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 W aktualnym numerze znajdują się relacje z aktualnie realizo-

wanych i dobiegających końca projektów Powiatu Prudnickiego: 

1. Kolejne mikrobusy przystosowane do potrzeb osób  niepełno-

sprawnych trafią  do jednostek Powiatowych—str. 2 

2. Nowe wejście do Starostwa Powiatowego w Prudniku—str. 3 

3. Sygnalizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Prudniku—str. 5  

4. Szybowice i Niemysłowice z nową drogą—str. 7  

5. Tradycje sportowe pogranicza Czesko –Polskiego—str. 9 

6. Współpraca Polsko-Czeska Domów Pomocy Społecznej z Prud-

nika i Jesenika—str. 11 
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 Powiat Prudnicki złożył dwa wnioski w ramach Programu Wyrów-

nywania Różnic Między Regionami III  finansowanego przez Pań-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinanso-

wanie zakupu mikrobusów przystosowanych do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku oraz Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.  

 Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Opolski Od-

dział PFRON. Oczekujemy na podpisanie umowy. 

 Dofinansowanie jakie otrzyma Powiat do zakupu samochodów to 

128.023,74zł 

1. Kolejne mikrobusy przystosowane do potrzeb 

osób  niepełnosprawnych trafidą do jednostek 

Powiatowych 
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2. Nowe wejście do Starostwa Powiatowego  

w Prudniku 

 Powiat Prudnicki zakończył 

realizację projektu pn. 

„Dostosowanie gmachu głównego 

Starostwa Powiatowego w Prud-

niku do potrzeb osób niepełno-

sprawnych – przebudowa pochylni 

dla niepełnosprawnych wraz z re-

montem schodów głównych bu-

dynku” dofinansowanego ze środ-

ków Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnospraw-

nych.   

 Celem projektu była likwida-

cja barier architektonicznych 

występujących w Starostwie Po-

wiatowym w Prudniku w zakresie 

poruszania się osób niepełno-

sprawnych. W ramach projektu 

zmodernizowano podjazd dla 

osób niepełnosprawnych wraz ze 

schodami przy wejściu głównym 

do budynku Starostwa. Założe-

niem projektu było ułatwienie  

i umożliwienie dojścia do budyn-

ku, wejścia i przemieszczania się 

pomiędzy kondygnacjami budynku 
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użyteczności publicznej. Realiza-

cja projektu jest kolejnym kro-

kiem do poprawy warunków osób 

niepełnosprawnych w tutejszym 

urzędzie. 

 Projekt przyczynił się do sa-

modzielności w życiu codziennym 

osób niepełnosprawnych, w szcze-

gólności w zakresie poprawy do-

stępu do usług publicznych, zaspo-

kojenie potrzeb życiowych, kom-

fort i podniesienie bezpieczeń-

stwa. Dzięki realizacji projektu 

osoby niepełnosprawne będą mogły 

aktywnie uczestniczyć w życiu 

społecznym. 

Łączny koszt zrealizowane-

go projektu to 82 890 zł. 

 Powiat mając na uwadze w peł-

ni dostosowanie obiektu do osób 

niepełnosprawnych złożył już ko-

lejny projekt do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych na montaż sygna-

lizacji przeciwpożarowej.  

 Miło nam poinformować że za-

danie zostało zakwalifikowane do 

realizacji w 2018 roku.  
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      3. Sygnalizacja w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym w Prudniku 

Powiat Prudnicki zakończył reali-

zację projektu pn. „Instalacja 

systemu sygnalizacji w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku” do-

finansowanego ze środków Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

 Celem projektu była likwida-

cja barier w komunikowaniu się  

w budynku placówki poprzez za-

kup i montaż systemu sygnaliza-

cji pożaru /przeciwpożarowy 

system alarmowy/ w ciągach ko-

munikacyjnych oraz pomieszcze-

niach dostępnych dla osób niepeł-

nosprawnych. 

 System pożarowy jako nad-

rzędny system na obiekcie ma za 

zadanie w razie zagrożenia poża-

rowego uruchomić sterowanie za-

pewniające bezpieczna ewakua-

cję dzieci, w tym zwłaszcza osób 

niepełnosprawnych i zminimalizo-

wać możliwość rozprzestrzenia-

nia się pożaru.  
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Realizacja projektu przyczyniła 

się do zwiększenia bezpieczeń-

stwa w obiekcie oświatowym. Cały 

system ma umożliwić bezpieczną  

i szybką ewakuację niepełno-

sprawnych z budynku i uchronić 

przed utratą zdrowia, a nawet ży-

cia. 

 Realizacja projektu jest ko-

lejnym krokiem do poprawy wa-

runków dzieci niepełnosprawnych 

w SOSW w Prudniku. 

 Łączny koszt zrealizowanego 

projektu to 106 809,31 zł. 

 Powiat mając na uwadze w peł-

ni dostosowanie obiektu Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Prudniku do 

osób niepełnosprawnych złożył już 

kolejny projekt do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych na przebudowę 

wraz ze zmianą sposobu użytko-

wania byłej pralni na cele służące 

działalności szkoły- Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego.  

 Już wiemy że projekt prze-

szedł pozytywną weryfikacje  

i otrzyma dofinansowanie. 



7 

 

4. Szybowice i Niemysłowice z nową drogą 

 W dniu 6 września 2017r. o go-

dzinie 13.00 nastąpiło uroczyste 

otwarcie i poświęcenie przebudowanej 

drogi powiatowej relacji Niemysłowice 

-Szybowice. Projekt pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1612 O relacji 

Niemysłowice-Szybowice w km 

0+0,017,08 do 2+239,18” był współfi-

nansowany z budżetu państwa w ra-

mach Programu Rozwoju Gminnej i Po-

wiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019. Prace na drodze roz-

poczęły się na przełomie maja i czerw-

ca bieżącego roku. Ich zakończenie 

zostało początkowo zaplanowane na 

listopad 2017r., jednakże Wykonawca 

zadania, którym było Przedsiębior-

stwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM 

Robert Białdyga z Jaryszowa, tak 

sprawnie prowadził roboty, że zadanie 

zostało sfinalizowane z 3-miesięcznym 

wyprzedzeniem. Całkowita wartość in-

westycji wyniosła 1 926 798,05 zł,  

z czego dofinansowanie z budżetu 

państwa wyniosło 963 399,02 zł. Po-

wiat Prudnicki zainwestował w ten 

projekt 763 399,03 zł, natomiast 

Gmina Prudnik – 200 000,00 zł. 

 Uroczystość otwarcia drogi odby-

ła się na początkowym jej odcinku 

przy Kościele Parafialnym w Niemysło-

wicach, gdzie po powitaniu gości przez 

Starostę Prudnickiego Radosława 

Roszkowskiego oraz wspólnej modli-

twie, proboszcz Parafii w Niemysłowi-

cach – ksiądz Janusz Dworzak, doko-

nał poświęcenia drogi oraz symbolicz-

nego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu 

uczestniczyła m.in. wicewojewoda Vio-

letta Porowska, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Prudniki – Zbigniew Kosiń-

ski, posłanka Katarzyna Czochara, 

przedstawiciele Zarządu Powiatu 

Prudnickiego, Radni Rady Powiatu, 

pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku oraz sołtysi Szybowic  

i Niemysłowic. 

Starosta w swoim wystąpieniu podkre-

ślił, że w Prudniku władze pracują 

wspólnie i zgodnie, niezależnie od op-

cji politycznych. Podziękował wszyst-

kim osobom, który  miały swój  udział  



8 

 w realizacji inwestycji, a szczególnie 

posłance PiS Katarzynie Czocharze za 

lobbing w tej sprawie, dodając, że to 

nie pierwsza inwestycja zrealizowana 

w powiecie prudnickim przy wsparciu 

parlamentarzystki. 

- Niewiele brakowało, a nie mielibyśmy 

tej drogi, bo projekt początkowo zna-

lazł się na liście rezerwowej i wcale nie 

musieliśmy otrzymać tego miliona  

z rządowego programu drogowego - 

mówił Starosta. 

 Parlamentarzystka zabierając głos 

przyznała, że mocno zabiegała o re-

mont drogi zarówno w Ministerstwie 

Infrastruktury, jak też u Wojewody. 

- Udało się pozyskać te pieniądze, bar-

dzo się cieszę, że mieszkańcy docze-

kali się nowej - i co ważne – bezpiecz-

nej drogi – mówiła posłanka. 

 Głos zabrała również Pani Wojewo-

da, która podkreśliła dobrą współpracę 

z samorządami przy realizacji tego ty-

pu inwestycji, które mimo trudności 

finansowych podejmują wysiłek znale-

zienia funduszy na poprawę stanu po-

wiatowej infrastruktury. 

 Po zakończenie części oficjalnej 

udano się na miejsce, w którym pod-

czas wykonywania prac zginął jeden  

z budowniczych drogi. 

- To był młody człowiek. Z niewytłuma-

czonej przyczyny, podczas cięcia rury 

piłą tarczową doszło do urazu szyi i nie 

udało się go uratować - powiedział Ra-

diu Opole starosta Roszkowski. Zapa-

lono znicze na pamiątkowej tablicy. 
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5. Tradycje sportowe pogranicza Czesko –Polskiego 

 Starostwo Powiatowe w Prud-

niku w partnerstwie z Mikrore-

gionem Krnovskim realizuje pro-

jekt pn. „Tradycje sportowe po-

granicza czesko-polskiego”.  

W działania zaangażowane są 

gminy czeskie, wchodzące w 

skład Mikroregionu Krnovskiego 

(m.in. Krnov, Osoblaha, Dívčí 

Hrad, Bohušov, Třemešná ve 

Slezsku, Krasov, Čakova, Býkov, 

Město Albrechtice, Zátor, Vy-

soká, Slezské Pavlovice, Úvalno) 

oraz samorządowcy z terenu Po-

wiatu Prudnickiego.   

 W czerwcu br. w Osobłodze, 

odbył się polsko-czeski turniej 

sportowy w 8 konkurencjach. 

Każda z gmin biorących udział  

w projekcie była zobligowana do 

wystawienia 8-osobowej drużyny, 

której skład tworzyli pracownicy 

danego samorządu. Łącznie w za-

wodach wzięło udział 14 ekip  

z Republiki Czeskiej oraz 2 dru-

żyny „polskie”. Rywalizowano  

w konkurencjach sportowo-

sprawnościowych. Zawody miały 

nawiązywać do popularnego  

w dawnej Czechosłowacji tele-

turnieju o nazwie „Turniej naro-

dów”. Zawodnicy zmuszeni byli do 

wykazania się siłą, sprytem, 

szybkością, gibkością, wytrzyma-

łością, zdolnością do współdziała-

nia, a nawet umiejętnościami 

chodzenia na szczudłach czy 

strzelania z łuku. Najważniejsza 

jednak była dobra zabawa i na-
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wiązanie międzynarodowych kon-

taktów. Zawody były okazją do 

nieformalnego spotkania się 

urzędników „poza biurem” oraz 

wymiany doświadczeń związanych 

z pracą w poszczególnych insty-

tucjach. 

 Każda z drużyn biorących 

udział w turnieju otrzymała po-

częstunek oraz drobny upominek. 

W ramach przedmiotowego pro-

jektu samorządowcy z powiatu 

prudnickiego we wrześniu będą 

gościć w Polsce swoich kolegów  

z Czeskiej Republiki. Przewiduje 

się między innymi rozegranie tur-

nieju piłkarskiego oraz zawodów 

strzeleckich na strzelnicy w Gło-

gówku. 

 Projekt „Tradycje sportowe 

pogranicza czesko-polskiego” 

współfinansowany jest ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego oraz ze środ-

ków budżetu państwa i realizowa-

ny w ramach Funduszu Mikropro-

jektów w Programu INTERREG  

V-A Republika Czeska – Polska 

w Euroregionie Pradziad. 
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 6. Współpraca Polsko-Czeska Domów Pomocy Spo-

łecznej z Prudnika i Jesenika 

 Celem projektu  pn.”Wymiana 

wiedzy i doświadczeń terapeu-

tycznych w ramach współpracy in-

stytucji DPS w Prudniku z Cen-

trum Socjalnych Sluzeb Jesenik" 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków Bu-

dżetu Państwa "Przekraczamy 

Granice" jest nawiązanie trwałej 

współpracy instytucji zajmujący 

się osobami starzejącymi się na 

pograniczu, zwiększenie interak-

tywności tych instytucji, wymiana 

doświadczeń kadry terapeutycz-

nej oraz wprowadzenie nowych- 

innowacyjnych zajęć terapeutycz-

nych.  

 W ramach projektu przepro-

wadzono warsztaty i konferencje 

w następujących blokach tema-

tycznych: 

I – Warsztaty kulinarne 

 W ramach warsztatów zorga-

nizowanych w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Prudniku w dniu 26 

kwietna 2017r., partnerzy zapre-

zentowali i zdradzili tajniki przy-

gotowania czeskich regionalnych 

dań jakimi są: zupa czosnkowa  

z grzankami i czeskie knedliki  

z gulaszem wołowym. Pracownicy  

i pensjonariusze zaangażowali się 

w przygotowanie regionalnych po-

traw. W ramach zadania zakupio-



12 

ny został  kocioł warzelny gazowy 

blokowy oraz mikser planetarny. 

 Celem warsztatów była akty-

wizacja seniorów poprzez ich 

bezpośredni udział w przygoto-

waniu potraw regionalnych, a przy 

okazji poznanie polskich i cze-

skich tradycji kulinarnych.  

 W środę 17 maja 2017r.  

w Centrum Socjalnych Służb  

w Jeseniku odbyły się warsztaty 

kulinarne przygotowania polskich 

regionalnych dań, jakimi są żurek 

i bigos. Warsztaty w Jeseniku 

zostały poprzedzone zakupem 

urządzeń gastronomicznych 

(chafing dish, płyta grilowa, elek-

tryczny kocioł - warnik ze stali 

nierdzewnej) oraz artykułów spo-

żywczych niezbędnych do ich 

przeprowadzenia.  
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II-Siłownia pod chmurką/

Konferncja 

 W dniu 26.07.2017r.  nastąpi-

ło uroczyste otwarcie siłowni pod 

chmurką, siłownia została wyposa-

żona w takie urządzenia jak:  

ster, rowerek czy waga. Na siłow-

ni odbyły się wspólne ćwiczenia 

dla mieszkańców ośrodków oraz 

jednostek współpracujących. Od-

był się również blok wykładów  

z zakresu aktywności ruchowej 

seniorów (wykładowca-specjalista 

przedstawił teoretyczne podsta-

wy danej problematyki i przykłady 

aktualnych nowoczesnych tren-

dów) oraz część praktyczna m.in.: 

ćwiczenia na krzesłach, doskona-

lenie motoryki lub stabilności, 

ćwiczenia oddechowe, wykorzy-

stanie różnych akcesoriów do 

ćwiczeń, techniki relaksacyjne, na 

zewnątrz np. nordic walking i ćwi-

czenia na urządzeniach zewnętrz-

nych. 

 

III Sala doświadczania Świa-

ta /Konferencja 

 W  Domu Pomocy Społecznej 

w Prudniku powstała sala doświad-

czania Świata która została wypo-

sażona m.in. w łuk sensoryczny, 

sieć światełek LED, lampę wielo-

kolorową z pilotem "Living colo-

urs", lampę LED zmieniającą kolo-
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ry, lampę solną, słup wodny, rzut-

nik do grafiki LED, kółka do efek-

tów - chmury, las, ptaki, gwiaździ-

ste niebo. Zastosowanie uczestni-

kom tej metody terapii pozwala na 

doświadczenie samych siebie, od-

bieranie bodźców, uspokojenie, 

wyciszenie, relaksację i otwarcie 

się na świat zewnętrzny. Uroczy-

ste otwarcie sali poprzedziła kon-

ferencja na temat metodologii 

pracy z osobami starszymi i pre-

zentacja nowoczesnych me-

tod  terapeutycznych. Na konfe-

rencji zaprezentowano kierunki  

i metody pracy terapeutycznej  

z seniorem, dotkniętym z racji 

wieku i niepełnosprawności różny-

mi ograniczeniami i deficytami. 

Przeprowadzono: wykład specjali-

sty w zakresie metodologii pracy 

z osobą starszą, wymagającą 

wsparcia i pomocy socjalnej na po-

ziomie instytucjonalnym; prezen-

tację multimedialną nowoczesnych 

metod terapeutycznych, uwzględ-

niająca teoretyczne i praktyczne 

aspekty pracy z osobą starszą 

(prezentacja w swej treści obej-

mowała zagadnienia związane od-

działywaniem terapeutycznym na 

seniora poprzez stymulację jego 

zmysłów za pomocą zmieniających 

się kolorów i światła oraz zmienia-

jących się obrazów - pokaz róż-

nych technik relaksacyjnych i po-

znawczych z użyciem różnej in-

tensywności światła, zmieniają-

cych się barw i obrazów).  




