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Od nich 
wiele możemy się nauczyć 
Przedsiębiorcy, społecznicy, ludzie kultury i nauki byli bohaterami 
kolejnej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji. W tym numerze 
prezentujemy wszystkie osoby, do których trafiła ta jedna 
z najbardziej prestiżowych nagród w regionie. 

Prowadzą wielkie firmy, ale też małe rodzinne biznesy. Są wybitnymi fachow-
cami z sukcesami na skalę województwa i kraju, ale też lokalnymi entuzjastami. 
Mają sukcesy indywidualne i grupowe, ale wszystkich łączy jedno: pasja i talent. 
To dlatego poświęciliśmy tegorocznym uczestnikom Gali Laurów Umiejętności  
i Kompetencji aż cztery strony. Warto poznać ich osiągnięcia i brać dobry przykład.

W numerze wzięliśmy również pod lupę planowane podwyżki cen energii elek-
trycznej oraz zjawisko smogu. Trzeba sobie w końcu zdać sprawę z faktu, że brud-
ne powietrze jest naszą wspólną sprawą i każdy ma wpływ na jego jakość. Poka-
zaliśmy również, jak mieszkańcy regionu pięknie kultywują tradycję, m.in. przez 
wodzenie niedźwiedzia czy babskie combry. Przy niektórych artykułach i fotorela-
cjach zamieściliśmy kody QR, dzięki którym mogą Państwo zobaczyć jeszcze więcej 
zdjęć i czytać gazetę na smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. 

Zapraszam do lektury!
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W Filharmonii Opolskiej 
16 stycznia wręczono 
Laury Umiejętności 
i Kompetencji – 
kryształowy, platynowe, 
złote i srebrne. Wśród 
50 laureatów byli 
przedsiębiorcy, artyści 
i naukowcy. 

DOMINIKA FLESZAR

Przyznawana w trybie 
specjalnym Nagroda 
Opolskiego Orła Księ-

cia Jana Dobrego trafiła 
do wybitnego kardiochi-
rurga prof. Mariana Zem-
bali w podziękowaniu za 
szczególne zaangażowanie 
w powołanie wydziału le-
karskiego na Uniwersytecie 
Opolskim. 

W kategorii etyki nikt 
nie wymyślił niczego lep-
szego niż dekalog. Ewange-
liczna prawda – zło zawsze 
dobrem zwyciężaj – jest 
pewnikiem, a dzisiejsza 
uroczystość ją potwierdza 
– mówił prof. Marian Zem-
bala. – Przekazywane do-
bro wraca ze zdwojoną siłą 

Z roku na rok mamy coraz 
więcej zgłoszonych kandy-
datur do nagrody Laurów 
Umiejętności i  Kompeten-
cji. Dzieje się tak zapewne 
dlatego, że jest to wyróż-
nienie, które ma już odpo-
wiednią rangę i  ogromny 

prestiż. Sama nagroda – co 
warto podkreślić – jest już 
na stałe wpisana w  pro-
mocję naszego wojewódz-
twa. Tegoroczna edycja 
to już dwudziesty siódmy 
raz, kiedy będziemy mieli 
zaszczyt honorować tym 
wyróżnieniem – osoby, 
firmy oraz instytucje. Je-
steśmy też organizatorem 
konkursu Opolska Nagro-
da Jakości, która polega na 
profesjonalnym audycie 
zgłoszonych do niej firm, 
które rywalizują później 
o  to wyróżnienie. Obecnie 
Opolska Izba Gospodarcza 
liczy 467 członków, którzy 
reprezentują nasze opol-
skie województwo.

OPiNiA EksPERtA

HENRYK GALWAS
DYREKTOR OPOLSKIEJ IZBY  

GOSPODARCZEJ

i jest ważne, bo człowiek 
nie rozwija się prawidłowo 
bez przestrzeni duchowej. 
A patrząc na Uniwersytet 
Opolski i rosnący w siłę 
wydział lekarski, książę 
Jan Dobry byłby z niego 
dumny. 

 – Słowa wypowiedziane 
przez profesora i wręcze-
nie mu nagrody Opolskiego 
Orła Księcia Jana Dobre-
go, były najpiękniejszym 
momentem uroczystości – 
podkreślił prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski, zdo-
bywca platynowego lauru 
w kategorii samorząd tery-
torialny, zawodowy i gospo-
darczy. – Ta nagroda dodała 
mi siły i wiatru w skrzydła. 
Będę się starał pracować 
jeszcze lepiej. Ten sukces 
jest zasługą całego mojego 
zespołu. 

Poruszającą laudację na 
cześć prof. Zembali wygłosi-
ła profesor Dorota Simoni-
des, podkreślając tytanicz-
ność pracy, lotność umysłu, 
niestrudzoną energię i nie-
bywałą empatię profesora.

Przypomniała również 
niezwykłą historię o ponad 
420 polskich dzieciach zo-
perowanych kardiologicz-

nie z inicjatywy profesora 
w Holandii, gdzie wszelkie 
koszty ponieśli Holendrzy. 
W podziękowaniu 90 kar-
diologów popłynęło Darem 
Pomorza ozdobionym wiel-
kim napisem w językach 
polskim i angielskim: Dzięki 
Ci, Holandio. 

Sala długo oklaskiwa-
ła prof. Zembalę. Dodajmy, 
że jego dorobek naukowy 
zajmuje 92 rozdziały w 25 
podręcznikach, redakcję 4 
publikacji książkowych, 693 
prace oryginalne, w tym po-
nad 150 w zagranicznych 
czasopismach. 

EWANGELICZNE DOBRO 
ZAWSZE ZWYCIĘŻA
Zdobywcy Laurów Umiejętności i Kompetencji podczas uroczystej gali w filharmonii.  Fot. Dominika Fleszar
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Laureaci 
Platynowego 
Lauru Umiejętności 
i Kompetencji 2018

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Nie-
przerwanie od 2014 r. pełni funkcję 
prezydenta Opola. Stoi również na 
czele Aglomeracji Opolskiej. Za jego 
kadencji miasto pozyskało 600 mln zł 
ze środków unijnych, podatki pozosta-
ły bez zmian, a budżet miasta sięgnął 
miliarda złotych. Zapełnił podmiotami 
gospodarczymi strefę ekonomiczną, 
a Uniwersytet Opolski zyskał wydział 
lekarski. Opole zastosowało nowocze-
sną politykę wsparcia dla seniorów 
i dla najmłodszych (najwyższe w Pol-
sce dotacje dla żłobków). Powstały 
kilometry nowych dróg, ścieżek rowe-
rowych, nowe ronda, ulice i wyremon-
towane mosty. 

PIOTR CIEŚLIK Właściciel i prezes 
Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunal-
nej „Ecokom” sp. z o.o. Firma działa od 
1989 r. i realizuje inwestycje z zakre-
su szeroko rozumianej inżynierii sa-
nitarnej i ochrony środowiska. Znany 
jest także z działalności społecznej, 
charytatywnej i kulturalno-oświato-
wej. Wspiera Ludowy Zespół Piłkar-
ski w Luboszycach i szkółkę piłkarską 
w Łubnianach, fundator stypendium 
semestralnego dla najlepszego ucznia 
w PSP w Luboszycach, współzałoży-
ciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz 
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych 
„Animator”. W ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem Wspierania Po-
laków na Litwie „Wilia” wspomagał 
studentów Uniwersytetu Opolskiego 
pochodzących z Litwy. 

JOACHIM WIESIOLLEK Wspól-
nie z żoną Mariolą prowadzi firmę 
Transannaberg Wiesiollek J.M. spółka 
jawna. Przedsiębiorstwo specjalizuje 
się w przewozach nienormatywnych. 
Aktualnie państwo Wiesiollkowie 
dysponują 60 ciągnikami i ponad 80 
naczepami niskopodwoziowymi i mo-
dułowymi do przewozu ładunków 
o długości do 68 metrów i 300 ton 
wagi. W 2012 firma została laureatem 
„Newsweeka” w kategorii firm rodzin-
nych, rok później za działalność filan-
tropijną otrzymała tytuł „Pozytywista 
Roku”. W 2018 r. zdobyła I miejsce 
w rankingu miesięcznika „Forbes” – 
Diamenty Forbesa w kategorii firm 
o poziomie przychodów od 50 do 250 
mln zł.

RAJMUND ADAMIETZ Właściciel 
i prezes zarządu Adamietz sp. z o.o. 

Firma działa na rynku od 1995 r. Zaj-
muje się budownictwem przemysło-
wym, kubaturowym i halowym. Za-
trudnia brygady wykonujące prace 
w zakresie prac żelbetowych, monta-
żu konstrukcji, dachów i ścian. Posiada 
własną fabrykę profili zimnogiętych, 
które wykorzystywane są przy budo-
wie dużych obiektów przemysłowych. 
Szerokie zastosowanie zawdzięczają 
wyjątkowej wytrzymałości oraz ła-
twemu montażowi. Spółka w ramach 
Grupy Adamietz jest współwłaścicie-
lem spółki Fromopex, która wytwarza 
konstrukcje stalowe i jest zapleczem 
konstrukcyjnym. 

JAN MIKA Właściciel firmy pro-
dukującej okna i drzwi Drewnoplast. 
Przedsiębiorstwo zaczęło działalność 
w 1976 r. od niewielkiego zakładu 
stolarskiego. Przez kolejne lata fir-
ma znacznie poszerzyła asortyment, 
zmieniając w 1984 r. nazwę na Drew-
noplast i przenosząc siedzibę do Kro-
śnicy. Od 1999 r. Jan Mika rozpoczął 
produkcję stolarki aluminiowej. Dzięki 
kooperacji z europejskimi partnerami 
korzysta z nowych technologii, co po-
zwala na dynamiczny rozwój. Dzisiaj 
siedziba spółki znajduje się w Strzel-
cach Opolskich. Wysokie kwalifikacje 
pracowników, nowoczesny park ma-
szynowy oraz stała kontrola jakości 
to atuty, które pozwalają spełnić naj-
większe wymagania klientów.

SREBRNE LAURY
UMIEJĘTNOŚCI  
I KOMPETENCJI 2018

KATEGORIA:  
PRO PUBLICO BONO
•  ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ 

prorektor ds. ogólnych
 Wyższej Szkoły Humanistyczno- 

MARIAN ZEMBALA, 
laureat Opolskiego Orła 
Księcia Jana Dobrego

Profesor dr hab. nauk medycz-
nych, wybitny kardiochirurg. Od 
1985 r. pracuje w utworzonej prof. 
Zbigniewa Religę Klinice Kardio-
chirurgii Śląskiej Akademii Me-
dycznej w Zabrzu. Asystował przy 
pierwszych w Polsce operacjach 
transplantacji serca oraz zabiegu 
wszczepieniu sztucznego serca. 
W 1989 r. wspólnie z dr. n. med. 
Andrzejem Bochenkiem uruchomił 
ośrodek kardiochirurgiczny w Ka-
towicach-Ochojcu. W 1991 r. jako 
pierwszy w Polsce przeszczepił 
serce dziecku, w 1998 r. wykonał 
pierwszą transplantację pojedyn-
czego płuca. W 2001 r. przeszczepił 
choremu płucoserce. Ważne miej-
sce w jego pracy zajmuje dydaktyka. 
W 2015 r. był ministrem zdrowia. 

ROBERT ZASINA, 
laureat Kryształowego 
Lauru Umiejętności 
i Kompetencji 2018

Prezes zarządu koncernu Tauron 
Dystrybucja SA. Od 2017 r. prezes 
zarządu Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elek-
trycznej, członek rady zarządzającej 
PKEE. Od 2000 r. aktywny członek 
zespołów roboczych przy Polskim 
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, gdzie zajmuje 
się smart marketingiem, regulacja-
mi prawnymi w dziedzinie elek-
troenergetyki oraz reprezentuje 
PTPiREE przed Urzędem Regulacji 
Energetyki, Operatorem Systemu 
Przesyłowego i Towarzystwem Ob-
rotu Energią. Pod jego kierownic-
twem Tauron Dystrybucja zainwe-
stowała 5,5 mld zł w infrastrukturę 
sieciową, zwiększając bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju. Robert 
Zasina otrzymał z rąk ministra go-
spodarki wyróżnienie „Za Zasługi 
dla Energetyki”. 

Piotr Cieślik, właściciel Ecokom sp. z o.o. 
Fot.mat. OIG
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-Ekonomicznej w Brzegu
•  GRZEGORZ CIEŚLIK kierownik 

Pracowni Fizyki Medycznej
 w Opolskim Centrum Onkologii
•  PIOTR ORIAN animator kultural-

no-sportowy propagujący
 działalność społeczną i charyta-

tywną ze Zdzieszowic
•  JOANNA KARDASIŃSKA prezes 

fundacji na rzecz odbudowy
 Zamku Książęcego Niemodlin 1313
•  LESZEK KOIS dowódca Opolskiej 

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
w Opolu

•  AGNIESZKA GABRUK zastępca 
dyrektora regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu

•  MIĘDZYNARODOWY SPŁYW  
ODRZAŃSKI „PŁYWADŁA” 

 z Polskiej Cerekwi

•  DR JUSTYNA CHARAŚNA- 
-BLACHUCIK adiunkt Wydziału 
Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

KATEGORIA:  
MENEDŻER, LIDER  
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
•  ROLAND WRZECIONO dyrektor 

Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki w Opolu

•  STANISŁAW WIDOCKI kanclerz 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-

 Ekonomicznej w Brzegu
•  ROMAN PYTEL dyrektor Banku 

Spółdzielczego w Leśnicy Oddział 
Opole

•  BARTOSZ RYSZKA właściciel firmy 
„Rbline” w Opolu, sekretarz  
rady OIG

•  KRZYSZTOF CIECIÓRA z-ca 
dyrektora Wydziału Infrastruktury 
i Nieruchomości Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

•  IZABELA BRYJA dyrektor 
generalny Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

KATEGORIA:  
POLSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO
•  KARCZMA ZAGŁOBA w Opolu
•  PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE FLAXPOL  
SP. Z O.O. z Kluczborka

•  PPO ze Strzelec Opolskich

KATEGORIA:  
KULTURA
•  AKADEMICKI CHÓR „DRAMMA 

PER MUSICA” Uniwersytetu  
Opolskiego pod dyrekcją 
dr Elżbiety Trylnik

•  PRZEMYSŁAW ŚLUSARCZYK 
kompozytor, dyrygent, animator 
kultury, manager

•  ZESPÓŁ TEATRALNY „FASKA” 
z Piotrówki

•  SŁAWOJ DUBIEL artysta fotograf, 
pracownik Sekcji Promocji i Kultury 
Politechniki Opolskiej

KATEGORIA:  
ZAŁOGA – WSPÓLNY SUKCES
•  FAMAD Fabryka Maszyn 

i Urządzeń Przemysłowych Sp. 
z o.o. z Paczkowa

•  ZPH DOKTORVOLT z Malichowa

KATEGORIA:  
FIRMA SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNA
•  SÜDZUCKER POLSKA S.A. Zakład 

Produkcyjny „CUKROWNIA 
CEREKIEW”

KATEGORIA:  
NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ
•  Dr hab. inż. ANNA KRÓL, 
 dr hab. inż. ADAM NIESŁONY, 
 dr hab. inż. JAROSŁAW MAMALA 

współtwórcy Centrum Projektowego 
Fraunhofera dla Zaawansowanych 
Technologii Lekkich (FPC ALighT)

Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG

Sławoj Dubiel, fotograf

Ludmiła Wocial-Zawadzka, dyrygentka Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej
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KATEGORIA:  
KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA
•  IZABELA MIGOCZ dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie 
– -Koźlu

KATEGORIA:  
FIRMA RODZINNA
•  Marka ROBERTO z Krapkowic, 

producent obuwia DAKAD Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wilkowie

KATEGORIA:  
MŁODE TALENTY
•  AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI 

OPOLSKIEJ pod kierunkiem Ludmiły 
Wocial-Zawadzkiej

•  KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIE-
GO „TOWERS OPOLE”  
z Opola

•  MAŁGORZATA KAŁUŻA-SWOBODA 
dyrektor Wydziału Infrastruktury 
i Nieruchomości Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

ZŁOTE LAURY  
UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI 2018

KATEGORIA:  
PRO PUBLICO BONO
• Dr n. med. MARTA GLAUBIC-ŁĄTKA 

lekarz neurolog

• Dr WALDEMAR KLINGER dyrektor 
Wydawnictwa i Drukarni św. Krzyża 
w Opolu

• MIECZYSŁAW WOJTASZEK dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdro-
wia Opolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego

KATEGORIA:  
OSOBA LUB INSTYTUCJA  
WSPIERAJĄCA ROZWÓJ 
GOSPODARKI RYNKOWEJ 
LUB EDUKACJA 
NA POTRZEBY FIRM
• Prof. dr TADEUSZ POKUSA  

dziekan Wydziału Ekonomiczno- 
-Pedagogicznego Wyższej Szkoły  
Zarządzania i Administracji  
w Opolu

• BOŻENA KALECIŃSKA  
dyrektor Wydziału Spraw  
Obywatelskich i Cudzoziemców  
Opolskiego Urzędu  
Wojewódzkiego

KATEGORIA:  
MENEDŻER, LIDER  
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
• JOANNA KOZIARSKA-KIZIAK  

prezes MZK w Kędzierzynie- 
-Koźlu

• FRANCISZEK DEZOR prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 
w Opolu

KATEGORIA:  
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
• P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

KATEGORIA:  
ZAŁOGA – WSPÓLNY SUKCES
• ELEMONT Sp. z o.o. z Opola

KATEGORIA:  
FIRMA SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNA
• AGROMUND Sp. z o.o. z Namysłowa

KATEGORIA:  
SAMORZĄD TERYTORIALNY,  
ZAWODOWY I GOSPODARCZY
• ARTUR KOTARA burmistrz  

Lewina Brzeskiego

KATEGORIA:  
MEDYCYNA I INŻYNIERIA  
BIOMEDYCZNA
• Dr n. med. ALEKSANDER  

SACHANBIŃSKI ordynator  
Oddziału Chirurgii Onkologicznej 
w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

• Lek. med. JAROSŁAW  
STRUZIK specjalista chorób 
wewnętrznych, gastroenterolog, 
ordynator Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Gastroenterologii, 
Diabetologii i Endokrynologii 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Opolu

REKLAMA

Zareklamuj się u nas! 

OFERUJEMY

• Reklamę w najbardziej rozpoznawalnej 
 gazecie w regionie!
• Skuteczne dotarcie do kilkudziesięciu 
 tysięcy czytelników
• Bezpłatną dystrybucję w najczęściej 
 uczęszczanych punktach
•  Projekt graficzny gratis

Biuro Reklamy
+48 77 400 79 32 

reklama@opowiecie.info

INFORMATOR POWIATU OPOLSKIEGO

MODUŁY REKLAMOWE

4 moduły
88,2 x 55

mm

baner str. 1
210 x 32,3

mm

8 modułów
88,2 x 114,3

mm

16 modułów
180 x 114,3

mm

cała strona
180 x 232,8

mm

cała strona
na spad

210 x 32,3 mm
+3 mm spady 

z każdej strony

Zapytaj o dodatkowe bonusy!
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MURÓW

Wniosek gminy trafił na pierwsze 
miejsce listy projektów wybra-

nych do dofinansowania przez Zarząd 
Województwa Opolskiego. 

 „Podnosimy jakość edukacji w Gmi-
nie Murów” to projekt, który uzyskał 
85,14 procent punktów w konkursie 
„Wsparcie kształcenia ogólnego w aglo-
meracji opolskiej”. Został ogłoszony 
przez Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska (poddziałanie 9.1.2 RPOWO). 
Jego cel to podnoszenie umiejętności 
uczniów i poprawa warunków nauki. 

Na wsparcie w wysokości 594 481,25 
zł mogą liczyć dzieci z podstawówek 
w Murowie, Starych Budkowicach i Za-
gwiździu.

Koncepcja projektu zakłada doposa-
żenie pracowni przyrodniczo-matema-
tycznych, organizację zajęć pozalek-
cyjnych, udostępnienie nauczycielom 
i uczniom nowoczesnych technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych, 
wsparcie szkół w procesie indywidu-
alnej pracy z uczniem czy utworzenie 
tzw. punktu informacji i karier. Wśród 
planów są też wyjazdy, zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, dodatkowe 

zajęcia wykraczające poza podstawę 
programową. Pracownie komputero-
we zostaną wyposażone w technologie 
informacyjno-komunikacyjne i sprzęt 
konieczny przy nauce podstaw progra-
mowania.

O wsparcie mogły ubiegać się pod-
mioty działające w obszarze edukacji 
ogólnej. Kolejne miejsca zajęły wnio-
ski Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
„Nasza Szkoła”, miasta Opola oraz fir-
my Future Agnieszka Gorzyńska, które 
również zostały wybrane do dofinan-
sowania. Realizacja projektu rozpocz-
nie się już w marcu.

KT

REGION

Stowarzyszenie 
Aglomeracja Opolska ma 
nową siedzibę – przy pl. 
Wolności 6 w Opolu, a jej 
nowy zarząd przedstawił 
najbliższe plany.

ANNA KONOPKA

Nowymi członkami 
pięcioosobowego za-
rządu zostali Leonard 

Pietruszka, wójt gminy Kom-
prachcice, a także Jan Labus, 
burmistrz Ozimka. Na sta-
nowisku przewodniczącego 
zarządu pozostał Arkadiusz 
Wiśniewski, prezydent Opola. 
Rolę zastępcy przewodniczą-
cego pełni Andrzej Kasiura, 
burmistrz Krapkowic. W za-
rządzie jest również Joachim 
Wojtala, burmistrz Gogolina.

Na lata 2014–2020 sto-
warzyszenie liczące 21 gmin, 
otrzymało aż 74 mln euro do 
rozdysponowania. Piotr Dan-
cewicz, dyrektor biura sto-
warzyszenia AO, chwalił mi-
niony rok. – Zrealizowaliśmy 
wszystkie cele postawione 
przed nami przez Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju 
– mówił. – Na ten rok zapla-
nowaliśmy pięć naborów, 
a pierwszy konkurs ogłosi-

my w maju. Projekty własne, 
czyli wszystkie poza instru-
mentem zintegrowanych in-
westycji terytorialnych, w tej 
chwili są warte około miliona 
euro. Pieniądze udało się po-
zyskać na realizację długo-
terminowych przedsięwzięć 
związanych ze świadomym 
zarządzaniem potencjałem 
środowiska. Chodzi tu m.in. 
o Odrę, gospodarkę odpada-
mi, promocję przedsiębior-
czości. 

– Jesteśmy już rozpo-
znawalni dla Hiszpanów, 
Włochów, Francuzów czy 
Greków. Wspólnie działamy 
m.in. w programie Interreg 
Europa, jednym z najbardziej 
spektakularnych programów 
współfinansowanych z fun-
duszy europejskich – mówił 
dyrektor.

Dzięki pieniądzom z AO 
udało się już m.in. wyremon-
tować ulicę Niemodlińską, 
stworzyć centrum przesiad-
kowe w Gogolinie za 3 mln 
zł oraz ścieżkę rowerową na 
trasie Dobrzeń – Popielów za 
10 mln zł (na zdj.). W dużym 
projekcie, którego liderem 
jest powiat opolski, powstaje 
ok. 30 km ścieżek. W tym pro-
jekcie udział bierze 8 gmin 
AO.

Z kolei liderem projek-
tu „Czas na rower – budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych 
aglomeracji opolskiej” jest 
Opole. To wniosek na wartość 
33 mln zł, gdzie oprócz Opo-
la jest również siedem podo-
polskich gmin, które na swo-
im terenie będą inwestować 
w ścieżki rowerowe.

Niezwykle istotnym zada-
niem, które będzie realizowa-
ne również w roku 2019, jest 
termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Każda gmina AO może na nią 
otrzymać dofinansowanie na 
1 mln 200 tys. zł.

– Na majowy nabór na ten 
cel jest 16 mln zł. Liczymy 
też na dodatkowe 20 mln zł 
od marszałka na strategie 
niskoemisyjne, czyli dalsze 
inwestycje w ścieżki rowe-
rowe, promocję komunikacji 
publicznej i alternatywnych 
w stosunku do samochodów 
osobowych środków trans-
portu. Łącznie to 36 mln zł. 

Zostały nam też środki na 
strategie niskoemisyjne z puli 
podstawowej, która wynosi 
4,7 mln zł,i kilkanaście milio-
nów na projekty edukacyjne – 
podsumował dyrektor.

Ponad pół miliona na edukację w gminie

WAŻNE

Jeden z  projektów AO 
(10.2018–06.2020 r.) zakła-
da 21 zadań zachęcających 
do segregacji odpadów, 
m.in. festiwal recyklingu, 
wykłady i zajęcia rekreacyj-
ne dla ok. 5700 dzieci i mło-
dzieży z  terenu całej AO, 
cztery konkursy dla dzieci 
i młodzieży, stworzenie au-
torskiego spektaklu i wizytę 
studyjną w Grazu (Austria), 
podczas której będzie 
można poznać innowacyj-
ne rozwiązania w  zakresie 
ochrony środowiska.

Aglomeracja Opolska zawarła siedem umów na powstanie blisko 
95 km ścieżek rowerowych.  Fot. Tomasz Chabior

Walczą z niską emisją
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Zapytaliśmy polityków 
o ustawę dotyczącą  
cen prądu

RYSZARD GALLA, 
Mniejszość Niemiecka:

Za tą ekspresowo podjętą 
ustawą nie wprowadzono 
żadnych rozwiązań na 
poziomie zarządzenia, a co 
za tym idzie – te zapisy są 
martwe. Przy rozwiązaniu, 
jakie zastosowano, nie 
unikniemy podwyżek.
Plotki niosą, że w najbliż-
szym czasie, być może już 
na kolejnym posiedzeniu 
Sejmu, pojawi się noweli-
zacja tej ustawy lub nawet 
zupełnie nowa ustawa. 

TOMASZ KOSTUŚ, 
Platforma Obywatelska:

To, co dzieje się w po-
lityce energetycznej, to 
chaos i amatorszczyzna. 
To jest niepoważne, w jak 
krótkim czasie procedo-
waliśmy ustawy dotyczące 
rynku energii elektrycz-
nej. Zamrożenie cen 
energii ma ścisły związek 
z polityką – w tym roku 
czekają nas wybory do 
parlamentu, więc rząd nie 
może sobie pozwolić na 
niepokoje społeczne. Jeśli 
nie podejdziemy do tego 
strategicznie, zwiększając 
udział energii odnawialnej, 
to problem wyższych cen 
energii wróci.

OPiNiE

CO Z TYM PRĄDEM?
REGION

Głównym tematem 
końca 2018 roku były 
prognozowane podwyżki 
cen prądu. W mediach 
szacowano, że mogłyby 
one wynieść aż 40%. 
Rząd doraźnie zapobiegł 
wzrostowi cen. Jakie są 
skutki zastosowanego 
rozwiązania?

NATALIA KRAWCZYK

Skąd wzięło się widmo 
ogromnych podwyżek 
opłat za energię? Po-

wodów jest kilka. Jednym 
z nich jest stale rosnąca 
cena uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla, w któ-
rego wytwarzaniu przo-
dujemy w całej Unii Euro-
pejskiej. Jeszcze rok temu 
wynosiła ona około 5 euro 
za tonę, dziś – ponad 25. 
W górę poszybowały rów-
nież ceny węgla, który słu-
ży do wytwarzania aż 80% 
energii w Polsce.

Wstępne prognozy sza-
cowały, że w 2019 roku 
mielibyśmy płacić za prąd 
od 15 do 40 procent wię-
cej. Aby temu zapobiec, 
uchwalono ustawę, która 
„zamroziła” ceny do po-
ziomu cenników obowią-
zujących 30 czerwca 2018 
roku. Aby to osiągnąć, 
obniżono między innymi 

stawkę akcyzy za energię 
elektryczną z 20 zł do 5 zł 
za MWh oraz o 95% obni-
żono opłatę przejściową 
(to opłata stała ustanowio-
na po to, aby sfinansować 
straty powstałe u dostaw-
ców w 2007 roku w związ-
ku z wycofaniem kontrak-
tów długoterminowych). 
Powołano także Fundusz 
Wypłat Różnicy Cen, który 
miał pokrywać straty firm 
energetycznych. 

Przeciw takim rozwią-
zaniom protestuje Komisja 
Europejska. Jednym z za-
rzutów jest „nieuprawniona 
pomoc publiczna”, jaką jest 
rekompensata dla spółek 
energetycznych. Wątpliwo-
ści KE budzi także źródło 
finansowania rekompensat, 
ponieważ planuje się wy-
płacać je z opłaty za sprze-
daż uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. Według 
unijnych przepisów poło-
wa tej kwoty powinna być 
przeznaczona na cele zwią-
zane z energetyką i ochroną 
klimatu, tymczasem aż 80% 
środków ze sprzedaży tych 
uprawnień zasili fundusz 
pokrywający straty firm 
energetycznych.

Prace nad rozwiązaniem 
kryzysu trwają. Mimo pod-
pisania ustawy o cenach 
prądu przez prezydenta 
Andrzeja Dudę wciąż bra-

kuje odpowiednich rozpo-
rządzeń. Między innymi 
tych regulujących rekom-
pensaty dla dostawców 
energii. Firmy energetycz-
ne nie otrzymały także wy-
tycznych, na jakich zasa-
dach renegocjować umowy 
i liczyć upusty za energię 
elektryczną. Ustawa okre-
śla tylko terminy, a nie spo-
sób działania. Powoduje to 
chaos, w którym nie bra-
kuje osób, do których do-
tarły już rachunki z wyższą 
stawką za prąd. 

Jak przedsiębiorstwa 
energetyczne radzą sobie 
z obecną sytuacją? Część nie 
podpisuje nowych umów, 
czekając na odpowiednie 
regulacje prawne, lub po-
wołuje specjalne zespoły 
opracowujące strategię 
działania. Taką grupę powo-
łała między innymi spółka 
Tauron.

– Specjalnie powołany 
zespół przygotowuje pro-
cesy i systemy do nowych 
regulacji. Wdrażamy rów-
nież rozwiązania prawne 
wynikające z nowej ustawy. 
Nasi klienci otrzymają rozli-
czenia za 2019 rok w zależ-
ności od umowy i w zgodzie 
z nową ustawą. Szczegóły 
można sprawdzić na naszej 
stronie internetowej – pod-
sumowuje Daniel Iwan, 
rzecznik prasowy Tauron 
Polska Energia SA.

Fot. Natalia Krawczyk
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Trzydzieści lat wójta 
Duszyńskiego – jak jeden dzień
POPIELÓW

Dionizy Duszyński 
podczas jesiennych 
wyborów nie ubiegał się 
o stanowisko wójta gminy. 
Włodarzem popielowian 
był prawie 32 lata. 
Mieszkańcy z nową wójt 
na czele podsumowali jego 
wieloletnią działalność. 
Przygotowana impreza 
wzruszyła benefisanta. 

MARCIN LUSZCZYK

Elegancko przystrojona 
sala Samorządowego 
Centrum Kultury, Tu-

rystyki i Rekreacji w Popie-
lowie zgromadziła licznych 
sympatyków wójta Dioni-
zego Duszyńskiego. Byli 
współpracownicy z urzę-
du, radni poprzednich oraz 
obecnej kadencji, dyrekto-
rzy, sołtysi, strażacy oraz 
policjanci, lokalne zespoły, 
znajomi. 

Wszyscy oni przyszli 
w jednym celu – uczcić doro-
bek działalności i podsumo-
wać całokształt pracy byłego 
wójta gminy Popielów.

Spotkanie było swoistą 
podróżą w czasie. Wspo-
minano lata, kiedy Duszyń-
ski reprezentował gminę 
Popielów na stanowisku 
wójta. Benefis był okazją 
do przywołania nieznanych 
dotąd historii związanych 
z kierowaniem miejscowo-
ściami. 

DUSZYŃSKI: TA GMINA 
TO MOJA MIŁOŚĆ

– Spędziłem z wami, dro-
dzy mieszkańcy, piękne lata. 
Żyję dalej tą gminą, bo to 
jest moje największe dzie-

ło. Prawie codziennie w niej 
jestem, jeżdżąc ulicami tych 
pięknych miejscowości – 
mówił ze wzruszeniem Du-
szyński. – Kochani, zrobili-
ście mi dużą przyjemność. 
Ta gmina to jest moja mi-
łość. Dziękuję!

Tych udanych lat, jak wy-
liczono, było całkiem spo-
ro – bo aż 31. To w sumie 
383 miesiące, 11 666 dni, 
279 984 godziny.

Lokalne zespoły oraz wo-
kalistka Ania Bola wykonali 
szereg utworów, często dedy-
kowanych byłemu włodarzo-

wi. W minione lata gości oraz 
tegorocznego laureata tytułu 
Mecenasa Kultury przenieśli 
Teresa Polko i Walter Pyka, 
niezastąpiony duet prowa-
dzących sprzed lat. 

To oni w formie poga-
wędki przypomnieli zebra-
nym efekt działalności Du-
szyńskiego. Jak zauważyli: 
„Zmieniało się wiele, ale 
wójt był zawsze i zawsze 
ten sam”.

– Podczas benefisu za-
prezentowałam tekst Wal-
tera Pyki, który był dobrą 
wróżbą dla byłego włoda-
rza. Przepowiednie okra-
szone dawką humoru miały 
swoje odzwierciedlenie we 
wszechstronnej działalno-
ści wójta – mówiła Anna 
Stawiarska, odtwórczyni 
roli wróżki.

Zebrani zaśpiewali wój-
towi „Sto lat”. Wójt Sybilla 
Stelmach w imieniu miesz-
kańców wręczyła mu kwia-
ty z wyrazami szczerego 
podziękowania za pracę na 
rzecz rozwoju gminy i po-
prawy życia mieszkańców. 
Następnie do benefisanta 
ustawiła się długa kolejka 
z gratulacjami.

Dionizy Duszyński, były wójt gminy Fot. Marcin Luszczyk

POPIELÓW

Sala sportowa przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Popie-

lowie zamieniła się podczas ferii 
w arenę pełną samolotów. Czter-
dziestu dwóch modelarzy małych 
i dużych spotkało się tam, by składać 
modele z papieru.

Pasjonaci modelarstwa lotnicze-
go z Rafałem Mischem na czele uczy-
li hobbystów, jakie należy stosować 

techniki, aby samoloty utrzymywały 
się jak najdłużej w powietrzu. Naj-
młodsi dowiedzieli się, że nawet spo-
sób trzymania wpływa na lot „papie-
rzaka”.

Największą uwagę licznie zebranej 
publiczności wzbudził pokaz modeli 
śmigłowych i odrzutowych. Samoloty 
startowały, wirowały pod samym su-
fitem, kręciły się, wykonywały piruety 
i beczki. Dzieci i ich rodzice byli pod 
wrażeniem. Spotkanie zakończyło się 
konkursem na najdłuższy lot papiero-

wych cudów. Najlepsi zdobyli puchary, 
zaś dyplom i słodki prezent otrzymał każdy.

ML

To były ferie  
pod znakiem… samolotów

Miłośnicy samolotów byli w raju.
 Fot. Ewelina Mierzejewska 
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Za nami kolejne 
przekroczenia 
dopuszczalnych norm 
pyłów zawieszonych 
w powietrzu. Skąd się 
bierze smog i jak z nim 
walczyć? Odpowiadają 
eksperci.

ANNA KONOPKA

Problem smogu zwią-
zany jest głównie 
z tak zwaną niską 

emisją, którą powoduje 
m.in. palenie w piecach 
przez mieszkańców – mówi 
Krzysztof Gaworski, opol-
ski wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska w Opo-
lu. – Do tego dochodzi trans-
port i przebieg pogody. Jeśli 
mamy wysokie ciśnienie 
i wiatr 8–9 metrów na se-
kundę, wtedy smogu nie ma, 
ulega rozproszeniu.

Rok 2018 w naszym re-
gionie został źle oceniony 
przez inspekcję ochrony 
środowiska, odpowiedzialną 
za monitoring powietrza. – 
Opole i pozostała część wo-
jewództwa otrzymały ocenę 
C, czyli negatywną i niezwią-
zaną ze średniorocznym stę-
żeniem – mówi inspektor. 
– Średnioroczne stężenie 
40 mikrogramów w metrze 
sześciennym było dotrzy-
mywane, natomiast drugim 
kryterium oceny jest stęże-
nie średniodobowe, które 
nie może być wyższe niż 50 
mikrogramów i nie może 
mieć więcej przekroczeń niż 
35 dni w roku. To kryterium, 
PM10, nie zawsze było u nas 
dotrzymywane.

Stacja pomiarowa pyłu 
PM10 przy ul. Koszyka 

w Opolu jest stacją referen-
cyjną w mieście. Sieci po-
miaru jakości powietrza są 
ustalane na podstawie roz-
porządzenia ministra środo-
wiska zgodnego z dyrektywą 
unijną. Co roku przechodzą 
weryfikację. 

Punkt pomiaru pyłu 
PM2,5 mieści się w par-
ku na osiedlu AK. Wartości 
można sprawdzać na www.
opole.pios.gov.pl. Jakość po-
wietrza podaje też miejska 
strona Czyste powietrze – 
oddech dla Opola, społeczna 
Opolska Sieć Antysmogowa 
prowadzona przez Opolski 
Alarm Smogowy i ogólno-
polskie mapy Airly. 

SMOG, PM10 I PM2,5. 
SKĄD SIĘ WZIĘŁY?

– Określenie „smog” po-
wstało w 1952 roku podczas 
zjawiska nazwanego „wiel-
kim smogiem londyńskim”. 
Nad miastem ukształtowały 
się masy powietrza w posta-
ci antycyklonu, powodujące 
całkowity zastój powietrza – 
mówi dr Krystyna Słodczyk, 
ekolog i aktywistka z Opol-
skiego Alarmu Smogowego. 
– W Opolu mamy coś zbliżo-
nego do smogu chińskiego, 
jego głównym wyróżnikiem 
jest mgła złożona z mniej-
szych cząsteczek niż ta 
z Londynu. Głównym czyn-
nikiem odpowiedzialnym za 
powstanie smogu są bardzo 
drobne pyły PM2,5 wnikają-
ce do płuc. Ten stan tworzy 
się u nas w wyniku zapyle-
nia, braku wiatru i zalega-
nia cieplejszego powietrza, 
które nie pozwala się prze-
mieścić zanieczyszczeniom. 
Pyły te są szczególnie nie-
bezpieczne dla dzieci, osób 
starszych i chorych oraz ko-
biet w ciąży.

Przyjęto, że dobowy 
poziom dopuszczalny stę-
żenia pyłu PM10 to 50 mi-
krogramów na metr sześc. 
– Na Opolszczyźnie poziom 
alarmowy przekroczyliśmy 
ostatnio trzy lata temu przez 
jedną dobę. Stężenie pyłu 
wynosiło 301 mikrogra-
mów w Kędzierzynie-Koźlu 
i Zdzieszowicach – mówi 
Krzysztof Gaworski.

Wdychanie PM10 może 
zwiększać ryzyko m.in. za-
wału serca, udaru mózgu, 
astmy, napadowego kaszlu 
czy chorób płuc. Groźniej-
szy jest pył PM2,5. Jego do-
zwolone stężenie w Polsce 
wynosi 25 mikrogramów 
na metr sześc., a Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznaje za taką wartość 10. 
Jego małe cząsteczki przeni-
kają do układu krwionośne-
go, powodując m.in. choroby 
nowotworowe.

– Charakterystyczne jest 
pogarszanie się jakości po-
wietrza po południu. Nasz 
smog jest więc rodzimy, 
nie przybywa do nas z in-
nych miast czy krajów. Gdy 
ludzie wracają z pracy, po 
prostu dokładają do pieców 
– mówi dr Słodczyk. – Bie-
ganie w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych to 
powolne samobójstwo. Taka 
osoba równie dobrze mogła-
by wypalić na raz sporo pa-
pierosów. By oceniać jakość 
powietrza, warto korzystać 
m.in. z aplikacji na telefon 
Kanarek i podobnych. 

Ekolog podkreśla również 
rolę masek antysmogowych: 
– Powinno się ich używać 
bezwzględnie w godzinach 
największego smogu. Zakła-
dają je najczęściej alergicy 
czy astmatycy. Reszta sądzi, 
że jest nie do zdarcia. Nie-

zwykle skuteczne są oczysz-
czacze powietrza. Budynki 
są nieszczelne i na ogół to, 
co jest na zewnątrz, jest 
i w środku. Okna najlepiej 
otwierać około południa lub 
wtedy, gdy wieje wiatr.

PALENIE ŚMIECI, ZŁE 
PALIWO I STARE PIECE 

Choć w 2017 roku weszła 
w życie uchwała antysmo-
gowa, problem pozostał. 
Dokument w teorii zabrania 
palić w piecach starego typu 
złej jakości paliwem.

– A ludzie dalej palą flo-
tem, flotokoncentratem czy 
mułem, bo one są wciąż 
w sprzedaży. Masa osób 
wrzuca do pieca opony, 
plastikowe butelki, resztki 
z ogródka, gazety, które są 
naszpikowane barwnika-
mi i szkodliwymi substan-
cjami! Wszystko to z ko-
minów wpada do naszych 
płuc – ostrzega dr Krystyna 
Słodczyk. – Nikt z nas nie 
chce być mordercą sąsiada, 
a jednak często nim jest. Do 
wielu ludzi wciąż nie docie-
ra skala skutków, być może 
dlatego, że nie są zauważal-
ne od razu. W gminach bra-
kuje kontroli gospodarstw 
domowych, a kary są za ni-
skie. To wszystko ma szansę 
się zmienić, gdy zrozumie-
my, że smog to nasza wspól-
na sprawa, a zawiadomienie 
straży miejskiej o paleniu 
śmieci przez sąsiada jest 
słuszną postawą. Ważne 
są dofinansowania ekolo-
gicznych źródeł ciepła, jak 
pompy, gaz, podłączanie do 
sieci centralnego ogrzewa-
nia. Problemem obecnych 
programów dotujących wy-
mianę pieców jest to, że one 
nie są skupione w jednym 
miejscu.

Smog nie odpuszcza. Toniemy 
w toksycznym powietrzu

 Fot. Pixabay
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niami służby w policji, kan-
dydata czekają testy spraw-
dzające wiedzę i sprawność 
fizyczną, które są sporym 
wyzwaniem. – Nie można 
się zniechęcać. Każdy mie-
wa słabsze dni, kiedy nie jest 
w stanie osiągnąć wymaga-
nego wyniku. Dlatego warto 
spróbować po raz kolejny. 
Warto zostać policjantem – 
przekonuje sierżant Bruś.

Zainteresowani mogą 
składać dokumenty w Ze-
spole Doboru Wydziału Kadr 
i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Opolu (ul. 
Powolnego 3, p. 5) w każdy 
poniedziałek w godz. 8–16, 
wtorek i czwartek w godz. 
9–14 oraz w komendach po-
wiatowych w całym woje-
wództwie. Kolejny nabór już 
7 marca. 

NK

REGION

Ponad 100 mln zł dotacji 
trafiło w ubiegłym roku 
na konta tych firm 
z Opolszczyzny, które 
realizowały unijne 
projekty. Sześciu nowych 
inwestorów zdecydowało 
się ulokować u nas swoje 
zakłady.

ZASĘPA

Wyniki opolskiej go-
spodarki za 2018 
rok omawiano 

25 stycznia w Opolu na gali 
podsumowującej działalność 
Opolskiego Centrum Roz-
woju Gospodarki (OCRG), 
podlegającego samorządo-
wi województwa. Wzięli 
w niej udział przedsiębiorcy 
i przedstawiciele instytu-
cji otoczenia biznesu, które 
są partnerami OCRG: Loży 
Opolskiej BCC, Opolskiej 
Izby Gospodarczej, Izby Go-
spodarczej „Śląsk” i Izby 

Rzemieślniczej, oraz przed-
stawiciele władz regionu.

Co się działo? OCRG ogło-
siło pięć naborów, a cztery 
rozstrzygnęło. W tych roz-
strzygniętych rozdzielono 
prawie 28 mln zł, dofinanso-
wując 94 projekty. – Dzięki 
temu powstanie prawie 270 
miejsc opieki dla maluchów 
w żłobkach, kilkudziesięciu 
przedsiębiorców weźmie 
udział w targach, kilkudzie-
sięciu wprowadzi nowo-
czesne rozwiązania telein-

formatyczne, a spółdzielnie 
czy fundacje zainwestują 
w rozwój – wyjaśnia Szymon 
Ogłaza, członek Zarządu Wo-
jewództwa Opolskiego.

Ubiegły rok był też re-
kordowy pod względem 
wartości inwestycji. W su-
mie „tak” Śląskowi Opol-
skiemu powiedziało sześciu 
inwestorów, podobnie jak 
w roku 2017. Ich łączne na-
kłady mają sięgnąć 3 mld zł. 
Dzięki tym inwestycjom ma 
powstać 1600 miejsc pracy 
w regionie. 

– Największa jest inwesty-
cja belgijskiej firmy Umicore, 
która wybrała Nysę na miej-
sce swojego zakładu – mówi 
marszałek. – Docelowo ma 
tam powstać 1000 miejsc 
pracy, a zadeklarowane przez 
Umicore nakłady to 660 mln 
euro (2,77 mld zł). OCRG uru-
chomiło też w 2018 r. nowe 
projekty, m.in. dotyczący 
dofinansowania do szko-
leń, w ramach którego firmy 
mogą dostać 12, 24 lub 48 tys. 
zł. – Podpisaliśmy 390 umów 
dotyczących dofinansowania 
szkoleń na kwotę 1,5 mln zł 
– mówi Roland Wrzeciono, 
dyrektor OCRG.

W tym roku samorząd 
województwa planuje m.in. 
dalsze wspieranie szkoleń 
i doradztwa, usług specjali-
stycznych, prace dotyczące 
aktualizacji regionalnej stra-
tegii innowacji oraz ogłosze-
nie sześciu kolejnych nabo-
rów dla firm, w których pula 
dotacji ma wynieść prawie 
65 mln zł.

REKORDOWY ROK
W GOSPODARCE

DOBRZEŃ WIELKI

O pracy w policji opowia-
da sierż. szt. Paweł Bruś 

z komisariatu w Dobrzeniu 
Wielkim.

Paweł Bruś pełni służbę od 
2011 roku. Najpierw w patro-
lu interwencyjnym, a obecnie 
jako asystent do spraw wykro-
czeń. – Zazwyczaj pracę zaczy-
na się od zespołu patrolowego, 
żeby nauczyć się podstaw służ-
by w policji – tłumaczy Paweł 
Bruś.

Praca w zespole patrolo-
wym polega na obsłudze ta-

kich zdarzeń jak: wykrocze-
nia, kradzieże czy przemoc 
w rodzinie. Zdarza się więc, że 
staje się w obliczu zagrożenia.

– Jeżdżąc na wezwania, 
spotyka się osoby będące 
pod wpływem różnych środ-
ków odurzających. Nie wie-
my, co może się wydarzyć. 
Na specjalnych kursach po-
znajemy taktyki interwencji, 
symulujemy różne sytuacje – 
opowiada. – Bywa ciężko i po 
to jedziemy we dwójkę, żeby 
sobie pomóc, wspierać się 
i razem rozwiązywać trudne 
sytuacje. Najważniejsza jest 
otwartość i dobre podejście 
do ludzi. Trzeba umieć na-
wiązać kontakt.

Zanim jednak stanie się 
twarzą w twarz z wyzwa-

Policjant: W tej pracy liczy się 
dobre podejście do ludzi

Centrum badawcze MovieBird otwarto w 2018 r. dzięki dotacji z UE.
 Fot. mat. OCRG

Sierżant Paweł Bruś  
 Fot. Natalia Krawczyk
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OPOLE

Dzięki modernizacji opolska 
elektrownia wejdzie do czołówki 
najnowocześniejszych na świecie. 
Łączna wartość inwestycji to 11,6 
mld zł.

KINGA TOKARZ

Blok nr 5 produkuje już energię 
elektryczną. Po raz pierwszy, 
z mocą 931 MW, pracował 7 lu-

tego, a do całkowitego użytku zostanie 
oddany najpóźniej 15 czerwca. Z kolei 
przy nowo wybudowanym bloku nr 6 
wciąż trwają prace przygotowawcze 
i proces zimnego rozruchu. Zakończe-
nie jego budowy przewidywane jest 
na koniec września.

– Nasze inwestycje w nowocze-
sną energetykę węglową wzmacniają 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
i umożliwiają stopniową wymianę 
starych mocy w systemie na jednost-

ki o niemal jedną trzecią bardziej 
efektywne – informuje Henryk Ba-
ranowski, prezes PGE Polskiej Gru-
py Energetycznej. – Dwa nowe bloki 
w Elektrowni Opole oznaczają obni-
żenie emisji o 2,5 mln ton dwutlenku 
węgla rocznie w skali kraju.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
blok nr 5 przeszedł udaną próbę ci-
śnieniową kotła i jego rozpalenia, a 15 
stycznia tego roku pierwszy raz został 
zsynchronizowany z Krajowym Syste-
mem Elektroenergetycznym. Oznacza 
to, że rozpoczął się proces prowa-
dzenia ruchu regulacyjnego układów 
technologicznych oraz produkcja 
energii elektrycznej.

Jednostka pomyślnie przeszła rów-
nież pierwszą fazę optymalizacji para-

metrów pracy. Blok nr 5 pracuje teraz 
z różnymi obciążeniami, które są uwa-
runkowane ruchem regulacyjnym. 

Zanim jednak blok zostanie odda-
ny do eksploatacji, jego praca musi 
przejść pełną optymalizację. To dla-
tego zostaną przeprowadzone próby 
odbiorcze dla Polskich Sieci Elektro-
energetycznych, pomiary gwarancyj-
ne oraz 30-dniowy test nieprzerywa-
nej pracy.

Oba bloki o łącznej mocy 1800 MW 
będą opalane węglem kamiennym, 
którego przewidywane roczne zużycie 
wyniesie 4,1 miliona ton.

O rozbudowie opolskiej elektrowni 
czytaj więcej na www.opowiecie.info.

Rozbudowa bloków 5 i 6  
elektrowni na finiszu

OPOLE

Patrol dla Zwierząt to organi-
zacja złożona z wolontariu-

szy, którzy prowadzą bezpłatne 
szkolenia na temat przepisów 
chroniących zwierzęta. Przez za-
bawę uczą też, jak się zachować 
w przypadku ich agresywnych 
postaw. Szkolenia prowadzo-
ne są na terenie Opola i okolicy, 
głównie w szkołach, przedszko-

lach i instytucjach. Możliwe są 
też zgłoszenia osób prywatnych. 

– Ważne jest jednak dla 
nas to, by osoby indywidual-
ne zaangażowały w prelekcję 
większą grupę. Na terenie Opo-
la działamy całkowicie bez-
płatnie. Możemy oczywiście 
dotrzeć w każde miejsce wo-
jewództwa, ale wtedy zaintere-
sowane osoby bądź instytucje 

z dalszych okolic muszą zagwa-
rantować nam zwrot kosztów 
paliwa – mówi Leszek Pawlak, 
lider przedsięwzięcia.

Jak wygląda spotkanie z Pa-
trolem? Pierwsza część zajęć to 
zabawa połączona z pokazami. 
Druga to część teoretyczno-
-praktyczna, podczas której 
prezentowane są trzy pozycje 
obronne przed agresywnym 
zwierzęciem. Pracownicy orga-

nizacji opowiadają słuchaczom 
o tym, jak wygląda ich codzien-
na praca. Każdy może wes-
przeć ich działania, pomagając 
w zbiórce obroży i karmy, m.in. 
dla psów, kotów i ptaków oraz 
innych zwierząt.

Zapisy na prelekcje prowa-
dzone są przez e-mail: animal-
policja@gmail.com lub pod nr. 
tel.: 792318149, 793285753.

KT

Miłośnicy zwierząt uczą o ich prawach 

931 MW
mocy osiągnął 7 lutego blok nr 5 

ZAPRASZAMY DO GALERII

Uroczystość zorganizowana z okazji osiągnięcia pierwszej fazy optymalizacji parametrów pracy bloku nr 5 z udziałem ministra energii
Krzysztofa Tchórzewskiego odbyła się w sterowni.  Fot. Kinga Tokarz
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DOBRZEŃ WIELKI

Karatecy otrzymali 
nowy sprzęt

Nowe kaski i ochraniacze otrzymali 
instruktorzy sekcji karate kyokushin 
z Dobrzenia Wielkiego. Sprzęt prze-
kazali sportowcom wójt Piotr Szlapa 
i przewodniczący Rady Gminy Do-
brzeń Wielki Roman Kołbuc, a zakup 
został w całości pokryty z budżetu 
gminy. Do sekcji trafiło po sześć 
nowych kasków i ochraniaczy. 
– Na co dzień sobie radzimy z zaku-
pami, ale tym razem konieczny był 
większy wydatek, na który klubu nie 
było stać. O pomoc poprosiliśmy 
pana wójta, który zgodził się opłacić 
sprzęt – mówi Marcel Niemczyk, 
instruktor sekcji. – Dziękujemy i cie-
szymy się, że gmina Dobrzeń Wielki 
pomaga swoim sportowcom.
Dodajmy, że zajęcia sekcji odby-
wają się w każdy wtorek i czwartek 
w szkole zawodowej w Dobrzeniu 
Małym. Instruktorzy zachęcają do 
dołączenia do grupy. Jak podkreślają, 
nie organizują specjalnych naborów, 
a zapisać można się w każdej chwili.

JO
OPOLE

Szpital dostał 
pulsoksymetry
Pięć pulsoksymetrów wraz z oprzy-
rządowaniem i 50 czujnikami trafiło 
na Oddział Pediatrii Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego. Sprzęt 
dla szpitala przy ulicy Witosa jest 
kolejnym prezentem od Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki 
pulsoksymetrom w nieinwazyjny 
sposób będzie można wykonywać 
małym pacjentom pomiar saturacji 
krwi. Nowy zakup wychwalali m.in. 
internauci na facebookowym pro-
filu USK: „Taki sprzęt pozwolił na 
wykrycie wady serca u mojej córki” 
– napisała pani Karina. Dodajmy, że 
jego wartość to ponad 100 tys. zł. 

AK

Obalają stereotyp 
hospicjum

OPOLE 

Za nami udana kampania społeczna 
Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie 
i Centrum Opieki Paliatywnej 
„Betania”. Dzięki ludziom dobrej 
woli udało się zebrać ponad 13 tys. 
zł na działania organizatorów. Za 
nami też masa imprez dla pacjentów 
i mieszkańców. 

KINGA TOKARZ

W trwającej od październi-
ka do stycznia siódmej już 
kampanii „Hospicjum to też 

życie” zorganizowano szereg wyda-
rzeń. Ich celem było propagowanie 
idei hospicyjnej, promocja wolonta-
riatu oraz pozyskiwanie pieniędzy na 
bieżącą działalność stowarzyszenia 
i „Betanii”. 

– Nasze akcje, które odbyły się trak-
cie kampanii, miały również na celu 
obalanie stereotypów głoszących tezę, 
że w hospicjum się tylko umiera. W rze-
czywistości to także miejsce życia i an-
gażowania pacjentów, a także wsparcia 
dla rodzin pacjentów – mówi Izabela 
Zeman, koordynatorka kampanii. 

Kwesty do puszek były za każdym 

Podczas jednej z grudniowych akcji 
uczniowie opolskich szkół ubierali choinki 
i urządzili w „Betanii” mikołajki.  

Fot. Anna Konopka

Na zdjęciu wójt Piotr Szlapa i Marcel 
Niemczyk. Fot. Kinga Tokarz

razem częścią poszczególnych im-
prez.

– Dzięki ludziom dobrej woli przez 
ostatnie trzy miesiące łącznie zebrali-
śmy 13 372 złote i 58 groszy. Pienią-
dze te zostaną przeznaczone na bie-
żące potrzeby hospicjum, jak zakup 
środków higienicznych czy drobne 
remonty – informuje. 

Kampania rozpoczęła się koncer-
tem inauguracyjnym w Narodowym 
Centrum Polskiej Piosenki, gdzie 
udało się poinformować przeszło sto 
osób o aktualnej działalności stowa-
rzyszenia. Kolejnym większym wy-
darzeniem była uroczysta gala Beta-
nii w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
gdzie podsumowano działalność 
w ostatnim roku i wręczono nagrody 
wolontariuszom, firmom i osobom 
wspierającym instytucję.

EDUKACJA  
PRZEZ ZABAWĘ

Chętni brali udział w szkoleniu 
z zakresu opieki nad osobą chorą 
w domu, a w opolskich szkołach od-
były się lekcje na temat wolontariatu 
i wolontariatu hospicyjnego. Wiele 
pozytywnych emocji przyniosły zor-
ganizowane dla pacjentów mikołaj-
ki oraz warsztaty zdobienia kartek 
świątecznych czy pierników. W tym 
czasie odbyło się także spotkanie dla 
pacjentów i ich rodzin, które było 
okazją do integracji i wspólnego prze-
żywania świąt.

W międzyczasie przeprowadzono 
kilka zbiórek pieniędzy, m.in. w Filhar-
monii Opolskiej, na meczu Odry Opole 
i na charytatywnym maratonie zumby 
dla Betanii. Kampania rozpoczęła się 
i zakończyła w muzycznym klimacie. 
Sympatycy hospicjum wysłuchali ko-
lęd i pastorałek.

Organizacja kampanii została w du-
żej mierze sfinansowana z funduszy 
samorządu województwa opolskiego 
w ramach realizacji projektu „Opolska 
edycja ogólnopolskiej kampanii spo-
łecznej – hospicjum to też życie”. Dofi-
nansowanie to wyniosło 10 tys. zł. 

Na tym nie koniec. Stowarzyszenie 2 
marca zaprasza na VII Bal Charytatyw-
ny dla Betanii do restauracji Opolanka. 
W marcu rozpocznie się również kolej-
na kampania – „Pola Nadziei”.
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Dlaczego zdecydował 
się Pan kandydować na 
stanowisko wójta?

Kiedy w 2010 roku zo-
stałem radnym, miałem już 
doświadczenie pracy w sa-
morządzie, sporą wiedzę 
na temat dobrych praktyk 
i chęć do działania na rzecz 
bardziej dynamicznego roz-
woju naszej gminy. Wyda-
wało mi się, że współpraca 
z radą w tym zakresie bę-
dzie oczywista. Tymczasem 
rzeczywistość okazała się 
zupełnie inna. 

Przypięto mi łatkę obce-
go, który chce wprowadzać 
swoje porządki, i nie by-
łem w stanie przebić się ze 
swoimi wnioskami. Wiele 
moich dobrych pomysłów 
blokowano. Docierało do 
mnie coraz więcej uwag od 
mieszkańców, że potrzebne 
są zmiany, że trzeba ruszyć 
z ważnymi dla ludzi pro-
jektami, jak na przykład 
ścieżki pieszo-rowerowe. 
Pomyślałem wtedy, że raz 
jeszcze podejmę wyzwanie, 
żeby z istotnymi sprawami 
dla mieszkańców ruszyć 
do przodu, zająć się pro-
blemami, które czekają na 
rozwiązanie. Stąd decyzja 
kandydowania, ale już nie 
na radnego, tylko na wójta. 

Podczas zaprzysięże-
nia obszernie mówił Pan 
o sprawach, którymi chciał-
by się zająć jako wójt. Które 
z nich są najistotniejsze?

Rozpocząłem już rozmo-
wy w zakresie komunikacji. 
Okazało się, że 23 listopa-
da, czyli w dniu ukonstytu-
owania się rady gminy, na 
stronie internetowej OPKS 
pojawiła się informacja o li-
kwidacji linii Opole – Bryni-
ca od 1 grudnia. Powodem 
była nierentowność kur-
sów. O planach likwidacji 
tego połączenia poprzednie 
władze wiedziały, z tego co 
wiem, od wiosny 2018 roku, 
ale do listopada nie było 
żadnych działań przygoto-
wujących jakieś rozwiąza-
nie zastępcze. 

Udało się jednak temu 
zaradzić.

W porę podjąłem rozmo-
wy z prezesem OPKS i kurs 
został utrzymany. W kwe-
stii komunikacji jest jeszcze 
pomysł, by przedłużyć linię 
MZK ze Świerkli do Brynicy. 
Tam wiele osób jest takim 
rozwiązaniem zaintereso-
wanych. Połączenia MZK 
są o tyle atrakcyjniejsze, 
że nawet bryniczanie wolą 
podjechać samochodem do 
Świerkli i przesiąść się do 
autobusu miejskiego. Chciał-
bym jednak zawrzeć z miesz-
kańcami pewną umowę spo-
łeczną, polegającą na tym, że 
wprowadzamy nową jakość 
w postaci miejskiej komu-
nikacji. Jeśli w autobusach 
będą ludzie, to urząd gminy, 
czyli my wszyscy mniej do 
tych kursów dopłacimy. 

A jak chce Pan ten plan 
wprowadzić w życie?

Za nami pierwszy etap 
konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Brynicy, 
którym dziękuję za zaan-
gażowanie i dobry klimat. 
Potwierdzeniem tego jest 
ponad 150 szczegółowo 
wypełnionych ankiet. Z pre-
zesem OPKS rozmawiałem 
także o zawieszonych po-
łączeniach do Dąbrówki 
Łubniańskiej oraz nowych 
kursach, między innymi do 
Kobylna przez Jełową oraz 
do Kolanowic przez Osiedle 
Kwiatów w Luboszycach. 

Uzgodniliśmy, że na tra-
sie Opole – Dąbrówka Łub-
niańska pojawią się kursy 
obsługiwane przez autobus 
niskopodłogowy – i to już 
się dzieje! To nie są nowe 
pomysły, realizuję po prostu 
jedną z moich najważniej-
szych obietnic wyborczych. 

Co jeszcze jest dla Pana 
szczególnie istotne?

W celu wzmocnienia na-
szego budżetu chcę posta-
wić na kampanię promującą 

odprowadzanie podatków 
w gminie Łubniany. Chodzi 
zarówno o firmy, jak i osoby 
fizyczne mieszkające na na-
szym terenie. One nie muszą 
być zameldowane, bo to nie 
jest wymóg. Będę do tego 
przekonywał, wykorzystu-
jąc wszelkie możliwości, 
m.in. media społecznościo-
we, gazety, radio, telewizję, 
rozmowy z mieszkańcami 
i przedsiębiorcami. 

A co z funduszem sołec-
kim? Chciałby Pan, żeby 
został wprowadzony?

Oczywiście! To była 
pierwsza poruszona przeze 
mnie kwestia w trakcie kam-
panii wyborczej. Nie tylko 
dlatego, że na ten cel można 
pozyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne. Fundusz jest 
instrumentem, który uczy 
społeczeństwo demokracji 
i daje mieszkańcom sołectw 
możliwość współdecydo-
wania, na jakie cele zosta-
ną przeznaczone pieniądze 
z tej puli. Dlatego na pewno 
będę przekonywał radnych, 
żeby go wprowadzić. Zazna-
czam, że nie będzie się to 
wiązało z ucięciem dotacji 
dla poszczególnych sołectw. 
Tak nie musi być.

Jednym z argumen-
tów przeciw funduszowi 
sołeckiemu była obawa, 
że na zebraniu sołeckim 
może pojawić się grupa 
osób, która przeforsuje 
pomysł niekorzystny dla 
ogółu mieszkańców. Co 
Pan o tym sądzi?

Na tym polega rola sołty-
sa, żeby inspirować miesz-
kańców do jak najliczniej-
szego udziału w zebraniu, by 
w jak największym stopniu 
partycypowali w decyzjach 
dotyczących sołectw, czyli 
ich samych. Funkcja sołtysa 
i członka rady sołeckiej jest 
funkcją wymagającą, której 

WIERZĘ WE WSPÓŁPRACĘ 
I DYNAMICZNY ROZWÓJ

Rozmowa 
z Pawłem Wąsiakiem, 
nowym wójtem 
gminy Łubniany. 
O tym, jak poradził 
sobie z pierwszymi 
wyzwaniami oraz jakie 
ma plany na najbliższą 
kadencję, rozmawia 
Natalia Krawczyk.

 

Przypięto mi 
łatkę obcego, 
który chce 
wprowadzać 
swoje porządki, 
i nie byłem 
w stanie przebić 
się ze swoimi 
wnioskami. Wiele 
moich dobrych 
pomysłów, 
blokowano
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podstawą jest współpraca 
i dialog z mieszkańcami.

Pojawiały się także oba-
wy, że sołtysi nie poradzą 
sobie z formalnościami 
związanymi z funduszem 
sołeckim.

Proszę o więcej wiary 
w naszych sołtysów. Nato-
miast faktem jest, że fun-
dusz sołecki wymaga więk-
szej pracy administracyjnej. 
Sądzę jednak, że wsparcie 
naszych urzędników po-
może pokonać ewentualne 
trudności. 

Pomówmy o ciągu pie-
szo-rowerowym w gmi-
nie. Czy są jeszcze jakieś 
zagrożenia dla tej inwe-
stycji?

One wciąż istnieją. Sta-
ramy się na bieżąco po-
konywać związane z tym 
projektem trudności, by 
doprowadzić najszybciej 
jak to możliwe do jego re-
alizacji. Budujemy już na 
jednym odcinku, jeśli nie 
będzie problemów natury 
formalnej, niebawem po-
winniśmy przystąpić do 
przetargu na kolejny. Naj-
bardziej opóźniony jest 
trzeci odcinek. Postaramy 
się to jak najszybciej nad-
robić. 

Są jeszcze jakieś inwe-
stycje, których Pana po-
przednicy nie planowali, 

a w Pana ocenie powinny 
być zrealizowane?

Z analizy moich spotkań 
z mieszkańcami w trakcie 
kampanii wyborczej wy-
nika, że deficyt w gminie 
dotyczy przede wszystkim 
dróg i chodników. Szukam 
więc rozwiązań, żeby ruszyć 
do przodu z infrastrukturą 
drogową. Na razie realizuję 
to, co jest zapisane w planie 
inwestycyjnym: ścieżki pie-
szo-rowerowe i bieżąca po-
prawa dróg. To jest dla mnie 
najważniejsze. 

Wstępnie planuję rów-
nież kolejny dom dziennego 
pobytu. Są duże szanse na 
pozyskanie środków ze-
wnętrznych na ten cel. Pręż-
ny rozwój Domu Dziennego 
Pobytu w Biadaczu upewnił 
mnie, że w gminie przyda się 
więcej takich miejsc. 

Jednocześnie podjąłem 
decyzję, że najwyższy czas 
na silne działania proeko-
logiczne w naszej gminie. 
Zgodzą się ze mną chyba 
wszyscy mieszkańcy, którzy 
obecnie wychodzą wieczo-
rami z domu… Jesteśmy na 
etapie wprowadzania pro-
gramu dotacyjnego na wy-
mianę pieców. Na początku 
stycznia złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego. Całkowita wartość 
projektu to ponad 2 mln zło-
tych. Tak się akurat złożyło, 
że jednocześnie musieliśmy 

przygotować dwa ważne 
wnioski o dofinansowanie. 
Jeden wcześniej wspomnia-
ny i drugi – partnerski w ra-
mach tzw. Programu LIFE, 
składany po angielsku bez-
pośrednio do Komisji Eu-
ropejskiej. W ramach tego 
projektu m.in. rozpoczniemy 
badanie jakości powietrza 
w naszej gminie. To zupeł-
na innowacja. Dodatkowo 
zatrudnimy i wykształcimy 
specjalistę w tym zakresie 
do naszego urzędu. Jedno-
cześnie chcę pracować nad 
uchwałami sprzyjającymi 
rozwojowi inwestycji w na-
szej gminie i małemu lokal-
nemu biznesowi. 

W radzie gminy Pana ko-
mitet jest mniejszością, a to 
przecież radni podejmują 
większość decyzji. Czy my-
śli Pan, że uda się zrealizo-
wać te zamierzenia?

Myślę, że tak. Część wy-
borców, która głosowała na 
radnych z innych komitetów, 
głosowała również na mnie. 
To znaczy, że z jednej strony 
postawili na znanych im rad-
nych, sprawdzonych w działa-
niu, z drugiej strony – na wój-
ta, który wniesie nową jakość. 
Teraz oczekują od nas współ-
pracy. Ja jestem na nią otwarty.

Czego by Pan sobie życzył 
na tych kolejnych pięć lat?

Przede wszystkim wza-
jemnego szacunku w radzie 

gminy. Żeby królowały mery-
toryczne argumenty i wspól-
ne zaangażowanie w rozwój 
gminy. Żeby jak najwięcej 
moich pomysłów udało się 
wdrożyć w życie, bo jestem 
przekonany, że dzięki nim 
uda się w naszej gminie prze-
stawić przysłowiową zwrot-
nicę na bardziej dynamiczny 
rozwój. A na tym chyba nam 
wszystkim powinno zależeć. 
Mocno w to wierzę.

Wójt zapowiada dużo zmian w Brynicy. Powstaną tu m.in. ścieżki pieszo-rowerowe. Planowana jest
przebudowa centrum sołectwa.   Fot. Natalia Krawczyk

WAŻNE

Paweł Wąsiak mieszka 
w gminie Łubniany od 12 
lat. W  latach 2010–2014 
pełnił rolę radnego, wcze-
śniej był m.in. współzało-
życielem pierwszego na 
Opolszczyźnie centrum 
integracji społecznej 
– w  Polanowicach, wi-
ceburmistrzem Byczy-
ny w  latach 2006–2008, 
ekspertem ds. ekonomii 
społecznej i  koordynato-
rem projektów w  Regio-
nalnym Ośrodku Polity-
ki Społecznej. Obecnie 
jest członkiem komitetu 
akredytacyjnego ds. stan-
dardów usług i  działania 
ośrodków wsparcia eko-
nomii społecznej przy 
Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecz-
nej. W  2012 r. objął sta-
nowisko dyrektora Klu-
czborskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, który 
tworzył od podstaw. Kie-
rowana przez niego pla-
cówka jest oceniana jako 
jedna z  najprężniejszych 
instytucji otoczenia bizne-
su na Opolszczyźnie. Do 
takiej kariery przygotowa-
ły go studia – politologia 
na Uniwersytecie Szcze-
cińskim (część studiów 
realizował na uniwersyte-
cie we włoskim Bari), za-
rządzanie projektami na 
Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, 
zarządzanie gospodarką 
oraz zarządzanie polityką 
społeczną na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Wójtem 
został w 2018 roku.
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KOMPRACHCICE

Porozumienie o współpracy gmin 
Opole i Komprachcice w zakre-

sie realizacji programu „Opolska 
Rodzina” podpisali 23 stycznia Le-
onard Pietruszka, wójt gminy Kom-
prachcice, i Arkadiusz Wiśniewski, 
prezydent Opola. Dokumenty te 
umożliwiają mieszkańcom gminy 
Komprachcice korzystanie z karty 
mieszkańca Opola, która zezwala na 
różne ulgi. Najpopularniejszą są bi-
lety za złotówkę. 

– Nasza współpraca przedłuża się 
o kolejne dziesięć lat, potrwa do 2029 
roku – cieszył się wójt. – Z tych wszyst-
kich przywilejów korzystaliśmy już 
w roku 2018. Dla dzieci i młodzieży 
wydano wtedy 912 kart, a dla senio-
rów 223. 

Karty „Opolska Rodzina” i „Opol-
ski Senior” uprawniają do ulg i zni-
żek w miejskich instytucjach kultury 
i sportu. Posiadając jedną z nich, moż-
na się starać się również o ulgi w ra-
mach usług oferowanych przez inne 
instytucje, organizacje lub przedsię-

biorców biorących udział w progra-
mie „Opolska Rodzina”.

– Ze zniżek mieszkańcy szczególnie 
chętnie korzystają, wybierając się na 
pływalnię Wodna Nuta czy do opol-
skiego zoo – wyliczał wójt.

Aby zdobyć kartę, należy się zgłosić 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Komprachcicach. – Cieszę 
się ze świetnej współpracy. Pracujemy 
wspólnie też w ramach Aglomeracji 
Opolskiej i projektów inwestycyjnych 
– dodał Arkadiusz Wiśniewski. 

AK

Kolejne 10 lat z programem „Opolska Rodzina”

OPOLE

Akcja „MuremZaOwsia-
kiem” i Światełko do Nieba 
odbyły się na opolskim 
rynku tydzień po 27. 
Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tak 
okazaliśmy solidarność 
z mieszkańcami Gdańska 
i rodziną zamordowanego 
prezydenta Pawła Adamo-
wicza. 

ANNA KONOPKA

Swoje poparcie dla WO-
ŚP-u i Jerzego Owsiaka, 
który dzień po trage-

dii w Gdańsku zrezygnował 
z funkcji szefa fundacji, wy-
raziło około dwóch tysięcy 
osób, które w niedzielę (20 

stycznia) przyszły na rynek. 
Opolanie ułożyli serce ze zni-
czy, każdy mógł wpisać się do 
księgi kondolencyjnej, którą 
miasto przesłało już do gdań-
skiego ratusza. Minutą ciszy 
uhonorowano też pamięć 
prezydenta Adamowicza.

– Przyszłam dla człowie-
ka. Oddać cześć jego pamię-
ci. Odzew na tę tragedię to 
znak Polaków na to, że coś 
dzieje się nie tak, jak po-
winno. Jestem już emeryt-
ką, więc doskonale widzę, 
jak zmienia się społeczeń-
stwo. Na minus – stwierdziła 
pani Bogusława. – Myślę, że 
ta śmierć poruszyła ludzi, 
przez moment, w którym 
wszystko się stało. Teraz tu 
stoimy, jest nas masa. Po-

dobnie działo się w wielu 
miastach – dodała pani Syl-
wia.

Prezydent Opola Arka-
diusz Wiśniewski podczas 
emocjonalnego przemówie-
nia przypomniał, że duch 
polskiej „Solidarności” naro-
dził się w Gdańsku, mieście, 
w którym podczas 27. Finału 
WOŚP nożownik śmiertelnie 
ranił prezydenta.

– Wolność, solidarność 
i wielkie serce spotkały się 
na scenie, na której prezy-
dent mówił, że Gdańsk jest 
szczodry, dzieli się z inny-
mi. A potem wiemy, co się 
stało. Dlatego zadaję sobie 
pytanie, jakie będą konse-
kwencje, co takiego dzieje 
się z nami i Polską, że jed-
na z najwspanialszych akcji 

dzielenia się, spontaniczna 
i pełna miłości, że WOŚP i Ju-
rek Owsiak są celami ataków 
– mówił prezydent Opola. 
– To spotkanie jest wielkim 
zwycięstwem: Orkiestry, so-
lidarności i Polski. 

W dniu pogrzebu Pawła 
Adamowicza Jerzy Owsiak 
ogłosił swój powrót. – Wra-
cam i biorę się do roboty 
dziesięć razy mocniej. Cała 
ta sytuacja pokazuje, że 
twoje ideały, Pawle, wróci-
ły z jeszcze większą mocą. 
Będę prezesem Fundacji 
i będę grał z Orkiestrą, po-
nieważ zobaczyłem, co się 
dzieje tutaj obok. Mam na-
dzieję, że miliony Polaków 
wezmą sobie to do serca, że 
nie ma zgody na nienawiść – 
deklarował.

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ 
PREZYDENTA ADAMOWICZA

Mieszkańcy wpisywali się do księgi kondolencyjnej w opolskim ratuszu. Akcja „MuremZaOwsiakiem” na rynku w Opolu.  Zdjęcia: UM Opole
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OPOLE

Robert Cichy zdobył 
nominację do prestiżowej 
nagrody przyznawanej 
przez Akademię 
Fonograficzną. Opolski 
gitarzysta, kompozytor 
i wokalista został 
doceniony za debiutancką 
płytę solową „Smack”, 
wydaną w 2018 roku.

ANNA KONOPKA

Ta nominacja tak cieszy, 
ponieważ polska mu-
zyka obecnie jest na 

bardzo wysokim poziomie, 
a nowych artystów przybywa 
– mówi Robert Cichy. – Moja 
płyta to miks stylistyczny, ale 
brzmienie mocno osadzone 
jest w gitarowych, folkowych 
i południowych klimatach, 
stąd nominacja w kategorii 
country/blues.

Pierwszy solowy album 
opolanina liczy trzynaście 
utworów w języku angiel-
skim. Do większości sam 
napisał teksty, kompozycje, 

nagrał wokale, instrumenty. 
Na krążek trafił m.in. utwór 
„Breaking Bad”, do którego 
inspiracją był hitowy serial 
o tym samym tytule. Opola-
nin jest wielkim fanem tej 
amerykańskiej produkcji.

AMERYKAŃSKIE 
KLIMATY, GOŚCIE 

Z OPOLA
Płyta nie przez przypa-

dek ma klimat m.in. Nowego 
Meksyku – tam toczy się bieg 
serialowych wydarzeń. Go-
ścinnie zaśpiewali na niej DJ 
BRK z Opola (utwór „Henho-
use”) i Phillip Bracken („The 
Road”), australijski muzyk 
mieszkający w Opolu, a klip 
wykonany wspólnie z nim 
zrealizował opolski Lupus 
Film na Malinie.

Muzyk, pochodzący 
z Opola, jest dobrze znany 
w branży, brał udział w na-
graniach ponad 50 płyt 
różnych polskich artystów. 
W jego „muzycznym CV” jest 
m.in. współpraca z legen-
dami polskiego jazzu – Ur-
szulą Dudziak i Michałem 
Urbaniakiem. Koncertował 

z Marceliną, Anią Rusowicz. 
Ostatnio zagrał klubową tra-
sę, wcześniej słuchaliśmy go 
na kilku letnich festiwalach, 
supportował też Organka. 
Już w marcu album „Smack” 
ukaże się na płycie winylo-
wej z dodatkowym utworem 
– „The sweetest”.

Finał Fryderyków od-
będzie się 9, 10 i 12 marca 
w Katowicach. Ta najważ-
niejsza polska nagroda mu-
zyczna kończy w tym roku 
25 lat. 

Nasz muzyk walczy  
o Fryderyka

OPOLE

Teatroteka  
w kinie Meduza 

Specjalne pokazy 
w ramach nowego  
cyklu kina Meduza  
(ul. Oleska 45) potrwają 
do 28 lutego. Teatroteka 
to projekt Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych 
o charakterze 
artystycznym 
i edukacyjnym. W Opolu 
zobaczymy trzy 
unikatowe produkcje. 
Bilet: 10 zł. AK

Galeria Aneks

Do 10 marca można oglą-
dać najnowszą ekspozycję 
Galerii Sztuki Współcze-
snej. Wystawa „Inter-
connected” to instalacja 
Justyny Janetzek (na zdj.), 
opolskiej artystki. Wysta-
wa przedstawia artystycz-
ną analizę wnętrza Galerii 
Aneks (pl. Teatralny 12).

AK

Teatr Ekostudio

Dwunasty Zimowy Las 
Sztuki w tym roku ma 
hasło „Przygoda”. Ta 
wystawa prezentująca 
dorobek artystów z Opol-
szczyzny już 18 lutego 
o godz. 19.07. Ekspozycja 
będzie czynna codziennie 
do 21 lutego od godz. 
18.06 w teatrze przy ul. 
Armii Krajowej 4.

AK

OPOLE

Łukasz Pośpiech debiut 
literacki przygotowy-

wał przez ostatnie dwa lata. 
Przeniesienie na papier 
wyjątkowej historii w no-
watorskim gatunku „neo-
westernu” i wydanie jej 
w formie książkowej było 
spełnieniem jego dziecię-
cych marzeń. 

– Napisałem „Widma za-
pomnianej planety”, bo je-

stem miłośnikiem westernu 
i fantasy, a miks tych gatun-
ków zdarza się w literaturze 
niezwykle rzadko – mówi 
Łukasz Pośpiech z Opola, 
nasz redakcyjny kolega, któ-
ry m.in. kręci i montuje fil-
my. – Książka ma ponad 400 
stron, pojawiają się w niej 
sześciostrzałowe rewolwe-
ry, łowcy nagród, ale akcja 
dzieje się „gdzieś w odle-
głej galaktyce”… Pisałem 
ją głównie dla miłośników 
fantasy i Dzikiego Zachodu.

Powieść w sprzedaży 
będzie na początku marca. 
Dzięki zbiórce na stronie 
Polak Potrafi udało się ze-
brać 5 tys. zł na jej wydanie.

AK

Łukasz napisał 
nowoczesny western 

Fot. arch. prywatne

Robert Cichy wystąpił na 
ostatnim Pol’and’Rock Festival 
(dawniej Woodstock).  

Fot. Patryk Ptak
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OPOLE

I Krajowy Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej 
„Mini-Debiuty” odbędzie 
się 7 czerwca w Muzeum 
Polskiej Piosenki w Opolu.

ANNA KONOPKA

Do konkursu zaproszo-
ne są przedszkola pu-
bliczne i niepubliczne 

z całej Polski.

– Wymyślając nowy festi-
wal, z pełną świadomością 
nawiązaliśmy do opolskiej 
tradycji. Wiele się słyszy o tym, 
że repertuar dla najmłodszych 
nie jest za bogaty. Nam się wy-
daje, że dzieci to tak wdzięczny 
odbiorca, że zasługuje na nowe 
piosenki – mówi Jarosław Wa-
sik, dyrektor Muzeum Polskiej 
Piosenki, które jest organiza-
torem imprezy. – Można prze-
syłać do nas nagrania audio, 
wideo, a także samodzielnie 
stworzone teledyski. Z jednego 
przedszkola przyjmujemy jed-
no zgłoszenie.

Nagrody czekają na dzie-
ci (za wykonanie piosenki) 
i przedszkola (za najlepszą 
piosenkę i najlepszy teledysk) 

w dwóch kategoriach wieko-
wych. Partnerem festiwalu 
jest PP nr 25 w Opolu. 

– Jest wiele klasyków, 
których uczymy maluchy. 
Te piosenki śpiewali też ich 
dziadkowie. Chcemy jednak 
iść z postępem, tak by liczne 
tematy, które interesują dziś 
dzieci, ująć w nowych utwo-
rach – opowiada Ewa Dęga, 
dyrektor PP nr 25. – Utwór, 
złożony z muzyki i tekstu, 
może przygotować mama, 
tata jak i profesjonalny ar-
tysta. 

Jak powstają piosenki i co 
o nich sądzą przedszkolaki?

– Lubię śpiewać! Piosenki 
są w ogóle takie ciekawe, ale 

pisanie tych tekstów musi być 
bardzo, bardzo trudne… – za-
uważa Wiktor Gębosz, sze-
ściolatek z PP nr 25.

– Te słowa mogą być o mi-
łości, złości… Na takiej dużej 
scenie to może bym się trochę 
wstydził, ale już raz śpiewa-
łem na konkursie piosenki pa-
triotycznej przed całą grupą 
i się udało. A w Muzeum Pol-
skiej Piosenki też już byłem 
wiele razy z grupą. Chętnie 
tam wrócę na ten festiwal – 
zdradził nam Wiktor.

Zgłoszenia trwają do 27 
kwietnia. Regulamin i karta 
zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie www.muzeumpiosen-
ki.pl.

Przedszkolaki zawalczą 
o małą Karolinkę

TUŁOWICE

Panie, szykujcie 
się na imprezę
Tułowicki Ośrodek Kul-
tury zaprasza na Babski 
Comber pod hasłem 
„Wodny świat!”. Bilet 
w cenie 60 zł. W tej cenie 
znajduje się m.in. gorący 
posiłek i zimna płyta. Wy-
darzenie odbędzie się 23 
lutego (sobota) o godz. 
20. Bilety można kupić 
w TOK. KT

OPOLE

Tango 
w Filharmonii 
Opolskiej

Włoski mistrz bandoneo-
nu Mario Stefano Pietro-
darchi (na zdj.) wystąpi 
1 i 2 marca, prezentując 
utwory przepełnione 
brzmieniem argentyń-
skiego tanga. Koncert 
rozpoczną melodie zna-
nego z twórczości muzyki 
filmowej Ennio Morrico-
ne, a także kompozycje 
Astora Piazzolli. Bilety 
w kasie FO: 25/45 zł.  AK

OZIMEK

Będą recytować 
po niemiecku
Dom Kultury zaprasza 
na 25. edycję konkursu 
recytatorskiego w języku 
niemieckim „Jugend trägt 
Gedichte vor – Młodzież re-
cytuje poezję”. Konkurs ad-
resowany jest do uczniów 
szkół podstawowych (klasy 
IV–VIII), klas gimnazjalnych 
i szkół ponadgimnazjal-
nych. Eliminacje już 26 lute-
go. Więcej na: dk.ozimek.pl.
 KT

Przedszkolaki z PP nr 25 z Jarosławem Wasikiem, dyrektorem MPP.
 Fot. Anna Konopka

Reality Show(s). Kabaret o rzeczach strasz-
nych to nowa sztuka Teatru im. J. Kochanow-

skiego w Opolu. – Lęki i traumy to tematy, które 
poruszamy. Mogą wynikać m.in. z wykluczenia 
przez system społeczny, innych ludzi – mówi Jan 
Hussakowski, reżyser. – To spektakl o naszej pol-
skiej rzeczywistości, od wojny po PRL – wyjaśnia.

Przedstawia historię Bożeny, która 25 lat temu 
zamknęła się w meblościance, z której nie wy-
chodzi. – Mamy też męża, który siedzi obok niej 
i wspiera ją w tej walce z biedą w meblościance. 
Pojawiają się jeszcze „osoby z telewizora”, które 
przybierają różne funkcje i postaci.

Kim jest Bożena? – To zwykła kobieta w wieku 
około 40 lat lub 50 plus. Do końca tego nie wiemy. 

To również osoba, która 25 lat temu psychicznie 
nie wytrzymała zmian, które przyniósł przełom 
w Polsce. Przyszła wolność, dopadła ją trochę 
bieda, straciła pracę – mówi Cecylia Jacewska-Ca-
ban, odtwórczyni roli głównej. 

Spektakle: 28 lutego, 27–31 marca.
AK

 Fot. Edgar de Poray

Obraz społeczeństwa w soczewce
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W rolę Anne Frank, ży-
dowskiej dziewczyn-

ki, autorki dziennika napi-
sanego w ukryciu w latach 
1942–1944, wcieliła się 
Anna Wieczorek. – Staramy 
się pokazać wszystko, o czym 
pisze w dzienniku również 
w tym świecie lalkowym. 
Przechodzimy z autorką 
przez dojrzewanie. Ona jest 
takim „dzieckiem cudem”, za-
chwyca się wszystkim, co się 
dzieje – mówi aktorka Opol-
skiego Teatru Lalki i Aktora. 

Autorka „Dziennika 
Anne Frank” nie przeżyła 
wojny, umarła na tyfus, ale 
jej zapiski ocalały. Dziś to 
jedna z najczęściej czyta-
nych holenderskich ksią-
żek i świadectwo Holocau-
stu. – Temat dziennika jest 
aktualny. Rozmowa o tym, 
co było, i o przyszłości jest 
bardzo ważna – uważa Ma-
rian Pecko, reżyser spek-
taklu. 

Spektakle: 19–23 lutego.
 AK

Anne Frank zagrała Anna Wieczo-
rek.  Fot. Anna Konopka

OZcary rozdane
OZIMEK

Dom Kultury nagrodził 
twórców filmów 
dokumentalnych 
o regionie ozimeckim. Na 
gali Filmowego Wieczoru 
OZcarowego, który odbył 
się po raz pierwszy, 
wręczano statuetki 
w czternastu kategoriach, 
a w sali wypełnionej po 
brzegi bawiło się ponad 
200 osób. 

KINGA TOKARZ

Zaprezentowane filmy 
były stworzone przez 
osoby współpracujące 

z DK w Ozimku oraz Miejską 
i Gminną Biblioteką Publicz-
ną. Celem było pokazanie 
wybranych przedsięwzięć 
kulturalnych realizowanych 
w Ozimku. Podczas „OZcaro-
wego” wieczoru największe 
emocje wywołał pokaz filmu 
dokumentalnego „Hutnicza 
Perła Krainy Dinozaurów”, 
który był realizowany przez 
DK. Ponad setka osób biorą-
cych udział w filmie została 
uhonorowana zbiorowym 
OZcarem.

– Ten film był głównym 
powodem, który skłonił nas 
do organizacji wydarzenia. 
To produkt promocyjny gmi-
ny Ozimek, mówiący m.in. 

o walorach przyrodniczych, 
architektonicznych, lokal-
nych tradycjach hutniczych – 
mówi Justyna Wajs-Fijałkow-
ska, dyrektor Domu Kultury 
w Ozimku. – Jego założeniem 
była integracja społeczno-
ści lokalnej zaangażowanej 
przez kilka miesięcy w pro-
dukcję filmu, którego miałam 
okazję być reżyserką i scena-
rzystką.

Podczas gali zaprezen-
towano również m.in. film 
„Dzieje się”, który opowiadał 
o działalności ozimeckiego 
domu kultury. Statuetki trafi-
ły do rąk Michała Katolika za 
realizację filmu do Damiana 
Janoszki, autora muzyki.

Inne nagrodzone produk-
cje to „Teledysk Tańcowadła 
2017” i „Teledysk Tańcowa-
dła 2018”. Nagrodę otrzy-
mali: Bartłomiej Drozd za 
kompozycję i realizację mu-
zyki, zespół Elegancko oraz 
Przemysław Sitek – SitBeat 

(gościnnie) za tekst i wyko-
nanie utworu, Julia Pogorzel-
ska i Ola Doleżych za wywia-
dy oraz Jakub Olszewski za 
zdjęcia i montaż. Oba filmy 
można znaleźć na kanałach 
YouTube oraz Facebook – DK 
w Ozimku.

Widownia obejrzała rów-
nież film „Niepodległa”, zwią-
zany z realizacją projektu 
„Twórcza Niepodległość – 
świętujemy razem”, nad któ-
rym czuwała Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna oraz 
DK. Nagrody otrzymali Jo-
lanta Rogowska, producent, 
oraz Jakub Olszewski, reżyser 
i montażysta.

W gali udział wzięli arty-
ści, m.in. aktorzy, filmowcy, 
przedstawiciele instytucji 
i stowarzyszeń, które udzieli-
ły twórcom filmów wsparcia, 
a także ozimeccy radni i wło-
darze gminy oraz powiatu. 
Lista laureatów na stronie 
dk.ozimek.pl.

Lekcja historii w OTLiA

Chór na Obcasach, laureaci OZcara zbiorowego. Fot. DK Ozimek

TARNÓW OPOLSKI

Bal karnawałowy 
w Kosorowicach
Na imprezie zagra zespół Trio 
23 lutego (sobota) o godz. 20 
w sali OSP w Kosorowicach. 
Bilety kosztują po 169 zł od 
osoby (w tym m.in. dwie 
ciepłe kolacje). W programie 
m.in. licytacja tortu 
i tańce podczas różanego 
walczyka. Dochód z balu 
wesprze budowę boiska 
ze sztuczną nawierzchnią 
w Kosorowicach. Rezerwacje: 
tel. 506 984 419, 880 361 
982, 77 46 44 781. JO

OZIMEK

Babski Comber 
w stylu piżama 
party
Dom Kultury zaprasza wszyst-
kie panie na piżama party. 
Na imprezie będzie obecny 
mężczyzna – DJ Adamsky. Do 
dyspozycji pań będzie foto 
ścianka. Te wszystkie atrakcje 
już 23 lutego (sobota) o godz. 
19. Bilety po 55 zł, zapisy 
w kasie DK. KT

REGION

Zrób zdjęcie 
i wygraj nagrody
Ruszył konkurs fotograficzny 
dla dzieci i młodzieży (12–16 
lat) z całego województwa. 
Jego ideą jest m.in. ochrona 
elementów związanych z za-
drzewieniami śródpolnymi, 
tradycyjnymi sadami i aleja-
mi przydrożnymi. Zgłoszenia 
trwają do 14 maja. Więcej na: 
www.odnowawsi.eu. KT

DOBRZEŃ WIELKI

Impreza  
dla pań w Kup
Zespół Kupskie Echo oraz DFK 
Kup zapraszają na dziesiąty 
Babski Comber, czyli imprezę 
wyłącznie dla kobiet. Zabawa 
w wyjątkowym gronie od-
będzie się 2 marca o godz. 
20 w sali wiejskiej w Kup. 
Wejściówki: 10 zł. KT
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OPOLE

Polonezy, toasty, kwiaty 
i ostatnia okazja do 
zabawy przed egzaminem 
dojrzałości – tak wyglądał 
okres studniówek, który 
mają za sobą uczniowie 
liceów i techników 
z powiatu opolskiego, którzy 
w maju napiszą maturę. 
Teraz całe swoje siły skupią 
na nauce.

TOMASZ CHABIOR

Dla każdego licealisty 
studniówka jest waż-
nym elementem wkra-

czania w dorosłość. Towarzy-
szą temu ogromne emocje. 
Strach, stres, euforia, wszystko 
to skumulowane w jednym, 
wyjątkowym momencie – wy-
licza Anna Joseph, maturzystka 
z Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół im. Bolesława 
Chrobrego w Niemodlinie. – 
Polonez to najważniejsza część 
studniówki. Dla mnie bardzo 
ważne było, żeby dobrze wy-
paść i zatańczyć idealnie.

Okazuje się, że nie tylko 
uczennica niemodlińskiej 
szkoły przywiązywała dużą 
wagę do tradycyjnego tańca. – 
W dniu studniówki zacząłem 
się troszkę stresować, ponie-
waż nie chciałem się pomylić 
podczas poloneza, którego 
w dodatku tańczyłem z wy-
chowawczynią. Na szczęście 
po próbie generalnej się uspo-
koiłem – mówi z uśmiechem 
Michał Czernia, maturzysta 
z Liceum Ogólnokształcące-

go im. Powstańców Śląskich 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Dobrzeniu Wielkim.

POLONEZA  
CZAS ZACZĄĆ…

Poza odtańczeniem polo-
neza podczas opolskich stud-
niówek nie obyło się bez prze-
mówień, wręczania kwiatów, 
dyplomów i przyznawania 
różnego rodzaju wyróżnień. 
Wznoszono toasty, oglądano 
pokazy artystyczne, senty-

mentalne filmy i prezentacje. 
Podczas każdej z imprez stoły 
uginały się od smakołyków, 
zabawa trwała do późnej nocy, 
a uczniów zabawiali DJ-e lub 
zespoły.

Każdą studniówkę poprze-
dzają wielkie przygotowania. 
Większość dziewcząt specjal-
nie na tę okazję kupuje nowe 
sukienki. Podobnie jest z gar-
niturami dla chłopaków. 

– O tym, w co się ubiorę, po-
myślałem dopiero po świętach. 

Ktoś mi powiedział, że to dość 
późno, ale spokojnie zdążyłem 
kupić garnitur i miałem jesz-
cze dużo czasu na inne przygo-
towania. W końcu garnitur to 
nie sukienka. Nie zazdroszczę 
dziewczynom tych dylematów 
– śmieje się Michał Czernia.

Wspomnienia ze studniówki 
zostają w pamięci na całe życie. 
Nie inaczej będzie też w przy-
padku tegorocznych maturzy-
stów. – Z chęcią powtórzyłabym 
ten wieczór, każdy doskonale 

STUDNIÓWKI ZA NIMI. TERAZ 
OSTATNIA PROSTA PRZED MATURĄ!

Około 40 maturzystów z  dwóch klas policyjnych i  jednej sportowej  
uczestniczyło w studniówce Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Pró-
szkowie. Fot. Mirosław Kobylański

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Dla miejscowego technikum studniówka była pierwszą w historii, a dla 
liceum – dopełnieniem trwającej od około sześciu dekad tradycji. Fot. Tomasz Chabior

Maturzyści z Zespołu Szkół w Tułowicach studniówkę spędzili w domu 
przyjęć „Diament” w Nysie.  

 Fot. Agnieszka Ptak
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się bawił. Razem z ludźmi z mo-
jej klasy zgraliśmy się jeszcze 
bardziej. Co prawda teraz każ-
dy pójdzie w swoją stronę, ale 
planujemy imprezy klasowe, 
chcielibyśmy utrzymać kontakt 
– przekonuje Anna Joseph.

Dla wielu maturzystów 
była to ostatnia impreza we 
wspólnym gronie. – Niektó-
rzy nauczyciele mówili nam, 
że będzie im nas brakować. 
Uświadomiłem sobie wtedy, 
że do maja zostało już napraw-

dę mało czasu. Ten moment 
szczególnie zapamiętałem – 
zdradza Michał Czernia.

PRZED NIMI  
EGZAMIN ŻYCIA

Maturzyści pierwszą część 
egzaminu dojrzałości, język 
polski na poziomie podsta-
wowym, napiszą 6 maja. Ten 
maraton potrwa 18 dni i za-
kończy się 23 maja. Żeby zdać 
maturę, należy napisać na co 
najmniej 30 procent egzaminy 

z języka polskiego, matematy-
ki i wybranego nowożytnego 
języka obcego na poziomie 
podstawowym. Konieczne jest 
także przystąpienie do matury 
z przynajmniej jednego przed-
miotu dodatkowego na pozio-
mie rozszerzonym i uzyskanie 
minimum 30% na egzaminach 
ustnych z języka polskiego 
oraz wybranego nowożytnego 
języka obcego.

Następnie tegoroczni absol-
wenci szkół średnich rozpocz-

ną zasłużone aż czteromie-
sięczne wakacje. Wyniki matur 
poznają dopiero 4 lipca. A co 
potem? 

– Większość z nas planu-
je studiować, choć niektórzy 
jeszcze się wahają – mówi 
Michał Czernia. – Kilka osób 
chce podjąć studia za granicą, 
inni planują przeprowadzkę 
do większych polskich miast 
w zależności od wyników ma-
tury. Mnie podobają się Wro-
cław, Kraków i Katowice.

OTWIERAJĄ  
NOWY ROZDZIAŁ

Uczelnie oferują multum 
różnych możliwości stu-
diowania. Dziś kandydaci 
na niedobór kierunków na-
rzekać nie powinni, gorzej 
jest jednak z miejscami na 
uczelniach. Jak podaje Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, podczas re-
krutacji na rok akademicki 
2018/19 największą popu-
larnością cieszyły się kolej-
no: informatyka, zarządza-
nie, psychologia, ekonomia, 
prawo, finanse i rachunko-
wość, automatyka i robotyka, 
budownictwo, pedagogika 
i logistyka.

– Matura zamyka pewien 
rozdział w życiu, ale otwiera 
też wiele nowych ścieżek. Każ-
dy z nas jest inny i ma inne pla-
ny, choć niektórzy jeszcze tych 
planów nie mają. Każdy z nas 
ma również swoje pomysły. 
Jedni chcą spróbować sił w ak-
torstwie, inni w stomatologii, 
a część planuje wyjechać za 
granicę – podsumowuje Anna 
Joseph.

STUDNIÓWKI ZA NIMI. TERAZ 
OSTATNIA PROSTA PRZED MATURĄ!

Liceum Ogólnokształcące nr 5 w  Opolu. Dla prawie 200 maturzystów 
z „piątki” studniówkę zorganizowano w opolskim „DomExpo”. 

Fot. Natalia Pakuła

Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie bawili się  
w „Złotym Rogu” w Wawelnie. Fot. Tomasz Chabior

Studniówka Zespołu Szkół w  Ozimku odbyła się w  „Gościńcu Jaguś” 
w Staniszczach Wielkich. Tu dla maturzystów polonez był dopiero począt-
kiem... Fot. Tomasz Ciekalski

LUTY

opowiecie.info

2 0 1 9

INFORMATOR POWIATU OPOLSKIEGO

21zawsze pewnie / zawsze konkretnie

KULTURA / ROZRYWKA



REGION

W przedszkolach i szkołach z całego powiatu odbyło się 
mnóstwo imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tłumy 
seniorów bawiły się wspólnie z wnukami, podziwiając 
ich występy. Przygotowania do uroczystości trwały 
tygodniami, a towarzyszyły im wielkie emocje.

JUSTYNA OKOS

Zaproszeni goście byli witani przez dyrektorów placó-
wek, a później scenę przejmowały dzieci, wystawiając 
jasełka i inne programy artystyczne. Młodzi artyści 

tańczyli, śpiewali i recytowali swoim dziadkom wierszy-
ki, dziękując seniorom za miłość, opiekę, wspólne zabawy 
i wychowanie.

 – Na tę wspaniałą uroczystość zaprosiło mnie dwo-
je moich wnucząt. Dzieci bardzo się starały, rozpierała 
mnie duma, gdy patrzyłam, jak pięknie się prezentują. 
Widać było, że maluchy długo przygotowywały swój wy-
stęp. Ich trud się opłacił, bo wypadło świetnie! – cieszy-

Tak świętowaliście  
Dzień Babci i Dziadka!

Zapraszam
y  

do naszych relacji  
z okazji Dnia 

 Babci i Dziadka.

ła się pani Agnieszka, jedna z babć siołkowickich przed-
szkolaków.

Szczególnym momentem było za każdym razem wręcze-
nie dziadkom własnoręcznie wykonanych prezentów i lau-
rek. Spotkania kończyły się wspólną biesiadą przy kawie 
i słodkościach. Na zdjęciach przedstawiamy relację z wy-
branych przedszkoli.

 – Wszystkie dzieci bardzo się starały. W przygotowania, 
jak i wykonanie podarunków dla babć i dziadków włożyły 
masę wysiłku. Nad tymi wszystkimi pracami czuwali oczy-
wiście nasi opiekunowie – podsumowała Joanna Zulewska, 
dyrektor Publicznego Przedszkola w Karłowicach.

Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach  Fot. Kinga Tokarz

Publiczne Przedszkole w Karłowicach Fot. Kinga Tokarz (2)
Publiczne Przedszkole w Starych 
Siołkowicach  Fot. Kinga Tokarz

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Dobrzeniu Wielkim
 Fot. Tomasz Chabior

Publiczne Przedszkole
w Popielowie
 Fot. Marcin Luszczyk
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DOBRZEŃ WIELKI

– Żonglerka jest moim 
fundamentem, ale to 
muzyka pozwala mi sięgać 
wyżej – mówi Krzysztof 
Riewold, instruktor 
żonglerki i półfinalista 
programu „Mam talent!”, 
który opowiedział 
o swoich nowych 
osiągnięciach.

KINGA TOKARZ

Krzysztof Riewold 
znany jest przede 
wszystkim z żonglo-

wania. Już od najmłodszych 
lat uczęszczał na zajęcia do 
grupy cyrkowej „Cudaki” 
w Dobrzeniu Wielkim. Pod 
opieką Grażyny Chmielo-
wicz szlifował swoje umie-
jętności, po czym w 2011 
roku, mając siedemnaście 
lat, wystąpił w znanym te-
lewizyjnym show „Mam 
talent!”. Dzisiaj wciąż uczy 
dzieci sztuki cyrkowej i jak 
podkreśla, żonglerka jest 
jego fundamentem, ale sta-
wia również na muzykę pi-

sząc teksty, rapując oraz wy-
dając płyty.

Przygoda z pisaniem tek-
stów rozpoczęła się w 2009 
roku, a pierwsze nagrania 
stworzył po 3 latach. To wła-
śnie od tamtego czasu dzia-
ła pod pseudonimem KiQu, 
systematycznie pisze teksty 
i nagrywa utwory. Inspiracją 
do działania jest miłość do 
muzyki.

– W tekstach zapisuję 
moje obserwacje dotyczące 
świata i to, jak w nim funk-
cjonuję. Czerpię inspiracje 
z tego, co nas otacza. Staram 
się przekazać innym moje 
odczucia i emocje, które po-
tem przekładam na tekst – 

tłumaczy Krzysztof Riewold.
Jak przyznaje, na począt-

ku kariery wykorzystywał 
darmowe podkłady muzycz-
ne z internetu. Z biegiem 
czasu nawiązywał współpra-
cę z różnymi producentami 
muzycznymi.

Obecnie KiQu może po-
chwalić się dwiema wyda-
nymi płytami. Jedna z nich 
powstawała przez cztery 
lata (2014–2018) i nosi 
nazwę „Eleuteria”. Przy 
drugim albumie, „Egocen-
tryzm”, praca trwała nieco 
krócej, bo przez rok (2017–
2018). Aby uzbierać pienią-
dze na ich wydanie, Krzysz-
tof Riewold zorganizował 
zbiórkę pieniędzy poprzez 
portal polakpotrafi.pl, gdzie 
każdy mógł wesprzeć jego 
inicjatywę oraz zamówić 
płyty w przedsprzedaży. Już 
w lutym oba krążki trafią 
w ręce osób, które wsparły 
projekt.

– W wydaniu płyty po-
mogli mi najbliżsi: rodzina, 
przyjaciele, znajomi i nie 
tylko. Każdy, kto w jakikol-
wiek sposób wsparł mnie 

lub udostępnił zbiórkę, 
przyczynił się do tego, że 
mogę spełnić jedno z ma-
rzeń – podkreśla artysta. – 
Zachęcam wszystkich do ob-
serwowania mojego kanału 
YouTube, profilu na Face- 
booku pod nazwą KiQu, 
a także do obejrzenia naj-
nowszego klipu „Zależności”. 
Dla mnie proces twórczy to 
niekończąca się przygoda. 
Moje kolejne projekty są już 
w trakcie realizacji.

Krzysztof Riewold – 
człowiek o wielu pasjach

Krzysztof Riewold 
 Fot. Kinga Tokarz

OPOLE

Czy mogę prosić o au-
tograf?” to nowa eks-

pozycja Muzeum Polskiej 
Piosenki z ponad 120 obiek-
tami, z podpisami polskich 
artystów. 

Wśród nich jest m.in. gita-
ra Macieja Miernika, na któ-
rej podpisali się m.in. Paweł 
Kukiz i Anja Orthodox, hełm 
z podpisami muzyków Big 
Cyca czy lamka z autografami 
muzyków grupy Hurt.

– Najstarszą fotografią na 
wystawie, na której uwiecz-
niono moment rozdawania 
autografów, jest zdjęcie Kali-
ny Jędrusik w tłumie fanów 
z II KFPP w Opolu z 1964 r. 
– mówi Anna Lubasińska-Ta-
baczniuk, kuratorka wysta-
wy.

W MPP widnieją podpisy 
artystów od lat sześćdzie-
siątych XX wieku po dziś. – 
Ciekawe autografy na plaka-
tach złożyli Mieczysław Fogg 
w 1976 r. i Czesław Niemen 
w 1971 r. Bezcennym ekspo-

natem jest zeszyt fanki, który 
zawiera około 150 autogra-
fów z końcówki lat 60. i 70., 
m.in. Wojciecha Młynarskie-
go, Krzysztofa Klenczona czy 
Marka Grechuty.

Atrakcją jest ścianka, na 
której można zostawić swój 
autograf, a także oryginalna 
Złota Księga KFPP z lat 1985–
1990. MPP zaprasza na wy-
stawę do 5 czerwca. AK

Ponad 120 autografów 
gwiazd w muzeum

Gitara Macieja Miernika z podpisami polskich muzyków.
 Fot. Anna Konopka

 

W tekstach zapisuję 
moje obserwacje 
dotyczące świata 
i to, jak w nim 
funkcjonuję.
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Rozmowa 
z  Heleną Wojtasik, dy-

rektorem Tułowickiego 
Ośrodka Kultury, o  bar-
dzo udanym angażowa-
niu lokalnej społeczności 
w  krzewienie tradycji 
przez kultywowanie zwy-
czajów śląskich i  kreso-
wych, a  także o  tym, co 
się składa na tożsamość 
mieszkańców gminy Tu-
łowice. Rozmawia Anna 
Konopka 

Pisanki kojarzą się od 
razu z Tułowickim Ośrod-
kiem Kultury. Niewiele 
jest takich miejsc, gdzie 
tradycja zdobienia jaj jest 
aż tak popularna wśród 
mieszkańców. Gdzie tkwi 
sekret?

Rzeczywiście jesteśmy 
trochę sprofilowani na folko-
wo. Naszą flagową imprezą 
jest Święto Opolskiej Pisanki 
i to właśnie TOK odbudował 
tę piękną, lecz ginącą trady-
cję dekorowania jaj wielka-
nocnych, a dokładnie – pisa-
nia pisanek woskiem. Cały 
okres wiosenny związany 
z oczekiwaniem świąt wiel-
kanocnych poświęcamy tym 
działaniom.

Na czym one polegają 
dokładnie?

Trwają dwa tygodnie 
i składają się z ponad dwu-
dziestu zajęć warsztatów 
„pisankowania”. Na takich 
zajęciach uczymy dzie-
ci przedszkolne i szkolne, 
grupy zorganizowane czy 
nieformalne, jak przygoto-
wać pisanki wielkanocne. 
Zanim do tego przystąpi-
my, zapoznajemy te grupy 
z obrzędowością naszego 
regionu, czyli całego Śląska 
Opolskiego.

W zdobieniu jaj bio-
rą udział tylko miesz-
kańcy gminy Tułowice? 
Na te warsztaty przyjeżdża-
ją do nas szkoły z całego re-
gionu, a nawet goście spoza 
województwa. I to jest też 
fenomen. Święto Opolskiej 
Pisanki trwa dzień, to kon-
kurs pisania jaj wielkanoc-
nych tylko w kategorii pi-
sanki. Mamy jednak jeszcze 
kategorię „Inne jajo deko-
racyjne”. W ten sposób po-
kazujemy, że istnieją różne 
techniki. TOK uczestniczy 
również w jarmarku wiel-
kanocnym w bierkowickim 
skansenie.

Waszą pracę doceniają 
także poza gminą, są na to 
liczne dowody…

Faktycznie bierzemy 
udział w konkursach wo-
jewódzkich. Nasze dzieci 
zajmują czołowe miejsca. 
Okazuje się, że pisanka cie-
szy się dużym powodze-
niem i zainteresowaniem. 
W tamtym roku na nasze 
zajęcia już od stycznia, 
dwa razy w tygodniu, cho-
dziło ponad trzydzieścioro 
dzieci! 

Skąd w Tułowicach tak 
duże przywiązanie do pi-
sanek?

Nic nie dzieje się przez 
przypadek. Wystarczy wró-
cić do korzeni. Na tereny 
naszej gminy i gmin sąsied-
nich, czyli Niemodlina, Łam-
binowic czy Korfantowa, po 
wojnie przyjechali ludzie 
z Kresów Wschodnich. To 
właśnie mieszkańcy odle-
głych terenów, daleko za Bu-
giem, te jajka w ten sposób 
dekorowali. My tylko przy-
pominamy tę zapomnianą 
przez całe lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte XX 
wieku tradycję. Trzeba też 
pamiętać, że w tamtym cza-
sie dominowała kroszonka, 
wykonywana techniką ry-
towniczą.

W Tułowicach udo-
wodniliśmy, że pisanka 
rozwijała się już dawno 
temu, w okresie między-
wojennym, a nawet jeszcze 
wcześniej. Te dwie tech-
niki właściwie wciąż były 
obok siebie, a w pewnym 
momencie technika pisanki 
była nawet bardziej znana, 
ponieważ wosk było łatwiej 
pozyskać niż narzędzie 
twarde. Pszczelarstwo się 
rozwijało, więc i był wosk. 
O tym, że pisanka istniała 
na naszym terenie, świad-
czy wykopalisko znalezio-
ne na obszarze opolskiego 
Ostrówka. Odkryto tam 
przedmiot przypominający 
jajko, oblany woskiem.

Można chyba powie-
dzieć, że TOK już od 
dawna bardzo dba o lo-
kalną tradycję, przypo-
minając dawne tech-
niki i obrzędy ludowe. 
Dyrektorem ośrodka jestem 

od czternastu lat, a konkurs 
poświęcony pisankom trwa 
tylko o rok krócej. Współ-
pracuje z nami dziesięć zna-
komitych pisankarek, które 
zajmują pierwsze miejsca 
w rozmaitych konkursach. 
Nasi pracownicy oczywiście 
też piszą pisanki, prezentu-
jemy je w naszym ośrodku. 
Uważam, że to bardzo waż-
na nowa tożsamość tułowic-
ka, oprócz świetnie znanych 
tradycji ceramicznych czy 
myśliwskich.

Ale TOK nie samą pi-
sanką żyje. Powstają tu 
również okazałe palmy.

Mają wysokość nawet 
pięciu metrów i robią na-
prawdę wrażenie. Palmy są 
z kolei pokłosiem tradycji 
wileńskich. Warto o tym 
pamiętać, że po wojnie spo-
ro ludności tu przyjechało 
właśnie z Wilna i jego oko-
lic. Nie chcemy o tym zapo-
minać.

PISANKA ZDOBIONA 
WOSKIEM ŁĄCZY TU 
CAŁE POKOLENIA CZ. II
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Do stworzenia takiej 
konstrukcji potrzeba chy-
ba mnóstwo osób i spo-
rych umiejętności?

Pracownicy ośrodka 
uczą dzieci i dorosłych ro-
bić kwiaty z bibuły, do tego 
dołączają się rady sołeckie. 
Te palmy są rzeczywiście 
tak charakterystyczne, po-
nieważ są ogromne. Sama 
dekoracja ma wysokość 
2,5 metra. Przez cały okres 
Wielkiej Nocy stoją w na-
szym kościele parafialnym, 
czyli od piątku przed Nie-
dzielą Palmową aż do Wnie-
bowstąpienia Chrystusa. To 
taka nasza lokalna tradycja. 
Możemy się pochwalić, że 
trwa już 12 lat.

Czy palmy powstają 
tylko w ośrodku kultury? 
Ludzie wykonują je również 
w domach. W konkursie 
udział biorą całe rodziny, ze-
społy ludowe i śpiewacze, 
stowarzyszenia, inne grupy 
i osoby indywidualne. Kwiaty 
zdobiące palmy zaczynają ro-
bić nawet w styczniu, ale całą 
konstrukcję buduje się osta-
tecznie tydzień przed Wiel-
kanocą. W zabawie udział 
bierze zwykle od 11 do 15 
grup. Dzięki temu miesz-
kańcy bardzo integrują się 
w swoich miejscowościach.

TOK działa na wie-
lu płaszczyznach. Która 

propozycja spotyka się 
ze szczególnym zaintere-
sowaniem?

Popularnością cieszy się 
siłownia ogólnorozwojo-
wa. Działa cały czas. Mamy 
specjalne zajęcia dla kobiet 
trzy razy w tygodniu: w po-
niedziałki, środy i piątki. Do 
dyspozycji uczestników jest 
instruktor, który podpowia-
da, jak prawidłowo ćwiczyć, 
koryguje, sprawdza i poma-
ga tym, którzy chcą być ak-
tywni.

Może wiele osób nie 
uwierzy, ale na naszej si-
łowni najczęściej pojawiają 
się seniorzy. Zarówno panie, 
jak i panowie. Przychodzą 
ćwiczyć, biorą udział w za-
jęciach rekreacyjnych.

Ale docieracie z ofertą 
właściwie do wszystkich 
grup wiekowych.

Hitem są u nas zajęcia 
Zumba Kids dla dzieci. Spo-
tyka się na nich ponad czter-
dzieścioro dzieci – starszych 
i młodszych. Mamy też zum-
bę dla dorosłych na sali wi-
dowiskowej.

Prężnie rozwija się tu 
również twórczość mu-
zyczna. Zespół Szumiący 
Bór powstał w 1996 roku 
i nieprzerwanie działa 
pod skrzydłami TOK-u.

To jeden z najbardziej 
znanych zespołów w gmi-
nie. Powstał w Tułowicach 
i tworzy go pięć pań, które 
wykonują m.in. piosenki pa-
triotyczne. Mamy również 
Szydłowianki w Szydłowie, 
które występują z akompa-
niamentem z utworami bie-
siadnymi i często są oprawą 
różnych zabaw. Obie grupy 
są ambasadorami naszej 
lokalnej kultury, promują 
nas lokalnie i nie tylko. Poza 
tym przy ośrodku działają 
młode zespoły młodzieżo-
we. W naszym studiu pio-
senki młodzi chętnie ćwiczą 
swoje talenty.

Inną znaną imprezą 
jest Tułowicka Jesień Ar-
tystyczna. Co to za wyda-
rzenie?

To kolejna z naszych 
wizytówek, wydarzenie 

powstałe dzięki bardzo 
uzdolnionym mieszkańcom 
Tułowic, którzy pracowali 
dawniej w Fabryce Porceli-
tu. Tułowicka Jesień Arty-
styczna to wystawa prze-
znaczona dla amatorów. 
Biorą w niej udział ludzie, 
którzy nie zdobyli wykształ-
cenia plastycznego, ale 
tworzą z pasji. Nauczyli się 
malować, haftować, robić na 
szydełku… Ich dzieła, które 
powstały w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, prezentujemy 
raz w roku na jesień.

Życie kulturalne tęt-
ni również w tułowickiej 
bibliotece. Powstaje tam 
bowiem wiele ciekawych 
inicjatyw.

Biblioteka należy do na-
szych struktur i jest czynna 
codziennie w godzinach 13–
18. Każdego roku wydajemy 
około ośmiu tysięcy złotych 
na zakup nowości, więc 
nasz księgozbiór jest bogaty 
i zróżnicowany. Drugą filię 
mamy w Szydłowie.

Działacie zgodnie z ideą, 
że biblioteka nie jest tylko 
miejscem, gdzie można 
wypożyczyć książkę, ale 
jest też pretekstem do 
spotkań artystycznych 
i kreatywnych…

Prowadzimy na przykład 
zajęcia plastyczne „Pomy-
słowa biblioteka” dla dzie-
ci. Mają miejsce w każdy 

wtorek. Powstają wtedy 
manualne prace, prawdzi-
we dzieła małych twórców. 
Na te warsztaty zaprasza-
my przedszkolaki i uczniów 
klas 1–3. Tematy układamy 
zgodnie z kalendarzem pór 
roku i świąt, ciekawych oka-
zji. Zwykle trwają do dwóch 
godzin. W ten sposób czę-
sto udaje się skusić dzieci 
do przeczytania ciekawej 
książki.

TOK w liczbach…
Mamy ośmiu pracow-

ników domu kultury, dwa 
obiekty, w siedzibie TOK-
-u mieści się Caritas, pomoc 
społeczna, gabinet rehabili-
tacyjny, siedziby zespołów 
ludowych i kombatantów. 
Mamy tu również małą ga-
lerię obrazów prezentują-
cych pejzaże powstałe na 
naszych zajęciach plenero-
wych. Można na nich oglą-
dać architekturę i przyrodę 
Tułowic.

Jak Pani traktuje pracę 
na rzecz lokalnej kultury?

Myślę, że moim sukce-
sem jest to, że przez ostat-
nie czternaście lat udało się 
stworzyć całą ofertę TOK-u. 
Zajęcia, konkursy i inne ini-
cjatywy, które tutaj się ro-
dzą, traktuję jak takie moje 
dzieci. Myślę, że dzisiaj one 
całkiem dobrze się mają.

Dziękuję za rozmowę.

 

Naszą flagową 
imprezą jest 
Święto Opolskiej 
Pisanki i to 
właśnie TOK 
odbudował tę 
piękną, lecz 
ginącą tradycję 
dekorowania jaj 
wielkanocnych, 
a dokładnie – 
pisania pisanek 
woskiem. 

Podczas kreatywnych zajęć w TOK-u dzieci się nie nudzą.
 Zdjęcia: mat. TOK
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Babski comber,  
czyli kobiety idą na balety
REGION

Pod tym hasłem odbywa 
się większość babskich 
combrów w tym karnawale. 
Podczas tej wyjątkowej 
imprezy, dedykowanej 
wyłącznie paniom, 
uczestniczki tańczą, 
śpiewają oraz organizują 
rozmaite konkursy. 
Podstawą zabawy są 
kreatywne i humorystyczne 
przebrania.

JUSTYNA OKOS

Historia tej wyjątkowej 
imprezy sięga śre-
dniowiecza, kiedy to 

najczęściej w tłusty czwartek 
przekupki urządzały na ryn-
ku zakrapianą zabawę z tań-
cem i śpiewami. Przebrane 
kobiety wkraczały do miasta, 
niosąc wielką słomianą ku-
kłę, zwaną combrem, którą 
następnie rozszarpywały. Pa-
nie urządzały również „polo-
wania” na mężczyzn, którzy 
gdy zostali schwytani, musie-
li wykupywać się datkiem lub 
buziakiem.

Tradycja urządzania 
w karnawale babskich com-

brów przetrwała do współ-
czesności, jednak jej forma 
uległa pewnym zmianom. 
Obecnie combrem określa 
się imprezę, w której udział 
biorą wyłącznie kobiety. Nie 
urządza się już polowań, 
panie natomiast nadal prze-
bierają się w ciekawe stroje 
i biesiadują przy muzyce.

PANÓW…  
ZOSTAWIAJĄ W DOMU

– To jest wieczór tylko 
dla nas. Kobiety wychodzą 
z domu i się bawią, a męż-
czyźni nie są nam potrzebni. 

Zabawa w babskim gronie 
jest najlepsza. Na imprezę 
panie przychodzą zwykle 
grupami, ale po pewnym 
czasie każda szaleje z każdą 
– opowiada Joanna Cichoń, 
jedna z uczestniczek com-
bru w Dobrzeniu Małym.

Tradycja babskich com-
brów w powiecie opolskim 
trwa w najlepsze. Wspólnie 
bawiły się już panie m.in. 
w Dobrzeniu Małym, Kup, 
Domecku czy Opolu. Orga-
nizatorzy bardzo często na-
dają imprezom konkretny 
temat, np. w Domecku urzą-

dzili piżama party, w Po-
pielowie panie odwiedziły 
krainę czarów rodem z ba-
śniowej powieści.

– Za nami siódma impre-
za tego typu. Przygotowania 
zaczęliśmy już rok temu, 
dlatego wszystko dopra-
cowaliśmy w szczegółach 
i na wysokim poziomie. 
Zainteresowanie było tak 
duże, że bilety sprzedaliśmy 
w dwa dni – cieszy się Piotr 
Szafrański, dyrektor SCKiR 
w Popielowie. – Na naszym 
combrze poza mieszkan-
kami gminy w tym roku 
bawiły także panie z Nysy, 
Wrocławia, Opola, a nawet 
z Warszawy. Już dziś za-
praszam na kolejną edycję, 
w ostatnią sobotę stycznia 
2020 roku.

 Dodajmy, że z roku na 
rok combry zyskują coraz 
większą popularność. Jak 
podkreślają organizatorzy, 
panie, wychodząc z im-
prezy, z góry zapowiadają 
swoje uczestnictwo za rok. 
Niezależnie od przebrań 
i tematów uczestniczki 
zgodnie twierdzą, że jest to 
dla nich najlepsza zabawa 
w roku.

Babski comber w Popielowie.  Fot. Anna Stawiarska

REGION

Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia pochodzi prawdopodob-
nie z XIV wieku. Polega na przemarszu przez całą wieś, od 

domu do domu, barwnego korowodu z berem na czele. Wi-
zyta misia ma przynieść gospodarzom szczęście na cały rok. 

W korowodzie niedźwiedziowi towarzyszą najczęściej: 
młoda para, kominiarz, lekarz, policjant czy strażak. Nie 
brakuje też muzyków z akordeonami i bębnami, przygrywa-
jących do tradycyjnego tańca gospodyni z niedźwiedziem. 
W każdej miejscowości można jednak spotkać inny skład 
niedźwiedziowej ekipy, wzbogacanej o przeróżne postacie.

Opolszczyzna jest jednym z ostatnich regionów kulty-
wujących ten karnawałowy zwyczaj i wciąż są tu jeszcze 
sołectwa, które ją podtrzymują. W tym roku ber odwiedził 
między innymi Schodnię w gminie Ozimek, Kępę i Kolano-
wice w gminie Łubniany, Osiny w gminie Komprachcice czy 
Miedzianą w gminie Tarnów Opolski. NK

Wodzenie bera  
jest u nas na czasie

Ekipa niedźwiedziowa z Kolanowic.  Fot. Natalia Krawczyk
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POLACY Z POMYSŁEM,
ROSJANIE – SKUTECZNIEJ

OPOLE 

Około trzech tysięcy widzów 
oglądało w Stegu Arenie mecz 
towarzyski reprezentacji Polski 
w futsalu. Biało-czerwoni przegrali 
1-2 z wicemistrzami świata i trzecią 
drużyną Europy – Rosjanami. 

TOMASZ CHABIOR

Stworzyliśmy sporo sytuacji, ale 
nie potrafiliśmy umieścić piłki 
w bramce, zwłaszcza w pierwszej 

połowie – przyznaje Tomasz Kriezel, 
zawodnik reprezentacji Polski. – Nie 
weszliśmy dobrze w ten mecz, Rosja-
nie wykorzystali nasze błędy, a zdoby-
te przez nich dwie bramki sprawiły, że 
musieliśmy ciągle gonić wynik, więcej 
ryzykować. Na odrobienie straty nie 
starczyło czasu.

Choć przegrali, Polacy zagrali bar-
dzo dobre spotkanie. Od samego po-
czątku nie odstawali od Rosjan, a je-
dynymi elementami gry, których im 
brakowało, były celność i wykończe-
nie. Kibice, którzy po brzegi wypeł-
nili najpopularniejszą opolską halę, 
oglądali toczące się na przemian dyna-
miczne akcje Polaków i Rosjan.

Już w pierwszej minucie Polacy 
dwukrotnie mogli zdobyć gola. Za dru-
gim razem bardzo bliski szczęścia był 
Mikołaj Zastawnik, ale uderzona przez 
niego piłka „ostemplowała” słupek. 

Niewykorzystane sytuacje zemściły 
się minutę później, gdy z podyktowa-
nego po faulu rzutu karnego gola zdo-
był Rusłan Kudzijew.

Brak skuteczności biało-czerwo-
nych bardzo wyraźnie widoczny był 
w kolejnych minutach – trzy dogodne 
sytuacje z rzędu zmarnował Zastaw-
nik. Najpierw posłał na bramkę „sbor-
nej” prawdziwą „petardę”, ale piłka 
przeleciała obok słupka. Po chwili od-
dał jeszcze mocniejszy strzał. Bram-
karz interweniował z takim poświę-
ceniem, że nie obyło się bez pomocy 
medycznej.

Gdy rosyjski golkiper wrócił do gry, 
Zastawnik sprawił mu kłopoty jeszcze 
dwa razy. Później do głosu doszli Ro-
sjanie, którzy wyprowadzali kolejne, 
coraz groźniejsze ataki, aż w 15. minu-
cie swoją okazję na gola zamienił Iwan 
Cziszkała.

W drugiej połowie Polacy zagrali 
jeszcze lepiej. Szczególnie niewygod-
nym dla Rosjan graczem okazał się Za-
stawnik, a pracę defensywie „sbornej” 
dodatkowo utrudniał Michał Kubik. 
Obaj nie raz mogli zmienić rezultat 
spotkania, a pojedynczą okazję miał 
również Sebastian Leszczak. Wszyscy 
byli jednak nieskuteczni, podobnie 
jak ich rywale, którym do końca poje-
dynku nie udało się już pokonać żad-
nego z bramkarzy biało-czerwonych.  
Polacy wyregulowali celowniki dopie-
ro 69 sekund przed końcem meczu. 
W końcu dopiął swego Kubik, który 

tym razem zdołał pokonać rosyjskiego 
golkipera i przedłużył nadzieje biało-
-czerwonych o ponad minutę. Przez 
ten czas Polacy usiłowali wyrównać, 
a Rosjanie dokładali wszelkich starań, 
żeby im to uniemożliwić. Szala sukce-
su przeważyła jednak na stronę wice-
mistrzów świata.

Mecz w Opolu był ostatnim wystę-
pem w barwach narodowych kapitana 
polskiej reprezentacji Marcina Mikoła-
jewicza. 36-latek z orłem na piersi za-
grał aż 105 meczów. Więcej na koncie, 
bo aż 107, ma tylko Krzysztof Kuchciak. 
Opaskę kapitana po Mikołajewiczu 
przejął Michał Kubik.

Dynamizm, szybkość, a czasem brutalność cechowały mecz Polski z Rosją.  

Swój ostatni występ w reprezentacyjnej ka-
rierze zaliczył Marcin Mikołajewicz (na zdj. 
z lewej), dotychczasowy kapitan Polaków.

Zdjęcia: Tomasz Chabior
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Dzięki piłce spełniają swoje 
marzenia i hartują ducha
ŁUBNIANY

Od kilku miesięcy 
w gminie funkcjonuje 
nowy klub piłki nożnej – 
Młode Orły Luboszyce. 
Z jego piłkarzami 
spotkał się Lukas 
Klemenz, który dawniej 
grał w reprezentacji 
Polski U-19, a obecnie 
jest piłkarzem Wisły 
Kraków.

NATALIA KRAWCZYK

Na spotkanie z Lukasem 
Klemenzem szczegól-
nie zaproszeni byli 

najmłodsi. Najpierw rozma-
wiali z piłkarzem, a później… 
zmierzyli się z nim na boisku.

– Strzeliłem pięć goli i Lu-

kas nawet mnie pochwalił. 
Chciałbym zagrać z nim jesz-
cze raz! – mówi 7-letni Kamil 
Plotnik, piłkarz Młodych Or-
łów.

– Warto pracować, mieć 
marzenia i je realizować. 
Przykład Lukasa to dowód na 
to, że nie wolno się poddawać, 
bo chłopak z małej miejsco-
wości też może osiągnąć suk-
ces – mówi Tomasz Bardjan, 
trener. – Planujemy więcej 
takich spotkań z zawodnika-
mi, którzy pochodzą z regionu 
i grają w ekstraklasie. 

Motto klubu brzmi „Roz-
wijamy pasję do piłki nożnej, 
wychowujemy przez sport”. 

PIŁKARZEM SIĘ BYWA, 
CZŁOWIEKIEM SIĘ JEST

– Z wykształcenia jestem 
pedagogiem i uważam, że tre-

ner jest głównie nauczycie-
lem. Moją rolą jest też wycho-
wywać, bo piłkarzem jest się 
tylko do pewnego momentu, 
a człowiekiem – przez całe 
życie – uważa Tomasz Bard-
jan. – Piłka nożna szczególnie 
oddziałuje na młodych ludzi: 
kształtuje charakter, uczy 
szacunku do rywala i posta-
wy fair play. Zachęcamy ich, 

by nie bali się ryzyka i popeł-
niania błędów. 

Przygodę z piłką rozpo-
częło już czternaście osób. 
– Zapraszamy przedszkolaki 
i uczniów pierwszych klas 
podstawówek – mówi trener.

Treningi są w środy (godz. 
16–18.30) i piątki (godz. 
17–19.45) w podstawówce 
w Biadaczu. 

Drużyna Młodych Orłów  Fot. Natalia Krawczyk

Będą się ścigać na lodzie dla Antosia
OPOLE

Bohaterem XV Opolskiej 
Gali Żużla na Lodzie bę-

dzie Antoś Siwecki z Nysy, 
który urodził się z wadami 
wrodzonymi i wymaga kosz-
townej rehabilitacji. Impreza 
łącząca pomaganie, rozryw-
kę i sportowe emocje już 23 
lutego w Toropolu.

Od piętnastu lat impreza 
promuje żużel i inne dyscypli-
ny motorowe. Jednak jej istotą 
jest cel charytatywny. W tym 
roku organizatorzy wspierają 
6-letniego Antosia, który uro-
dził się m.in. z wadą serca i wo-
dogłowiem. Chłopczyk prze-
szedł szereg operacji, wymaga 
rehabilitacji i opieki specjali-
stów. To wszystko przekracza 
możliwości finansowe jego 
rodziców, dlatego opiekę nad 
nim objęła Fundacja im. Julki 
Bonk „Walcz o mnie”.

– Od samego początku 
wpływy ze sprzedaży biletów 
przekazujemy dzieciom, któ-
re dotknął ciężki los, potrze-
bują rehabilitacji i leczenia. 
Do tej pory pomogliśmy 22 
maluchom. Od kilku lat za-
silamy też opolskie hospicja 
– mówi Andrzej Hawryluk, 
prezes organizatora: Stowa-
rzyszenia Hawi Racing Team. 

– Antoś urodził się z poważ-
nymi dolegliwościami. Mamy 
nadzieję, że dołożymy sym-
boliczną cegiełkę, aby stwo-
rzyć mu szansę na w miarę 
normalne.

 Głównym punktem wyda-
rzenia, które rozpocznie się 
o godz. 16.00, będą turnieje 
żużlowe wraz z licznymi po-
kazami. O puchary marszał-

ka województwa opolskiego 
i prezydenta Opola walczyć 
będą młodzi zawodnicy 
w pierwszych indywidual-
nych mistrzostwach Polski 
„miniżużla” na lodzie. W wy-
ścigach pokazowych pojadą 
ich starsi koledzy na dużych 
motocyklach żużlowych oraz 
quadowcy.

– Dużo emocji wywołają 
przejazdy samochodów raj-
dowych i akrobacje na moto-
cyklu dużej pojemności. Za-
prezentują się też najmłodsi 
zawodnicy reprezentujący 
sporty, które są domeną na-
szego klubu – kartingowy 
i motocyklowy. Mamy też 
upominki dla publiczności – 
zapowiada prezes.

Bilety w cenie 30 zł można 
kupić m.in. w Toropolu (ul. 
Barlickiego 13) i w Stegu Are-
nie (ul. Oleska 70).

KT

Na zdjęciu od lewej: Marcin Sekula i Lukáš Hromádka. 
 Fot. Andrzej Klimek 
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REGION

Liczba opolskich morsów 
ciągle rośnie. Dziś to 
grupa około 150 osób. 
Na każdej wspólnej 
kąpieli pojawiają się 
nowe twarze. Zarówno 
młodsi, jak i starsi są 
fanami zimowych spotkań 
na kąpielisku Bolko 
w Opolu. A wszystko 
po to, aby hartować 
swój organizm i spędzać 
czas z wyjątkowymi 
i serdecznymi ludźmi.

KINGA TOKARZ

Morsowanie jest 
sportem coraz po-
p u l a r n i e j s z y m . 

W Opolu ostatni sezon 
morsów rozpoczął się 11 
listopada. Jego zamknięcie 
zależy od warunków pogo-
dowych, ale przewiduje się, 
że nastąpi w marcu albo 
kwietniu. Do tego czasu 
entuzjaści zimnych kąpieli 
spotykają się w każdą nie-
dzielę w południe. 

Zdarza się również tak, 
że morsy planują wspólne 

wieczorne kąpiele odbywa-
jące się w środku tygodnia. 
Jednak jak zauważają, to 
niedzielne zebrania skupia-
ją najwięcej osób. Towarzy-
sząca im niepowtarzalna at-
mosfera sprawia, że nawet 
w najbardziej lodowatej 
wodzie nie jest aż tak zim-
no. Po przywitaniu uczest-
nicy rozpoczynają przygo-
towania do morsowania.

– Rozkładam matę, roz-
bieram się, zakładam od-
powiednie buty do wody, 
czapkę i rękawiczki. Gdy 
strój jest już gotowy, rozpo-
czynam własną rozgrzewkę. 
Przy większych wydarze-
niach prowadzona jest ona 
w grupie, jednak zazwyczaj 
każdy ćwiczy indywidualnie 
– opowiada Marek Urban, 
opolski mors z pięcioletnim 
doświadczeniem. – Kiedy 
wybija południe, wszyscy 
zwartą grupą wchodzimy do 
wody i to jest moment, któ-
ry uwielbiam. Uśmiechy na 
twarzy, radość i serdeczność 
ludzi sprawia, że zimno nie 
jest jednak takie straszne, 
jak mogłoby się wydawać.

Czas pobytu w wodzie 
jest kwestią indywidual-

ną. Jedni wchodzą do niej 
na minutę, a inni nawet na 
piętnaście. Dużo zależy od 
predyspozycji. Ważne jest, 
aby nie przesadzić z cza-
sem spędzonym w zimnie 
i nie dopuścić do zbytnie-
go wychłodzenia organi-
zmu.

Samo morsowanie nie 
kończy się w wodzie. Jak 
podkreśla Marek Urban, 
kolejnym wyzwaniem 
po wyjściu jest dokładne 
osuszenie ciała i ubranie się. 
Temperatura w sezonie spa-
da grubo poniżej zera, więc 
nierzadko w wodzie bywa 
cieplej niż na brzegu. Na 
rozłożonej macie rozpoczy-
na się wyścig z czasem o jak 
najszybsze założenie ubrań. 
Pomocny bywa tu termos 
z gorącą herbatą.

– Wisienką na torcie jest 
moment, kiedy jesteśmy 
już przebrani. Schodzi z nas 
zimno, a przy tym czujemy 
ogromny przypływ endor-
fin. Dla tej właśnie chwili 
morsuję – zdradza.

Warto pamiętać o regu-
łach bezpieczeństwa, po-
nieważ kąpielom towarzy-
szą zwykle duże emocje. 
Najważniejsze to zabrać ze 
sobą uśmiech i chęć przeży-
wania nowych wyzwań.

– Samo morsowanie poza 
pozytywnym wpływem na 
zdrowie daje mi sporo ra-
dości. Grupa morsów jest 
fantastyczna. Każdy z nas 
jest osobą pozytywnie na-
stawioną do życia. Na mor-
sowanie namówił mnie ko-
lega z pracy. Na początku 
byłem sceptycznie nasta-
wiony, a nawet sama myśl 
wejścia do lodowatej wody 
nie należała do przyjem-
nych. Później okazało się, 
że spodobały mi się zim-
ne kąpiele. I tak pierwsza 
z nich trwała ponad minutę. 
Po wyjściu z wody czułem 

się niezwykle dobrze, co 
zmotywowało mnie do ko-
lejnych spotkań – kończy 
Marek Urban.

Działania opolskich mor-
sów można śledzić na FB 
(Morsy Opole Aktywni). 

ENDORFINY W PIGUŁCE
Z OPOLSKIMI MORSAMI

Morsowanie tuż po Nowym Roku z wyjątkową taflą lodu.  
Fot. arch. prywatne

OPiNiA EksPERtA

Morsowanie daje wie-
le korzyści zdrowotnych 
i  bardzo dobrze wpływa 
na kondycję człowieka. 
Dzięki tej aktywności mo-
żemy liczyć na zwiększo-
ną odporność organizmu, 
zahartowanie ciała, po-
prawę wydolności układu 
sercowo-naczyniowego, 
jak i  wyglądu skóry. Zim-
ne kąpiele przyśpieszają 
regenerację i  odżywie-
nie organizmu, stanowią 
pomoc przy chorobach 
dermatologicznych i  aler-
giach. Warto zapoznać się 
również z biografią Wima 
Hofa, człowieka, który 
opracował metody odde-
chowe pozwalające świet-
nie radzić sobie z zimnem 
i mogą ułatwić morsowa-
nie. Według najnowszych 
badań zimne prysznice 
i  morsowanie mają dzia-
łanie antynowotworo-
we. Śmiało polecam ten 
rodzaj aktywności, jed-
nak zalecam ostrożność 
u osób z chorobami ukła-
du krążenia i epilepsją.

MICHAŁ URBAN
FIZJOTERAPEUTA
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DOBRZEŃ WIELKI

Reprezentanci Dobrzenia 
Małego wygrali Sołeckie 

Zmagania o Prym w Gminie, 
pokonując drużyny z Chró-
ścic (2. miejsce), Dobrze-
nia Wielkiego (3. miejsce) 
i Kup (4. miejsce). Imprezę 
połączono z Międzynaro-
dowym Turniejem Sporto-
wo-Rekreacyjnym Gmin, na 
który przyjechali zawod-
nicy z czeskiego Krnova. 
Celem wydarzenia było 
zapewnienie zgłoszonym 
uczestnikom zabawy rucho-
wej. 

– Chcieliśmy, żeby oso-
by w różnym wieku mogły 

DOBRZEŃ WIELKI

Ponad setka dzieci 
rywalizowała 
podczas Spartakiady 
Przedszkolaków, którą 
zorganizowano w ramach 
projektu „Dobrze(ń) 
być aktywnym!”, 
finansowanego 
z marszałkowskiego 
budżetu obywatelskiego.

TOMASZ CHABIOR

Na spartakiadę przyje-
chały dzieci z czterech 
przedszkoli gminy 

Dobrzeń Wielki, położonych 
w Dobrzeniu Wielkim, Chró-
ścicach, Dobrzeniu Małym 
i Kup. W hali Zespołu Szkół 
w Dobrzeniu Wielkim poja-
wiły się także przedszkolaki 
z placówek w Brzeziu i Czar-
nowąsach – miejscowościach 
wchłoniętych nieco ponad 
dwa lata temu do Opola. 
Dzieci sprawdzały swoje 
umiejętności na przygoto-

wanych wcześniej torach 
przeszkód. Do ich pokona-
nia potrzebne były nie tylko 
sprawność fizyczna, ale też 
pomysłowość i hart ducha. 
Przedszkolaki mogły też ode-
tchnąć na materacach lub 
zjeść owoce.

Podczas spartakiady nie 
było przegranych. Tego dnia 
wszyscy zawodnicy zwycię-
żyli, a po zmaganiach sporto-
wych zostali nagrodzeni nie 
tylko pucharami i medalami, 

ale także słodkimi smakoły-
kami.

W głosowaniu marszał-
kowskiego budżetu oby-
watelskiego brało udział 
100 projektów, spośród 
których wyłoniono 25 do 
zrealizowania. „Dobrze(ń) 
być aktywnym!” zajął ostat-
nie dotowane, 25. miejsce. 
W głosowaniu wzięło udział 
aż 112 tys. mieszkańców wo-
jewództwa opolskiego.

– To przede wszystkim 
mieszkańcy gminy Dobrzeń 

Wielki postarali się o to, 
aby uzyskać jak największą 
liczbę podpisów i wygrać 
projekt w marszałkowskim 
budżecie obywatelskim. Ich 
aktywność to coś więcej niż 
dzisiejsza impreza. Wszystko 
zaczęło się dużo, dużo wcze-
śniej, od namówienia ludzi, 
żeby oddali swój głos – mó-
wił Andrzej Buła, marszałek 
województwa opolskiego.

Dzięki dotacji oprócz 
Spartakiady Przedszkolaków 
w gminie Dobrzeń Wielki od-
był się już także Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej i Ręcz-
nej Drużyn Dziecięcych oraz 
Sołecki Turniej Sportowy. 
Kolejna impreza – spotkanie 
miłośników nordic walking 
„2019 metrów dla zdrowia 
+50”, zostanie zorganizowa-
na w maju. Ostatnim spor-
towym wydarzeniem, które 
znalazło się w programie 
projektu „Dobrze(ń) być ak-
tywnym” będą czerwcowe 
gminne zawody sportowo-
-pożarnicze.

Podczas tej spartakiady byli 
sami zwycięzcy

Dobrzeń Mały najlepszy w gminie

Wszystkie przedszkolaki (na zdjęciu dzieci z Chróścic) otrzymały 
puchary, medale i słodycze.  Fot. Tomasz Chabior

Zawodnicy rywalizowali m.in. 
w przeciąganiu za pomocą liny 
wózka z dwiema osobami.  

Fot. Tomasz Chabior
TCH

trochę poćwiczyć. Przypo-
minam też, jak ważny jest 
sport dla zdrowia – podkre-
śla Gerard Halama, jeden 
z koordynatorów projektu 
„Dobrze(ń) być aktywnym”. 
Rywalizacja o prym w do-
brzeńskiej gminie odbyła 
się już po raz drugi. Rok 
temu najlepszy okazał się 
zespół z Dobrzenia Wiel-
kiego. Tym razem laury 
zdobyło najmniejsze so-
łectwo w gminie, a zeszło-
roczny triumfator był trzeci. 
W hali Zespołu Szkół w Do-
brzeniu Wielkim zmierzy-
ło się ze sobą pięć drużyn: 
Dobrzeń Wielki, Dobrzeń 
Mały, Chróścice i Kup oraz 
czeski Krnov. W sportowych 

zmaganiach uczestniczyło 
w sumie około 150 zawod-
ników. Krnovianie nie liczy-
li się jednak w klasyfikacji 
turnieju sołectw, a za każdą 
konkurencję – jako wyraz 
gościnności organizatorów 
– otrzymywali maksymalną 
liczbę punktów.

Drużyny rywalizowały 
w ośmiu konkurencjach: 
rzucie z połowy boiska do 
bramki piłką do piłki ręcz-
nej, slalomie z różnych 
rozmiarów piłkami, biegu 
sołtysów zakończonym rzu-
tami do skrzyni, kręceniu 
na czas hula-hoop, wyścigu 
w workach, przeciąganiu za 
pomocą liny wózka z dwie-
ma osobami, przenoszeniu 
piłek gimnastycznych z jed-
nego końca hali na drugi 
oraz konkurencji dla stra-
żaków.
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Czym zajmuje się Rada 
Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Opolskiego?

Rada stanowi grono doradcze, 
którego rolą jest konsultowanie 
i  opiniowanie dokumentów do-
tyczących funkcjonowania orga-
nizacji pozarządowych na rzecz 
organu administracji przy którym 
działa, w  tym przypadku Marszał-
ka Województwa Opolskiego. Rady 
Działalności Pożytku Publicznego  
o zasięgu krajowym, wojewódzkim 
powiatowym i gminnym funkcjonu-
ją na podstawie ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolonta-
riacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Do zadań Rady należy w  szcze-
gólności: wyrażanie opinii w spra-

wach dotyczących funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych 
czy wyrażanie opinii o  projektach 
uchwał i  aktów prawa miejscowe-
go dotyczących sfer pożytku. Or-
gan zajmuje się również udziela-
niem pomocy i wyrażaniem opinii 
w  przypadku sporów pomiędzy 
organizacjami pożytku publiczne-
go a administracją publiczną. Rada 
może także opiniować strategię 
rozwoju województwa w  zakresie 
współpracy z organizacjami pożyt-
ku publicznego. 

W  skład Rady Działalności Po-
żytku Publicznego Województwa 
Opolskiego wchodzą: przedsta-
wiciele Marszałka Województwa 
Opolskiego, Sejmiku Województwa 
Opolskiego, Wojewody oraz repre-
zentanci III sektora. Przewodniczą-
cą RDPPWO IV kadencji wybrano 
Marię Magdalenę Pobóg-Lenar-
towicz – przedstawicielkę Mar-
szałka, lokalną liderkę społeczną, 

zastępcę komendanta Chorągwi 
Opolskiej ZHP. Wiceprzewodniczą-
cą została Alicja Gawinek – przed-
stawicielka III sektora, natomiast 
na sekretarza została wybrana 
Amelia Gąsiorowska, również 
przedstawicielka organizacji po-
zarządowych. Reprezentantami 
Marszałka Województwa w Radzie 
są również: – Wicemarszałek Zbi-
gniew Kubalańca oraz Dyrektor 
Biura Dialogu i  Partnerstwa Oby-
watelskiego UMWO Barbara Ka-
mińska (inicjatorka realizacji idei 
RDPP w województwie opolskim).

Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.  Fot. mat. RDPPWO
 

W dniu 22 stycznia 2019 r. 
odbyło się pierwsze posie-
dzenie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Wo-
jewództwa Opolskiego IV 
już kadencji. 
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REKLAMA

Mediacja: dlaczego warto?

oszczędność czasu
rozmowa współpraca 

dialog  

wolność wyboru
autonomia stron

możliwość kontynuacji współpracy biznesowej

pewność jutra
uratowane relacje  rozwiązanie win/win

zaufanie

zrozumienie

oszczędność  pieniędzy

zarządzanie konfliktem

odpowiedzialny biznes

docieranie do potrzeb

zachowanie tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa 

gwarancja dyskrecji i poufności

bezpieczeństwo finansowe  

wyjście z twarzą zachowanie korzystnego wizerunku

obniżenie poziomu negatywnych emocji

zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z 
sytuacją konfliktową 

odpowiedzialna firma  odpowiedzialny samorząd  

zachowanie sprawności biznesowej przedsiębiorstwa

Wojewódzkie Centrum Arbi-
trażu i Mediacji działa przy 
Opolskiej Izbie Gospodar-
czej w partnerstwie z Opie-
ką Prawną „Piast”, w ramach 
Programu Operacyjnego: 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Nasz cel to:
 – popularyzacja mediacji, 
jako optymalnej metody 
rozwiązywania sporów 
gospodarczych
 – promocja arbitrażu
 – stworzenie przedsię-
biorcom, jednostkom 
samorządu terytorialnego 

oraz osobom fizycznym 
optymalnych i przyjaznych 
warunków rozwiązywania 
konfliktów, powstających 
na tle stosowania prawa 
cywilnego i gospodarczego, 
jak również prawa admini-
stracyjnego poprzez zapew-
nienie profesjonalnej kadry 
mediatorów.

Nasi mediatorzy pomagają 
przedsiębiorcom w bez-
stronnym zdefiniowaniu 
kwestii spornych, określeniu 
wzajemnych oczekiwań oraz 
osiągnięciu porozumienia 
korzystnego dla obu stron.

www.cam.opole.pl.

Kontakt. Biuro CAM jest czynne we wszystkie dni robocze (pn. – pt.) od 8:00 do 16:00 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2.
Telefon kontaktowy: +48 77 5531625, +48 77 5531583, email: biuro@cam.opole.pl
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA JEST NIE-
ZWYKLE RÓŻNORODNA, UKAZUJE 
WIELE PROBLEMÓW SPOŁECZ-
NYCH I  ESTETYCZNYCH, KOMEN-
TUJE RZECZYWISTOŚĆ PUBLICZNĄ, 
JAK RÓWNIEŻ TĘ BARDZO IN-
TYMNĄ, ZWIĄZANĄ Z  PRYWATNY-
MI ODCZUCIAMI I  DOŚWIADCZE-
NIAMI LUDZI. 

Zespół programowy Galerii 
Sztuki Współczesnej w  Opolu 
postanowił ukazać w  bieżą-

cym roku wybrane aspekty sztuki 
wkraczającej w  tematykę ekolo-
giczną, zaangażowanej w  ochronę 
przyrody i krajobrazu. Hasłem prze-
wodnim 2019 roku w Galerii będzie 
ŚRODOWISKO. Pragniemy rozma-
wiać o naturze, pokazywać projekty 
analizujące problemy środowiska 
naturalnego oraz zagrożenia cy-
wilizacyjne. ŚRODOWISKO w  języ-
ku polskim niesie ze sobą również 
dodatkowe znaczenie, osadzone 
w kontekście społecznym. 

W 2019 roku chcemy działać tak-
że w tym obszarze, przyglądając się 
najciekawszym zjawiskom tworzo-
nym lokalnie. Pragniemy śledzić 
współczesne historie ludzi związa-
nych z Opolem, odkrywać ich pracę 
i  zaangażowanie, poznawać twór-
czość lokalnych artystów i artystek, 
śledzić narodziny nowych symboli 
popkulturowych miasta.

W  2019 roku planujemy osiem 
dużych ekspozycji w  salach głów-
nych oraz dwanaście w  Galerii 
Aneks GSW. Wystawą bezpośred-
nio nawiązującą do hasła ŚRODO-
WISKO będzie wiosenna ekspozycja 
pt. „Klęska urodzaju”, pokazująca 
awangardowe prace polskich ar-
tystów i  artystek zaangażowanych 
w  tematykę ekologiczną. Ważnym 
projektem będzie również wystawa 
pt. „Smoła” autorstwa Alex Urban, 
jednej z  najważniejszych polskich 
artystek zajmujących się malar-

stwem, wkraczająca w sferę bardzo 
intymnych ludzkich doświadczeń. 
Kolejnym wydarzeniem, wyróżnia-
jącym się w kalendarzu Galerii, bę-
dzie wystawa twórczości Mirosława 
Filonika – jednego z najciekawszych 
artystów współczesnych, posługu-
jących się w  swej twórczości świa-
tłem, w  odniesieniu do konkretnej 
geometrii przestrzeni architekto-
nicznej oraz występujących w  róż-
nych kulturach praktyk medyta-
cyjnych. Jak co roku, zaprosimy 
Państwa do poznawania „odległych 
lokalności” oraz do refleksji nad 
światem natury podczas wystawy 

fotografii prasowych „World Press 
Photo”.

ŚRODOWISKO lokalne zapre-
zentowane zostanie podczas du-
żej wystawy, będącej kulminacją 
obchodów jubileuszu istnienia Li-
ceum Plastycznego im. Jana Cybisa 
w Opolu, oraz podczas corocznego 
„Salonu Jesiennego” i wystawy „Dy-
plomy Wydziału Sztuki UO”.

W ramach działań towarzy-
szących wystawom spotkamy się 
z wykładowcami omawiającymi ar-
chitekturę powstającą w  zgodzie 
z  naturą, spotkamy się z  przyrod-
nikami w  ramach miejskich spa-
cerów. Podczas „wiosennych śnia-
dań” poznamy wybrane osobistości 

opolskiego świata sztuki, natomiast 
w  ramach czerwcowego projektu 
opowiemy o  czasach Jerzego Gro-
towskiego w  Opolu. Jak co roku, 
jesienią ogłosimy konkurs „Aneks” 
na najlepsze projekty artystyczne 
tworzone przez lokalnych artystów 
i  artystki oraz zaprosimy twórców 
i  twórczynie z  Europy do udziału 
w rezydencjach artystycznych.

WYBRANE WYSTAWY 2019

Alex Urban SMOŁA 
malarstwo, instalacja malarska 
Kurator: Łukasz Kropiowski
Wystawa czynna od 22 lutego do 
24 marca 2019 roku.

Alex Urban (ur. 1978, absolwent-
ka wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych) – dwukrotna stypendyst-
ka Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Jej malarstwo to czę-
sto bardzo osobista podróż w świat 
wspomnień, fantazji i marzeń, któ-
rym nadaje frapującą formę. Wy-
mykające się jednoznacznej inter-
pretacji prace wypełniają dziwne 
postaci, zjawy rodem z  horrorów. 
Artystka często sięga do sfery po-
ważnej krytyki społecznej, jedno-
cześnie pozostając w estetyce kiczu. 
W  ciągu ostatnich lat wystawiała 
między innymi w  następujących 
prestiżowych galeriach: Stephen 
Romano Gallery, Nowy Jork; Galeria 
Bestregards, Frankfurt; IMT Gallery, 
Londyn; Galeria Leto, Warszawa; 
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa.

KLĘSKA URODZAJU 
Kuratorka: Magdalena Worłowska 
Koordynatorka projektu: Natalia 
Krawczyk
Wystawa czynna od 18 maja do 23 
czerwca 2019 roku.

Wystawa, poprzez prezentację 
dzieł i  akcji wybitnych polskich ar-
tystów, ukazuje zjawisko polskiej 

ŚRODOWISKO IDEA 2019 
W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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sztuki ekologicznie zaangażowa-
nej. Nurt ten kształtował się od 
początku lat 60. ubiegłego wieku 
i stanowi oryginalny wkład w sztukę 
europejską tamtego czasu. Sztuka 
ekologiczna w Polsce była nowator-
ska i  progresywna, podejmowała 
problemy, którymi dopiero dzisiaj 
powszechnie się zajmujemy – na 
przykład ukazywała budzenie się 
świadomości zrównoważonego 
rozwoju na długo przed zdefinio-
waniem tego pojęcia (Raport ONZ, 
1987). Postulaty związane z  troską 
o  środowisko artyści formułowali 
głównie podczas plenerów orga-
nizowanych w dobie PRL-u na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych. Artyści mu-
sieli więc wykazywać się odwagą 
w wyrażaniu sprzeciwu wobec tech-
nokratycznego ustroju, gdyż temat 
ten podlegał cenzurze w  komuni-
stycznym państwie. Jednocześnie 
subwersywne działania artystyczne 
powodowały, że ocena ta była spryt-
ną krytyką systemu nie wprost.

Tytuł wystawy – „Klęska urodza-
ju” – nawiązuje do wypowiedzi Je-
rzego Ludwińskiego, który pisał, 

że w  sztuce dostrzec można reak-
cję na mnożenie się dzieł sztuki – 
przedmiotów, nieadekwatnych do 
procesu twórczego. Domniemywał 
on nawet, że „klęska urodzaju”, 
wynikająca z  nadmiaru produko-
wanych przedmiotów i  informacji, 
przyczyniła się w  pewien sposób 
do powstania sztuki konceptual-
nej. „Klęska urodzaju” odnosi się 
również do propagandowych haseł 
systemu komunistycznego, takich 
jak np. 200% normy. Nadaktywność 
przemysłowa i  zachęta do nadpro-
dukcyjnego wysiłku dalekie były od 
dbałości o  środowisko naturalne. 
Jednocześnie tytułowa „klęska” po-
legała również na (paradoksalnym 
wobec rozwoju przemysłowego) 
powszechnym braku i niedoborze.

Mirosław Filonik 
Wystawa indywidualna – instalacja 
świetlna, instalacja, obiekt 
Kurator: Łukasz Kropiowski
Wystawa czynna od 19 październi-
ka do 17 listopada 2019 roku.

Mirosław Filonik (ur. 1958, absol-
went warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych) – jeden z  najwybitniej-
szych w  Polsce instalatorów posłu-
gujących się w  swojej twórczości 
światłem. Debiutował w  latach 80. 
ubiegłego wieku w  słynnej grupie 
Neue Bieriemiennost (razem z Miro-
sławem Bałką i Markiem Kijewskim), 
tworząc prace w  nurcie tzw. rzeźby 
postmalarskiej. Jego figury, obiekty, 
miniinstalacje cechowały się narra-
cyjnością, humorem, bogactwem 
barw i  detali właściwych ekspre-
sji lat 80. Na przełomie lat 80. i 90. 
w pracach Filonika pojawiła się świe-
tlówka, której światło stało się pod-
stawowym budulcem jego sztuki. 
Artysta układa lampy w proste znaki, 
ideogramy lub tworzy z nich bardziej 
skomplikowane układy przestrzen-
ne. Neonowe światło emanujące 
z  jednakowych, modularnych ele-
mentów jest niezwykle efektowne 
wizualnie i  sugestywne w  warstwie 
przekazu artystycznego.

ZAPRASZAMY!
Galeria Sztuki Współczesnej

pl. Teatralny 12, 45-056 Opole 
tel. 77 402 51 34,  

galeriaopole.pl
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Uroczyste otwarcie oczyszczalni 
ścieków w Dobrzeniu Wielkim

12 lutego 2019 roku odby-
ło się uroczyste otwarcie roz-
budowanej i  przebudowanej 
oczyszczalni ścieków w Dobrze-
niu Wielkim, podczas którego 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
Piotr Szlapa, Prezes Zarządu 
Prowod Sp. z  o.o. Bogdan Le-
chowski, Przedstawiciel Wy-
konawcy robót budowlanych 
Marcin Sternik, Projektant 
Grzegorz Nowak, a także Przed-
stawiciel Inżyniera Kontraktu 
Dariusz Terlecki dokonali sym-
bolicznego przecięcia wstęgi.. 

Uroczystość wzbogacili swoją 
obecnością również Radni Gminy 
Dobrzeń Wielki. Ksiądz Proboszcz 
Jan Polok poświęcił wykonaną inwe-
stycję, by służyła mieszkańcom przez 
następne lata. Wydarzenie było 
zwieńczeniem niespełna dwuletniej 
inwestycji, będącej największym pro-
jektem zrealizowanym w Gminie Do-
brzeń Wielki od wielu lat. 

Nie ma wątpliwości, że przy 
obecnym rozwoju gminy realiza-
cja tej inwestycji była konieczno-
ścią. Ciągły wzrost liczby ludności, 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
i  zwiększona ilość odprowadza-
nych ścieków doprowadziły do 
znacznego obciążenia starej 
oczyszczalni, która przyjmowała aż 

dwukrotnie więcej ścieków, niż po-
zwalała na to jej maksymalna prze-
pustowość. Skutkiem czego nie za-
pewniała prawidłowego poziomu 
ich oczyszczania, zanieczyszczając 
wody powierzchniowe.

Realizacja projektu rozbudowy 
oRealizacja projektu rozbudowy 
oczyszczalni była możliwa dzięki 
współfinansowaniu z  Funduszu 
Spójności w  ramach POIiŚ 2014–
2020, Oś Priorytetowa II Ochrona 
środowiska, w  tym adaptacja do 
zmian klimatu, działanie 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa, a  tak-
że udzielonej Spółce preferencyj-
nej pożyczce z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Opolu. 
Koszt całego Projektu w  ramach 
umowy o dofinansowanie prac bu-
dowlanych wyniesie 16 978 038,19 
zł netto (20  882  986,98 zł brut-
to), z  czego dofinansowa-
nie będzie stanowiło kwotę 
10  054  017,16 zł. Należy również 
nadmienić, że dzięki podjęciu ry-

Uroczyste przecięcie wstęgi.  Fot. Tomasz Chabior

Przypomnijmy, że 17.02.2017 
roku podpisano umowę z Wy-
konawcą – konsorcjum złożo-
nym z dwóch firm: INŻYNIERIA 
RZESZÓW S.A. i  EkoWodrol 
– Przedsiębiorstwo Inżynie-
rii Środowiska z  Koszalina, 
a  dokładnie miesiąc później 
odbył się przełomowy mo-
ment oficjalnego rozpoczęcia 
budowy przypieczętowany 
wbiciem pierwszej łopaty na 
terenie oczyszczalni. Co istot-
ne, w  czasie budowy „stara” 
oczyszczalnia cały czas funk-
cjonowała. 
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zykownej decyzji o  ogłoszeniu 
przetargu bez zapewnionego do-
finansowania już w  2016 r. uda-
ło się wybudować oczyszczalnię 
dużo poniżej wartości wynikającej 
z kosztorysu. W tej chwili obserwu-

je się na rynku tendencję, iż oferty 
zazwyczaj przewyższają kosztorys 
o ok. 30–60%, tym samym musie-
libyśmy zapłacić minimum 10 mln 
zł więcej, niż obecnie kosztowała 
oczyszczalnia.

Milionowa inwestycja to impo-
nujący zakres robót, obejmujący 
przede wszystkim budowę nowego 
ciągu technologicznego oczyszcza-
nia ścieków wraz z  infrastrukturą 
podziemną oraz likwidację nie-
nadających się do użytku obiek-
tów. Dokonano także rozbudowy 
budynku socjalnego z  zapleczem 
technicznym oraz wykonano prace 
związane z oświetleniem i ogrodze-
niem terenu oczyszczalni oraz roz-
budową drogi dojazdowej. Ponadto 
oczyszczalnię wyposażono w  agre-
gat prądotwórczy, zapewniający 
rezerwowe źródło energii elektrycz-
nej, oraz nowoczesny rozbudowany 
system monitoringu i  sterowania 
w celu wspomożenia jej funkcjono-
wania na jak najwyższym poziomie, 
a także inne prace o mniejszej skali, 
których nie sposób wymienić.

Dzięki rozbudowie oczyszczal-
ni dostosowano ją do rosnących 

obciążeń, zwiększając kilkakrot-
nie jej przepustowość: z 830 do aż 
3000 m3/dobę. Takie rozwiązanie 
umożliwia gminie dalszy rozwój 
oraz ogranicza odprowadzanie 
niebezpiecznych substancji do 
wody i  gleby. Ponadto gwarantu-
je mieszkańcom poprawę świad-
czonych usług i  bezpieczeństwo 
w  zakresie działania systemu 
wodno-ściekowego. Dla PRO-
WOD Sp. z  o.o. oznacza to speł-
nienie restrykcyjnych wymogów 
środowiskowych prawa polskiego 
i  unijnego, a  dzięki temu unik-
nięcie wysokich kar finansowych 
nakładanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
co miałoby miejsce w  przypadku 
utraty pozwolenia wodnoprawne-
go, jeśli nie zmodernizowano by 
oczyszczalni.

Dodatkowo w  ramach Projek-
tu pn. „Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu 
Wielkim” zamontowano instalację 
fotowoltaiczną na Stacji Uzdat-
niania Wody w  Chróścicach. Za-
stosowanie odnawialnego źródła 
energii przynosi zarówno korzy-

ści środowiskowe, polegające na 
ograniczeniu emisji szkodliwych 
substancji do środowiska, jak 
i  ekonomiczne, objawiające się 
oszczędnością energii elektrycz-
nej. W  ramach projektu pozosta-
je do zakończenia jeden kontrakt 
na wykonanie Systemu Infor-
macji Przestrzennej – GIS, który 
zostanie zakończony najpóźniej 
3.07.2019 r.

Ciesząc się z  osiągniętego 
efektu, pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zakończenia inwestycji. Nie 
sposób wymienić każdego z osob-
na, jednak udało się nam wszyst-
kim – to wspólny sukces. Słowa 
uznania kierujemy do Wykonaw-
cy, który mimo trudnej sytuacji na 
rynku pracy, dzięki zaangażowaniu 
i  rzetelnej pracy zakończył roboty 
przed planowanym terminem. Jak 
często bywa w  przypadku tak du-
żych projektów, nie obyło się bez 
przeciwności i problemów, dlatego 
tym bardziej cieszymy się, iż udało 
nam się im sprostać i osiągnąć za-
mierzony cel ku poprawie jakości 
życia mieszkańców gminy.

 Dzięki rozbudowie 
oczyszczalni 
dostosowano 
ją do rosnących 
obciążeń, zwiększając 
kilkakrotnie jej 
przepustowość z 830 
do aż 3000 m3/dobę.

Zaproszone osoby oprowadzono po unowocześnionym obiekcie.
 Fot. Tomasz Chabior
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Do 50 tys. złotych dotacji lub do 150 tys. zł 
promesy - takie wsparcie na usługi 
specjalistyczne mogą dostać mikro, małe i 
średnie firmy z województwa opolskiego.

ZAPRASZAMY
IZBA GOSPODARCZA "ŚLĄSK"
UL. WROCŁAWSKA 133, P.2.04;2.05
45-837 OPOLE
TEL. (+48) 77 453 84 84
M: INFO@IGSILESIA.PL
WWW.IGSILESIA.PL

Na jakie konkretnie usługi? Np. na doradztwo 
prawne, finansowo-księgowe, wejście na rynki 
zagraniczne, promocję i inkubację 
przedsiębiorczości, pozyskanie patentów, 
zakup płatnych baz danych, analiz, raportów.
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3SGroup to Zespół profesjonalistów, którzy z pasją działają na 
rynku energii odnawialnej. Dzięki współpracy z największymi 

renomowanymi producentami podzespołów instalacji 
fotowoltaicznych mamy dostęp do bardzo szerokiego portfolio 

produktów najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. 
Zawsze reprezentujemy interesy naszych Klientów, dlatego 

w odpowiedzi na Ich oczekiwania możemy dopasować 
najlepsze rozwiązanie do konkretnych potrzeb.

• PRZEPROWADZIMY RZETELNĄ ANALIZĘ TWOICH POTRZEB.
• DOBIERZEMY DEDYKOWANĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ.
• NASI TECHNICY ZWERYFIKUJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MONTAŻU.
• SPECJALNIE DLA CIEBIE POMOŻEMY POZYSKAĆ PREFERENCYJNE FINANSOWANIE.
• ZAMONTUJEMY TWOJĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ NAWET W 1 DZIEŃ!
• URUCHOMIMY, PODŁĄCZYMY I ZGŁOSIMY ZA CIEBIE INSTALACJĘ 

DO TWOJEGO LOKALNEGO DYSTRYBUTORA.
• BĘDZIESZ SIĘ CIESZYŁ DARMOWĄ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ!

Zatrudnimy 

dla Ciebie Słońce

WYBIERZ SWOJĄ 
ELEKTROWNIĘ
SŁONECZNĄ!

WSPÓLNIE Z NAMI 

rabat
500 zł*

Z tym kuponem

*Promocja obowiązuje do końca marca,
szczegóły pod nr. tel. 727 922 364

www.3sgroup.pl
1 biuro@3sgroup.pl
[ 512 320 999


