują 
na konieczność szybkiego remontu drogi 
wojewódzkiej nr 416 oraz domagają się 
większej partycypacji w przedsięwzięcia 
drogowe.
Starosta żartował, że skoro Głubczyce nie 
mają komunikacji kolejowej i zarząd wo-
jewództwa nie musi refundować dopłat 
do przejazdów (a z jego szacunków wyni-
kało, że byłoby to ok. 2,5 mln złotych), to 
taką kwotą powinien zasilać inwestycje 
transportowe powiatu. Szymon Ogłaza, 
członek zarządu województwa odpowie-
dzialny m. in. za infrastrukturę, przypo-
mniał, że inwestycje drogowe w powiecie 
głubczyckim kosztowały w ostatnich 
latach 50 mln złotych, jedna tylko ob-
wodnica Głubczyc pochłonęła 26,7 mln 
złotych. W najbliższej perspektywie 
finansowej inwestycje z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 na drogach 
wojewódzkich biegnących przez powiat 
kosztować będą ok. 33 mln złotych. Będą 
to m. in. przedsięwzięcia rozprowadzają-
ce ruch drogowy z Aglomeracji Opolskiej 
do Głubczyc, poprawiające dostępność 
do A-4 południowej części województwa, 
a także inwestycje finansowane z Pro-
gramu Interreg V Czechy - Polska, gdzie 
m. in. wpisano poprawę dostępności na 
pograniczu polsko-czeskim na odcinku 
Kietrz – Opava.

O uchwalonej przez sejmik województwa 
Strategii Polityki Społecznej na lata 2016 
-2025 mówił wicemarszałek Roman Ko-
lek, zwracając uwagę na to, iż jedna trze-
cia zasobów województwa związanych 
z opieką społeczną mieści się w powiecie 
głubczyckim – to m.in. Klisino, Branice.
Z kolei Jacek Suski, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, przypomniał, że 
Głubczyce ze stopą bezrobocia 14,9 proc. 
zajmują pod względem wielkości bezro-
bocia drugie miejsce w województwie. 
Na koniec lutego odnotowano 2414 bez-
robotnych, mało też wpływa ofert pracy, 
na dodatek większość z nich ma charak-
ter subsydiowany. Na jedną ofertę pracy 
przypada pięćdziesięciu bezrobotnych.
Większość wypowiedzi lokalnych rad-
nych oraz burmistrzów i wójtów dotyczy-
ło stanu dróg wojewódzkich (cztery z nich 
biegną przez powiat), ale także lokalnych. 
Wicemarszałek Antoni Konopka informo-
wał, że w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 40 mln złotych przeznaczono 
na drogi lokalne. Wnioski, które wpłynę-

ły (w tym cztery z pow. głubczyckiego) 
opiewają na kwotę dwukrotnie wyższą. 
Rozstrzygnięcie naboru planowane jest 
na kwiecień.
Radny województwa Ryszard Zemba-
czyński pytał burmistrza Adama Kru-
pę o ocenę pracy Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki. Bo skoro tak mało 
w Głubczycach pojawia się ofert pracy, 
to przydaliby się inwestorzy. Burmistrz 
Krupa stwierdził, że OCRG wiele razy ini-
cjowało spotkania z inwestorami, ale ci, 
gdy zorientowali się w warunkach trans-
portowych, rezygnowali z ulokowania 
biznesu, bo twierdzili, że nie będą mogli 
wywieźć swoich towarów.
Rozmawiano też o obiektach szpecących 
centrum miasta – słodowni i zabytkowym 
dworcu PKP (drugi taki unikalny obiekt 
jest tylko w Salonikach). Adam Krupa 
mówił o bezsilności gminy, która nie jest 
właścicielem tych obiektów, a nie może 
dogadać się z ich posiadaczami.

W głubczyckim ratuszu spotkali się miejscowi radni oraz radni
województwa.

Maria Szylska

kolej dla najmłodszych i nieco starszych
Jak kiedyś wyglądały pociągi, a jak prezentują się dziś, co ciekawego 
można zobaczyć na dworcu kolejowym i jak zachowywać się na stacji, 
żeby nie przeszkadzać kolejarzom i podróżnym? Dowiedziały się o tym 
przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego i Językowe-
go „Przed–Szkółka” w Opolu. 

Jeremi Przybora napisał kiedyś: „w cza-
sie deszczu dzieci się nudzą”. O nudzie 
nie było mo-wy, kiedy o swojej pracy 
w Przewozach Regionalnych opowiadał 
przedszkolakom pan Witold Kamiński 
- pracownik z wieloletnim stażem, obec-
nie pełniący odpowiedzialną funkcję 
kierownika pociągu. Bardzo lubi swoją 
pracę, choć sytuacje, z jakimi spotyka 
się w pociągu bywają ekstremalne i nie 
zawsze przyjemne. Zupełnie odwrotnie 
jest, gdy pan Witold spotyka się z przed-
szkolakami. 
Już dwa lata temu swoją wizytą w Nysie 
wzbudził wielkie zaciekawienie i sprawił 
dzieciakom ogromną przyjemność, tak 
samo wyglądało tegoroczne, marcowe 
spotkanie w „Przed–Szkółce”. Kierownik 
pociągu w swoim eleganckim mundurze, 
czapce i z nieodłącznym termi-nalem 
mobilnym wręcz zahipnotyzował dzieci 
swoja obecnością.
Pan Witold był do spotkania świetnie 
przygotowany - przywiózł ze sobą trzy 
prezentacje mul-timedialne. W jednej 

pokazane były nowe pociągi, ale również 
takie, których już nie możemy zobaczyć 
na naszych torach. Był też też krótki kon-
kurs, w którym dzieci miały za zadanie 
odgadnąć, który z czterech pokazywa-
nych pociągów wystąpił we wcześniej 
odczytanym wierszyku.
Dzięki kolejnej prezentacji przedszkolaki 
mogły zobaczyć jak wygląda budynek 
dworca kole-jowego i kasy biletowe, do-
wiedzieć się jak działa megafon i poznać 
inne, ciekawe zakątki stacji kolejowej.  
Ostatnia - chyba najciekawsza - pre-
zentacja pokazywała jak nie należy za-
chowywać się na stacji. Przedszkolaki 
obiecały panu Witoldowi, że będą bardzo 
grzeczne, za co zostały obdarowane upo-
minkami przygotowanymi przez Przewo-
zy Regionalne. W ze-stawie znalazły się 
m.in. kolorowanki z lokomotywkami, któ-
re dzieci będą kolorowały na na-stępnych 
zajęciach.  
Kolejna akcja promująca możliwość mo-
bilnego zakupu biletu. 
W lutym i marcu, na wybranych dwor-

cach na terenie całego kraju hostessy 
pokazywały po-dróżnym jak korzystać 
z aplikacji Sky Cash, platformy interneto-
wej Koleo i jak kupić bilet przez internet. 
Dzięki tym możliwościom każdy pasażer 
może w parę sekund - nawet tuż przed 
odjazdem pociągu kupić bilet na pociąg 
Przewozów Regionalnych. 
Aplikacja Sky Cash jest bardzo czytelna 
i prosta w obsłudze. Po weryfikacji i za-
logowaniu się na swoje konto wystarczy 
dodać kartę płatniczą, by móc od razu ku-
pić bilet na wybrane po-łączenie. 
System działa w oparciu o technologię 
dostarczaną przez MasterCard, a podczas 
takiej transakcji nie jest pobierana żadna 
prowizja. Ta aplikacja to kolejna możli-
wość kupienia biletu w łatwy i wygodny 
sposób, bez konieczności stania w kolej-
kach. Zapraszamy wszystkich serdecznie 
na stronę www.przewozyregionalne.pl 
gdzie można dowiedzieć się więcej o no-
wych możliwościach zakupu biletu.
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Region w pigułce
Powrót do Jedwabnego Szlaku
W Opolu odbyło się 25 lutego 
I Międzynarodowe Sympo-
zjum poświęcone inicjatywie 
przywrócenia Jedwabne-
go Szlaku – „One Belt, One 
Road”. W wystąpieniach 
i panelach wzięli udział mi-
nistrowie, władze lokalne, 
przedstawiciele nauki oraz 
biznesu - zarówno z Polski, 
jak i z Chin. W panelu dyskusyjnym pt. „Potencjały regionalne” głos za-
brał marszałek Andrzej Buła. „One Belt, One Road” to inicjatywa rządu 
Chińskiej Republiki Ludowej, mająca na celu przywrócenie Jedwabne-
go Szlaku, jako projektu gospodarczego na miarę XXI wieku. Program 
został ogłoszony w 2013 r., realizowany jest we współpracy z partnera-
mi z Europy i Azji.

Rada Parków Krajobrazowych
Poseł Ryszard Wilczyński zo-
stał wybrany przewodniczą-
cym Rady Zespołu Opolskich 
Parków Krajobrazowych 
w rozpoczynającej się 7 mar-
ca jej pięcioletniej kadencji. 
Jego zastępcami zostali An-
drzej Puławski oraz Paweł 
Bak. Rada jest organem opi-
niodawczo-doradczym dzia-
łającym przy dyrektorze ZOPK. Składa się z dwudziestu członków, 
którzy reprezentują środowiska samorządowe, ale także organizacje 
i stowarzyszenia związane z ochroną środowiska. Akty powołania wrę-
czył nowym członkom wicemarszałek Antoni Konopka.

Region w Berlinie

Wśród wystawców międzyna-
rodowych targów turystycz-
nych ITB 2016 w Berlinie, 
na których prezentowało się 
ich ponad 10 tysięcy, nie za-
brakło opolskiej prezentacji 
przygotowanej przez Opol-
ską Regionalną Organizację 
Turystyczną we współpracy 
i przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Opolskiego i Miasta Opola.
Opolskie na jednym z największych z polskich stoisk proponowało spę-
dzanie weekendu i urlopu w regionie, w którym najwięcej turystów za-
granicznych to właśnie obywatele Niemiec. Uroki przyrody, dziedzictwo 
kultury, różnorodność oferty wypoczynkowej i aktywnych form spędza-
nia czasu były atutami naszego regionu. Ponadto opolskiej prezentacji 
towarzyszyły warsztaty i pokazy związane z kulturą ludową, był tak-
że billboard z bajkowym pałacem w Mosznej (ta bajkowa kampania 
z Moszną w roli głównej kierowana jest w ostatnich latach przez Polską 
Organizację Turystyczną na rynki europejskie i azjatyckie). W Berlinie 
obecne także było Opole i Jurapark w Krasiejowie.
W oficjalnym otwarciu targów 10 marca  wzięli udział członkowie za-
rządu województwa Grzegorz Sawicki i Szymon Ogłaza oraz prezes 
OROT Stanisław Rakoczy. Opolskie stoisko odwiedził m.in. minister 
sportu i turystyki Witold Bańka. Grzegorz Sawicki uczestniczył w szere-
gu rozmów nt. rozwoju i promowania produktów turystycznych, współ-
pracy międzynarodowej i międzyregionalnej oraz projektów promocyj-
nych i marketingowych.
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Uczestnicy IV Konferencji Odrzańskiej na obradach w Opolu

Region w pigułce
Konsulat Ukrainy w Opolu?
O potrzebie powołania kon-
sulatu honorowego Ukrainy 
w województwie opolskim 
rozmawiali 16 lutego mar-
szałkowie województwa 
z nowym konsulem general-
nym tego kraju w Krakowie 
Olehem Mandiukiem. Była 
to pierwsza wizyta w Opolu 
konsula, który pełni misję 
dyplomatyczną w Polsce od września ubiegłego roku. Gość był żywo 
zainteresowany tym, jak układa się współpraca międzyregionalna 
z Obwodem Iwanofrankiwskim, w jakich dziedzinach jest najbardziej 
dynamiczna, a które dziedziny wymagają wsparcia i ożywienia. Mar-
szałkowie Andrzej Buła i Antoni Konopka podkreślali, że Ukraina jest 
niezwykle ważnym partnerem naszego regionu, a kontakty wielu śro-
dowisk są częste i ważne dla obydwu stron. Konsul Oleh Mandiuk przy-
jechał do Opola z propozycją powołania tutaj konsulatu honorowego 
Ukrainy. Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że dodatkową zachętą do 
powołania tutaj placówki dyplomatycznej jest duża liczba Ukraińców 
przebywających w naszym regionie. – Ponad 8 tysięcy wydanych po-
zwoleń na pracę i ponad tysięczna grupa studentów ukraińskich na na-
szych uczelniach to rzeczywiście sporo osób. Ale jednocześnie przy tak 
dużej liczbie gości nie obserwujemy żadnych związanych z tym prob-
lemów, co może świadczyć o tym, że dobrze się tutaj asymilują – mó-
wił marszałek. Na pewno jednak placówka dyplomatyczna na miejscu 
dawałby im większe poczucie pewności otrzymania szybkiej pomocy 
w razie trudności.

Święto Rodłaków

Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczy milion złotych na przygoto-
wanie dokumentacji potrzebnej do utworzenia kierunku lekarskiego na 
Uniwersytecie Opolskim. O szczegółach informowali marszałek Andrzej 
Buła, wicemarszałek Roman Kolek i przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa opolskiego Norbert Krajczy.

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przeznaczy na przedsię-
wzięcie 41,5 mln zł. Kolejne 8 mln, 
to wkład własny uczelni. My, jako 
Zarząd Województwa, podjęliśmy 
uchwałę o przekazaniu z rezerwy 
inwestycyjnej 1 mln zł na przygo-
towanie dokumentacji. Ten milion 
może wydawać się kwotą niewielką, 
ale dla Uniwersytetu Opolskiego to 
pewność, że warto rozpocząć stara-
nia o powołanie wydziału i zapew-
nienie mu bazy lokalowej – mówił 
marszałek Andrzej Buła.
Przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa Norbert Krajczy dziękował za 
zaangażowanie zarządowi, sejmiko-

Wicemarszałek Roman Kolek infor-
mował, że kierunek planowo ruszy 
w roku akademickim 2017 – 2018. 
Zapewniał, że inwestycja jest bar-
dzo ważna dla wielu instytucji - po-
cząwszy od Ministerstwa Zdrowia 
po Państwową Medyczną Wyższą 
Szkołę Zawodową w Opolu, która 
otworzy możliwości rozwoju nauko-
wego dla lekarzy.
Jednocześnie marszałek Andrzej 
Buła, przewodniczący sejmiku Nor-
bert Krajczy i wicemarszałek Roman 
Kolek zostali zaproszeni do kapituły 
honorowej wspierającej powołanie 
na uniwersytecie kierunku lekar-
skiego.

gę, iż oprócz lobbingu polityczne-
go potrzebne są pieniądze na jego 
powstanie. Oprócz miliona złotych 
wyasygnowanego przez samorząd 
województwa opolskiego, ważne, 
by w kontrakcie terytorialnym zna-
lazło się 11,8 mln euro na ten cel, 
głównie na inwestycje i sprzęt.

- Pełne oparcie dla inicjatywy utwo-
rzenia kierunku lekarskiego zade-
klarował również
Jarosław Pinkas, sekretarz stanu 
w ministerstwie zdrowia  - mówił 
wicemarszałek Roman Kolek po roz-
mowach w resorcie.
14 marca w Ministerstwie Zdrowia 
byli – oprócz Romana Kolka – de-
legacja Uniwersytetu Opolskiego 
z prorektor prof. Wiesławą Piąt-
kowską-Stepaniak oraz posłowie 
- szefujący Opolskiej Grupie Parla-
mentarnej Antoni Duda i Jerzy Ży-
żyński.
Podczas rozmów minister Jarosław 
Pinkas obiecał, że jak tylko do Mini-
sterstwa Zdrowia wpłynie wniosek 
o wydanie opinii na temat kierun-
ku lekarskiego na Uniwersytecie 
Opolskim, zostanie wydana opinia 
pozytywna. – Opolskie to jedyne 
województwo, w którym nie kształ-
ci się lekarzy, a wiec uruchomienie 
takiego kierunku kształcenia jest 
ważne dla całego regionu – mówił 
minister.
Wicemarszałek Roman Kolek pod-
kreślał, że dla powodzenia opol-
skich starań niezwykle ważne 
jest poparcie tej inicjatywy przez 
wszystkie siły w regionie. – Cieszy-
my się, że jest takie poparcie, bo to 
jeden z warunków osiągnięcia suk-
cesu – stwierdził.

wi i wojewodzie. Podkreślał również 
słuszność podjęcia uchwały: - Gdy-
by dzisiejsza decyzja nie zapadła, 
mogłoby się okazać, że wsparcie 
z ministerstwa jest nierealne. Bra-
kowało właśnie tego miliona zło-
tych, aby kierunek ruszył – powie-
dział.

W kapitule zasiadają też m.in. arcy-
biskup Alfons Nossol, profesor Do-
rota Simonides, honorowy senator 
UO Karol Cebula, prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski, wicewoje-
woda Violetta Porowska. 
Zgromadzeni zapowiedzieli wolę 
wsparcia kierunku. Zwracali uwa-

agata poskart
Violetta Ruszczewska

W kapitule honorowej zasiedli utytułowani Opolanie.

Pomoc w powołaniu wydziału zadeklarował wiceminister zdrowia, Jaro-
sław Pinkas.

18 lutego potomkowie 
członków Związku Polaków 
w Niemczech i przedstawi-
ciele władz uczcili w Opolu 
93 rocznicę powołania pierw-
szej Dzielnicy Związku Pola-
ków w Niemczech. W święcie 
Rodłaków uczestniczył m.in. 
wic marszałek województwa 
Antoni Konopka. 
Miało ono wyjątkową oprawę – odbyło się w asyście wojska i pocztów 
sztandarowych., Pamięć Rodłaków uczciła salwa honorowa i apel po-
ległych. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bojow-
nikom o Polskość Śląska Opolskiego. Na płycie przed tym pomnikiem 
wyryte jest pięć Prawd Polaków w Niemczech, które zostały uchwalo-
ne w 15 rocznicę istnienia Związku. Po złożeniu kwiatów uczestnicy 
spotkali się w opolskim kościele Ojców Franciszkanów na mszy świętej 
w intencji Polaków spod znaku Rodła. Rocznicowe, uroczyste spotka-
nie, odbyło się w opolskim ratuszu.

74 rocznica powstania AK
Zarząd Okręgu Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej w Opolu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Opolskiego zorganizował 19 lutego uroczyste obchody rocznicy po-
wstania Armii Krajowej. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczy-
zny, zgromadzeni zebrali się pod pomnikiem Armii Krajowej. Głos za-
brał członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, który 
podkreślał rys historyczny oraz osiągnięcia Armii Krajowej. Odczytano 
apel pamięci poległych, kompania wojskowa oddała salwę honorową. 
Szymon Ogłaza i pełnomocnik ds. kombatantów Janusz Wójcik złożyli 
wieńce pod pomnikiem generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 

Opolskie na targach w Essen
Visitopolskie.pl i Polska - pozwól się oczarować – pod takimi hasłami 
w bajkowej kreacji z królewną Śnieżką na tle zamku w Mosznej - wo-
jewództwo opolskie i zagraniczny ośrodek Polskiej Organizacji Tury-
stycznej promowały wspólnie, od 25 do 28 lutego, atrakcje turystyczne 
dla gości z Zagłębia Ruhry. Stoisko przygotowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego i Opolską Regionalną Organizację Tu-
rystyczną prezentowało najciekawsze atrakcje regionu zwiedzającym 
targi Reisen + Camping w Essen. Oferta turystyczne nowych ośrodków 
hotelarskich, największe atrakcje turystyki aktywnej, turystyka kul-
turowa, zamki i pałace, turystyka wodna - to tylko niektóre z licznych 
atrakcji prezentowanych na stoisku. Największym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszyły się oferty wypoczynku nad wodą jezior turaw-
skich i nyskich, oferta kempingowa i biwakowa, szlaki rowerowe, tu-
rystyka rodzinna i unikatowa architektura zamków w Mosznej, Brzegu 
czy Kamieniu Śląskim. Sporo pytań dotyczyło turystyki senioralnej 
i sentymentalnej.
Targi Reise + Camping odwiedza około 90.000 osób.
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RPO i nauka
O Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 rozmawiano 
29 lutego w urzędzie marszałkowskim, tym razem z parlamentarzystami, radnymi województwa 
oraz środowiskami naukowymi. „Tym razem”, bo podobne spotkanie – adresowane do samorzą-
dów – odbyło się tydzień wcześniej – w Prószkowie.

Prowadzący spotkanie, wicemar-
szałek Antoni Konopka, wymieniał 
korzyści, jakie region mieć będzie 
z realizacji RPO WO 2014-2020. 
To m.in. 100 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, 100 km zmodernizo-
wanych lub przebudowanych dróg, 
500 ha przygotowanych terenów 
inwestycyjnych. Wsparcie otrzyma 
ok. 1200 przedsiębiorców i 25 tys. 
osób bezrobotnych, 36 tys. uczniów 
weźmie udział w różnego rodzaju 
projektach edukacyjnych podno-
szących poziom nauczania, wresz-
cie: 350 tys. mieszkańców (czyli 
co trzeci) skorzysta z ulepszonych 
usług zdrowotnych. Już w tym roku 
z tytułu realizowanych projektów 
ich beneficjenci otrzymają wypłaty 
w wysokości ok. 550 mln złotych.
Ponieważ w spotkaniu udział brali 
przedstawiciele środowisk nauko-
wych Opolszczyzny, zaprezento-
wano działania adresowane właś-
nie do nich. Są to kompetencje 
w szkolnictwie wyższym (przewi-

dziano na ten cel: 826,6 mln euro), 
studia doktoranckie (112,2 mln 
euro), zarządzanie w instytucjach 
kształcenia wyższego (229,2 mln 
euro), umiędzynarodowienie pol-
skiego szkolnictwa wyższego (85 
mln euro).
Obecny na spotkaniu rektor Poli-

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauki, samorządowcy, radni.

techniki Opolskiej, Marek Tukien-
dorf, zwracał uwagę na zasadność 
kontynuowania programu stypen-
diów doktoranckich oraz potrzebę 
systemowego uregulowania kwe-
stii wkładów własnych dla uczel-
ni. - Chcielibyśmy móc skorzystać 
z funduszy, bo dla naszej uczelni to 

wielka szansa na nowe inwestycje, 
na poprawienie infrastruktury. Ale 
obawiam się, że nie zdołamy zebrać 
odpowiednich kwot potrzebnych na 
wkłady własne – mówił.

Maria Szylska

Wicemarszałek Antoni Konopka wyliczał korzyści regionu z realizacji RPO WO 2014-2020.

pieniądze na 
szkolnictwo 
zawodowe
Ponad 30 mln zł otrzymają powiaty 
na modernizację i doposażenie bazy 
szkolnictwa zawodowego w powiatach, 
w branżach strategicznych dla regionu. 
21 marca,w urzędzie marszałkowskim, 
marszałek Andrzej Buła podpisał umo-
wy partnerskie z prezydentem Opola 
i starostami powiatów: brzeskiego, 
kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczbor-
skiego, krapkowickiego, namysłowskie-
go, nyskiego, oleskiego, prudnickiego 
i strzeleckiego na realizację projektu 
kluczowego „Wsparcie kształcenia za-
wodowego w kluczowych dla regionu 
branżach”.

Jego łączna wartość to 6 919 tys. euro 
(ponad 30 mln zł). Celem projektu jest 
modernizacja i doposażenie bazy szkol-
nictwa zawodowego w powiatach, 
w branżach strategicznych dla regionu. 
Są to takie m.in. branże, jak chemiczna, 
mechaniczna, paliwowa i drzewno-pa-
piernicza. Powiaty zaplanowały zróżni-
cowany zakres prac, dlatego też różne 
są kwoty dotacji. Największe inwestycje 
planowane są w Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Opolu, Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nysie oraz w szkołach kształcenia za-
wodowego w Kędzierzynie-Koźlu i Prud-
niku. Najwięcej, bo ponad milion euro, 
otrzyma miasto Opole, najmniej – około 
129 tys. euro – powiat krapkowicki.Pełna 
lista zakwalifikowanych do dofinansowa-
nia projektów na stronie www.rpo.ocrg.
opolskie.pl/aktualnosc-87-lista_pro-
jektow_wybranych_do.html 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

dla małych 
i średnich firm
Niemal 14,65 mln zł podzielił Zarząd 
Województwa na 50 projektów, zło-
żonych przez przedsiębiorców do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 
– działanie Współpraca gospodarcza 
i promocja. To był pierwszy nabór na 
projekty dla sektora MSP w ramach no-
wego RPO. 

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodar-
ki składane były jesienią ubiegłego roku, 
teraz zakończył się proces ich weryfika-
cji i oceny. O dofinansowanie w ramach 
konkursu mogły ubiegać się mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa z całego regio-
nu, a projekty dotyczyły m.in. wdrażania 
nowych strategii biznesowych, wpro-
wadzania na rynek nowych produktów 
i usług, promocji firm w kraju i za granicą, 
w tym wchodzenia na nowe rynki, zwięk-
szenia eksportu, udziału w targach i go-
spodarczych imprezach promocyjnych.
Spośród 50 wniosków pozytywnie oce-
nionych w trakcie oceny merytorycznej 
wszystkie zostały wybrane do dofinan-
sowania. Dofinansowanie projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego wyniesie około 14,65 mln zł, 
a ich całkowita wartość (wraz z wkładem 
własnym deklarowanym przez firmy) 
przekracza 25 mln zł.
Pełna lista zakwalifikowanych do dofi-
nansowania projektów na stronie www.
rpo.ocrg.opolskie.pl/aktualnosc-87-li-
sta_projektow_wybranych_do.html 
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sukcesy nie przychodzą od razu
W gronie samorządowców, dystrybutorów energii elektrycznej i gazu oraz szefów specjalnych stref ekonomicznych rozma-
wiano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego o tym, jak przyciągać potencjalnych inwestorów, jak pomóc 
im przebrnąć przez procedury niezbędne w procesie budowy.

Konferencję zatytułowaną „Plan: in-
westor. Opolskie Forum Współpracy 
Partnerów procesu inwestycyjnego” 
zorganizowało Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki. Otwierając ją 
Szymon Ogłaza, członek zarządu 
województwa, zwracał uwagę, by 
nie tworzyć nowych barier inwesty-
cyjnych, a raczej skracać ów dystans. 
- Mam nadzieję, że nasze spotkanie 
zakończy się rekomendacjami, które 
proces ten przyspieszą – mówił.
Zdaniem Iwony Święch-Olender, 
kierownika Centrum Obsługi Inwe-
stora i Eksportera OCRG – ostatnie 
lata obfitują w inwestorów, którzy 
lokują w naszym regionie swe za-
kłady. W roku 2014 było ich ośmiu, 
rok później – trzynastu, a w tym roku 
na tzw. krótkiej liście, która kończy 
wstępny etap przygotowań, jest ich 
piętnastu. Dzieląc się doświadcze-
niami ze współpracy z inwestorami, 
Iwona Święch-Olender, zauważała, 
że ich zainteresowania, przed podję-
ciem decyzji o ulokowaniu kapitału, 
są przeróżne. Pytają o ilość studni 
głębinowych, biogazownie, a nawet 
o szkoły podstawowe i lokale roz-
rywkowe.
Wiodącym tematem dyskusji pa-

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

nelowej była kwestia dostaw ener-
gii elektrycznej dla potencjalnych 
odbiorców oraz tego, kto powinien 
ponosić ryzyko kosztowe. Bywa, 
że dystrybutorzy energii inwestują 
w nowe linie przesyłowe i budowę 
punktów zasilania, a inwestor się nie 
zjawia. Dyrektor Roman Guła z Tau-
ron Dystrybucja przywoływał mode-
lowy przykład współpracy z Katowi-
cką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
która zgodziła się wyłożyć milion 
złotych na prace projektowe, a Tau-
ron zrefundował ten wydatek, gdy 
w Ujeździe (teren należący do Stre-
fy) pojawił się inwestor. Można było 
proces związany z przygotowaniem 
inwestycji skrócić o rok, bo była go-
towa dokumentacja.
Często wysiłek finansowy związany 
z uzbrojeniem terenów biorą na sie-
bie gminy, ale bywa, że to nie one są 
właścicielem gruntów tylko Agen-
cja Nieruchomości Rolnych. Pod jej 
adresem padło w trakcie spotkania 
najwięcej słów krytycznych.
- Sukcesy nie przyjdą od razu 
– mówił burmistrz Ujazdu, Tadeusz 
Kauch, który w naszym wojewódz-
twie ma najbogatsze doświadczenia 
w zagospodarowywaniu terenów in-

westycyjnych. - Z ANR czy Tauronem 
jeszcze jakoś można się dogadać. Ale 
są jeszcze Lasy Państwowe, kolej 
czy Telekomunikacja Polska. Kiedy 
na początku tej 16-letniej drogi roz-

mawiałem z wójtem Kobierzyc, ten 
uprzedzał „chłopie, czeka cię 10 lat 
wytężonej pracy”. Gdy zaczynaliśmy 
nie było jeszcze autostrady, dzisiaj 
mamy 550 hektarów uzbrojonego 

terenu. Sam nie mogę uwierzyć, że 
udało się pokonać tyle barier - rela-
cjonował burmistrz Kauch.

Uczestnicy dyskusji panelowej mówili o problemach związanych z dostawą mediów na tereny inwestycyjne.

Maria Szylska

Będą mapy zdrowotne, będą fundusze
Przedstawiciele wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia rozmawiali w Urzędzie Marszałkowskim z wicemarszałkiem Ro-
manem Kolkiem o możliwościach pozyskania dofinansowania na inwestycje, programy edukacyjne i profilaktyczne, a tak-
że rozwój usług medycznych z funduszy europejskich, które będą dostępne do roku 2020.

Jak informowała Agnieszka Okup-
niak, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO, do dyspozycji 
będzie kwota 105,200 mln euro z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 oraz fundusze, o które 
będzie można się ubiegać w krajo-
wych programach PO Infrastruktu-
ra i Środowisko, a także PO Wiedza 
Edukacja Rozwój.
W opolskim RPO znajdą się działa-
nia: 3.2 Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych – 11,4 
mln euro (dotyczy to głębokiej kom-
pleksowej modernizacji energetycz-
nej); 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej – kwota na wszystkie 
nabory 8,4 mln euro (tu znalazły się 

programy profilaktyczne m.in. raka 
szyjki macicy, jelita grubego, raka 
piersi, profilaktyka cukrzycy); dzia-
łanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych 
– kwota dofinansowania 50 mln 
euro (choroby cywilizacyjne, opieka 
nad osobami starszymi, w tym z nie-
pełnosprawnościami), poddziałanie 
10.1.1 Infrastruktura ochrony zdro-
wia w zakresie profilaktyki zdrowot-
nej mieszkańców regionu (25,4 mln 
euro) oraz działąnie 10.3 E-usługi 
publiczne (10 mln euro).
Poza tym w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko, znala-
zło się działanie 9.1 zatytułowane 
Infrastruktura ratownictwa medycz-
nego, a w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój działanie 

5.4 Kompetencje zawodowe i kwali-
fikacje kadr medycznych.
Dyrektorzy szpitali sygnalizowali, że 
trudno będzie startować w naborach 
wniosków, gdy brakuje map zdrowot-

nych (są dopiero opracowywane), 
a one są obligatoryjne.
Agnieszka Okupniak odpowiadała, 
że właśnie z powodu braku map (za-
danie resortu zdrowia) urząd odłożył 

nabory wniosków w ochronie zdrowia 
na późniejszy termin. Pytano także, 
dlaczego wśród licznych programów 
profilaktycznych nie uwzględnio-
no depresji, na którą choruje coraz 
więcej osób. Wicemarszałek Roman 
Kolek odpowiadał, że obszary wspar-
cia określało Ministerstwo Zdrowia, 
a depresja prawdopodobnie znajdzie 
się w profilaktycznych programach 
krajowych. Dyrektorów szpitali z te-
renu Opola interesowało to, czy lo-
kalizacja szpitala determinuje to, że 
mogą startować w naborach ogło-
szonych przez UMWO lub Aglome-
racji Opolskiej. Agnieszka Okupniak 
odpowiadała, że opolskie szpitale 
startują w naborach ogłoszonych 
przez AO.

Maria Szylska

Szefowie opolskich szpitali chcieliby wiedzieć, na jakie unijne fundu-
sze mogą liczyć.
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WARSZTATY

Odkrywamy skarby przyrodnicze 
Opolszczyzny
Projekt pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przy-
rodniczego” jest projektem wielokierunkowym i obejmować będzie trzy 
podstawowe grupy działań stanowiące w efekcie końcowym spójną kon-
cepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walo-
rów przyrodniczych. 

Najistotniejszymi działaniami będą 
zaplanowane przedsięwzięcia edu-
kacyjno - informacyjne, których    
głównym celem będzie uświadomie-
nie mieszkańcom obszarów miej-
skich  i miejsko wiejskich potrzeby 
ochrony zagrożonych gatunków jako 
istotnego elementu środowiska. 
Zaplanowano zatem szereg szko-
leń o tematyce proekologicznej dla 
społeczności lokalnych, przedsta-
wicieli administracji samorządowej 
oraz oświaty. Ponadto planuje się 
organizację warsztatów dzięki któ-
rym lokalni liderzy uzyskają infor-
mację o występujących na terenie 
województwa rodzimych gatunkach 
drzew i krzewów oraz będą mogli 
stworzyć koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzeni wiejskich ze szcze-
gólnym naciskiem na wykorzystanie 
rodzimych nasadzeń. Jednym z pla-
nowanych działań będzie organiza-
cja konkursów o tematyce związanej 
z rozpoznaniem i ochroną bioróżno-
rodności Opolszczyzny. Aby wzboga-
cić wartości edukacyjne planuje się 
organizację zagranicznych warszta-
tów – pozwolą one  na dobrych przy-
kładach i doświadczeniu regionów 
partnerskich Województwa Opol-
skiego uczyć  prawidłowej ochrony 
bioróżnorodności. W ramach części 
edukacyjnej zaplanowano także 
ochronę i zachowanie rodzimych ga-
tunków poprzez wykonanie pokazo-
wych nasadzeń na terenie zielonym 
wokół budynków przy  ul. Hallera 
9 oraz zagospodarowaniem części 
działki należącej do drugiego part-
nera, Opolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie, aby tam 
wykonać modelowy sad oraz nasa-

dzenia rodzimych gatunków drzew.
W ramach części inwestycyjnej Wo-
jewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Opolu dokona 
kompleksowego remontu ścieżki 
edukacyjnej prowadzącej wzdłuż 
wschodniej części Stawu Nowokuź-
nickiego, którego teren stanowi re-
zerwat przyrody o powierzchni 28,91 
ha i jednocześnie lokuje się na tere-
nie Obszaru Chronionego Krajobra-
zu „Bory Niemodlińskie”. Obecnie, 
wśród istniejących rezerwatów na 
terenie województwa, jest to jeden 
z dwóch obiektów chroniących florę 
i faunę związaną z siedliskami wod-
nymi i bagiennymi. Na terenie tego 
rezerwatu znajduje się stanowisko 
kotewki orzecha wodnego, którego 
populacja jest tutaj jedną z najlicz-
niejszych na Śląsku. Wzdłuż Stawu 
odbudowana zostanie ścieżka edu-
kacyjna z pomostami widokowymi 
i czatownią oraz tablicami informu-
jącymi o walorach przyrodniczych 
i potrzebie ich ochrony. Będzie to 
również miejsce, które stanowić 
będzie wzorcowy przykład zagospo-
darowania przestrzeni wiejskiej pod 
względem wykorzystania waloru, 
jakim jest zbiornik wodny – rezerwat 
przyrody. Jednocześnie utworzone 
zostaną stanowiska umożliwiające 
obserwację zagrożonego gatunku 
Kotewki orzecha wodnego oraz wy-
stępujących tam gatunków ptactwa 
wodno-błotnego, co stanowić będzie 
atrakcyjne miejsce turystyki orni-
tologicznej na mapie Opolszczyzny. 
Partnerem w realizacji tego zada-
nia będzie oprócz OODR w Łosiowie 
także gmina Prószków, ze względu 
na położenie geograficzne Stawu 

Nowokuźnickiego. Gmina zadekla-
rowała chęć finansowego wsparcia 
realizacji inwestycji.

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

przyroda wokół nas 
– uczmy się ją poznawać 
i fotografować
pod takim tytułem przebiegać będą warsztaty 
dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z podstaw fotografowania przyrody, któ-
rych organizatorem jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego.
Celem warsztatów jest zapoznanie 
z cennymi zasobami przyrody najbliż-
szego otoczenia. Zajęcia związane będą 
z pokazaniem i uświadomieniem dzieci 
i młodzieży, jak cenne okazy flory i fau-
ny, pomniki przyrody oraz obszary chro-
nione istnieją w ich miejscowościach 
i okolicy. Uczestnicy warsztatów będą 
mogli również zapoznać się z techni-
kami fotografowania przyrody. Najcie-
kawsze prace uczestników warsztatów, 
będą mogły wziąć udział w konkursie 
fotograficznym organizowanym przez 
UMWO w II połowie 2016 r.

Uczestnicy warsztatów: 
W warsztatach wezmą udział:
1. Dzieci ze szkół podstawowych –  
klasy od 4 do 6
2. Młodzież ze szkół gimnazjalnych.

Terminy warsztatów:
Zgłoszenia:  do dnia 31 marca 2016 r.
Szkolenie dla nauczycieli (przygotowa-
nie do przeprowadzenia warsztatów):  
kwiecień 2016 r.
Przeprowadzenie warsztatów: maj –  li-
piec 2016 r.

Zakres warsztatów:
1 dzień – zajęcia z ochrony przyrody, po-
łączone z wyjściem w plener (3 godz.)
2 dzień – zajęcia z podstaw fotografo-
wania, wraz z wyjściem w plener i foto-
grafowaniem przyrody (3 godz.)
3 dzień – warsztaty z oceny prac foto-
graficznych wykonanych przez dzieci 
i młodzież oraz zorganizowanie prezen-
tacji wykonanych prac (3 godz.)

Tematy:
1. Co to jest bioróżnorodność i dlaczego 

należy ją ochraniać.
2. Struktura środowiska przyrodnicze-
go ożywionego - od komórki, poprzez 
tkanki, narządy, organizmy, populacje, 
biocenozy, ekosystemy.
3. Typy ekosystemów wokół nas - wod-
ne, leśne, łąkowe, bagienne, w tym 
chronione formy tj. pomniki przyrody, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazo-
we, zespoły przyrodniczo-krajobrazo-
we, obszary Natura 2000, użytki eko-
logiczne.
4. Najcenniejsze formy ochrony przyro-
dy w naszym otoczeniu –  wieś, gmina, 
województwo
5. Zajęcia z podstaw fotografowania 
otaczającej nas przyrody – teoria i zaję-
cia praktyczne w plenerze.
6. Warsztaty z oceny prac fotograficz-
nych wykonanych przez dzieci i mło-
dzież i zorganizowanie prezentacji zro-
bionych zdjęć.

Zgłoszenia mogą dokonać podmio-
ty/organizacje z terenu województwa 
opolskiego posiadające osobowość 
prawną, mogące podpisać umowę 
z UMWO tj:
- Stowarzyszenia odnowy wsi i inne or-
ganizacje pozarządowe
- Gminne ośrodki kultury
- Szkoły podstawowe oraz gimnazjal-
ne.
Zgłoszenia prosimy kierowć na na 
adres:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Projekt „Bioróżnorodność Opol-
szczyzny - skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego” w ramach naboru 
RPO WO 2014 - 2020, oś priory-
tetowa V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego, działanie 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej.
Całkowita wartość projektu: 3 993 
095,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 
3 343 130,75 (85%)
Środki budżetu SW: 589 964,25 zł 
(15%)
Termin realizacji: od IX. 2015 do 
XII 2017r.
Instytucje realizujące: Wojewódz-
two Opolskie (Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego, 
Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Opolu), 
Gmina Prószków, Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Jak zachować bioróżnorodność? 
Zapraszamy na warszta-
ty dla przedstawicieli 
społeczności lokalnych 
z wzorcowego zagospo-
darowania terenów we-
wnątrz wsi i poza obsza-
rem zabudowań sołectw 
z wykorzystaniem rodzi-
mych gatunków roślin.

Celem warsztatów będzie zwrócenie 
uwagi mieszkańców wsi na potrzebę 
ochrony przyrody, rodzimych gatunków 
roślin, obszarów cennych przyrodni-
czo, w tym obszarów Natura 2000, aby 
w ten sposób ocalić dziedzictwo przy-
rodnicze Opolszczyzny. Uwaga liderów 

odnowy wsi zostanie zwrócona na ota-
czającą wsie przyrodę, na zachowanie 
rodzimych gatunków roślin i zwierząt 
oraz uwrażliwienie na występowanie 
w otaczającym ich środowisku chro-
nionych gatunków flory i fauny. 
Efekty prowadzonych warsztatów 
mają zostać zobrazowane w postaci 
projektu koncepcji urządzenia terenu 
zgodnej z tradycją i poszanowaniem 
przyrody. Organizatorem warsztatów 
z zakresu zagospodarowania tere-
nów wewnątrz wsi i poza obszarem 
zabudowań pn. „Zachowajmy cenną 
bioróżnorodność Opolszczyzny” jest 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego. 

Tematyka warsztatów:
1 „Przestrzeń wokół nas i  jej bioróżno-

rodność”
2 „Tradycyjne sady jako element 
kształtowania krajobrazu wsi”
3 „Woda w przestrzeni wiejskiej i jej 
bioróżnorodność”
4 „Ochrona cennych zasobów przyrod-
niczych występujących na wsi”

Każdy warsztat będzie obejmował 
cykl czterech 6-godzinnych spotkań 
w odstępach tygodniowych (w godzi-
nach od 9.00 do 15.00), których efek-
tem końcowym ma być opracowana 
koncepcja zagospodarowania terenu. 
W ramach warsztatów każdy z uczest-
ników będzie miał możliwość skorzy-
stania z indywidualnych konsultacji 
(prowadzonych przez ekspertów) aby 
dopracować szczegółowo opracowane 
koncepcje wraz z modelowym projek-
tem zagospodarowania wybranego te-
renu ze szczególnym uwzględnieniem 
doboru nasadzeń i pielęgnacji rodzi-
mych gatunków roślin. 

Warsztaty będą prowadzone od kwiet-
nia do czerwca 2016r. w BioCentrum 
- siedziba Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, ul. Hallera 
9, Opole. 

Zgłoszenia na warsztaty:
Zgłoszenia mogą dokonać grupy 
nieformalne, podmioty/organizacje 
posiadające osobowość prawną lub 
gminy tj:
• Grupy odnowy wsi, 
• Stowarzyszenia odnowy wsi i inne 
organizacje pozarządowe działające 
na danym obszarze,
• Urzędy gmin
Zgłoszenia dokonuje się na formula-
rzu zgłoszeniowym przekazanym w za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
i w wersji papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Dopisek na kopercie: „Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgłoszenie 
na warsztaty „Zachowajmy cenną bio-
różnorodność Opolszczyzny”
Zgłoszenia należy dostarczyć najpóź-
niej do dnia 8 kwietnia 2016r. O wpły-
wie zgłoszenia decyduje data przeka-
zania formularza zgłoszeniowego do 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Na stronie www.odnowawsi.eu za-
mieszczone zostaną wszelkie infor-
macje o projekcie oraz umieszczona 
zostanie lista sołectw, których przed-
stawiciele zostali zakwalifikowani do 
udziału w warsztatach.

Na pytania związane z prowadzonym 
naborem na warsztaty odpowiedzą 
pracownicy Referatu Rozwoju Wsi 
– Ewa Kotula – 77 4482125 oraz Artur 
Ślimak – 77 4482 107.
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ZABYTEK

drugie życie XiX-wiecznego młyna
Ruina nad Osobłogą w Krapkowicach nadal straszyłaby mieszkańców, gdyby nie determinacja rodziny Wojtalów i Góre-
ckich oraz fundusze europejskie.

- Zawsze podobały nam się rzeczy 
stare, z sercem – mówi Sylwester 
Górecki. - Pomysł zakupu młyna 
narodził się w 2004 roku, gdy Pol-
skie Młyny wystawiły go na sprze-
daż.
Pochodzący z 1852 roku obiekt był 
w stanie opłakanym. Trzeba było 
mieć dużą wyobraźnię, by widzieć 
w nim klimatyczny kompleks ga-
stronomiczno-hotelowy.
Dziś Sylwester Górecki nie kryje, 
że rodzina chyba nie porwałaby się 
na tę inwestycję, gdyby wiedziała, 
że będzie to takie trudne. Niespo-
dzianki, niestety, mało miłe, zda-
rzały się im na każdym kroku. Nag-
le z dnia na dzień rosły o sto lub 
więcej procent ceny materiałów 
budowlanych i usług, wykonawców 
trzeba było szukać gdzieś w Polsce, 
bo rodzimi rzemieślnicy żądali hor-
rendalnej zapłaty, każda operacja 
budowlana była wielką niewiado-
mą, bo mury kryły różne niespo-
dzianki. Decyzje: co dalej, trzeba 
było podejmować na bieżąco.
Rodzina wspomagała się dotacjami 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2007-2013. - Złożenie 
wniosku zleciliśmy wyspecjalizo-
wanej firmie. Była na tyle skutecz-
na, że już po miesiącu dostaliśmy 
wiadomość, że pieniądze zostaną 
nam przyznane. Wsparcie unijne 
na pewno przyspieszyło realizację 
inwestycji – mówi pan Sylwester.
Fundusze unijne oraz bankowy 
kredyt, który zasilał budowę, spra-
wiły, że wszystkie operacje budow-
lane trzeba było starannie prowa-
dzić, dbać o formalności księgowe, 
usprawnić organizację budowy.
Przy okazji przebudowy inwestorzy 
starali się ocalić jak najwięcej ele-
mentów zabytkowego młyna. Wy-
korzystano m.in. niemal całą część 

szkieletu drewnianego.
Przebudowa trwała trzy lata. Po-
wstał kompleks gastronomiczny 
składający się z sali restauracyj-
nej, bankietowej, konferencyjnej 
i bilardowej. W sąsiedztwie - od-
dzielonym szklaną klatką schodo-
wą, przez którą widać otoczenie, 
ulokowano dwadzieścia pięć pokoi 
hotelowych (50 miejsc) z widokiem 
na nowo powstałą marinę i deltę 
Osobłogi.

Projekt pod nazwą „Uruchomienie obiektu restauracyjno-hotelowego z zapleczem konferencyjnym” re-
alizowany był z od 1 sierpnia 2008 do 31. marca 2011 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjno-sportowej, poddziałanie: 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych 
świadczonych przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu 2.035 tys. zł, dofinansowanie: 722 tys. złotych.

Zabytkowy młyn od ulicy i Osobłogi.

Maria Szylska

Recepcja i imponujące schody do sali restauracyjnej.

Klatka schodowa według pomysłu młodego malarza Mikołaja 
Góreckiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Stary młyn dzięki unijnemu wspar-
ciu zyskał nowe życie, oprócz im-
prez okolicznościowych, odbywają 
się tu koncerty, wieczorki jazzowe, 
spotkania branżowe, swoje prace 
wystawiają artyści plastycy.
Inwestorzy stworzyli 14 nowych 
miejsc pracy w części hotelowej 
i gastronomicznej, zadbali (to 
głównie pasja pana Rudolfa Wojta-

li) o meble z duszą. W sali restau-
racyjnej do młyńskiej przeszłości 
nawiązują liczne jutowe worki.
Dzięki odnowieniu młyna zaułek 
nad rzeką zyskał nową oprawę. I aż 
strach pomyśleć, że gdyby nie de-
terminacja inwestorów, stary młyn 
przestałby istnieć.

Jeden z 25 pokoi hotelowych.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

OcHROna ZdROWia

sport i ekologia pod jednym dachem
Hala sportowo-widowiskowa w krapkowickim „Otmęcie” od kilkunastu miesięcy znowu tętni życiem. Do późnych godzin 
nocnych czynna jest siłownia. Szkoły organizują tu lekcje wychowania fizycznego i rozgrywki, przedszkola kinderbale, 
gmina imprezy okolicznościowe, różne organizacje koncerty charytatywne. Bywało, że na widowni zasiadało wspólnie 
około tysiąca osób.

Powstały na początku lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku obiekt 
należał do Śląskich Zakładów Obuw-
niczych „Otmęt”, doczekał się nawet 
własnego klubu z tradycjami (FKS 
„Otmęt”). Jego świetność skończyła 
się w 1998 roku wraz z upadkiem za-
kładów. Odcięty został kurek z parą 
technologiczną, którą halę ogrzewa-
no. Zapewnienie jej ciepła nie było 
proste, bo frontową ścianę stanowiły 
niezbyt szczelne przeszklenia. Stary 
system grzewczy został zdemonto-
wany, a obiekt wykorzystywano tylko 
wtedy, gdy pozwalała na to tempe-
ratura na zewnątrz. Przed rozgryw-
kami sportowymi wykorzystywano 
ogrzewnicę na olej opałowy, ale było 
to rozwiązanie mało skuteczne, na-
tomiast drogie. Marzli sportowcy, 
kibice na trybunach i personel.
Krapkowicki samorząd kilka razy 
przymierzał się do modernizacji hali 
sportowej, ale koszt tego przedsię-
wzięcia hamował zapędy.
Modernizacja stała się realna dzięki 
funduszom Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013. Powstał 
nowoczesny projekt wykorzystania 
energii odnawialnej, na który złożyły 
się solary i pompy ciepła. Te pierw-
sze to zespół 20 kolektorów słonecz-
nych, pompy obiegowe oraz wymien-
niki ciepła o pojemności 3000 litrów. 
Do tego dochodzi 30 studni głębi-
nowych o głębokości 100 m każda 
oraz trzy pompy ciepła o mocy ener-
getycznej 52 kW. Ogrzewanie hali 
odbywa się przy pomocy ogrzewania 
podłogowego oraz panelowego. Przy 
okazji wymieniona została stolarka 

okienna, a ściany i dach docieplone.
Te zabiegi, finansowane z RPO WO 
2007-2013, znacznie obniżyły koszt 
utrzymania hali sportowo-widowi-
skowej. Zmniejszyło się zapotrze-
bowanie na energię cieplną i prąd. 
Obiekt stał się przyjazny środowisku, 
nie tylko przez większe wykorzysta-
nie źródeł energii odnawialnej, ale 
poprzez zmniejszenie emisji szkod-
liwych substancji do atmosfery (m. 
in. pyłu, dwutlenku węgla i siarki, 
sadzy, tzw. koksiku).
Instalacje wykorzystywane w hali 
produkują rocznie 24 MWh energii 
cieplnej pozyskiwanej z solarów oraz 
364,8 MWh energii geotermalnej.
Zmodernizowana hala (wyremonto-
wano zaplecze, szatnie, sale gimna-

Projekt zatytułowany „Efek-
tywne wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii do 
ogrzewania hali sportowo-wi-
dowiskowej w Krapkowicach” 
realizowany był od 14 listopada 
2013 roku do 30 czerwca 2014 
roku z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, 
w ramach działania 4.3 Ochro-
na powietrza, odnawialne 
źródła energii. Wartość projek-
tu 3.298 tys. złotych, dofinan-
sowanie – 1.852 tys. złotych.

styczne i sportowe) zyskała drugie 
życie. Co tylko utwierdza włodarzy 
miasta, że warto było podjąć wysi-
łek.

Andrzej Kasiura,
burmistrz Krapkowic:

- Do modernizacji hali 
sportowej w Otmęcie do-
pingowali nas mieszkańcy. 
Obiekt powstał w 1973 roku 
i był własnością Śląskich 
Zakładów Obuwniczych 
„Otmęt”. Ogrzewano go 
parą technologiczną z za-
kładów. Gdy te padły, hala 
została pozbawiona ciepła. 
Mogliśmy ją wykorzystywać 
tylko w sezonie wiosenno-
letnim. Gminy na pewno 
nie byłoby stać na to, by 
samodzielnie podjąć się tak 
dużego zadania moderniza-
cyjnego. Z pomocą przyszły 
nam fundusze europejskie. 
Dzięki nim mogliśmy obiekt 
wyremontować, a także 
uczynić przyjaznym środo-
wisku. Do ogrzewania hali 
i pozyskania ciepłej wody 
wykorzystaliśmy energię 
odnawialną w postaci głę-
bionych pomp ciepła i so-
larów.

Maria Szylska

W hali sportowo-widowiskowej wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a ściany i stropy docieplone.

Trzy pompy ciepła mają moce energetyczną 52 kW.
Na widowni może zasiąść tysiąc widzów. Stare krzesełka zachowały się 
(poza jednym) w komplecie.

Zdjęcia Urząd Miasta
i Gminy Krapkowice oraz UMWO
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OcHROna ZdROWia

e-zdrowie w opolskich szpitalach
Dzięki funduszom unijnym informatyzacja coraz mocniej wchodzi do naszych szpitali. 

W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 
możliwe było wspieranie projek-
tów informatycznych placówek 
ochrony zdrowia  w dwóch dzia-
łaniach - „Moduły informacyjne, 
platformy e-usług i  bazy danych”  
oraz „Infrastruktura dla wyko-
rzystania narzędzi ICT”. Opolskie 
szpitale z tych możliwości sko-
rzystały. 
E-zdrowie to nie tylko lepszy 
sprzęt, szybsza sieć interneto-
wa czy ułatwienie w funkcjono-
waniu administracji. To także 
udogodnienia dla pacjentów, 
które stosuje bądź zamierza za-
stosować coraz więcej szpitali. 
Wojewódzkie placówki ochrony 
zdrowia zrealizowały w sumie 
9 projektów, których całkowita 
wartość przekroczyła 25,7 mln 
zł. Liderem w korzystaniu z unij-
nej pomocy i wprowadzaniu dzię-
ki niej informatyzacji w swojej 
działalności jest Szpital Woje-
wódzki w Opolu. Ta placówka zre-
alizowała kilka projektów, dzięki 
którym powstał m.in. szpitalny 
portal informacyjny, umożliwia-
jący komunikację z pacjentami, 
w szpitalu funkcjonują infoma-
ty, z których mogą korzystać 
pacjenci. Wprowadzono również 
ułatwienia w funkcjonowaniu 
samego szpitala – rozbudowany 
został system informacji teleme-
dycznej, gromadzenia i przetwa-
rzania danych w szpitalu. 
Opolskie Centrum Onkologii było 
liderem projektu, realizowanego 
wspólnie ze Szpitalem Wojewódz-
kim i Centrum Ginekologii, Po-
łożnictwa i Neonatologii w Opo-
lu. Dzięki wprowadzeniu w życie 
nowych rozwiązań usprawniono 
działalność tych placówek. Jakie 
między innymi rozwiązania są 
wprowadzane w życie? Platforma 
dla pacjentów w Szpitalu Woje-
wódzkim pozwoli na uzyskanie 
wszystkich niezbędnych infor-
macji związanych z postawioną 
diagnozą, procesem leczenia, 
szczegółami zabiegów oraz for-
malnościami, jakie wiążą się 
z hospitalizacją. Dzięki temu pa-
cjent poczuje się pewniej i bez-
pieczniej przed rozpoczęciem 

Violetta Ruszczewska

Nowoczesne systemy informatyczne służą pacjentom, pozwalają 
gromadzić i archiwizować dane.

Projekty informatyczne  zrealizowane w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
przez szpitale wojewódzkie:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

czynności medycznych. Rozwią-
zaniem poprawiającym komfort 
pacjentów oraz organizację pra-
cy szpitala jest również „wirtu-
alny spacer”, stanowiący jedną 
z aplikacji platformy. Przez in-
ternet można odwiedzić szpital, 
zapoznać się z rozmieszczeniem 
i wyposażeniem pomieszczeń, co 
ułatwi poruszanie się i odnajdy-
wanie właściwych pokoi podczas 
rzeczywistego pobytu w placów-
ce.
W szpitalu ginekologicznym 
także powstaje „wirtualny szpi-
tal”, który pozwoli zapoznać się 
z wyglądem szpitala, gabinetów, 
sprzętu czy opisem zabiegów, po-
zwoli też zajrzeć do pokoi diag-
nostycznych czy sali operacyjnej. 
W Opolskim Centrum Onkologii 
e-portal ma być źródłem wyczer-
pujących informacji o szpitalu, 
ma pomóc w komunikacji z pra-

cownikami szpitala. Na portalu 
znajdą się nie tylko informacje 
o funkcjonowaniu placówki, za-
biegach, procedurach i formal-
nościach, ale także gotowe wzory 
dokumentów, jakie pacjent musi 
przygotować. Pacjent będzie 
mógł wypełnić pisma on-line, 
a także zadać pytanie, przesłać 
uwagę bądź podzielić się opinią. 
To tylko niektóre z wprowadzo-
nych w tych placówkach rozwią-
zań, ułatwiających życie pacjen-
tom i personelowi. 
Udogodnienia dla pacjentów w ra-
mach unijnych projektów przygo-
towały lub przygotowują także 
Wojewódzkie Centrum Medyczne, 
Wojewódzki Specjalistyczny Ze-
spół Neuropsychiatryczny i Spe-
cjalistyczny Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Branicach, Stobrawskie 
Centrum Medyczne oraz Ośrodek 
Leczenia Odwykowego w Wosko-
wicach Małych. 
Zrealizowane i aktualnie reali-
zowane projekty pozwoliły na 
stworzenie dobrej podstawy do 
wprowadzenia dalszych, bardziej 

zaawansowanych rozwiązań, 
które ułatwią dostęp pacjentów 
do służby zdrowia. Co prawda 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 nie przewiduje reali-
zacji dużych projektów z zakre-
su e-zdrowia, jednak możliwości 
finansowania podobnych działań 
istnieją. W ramach priorytetu 
„Wzmocnienie zastosowań TIK 
dla e-administracji, e-uczenia 
się, e-włączenia społecznego, 
e-kultury i e-zdrowia” jest do wy-
dania 10 mln euro. Dlatego przed 
ogłoszeniem konkursów na te 
fundusze niezwykle ważne jest 
określenie najważniejszych po-
trzeb w tym zakresie przez pla-
cówki ochrony zdrowia naszego 
regionu. 
Pamiętać jednak należy, że aby te 
najnowsze rozwiązania informa-
tyczne były prawidłowo i skutecz-
nie wykorzystywane, konieczne 
jest także zaangażowanie zainte-
resowanych pacjentów.
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poszukujemy - inspirujemy - konfrontujemy
Tegoroczne, 41. Opolskie Konfron-
tacje Teatralne „Klasyka polska”, 
rozpoczną się 5 i potrwają do 10 
kwietnia. Podczas festiwalu będzie 
można obejrzeć spektakle docenione 
i rekomendowane przez jury pierw-
szej  edycji Konkursu “Klasyka Żywa”, 
organizowanego przez Ministerstwo 

godz. 19:00 CAR SAMOZWANIEC Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, reż. 
Jacek Głomb (duża scena)
Spektakl według zapomnianego dramatu z 1908 
roku autorstwa Adolfa Nowaczyńskiego opowia-
da o niezwykłym, choć niezbyt dobrze znanym 
epizodzie naszych dziejów, kiedy to w 1605 roku 
pomogliśmy zdobyć tron carski Dymitrowi Samo-
zwańcowi I, co zakończyło się międzynarodową 
awanturą i rozlewem krwi. Polacy na Kremlu jako 
zdobywcy i tryumfatorzy, polsko-rosyjskie zbli-
żenia i antagonizmy – to wszystko w oryginalnej 
opowieści łączącej w sobie napięcie politycznego 
thrillera i dotkliwą aktualność. 

godz.19.00    FARAON   Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, reż. Adam Nalepa (duża scena)
W cieniu Sfinksa i piramid odgrywa się opowieść 
o bezwzględnej walce o władzę, w której orężem 
stają się pieniądze, lud pracujący, kobiety i – prze-
de wszystkim – religia. To wyjątkowe dzieło, 
w którym tak silnie zarysowany jest konflikt na 
linii władzy świeckiej i kościelnej. Wielość naro-
dów, kultur, religii, rytuałów, sposobów zacho-
wania i postrzegania świata zostaje zmieszanych 
w tyglu, jakim jest dla Prusa starożytny Egipt, 
i tworzy mieszankę niezwykle złożoną i iście 
wybuchową. 

godz. 19.00   REMUS   Miejski Teatr Minia-
tura w Gdańsku, reż. Remigiusz Brzyk (duża 
scena)
„Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkow-
skiego to pierwsza powieść w całości napisana w 
języku kaszubskim i jednocześnie główna epopeja 
literatury kaszubskiej, nie bez przesady porów-
nywana z „Panem Tadeuszem” Adama Mickie-
wicza. Świat realny miesza się w niej ze światem 
kaszubskich legend i baśni. Spektakl to opowieść 
o straconej tożsamości, o miejscu zapomnianym. 
Żeby je na nowo odnaleźć, trzeba pokonać trzy 
zjawy: Strach, Trud i Niewarto.

godz. 19.00 GRAŻYNA Teatr im. Ludwika 
Solskiego w Tarnowie, reż. Radosław Rych-
cik (duża scena)
Imię głównej bohaterki jest autorską kompozycją 
Mickiewicza i powstało z połączenia litewskiego 
“grazi” – “piękna” z polskim formantem “–ant”. To 
historia kobiety, która walczy i to walczy w sensie 
dosłownym. W rycerskim przebraniu męża bierze 
udział w bitwie z Krzyżakami.  Grażyna, czyli 
“piękna księżna” to “niewiasta z wdzięków i bo-
hater z ducha”. Autorzy spektaklu zadają jedno 
pytanie: kim jest Grażyna? 

godz. 20.30 [’dʑadʑ] Teatr Lalki i Aktora 
w Opolu, reż. Paweł Passini
Poprzez uruchomienie wszystkich części dra-
matu, reżyser wprowadza na scenę ludzi i ich 
widma, łącząc postaci w nieoczywiste pary, 
które nawzajem się uzupełniają i interpretują. 
W samym centrum scenicznego świata znajdu-
je się Gustaw/Konrad, grany przez wybitnego 
artystę i nauczyciela lalkarzy Bogusława Kierca. 
Ten mistrz marionetek zamknięty jest w swojej 
celi niczym pająk, a lalki zaludniają widownię, są 
ich setki – zajmują miejsca pośród widzów, którzy 
wraz z aktorami znajdują się w przestrzeni gry.

godz. 17.00 RODZINA Fundacja „HI ART!” 
Warszawa, reż.  Agata Dyczko  (mała scena) 
Na kartach komedii autor zapisuje dramat o po-
gardzie i nienawiści, przykrą historię o ludziach, 
którzy zamiast żyć ze sobą, stawiają między sobą 
ideologiczne barykady. Bohaterowie rodziny szy-
kują się do wojny, w której bronić będą nie swoich 
stanowisk, obcych odległych idei i sloganów. 
Rodzina czytana po osiemdziesięciu latach zaska-
kuje swoją aktualnością. Można powiedzieć, że to 
komedia pełna zabawnych typów, przewrotnych 
zwrotów akcji i gagów.  

godz. 19.00 FANTAZY Teatr Powszechny 
w Warszawie, reż. Michał Zadara (duża 
scena)
Słowacki ironicznie traktuje XIX-wieczne pozy, 
styl bycia i pogoń za romantycznością. Utwór, 
w komediowej tonacji, pełen nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, nie pozostawia złudzeń – jest 
brutalnym, rozprawieniem się z naszą tożsamoś-
cią i mitami założycielskimi. Michał Zadara, wczy-
tując się w tekst Słowackiego, podążając za jego 
słowem, obnaża świat hipokrytów i ludzi małych. 
Tym samym ujawnia źródła dzisiejszych komplek-
sów, stereotypów i fobii. To lustro, w którym warto 
się przejrzeć.

godz. 18.00  SAMUEL ZBOROWSKI   Teatr 
Polski Bydgoszcz, reż. Paweł Wodziński 
(duża scena)
Punktem wyjścia tego  projektu teatralnego 
jest tekst rękopisu niezatytułowanego utworu 
Juliusza Słowackiego, autorska wersja dramatu. 
Autorzy spektaklu koncentrują się na wydobyciu 
teologiczno-politycznego wymiaru dramatu, na 
pokazaniu procesu stwarzania i kształtowania się 
silnego podmiotu i jednostkowego buntu w imię 
„odrębnego prawa do zbawienia”. 

5.04.2016 (wtorek)

7.04. 2016 (czwartek) 8.04.2016 (piątek)

10.04.2016 (niedziela)

Opolskie konfrontacje Teatralne w nowej odsłonie

godz. 17.00   MARIA STUART  / dyplom PWST w Krakowie (modela-
tornia) Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego.

09.04.2016 (sobota)

5.04.2016 (wtorek) 6.04.2016 (wtorek) 6.04.2016 (wtorek)

9.04.2016 (sobota)

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego. Taka formuła konfron-
tacji jest efektem listu intencyjnego, 
podpisanego pomiędzy ministrem 
kultury i dziedzictwa narodowego 
i marszałkiem województwa opol-
skiego. 

Podczas festiwalu zapraszamy na 
sześć przedstawień w przeglądzie 
głównym i na dwa pokazy towarzy-
szące, oparte na tekstach zaliczanych 
do kanonu literatury polskiej.
Tegoroczne OKT to nie tylko znako-
mite przedstawienia, ale także spot-
kania z twórcami, koncerty, wystawy, 

projekcje, panele dyskusyjne, war-
sztaty, imprezy, bankiety, konkursy 
i wiele dodatkowych atrakcji.
Szczegółowy program tegorocznych 
Opolskich Konfrontacji Teatralnych, 
informacje o spektaklach i cenach 
biletów na stronie Teatru im. Jana Ko-
chanowskiego www.teatropole.pl  

Współorganizatorem 41.OKT jest 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego. Dofinansowano z pie-
niędzy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, budżetu Urzędu Miasta 
Opola i budżetu Województwa Opol-
skiego.


