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„Brakowało mi jednak możliwości finansowania i po rozmowie 
z koordynatorkami projektów ze stowarzyszenia byłam pewna, 
że nareszcie nadszedł odpowiedni moment. Podpowiedziały mi, 
jak mogę mój pomysł przekuć na rzeczywistość” – to słowa jed-
nej z beneficjentek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i bohaterek naszej publikacji. To także główne przesła-
nie książki – podpowiedzi, które mogą pomóc w realizacji planów 
mieszkańców naszego regionu.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce książkę, w której 
pokazujemy przykłady projektów zrealizowanych w województwie 
opolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

Z tych pieniędzy na Opolszczyźnie nie tylko powstają nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, 
systemy kanalizacji zbiorczej czy infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, ale również - co warte 
podkreślenia – rozwijamy przedsiębiorczość mieszkańców, dzięki czemu powstają nowe miej-
sca pracy na obszarach wiejskich. 

Nie byłoby to możliwe bez aktywnych mieszkańców, samorządów lokalnych i współpracy Sa-
morządu Województwa Opolskiego z 10 Lokalnymi Grupami Działania oraz Rybacką Lokalną Gru-
pą Działania, które realizują inicjatywę LEADER. To właśnie LGD starają się pobudzać aktywność 
lokalnych społeczności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki zaangażowaniu opolskich 
Lokalnych Grup Działania z sukcesem wspieramy osoby, które podjęły wyzwanie, jakim jest 
założenie własnej działalności gospodarczej i pomagamy rozwijać się już istniejącym firmom 
działającym na wsi. 

Co najbardziej zaskakuje? Otóż różnorodność podejmowanych inicjatyw, kreatywność i po-
mysłowość. Zaprezentowane w publikacji projekty są zaledwie częścią tego, co już udało się 
zrealizować - do 31 października 2021 Samorząd Województwa Opolskiego zawarł już ponad 
1000 umów z beneficjentami na kwotę ponad 270 mln zł! 

Tutaj znajdziecie Państwo przykłady firm, które otrzymały wsparcie i wywiady z przedsiębior-
cami, którzy sięgnęli po fundusze unijne i z sukcesem realizują swoje pasje. Wszystkim im 
dziękujemy za podzielenie się swoimi historiami. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją dla 
kolejnych osób.

Bo w województwie opolskim mamy się czym chwalić!

Słowo wstępne

Andrzej Buła

Marszałek Województwa Opolskiego
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Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Opolskiego w perspektywie finansowej 
2014-2020 odpowiada za realizację wybranych działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dzięki realizacji tych programów 
zmienia się wizerunek obszarów wiejskich i poprawia jakość życia 
mieszkańców. 

Samorząd Województwa Opolskiego dysponuje niemal 100 mln 
euro na realizację zadań w ramach tych programów. Dzięki otrzy-
manemu dotychczas z PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020 
wsparciu, możemy z dumą podziwiać konkretne efekty - niemal 80 km wybudowanych i zmo-
dernizowanych dróg lokalnych, utworzenie ponad 400 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
30 km wodociągów i niemal 180 km kanalizacji zbiorczej. Długotrwała i owocna współpra-
ca z Lokalnymi Grupami Działania pozwoliła na dotarcie z funduszami unijnymi niemal do 
każdego zakątka naszego województwa i umożliwiła powstanie i rozwój blisko 340 przedsię-
biorstw oraz utworzenie prawie 500 nowych miejsc pracy. Warto też wspomnieć o ponad 200 
wybudowanych lub przebudowanych obiektach ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturalnej, w tym świetlic wiejskich czy miejsc wypoczynku. Wsparto również 
wiele obiektów służących gospodarce rybackiej, zrealizowano także ponad 80 projektów, ma-
jących na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa. 

W związku z wydłużeniem okresu realizacji PROW 2014-2020 o dwa lata, Samorząd Wo-
jewództwa Opolskiego będzie realizował kolejne wyzwania i projekty, zarówno inwestycyjne 
z zakresu infrastruktury drogowej czy wodno-ściekowej, ale także – a może przede wszystkim 
– będzie wraz z Lokalnymi Grupami Działania wspierał przedsiębiorczość i aktywność miesz-
kańców naszego województwa.

Antoni Konopka

Członek Zarządu Województwa Opolskiego
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Wybrane efekty rzeczowe:

 zbudowano, przebudowano lub zmodernizowano łącznie 79,5 km dróg lokalnych, w tym wybudo-
wano 11,3 km nowych dróg, przebudowano 66,9 km i zmodernizowano 1,3 km dróg istniejących

 wybudowano bądź przebudowano 6 stacji uzdatniania wody oraz 6 oczyszczalni ścieków

 wybudowano 417 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 wybudowano 30 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę oraz 177,9 km systemów kanaliza-
cji zbiorczej dla ścieków komunalnych

 przebudowano targowisko miejskie w Kędzierzynie-Koźlu

 powstało 200 nowych firm, w których utworzono 233,25 nowych miejsc pracy

 wsparto 131 już istniejących przedsiębiorstw, w których powstało 211,5 nowych miejsc pracy

 łącznie wybudowano lub przebudowano ponad 200 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, w tym 74 świetlice

 wsparto 81 operacji polegających na zachowaniu dziedzictwa lokalnego
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Program Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020

Samorząd Województwa Opolskiego odpowiada za 
realizację wybranych działań Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Scalanie grun-
tów, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich (budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 
gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje w obiekty 
kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej, inwe-
stycje w targowiska, ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego). 

Inicjatywa LEADER wdrażana jest we współpracy z 10 
Lokalnymi Grupami Działania funkcjonującymi na te-
renie województwa opolskiego, tj.  Lokalną Grupą Dzia-

łania „Górna Prosna”, Nyskim Księstwem Jezior i Gór, 
Partnerstwem Borów Niemodlińskich, Stowarzyszeniem 
„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Stowarzyszeniem  
„Euro-Country”, Stowarzyszeniem Kraina św. Anny, Sto-
warzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobra-
wy”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działa-
nia Płaskowyż Dobrej Ziemi, Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.  

Limit środków na wdrażanie tych trzech działań wynosi 
95,3 mln EUR, tj. ponad 419 mln PLN.

Wybrane efekty rzeczowe:

 utworzono lub utrzymano 40 miejsc pracy

 wybudowano, przebudowano, rozbudowano lub wyposażono w niezbędny sprzęt obiekty służące 
gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

 utworzono i wyposażono sklepy rybne oraz przystanie kulinarne

 przywrócono pierwotny stan środowiska poprzez remont i oczyszczenie stawów, rowów i zbiorni-
ków wodnych

 wybudowano obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej wokół zbiorników 
wodnych oraz wzdłuż rzek

 zorganizowano wydarzenia promujące klimat oraz szczególne cechy obszaru RLGD.
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Program Operacyjny  
„Rybactwo i Morze”

Samorząd Województwa Opolskiego odpowiada za 
wdrażanie działań Priorytetu 4. Zwiększenie zatrud-
nienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Przyznany li-
mit środków wynosi 3,4 mln EUR na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju  opracowanej przez Rybacką Lokalną 
Grupę Działania „Opolszczyzna”, która obejmuje swo-
im zasięgiem teren 11 gmin (Lewin Brzeski, Łubniany, 
Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, 
Tułowice, Turawa, Zębowice). 

Na obszarze każdej gminy wchodzącej w skład LGR 
prowadzone są połowy, chów lub hodowla ryb, przede 
wszystkim na stawach karpiowych, integrujące obszar 
objęty Lokalną Strategią Rozwoju. Największe nagro-
madzenie stawów rybnych występuje w okolicach Nie-
modlina, Tułowic, Pokoju i Świerczowa. Są one nie tylko 
wykorzystywane do hodowli, ale wiele z nich stanowi 
również ostoję rzadkich gatunków ptaków i roślin oraz 
piękny element krajobrazu, co sprawia, że stanowią 
cenny walor dla rozwoju ekoturystyki.
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Podążać własną drogą
Bożena Kaźmierska od samego początku wiedziała, że chce po-
magać ludziom. Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Tytuł doktora zdobyła na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu. Diagnozowanie kliniczne pacjentów, zajęcia 
w szpitalu, anatomia to był jej żywioł. W międzyczasie ukończyła 
wiele specjalistycznych szkoleń i studiów, m.in. Integrację Sen-
soryczną, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, terapię IBITA 
NDT Bobath, czaszkowo-krzyżową czy MFS – stając się terapeutą 
ortodoncji funkcjonalnej. Ciągle jednak było jej mało. Chciała się 
doskonalić i teorię przekuć w praktykę. Na jej drodze pojawiały się 
przeszkody, które pokonywała bez większego problemu. Nie wie-
działa jedynie, że jej życiową misją jest praca z dziećmi. Z każdym 
rokiem dojrzewała do tego coraz bardziej. Dziś nie wyobraża so-
bie codzienności bez swoich małych podopiecznych, którym jest 
w stanie zmienić życie lub przynajmniej bardzo je ułatwić.

Czy w pracy fizjoterapeutki miała pani momenty zawahania?

Na początku kariery najbardziej obawiałam się pracy z najmłod-
szymi pacjentami. Postanowiłam nawet zostać w czasie studiów 
wolontariuszem, żeby przełamać swoją wewnętrzną barierę. 
Otrzymane stypendium rektora zainwestowałam w studia pody-
plomowe z logopedii klinicznej. Były jednak dla mnie zbyt ogólne, 
więc dodatkowo ukończyłam specjalizację w kierunku neurologo-
pedii klinicznej, która częściowo jest przecież ukierunkowana na 

najmłodszych. Nadal jednak myślałam, że będę pracować z doro-
słymi, nie mając pojęcia, że pisana jest mi praca z dziećmi i powoli 
zbliżam się do odkrycia tej prawdy. 

W życiu nie ma przypadków, a pani kolejnym krokiem były stu-
dia podyplomowe z pedagogiki.

Faktycznie na mojej drodze pojawiało się wiele osób, które wska-
zywały mi ten sam kierunek. Właśnie pod ich wpływem moja 
ścieżka coraz bardziej zawężała się i prowadziła do celu. Stanęła 
na niej dyrektorka szkoły w Wieluniu. Namówiła mnie do zrobienia 
uprawnień pedagogicznych, twierdząc że da mi to większe możli-
wości i doświadczenie. Faktycznie w czasie praktyk miałam coraz 
większy kontakt z uczniami. Niemal równocześnie zdecydowałam 
się na wolontariat w szkole dla dzieci niepełnosprawnych w Wie-
luniu. Zaowocowało to etatem logopedycznym. 

Czy wtedy zrozumiała pani, że wszystkie dotychczasowe kroki 
zmierzały w jednym kierunku?

W tym czasie dojrzałam emocjonalnie i fizycznie do tego, co wła-
ściwie było mi pisane od początku. Dzięki zdobytym doświadcze-
niom zamarzyłam o własnej działalności i zrozumiałam, że chcę 
pomagać najmłodszym. Impulsem stała się również przepro-
wadzka do Praszki, oddalonej o 20 km od Wielunia. Nie chciałam 
wierzyć, że w niemal ośmiotysięcznej miejscowości nie ma spe-
cjalistycznego gabinetu, do którego można przyjść z dzieckiem. 
Rodzice musieli pokonywać dziesiątki kilometrów i ciągle byli 
odsyłani do kolejnych terapeutów i lekarzy. Ostatecznie komplek-
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sową pomoc otrzymywali jedynie w dużych miastach. 
Tymczasem maluchów z zaburzeniami rozwoju, z nie-
pełnosprawnościami nie brakuje i często nie są po-
prawnie diagnozowane. 

Mogła pani wykładać na uczelni w Opolu, Wrocławiu, 
a jednak zdecydowała się pani na własne Centrum te-
rapii i wspomagania rozwoju SENSOsmyk.

To była świadoma decyzja. Myślę, że tak naprawdę całe moje życie 
i kolejne kroki zbliżały mnie do SENSOsmyka. Nie miałam swoich 
środków, więc dofinansowanie było jedyną nadzieją na stworzenie 
ośrodka z prawdziwego zdarzenia. W styczniu 2019 roku zaczęłam 
szukać źródeł finansowania. Zadzwoniłam do Urzędu Marszałkow-
skiego, gdzie dostałam namiar na Lokalną Grupę Działania „Górna 
Prosna”, która organizuje nabory. Przez cztery miesiące pisałam 
projekt, w czym pomagały mi panie ze stowarzyszenia. 

Nie obawiała się pani braku pacjentów?

Nie przyszło mi to do głowy. Wiedziałam, że potrzebujących jest 
wielu i faktycznie w dzień otwarcia pojawiła się pierwsza mama. 
Zaraz potem pojawiały się kolejne osoby. Dość częstym proble-
mem jest krótkie wędzidełko języka, odpowiedzialne za kłopoty 
z karmieniem piersią, jedzeniem, mową, integracją sensoryczną, 
a nawet chodzeniem na palcach. Dobry wywiad, trafna diagnoza 
oraz ukierunkowane działanie pod okiem terapeuty są kluczem 
do uzyskania najlepszych efektów – udzielenia pomocy dziecku.

Przy tak bogatej specjalistycznej wiedzy jest pani w stanie 
spojrzeć na dziecko holistycznie. Kiedy można sprawdzić, że 
występują u niego deficyty?

Badanie neurologopedyczne przeprowadzam już w pierwszych 
dobach życia, co znacząco wpływa na proces karmienia. Nato-
miast fizjoterapię najczęściej zaczynam od siódmego tygodnia 
życia, bo wtedy właśnie dochodzi do zmiany napięcia mięśnio-
wego, ujawniają się asymetrie, zniekształcenia. Rodzice zazwyczaj 
nie mają świadomości, że z takim maluszkiem można już zacząć 
pracować. Pediatra na obejrzenie niemowlęcia ma najczęściej kil-
ka minut, gdy tymczasem mnie zajmuje to godzinę. Sprawdzam 
odruchy, napięcie, kształt główki, ruchomość języka, podniebienie, 
pokazuję, jak matka ma pielęgnować swoje dziecko, przystawiać 
do piersi, jak nosić, układać, ćwiczyć. Jeśli coś mnie niepokoi, 
to natychmiast kieruję do odpowiedniego specjalisty. Czas ma 
tu znaczenie. Bardzo ważna jest dla mnie wysoka jakość usług, 
uczciwość wobec siebie i odpowiedzialność za moich małych 
pacjentów. Robię wszystko, aby poprawić ich jakość życia, aby na 
twarzach rodziców zagościł uśmiech i spokój. 

Centrum terapii i wspomagania  
rozwoju SENSOsmyk - Praszka

Bożena Kaźmierska

50 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

Lokalna Grupa Działania 
“
Górna Prosna”
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Modernizacja linii produkcyjnej 
poprzez zakup urządzenia  
do formowania bloków 
styropianowych - Sternalice

Amitec Agnieszka Misiek

270 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

13Lokalna Grupa Działania 
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Rozwój firmy „Z.U.P. Tartak Usługi
Transportowo-Maszynowe
Rajmund Wengel” poprzez zakup 
linii do przecierania drewna  
- Ligota Oleska

Z.U.P. Tartak Usługi transportowo  
– maszynowe – Rajmund Wengel

172 076 zł
beneficjent

dofinansowanie

15Lokalna Grupa Działania 
“
Górna Prosna”
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Ocalić od zapomnienia
W życiu Anny Cyfka-Mikuła historia zawsze była na pierwszym 
miejscu, szczególnie ta prawdziwa, ukryta w zabytkowych mu-
rach, przedmiotach, misternie wykonanych setki lat temu. Nie 
zastanawiała się ani chwili nad wyborem studiów. Po ukończeniu 
kierunku renowacji zabytków rozpoczęła pracę w pracowniach 
konserwatorskich, jak również w firmach budowlanych, zajmując 
się detalem architektonicznym na elewacjach. Poznawała techni-
ki, niezwykłych ludzi, doskonaliła pod ich okiem swoje umiejętno-
ści, podejmowała się kolejnych wyzwań. Zawsze jednak wiedziała, 
że chce czegoś więcej. Myśl ta kiełkowała coraz mocniej, aż po 
dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym była gotowa, aby 
marzenie przekuć na rzeczywistość. Do tego jednak potrzebne 
były pieniądze.

Kiedy narodził się pomysł, aby sięgnąć po dofinansowanie ze 
środków unijnych?

Mieszkałam we wsi Krzyżowice, w której działa Stowarzyszenie 
„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. Czasami zaglądałam na ich 
stronę internetową i czytałam o tym, co właśnie robią. Natknęłam 
się na informację o rozpoczynającym się naborze, dzięki które-
mu mogłabym założyć swoją działalność gospodarczą. Poszłam 
porozmawiać i okazało się, że to jest właśnie to, czego od dawna 
szukałam. Chciałam tworzyć własną markę i pracować pod swoim 
szyldem. 

Czy to był impuls?

Absolutnie nie. Dawno przemyślana decyzja. Brakowało mi jednak 
możliwości finansowych i po rozmowie z koordynatorkami pro-
jektów ze stowarzyszenia byłam pewna, że nareszcie nadszedł 
odpowiedni moment. Podpowiedziały mi, jak mogę mój pomysł 
przekuć na rzeczywistość. 

I złożyła pani wniosek?

Zanim napisałam biznesplan postanowiłam się jeszcze doszkolić 
i rozpoczęłam podyplomowe studia z zarządzania. W dużej mie-
rze właśnie to wydarzenie pomogło mi podjąć ostateczną decyzję. 
2 października 2017 roku zarejestrowałam działalność pod nazwą 
ACM Design. Dziś zatrudniam dwie osoby, mam również prakty-
kantkę.

Stworzyła pani przedsiębiorstwo zajmujące się m.in. renowa-
cją zabytków. Nie ma pani problemu ze znalezieniem pracy 
w najbliższej okolicy?

Wręcz przeciwnie. Głównie działam na Opolszczyźnie. Sporo 
zleceń otrzymuję „po sąsiedzku”, choćby z gminy Olszanka. 
Zaledwie siedem kilometrów od Krzyżowic jest Brzeg, który 
słynie nie tylko z Zamku Piastów Śląskich, ale również z wie-
lu bezcennych zabytków, dzięki czemu miałam przyjemność 
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pracować przy renowacji kilku ciekawych obiektów. By-
łam jednym z wykonawców przy remoncie brzeskiego 
ratusza: wykonywałam konserwację renesansowych 
polichromii na jego dziedzińcu, rekonstrukcję malatu-
ry wieży ratuszowej imitującej sgrafitto, rekonstrukcję 
zegara słonecznego oraz konserwację wystroju ka-
mieniarskiego, m.in. portalu przy Sali Ślubów. Z gminy 
Kluczbork otrzymałam np. zlecenie wykonania prac konser-
watorskich grobowca Familie Preiss na kluczborskim cmen-
tarzu.

Które projekty wspomina pani z sentymentem?

Bardzo ciekawe wyzwanie realizowałam w Krzyżowicach. Ra-
zem z gminą rewitalizowaliśmy szczególne miejsce pamięci 
z początku XX wieku: głazy narzutowe zarosła trawa, wyryte na 
nich inskrypcje były nieczytelne. Tymczasem związana była 
z nim ciekawa historia. W czasie I wojny światowej dziesięciu 
mieszkańców wsi nie wróciło do domu. Ich ciała pochowano 
w różnych częściach Europy. Członkowie rodzin na pamiątkę 
postawili symboliczne dziesięć głazów i zasadzili tyle samo lip. 
Po latach miejsce to zostało zapomniane, porosło chwastami. 
Udało nam się jednak o nim przypomnieć, a nawet stało się 
turystyczną atrakcją.

Zajmuje się pani również wyszukiwaniem antyków na zamó-
wienie. Skąd taki pomysł?

Zrodziło się to z potrzeby moich klientów, którzy przynosili mi do 
pracowni zabytkowe meble do renowacji. Mogę sobie pozwolić 
na te prace szczególnie w sezonie zimowym. Prosili, aby znaleźć 
im brakujące części do kompletu. Chętnie przystawałam na takie 
detektywistyczne zadania, bo jeśli kończyły się sukcesem, to obie 
strony były bardzo zadowolone. Miałam wielką satysfakcję, kiedy 
udało mi się odnaleźć brakujące fragmenty.

Czy któryś z mebli był dla pani niecodziennym odkryciem?

Dostałam do renowacji nieszczególnej urody dębowy kredens 
z XX-lecia międzywojennego w kolorze czekoladowym. Podczas 
oczyszczania okazało się, że jest bogato zdobiony intarsjami, czyli 
innymi gatunkami drewna. Właściciele z Brzegu nie mogli uwie-
rzyć, że to jest ten sam mebel, który do mnie przywieźli.

Stworzenie przedsiębiorstwa 
realizującego prace renowacji 
zabytków, mebli i innych prac 
bezpośrednio związanych  
z charakterem usług z siedzibą  
w miejscowości Krzyżowice

Anna Cyfka-Mikuła

100 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

Stowarzyszenie 
“
Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
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PW „Strefa przyjemności”  
Krzysztof Pakuła - Praszka

Krzysztof Pakuła

50 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

19Lokalna Grupa Działania 
“
Górna Prosna”
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Fabryka zdrowia - Rudniki

Agnieszka Pawelec 

50 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

21Lokalna Grupa Działania 
“
Górna Prosna”
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Artystka od kwiatów
Czas Angeliki Strzały nie dzielą dni tygodnia. W jej kalendarzu nie 
ma poniedziałku czy niedzieli. Kwiaty nie znają bowiem pojęcia 
weekendu. W sobotę jedzie po chryzantemy, a czas wolny ma 
już zaplanowany – będzie robić kompozycje roślinne. Kilka nocy 
w tygodniu spędza w podróży, dzięki czemu w jej Biurze Flory-
stycznym „Kwiat Dekor” w Byczynie można spotkać wyjątkowe 
okazy, których nie powstydziłaby się żadna kwiaciarnia z milio-
nowego miasta.

Siłą napędową pani Angeliki jest miłość do tego, co robi, więc 
wcale nie uważa, że to praca. Jest niczym artystka tworząca 
swoje niepowtarzalne dzieło – niezależnie czy jest to zwyczaj-
ny bukiet okolicznościowy czy udekorowanie wielkiego wesela. 
Nie ukrywa, że jest zwariowaną pasjonatką i gdy zaczyna mówić 
o swoim hobby, pojawia się w jej oku błysk – tak charakterystycz-
ny dla ludzi, którzy spełniają się w życiu.

Czy człowiek rodzi się z miłością do kwiatów?

Moja trwa już od dzieciństwa. Zaczęło się od roślin zbieranych 
na polu, potem rozsmakowałam się w wiankach i dekoracjach. 
Nasz stół w domu rodzinnym na Boże Narodzenie zawsze tonął 
w ozdobach. To zamiłowanie odziedziczyłam po mamie, której 
zawsze towarzyszyłam w procesie twórczym.

Pani droga do własnej kwiaciarni nie była jednak łatwa.

To prawda. Z wykształcenia jestem dietetyczką, ale tak naprawdę 
zawsze wiedziałam, że moim powołaniem są kwiaty. Nie zawsze 
było łatwo. Przeprowadziłam się z rodziną do Byczyny i zrozu-
miałam, że pora pójść za głosem serca. Chciałam mieć własną 
kwiaciarnię, ale bałam się, że nie zarobię na czynsz i nie będzie 
mnie stać na doposażenie działalności. Gdy dowiedziałam się 
o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, 
złożyłam projekt w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Do-
lina Stobrawy”.

Czy ktoś panią wspierał w działaniach?

Jest we mnie dużo determinacji i gdy podjęłam decyzję, nie było 
już innej drogi. Sama napisałam wniosek i biznesplan, zapisałam 
się też do szkoły o kierunku florystycznym, aby usystematyzować 
swoją wiedzę. Bardzo wspierała mnie rodzina. W kwietniu 2018 
roku udało mi się dopiąć celu. Córki – Klaudia i Gosia – poma-
gają mi w dekorowaniu kościoła czy sali. Jedna poszła do szkoły 
mundurowej, druga chce być prawnikiem, ale gdyby cokolwiek 
w życiu im nie wyszło mają coś stałego – rodzinną firmę. Talent 
odziedziczył również mój 11-letni syn Patryk, który ma wielką 
smykałkę do tworzenia bukietów i jest w tym naprawdę dobry.
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Słynie pani z tego, że zawsze zdobywa kwiaty, których ocze-
kuje klient.

Bardzo się staram. W poniedziałek, środę i piątek wstaję 
o pierwszej w nocy, gdyż jadę na giełdę kwiatową do Często-
chowy, Tychów lub Wrocławia. Giełda rusza około trzeciej, więc 
muszę być jako jedna z pierwszych – zależy mi, aby mieć naj-
większy wybór. Potem wracam do pracy i w domu jestem, gdy 
znów jest ciemno.

Czy biuro florystyczne to coś więcej niż kwiaciarnia?

Oczywiście, bo stworzyłam szczególną atmosferę. Moja dzia-
łalność znajduje się w tym samym budynku, w którym miesz-
kam. W pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że spędzam 
w pracy więcej czasu niż w domu. Klienci często pukają do 
mnie, gdy Biuro Florystyczne jest już zamknięte. Nie wyobra-
żam sobie, żeby ktoś za mnie zrobił zamówienie, a zleceń cią-
gle przybywa. Zdarzają się nawet takie maratony, że nie mam 
czasu na sen. Bardzo dużo dała mi reklama szeptana i fakt, że 
moje biuro ma do zaoferowania o wiele więcej niż tradycyjna 
kwiaciarnia. Nawet w czasach covidu byłam w pracy.

I przychodzili klienci?

Czasami był jeden czy dwóch, ale warto było dla nich otworzyć 
drzwi. Poza tym rozmawiałam z moimi kwiatami. To prawda, że 
wtedy lepiej rosną i umieją o wiele więcej zrozumieć niż nam się 
wydaje. Tworzyłam sztuczne stroiki, dekoracje, wierząc, że wrócą 
dobre czasy.

Istnieje coś takiego jak moda na kwiaty?

Oczywiście. W dodatku bardzo szybko się zmienia. Obecnie to-
powe są wszystkie kwiaty w kolorze bieli i brudnego różu. Ubiegły 
rok należał do fioletów. Staram się też wzbogacać moją ofertę, 
żeby zaskoczyć moich klientów. 

Od najdawniejszych czasów na jarmarkach przekupki sprze-
dawały kwiaty. Czy w tej branży mamy też do czynienia z no-
wymi technologiami.
Moja działalność jest tego dowodem, że czas nie stoi w miejscu. 
Wykonałam wielkie, ponad dwumetrowe serce z wykorzysta-
niem oświetlenia ledowego, które wypełniłam 1500 złoto-białymi 
różami. Mam również ploter termiczny, dzięki czemu mogę wy-
cinać napisy wykorzystywane do przygotowania indywidualnej 
dekoracji. Cały czas stawiam na rozwój, bo bez tego nie byłabym 
w tym miejscu, w którym dziś jestem.

Utworzenie biura  
florystycznego - Byczyna 

Angelika Strzała

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
“
Dolina Stobrawy”
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Przyrodnicza izba muzealna  
w Gaci jako miejsce edukacji  
i rozwoju

Joanna Bałach-Frankiewicz 

47 652 zł
beneficjent

dofinansowanie

25Stowarzyszenie 
“
Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
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Utworzenie przedsiębiorstwa 
„Bzykające SPA” świadczącego 
usługi SPA wraz z apiterapią 
i usługowego zapylania - 
Chocianowice

Jadwiga Jagoda

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

27Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
“
Dolina Stobrawy”
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Smakowanie dzieciństwa przez cały rok
Najlepszy przepis na idealne dzieciństwo? To zaczarowany świat 
bajek i lody, które zawsze kojarzą się ze szczególnym dniem. 
Krzysztof Fąfrowicz ma duszę poszukiwacza i dlatego nie zado-
wala go zwyczajność. Wszystko co robi musi mieć odpowiedni 
smak, kolor, a nawet zapach. Nie przestaje dążyć do doskonało-
ści – bez przerwy eksperymentuje. Przypomina alchemika, któ-
ry w poszukiwaniu najlepszych surowców wizytuje okolicznych 
gospodarzy, aby mieć produkty bliskie ideału. Bo właśnie w nich 
i tajnych recepturach tkwi źródło sukcesu. Tęsknota za smakiem 
dzieciństwa popchnęła go do uruchomienia wytwórni lodów tra-
dycyjnych. 

Podobno podróże zagraniczne były tym ostatecznym impul-
sem do wdrożenia planu założenia wytwórni lodów. 

Faktycznie, często bywałem w Bolonii, gdzie mieszkają moje 
dwie szwagierki. To światowa kolebka lodów, pełna różnorod-
ności. Włosi uważani są za twórców lodów o stałej konsystencji, 
choć podobno pierwszy przepis przywiózł z Chin słynny podróż-
nik Marco Polo. Inne źródła mówią o Arabach, którzy udostępnili 
Sycylijczykom XIII-wieczną recepturę na sorbet. W Bolonii przy-
pomniałem sobie naturalny smak lodów z dzieciństwa i posta-
nowiłem go odtworzyć. Pierwsze próby rozpocząłem w domowej 
kuchni. Kierunek okazał się słuszny. Dzięki pozyskanej dotacji  
uzyskanej za pomocą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów”, mogliśmy zrealizować nasze pomysły. Ku-
piliśmy wyposażenie potrzebne do produkcji lodów, m.in. spe-
cjalistyczne maszyny, regały, szafki i zabudowę chłodni. 

Czy sukces polega na tajemniczej recepturze?

Wcale nie takiej tajemniczej. Najstarsza książka kucharska au-
torstwa Wojciecha Wielądki z 1783 roku zawierała już pierwsze 
przepisy na lodowe desery. Kiedyś trafiłem na wolumin z lat 30. 
XX wieku, w którym zainspirowała mnie stara receptura. Po wielu 
próbach i błędach na jej bazie wypracowałem moją własną.

W czym tkwi sekret pana lodów?

Przede wszystkim w tym, że są zdrowe i dobrze się po nich czu-
jemy. Jakość lodów rozpoznaje się po ich zjedzeniu. Jeśli nie 
mamy poczucia słodkości w ustach czy chęci zaspokojenia pra-
gnienia to znaczy, że były one najwyższej jakości. Kluczowa jest 
baza śmietankowa, będąca podstawą pozostałych smaków. Wi-
zualnie lody z naszej wytwórni nie są śnieżnobiałe tylko beżowe, 
co zawdzięczają właśnie starej recepturze. Do ich produkcji sto-
sujemy jajka, które rozbijamy ręcznie w specjalnie przygotowa-
nym do tego pomieszczeniu. Zakupu dokonujemy na starannie 
wybranej fermie, gdyż ma to wpływ na ostateczny smak lodów. 
Nie idziemy na skróty, nie korzystamy ze sproszkowanych pół-
produktów. Podobnie dobieramy owoce – zaopatrujemy się u re-
gionalnych producentów.

Jak tworzy się nowe smaki?

Najpierw próbujemy je w kręgu rodziny. Nie wszystkie przechodzą 
pierwsze testy. Hitem okazała się beza z malinami czy palone ma-
sło. Nasi klienci bardzo lubią też pistacje. Popularnością cieszyły 
się lody „Jamajka”, ale ze względu na zawartość rumu wymaga-
ły niższych temperatur mrożenia niż pozostałe. Musieliśmy więc 

Uruchomienie wytwórni lodów 
tradycyjnych - Dębska Kuźnia

Krzysztof Fąfrowicz

136 033 zł
beneficjent

dofinansowanie

29Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
“
Kraina Dinozaurów”

z nich zrezygnować. Próbowaliśmy też tworzyć lody okazjonalne, 
np. dyniowe. Miały dobry smak, ale jednak się nie przyjęły.

Czy śledzi pan lodowe trendy?

Wprowadziliśmy słony karmel z orzeszkami ziemnymi, ale za 
granicą ten smak nie jest popularny tak jak w Polsce. Zależne 
jest to bowiem od klimatu, co wiąże się bezpośrednio z różnymi 
potrzebami organizmu. Obecnie modna jest czarna wanilia – 
robiona na bazie palonego kokosu. Staram się bywać regularnie 
na międzynarodowych targach w Rimini we Włoszech, gdzie Ja-
pończycy przywożą lody krewetkowe. U nas nie znalazłyby one 
zbyt wielu amatorów.

Co pana inspiruje w trakcie procesu tworzenia nowych sma-
ków?

Czasami decyduje przypadek. Stolarz, który robił meble w na-
szej kawiarni opowiadał, że uwielbia połączenie pomarańczy 
z cynamonem. Pierwsza próba była nieudana, ale w końcu 
przyjechał na degustację i powiedział, że właśnie o coś takiego 
mu chodziło. Mamy ten smak w naszej ofercie.

Jest pan wierny tradycji i tworzy lody rzemieślnicze, oparte 
na regionalnych produkcjach, ale jednak jest w tym również 
nowoczesność.

Staramy się iść z duchem czasu i dlatego do oferty wprowadzi-
liśmy lody wege bez jajek z mlekiem kokosowym. Chętnych nie 
brakuje, bo jest to po prostu teraz modne. 

Czy ma pan w sobie duszę rewolucjonisty?

Chciałbym zmienić postrzeganie 
spożywania lodów jako deseru 
letniego. Powinny być przyjemno-
ścią, która towarzyszy nam przez 
cały rok. Zawsze mogą uświetnić 
przyjęcie, wesele – tak właśnie jest w Stanach Zjednoczonych. 
Dlatego też nasza Gustoria jest czynna przez cały rok. 

Do wytwórni zaglądają też ludzie z innych powiatów, bo prze-
cież oprócz lodów czeka ich jeszcze jedna atrakcja.

Dla dzieci przygotowaliśmy Park Bajek, który zajmuje prawie 40 
arów. Jego pomysłodawczynią jest moja mama. Park, który jest jej 
oczkiem w głowie, cały czas się zmienia i rozrasta. Wszystkie atrak-
cje tworzymy według własnych pomysłów. W tym roku powstał 
zwierzyniec zamieszkiwany przez wiewiórki, świnki i króliki. Mamy 
też małą ciuchcię. Lody i bajki dobrze się ze sobą komponują, 
a klienci z całej Opolszczyzny przyjeżdżają, aby chwilę pobyć w tak 
niecodziennym miejscu. Wstęp do świata bajek jest darmowy.

Wytwórnia lodów gości też przedszkolaki. Jak nawiązała się 
ta współpraca?

Zadzwoniła do mnie wychowawczyni z placówki w Ozimku i za-
pytała, czy jej podopieczni mogą zobaczyć, jak produkuje się 
lody rzemieślnicze. O wizycie zrobiło się głośno i zaczęły po-
jawiać się kolejne grupy. Jesteśmy jedyną wytwórnią w Polsce, 
która organizuje takie pokazy, z zachowaniem wszelkich zasad 
higieny i możliwością degustacji. Pobyt w Gustorii dla małych go-
ści to chwile, które pozostawiają niezapomniane wspomnienia.
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Dobre warsztaty Dobre koncerty 
firma edukacyjno artystyczna  
Ewa Kruszyna - Wojsławice

Ewa Kruszyna

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

31Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
“
Dolina Stobrawy”
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Wzrost konkurencyjności spółki 
POTIS w wyniku inwestycji 
rozwojowej w browar rzemieślniczy 
oraz podnoszenie kompetencji 
pracowników spółki - Kochłowice

POTIS Sp. z o.o.

198 737 zł
beneficjent

dofinansowanie

33Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
“
Dolina Stobrawy”



34

Czarodziejka od przywracania uśmiechu
Od godziny ósmej do dwudziestej Klaudia Patora-Haber jest w pra-
cy. W jej gabinecie pachnie olejkami eterycznymi. Gdy wchodzi 
mały pacjent, rozlega się magiczny dźwięk dzwoneczka. Zawsze 
marzyła o takim właśnie miejscu, w którym będą działy się cuda. 
I się dzieją. Co prawda nie ma czarodziejskiej różdżki tylko szpa-
tułki do pionizacji języka, ale sprawia, że pacjenci nie chcą wycho-
dzić z jej gabinetu. Jest mistrzynią w zdobywaniu zaufania nie tylko 
swoich najmłodszych pacjentów, ale również ich rodziców. Zawsze 
powtarza, że tworzą razem drużynę, która może razem osiągnąć 
właściwie wszystko. Mamy przysyłają jej wiadomości z uchwyco-
nymi wyjątkowymi momentami, gdy ich pociechy pokonują kolej-
ne bariery. Maluchy rysują laurki. Razem z nimi płacze ze szczęścia. 
Kiedyś usłyszała od mamy: – Przywróciła mi pani uśmiech. 

Na myśl o dzieciach śmieją się nawet pani oczy.

Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Właściwie od najmłod-
szych lat uwielbiałam plastikowy stetoskop, leczyłam misie i lalki. 
Marzyłam, aby być pediatrą, choć ostatecznie zostałam neurolo-
gopedą. Na początku pracy zawodowej prowadziłam szkolenie dla 
nauczycielek z gminy Strzelce Opolskie. Brała w nim udział moja 
była wychowawczyni z przedszkola, która przypomniała mi, że 
w mojej grupie była niedosłysząca dziewczynka z zaburzeniami 
komunikacyjnymi. Pani Krysia opowiadała, że już wtedy starałam 
się pomóc mojej rówieśnicy w wypowiadaniu słów, otwierałam jej 
buzię i kazałam naśladować swoje usta. Skazana więc byłam na 
bycie logopedą.

Ostatecznie przepracowała pani 26 lat w poradni psychologicz-
no-pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

Zaczynając pracę zawodową byłam z wykształcenia pedagogiem 
studiującym logopedię. Teorii uczyłam się na salach wykładowych, 
ale równocześnie zdobywałam bezcenną praktykę w pracy. Wie-
lokrotnie siedziałam nocami i szukałam rozwiązań, aby pomóc 
moim pacjentom, bo dopiero byłam na początku mojej drogi.

Co zadecydowało o założeniu własnej działalności?

W państwowej poradni nie mogłam w stu procentach oddać swego 
czasu dzieciom. Praca ta połączona jest z licznymi obowiązkami. 
Czasami więcej godzin zajmowało mi opisywanie małego pacjenta, 
tworzenie opinii i orzeczeń niż niesienie mu realnej pomocy, której 
bardzo pilnie potrzebował. Bardzo mnie to w głębi serca bolało.

Impuls przyszedł nagle?

To był długi proces. Miałam świadomość, że nie dysponuję pie-
niędzmi, które sprawią, że będę miała idealnie doposażony gabinet 
i mój czas poświęcę na to, co kocham. Kilka razy podejmowałam 
decyzję o sięgnięciu po dofinansowanie ze środków unijnych. 
W 2016 roku chciałam wystartować w naborze, ale po policzeniu 
punktów, pojawił się we mnie strach i brak wiary we własne możli-
wości. Wydawało mi się, że nie jestem w stanie napisać sama pro-
jektu. Brakowało mi determinacji i pewności siebie. 

Jednak w końcu dopięła pani swego.

Otaczały mnie dobre duchy. Jednym z nich była mama, która przy-
chodziła do poradni ze swoim dzieckiem. Namawiała mnie, żebym 
nie rezygnowała. Gdy zajrzałam na stronę naboru organizowanego 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny, to niemal dwa 
tygodnie nie odchodziłam od komputera. Przelewałam moją wizję 
na papier, ale to właśnie ta mama pomogła mi prawidłowo wypeł-
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nić dokumenty. Czasami ogarniało mnie zniechęcenie, szczegól-
nie gdy rozliczaliśmy co do grosza dwieście pozycji umieszczo-
nych w moim wniosku. Teraz, z perspektywy czasu wiem, że warto 
było odważyć się i zrealizować swoje marzenie.

Nie miała pani kłopotu z pozyskaniem klientów?

Od kilkudziesięciu lat służę pomocą wielu rodzinom. Wielu nie by-
łam w stanie pomóc, gdyż czas w poradni państwowej był ściśle 
podzielony: na terapię, diagnozę, zespoły orzekające i wiele innych 
obowiązków. Tymczasem termin rozpoczęcia pierwszych zajęć 
jest bardzo ważny, szczególnie w przypadku niemowlaków z zabu-
rzonym karmieniem. Teraz, gdy zajdzie potrzeba, przychodzę nawet 
na siódmą czy też zostają do późnych godzin wieczornych.

Czy można określić ile trwa terapia?

Nie ma zasad. Nauka mówienia to proces i może trwać nawet la-
tami. Najważniejsza jest pomoc całej rodziny. Często maluszki 
z opóźnionym rozwojem mowy wychowują się w domach, w któ-
rych rodzice są wykształceni, ale wiecznie zapracowani i nie mają 
czasu na pracę z dzieckiem. Wysłanie pociechy na zajęcia dodat-
kowe nie wystarczy. Najpierw obserwuję jak mama, tata i rodzeń-
stwo rozmawiają z moim pacjentem. Uczę ich sposobu mówienia, 
odpowiednich strategii, stymulacji, gdyż muszą to zrobić dla dobra 
swojego członka rodziny, z którym spędzają 24 godziny. Czasami 
wystarczą trzy miesiące, żeby zniknęła np. fizjologiczna niepłyn-
ność mówienia u przedszkolaka czy opanował głoskę „r”.

W tej pracy najważniejsze jest zaufanie?

To istotny czynnik i dlatego przyjmuję w dresie, bawię się z moimi 
pacjentami, nie boję się ubrudzić pokarmem. Muszę szukać dro-

gi porozumienia. Czasami zmieniam przebieg sesji terapeutycz-
nej, żeby osiągnąć założone wyniki. Przyjmuję sporo maluszków, 
które wypowiadają zaledwie kilka podstawowych słów. Często nie 
umieją nawiązać kontaktu, są sfrustrowane, a braki komunikacyj-
ne rekompensują agresją. Staramy się budować pierwsze dźwięki 
poprzez zabawę, ruch, działanie. Uczę je kontaktu wzrokowego, na-
śladowania, ruchu do mówienia. Razem skaczemy na trampolinie, 
dobieram odpowiednie zabawki, mające zaktywizować dziecko do 
mówienia. Do tego potrzebne jest bezwzględne zaufanie.

Opracowała pani swoją własną metodę?

Tak, ale ciągle mam wrażenie, że wiem za mało i się dokształ-
cam. Logopedia rozwija się bardzo intensywnie, więc staram się 
być cały czas na bieżąco. Jestem zwariowana na punkcie ekologii, 
więc wszystko w gabinecie mam z drewna – łącznie z zabawkami. 
Krzesełka i stoliki są dostosowane do standardów moich małych 
pacjentów. Włączam nawilżacz powietrza, żeby lepiej im się oddy-
chało. Zależy mi, żeby czuły się u mnie bezpiecznie, jak w domu. 
Do tego potrzebny jest przede wszystkim spokojny terapeuta i wy-
ciszeni rodzice. Maluszek musi mieć poczucie sukcesu. Jeśli czuje 
się szczęśliwy, efekty przychodzą o wiele szybciej.

Utworzenie gabinetu 
neurologopedycznego   
w Strzelcach Opolskich

Klaudia Patoła-Haber

70 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
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Utworzenie gabinetu 
logopedycznego świadczącego 
stacjonarne oraz mobilne usługi 
na obszarze Krainy Świętej Anny – 
Krapkowice

Natalia Feliniak-Wietrzyk

70 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Stworzenie innowacyjnej,  
mobilnej myjni parowej  
na obszarze LGD- Kraina  
św. Anny - Walce

Mario Wieczorek

70 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Przepustka do tworzenia
Anna Sinkowska znalazła swój sposób na życie. Czasami zastana-
wia się nad tym, że nawet nie musiała szukać. Po prostu urodziła 
się uzdolniona artystycznie. Od dziecka lepiła z plasteliny, rysowała, 
malowała jak wszystkie jej koleżanki, ale dorośli kręcili z niedowie-
rzaniem głową nad jej pracami. Otrzymała talent, który sprawia, że 
jej dzieła mają duszę. Pracownia przy domu to ziszczenie jej ma-
rzeń. Gdy siada przy muzyce i bierze pędzel do ręki, czas zaczyna 
biec zupełnie inaczej.

Czy ma pani wykształcenie artystyczne?

W gimnazjum i liceum startowałam w konkursach szkolnych, ale 
również fascynowała mnie muzyka. Brałam udział w musicalach. 
Po maturze chciałam zdawać na Akademię Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, ale ostatecznie zdecydowałam się na kierunek Histo-
ria Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Głowę miałam przepeł-
nioną tysiącami teorii, ale bardzo brakowało mi zajęć manualnych. 
Przez pewien czas brałam udział w kursach rysunku i malarstwa. 
Myślałam, żeby dodatkowo rozpocząć studia na ASP, choć sztuka 
współczesna i nowoczesne formy niezupełnie do mnie przema-
wiały. Szukałam więc dalej.

I znalazła pani?

Zawsze kochałam zabytki i sztukę, więc postawiłam na trzyletnie 
studia w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we 
Wrocławiu o specjalności Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. 

Wreszcie uczestniczyłam w zajęciach praktycznych, co mnie 
uskrzydlało. Wcześniej nie miałam większego kontaktu z rzeźbą. 
Zafascynowało mnie sztukatorstwo oraz zajęcia z rzeźbiarstwa, 
na których po raz pierwszy zetknęłam się z gliną. 

Jak wykorzystała pani swoje umiejętności?

Cały czas się szkoliłam i zastanawiałam, co faktycznie da mi speł-
nienie. Myślałam o zatrudnieniu w muzeum lub innej instytucji 
kulturalnej. Ostatecznie podjęłam pracę w artystycznej pracowni 
kamieniarsko-rzeźbiarskiej w Wiązowie, gdzie pod okiem właści-
ciela firmy, absolwenta ASP, wiele się nauczyłam. Tworzyłam rzeźby 
nagrobkowe oraz pracowałam z ceramiką, płaskorzeźbami cera-
micznymi, tworzyłam motywy sakralne i roślinne. 

Dzieciństwo spędziła pani w Świnoujściu. Skąd decyzja, aby 
szukać pracy na Opolszczyźnie?

Rodzice pochodzą spod Brzegu, ale ze względu na zawód ojca prze-
prowadzili się do Świnoujścia, gdzie się urodziłam i spędziłam 20 
lat. Rodzinne strony zawsze były mi jednak bliskie, zdecydowałam 
się więc na studia we Wrocławiu. Stąd również pochodzi mój mąż. 
Poza tym kocham góry, do których mam teraz zdecydowanie bliżej. 

W którym momencie zdecydowała się pani na własną działal-
ność?

Właściwie zastanawiałam się nad tym już na studiach. Była to dla 
mnie ciekawa opcja, bo wiązała się z zarządzaniem własnym cza-
sem, byciem niezależnym i decydowanie o kierunku pracy twór-
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czej. Na jednym z okolicznych festynów rozmawiałam z członkami 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, 
którzy promowali swoją działalność. Dostałam pakiet informacyjny. 
Gdy okazało się, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania, 
nie zastanawiałam się nawet przez chwilę. 

Czy nie było szans realizacji marzeń bez wsparcia finansowego 
środków unijnych?

Na pewno byłoby zdecydowanie trudniej. Sam profesjonalny, nowy 
piec do ceramiki to koszt dobrego samochodu. Nie byłoby mnie na 
to stać. 

Jest pani artystyczną duszą, a napisanie wniosku to czysta 
ekonomia. Nie bała się pani tego wyzwania?

W napisaniu wniosku wspierał mnie mąż. Udało nam się stworzyć 
biznesplan, który przeszedł kolejne etapy. W marcu 2020 roku po-
wstała w Szydłowicach moja firma Artisana. 

Czym zajmuje się pani obecnie?

Od czasu studiów maluję na porcelanie, ale korzystałam wtedy 
z materiałów amatorskich, które można było wypalać w domo-
wym piekarniku. Nie było to jednak zbyt trwałe. Dopiero posiada-
nie własnego, profesjonalnego pieca, gwarantuje mi osiągnięcie 
odpowiedniej temperatury (powyżej 1 000 stopni Celsjusza), dzięki 
czemu nie muszę się obawiać o jakość moich rękodzieł i mogę 
wykorzystywać fachowe materiały (farby, szkliwa, glinę, złoto). Cały 
czas zdaję sobie jednak sprawę, że wiele jeszcze muszę się na-

uczyć. Chciałabym opanować rzeźbienie na kole garncarskim 
i wytwarzanie garnków czy kubków.

Ma pani swój indywidualny styl, który wyróżnia pani wyroby?

Stawiam na realizm. Jestem w stanie wyrzeźbić w glinie i nama-
lować na ceramice praktycznie wszystko, czego zażyczy sobie 
klient. Mogą to być zwierzęta ze zdjęcia, architektura, motywy ro-
ślinne, itp. To właśnie odróżnia mnie od większości firm, które mają 
najczęściej własne, ustalone wzornictwo. Klienci chwalą sobie in-
dywidualność moich produktów, dzięki czemu otrzymują coś nie-
powtarzalnego, czego nie można kupić w sklepie. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się też płaskorzeźby lub kafle z ornamentami 
kwiatowymi, będące ozdobą kuchni. 

Jak reklamuje pani swoje wyroby?

Moje produkty same się reklamują tzw. drogą pantoflową. W przy-
szłości chciałabym wziąć udział w jarmarkach, regionalnych targach 
lub wystawić się w czasie okolicznych festynów. Ludzie odchodzą 
od produktów tworzonych seryjnie i szukają czegoś oryginalnego. 
Tworzę również prace według własnych projektów. Pomysły podsu-
wa mi przede wszystkim natura, a biorąc pod uwagę jej różnorod-
ność i mnogość wzorów, inspiracji nigdy mi nie zabraknie.

Stworzenie działalności 
gospodarczej zajmującej się 
produkcją i zdobieniem ceramiki, 
wykonywaniem malowideł i obrazów 
- Szydłowice

Anna Sinkowska

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

41Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
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Budowa skateparku  
oraz ujeżdżalni dla koni  
w Januszkowicach

KSAWUŚ Janusz Zając

300 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Podwyższenie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia przez 
wyposażenie warsztatu 
samochodowego - Gogolin

Bernard Lipka BENO

298 363 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Być szczęśliwą przez cały rok
W jej domu rodzinnym zawsze pełno było zwierząt: chomiki, pieski, 
kotki, króliki czy świnki morskie. Joanna Marek-Grębska ukończy-
ła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
we Wrocławiu. Po podjęciu pracy w korporacji uświadomiła sobie, 
że nie chce jednak podążać obraną drogą i bliższa jest jej praca 
z czworonogami. Jej podopieczni uwielbiają do niej powracać. Nie 
mogą zrobić laurki, ale całym sobą wyrażają zadowolenie z pobytu 
w hotelu. Praca pani Joanny trwa siedem dni w tygodniu przez całą 
dobę, ale dzięki temu jest szczęśliwa przez cały rok. Jako behawio-
rystka, psycholog zwierzęcy, trener, hotelarz i świetliczanka, czuje 
się spełniona.

Czy to była trudna decyzja, żeby jednym cięciem wszystko 
zmienić?

To był raczej świadomy proces. Coraz więcej przemawiało za tym, 
że nie chcę spędzić całego życia w korporacji. Poszukiwałam 
swojej drogi. Nie czułam się usatysfakcjonowana tym, co robię, 
więc zaczęłam studia podyplomowe w Warszawie, w Polskiej Aka-
demii Nauk na kierunku psychologii zwierząt. Ukończyłam ponad 
dwadzieścia różnych szkoleń u różnych trenerów – nawet zagra-
nicznych. Coraz bardziej krystalizował mi się pomysł stworzenia 
kompleksowego centrum, w którym właściciel będzie mógł zosta-
wić swojego pupila, jak w drugim domu. 

Wierzy pani w przypadki? Co zadecydowało o tym, że zrealizo-
wała pani swój zamiar?

Nie sądzę, że to przypadek. To było mi pisane. Śledziłam różne moż-
liwości finansowania, bo miałam świadomość, że nie dysponuję 
gotówką, dzięki której mój plan przeobrazi się w rzeczywistość. 
Trafiłam do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, gdzie akurat zaczęły się 
nabory. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Przeprowadziłam się 
z małego mieszkania w Nysie do wsi Niwnica, gdzie kupiłam prawie 
półhektarową działkę. 

Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka szkoleń dla psów zbiegło 
się również z ważnym wydarzeniem w pani życiu prywatnym.

Śmieję się, że równocześnie realizowałam dwa projekty z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gdy byłam w ciąży – pisałam biz-
nesplan. Gdy urodziła mi się córka – zaczynałam budowę. Hania 
jest więc symbolem sięgania po marzenia. Stworzyłam psi raj: ho-
tel, świetlicę, do której czworonogi trafiają na kilka godzin oraz SPA. 
Wprowadziłam dodatkową funkcjonalność, tzw. samoobsługową 
kąpiel. Czasami właściciele sami chcą odpowiednio wypielęgno-
wać swojego pupila. U mnie mają taką właśnie możliwość. 

Skąd idea stworzenia ośrodka, w którym zwierzę czuje się tak 
komfortowo?

Często w czasie tresury otrzymywałam zapytania, czy znam kogoś, 
kto mógłby zaopiekować się psem. To duży problem dla właścicie-
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li, gdy nie mogą zapewnić opieki swoim czworonogom. Zarówno 
hotel, jak i świetlica są w tym momencie świetnym rozwiązaniem. 
Jako psycholog, starałam się zapewnić komfortowe warunki, da-
lekie od klatek czy kojców. Moi podopieczni mieszkają razem, jeśli 
dobrze czują się w swoim towarzystwie. Niektórzy z nich potrzebują 
jednak odosobnienia, bo są schorowani lub starsi. W takich przy-
padkach otrzymują oddzielne pokoiki. Budynek ma podgrzewane 
podłogi. Każdy z siedmiu psów, które mogę przyjąć, ma zagwa-
rantowany godzinny spacer wśród łąk i pól na dziesięciometro-
wej smyczy. Do ich dyspozycji przygotowałam również trzy duże 
wybiegi z atrakcjami. Równocześnie mogą przebywać na dworze, 
nawet jeśli nie przypadną sobie do gustu.

Stara się więc pani zlikwidować wszystkie stresogenne czynni-
ki. Bywają jednak psy, z którymi miała pani kłopot?

Dla dobra moich podopiecznych nie przyjmuję psów agresywnych, 
dzięki czemu lubią do mnie wracać. Owczarek szwajcarski Madox 
poznaje drogę, którą jedzie i nie może się doczekać, gdy wypadnie 
z samochodu. Biegnie pierwszy do drzwi, nie patrząc na opieku-
nów. Czasami nawet dzwonią, że pies za mną tęskni po dłuższym 
pobycie. Staram się, aby w trakcie pobytu właściciel miał kontakt 
ze swoim pupilem. Wysyłam zdjęcia, smsy, a nawet zdarzyło się 
łączenie przez komunikatory.

Zapewne w czasie świąt ma pani największe obłożenie?

W grudniu 2017 roku przybyły dwie pierwsze klientki na okres świą-
teczno-noworoczny: owczarka niemiecka Juki i Melisa – rasy bor-
der collie. W sylwestra puszczałam im przez głośniki wyciszającą 
muzykę, żeby nie denerwowały ich wystrzały, miały też włączone 
światło. Zainteresowanie rośnie w okresie urlopowym. Sporo klien-
tów jest z okolic Nysy, ale również z Prudnika, Opola czy Głuchołaz. 
Bywają też sytuacje losowe, np. gościłam psa rasy husky, którego 
pani była operowana w szpitalu w Polanicy Zdroju. Moi podopieczni 
przyjeżdżają z całej Europy, np. Szwecji, Holandii, Niemiec, Francji, 
Belgii. W święta często mam „zagraniczniaków”, ale dogadujemy 
się bez problemu, bo wychowywani są w polskich rodzinach. 

Psychologia zwierząt i ludzi ma ze sobą coś wspólnego?

Oczywiście, że tak. Najnowsze badania dowiodły, że łączy nas bar-
dzo wiele mechanizmów psychologicznych, jak nawiązywanie 
więzi, podobnie przebiega proces uczenia. Im dłużej pracuję ze 
zwierzętami, tym więcej widzę podobieństw, szczególnie w zakre-
sie behawioralnym. Pracuję w oparciu o obserwację. Zapraszam na 
spotkanie całą rodzinę, aby uchwycić wzajemne relacje. Zwierzę 
zawsze „powie” z czym ma problem.

Rozszerzenie prowadzonej 
działalności, wprowadzenie 
innowacji w istniejącej „Szkole  
dla psów - DogExpert” poprzez 
budowę wielofunkcyjnego ośrodka 
szkoleń dla psów wraz z hotelem  
dla zwierząt - Niwnica

47Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Joanna Marek-Grębska  
Szkoła dla psów i usługi 
psychologiczne

295 313 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Centrum Rekreacji Wodnej - 
utworzenie mobilnego muzeum 
Kanału Gliwickiego wraz  
z infrastrukturą rekreacyjną - Ujazd

Excellent Agencja Promocyjno-
-Usługowa Ewa Sternal

300 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

49Stowarzyszenie Kraina św. Anny
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Podjęcie działalności gospodarczej 
- „HAFFI HOF” Marcin Szindzielorz - 
Złotniki

Marcin Szindzielorz

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Energia na wyciągnięcie ręki
Ireneusz Smal jest „człowiekiem orkiestrą”. Angażuje się w przed-
sięwzięcia, w które wierzy. Patrzy dalej niż inni, starając się przewi-
dzieć konsekwencje nie tylko w skali mikro, ale również globalnej. 
Działa w lokalnych stowarzyszeniach, pomaga innym na ile jest to 
możliwe, stara się naświetlić ważne problemy i rozwiązać te o jesz-
cze większej komplikacji. Jako inżynier budownictwa po Politech-
nice Opolskiej stawia na solidny fundament.

Wiele lat pracował pan w urzędzie gminy w Polskiej Cerekwi. 
Brał pan udział w realizacji renowacji zamku współfinansowa-
nego ze środków europejskich.

Ze środkami unijnymi miałem do czynienia od 2004 roku. Moja 
funkcja związana była z realizacją inwestycji, które w zdecydowa-
nej większości przeprowadzała gmina ze wsparciem z różnych 
europejskich oraz rządowych i samorządowych programów. Jedną 
z największych inwestycji była rewitalizacja zamku w Polskiej Ce-
rekwi – wsparcie wyniosło wówczas blisko 5 mln złotych. Miałem 
doświadczenie oraz wiedzę niezbędną w pozyskiwaniu – z sukce-
sem – środków zewnętrznych. Wpadłem więc na pomysł zrealizo-
wania własnego projektu i utworzenie działalności gospodarczej. 

Skąd dowiedział się pan o możliwości pozyskania środków?

Miałem sporo szczęścia, gdyż Stowarzyszenie Euro-Country – LGD 
działające w Polskiej Cerekwi ogłosiło nabór wniosków na dofinan-
sowanie takich pomysłów, jak moje. Przeprowadziłem rozmowy 
z osobami zarządzającymi. Dzięki ich wsparciu wiedziałem, że to 

jest dobry kierunek. Bez pozyskanego dofinansowania nigdy nie 
byłoby mnie stać na tak dużą zmianę w moim życiu.

Na co przeznaczył pan uzyskane środki?

Na mojej posesji stał budynek gospodarczy, którego od lat nie 
użytkowałem. Przebudowałem go i stworzyłem z niego „pokazo-
wy budynek samowystarczalny”, dzięki czemu zyskał nową funk-
cjonalność. Dokonałem zakupu urządzeń i instalacji związanych 
z odnawialnymi źródłami energii: pompy ciepła, fotowoltaika. Za-
montowałem je tak, żeby klient mógł je zobaczyć i zrozumieć me-
chanizm ich działania, łącznie z aparaturą oraz urządzeniami do 
programowania. 

Stworzył więc pan eksperymentalny obiekt, gdzie można po-
znać mechanizmy działania przyrody czy też fizyki?

Jest to nowoczesna technologia, stosowana od niewielu lat na tak 
dużą skalę w Polsce. Zależało mi, aby każdy klient zainteresowa-
ny tymi rozwiązaniami mógł przyjechać i sprawdzić jak działają 
w praktyce. Inwestycje ekologiczne nie są tanie, więc oprócz sa-
mej świadomości, ważna jest funkcjonalność oraz możliwość 
sprawdzenia działania takiego układu, niezależnie czy jest to obiekt 
mieszkalny, administracyjny czy przemysłowy. 

Dzięki temu obiekt staje się w pewnym momencie samowy-
starczalny?

Oczywiście. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że 
dzięki energii słonecznej tworzy się prąd, który zasila pompę ciepła, 
a ta poprzez wymianę ciepła ogrzewa przez cały rok wodę użyt-
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kową, m.in. dla celów grzewczych, bez stosowania dodatkowych 
źródeł ciepła, jakimi są kotły spalinowe.

Czy wydatek inwestycyjny nie odstrasza chętnych?

Dyrektywy unijne nałożyły na nas pewne obowiązki, jeśli 
chodzi o ograniczenie emisji gazów do otoczenia. Trzeba od 
czegoś zacząć, aby ratować środowisko. Przedstawiam moim 
klientom wydatki inwestycyjne, koszty utrzymania, prezen-
tuję korzyści. Po kilku latach odczuwalna jest stopa zwrotu, 
a w późniejszym czasie pojawiają się pierwsze oszczędno-
ści. Powietrzna pompa ciepła, np. dla ogrzania przeciętnego 
domu mieszkalnego nie jest dużo droższa od dobrej jakości 
kotła na pellet. Ponadto obsługa instalacji wygląda zupełnie 
inaczej, bo nie absorbuje czasu. Raz zaprogramowana – działa 
nieprzerwanie.

Pod koniec 2020 roku otrzymał pan pozwolenie na użytkowa-
nie. Kim byli pana pierwsi klienci?

Moi znajomi z Polskiej Cerekwi i okolicznych miejscowości, 
którzy od jakiegoś czasu nosili się z zamiarem założenia np. 
fotowoltaiki. Zależało im na oszczędności związanej z produk-
cją prądu do celów domowych. Chcieli wiedzieć, jak wygląda 
zużycie prądu w skali roku, jak działa instalacja fotowoltaiczna, 
ile jest w stanie wyprodukować prądu w skali roku i ile będzie 
można oddać go do sieci. Kilka osób w tym roku zdecydowało 
się na rozwiązania, które im zaprezentowałem. Skupiam się na 
mieszkańcach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ze wzglę-
du na bliskość realizacji przyszłych inwestycji.

Pompa ciepła to inwestycja, którą powinno się zrobić w mo-
mencie budowy?

W przypadku istniejących obiektów wymiana sprawnie działają-
cej instalacji na bardziej oszczędną to bardzo duży i nie do końca 
uzasadniony wydatek. Wiąże się z zakupem urządzeń, remontem 
całego budynku, łącznie ze zrywaniem posadzki czy ingerencją 
w wykończone ściany. Inaczej jest w nowo powstających obiek-
tach, gdzie możemy ją zaprojektować od podstaw, wykorzystując 
jej pełną funkcjonalność. Zajmuję się projektowaniem, nadzorem 
i kierowaniem budowy, więc klientów rozpoczynających proces 
budowlany od podstaw zachęcam do wdrażania nowych technolo-
gii. Często istotna jest termoizolacja, gdyż im bardziej zabezpieczy-
my nasz budynek przed utratą ciepła, tym mniejsze w przyszłości 
poniesiemy koszty.

Obecnie kieruje pan takimi inwestycjami?

Tak. Zaproponowałem moim klientom zastosowanie pompy ciepła, 
jako źródła ciepła oraz fotowoltaikę. Nadzoruję kilka budów dom-
ków jednorodzinnych, w których mają zastosowanie te rozwiązania. 
To co zobaczyli na mojej farmie pokazowej, przekonało ich do pod-
jęcia pozytywnych decyzji.

Consulting Projektowanie i Nadzór 
Budowlany Ireneusz Smal - Polska 
Cerekiew

Ireneusz Smal

100 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

53Stowarzyszenie 
“
Euro-Country”
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Zakup sprzętu do realizacji  
nowych usług salonu 
kosmetycznego Magda M - 
Namysłów

Day Spa Salonik Magda M  
Magdalena i Lech Mróz s.c.

69 000 zł
beneficjent

dofinansowanie

55Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
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Utworzenie działalności 
gospodarczej zajmującej się 
usługami fizjoterapeutycznymi  
wraz z produkcją lasów w szkle – 
Szydłowice

Zbigniew Piotrowski

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Drewno od pokoleń
Mariusz Roskosz miłość do drewna ma w genach. Jego dzieciń-
stwo łączy się z warsztatem i specyficznym zapachem lasu, któ-
ry długo pozostawał na ubraniu, gdy wracał do domu. Zaczynał 
jako mały chłopiec od wynoszenia trocin, przechodząc kolejne 
etapy produkcji. Dziś jego córki zaglądają do zakładu. Przekazuje 
im pasję, która na stałe wpisała się w rodzinną historię. Nie mu-
szą wynosić trocin, bo robi to nowoczesny wyciąg, ale poznają 
tajemnice wielopokoleniowego biznesu. Nadal towarzyszy im ten 
sam zapach drewna. Pan Mariusz wierzy, że kiedyś razem będą 
prowadzić rodzinny interes.

Dlaczego zdecydował się pan założyć własny biznes?

Mój dziadek był stolarzem i robił właściwie wszystko, co można 
było stworzyć z drewna: od płotów po furtki. Tato – jako pierwszy 
w rodzinie – rozpoczął specjalizację, skupiając się na oknach, 
okiennicach i częściowo drzwiach. Chciałem zaistnieć samo-
dzielnie jako producent drzwi. Mieszkaliśmy w Boguszycach 
na terenie zalewowym i właśnie lokalizacja domu pomogła mi 
w podjęciu ostatecznej decyzji. Szukałem terenu, na który nie 
wedrze się woda, gdyby doszło do powodzi. W sąsiedniej wsi 
znalazłem odpowiednią działkę i zacząłem wszystko na swój 
rozrachunek.

Powstał więc w Chrzowicach zakład stolarski, w którym nie 
brakuje innowacyjnych rozwiązań.

Właśnie wykańczamy halę z nowoczesnym parkiem maszyno-
wym. Bardzo trudno jest o wykwalifikowanych pracowników, więc 
ciągle szukałem alternatywnych rozwiązań w Internecie. Niespo-
dziewanie na stronie Partnerstwa Borów Niemodlińskich znala-
złem informację o dofinansowaniu związanym z rozwojem firmy. 

Czego panu brakowało?

Bywam na licznych specjalistycznych targach zarówno w Polsce, 
jak i za granicą, gdzie zetknąłem się z maszyną CNC pięcioosio-
wą do obróbki drewna, która wykonuje drzwi, zastępując kilku 
specjalistów. Pracownik obsługujący maszynę musi jedynie 
umieć ją załadować ramiakami drewnianymi, wczytać program 
modelu drzwi, rodzaj obróbki, a wszystkie precyzyjne prace wy-
kona centrum obróbcze CNC. Zdecydowanie było to poza moim 
zasięgiem finansowym. W okolicy nikt tego nie miał, więc chcia-
łem być konkurencyjny. 

Czy człowiek może wykonać to samo co specjalistyczna ma-
szyna?

Nie zrobi tego tak dokładnie i w tak krótkim czasie. Nakład środ-
ków i ludzi zaangażowanych w stworzenie takich drzwi ma 
wpływ później na cenę. Centrum obróbcze ma możliwość z ze-
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garmistrzowską precyzją wyprodukowania powtórnie identycz-
nego produktu. 

Pana zakład idzie z duchem czasu, bo postawił pan na nowe 
technologie.

Tak właśnie jest. Tradycja jest niezmiernie ważna i ją kultywu-
ję, ale trzeba iść z postępem. Czasy się zmieniają, więc kto 
zostaje w tyle, ten nie jest w stanie zadowolić klienta. Ten zaś 
oczekuje produktu najlepszej jakości, wykonanego w terminie, 
z nowoczesnymi rozwiązaniami w rozsądnej cenie. Zatrudniam 
dziesięć osób, z którymi tworzymy drzwi, które zostaną w domu 
naszych klientów dziesiątki lat. 

Co to znaczy, że dostosowuje pan stolarkę drzwiową do po-
trzeb i gustów swoich klientów?

Tym również odróżniamy się od sklepów budowlanych. Ktokol-
wiek zamówi u nas drzwi i będzie chciał inny model niż jeden 
z czterystu, które posiadamy w ofercie, to je wykonamy. Przed 
zakupem centrum obróbki również mogłem to zrobić, ale na-
kład pracy pod indywidualne zamówienie wielokrotnie przekra-
czał cenę drzwi produkowanych masowo. Teraz wystarczy, że 
raz zaprogramuję maszynę i koszt pojawia się przy tworzeniu 
pierwszej sztuki, a każde kolejne drzwi nie generują już dodat-
kowych wydatków. Są one świetne gatunkowo, mają nie tylko 

odpowiednią grubość, ale również zupełnie inne wykończenie 
i wykonanie.

Otrzymuje pan nietypowe zamówienia?

Często się to zdarza. W naszej stolarni projektowej tworzymy 
komputerowe wizualizacje, dopasowując drzwi do stylu budyn-
ku i jego kolorystyki.  Robiliśmy zamówienia indywidualne, jak 
np. rzeźby węży na drzwiach czy skrzydła czterometrowej wy-
sokości. Duży nacisk kładziemy też na bezpieczeństwo, zabez-
pieczając nasze drzwi zamkami ryglowanymi wielopunktowo. 
Na indywidualne zamówienie montujemy też rygle blokujące 
anty wyważeniowe – nawet po odcięciu zawiasu uniemożliwia-
ją otwarcie drzwi, a także bezpieczne szyby antywłamaniowe, 
które są sklejane specjalną folią uniemożliwiające szybkie wła-
manie nawet przy użyciu łoma.

Skąd są pana klienci?

Właściwie z całej Polski południowej oraz Niemiec. Jestem spad-
kobiercą rodzinnej tradycji, więc od lat nasze nazwisko istnieje 
na rynku. Najlepszą reklamą jest „poczta pantoflowa” i jakość 
naszego produktu. 

Rozwój firmy Mariusz Roskosz Zakład 
Stolarski „Roskosz”- Chrzowice
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Mariusz Roskosz Zakład  
Stolarski „Roskosz”

297 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Utworzenie firmy świadczącej  
usługi organmistrzowskie – Grabie

Jakub Mizera

60 000,00 zł
beneficjent

dofinansowanie

61Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
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Założenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług związanych 
z renowacją mebli oraz produkcją 
mebli, ozdób i elementów 
dekoracyjnych z drewna 
i materiałów z upcyclingu - 
Strzeleczki

Izabela Kurpiela

60 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Założenie działalności gospodarczej 
pod nazwą „Opolska Szkoła  
Arborystyki” w zakresie usług  
szkoleniowych oraz usług  
związanych z pielęgnacją i wycinką 
drzew z siedzibą  w miejscowości 
Kuźnica Katowska

Tomasz Jagoda

50 000 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Utworzenie i urządzenie szlaku 
gąsek na terenie wsi Gąsiorowice  - 
„Szlak Gąski produktem lokalnym 
Gąsiorowic”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  
Gąsiorowice

58 786 zł
beneficjent

dofinansowanie
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Rybactwo wyssane z mlekiem matki
Jakub Roszuk nie urodził się z wędką w ręku, ale od dziecka wie-
dział, że trzeba iść za swoim przeznaczeniem. Jego tato był ho-
dowcą ryb w Gosławicach pod Koninem, więc pokochał ten spo-
sób spędzania czasu. Pasję postanowił kontynuować zawodowo, 
dzięki czemu codziennie budzi się ze świadomością, że jest na 
dobrej drodze. Biegnie ona między kilkunastoma stawami Poliwo-
da w Biestrzenniku. Razem z synem i córką spacerują w miejscu, 
które nie tylko jest pracą, ale również sposobem na życie.

Urodził się pan w Koninie, a jednak od 17 lat mieszka pan na 
Opolszczyźnie. 

Pochodzę z rodziny rybackiej. Po ukończeniu technikum rybackie-
go w Sierakowie kolejnym krokiem były studia na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku Rybactwo. Czasa-
mi mam wrażenie, że wyssałem bycie rybakiem z mlekiem matki. 
Po ukończeniu edukacji mogłem wrócić do rodzinnego gospo-
darstwa rybackiego, ale postawiłem na samodzielność. Chciałem 
dojść do wszystkiego sam i zacząłem jako hodowca na Poliwo-
dzie, potem zostałem kierownikiem ośrodka, ichtiologiem okręgu, 
dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Wraz z kolegami stworzyłem jako lider Rybacką Lokalną Grupę 
Działania „Opolszczyzna”, której  zostałem prezesem. Cieszę się 
z dokonanego wyboru, szczególnie gdy wiem, że tato jest ze mnie 
dumny.

Biestrzynnik znają nie tylko miłośnicy natury, ale również czę-
sto zaglądają tu turyści. Czy tak magiczna enklawa istniała tu 
zawsze?

To wieś, która ma stawy ze stanowiskami wędkarskimi, będący-
mi własnością Okręgu PZW Opole, kąpielisko. Ponad 45 hektarów 
zajmują hodowlane stawy Poliwoda. Powstały w latach 60. XX wie-
ku i zostały przekazane Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Od 
tamtej pory wiele się zmieniło. Nie ma już śladu po starych bu-
dynkach, które zostały odrestaurowane. Miejsce to zmienia się 
z każdym rokiem. Ideą ośrodka była produkcja materiału zarybie-
niowego różnych gatunków ryb. Na początku hodowano tu pstrąga 
potokowego i troć.

Teraz jednak macie o wiele więcej gatunków.

Wraz z rozwojem i modernizacją naszego ośrodka pojawiały się 
nowe potrzeby. Powstały stawy karpiowe. Dziś hodujemy lipienia, 
karpia, lina, świnkę, brzanę, jazia, sandacza, pstrąga tęczowego. 
Przeznaczone są na zarybianie wód otwartych, czyli wpuszczane 
np. do rzek i do zbiorników zaporowych na terenie województwa 
opolskiego. Trafiają też do stawów czy żwirowni, będących pod 
opieką PZW, zajmujących dziewięć tysięcy hektarów. W 2003 roku 
rozpoczęliśmy hodowlę pstrąga tęczowego z przeznaczeniem do 
konsumpcji oraz modernizację jedynej na Opolszczyźnie wylę-
garni ryb. Stał się tak sławny, że można było w menu zakopiań-
skich restauracji znaleźć pozycję „pstrąg tęczowy poliwodzki”. 

Co skłoniło Pana do sięgnięcia po środki unijne?

Przede wszystkim siłą napędową naszych działań są liczne po-
trzeby. Musieliśmy zmodernizować nasze obiekty, dokonać zaku-
pu sprzętu potrzebnego do hodowli. Nie możemy stać w miejscu 
i musimy rozwijać nasz ośrodek. Dotacja pozwoliła nam na zago-
spodarowanie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy i dalszy 
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rozwój ośrodka, dzięki czemu powstała np. patroszalnia ryb, ku-
piliśmy agregat zabezpieczający ośrodek w prąd, tak bardzo po-
trzebny, gdy pojawią się przerwy energetyczne.  

Dotacja unijna została też przeznaczona na wykonanie insta-
lacji natleniającej, w których hodowane są pstrągi. Czy te dzia-
łania były potrzebne?

To było dla nas priorytetowe. Pstrąg jest bardzo wrażliwą rybą 
i zmieniające się warunki klimatyczne sprawiły, że od około ośmiu 
lat zaczęły się poważne kłopoty. Zbyt wysokie temperatury i brak 
opadów miały wpływ na zmianę ilości i jakości wody z rzeki Libawy 
i potoku Prószkowskiego, które zasilają nasze stawy. Dochodziło 
do zakwitów wody a nawet do śnięcia ryb. Musieliśmy szukać no-
wych rozwiązań, żeby zabezpieczyć i utrzymać hodowlę. Nowo-
czesnym rozwiązaniem w takim przypadku jest sztuczne wpro-
wadzenie tlenu, uniezależniając się od procesów zachodzących 
w rzece. W ten sposób uzyskaliśmy autonomię. Jesteśmy w stanie 
zagwarantować odpowiednie natlenienie nawet małej ilości wody, 
dzięki czemu ryby sobie świetnie radzą.

Czy rośnie zapotrzebowanie na pstrąga?

Cały czas. Polska znajduje się w czołówce europejskich produ-
centów. Potentatami są hodowcy z północy naszego kraju, którzy 
rocznie produkują ponad 500 ton pstrąga. Z naszej hodowli otrzy-
mujemy rocznie 30 ton pstrąga i 40 ton karpia oraz pozostałych 
ryb. Nie chcemy jednak konkurować z prywatnymi hodowlami. 
Jesteśmy stowarzyszeniem, którego podstawowym celem jest 
zabezpieczenie materiału własnego na zarybienie czy utrzymanie 
pewnych gatunków ryb. Interes środowiskowy jest dla nas waż-

niejszy niż profity finansowe. Hodowla pstrąga ma zrekompenso-
wać koszty działań związanych z naturą. Dzięki akcjom promocyj-
nym realizowanym przez RLGD „Opolszczyzna”, pstrąg ten trafia 
do opolskich restauracji. 

Czy ma pan kolejne plany odnośnie pstrąga?

Będziemy dążyć do odcięcia się w przyszłości od zasilania w stu 
procentach wodą z rzeki, aby ograniczyć zasoby naturalne. Do-
celowo chcemy wprowadzić obiegi zamknięte lub półzamknięte. 
Są to systemy ekologiczne polegające na odzyskiwaniu wody po 
odpowiednim jej oczyszczeniu i ponownym wprowadzeniu do 
obiegu. Wszystko pędzi do przodu, więc musimy nadążać za no-
woczesnością, która pozwala efektywniej realizować nasze cele. 

Rozbudowa i adaptacja Ośrodka 
Zarybieniowego Poliwoda  
w Biestrzynniku

69Rybacka Lokalna Grupa Działania 
“
Opolszczyzna”

Okręg Polskiego Związku  
Wędkarskiego w Opolu

213 064 zł
beneficjent

dofinansowanie



70 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 71

Przebudowa drogi gminnej  
ulicy Kilińskiego w Białej

Gmina Biała

503 544 zł
beneficjent

dofinansowanie



72 Program Operacyjny 
“
Rybactwo i Morze” 73Rybacka Lokalna Grupa Działania 

“
Opolszczyzna”

Budowa przystani wodnej  
w Nowych Siołkowicach

Gmina Popielów

300 000 zł
beneficjent

dofinansowanie



74 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 75

Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1738 O Grodziec - Zębowice  
na odcinku Grodziec - Knieja

Powiat Oleski

2 423 785 zł
beneficjent

dofinansowanie



76 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 77

Budowa oczyszczalni ścieków  
w Maciejowicach

Gmina Otmuchów

875 357 zł
beneficjent

dofinansowanie



78 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 79

Przebudowa i rozbudowa drogi 
gminnej między miejscowościami 
Chrabielin-Jarnołtówek w Gminie 
Głuchołazy

Gmina Głuchołazy

2 216 898 zł
beneficjent

dofinansowanie



80 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 81Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Orienteering Nyskiego  
Księstwa - Głuchołazy

Nyskie Księstwo Jezior i Gór

50 000 zł
beneficjent

dofinansowanie



82 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 83

Przebudowa drogi gminnej 
(niepublicznej) od drogi krajowej S11  
w Gotartowie do ul. XXX-lecia  
w Kujakowicach Górnych

Gmina Kluczbork

2 367 972 zł
beneficjent

dofinansowanie



84 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 85

Budowa infrastruktury  
turystyczno-rekreacyjnej  
w miejscowości Nowe  
Siołkowice - Pomost

Gmina Popielów

500 000 zł
beneficjent

dofinansowanie



86 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 87

Zagospodarowanie terenu  
przy ruinach zamku w Ujeździe

Gmina Ujazd

500 000 zł
beneficjent

dofinansowanie



88 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 89

Remont kaplicy pw. Św. Jadwigi  
w Byczynie

Gmina Byczyna

439 059 zł
beneficjent

dofinansowanie



90 Program Operacyjny 
“
Rybactwo i Morze” 91Rybacka Lokalna Grupa Działania 

“
Opolszczyzna”

Przebudowa Ośrodka Kultury  
w Niemodlinie

Gmina Niemodlin

300 000 zł
beneficjent

dofinansowanie



93Projekty na medal

LISTA OPERACJI ZREALIZOWANYCH W RAMACH 
PROW 2014-2020 I PO RYBY 2014-2020 

Bożena Kaźmierska

Centrum terapii i wspomagania rozwoju SENSOsmyk - Praszka
ul. Słowackiego 5, 46-320 Praszka  |  tel. 781 161 535  |  fb: SENSOsmyk 

Amitec Agnieszka Misiek

Modernizacja linii produkcyjnej poprzez zakup urządzenia do formowania 
bloków styropianowych - Sternalice
Sternalice 117  |  tel. 883 004 444  |  www.amitec.com.pl

Z.U.P. Tartak Usługi transportowo – maszynowe – Rajmund Wengel 

Rozwój firmy „Z.U.P. Tartak Usługi Transportowo-Maszynowe Rajmund 
Wengel” poprzez zakup linii do przecierania drewna - Ligota Oleska
Ligota Oleska 1, 46-331 Radłów  |  tel. 787 730 531  |  www.tartakwengel.pl 

Anna Cyfka-Mikuła

Stworzenie przedsiębiorstwa realizującego prace renowacji zabytków, 
mebli i innych prac bezpośrednio związanych z charakterem usług 
z siedzibą w miejscowości Krzyżowice
ACM DESIGN  |  Krzyżowice 12, 49-332 Olszanka  |  tel. 795 539 587  |  www.acmdesign.com.pl 

Krzysztof Pakuła

PW „Strefa przyjemności” – Krzysztof Pakuła - Praszka
tel. 793 165 903  |  www.StrefaBarmana.pl

Agnieszka Pawelec 

Fabryka zdrowia - Rudniki
Wieluńska 4B/4, 46-325 Rudniki  |  tel. 783 833 016  |  www.fitsklep.com

Angelika Strzała

Utworzenie biura florystycznego - Byczyna 
ul. Poznańska 8, 46-220 Byczyna  |  tel. 782 231 145   
|  www.wedding.pl/dekoracje-slubne/biuro-florystyczne-kwiat-dekor

1
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Joanna  Bałach-Frankiewicz 

Przyrodnicza izba muzealna w Gaci jako miejsce  
edukacji i rozwoju
Gać 53, 55-200 Oława  |  tel. 691 884 287

Jadwiga Jagoda

Utworzenie przedsiębiorstwa „Bzykające SPA” świadczącego usługi SPA 
wraz z apiterapią i usługowego zapylania - Chocianowice
Chocianowice 223, 46-280 Chocianowice  |  tel. 790 703 141  |  www.bzykajacespa.eu 

Krzysztof Fąfrowicz

Uruchomienie wytwórni lodów tradycyjnych - Dębska Kuźnia
ul. Daniecka 6, 46-053 Dębska Kuźnia  |  tel. 669 321 999  |  www.gustoria.pl

Ewa Kruszyna

Dobre warsztaty Dobre koncerty firma edukacyjno artystyczna  
Ewa Kruszyna - Wojsławice
Wojsławice 6, 46-220 Byczyna  |  tel. 609 076 800, 605 684 355  |  www.dobrekoncerty.com

POTIS Sp. z o.o.

Wzrost konkurencyjności spółki POTIS w wyniku inwestycji rozwojowej 
w browar rzemieślniczy oraz podnoszenie kompetencji pracowników 
spółki - Kochłowice
Kochłowice 18a; 46-220 Byczyna  |  tel. 690 951 870  |  www.browarwcieniu.pl 

Klaudia Patoła-Haber

Utworzenie gabinetu neurologopedycznego w Strzelcach Opolskich
ul. Krakowska 47/2,  I piętro, 47-100 Strzelce Opolskie  |  tel.  667 989 076

|  www.logopeda-strzelce.pl 

Natalia Feliniak-Wietrzyk

Utworzenie gabinetu logopedycznego świadczącego stacjonarne oraz 
mobilne usługi na obszarze Krainy Świętej Anny – Krapkowice
ul. 3 go Maja 39 b, 47-303 Krapkowice  |  tel. 509 340 072  |  www.logopedawietrzyk.pl 

Mario Wieczorek

Stworzenie innowacyjnej, mobilnej myjni parowej na obszarze  
LGD - Kraina św. Anny - Walce
ul. 1 Maja 30, 47-344 Walce  |  tel. 888 030 760   
|  fb: Wieczorek - studio pielęgnacji samochodów

8
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Anna Sinkowska 

Stworzenie działalności gospodarczej zajmującej się produkcją 
i zdobieniem ceramiki, wykonywaniem malowideł i obrazów - 
Szydłowice
49-312 Szydłowice 29  |  tel. 605 677 458  

KSAWUŚ Janusz Zając

Budowa skateparku oraz ujeżdżalni dla koni w Januszkowicach
ul. Wolności 64A, 47-330 Januszkowice  |  tel. 501 403 403 

Bernard Lipka BENO

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia przez wyposażenie warsztatu samochodowego - 
Gogolin
ul. Malińska 1, 47-320 Gogolin  |  tel. 600 940 381  |  www.beno.auto.pl 

Joanna Marek-Grębska Szkoła dla psów i usługi psychologiczne

Rozszerzenie prowadzonej działalności, wprowadzenie innowacji 
w istniejącej „Szkole dla psów - DogExpert” poprzez budowę 
wielofunkcyjnego ośrodka szkoleń dla psów wraz z hotelem dla zwierząt 
- Niwnica
Niwnica 150 b, 48-303 Nysa  |  tel. 692 603 094  |  www.dogexpert.pl

Excellent Agencja Promocyjno-Usługowa Ewa Sternal

Centrum Rekreacji Wodnej - utworzenie mobilnego muzeum Kanału 
Gliwickiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Ujazd
ul Chrobrego 10A, 47-147 Ujazd  |  tel.  883 010 383  |  www.marinaujazd.pl 

Marcin Szindzielorz

Podjęcie działalności gospodarczej - „HAFFI HOF” Marcin Szindzielorz - 
Złotniki
ul. Parkowa 12, 46-060 Złotniki  |  tel. 886 018 825  |  fb: Stajnia Haffi Hof 

Ireneusz Smal

Consulting Projektowanie i Nadzór Budowlany Ireneusz Smal - Polska 
Cerekiew
Nowa Kolonia 13, 47-260 Polska Cerekiew  |  tel. 604 577 095 

Day Spa Salonik Magda M Magdalena i Lech Mróz s.c.

Zakup sprzętu do realizacji nowych usług salonu kosmetycznego  
Magda M - Namysłów 
ul. Boh. Warszawy 21b/3, 46-100 Namysłów  |  tel. 603 924 375  |  fb: Salonik Magda M 
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Zbigniew Piotrowski

Utworzenie działalności gospodarczej zajmującej się usługami 
fizjoterapeutycznymi wraz z produkcją lasów w szkle – Szydłowice 
Szydłowice 107, 49-312 Szydłowice  |  tel. 602 373 718 

Mariusz Roskosz Zakład Stolarski „Roskosz”

Rozwój firmy Mariusz Roskosz Zakład Stolarski „Roskosz”- Chrzowice
ul. Świętej Barbary 2, 46-061 Chrzowice  |  tel. 77 474 95 55  |  www.roskosz.eu 

Jakub Mizera

Utworzenie firmy świadczącej usługi organmistrzowskie – Grabie
ul. Wiejska 2, 46-024 Grabietel. 503 656 706  |  www.organmistrzostwo.com 

Izabela Kurpiela

Założenie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych 
z renowacją mebli oraz produkcją mebli, ozdób i elementów 
dekoracyjnych z drewna i materiałów z upcyclingu - Strzeleczki
47-364 Strzeleczki, Prudnicka 94  |  tel. 608 079 963  |  fb: Re-Vertiko 

Tomasz Jagoda

Założenie działalności gospodarczej pod nazwą „Opolska Szkoła 
Arborystyki” w zakresie usług szkoleniowych oraz usług związanych 
z pielęgnacją i wycinką drzew z siedzibą  w miejscowości Kuźnica 
Katowska
ArborPro Tomasz Jagoda  |  ul. Jana Kochanowskiego 11, 46-037 Kuźnica Katowska 
|  tel. 512 666 377 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice

Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice  - 
„Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”
ul. Szkolna 17/1, 47-133 Gąsiorowice  |  tel. 797 695 655  |  fb: Gasiorowice 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda 
w Biestrzynniku
Ośrodek Zarybieniowy PZW Opole „Poliwoda”  |  Poliwoda 18, 45-043 Biestrzynnik   
|  tel. 604 424 642  |  www.pzw.org.pl/opole 

Gmina Biała

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej
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Gmina Popielów

Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

Powiat Oleski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku 
Grodziec - Knieja

Gmina Otmuchów

Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach

Gmina Głuchołazy

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami 
Chrabielin-Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy

Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Orienteering Nyskiego Księstwa - Głuchołazy

Gmina Kluczbork

Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 
w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych

Gmina Popielów

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Nowe 
Siołkowice - Pomost

Gmina Ujazd

Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe

Gmina Byczyna

Remont kaplicy pw. Św. Jadwigi w Byczynie

Gmina Niemodlin

Przebudowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Stowarzyszenie „Euro-Country”

ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew

(77) 887-30-27, www.euro-country.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

(77) 485-43-04, www.plaskowyz.pl

Masz pomysł na projekt? 
Skontaktuj się z nami

98 Projekty na medal

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

(77) 446-71-30; (77) 446-71-31, www.annaland.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Stobrawski Zielony Szlak

ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki

667 983 637, www.stobrawskiszlak.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Kraina Dinozaurów”

ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek

(77) 465-12-13, www.krainadinozaurow.pl

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska  

Wieś Historyczna”

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

(77) 412-90-21, www.wieshistoryczna.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

„Dolina Stobrawy”

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork

(77) 413-11-38, www.dolinastobrawy.pl

Nyskie Księstwo Jezior i Gór

ul. Bracka 7, 48-300 Nysa

(77) 433-55-99, www.ksiestwo.nysa.pl

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

46-333 Sternalice 81

(34) 343-57-54, www.gornaprosna.pl

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

ul. Rynek 52, 49-100 Niemodlin

(77) 460-63-51, www.boryniemodlinskie.pl

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

Biuro: ul. Zajączka7/1, 45-050 Opole

535 380 010, www.lgropolszczyzna.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Hallera 9, 45-861 Opole, (77) 448 32 05

www.opolskie.pl, www.facebook.com/opolskiPROW, info.prow@opolskie.pl

99Projekty na medal
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