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Opolskie „pendolino” powiozło pierwszych pasażerów
Pierwsi pasażerowie, wsiadający 4 sierpnia, do swojego porannego pociągu do pracy na trasie Kędzierzyn-Koźle - Wrocław, zastali na 
dworcu niespodziankę – zamiast dotychczasowego składu na peron wjechał jeszcze pachnący nowością IMPULS.

Punktualnie o ósmej rano wyjechał 
on z dworca w Kędzierzynie-Koźlu 
w swój pierwszy kurs z pasażerami. 
Niespodzianką dla pasażerów był 
nie tylko pociąg, ale i głos, który 
ich w pociągu przywitał. - Dzień 
dobry państwu, nazywam się An-
drzej Buła, jestem marszałkiem 
województwa i wraz z państwem 
wybrałem się w pierwszą podróż 
naszym regionalnym „pendolino”. 
Ten pociąg zostanie już z wami na 
co dzień i mam nadzieję, że będzie 
dobrze służył - przywitał pierw-
szych podróżnych marszałek An-
drzej Buła. 
Marszałek, który wraz z Szymonem 
Ogłazą, członkiem zarządu woje-
wództwa, towarzyszył podróżnym 
aż do Brzegu, rozmawiał z pasaże-
rami i pytał o pierwsze wrażenia. 
Podróżni podkreślali wygodę, brak 
hałasu, zupełnie inny komfort jaz-
dy. Marszałek zaś wyrażał nadzieję, 
że kolejne takie pociągi na naszych 
torach wpłyną na większą liczbę 
pasażerów przewozów regional-
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nych. Szymon Ogłaza podkreślał, 
że Impulsy to najnowocześniejsze 
pociągi tego typu w Europie. - Są 
nie tylko komfortowe, ale przede 
wszystkim bezpieczne - mówił. 
Warto także zwrócić uwagę na fakt, 
że około 90 proc. części tego pocią-
gu to od początku do końca polska 
produkcja. Jeden skład - taki, jak 
wyjechał na opolskie tory - kosztuje 
około 13 mln zł.
Elektryczne zespoły trakcyjne 
typu IMPULS produkowane przez 
nowosądecki NEWAG S.A. zosta-
ły przystosowane do prędkości 
maksymalnej 160 kilometrów na 
godzinę. Producent wyposażył je 
w nowoczesny układ napędowy 

i hamulcowy, klimatyzację, no-
woczesną informację pasażerską 
w systemie audio-video, monito-
ring, 176 miejsc siedzących (fotele 
pasażerskie z gniazdkami elek-
trycznymi AC 230V), bezpłatne Wi-
Fi. Są przystosowane do przewozu 
osób z ograniczoną zdolnością ru-
chową i do przewozu rowerów. Nasz 
region jest pierwszym wojewódz-
twem, które odebrało skład, a od 4 
sierpnia testuje go na torach. Kursy 
odbywają się zgodnie z rozkładem 
jazdy i przewożą pasażerów.
Kolejarze cieszą się, że w IMPULSIE 
jest już system sterowania pociąga-
mi najwyższej klasy europejskiej. 
Maszynista ma podgląd i na drzwi, 

i na wnętrze pociągu. Kabina ma-
szynisty to swego rodzaju sterow-
nia, w której kilka monitorów poka-
zuje parametry pojazdu, a prędkość 
można dostosować tak, by wjazdy 
i wyjazdy z dworców były idealnie 
zgrane z rozkładem jazdy.
Po pierwszych testowych jazdach 
odbyło się uroczyste przekazanie 
pociągu władzom regionu przez 
producenta. 26 sierpnia odbył się 
także specjalny przejazd pociągu 
na trasie Opole- Brzeg.

Violetta Ruszczewska

„Impuls” w swej pierwszej trasie.

Marszałek Andrzej Buła i Szymon Ogłaza, członek Zarządu, z podzi-
wem patrzyli na pulpit sterowniczy kabiny maszynisty.

Przypomnijmy - kontrakt samo-
rządu województwa z firmą NE-
WAG S.A. w wersji podstawowej 
przewiduje dostawę 5 pojazdów 
do 31 stycznia 2018 r. oraz opcję na 
dostawę dwóch dodatkowych po-
jazdów do 10 grudnia 2018r. W tym 
roku Opolanie będą mogli korzystać 
już z trzech nowych IMPULSÓW. 
Cały kontrakt opiewa w sumie na 
88.338 tys. złotych. Pieniądze po-
chodzą z czterech źródeł: budżetu 
województwa opolskiego oraz re-
zerwy celowej budżetu państwa, 
Funduszu Kolejowego i Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014–2020, z którego dofinanso-
wanie wyniesie 15,5 mln euro. 
Projekt zakupowy realizowany 
jest pod nazwą pn. „Opolskie mo-
bilne! – usprawnienie transportu 
zbiorowego regionu i aglomeracji 
opolskiej”, w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-
2020. Wartość projektu wynosi 
ponad 76,5 mln zł.

Artykuł 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.
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las, w którym 
nie śpiewa ptak

Delegacja Sejmiku Wo-
jewództwa oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego uczest-
niczyła w uroczystościach 
75 rocznicy zagłady polskiej 
inteligencji w Czarnym Lesie 
koło Iwano-Frankiwska.

Miejsce egzekucji ponad 300 osób - 
przede wszystkim nauczycieli z przed-
wojennego Stanisławowa zostało 
odkryte w 1988 roku. Od tego czasu 
staraniem Towarzystwa Kultury Pol-
skiej i jego prezesa Witalija Czaszczi-
na na ogrodzonych mogiłach usta-
wiono krzyże, uporządkowano teren 
i odsłonięto pomnik upamiętniający 
tragiczne wydarzenia.
Prace porządkowe i zagospodarowa-
nie terenu prowadzone są na bieżąco 
przez Towarzystwo przy współudziale 
rodzin, konsulatu we Lwowie, Stowa-
rzyszenia Polska Wschód oraz Cen-
trum Kultury Polskiej i Dialogu Euro-
pejskiego w Iwano-Frankiwsku.
W tegorocznych uroczystościach 
uczestniczył radny Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego, Mariusz Bo-
chenek wraz z przedstawicielami De-
partamentu Współpracy z Zagranicą 
i Promocji Regionu. Obecni byli także 
przedstawiciele Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. 
Kombatantów i Represjonowanych 
oraz asysta honorowa Wojska Polskie-
go licząca 63 żołnierzy.
W Centrum Kultury Polskiej i Dialo-
gu Europejskiego otwarto wystawę 
fotograficzną  pt „ Las, w którym nie 
śpiewa ptak”. 
W województwie opolskim mieszkają 
potomkowie rodzin pomordowanych 
nauczycieli i są zainteresowani sta-
łym odwiedzaniem mogił i pomocą 
stronie ukraińskiej w opiece nad Czar-
nym Lasem.

Opolska delegacja w trakcie 
pobytu w Czarnym Lesie.

W 2015 r. Opol-
ski Regionalny 
Fundusz Porę-
czeń Kredyto-
wych Sp. z o.o. 
w Opolu wpro-

wadził na rynek nowy produkt – 
poręczenie wadium przetargowe-
go. Produkt finansowy  cieszy się 
dużym powodzeniem z uwagi na 
konkurencyjne ceny, jak również 
czas realizacji. Poręczenie wa-
dium przetargowego jest wska-
zane w ustawie o zamówieniach 
publicznych, jako jedna z form 
wniesienia wadium przetargowe-
go. Zachęcamy przedsiębiorców 
biorących czynny udział w prze-
targach publicznych do kontaktu 
z Funduszem. tel. 77 44 15 620    

Wadium przetargowe

Trójkąt współpracy: 
biznes - samorząd - administracja
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki spotykał się  w Opolu z samorządowcami i przed-
siębiorcami. Te spotkania zorganizowano w ramach konsultacji strategii na rzecz odpowiedzialnego roz-
woju.

Podczas spotkania z przedstawicie-
lami samorządów wicepremier Ma-
teusz Morawiecki mówił m.in. o tym, 
że działać trzeba wspólnie. – Tylko 
ścisła współpraca samorządów, 
przedsiębiorców i administracji pub-
licznej gwarantuje nowe perspekty-
wy wzrostu. Ten trójkąt współpracy 
jest najważniejszy – mówił. Wska-
zywał także najważniejsze filary 
strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju. Wśród nich wymienił m.in. 
konieczność wzrostu eksportu, 
przy czym powinien to być przede 
wszystkim wzrost eksportu naszej 
rodzimej produkcji. Wskazał także 
reindustrializację, czyli wspiera-
nie, np. poprzez granty czy Polski 
Fundusz Rozwoju branż, mających 
największy potencjał generowania 
wartości dodanej. Przypominał, że 
jednym z priorytetów jest rozwój 
nowoczesnych technologii. Podkre-

ślał, że strategia zakłada rozwój 
zrównoważony, co jest szczególnie 
istotne dla ośrodków poza oddzia-
ływaniem dużych metropolii, takich 
jak choćby województwo opolskie. 
– Im bardziej zrównoważony będzie 
rozwój gospodarczy, tym silniejsza 
będzie gospodarka Polski – mówił.
W dość krótkiej dyskusji głos zabrał 
m.in. marszałek Andrzej Buła, który 
– jako członek Komitetu Koordy-
nacyjnego ds. Polityki Regionalnej 
– pracował już nad projektem stra-
tegii podczas ostatniego spotka-
nia Komitetu. – Wiem, że do końca 
września mamy czas na zgłaszanie 
uwag, ja jednak chcę powiedzieć 
o czterech dla nas najważniejszych 
sprawach już teraz – mówił. Zwrócił 
uwagę, że strategia zakłada szcze-
gólne wsparcie regionów Polski 
Wschodniej i Śląska, a jednocześ-
nie wskazuje trzy województwa 

(zachodniopomorskie, kujawsko-
pomorskie i opolskie) zagrożone 
spadkiem dynamiki rozwoju. – Dla-
tego też będziemy postulować, by 
także województwo opolskie znala-
zło się wśród tych regionów, które 
wymagają szczególnego wsparcia 
– informował. – Będziemy także po-
stulować o wsparcie Opola. W do-
kumencie jest mowa o wsparciu dla 
miast średniej wielkości od 20 do 
100 tysięcy mieszkańców, a także 
o wsparciu metropolii, powyżej 200 
tysięcy mieszkańców. Chcemy, by 
i Opole wśród takich miast objętych 
wsparciem się znalazło – mówił. 
Marszałek zauważył także, iż stra-
tegia wskazuje kilka strategicznych 
dla kraju inteligentnych specja-
lizacji, które będą wspierane ze 
specjalnych funduszy. – Czy nasze 
regionalne inteligentne specjaliza-
cje też będą miały szansę na takie 

wsparcie z programów krajowych? 
– pytał. I wreszcie zaakcentował 
fakt, że dziś polityka rozwoju regio-
nalnego jest uzależniona od decyzji 
rządowych i udziału w podatkach. – 
Województwo nie ma własnych po-
datków, ma tylko udziały w podat-
kach CIT i PIT. Teraz prowadzone są 
prace nad ustawą o samorządach, 
warto więc na to zwrócić uwagę 
– zakończył marszałek. 
Wicepremier Morawiecki zgodził 
się, że wzmocnienie podatkowe 
samorządów jest bardzo ważne 
mówiąc, ze trzeba zostawić podat-
ki tam, gdzie są wypracowywane. 
Poparł też sugestię marszałka, do-
tyczącą zapisania w strategii szcze-
gólnego wsparcia dla Opola i opol-
skiego.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zgodził się, że wzmocnienie podat-
kowe samorządów jest bardzo ważne.

Violetta Ruszczewska

Marszałek Andrzej Buła (pierwszy z prawej) zaakcentował fakt, że 
dziś polityka rozwoju regionalnego jest uzależniona od decyzji rządo-
wych i udziału w podatkach.
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Jolanta kawecka

Mimo wakacyjnej pory wielu samorządowców przyjechało na spotkanie.
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Będzie kierunek lekarski!

Uniwersytet rozpoczął starania w tej 
sprawie ponad rok temu. Już w czerw-
cu 2015 roku Sejmik Województwa 
Opolskiego przyjął jednogłośnie rezo-
lucję popierającą te starania. Apelo-
wał o to rektor, prof. Stanisław Nicieja, 
a przewodniczący sejmiku, Norbert 
Krajczy, argumentował wtedy, iż prze-
ciwdziałanie trendom migracyjnym 
lekarzy oraz starzeniu się kadry me-
dycznej powinno być brane pod uwagę 
jako długoterminowe wyzwanie samo-
rządu województwa.
16 października 2015 roku w Opol-
skim Centrum Onkologii podpisano 
natomiast porozumienie w sprawie 
udostępnienia oddziałów szpitali pro-
wadzonych przez Województwo Opol-
skie dla praktycznego szkolenia na 
Uniwersytecie Opolskim przyszłych 
lekarzy. Marszałek Andrzej Buła wy-
rażał wtedy nadzieję, że przy tym 
projekcie będą chcieli pracować także 
inni. -  - mówił. Wicemarszałek Roman 
Kolek dopowiadał, że bardzo dobrym 
sygnałem jest taki duży odzew ze 
strony opolskich szpitali. - Ta przyszła 
współpraca to nie tylko nowa jakość 
leczenia, ale także szansa na nawiąza-
nie kooperacji z innymi środowiskami, 
na rozwój samych szpitali – zapowia-
dał. Porozumienie dało przyzwolenie 
szpitalom, prowadzonym przez wo-

W opolskim ratuszu 10 sierpnia wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego Jarosław Gowin podpisał decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Opolskiemu 
prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To decyzja ważna dla całego regionu. 

jewództwo, do podpisywania umów 
na to, by w ich oddziałach praktycz-
ne szlify zawodu zdobywali przyszli 
opolscy studenci medycyny. Szpitale 
mają zapewnić studentom nie tylko 
odpowiednie warunki do tego, ale tak-
że wykształconą kadrę specjalistów, 
posiadającą uprawnienia do kształ-

cenia studentów oraz nowoczesne 
urządzenia i wyposażenie medyczne. 
Jednocześnie samorząd wyraził zgodę 
na to, aby po pierwszym cyklu kształ-
cenia, planowanym na rok akademicki 
2022/2023, Wojewódzkie Centrum 
Medyczne zostało przekształcone 
w szpital uniwersytecki. - Wcześniej 
jednak będą potrzebne gwarancje 
dotyczące ogromnych nakładów na 
etapie centralnym i dotyczy to także 
możliwych dofinansowań z UE – mó-
wił wicemarszałek Roman Kolek. 
Podczas uroczystości w ratuszu wice-
marszałek Roman Kolek przypomniał, 
że Zarząd Województwa Opolskiego 
wspiera tę ideę także finansowo. – Już 
przekazaliśmy milion złotych na przy-
gotowanie dokumentacji potrzebnej 
do utworzenia kierunku lekarskiego - 
powiedział. Zgodnie z zapowiedziami 
kierunek lekarski ma ruszyć jesienią 
przyszłego roku. 10 sierpnia rektorzy 
Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 
podpisali list intencyjny o współpracy 
w tej dziedzinie. 

Violetta Ruszczewska

pieniądze na opiekę nad osobami niesamodzielnymi
Zarząd Województwa rozstrzygnął 26 lipca konkurs w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projek-
ty związane z opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Konkurs zorganizowano w ramach działa-
nia 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. Do dofinan-
sowania wybrano 11 projektów. Ich całko-
wita wartość przekracza 15 238 000 PLN, 
z czego dofinansowanie unijne wyniesie 
ponad 14 295 000 PLN. Dzięki tym pienią-
dzom podniesie się w regionie standard 
opieki nad osobami, które potrzebują po-
mocy. To jedno z pierwszych działań w ra-
mach RPO WO 2014-2020, wynikających z 
programu Specjalnej Strefy Demograficz-
nej “Opolskie dla rodzony”, skierowanych 
do tej grupy osób.
Wnioski na konkurs wpływały w kwietniu 

br. – złożono ich w sumie 25, po ocenach 
i decyzji zarządu, dofinansowanie otrzyma 
11 ocenionych najwyżej. Projekty doty-
czą dwóch rodzajów usług: zdrowotnych, 
związanych z opieką nad osobami star-
szymi oraz społecznych, związanych ze 
wsparciem osób niesamodzielnych.
Usługi zdrowotne to przede rozwój poza-
instytucjonalnych form opieki medycznej, 
czyli m.in. domowa opieka nad osobami 
starszymi, rozwój opieki geriatrycznej, 
usługi związane z telemedycyną. Nato-
miast usługi społeczne, jakich dotyczą 
projekty, to m.in. rozwój usług asysten-
ckich i opiekuńczych w społecznościach 

lokalnych, w tym lepsze przygotowanie 
asystentów i opiekunów do pełnienia tych 
ról.
Zgodnie z przyjętymi przez beneficjentów 
wskaźnikami, w ramach projektów 538 
osób zostanie objętych usługami społecz-
nymi, zaś 1631 osób – usługami zdrowot-
nymi.
(lista projektów na stronie intereneto-
wej www.opolskie.pl)

Violetta Ruszczewska

Wicepremier Jarosław Gowin podpisuje decyzję o przyznaniu Uniwersy-
tetowi Opolskiemu prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. Stoją 
Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Marcin Ociepa, Stanisław Nicieja, Ar-
kadiusz Wiśniewski i Tomasz Halski

Wicemarszałek Roman Kolek przypomniał, że samorząd wojewódz-
twa wspiera ideę kierunku lekarskiego także  finansowo i przekazał 
już milion złotych na przygotowanie dokumentacji.
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Uczestnicy IV Konferencji Odrzańskiej na obradach w Opolu

Region w pigułce
Opolskie święto seniorów
Tegoroczne woje-
wódzkie obchody 
Światowego Dnia 
Inwalidy odbywa-
ły się pod hasłem 
„Wspierajmy osoby 
niepełnosprawne 
w realizacji ich praw 
i potrzeb”. 2 lipca 
na terenie strzelnicy 
wojskowej w Opolu 
– Winowie spotkało 
się blisko 1 000 eme-
rytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych z terenu województwa 
opolskiego, zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Podczas spotkania doceniono aktywność członków PZERiI. wręczono 
m.in. listy gratulacyjne marszałka województwa opolskiego, który święto 
objął honorowym patronatem, oraz medale i odznaki przyznawane przez 
władze Związku.

Zginęli, bo byli Polakami

11 lipca w 73 roczni-
cę mordu na Kresach 
Wschodnich II Rzecz-
pospolitej mieszkań-
cy Opola i władze 
regionalne oddały 
hołd Ofiarom Ludo-
bójstwa. Irena Kalita, 
szefowa Towarzystwa 
Miłośników Lwowa 
i Kresów Wschod-
nich, z ubolewaniem 
stwierdzała, że Sejm RP dotąd nie ustanowił 11 lipca Dniem Pamięci Lu-
dobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i UPA, że nadal nie mówi-
się rodakom pełnej prawdy o tamtych wydarzeniach, zaniża się statystyki 
wymordowanych, a Ukraińcy nie zdali relacji z tego co zrobili i nie padły 
słowa przepraszam.
- Jako wspólnota regionalna możemy być dumni – mówił w imieniu władz 
samorządowych województwa opolskiego, wicemarszałek Stanisław Ra-
koczy, że jako pierwsi – w 2012 roku – ustanowiliśmy w województwie 
opolskim dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich i wystąpiliśmy z apelem do władz RP o ustanowienie takiego 
dnia w całym kraju.

Obwodnica Nysy mocno zaawansowana
W drugiej połowie 
przyszłego roku 
obwodnica Nysy, 
jedna z najbardziej 
wyczekiwanych in-
westycji drogowych 
w regionie, będzie 
gotowa. 12 lipca na 
budowie byli przed-
stawiciele władz 
regionu, powiatu 
i miasta. Marszałek 
Andrzej Buła i członek zarządu Szymon Ogłaza wraz z pozostałymi goś-
ćmi obserwowali postęp prac, słuchali też informacji wykonawcy o za-
awansowaniu robót. Przypomnijmy – projekt obwodnicy zakłada budowę 
16,5 kilometra nowych dróg, cztery ronda i węzeł drogowy. Kładzione są 
kolejne warstwy podłoża na przyszłej drodze, intensywne prace trwają 
na 14 obiektach mostowych - niemal na wszystkich są już gotowe funda-
menty i podpory. Budowana jest także kanalizacja deszczowa, instalacja 
oświetleniowa, układane są krawężniki i nawierzchnie z kostki brukowej 
na przyszłych rondach i węźle. Planowany termin zakończenia prac mija 
w październiku 2017 roku i zgodnie z deklaracjami inwestora – Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – powinien być dotrzymany. 
Koszt całej inwestycji to około 367 milionów złotych, z czego 85 procent 
stanowią fundusze unijne.

Lesław Tomaczak dyrektorem nowej 
instytucji
Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził 12 lipca wyniki konkursu 
na stanowisko dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edu-
kacji z siedzibą w Opolu. Komisja konkursowa 6 lipca wyłoniła kandydata 
na stanowisko dyrektora – został nim dotychczasowy dyrektor Regional-
nego Centrum Rozwoju Edukacji Lesław Tomczak. Był jedynym kandy-
datem, który zgłosił się do konkursu. Zespół zacznie działać 1 września, 
wtedy też nowy dyrektor obejmie swoją funkcję. 

Artykuł 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.
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krupniok śląski zarejestrowany!
RegiON

Antoni Konopka, członek Zarządu Wo-
jewództwa Opolskiego oraz Ryszard 
Mroczek, właściciel zakładu przetwór-
stwa mięsnego, a zarazem wiceprezes 
Stowarzyszenia „Krupnioki Śląskie” 
relacjonowali, jak długą drogę trzeba 
było pokonać, by do rejestracji doszło.
Choć inicjatywa wyszła w roku 2011 od 
opolskich wędliniarzy, to postanowiono 
do niej doprosić rzeźników z wojewódz-
twa śląskiego. Kilka lat trwało ustale-
nie receptury, według której krupniok 
powstaje. Opolanie – jak mówił Ry-
szard Mroczek – dodają więcej maje-
ranku. Próbowano więc ustalić, czy 
więcej kaszy jaglanej czy gryczanej, ile 
czosnku i cebulki, ile innych przypraw. 
Po czterech latach, gdy konsensus 
został wypracowany, Stowarzyszenie 
złożyło wniosek do Ministerstwa Rol-
nictwa o rejestrację. I tu znowu trzeba 
było przekonywać, że krupniok to nie 
kaszanka. Zawiera inne proporcje ka-
szy w jelicie, a i samo jelito musi być 
wieprzowe, wypełnione produktami 
pochodzenia zwierzęcego i o odpo-
wiedniej długości oraz przekroju. Gdy 
argumenty przekonały urzędników re-
sortu rolnictwa, wniosek o rejestrację 
został przesłany do Komisji Europej-
skiej, a szczęśliwy finał nastąpił na po-
czątku czerwca – krupniok został wpi-
sany na listę, 27 czerwca jest zaś datą 
uprawomocnienia się tego wpisu.
Spośród 32 członków Stowarzyszenia 
„Krupnioki Śląskie”, pięć ma zakłady 
w województwie opolskim. I prawo 

Od 27 czerwca tego roku na europejskiej liście produktów z Chronionym Ozna-
kowaniem Geograficznym zapisany został krupniok śląski. To drugi – po koło-
czu – zarejestrowany przez Komisję Europejską produkt pochodzący z woje-
wództwa opolskiego.

do posługiwania się znakiem produkt 
z Chronionym Oznakowaniem Geogra-
ficznym. - Lista wytwórców krupnioka 
nie jest zamknięta. Wystarczy zostać 
członkiem Stowarzyszenia i przejść 
standaryzację, która potwierdzi, że 
wszystkie normy jakościowe i ilościo-
we są dotrzymane – wyjaśniał Ryszard 
Mroczek.
Stowarzyszenie chce m.in. wystąpić 
o fundusze unijne na promocję zareje-

strowanego krupnioka, wykonanie zna-
ków czy specjalny papier pakunkowy, 
w którym wyrób będzie sprzedawany.
Antoni Konopka przypomniał, że krup-
nioki śląskie były obecne na stołach od 
początku badań etnograficznych po-
święconych potrawom spożywanym na 
obszarze Śląska. Najstarsze wzmianki 
pochodzą z końca XVIII w. ze wsi w po-
bliżu Gliwic.

maria szylska

Antoni Konopka i Ryszard Mroczek prezentują śląskie krupnioki, które 
zarejestrowane zostały na europejskiej liście produktów z Chronionym 
Oznakowaniem Geograficznym.

Fot: Łukasz Józwenko

Z pieniędzy pROW powstaną lokalne drogi
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na 
budowę i modernizację dróg lokalnych. Inwestycje zostaną w 63 proc. dofi-
nansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Zainteresowanie tym naborem było 
bardzo duże. Do UMWO wpłynęło 98 
wniosków na łączną kwotę dofinanso-
wania ponad 84 mln złotych. Dyspono-
waliśmy zaś kwotą 39,5 mln złotych, co 
pozwala nam dofinansować 57 projek-
tów z 23 gmin i 3 powiatów wojewódz-
twa opolskiego. Łącznie zawartych 
zostanie 36 umów – informował Antoni 
Konopka, członek Zarządu Wojewódz-
twa Opolskiego.
Gminy i powiaty wybudują w sumie 
56,85 km dróg lokalnych. Dofinansowa-
nie w tym naborze wyniosło od 160 ty-
sięcy złotych do 2,7 mln złotych. Wśród 
powiatów oleski i prudnicki otrzymały 
po 2,7 mln złotych dofinansowania, 
powiat głubczycki – 2,4 mln złotych. 
Wśród gmin najwyższe dofinansowanie 
otrzymał Paczków i Lubrza – na pozio-
mie 2,7 mln złotych.
Antoni Konopka liczy, że dzięki oszczęd-
nościom przetargowym uda się wygo-
spodarować pieniądze na budowę kilku 
jeszcze dróg.
Wójt gminy Popielów, Dionizy Duszyń-
ski, za otrzymane dofinansowanie pla-
nuje rewitalizację jeszcze w tym roku 
ulicy Dzierżona w Karłowicach. Będzie 
nią – obok domu sławnego księdza i 
pszczelarza - biegł podświetlony dep-
tak. Wartość całego zadania, to 450 tys. 
złotych.
Burmistrz Otmuchowa, Jan Woźniak, 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 374 
tysięcy złotych na dwa projekty – drogę 
gruntową w Wójcicach i gruntowo-szu-
trową w Lubiatowie. Obie docelowo 
będę miały asfaltową nawierzchnię, 
a przetarg wyłaniający wykonawcę 
zaplanowany jest na połowę lipca, do 
października zadanie powinno zostać 
sfinalizowane.

Także umowę na dwa projekty o war-
tości 681 tys. złotych (kwota dofinan-
sowania) podpisał burmistrz Lewina 
Brzeskiego, Artur Kotara (składał 7 
projektów). W ich ramach budowana 
będzie droga we Wronowie oraz Nowej 
Wsi Małej – Buszycach – Chróścinie.

maria szylska

Burmistrz Lewina, Artur Kotara (pierwszy z prawej) podpisuje umowę 
na dwa projekty drogowe.

Fot: Łukasz Józwenko

Uczestnicy IV Konfe-

Region w pigułce
Studenci z Fujian na Opolszczyźnie
Ponad 30-osobowa 
grupa studentów 
Uniwersytetu Fujian 
poznawała przez trzy 
tygodnie wojewódz-
two opolskie i uczyła 
się w Letniej Szkole 
Językowej na Uni-
wersytecie Opolskim. 
18 lipca goście z Chin 
odwiedzili urząd 
m a r s z a ł k o w s k i . 
W programie pobytu, 
oprócz nauki języka angielskiego, młodzi mieli wiele atrakcji – poznawali 
region, jego historię i kulturę, odwiedzali ciekawe miejsca. - Cieszę się, że 
możemy was gościć na Opolszczyźnie, bo mam nadzieję, że ta wizyta za-
początkuje intensywną wymianę studentów między uczelniami z naszych 
regionów – mówił na spotkaniu ze studentami wicemarszałek Stanisław 
Rakoczy. Wizyta młodych Chińczyków to efekt umowy podpisanej przez 
uczelnie obydwu regionów, co z kolei było możliwe dzięki nawiązaniu part-
nerskich stosunków międzyregionalnych pomiędzy województwem opol-
skim a prowincją Fujian.

Pieniądze dla ZAKSY i Gwardii
Zarząd Województwa Opolskiego podjął 20 lipca uchwałę o rozstrzyg-
nięciu konkursu na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w regionie 
w 2016 roku. W wyniku tego rozstrzygnięcia 200 tys. zł otrzyma ZAKSA 
S.A., a 100 tys. zł - Gwardia Opole S.A. (nowy, niezadłużony podmiot). 
ZAKSA S.A. otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Opolski Mistrz 
Siatkówki”, którego celem jest przygotowanie zawodników do współza-
wodnictwa o tytuł Mistrza Polski, zdobycia Pucharu Polski i Final Four Ligi 
Mistrzów. Realizacja zadania potrwa od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r. 
Gwardia Opole S.A. pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Sfinanso-
wanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej”. Jego 
celem jest udział drużyny seniorskiej w rozgrywkach PGNiG Superligi oraz 
popularyzacja piłki ręcznej.

Pamięć jest najważniejsza

1 sierpnia, 72 lata po 
godzinie „W” w Opo-
lu – jak i w całym 
kraju – zawyły syre-
ny. Tak rozpoczęły 
się obchody rocznicy 
wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 
Zgodnie z tradycją, 
na początek odczyta-
no historyczny rozkaz 
generała Tadeusza 
Komorowskiego „Bora” o rozpoczęciu powstania. Major Wanda Nowak 
ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mówiła, że była to wy-
jątkowa bitwa , której nie można zapomnieć. - Nie może być zapomniany 
heroizm chłopców i dziewcząt, żołnierzy Armii Krajowej i ich dowódców 
w dążeniu do wolności i potrzeby zrzucenia okupacyjnego jarzma z na-
szej ukochanej ojczyzny. Zwracając się do zebranych marszałek Andrzej 
Buła dziękował księżom z Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, którzy 
koncelebrowali mszę w intencji ofiar Powstania Warszawskiego. Dzięko-
wał także Opolanom za liczny udział wielu pokoleń mieszkańców w tej 
uroczystości. Oddając hołd bohaterom Powstania, po apelu pamięci i sal-
wie honorowej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Armii Krajowej. Dla każdego uczestnika uroczystości przygotowano 
biało-czerwone wiązanki. Rocznicę wybuchu Powstania uczczono także 
w Łambinowicach. Po klęsce powstania ponad jedna trzecia jeńców tra-
fiła do stalagu Lamsdorf, czyli dzisiejszych Łambinowic. Dlatego także 
w Łambinowicach pod Pomnikiem Żołnierzy Warszawy zapalono znicze 
i złożono kwiaty.

Pojednanie nad grobami
14 sierpnia zakończy-
ło się zorganizowane 
już po raz 21. między-
narodowe spotkanie 
młodzieży w dawnym 
obozie Lamsdorf, któ-
re   służyło zrozumie-
niu trudnej historii, 
integracji i tolerancji. 
Uczestniczyli w nim 
młodzi ludzie z Pol-
ski, Niemiec i Ukra-
iny. Młodzież spędziła w naszym województwie dwa tygodnie, łącząc 
prace porządkowe na terenie cmentarza jenieckiego z poznawaniem 
Opolszczyzny. Uczestnicy obozu spotkali się z władzami województwa - 
członkiem zarządu województwa Szymonem Ogłazą oraz wicekuratorem 
oświaty Arturem Zapałą. Organizatorem obozu było Kuratorium Oświaty 
w Opolu oraz Landowy Niemiecki Ludowy Związkiem Opieki nad Groba-
mi Wojennymi Nadrenii – Palatynatu.
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górą turystyka!
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna została laureatką tego-
rocznej ósmej edycji konkursu Opolska Niezapominajka 2015 Jego celem 
jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej wo-
jewództwa opolskiego  w minionym roku.

NIEZAPOMINAJKI

OROT została także laureatką nagrody 
publiczności, przyznanej w głosowaniu 
internetowym mieszkańców regionu.
Natomiast wyróżnienie kapituła konkur-
su, pod przewodnictwem Barbary Ka-
mińskiej, doradcy marszałka, przyznała 
Lokalnej Grupie Działania Stobrawski 
Zielony Szlak.
Gratulując nagrodzonym i ośmiu in-
nym organizacjom pozarządowym, 
które w konkursie startowały, marsza-

łek województwa opolskiego, Andrzej 
Buła, mówił, iż ten, kto kilkanaście lat 
temu myślał o sektorze organizacji po-
zarządowych, nie wyobrażał sobie jaki 
drzemie w nich potencjał i energia. - Są 
one inspiracją dla wielu naszych dzia-
łań, w wielu zadaniach nas wyręczają, 
przejmując trudne obszary społeczne 
– opiekę nad dziećmi, osobami niepeł-
nosprawnymi, czy nieradzącymi sobie 
w obecnej rzeczywistości ekonomicznej 
– mówił.
Okolicznościowe statuetki i dyplomy 

wręczali laureatom marszałkowie An-
drzej Buła i Roman Kolek oraz przewod-
niczący Sejmiku Województwa Opol-
skiego, Norbert Krajczy.
Zabierając głos w imieniu nagrodzonej 
OROT, jej dyrektor, Piotr Mielec, mówił, 
iż „Niezapominajka” jest dużą niespo-
dzianką i zaszczytem, który zobowiązu-
je do jeszcze większego zaangażowania. 
Zachęcał, by startować w konkursie 
i ubiegać się o laury
Kapituła konkursu podkreśliła, że OROT, 

maria szylska

Dyrektor OROT, Piotr Mielec ze współpracownicami oraz dwie zdobyte „Niezapominajki”.

który działa od 13 lat, kreuje pozytywny 
wizerunek województwa na rynkach 
turystycznych w kraju i za granicą. 
Podejmuje działania na rzecz ekologii 
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Niedawno opracował i wdrożył nowy 
produkt turystyczny zatytułowany 
„Opolski bifej” - czyli kulinarny szlak 
turystyczny promujący opolską kuchnię 
regionalną z wielokulturowymi wpły-
wami – polskimi, niemieckimi, czeskimi 
i kresowymi.
Z kolei wyróżniona LGD Stobrawski Zie-

lony Szlak, działająca od 10 lat, wspiera 
i upowszechnia kulturę fizyczną, ekolo-
gię i ochronę zwierząt, ochronę dziedzi-
ctwa przyrodniczego, turystyki i krajo-
znawstwa.
Uroczysta gala organizacji pozarządo-
wych była okazją do wręczenie im ho-
norowych odznak „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Opolskiego” przyznawanych 
przez marszałka województwa. Otrzy-
mali je: Opolskie Centrum Wspierania 

Laureaci tegorocznej Niezapominajki w towarzystwie Norberta Krajczego, przewodniczącego Sejmiku 
i członków Zarządu.

Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzy-
szenie Opolskie Lamy oraz obchodzący 
właśnie 10-lecie działalności Bank Żyw-
ności w Opolu, który w roku ubiegłym 
przekazał potrzebującym 2 tysiące ton 
żywności.

Fot: Łukasz Józwenko

Opolska marka Jeździecka
Wydarzenia jeździeckie są znakomitą okazją do promowania 
nie tylko klubów czy stadnin koni, ale także miasta, gminy, 
powiatu czy województwa. Takie założenie przyświeca twór-
com projektu „Opolska Marka Jeździecka”, którzy spotkali 
się z dziennikarzami, by o tym projekcie opowiedzieć.

Jak mówił członek zarządu woje-
wództwa Antoni Konopka, jednym 
z celów Opolskiej Marki Jeździeckiej 
jest przywrócenie jeździectwu, które 
w naszym regionie ma długie i wspa-
niałe tradycje, należytej uwagi i rangi. 
– Mamy znakomite wyniki, znakomite 
konie, jeźdźców, trenerów i bazę spor-
tową, jesteśmy regionem, który może 
stać się stolicą sportów jeździeckich 
w kraju. Dlatego marszałek woje-
wództwa opolskiego objął tę inicjaty-
wę patronatem honorowym. Chcemy 
stać się synonimem polskiego jeździe-
ctwa i integratorem polskiej hippiki, 
inspirując jednocześnie rozwój jeź-
dziectwa na Opolszczyźnie - mówił.
Jak podkreślali członkowie Opolskie-
go Związku Jeździeckiego, nagłaśnia-
nie sukcesów, inwestowanie w rozwój 
różnych dyscyplin sportowych czy 
modernizowanie infrastruktury re-
kreacyjno - turystycznej może być 
skutecznym sposobem promowania 
regionu. Z naszego województwa wy-
wodzą się przecież zawodnicy startu-
jący z powodzeniem w mistrzostwach 
Europy, świata czy na olimpiadzie. 
Są u nas zarejestrowane kluby jeź-
dzieckie, plasujące się w czołówce 
polskiej – to przede wszystkim LKJ 
Lewada w Zakrzowie, KJ Osadkowski 
w Jakubowicach, Metpol w Grodźcu, 
LKJ w Prudniku, Mosznej i Opolu. - 
Konie z Mosznej i Prudnika są wśród 
czempionów na wielu zawodach ran-
gi światowej – przypominał Daniel 
Palimąka z OZJ. Mamy także świet-
ną kadrę szkoleniowców – wśród 
nich choćby trener kadry narodowej 

w ujeżdżaniu Andrzej Sałacki, jedno-
cześnie prezes LKJ Lewada. On także 
przypomniał o tym, że mamy także 
wspaniały ośrodek przygotowań olim-
pijskich w jeździectwie.
Członkowie Związku zwracali także 
uwagę na fakt, że jeździectwo i jego 
rozwój mogą skutecznie wypełnić 
lukę w sektorze usług województwa 
opolskiego. Prezes OZJ Dariusz Świ-
derski podkreślał, że inicjatywa ma 
nie tylko zachęcić ludzi do uprawiania 
jeździectwa, ale także wpłynąć na roz-
wój turystyki i przemysłu końskiego. - 
Każdy wzrost hodowli o 10 koni to po-
tencjalne dwa miejsca pracy, a każdy 
wzrost regularnie jeżdżących konno 
o 15 osób to kolejne jedno nowe miej-
sce pracy – mówił Daniel Palimąka.
Pierwszym krokiem do zaintereso-
wania ludzi jeździectwem jest zapra-
szanie na ciekawe imprezy sportowe. 
Dlatego też samorząd województwa 
dofinansował pięć sportowych imprez 
jeździeckich o randze regionalnej, 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Najważniejszymi zawodami, odby-
wającymi się w tym roku w naszym 
regionie, będą organizowane w Ja-
kubowicach w dniach 8-11 września 
mistrzostwa Polski w skokach przez 
przeszkody, rozgrywane we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. – Za-
wodów o tej randze nie było u nas od 
dwudziestu lat – mówił członek za-
rządu OZJ Andrzej Cieślak.

Violetta Ruszczewska

Zachęcamy do odwiedzania strony in-
ternetowej organizacji pozarządowych 
www.ngo.opolskie.pl
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most, ścieżka i nowa droga
Zakończona rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów to kolejna oddana do użytku inwestycja 
drogowa, wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dwukilometrowy odcinek nowej drogi wraz z mostem na Stobrawie

Violetta Ruszczewska

FUNdUsZe eUROpeJskie

Artykuł 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.

Ponad dwukilometrowy odcinek no-
wej drogi, nowy most nad Stobrawą, 
niemal 1,5 km nowej ścieżki rowero-
wej, chodniki, kanalizacja deszczowa, 
przebudowana infrastruktura energe-
tyczna, wodociągowa, teletechniczna 
i gazowa, nowe zjazdy i skrzyżowania 
– to zakres zakończonego projektu. 
Całość kosztowała 7,44 mln zł, z czego 
6,32 mln zł wyniosło dofinansowanie 
unijne, a pozostałą część stanowiły 
środki własne samorządu wojewódz-
twa i dofinansowanie gminy Olesno.
Trzeba dodać, że to kolejny przebudo-
wany odcinek drogi wojewódzkiej nr 
494 – wcześniej rozbudowano niemal 
trzykilometrowy odcinek Szumirad-
Chudoba oraz prawie dwa kilometry 
drogi na trasie Olesno-Bodzanowice. 
W ubiegłym roku opracowano także 
koncepcję budowy ronda na skrzy-
żowaniu w miejscowości Świercze, 
w tym roku trwają prace dokumenta-
cyjne, a rondo powstanie po 2016 roku, 
jeszcze w ramach RPO WO 2014-2020. 
Na odcinku Olesno-Łowoszów prace 

trwały od końca lipca ubiegłego roku, 
a zakończyły się 27 czerwca br., czyli 
dwa miesiące przed planowanym ter-
minem ich zakończenia. Wykonawcą 
robót było lokalne przedsiębiorstwo 
z Olesna - REMOST Z.,H.,K. Mrozek.

Projekt „Poprawa dostępności 
do węzłów autostrady A4 Gogo-
lin i Olszowa. Etap I. Zadanie 2. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 494 na odc. Olesno-Łowo-
szów wraz z przebudową obiek-
tu mostowego od km 16+525,48 
do km 18+613,52.” realizowany 
w ramach RPO WO 2014-2020. 
Całość kosztowała 7,44 mln zł, 
z czego 6,32 mln zł wyniosło do-
finansowanie unijne, a pozosta-
łą część stanowiły środki włas-
ne samorządu województwa 
i dofinansowanie gminy Olesno.

Fot: Łukasz Józwenko

Rodzinnie i ekologicznie
W niedzielę, 3 lipca, bierkowicki skansen opanował… trzmiel. A to za sprawą rodzinnego pikniku ekologicznego, zorganizo-
wanego pod hasłem „Trzmiel-Owisko”. Każdy mógł na tej imprezie znaleźć coś dla siebie. 

W trakcie pikniku Muzeum Wsi Opolskiej opanowali najmłodsi mieszkańcy regionu i ich rodzice.

Violetta Ruszczewska

Były więc warsztaty ekologiczne i po-
kazy tradycyjnego rzemiosła, pokazy 
ekologicznej mody, na scenie prezen-
towały się folkowe zespoły muzycz-
ne. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt Fundacji Świętego 
Huberta zorganizował dla najmłod-
szych spotkanie edukacyjne z leśnymi 
mieszkańcami „Las wokół nas”, Go-
spodarstwo Agroturystyczne Gościn-
na Zagroda z Przysieczy przygotowało 
natomiast prezentację zwierząt go-
spodarstwa domowego. Chętni mogli 
skorzystać z konnych przejażdżek, a na 
dzieci czekały gry i zabawy z trzmie-
lem w tytule.
Piknik był wspólną inicjatywą samo-
rządu województwa opolskiego, Fil-
harmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, 
Teatru im. Jana Kochanowskiego oraz 
Muzeum Wsi Opolskiej, zrealizowaną 
w ramach projektu unijnego „Ochrona 
trzmiela i siedlisk z nim związanych 
oraz promowanie postaw społecznych 
sprzyjających ochronie bioróżnorod-
ności w województwie opolskim”, a fi-
nansowaną z funduszy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

tworzywa sztuczne, papier, puszki alu-
miniowe i metalowe, szkło, elektro-
odpady), a dochód z ich utylizacji ma 
zostać przekazany na schronisko dla 
zwierząt. Przez cały dzień na pikniku 
było mnóstwo osób, do muzeum przy-
jechali nie tylko mieszkańcy miasta 
i regionu, ale także wakacyjni goście.

Liderem projektu unijnego 
„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim 
związanych oraz promowanie po-
staw społecznych sprzyjających 
ochronie bioróżnorodności w wo-
jewództwie opolskim”  jest Fil-
harmonia Opolska, a partnerami 
województwo opolskie, Teatr im. 
Jana Kochanowskiego i Muzeum 
Wsi Opolskiej. Projekt finanso-
wany jest z funduszy Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014 – 2020, jego dofinansowa-
nie wyniesie 3,4 mln zł. Wartość 
projektu: ponad 4,2 mln. zł

twa Opolskiego na lata 2014 - 2020. 
Dlatego też był koncert kameralny 
opolskich filharmoników, na którym 
nie zabrakło „Lotu trzmiela” Nikołaja 
Rimskiego-Korsakowa, był też zawsze 

gorąco przyjmowany spektakl teatru 
Kochanowskiego pt. „Wszystkie stwo-
rzenia, czyli jak włochatym bywa źle”, 
który przyciągnął i dużych, i małych.
Na pikniku można było także dowie-

dzieć się czegoś o segregacji odpadów 
- te działania edukacyjne przygotował 
Zakład Komunalny w Opolu. Przez 
cały dzień w muzeum prowadzona 
była także zbiórka odpadów (zbierano 
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Zaprojektuj tereny zielone na swojej wsi
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, 
adresowany do liderów wiejskich. Wcześniej mieszkańcy opolskich wsi mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach pod-
czas których uczyli się, jak dobrze taką przestrzeń zagospodarować.

Violetta Ruszczewska

Warsztaty dot. zagospodarowania tere-
nów wiejskich pn. „Zachowajmy cenną 
bioróżnorodność Opolszczyzny” trwały 
od maja do czerwca br., a prowadzili je 
eksperci z Instytutu Architektury Krajo-
brazu Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. W warsztatach uczestni-
czyli mieszkańcy najbardziej aktywnych 
sołectw z województwa opolskiego, 
a organizował je Departament Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi UMWO w ramach 
realizacji projektu pn. „Bioróżnorodność 
Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”. Podczas warsztatów 
uczono się, jak opracować ciekawe 
koncepcje zagospodarowania terenu, 
spójne z krajobrazem i dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym wsi. Każdy 
z uczestników miał możliwość skorzy-
stania z indywidualnych konsultacji 
(prowadzonych przez ekspertów), by do-
pracować szczegóły opracowywanych 
koncepcji. 

Szczególną uwagę zwracano m.in. na 
nasadzenia i pielęgnację rodzimych 
gatunków roślin. W efekcie warsztatów 
powstało 25 wstępnych koncepcji zago-
spodarowania terenów wiejskich.
Kolejnym, zaplanowanym przez Depar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Wsi działa-
niem, spójnym z warsztatami, jest właś-
nie konkurs na „Najciekawszą koncepcję 
zagospodarowania terenów zielonych 
wsi”.  Ma zachęcić mieszkańców do cie-
kawego zagospodarowania publicznych 
zielonych terenów wiejskich, a także dać 
im możliwość bezpośredniego wpływu 
na wygląd estetyczny okolicy. Będzie 
także promować postawy społeczne, 
sprzyjające ochronie bioróżnorodności 
oraz tradycyjnej zabudowy opolskiej 
wsi i jej walorów przyrodniczych. Celem 
konkursu jest wsparcie finansowe mo-
delowych projektów zagospodarowania 
przestrzeni wiejskiej, dla zwycięzców 
bowiem przewidziano nagrody finanso-

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” w ramach naboru RPO WO 2014 
- 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona róż-
norodności biologicznej. Całkowita wartość projektu: 3,99 mln zł. Dofinansowanie ze środków EFRR: 3,44 mln zł 
(85%). Środki budżetu SW: 589,9 tys zł (15%). Termin realizacji: od IX. 2015 do XII 2017r. Instytucje realizujące: 
województwo opolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu), gmina Prószków, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Uczestnicy warsztatów dowiadywali się, jak ciekawie zagospodarować 
tereny publiczne.

szkoły zawodowe bliżej biznesu
Pomoc w nawiązywaniu stałej współpracy szkół z przedsiębiorcami, organizacja spotkań uczniów z lokalnymi autoryteta-
mi ze świata biznesu czy np. kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów – m.in. takie działania przewidziano w projekcie 
„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, który właśnie ruszył.

Liderem projektu jest Regionalne Cen-
trum Rozwoju Edukacji, a partnerami - 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, 
Politechnika Opolska oraz miasto Opo-
le. Biorą w nim udział 33 szkoły zawo-
dowe i technika z całego regionu – ich 
uczniowie (ok. tysiąca), dyrektorzy, na-
uczyciele i instruktorzy. Głównym ce-
lem projektu jest zbliżenie środowiska 
szkół zawodowych w województwie 
opolskim do lokalnego biznesu, który 
w naturalny sposób poszukuje kadry 
wśród wychowanków tych szkół.
Projekt ma też m.in. pokazywać na bie-
żąco szkołom potrzeby regionalnego 
rynku pracy, motywować je oraz pracu-
jących w nich nauczycieli czy instrukto-

rów do kształcenia pod potrzeby tego 
rynku, jak również pokazywać ów rynek 
młodym ludziom, którzy w najbliższej 
przyszłości mają się na nim odnaleźć.  
-Jest to już druga edycja tego projektu. 
Pomysł jego realizacji wziął się m.in. 
z potrzeb samych przedsiębiorców, któ-
rzy na wielu organizowanych przez nas 
spotkaniach zwracali w minionych la-
tach uwagę na problemy w pozyskiwa-
niu odpowiednio wykształconej w szko-
łach zawodowych kadry – powiedziała 
kierownik Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera dr Iwona Święch-Olender.
W ramach projektu przewidziano 
m.in. działania, które mają służyć na-
wiązywaniu stałej współpracy szkół 

i firm; organizację spotkań dla uczniów 
z przedstawicielami świata biznesu 
z Opolszczyzny; organizację kursów 
podnoszących kwalifikacje uczniów 
zgodnie z zapotrzebowaniem przedsię-
biorstw czy wizyty studyjne młodzieży 
w przedsiębiorstwach.
Zgodnie z założeniami projektu kursy 
podnoszące kwalifikacje będzie mogło 
odbyć 400 uczniów szkół zawodowych. 
Zaplanowano też 20 wizyt studyjnych 
w firmach – głównie z Opolszczyzny; 
12 spotkań w regionie, w których mają 
wziąć udział dyrektorzy szkół, przed-
stawiciele samorządów oraz świata 
biznesu, jak również dwie edycje war-
sztatów dla dyrektorów i nauczycieli 

Koszt drugiej edycji projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej 
rynku pracy 2”, to 8,8 mln zł. Pieniądze na jego sfinansowanie pocho-
dzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.1. II edycja potrwa od 1. sierpnia 
2016 do 31. lipca 2018 roku.

katarzyna kownacka (OcRg)

we – łączna pula nagród wynosi 150 tys. 
zł, z czego dla zwycięzcy przewidziano 
nagrodę w wysokości 50 tys. zł, dla zdo-
bywcy drugiego miejsca – 30 tys. zł, trze-
ciego zaś – 20 tys. zł. Autorzy projektów, 
które zostaną wyróżnione, otrzymają po 
10 tys. zł (komisja jednak może inaczej 
podzielić nagrody, w zależności od liczby 
i poziomu projektów).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
końca września br.

Artykuł 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.

szkół zawodowych oraz przedstawicieli 
firm, które mają służyć m.in. zacieśnia-
niu czy nawiązywaniu współpracy.
W ramach projektu ma też powstać 
50 multidyscyplinarnych zespołów ro-
boczych „design thinking”, w których 
– pod opieką specjalisty pracującego 
w ramach projektu w kooperacji z fir-
mami – pracować będą uczniowie szkół 
zawodowych. Mają one uczyć np. krea-

tywnego myślenia i innowacyjnego po-
dejścia do problemu. Takie zespoły po-
wołano też w pierwszej edycji projektu. 
Uczniowie w nich zrzeszeni mieli np. 
wymyślać rozwiązania jakiegoś proble-
mu lub usprawnienia w danej firmie.
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gOspOdaRka

Biznes inwestuje
21 lipca był dobry dniem dla rozwoju gospodarki regionu. Dwie światowe firmy ulokowały swoje siedziby w naszym województwie. 
Swoją pierwszą europejską fabrykę 
otworzyła w Opolu firma Global Ste-
ering System, mająca swą główną 
siedzibę w USA. Firma produkuje 
podsystemy do układów kierowni-
czych Fiata. Dziś fabryka w Opolu 
zatrudnia 60 osób, docelowo ma 
pracować ponad 200. Pierwsze spot-
kanie inwestora z pracownikami 
opolskiego Centrum Obsługi Inwe-
stora i Eksportera odbyło się jeszcze 
w lutym 2014 roku, fabryka pełną 
zdolność ma osiągnąć w przyszłym 
roku. Wicemarszałek Stanisław Ra-
koczy, gratulując szefom zakładu 
udanej inwestycji deklarował jed-
nocześnie dalszą dobrą współpracę 
samorządu województwa, a zwłasz-
cza Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki.
Kolejna dobra wiadomość bizneso-
wa przyszła z Ujazdu. 100 mln euro 
w budowę nowej fabryki zainwestu-
je tam IFA Powertrain Polska, nowa 
spółka należąca do znanej niemie-
ckiej firmy z branży automotive - IFA 
Rotorion. Dziś wmurowano kamień 
węgielny pod budowę nowej fabry-
ki, w której będą powstawać półosie 

napędowe. Rano z szefami firmy 
spotkał się marszałek Andrzej Buła, 
a w imieniu władz regionu kamień 
węgielny w Ujeździe wmurował wi-
cemarszałek Roman Kolek. - Nowa 
inwestycja przyczyni się nie tylko 
do powstania nowych miejsc pracy, 
ale też do wzrostu gospodarczego 
regionu. - Doceniam to, iż Opol-
szczyzna pozyskuje kolejną inwesty-
cję z branży automotive i partnera 
w rozwoju – mówi marszałek.
Fabryka w Ujeździe zostanie zbu-
dowana na blisko 12 ha, na terenie 
objętym statusem Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma 
podkreśla, że ciągłość produkcji 
i dostaw dla Daimlera podczas całe-
go procesu przemieszczania maszyn 
do Polski, zapewni silny, 25-osobo-
wy zespół. Jest to poważne przed-
sięwzięcie, ale IFA bazuje na swoich 
dotychczasowych doświadczeniach 
w innych lokalizacjach.
W Ujeździe produkowane będą pół-
osie napędowe dla Mercedesów kla-
sy C, E oraz S. Początkowo w ilości 2 
mln sztuk rocznie. Produkcja będzie 
sukcesywnie rosła - do momentu 

W otwarciu opolskiej fabryki GSS uczestniczył wicemarszałek Stanisław Rakoczy (w środku)

Kamień węgielny pod nowo budowaną fabrykę w Ujeździe wmurowuje wicemarszałek Roman Kolek. Marszałek Andrzej Buła spotkał się z szefami koncernu IFA.

Projekt pn. „Partnerstwo strate-
giczne – niemiecko-polskie szkół-
ki piłki nożnej” finansowany jest 
w ramach programu Erasmus+, 
jego partnerem jest Samorząd 
Województwa Opolskiego. Pro-
jekt powstał w odpowiedzi na za-
potrzebowanie nauczycieli języka 
niemieckiego, poszukujących po-
mysłów, które pozwoliłyby wpro-
wadzić do dydaktyki nową jakość 
poprzez wykorzystanie popular-
ności piłki nożnej w edukacji. 

Rezultatem projektu będą mate-
riały dydaktyczne dla nauczycieli 
germanistów i trenerów, którzy 
zechcą zorganizować w swoim 
środowisku treningi językowo-
piłkarskie.
Termin przyjmowania zgłoszeń 
upływa 1 września 2016 r.
W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z Departamentem Edu-
kacji i Rynku Pracy UMWO pod 
numerem telefonu 77 54 16 500, 
519 lub 536. 
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kop piłkę i ucz się języka
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu rozpoczyna 
rekrutację chętnych nauczycieli oraz dzieci w wieku 6 – 10 
lat, zainteresowanych nauką języka niemieckiego poprzez 
sport.

osiągnięcia zatrudnienia na pozio-
mie ponad 400 pracowników do 2020 
r. Oprócz rozwoju współpracy z Da-
imlerem IFA planuje również rozwój 

i zapewnienie produkcji dostaw pół-
osi dla innych producentów.

Violetta Ruszczewska
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samorząd walczy z chorobami cywilizacyjnymi
Ponad 22,6 mln złotych samorząd województwa opolskiego przeznaczy  na realizację programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym, takim 
jak nadwaga, otyłość, cukrzyca – poinformował wicemarszałek Roman Kolek. Z tej kwoty ponad 10 mln złotych, rozdysponowane w tym roku, po-
chodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Cała zaś alokacja na to działanie wyniesie 4,5 
mln. euro.
Program realizować będą wybrani 
w drodze konkursu projektodawcy 
-realizatorzy. W pierwszym nabo-
rze, który trwał od 22 do 29 lipca 
br, wpłynęło sześć wniosków, dru-
gi zaplanowany jest na 2018 rok. 
Rozstrzygnięcie konkursu przewi-
dziano jesienią tego roku, pierwsze 
badania przesiewowe mogą więc 
rozpocząć się jeszcze w tym roku. 
Zakończenie całego programu za-
planowane jest na rok 2023.
Opolski projekt został wysoko oce-
niony przez Agencję Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, która 
stwierdziła, że „może stanowić 
wzorcowy program z zakresu zapo-
biegania nadwadze i otyłości”.
Jego realizacja odbywać się będzie 
w dwóch etapach – w pierwszym 

badaniami przesiewowymi obję-
tych zostanie ponad 260 tysięcy 
mieszkańców województwa – dzie-
ci i młodzież w wieku od 6 do 18 
lat oraz osoby dorosłe w przedziale 
wiekowym od 45 do 65 roku życia. 
W sumie około jednej trzeciej po-
pulacji województwa opolskiego.
W drugim etapie prawie 5 tysięcy 
osób wytypowanych zostanie do 
opieki multidyscyplinarnej. Otrzy-
mają wsparcie psychologa, diete-
tyka, lekarza. Kompleksowa opie-
ka będzie służyć zmianie postaw 
i stylu życia – ograniczeniu spoży-

Artykuł 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.

wanych kalorii, siedzącego trybu 
życia oraz wzrostowi aktywności 
fizycznej.
Jest to pierwszy nabór, którego 
celem realizacja Programu Poli-
tyki Zdrowotnej oraz pierwszy na-
bór, gdzie przygotowujący projekt 
muszą brać pod uwagę dwa typy 
dokumentów – dokumentację kon-
kursową i zapisy Programu Polityki 
Zdrowotnej.
Województwo opolskie podzielone 
zostało na trzy obszary (ze względu 
na geografię) – północny (z powia-
tami kluczborskim, namysłowskim, 
brzeskimi i oleskim), środkowy 
(z powiatami opolskim ziemskim 
i grodzkim, nyskim i prudnickim) 
oraz południowy (z powiatami 
głubczyckim, kędzierzyńsko-ko-

zielskim, krapkowickim i strzele-
ckim). - Realizacja jednego projek-
tu może objąć terytorium jednego 
z obszarów – wyjaśniał wicemar-
szałek Roman Kolek.
Skąd pomysł na program poświę-
cony chorobom cywilizacyjnym? Bo 
osoby otyłe wielokrotnie częściej 
chorują na cukrzycę. Nadmierna 
waga ciała obciąża stawy, kręgo-
słup, powoduje wady postawy, to 
także czynnik podwyższonego ciś-
nienia, chorób serca, a nawet no-
wotworów.
Rajmund Miller (lekarz i poseł), 

który uczestniczy w pracach Parla-
mentarnego Zespołu ds. Przeciw-
działania i Rozwiązywania Prob-
lemów Otyłości, mówił, że w roku 
2013 na leczenie pacjentów z po-
wodu chorób związanych z otyłoś-
cią wydano 11 mld złotych.
Choroby cywilizacyjne to jeden 
z największych obecnie proble-
mów zdrowotnych społeczeństw 
państw wysoko rozwiniętych i kra-
jów szybko rozwijających się, do 
grona, których zaliczana jest rów-
nież Polska. Zjawiskami mający-
mi decydujący wpływ na wzrost 
zachorowań na choroby cywiliza-
cyjne są niezmiennie: nieustający 
postęp technologiczny, stres, złe 
odżywianie, brak ruchu oraz coraz 
bardziej odczuwalne dla człowieka 

negatywne skutki 
zanieczyszcze-
nia środowiska 
n a t u r a l n e g o . 
Istotnymi za-
g a d n i e n i a m i 
d o t y c z ą c y m i 
chorób cywi-
lizacyjnych są 
także kwestie 
p r o w a d z e n i a 
o d p ow i e d n i e j 
p r o f i l a k t y k i 
i edukacji społe-
czeństwa w za-
kresie unikania 
czynników ry-
zyka. Istotne 

jest podnosze-
nie świadomo-
ści na temat 
zasad prawidło-
wego żywienia 
z dostarcze-
niem narzędzi 
wzmacniających 
tę świadomość 
oraz służących 
wprowadzeniu 
p raw i d ł ow yc h 
nawyków żywie-
niowych, wyko-
nywanie syste-

matycznych badań i odpowiednio 
szybkie reagowanie na pojawienie 
się niepokojących objawów choro-
by.
Osoby otyłe wielokrotnie częściej 
chorują na cukrzycę. Powikłania 
nieleczonej otyłości mogą mieć 
katastrofalne skutki. Nadmierna 
masa ciała obciąża stawy, krę-
gosłup, powoduje wady postawy 
i stanowi przyczynę dolegliwości 
bólowych. Nie bez znaczenia za-
równo u dzieci, jak i dorosłych jest 
złe samopoczucie psychiczne, brak 
akceptacji siebie i otoczenia, który 
ostatecznie prowadzi do izolacji, 
a nawet depresji. Osoby z nadwagą 
są wycofane z aktywności szkolnej 
lub aktywności w pracy. Uzmysło-
wienie pacjentom zagrożeń, jakie 
wynikają z nadmiernej masy sta-
nowi ważną i niezbędną motywa-
cję do leczenia przez dłuższy czas. 
Z uwagi na złożoność problemów, 
z jakimi boryka się pacjent z oty-
łością, niezbędna jest komplekso-
wość działań leczniczych całego 
zespołu medycznego.
Działania skierowane do osób po-
siadających nadmierną masę ciała 
będą się odbywały poprzez udział 
w multidyscyplinarnej opiece, 
w skład której będą wchodziły 3 
komponenty: dietetyczny, aktyw-
ności fizycznej oraz interwencji 
behawioralnych mających na celu 
zmianę zachowań żywieniowych 

uczestnika. W tym czasie do uczest-
ników zostaną również skierowane 
działania informacyjno-edukacyj-
ne. Kompleksowe wsparcie będzie 
służyć zmianie postaw i stylu życia, 
opierających się na redukcji spoży-
wanych kalorii, ograniczaniu tzw. 
siedzącego trybu życia oraz wzro-
ście aktywności fizycznej.
Profilaktyka z zakresu chorób cy-
wilizacyjnych: nadwagi, otyłości, 
cukrzycy jest jednym z prioryte-
towych działań Samorządu Woje-
wództwa Opolskiego w obszarze 
zdrowia.

Program  zapobiegania cho-
robom cywilizacyjnym rea-
lizowany będzie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa VIII 
Integracja społeczna, dzia-
łanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w zakresie 
działań zapobiegających 
chorobom cywilizacyjnym. 
Wartość dofinansowania 
w ramach RPO WO 2014-
2020, to 4 500 000,00 euro. 
Projekt realizowany będzie 
od 2016 do 2020 roku.
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człowiek odrodzenia w średniowiecznym 
dworze
Dwór Zawiszy w Dylakach działa od pełnych dwóch sezonów. Na malowniczej, 10-hektarowej działce, zlokalizowanej w sąsiedztwie 
Borów Stobrawskich, powstały obiekty w stylistyce późnośredniowiecznej.

Główny budynek – jak na dwór przy-
stało – zdobią dwie wieże i wewnętrz-
ny dziedziniec z pokaźnymi schodami 
i krużgankami. Wnętrze, w tym sala 
rycerska, gdzie mieści się restaura-
cja, wyposażona została w unikalne 
eksponaty historyczne – część to ory-
ginały, część ich repliki. Także w kli-
macie epoki utrzymane jest wyposa-
żenie dworskich pokoi noclegowych. 
W sąsiedztwie dworu ulokowały się 
kolejne budynki pensjonatowe (w su-
mie może tu nocować jednorazowo 
około stu osób), a także stajnia na 
kilka koni z pokojami dla uczestników 
obozów jeździeckich i ich trenerów. 
Stawy, oczka wodne, alejki rekrea-
cyjne i parkowe. I tylko liczne boiska, 
budynek sportowy z nowoczesną si-
łownią i basenem wewnętrznym oraz 
baseny zewnętrzne i SPA, nawiązują 
do zdobyczy współczesnej cywiliza-
cji.
Ten jeden z najbardziej oryginalnych 
na Opolszczyźnie obiektów ma także 
niezwykłego właściciela. Mirosław 
Plewiński, opolanin z urodzenia i za-
mieszkania, tuż po maturze wyjechał 
z Polski. Za granicą spędził 25 lat. 
Skończył prawo w Monachium, pro-
wadził (i nadal prowadzi) firmy o pro-
filu metalowym. Po powrocie do kra-
ju najpierw kupił działkę w Dylakach, 
by wybudować na niej swój dom, 
potem dokupił ziemię z myślą o dwo-
rze. - Czemu Dwór Zawiszy? - Bo od 
zawsze pasjonowałem się historią 
Polski, a zwłaszcza średniowieczem. 
Zbierałem eksponaty z tej epoki – 
szable, obrazy, kolumny z postaciami 
historycznymi. Zawisza był rycerzem 
Władysława Jagiełły, nie bez powodu 
znane jest powiedzenie „Polegać jak 
na Zawiszy”. Staram się, by obowią-
zywało ono także w naszych kontak-
tach z gośćmi dworu – odpowiada.

Do średniowiecznej stylistki nawią-
zuje nie tylko architektura dworu. 
Mirosław Plewiński sponsoruje 12 
osobowe Bractwo Rycerskie, to zaś 
odwzajemnia się pokazami walk ry-
cerskich. W Dworze organizowane są 
zawody w strzelaniu z łuku, pokazy 
kawaleryjskie. Wiosną odbył się tu 
XXIV Oficerski Rajd Konny Skorpio-
na, zlot właścicieli BMW, konkurs 
wiedzy o ruchu drogowym.
Właściciel Dworu nie kryje, że wy-
budowanie kompleksu (inwestycja 
realizowana była trzy lata, przewi-

nęło się 70 firm wykonawczych) tych 
rozmiarów nie byłoby możliwa bez 
finansowego zastrzyku unijnych do-
tacji. Inwestor złożył wniosek niemal 
w ostatniej chwili. I otrzymał dofi-
nansowanie z działania 1.4 wspie-
rającego infrastrukturę turystyczną 
oraz sport i rekreację w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013. Udało się z tych pienię-
dzy sfinansować dwa budynki i ba-
sen. - Projekt za zgodą Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarki roz-
szerzyliśmy, już z własnych pienię-
dzy, ale unijna dotacja stanowiła dla 
nas niebagatelną pomoc. Pewnie bez 
niej kompleks nie powstałby w tak 
krótkim czasie i na tak dużą skalę 
– mówi Mirosław Plewiński.
Na własną rękę właściciel budował 
altany, modernizował stajnię na ko-
nie, budował drogi przeciwpożaro-
we.
Ośrodek, choć ma charakter całose-
zonowy, pełną parą pracuje przez 6-7 
miesięcy w roku, bo taka jest specyfi-
ka branży turystycznej.
W zimie przyjeżdżają tu amatorzy 
nart biegowych czy kuligów, choć nie 
tak licznie jak „letni” goście.

Dwór w Dylakach jest także najwięk-
szym pracodawcą. Powstało przy 
jego obsłudze 20 nowych stanowisk 
pracy. Okoliczni mieszkańcy zatrud-
nieni są przy pielęgnacji terenów zie-
lonych, w kuchni, przy obsłudze gości 
hotelowych. Oprócz tego właściciel 
okazjonalnie zatrudnia trenerów jeź-
dziectwa, menadżerów imprez gru-
powych, specjalistów prowadzących 
warsztaty tematyczne.

Projekt zatytułowany „Roz-
budowa ośrodka Dwór Zawi-
szy przez powiększenie bazy 
hotelowo - gastronomicznej 
i wprowadzenie nowych form 
rekreacji” realizowany był 
od 2010 do 30 września 2013 
roku z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-
2013, działanie 1.4 Rozwój 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjno-sportowej, pod-
działanie 1.4.1 Wsparcie usług 
turystycznych i rekreacyjno-
sportowych świadczonych 
przez przedsiębiorców. War-
tość projektu 5,89 mln złotych, 
z czego dofinansowanie unijne 
wyniosło 2,37 mln złotych.

maria szylska

Fot: Łukasz Józwenko

Dwór Zawiszy ulokował się na malowniczej działce.

Sala rycerska pełna okolicznościowych dekoracji. Stylowe krużganki wychodzą na wewnętrzny dziedziniec.
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Villa Vanilla czyli od lodów po kajaki
Na początku był pomysł na klimatyczny pensjonat z małą restauracją. W miarę realizacji projekt się rozrastał – m.in. dzięki możliwości 
skorzystania z unijnych dotacji. W efekcie oprócz hotelu powstała duża sala bankietowa, kawiarnia, winiarnia, potem doszły kajaki i 
quady.
Na taką kompleksową ofertę może 
liczyć klient Villi Vanilla, która mie-
ści się w kędzierzyńsko-kozielskiej 
dzielnicy Sławięcice.
Małgorzata Szendzielorz, prezes 
spółki Invest, która doprowadziła 
do finalizacji obu projektów – ho-
telowego i rekreacyjno-biznesowe-
go, przyznaje, że początki nie były 
łatwe. Budynek z czerwonej cegły, 
pochodzący z początków XX wieku, 
oraz przynależąca do niego posesja 
od kilku dobrych lat były w posiada-
niu rodziny Szendzielorzów i Led-
woniów. Brakowało pomysłu na ich 
zagospodarowanie. Pomysł pojawił 
się niemal w tym samym czasie, 
co fundusze europejskie. I wtedy 
mąż pani Małgorzaty złożył wnio-
ski na dofinansowanie projektów. 
Dofinansowanie dostał, ale ich re-
alizację przerwała nieoczekiwana 
śmierć. Projekt trzeba było zmienić 
w każdym niemal zapisie, co trochę 
trwało. Ostatecznie, po trzech la-
tach od rozpoczęcia, budowę kom-
pleksu sfinalizowała pani Małgosia 
ze wspólnikiem spółki.
Zadanie było niełatwe, nie tylko 
ze względów formalnych. Budynek 
znajdował się pod opieką konser-
watora zabytków, jakiekolwiek 
zmiany jego kształtu i wyglądu 
nie wchodziły w rachubę. Mury 
zewnętrzne pozostały więc w nie-
zmienionym kształcie, zmieniło się  
wnętrze, w którym ulokowanych 
zostało w starszej części 10 pokoi 
hotelowych, a nowej 4 nowoczes-
ne apartamenty. Jeszcze większe 
przeobrażenia przeszły podziemia. 
Pod budynkiem była wyłącznie 
mała piwniczka, tymczasem inwe-
storzy wymarzyli sobie w podzie-
miach winiarnię oraz umieszczenie 
części technicznej obiektu – urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wyciągów, 
magazynów. Wykopanie tak dużych 
pomieszczeń było nie lada wyzwa-
niem. - Dzięki zastrzykowi unijnej 
gotówki z RPO WO 2007-2013 mo-

gliśmy sobie pozwolić na realizację 
naszych planów. Poza tym zależało 
nam, by zakupione urządzenia były 
nowoczesne, bo wiąże się to z ob-
niżeniem kosztów energii i z niższą 
emisją spalin – mówi Małgorzata 
Szendzielorz. - Stąd ogrzewanie 
gazowe, stąd montaż solarów, któ-
re służą do podgrzewania wody.
Niemal w tym samym czasie, co ho-
tel, realizowany był drugi projekt 
związany z turystyką rekreacyjno-
biznesową.
- Mamy w sąsiedztwie hotelu Kłod-
nicę i Kanał Gliwicki oraz wspania-

łe tereny spacerowe i ścieżki, po 
których mogą poruszać się quady. 
Pomyśleliśmy o kompleksowej 
usłudze, która polegałaby na tym, 
że przyjeżdżają do nas goście na 
rozmaite konferencje (bo w ramach 
projektu powstała też nowoczesna 
sala konferencyjna z nagłośnie-
niem), a przy okazji mogą z kajaka 
czy quada podziwiać uroki Ziemi 
Kozielskiej – wyjaśnia pani prezes.
Z unijnych funduszy wybudowano 
więc magazyn na sprzęt pływający, 
zakupiono dziewięć kajaków i sa-
mochód do ich przewozu.

Przy obsłudze gości hotelowych 
oraz segmentu turystycznego pra-
cuje 11 osób. To też jeden z efektów 
unijnych dotacji. Pani Małgorzata 
zatrudnia ludzi z okolic Kędzierzy-
na-Koźla, ale bywa, że sama włącza 
się w prace hotelowe. - To przecież 
normalne, zwłaszcza w sezonie let-
nim, gdy załoga korzysta z urlopów, 
a gości jest wielu – kwituje.

maria szylska

Klimatyczna winiatrnia i kawiarniaJeden z nowo powstałych pokoi hotelowych.

Zabytkowy budynek zyskał nowe życie.

Projekty zatytułowane „Budo-
wa kompleksu hotelarsko-ga-
stronomicznego w Sławięci-
cach” oraz „Quadem i kajakiem 
po ziemi kędzierzyńsko-koziel-
skiej – rozwój turystyki rekre-
acyjno-biznesowej” realizo-
wane były przez Spółkę Invest 
Sławięcice z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2007-201, działanie 1.4 „Roz-
wój infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjno-sportowej, 
podziałanie: 1.4.1 Wsparcie 
usług turystycznych i rekrea-
cyjno-sportowych świadczo-
nych przez przedsiębiorców.
Pierwszy projekt realizowany 
był od marca 2011r. do 30 mar-
ca 2011 roku, jego całkowita 
wartość, to 2,4 mln złotych, 
z czego unijne dofinansowanie 
wyniosło 969 tyś.złotych. Pro-
jekt drugi realizowany był od 1 
stycznia 2010 roku do 31 paź-
dziernika 2013 roku, jego war-
tość to 2 mln złotych, z czego 
dofinansowanie wyniosło 649 
tysięcy złotych.

Artykuł 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.
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po wodnych szlakach kędzierzyna-koźla
Statek wycieczkowy „Silesia” przybija do nabrzeża Damen Shipyards Koźle w Koźlu – Rogach. Z pokładu wysiada kilkudziesięcioo-
sobowa grupa raciborskich emerytów. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, z ożywieniem relacjonują wrażenia z zakończonego rejsu. 
Żegna ich armator Małgorzata Bansik.
W czasie trzygodzinnego rejsu wy-
cieczkowicze zaliczyli kawałek Odry, 
Kanał Gliwicki, śluzę w Kłodnicy, skąd 
wpłynęli do portu węglowego. Na-
stępnie „Silesia” wzięła kurs na Koźle 
i XVIII wieczną tamtejszą śluzę, prze-
płynęła obok mniejszej stoczni w Ja-
nuszkowicach, by przez marinę Lasoki 
dopłynąć do Damenu.
Jak zaczęła się ta wodna przygoda? 
Małgorzata Banasik mówi, że kiedy 
przed 14 laty zamieszkali z mężem 
Krzysztofem w dzielnicy Kędzierzyna-
Koźla – Sławięcicach, Kanał Gliwicki 
jeszcze tętnił życiem, co jakiś czas 
przepływały barki z urobkiem m.in. 
śląskich kopalń. Potem ruch na kanale 
z roku na rok malał, a w ostatnich la-
tach był już tylko szczątkowy. - A my 
zawsze kochaliśmy wodę i marzyli o 
ożywieniu Odry i kanału. To przecież 
takie urokliwe miejsca – mówi pani 
armator, która historię hydrourządzeń 
kędzierzyńskich zna na wyrywki i w 
trakcie wycieczek opowiada ją z oży-
wieniem pasażerom.
Gdy w 2009 roku Banasikowie trafili 
na ogłoszenie, że holenderski arma-
tor w Griningen pozbywa się statecz-
ku pasażerskiego, bo kupuje wodną 
taksówkę, niewiele się zastanawiali. 
21-metrowa BlueCity Queen, bo tak 
statek się nazywał, miała bogatą hi-
storię. Została zbudowana w 1908 
roku i najpierw kursowała jako statek 
transportowy, dopiero w roku 1928 
została przeobrażona w jednostkę  
pasażerską. Kilkukrotne wizyty w Ho-
landii doprowadziły do zakupu statku. 
Z Griningen do Koźla przyprowadził go 
w dwa tygodnie kpt. Janusz Gazda i zo-
stał w Bansikami na stałe. Tymczasem 
„Niebieska Królowa” przeszła w stocz-
ni Damen gruntowny remont, by w 
2011 roku rozpocząć regularne rejsy. 
Przez pierwsze dwa lata pływała jesz-
cze pod holenderską banderą, potem 
właściciele, wraz ze zmianą bandery, 

nadali jej nazwę „Silesia”.
Sezon dla „Silesii” trwa od maja do 
końca października. Statek zabiera na 
pokład 60 pasażerów. Obok licznych 
atrakcji widokowych czekają na nich 
dwa pokłady – górny i dolny. Ten ostatni 
z nowoczesnym barem. Kapitan Gazda 
twierdzi, że choć statek ma swoje lata, 
to wyposażony został w nowoczesne 
urządzenia – m.in. ster strumieniowy 
dziobowy, który wzmacnia sterowność 
statku przy manewrach czy manetkę 

do sterowania pracą silnika.
Pasażerami rejsów po wodach Kędzie-
rzyna-Koźla i okolic byli już turyści z 
Turcji, Grecji, Czech, Niemiec, Ukra-
iny, chętnie korzystają z usług statku 
mieszkańcy Śląska. Nierzadko jest on 
wynajmowany na rodzinne uroczy-
stości i przyjacielskie spotkania. Ar-
matorzy zamawiają na życzenie gości 
katering, można też skorzystać z po-
kładowego grilla.
Małgorzata Bansik w doposażaniu 

statku korzystała z unijnego dofinan-
sowania, jakie oferował Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. Za 
otrzymane dotacje udało się zmienić 
górny i dolny pokład – zdobi go drewno 

tekowe, podwyższone zostały relingi, 
wykonane skrzynie, które służą jako 
siedziska, a przechowywane są w nich 
kamizelki ratunkowe, wymieniono 
okna i toalety. Te ostatnie dostosowa-
ne są dla osób na wózkach – można do 
nich dojechać po specjalnej pochylni, 
wyposażony został nowoczesny bar z 
lodówkami i ekspresem do kawy. Ko-
lejnym pożytkiem płynącym z realiza-
cji projektu było zorganizowanie czte-
rech nowych miejsc pracy – oprócz 
pani Małgorzaty, pracę mają kapitan, 
bosman i barman.
- Byliśmy tak zdeterminowani, by sta-
tek uruchomić, że niezależnie od tego, 
czy otrzymalibyśmy unijną dotację, 
czy nie – przedsięwzięcie zostałoby 
zrealizowane. Tyle, że na pewno dłu-
żej, by to trwało i być może trzeba 
byłoby zaciągnąć bankową pożyczkę. 
Dzięki funduszom „Silesia” rozpoczy-
na szósty sezon na kozielskich wodach 
– mówi Małgorzata Banasik.

Dolny i górny pokład statku po pełnym „liftingu”. 

Silesia w pełnej okazałości, właśnie podpływa do nabrzeża portowego
 w Koźlu-Rogach.

Projekt zatytułowany „Rejs statkiem po Kanale Gliwickim i Odrze 
– nowa usługa turystyczno-rekreacyjna świadczona przez Canal 
Trans”, zrealizowany został z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.4 
„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, po-
działanie: 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-spor-
towych świadczonych przez przedsiębiorców. Projekt realizowany 
był od 1 lutego 2010 do 31 października 2013. Jego wartość to 
1,55 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 835,42 tys. 
złotych.

maria szylska

Artykuł 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.


