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WSPÓLNIE DZIĘKOWALI ZA PLONY

Piotr Wrona

Były podziękowania, wy-
różnienia i nagrody. Do-
żynki wojewódzkie, zor-
ganizowane w tym roku 
w Paczkowie, zgroma-
dziły rolników z całego 
regionu. Podczas święta 
zaprezentowano również 
rekordową liczbę koron 
żniwnych.

W południe przez miasto 
przeszedł  uroczysty 
barwny korowód z po-

nad czterdziestoma koronami 
żniwnymi. Rolnicy wzięli udział 
w  uroczystej   mszy  świętej 
dziękczynnej. 

DOCENIĆ TRUD ROLNIKA
Biskup opolski Andrzej Cza-

ja podziękował rolnikom za ich 

pracę. – Jest to podziękowanie 
wielorakie. Dziękujemy Bogu 
za to wszystko, co urosło, za 
siły, jakie dał rolnikom, za po-
godę na czas wzrostu. Dzię-
kujemy środowisku rolniczemu, 
rodzinom, ludziom, którzy ich 
wspierają. Są to osoby, które 
angażują się na rzecz rolnictwa, 
łącznie z włodarzami naszej 
ziemi – mówił biskup. Kapłan 
rozmawiał  także  z  rolnikami 
o  ich  trudnych,  codziennych 
sprawach, jak susza czy niskie 
ceny skupu.

Marszałek  województwa 
opolskiego Andrzej Buła pod-
kreślał  integracyjny charakter 
dorocznego spotkania środo-
wiska rolników. – Dziś okazu-
jemy  sobie  wdzięczność  za 
pracę i pomoc w trakcie żniw. 
Bardzo się cieszę, że możemy 
się tu spotkać i mamy rekordo-

wą liczbę uczestników – mówił 
marszałek. Dodawał, że kiedyś 
rolnicy czekali na sprzęt w ko-
lejce. - Dziś praca jest łatwiej-
sza. Jednak najtrudniejszym 
elementem pracy rolników jest 
troska o pogodę – i to się nie 
zmienia. Tradycyjnie, podczas 
uroczystości,  gospodarze do-
żynek dzielili się z uczestnikami 
uroczystości chlebem wypie-
czonym z tegorocznego zboża.

NAJPIĘKNIEJSZE NAGRODZONE
W barwnym korowodzie do-

żynkowym wzięło udział aż 48 
przedstawicieli gmin i sołectw 
ze wspaniałymi koronami żniw-
nymi. Jak co roku, rozstrzygnię-
to konkurs na tę najpiękniejszą.  
Okazała się nią kłosowo-ziarn-
kowa korona żniwna z Puszyny 
i to  ona pojedzie w przyszłym 
roku na dożynki prezydenckie 

do Spały.  W trakcie konkursu 
oceniana  jest  głównie  zgod-
ność z tradycją. Równie waż-
na  jest  technika  wykonania, 
dokładność i niepowtarzalność 
detali. Jak co roku, twórczynie 
ludowe na wykonanie koron po-
święciły co najmniej trzy miesią-
ce. - Udało się nam za ósmym 
razem. Każdego  roku nabie-
raliśmy doświadczenia, podpa-
trywaliśmy wykonanie  innych 
prac, uczyliśmy się. Wszystko 
jest w naszych głowach. Wy-
korzystaliśmy wszystkie zboża 
i zrobiliśmy mozaikę kwiatową. 
W  tym  roku wykorzystaliśmy 
również  cebulę,  słonecznik, 
nasionka ogórka – mówi Zofia 
Byczkowska,  jedna z autorek 
zwycięskiego dzieła. - Nie spo-
dziewałyśmy się zwycięstwa. 25 
czerwca rozpoczęłyśmy wypla-
tanie. W tym roku była susza, 

więc kłosy się bardzo łatwo ła-
mały. Codziennie pracowałyśmy 
po trzy, cztery godziny. A teraz 
radość  jest bardzo wielka,  to 
jest super uczucie – dodaje soł-
tys Puszyny Danuta Kmiecik.

Pierwsze miejsce w katego-
rii koron ziarnkowych otrzymały 
gospodynie z Dylak z gminy 
Ozimek. – Łączyłyśmy ziaren-
ka, nawijałyśmy na druciki. Mu-
siałyśmy przygotować stela-
że. Starałyśmy się, aby nasza 
praca była bardzo plastyczna. 
Przy naszej koronie pracowa-
ło sześć kobiet. Jest to bardzo 
precyzyjna praca. Na począt-
ku jest pomysł, później szkic. 
Wspólnie wszystko uzupełnia-
my – mówi Romualda Barczyk 
z Dylak.

O konkursie Piękna Wieś 
Opolska czytaj na stronie 4

Dumni mieszkańcy Puszyny ze zwycięską koroną
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Violetta Ruszczewska

Radni województwa opol-
skiego na pierwszej po 
wakacjach sesji sejmiku 
przyjęli kolejne insyg-
nium regionu – laskę 
Przewodniczącego Sej-
miku Województwa Opol-
skiego. Przekazali też do 
realizacji pierwsze za-
dania tegorocznej edycji 
Marszałkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego.

Jak mówił przewodniczący 
sejmiku dr Norbert Kraj-
czy, przyjęcie kolejnego 

insygnium to przede wszystkim 
wzmocnienie symbolicznego 
wymiaru samorządności wo-
jewództwa oraz wzmocnienie 
tożsamości regionalnej i trady-
cji łączącej jego mieszkańców.  
– Projekt laski przewodniczą-
cego uzyskał pozytywną opinię 

komisji heraldycznej, zaś zgod-
nie  z  prawem  będzie  mogła 
być ona stosowana jako sym-
bol otwarcia i zamknięcia sesji 
sejmiku po dwutygodniowym 
vacatio legis – mówił przewod-
niczący. Laska ma niemal metr 
osiemdziesiąt  wysokości, wy-
konana  jest  z mahoniowego  
drewna,  a  jej  zwieńczeniem 
jest głowica w kształcie opol-
skiej Wieży Piastowskiej. Na 
szczycie głowicy umieszczony 
jest piastowski orzeł.  Sejmik 
przyjął to insygnium – przy jed-
nym głosie przeciwnym i trzech 
wstrzymujących się.

Radni PIS pytali o losy ko-
lejnego  zapowiadanego  in-
sygnium  regionu –  łańcucha 
marszałka. Przewodniczący in-
formował, że zgodnie z projek-
tem ogniwami  łańcucha maja 
być herby powiatów. Niektóre 
z nich są jeszcze konsultowane 
z komisją heraldyczną. 

Przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy z nowym insygnium 
regionu

… i budżecie obywatelskim
Podczas sesji radni podjęli 

także decyzję dotyczącą  re-
alizacji pierwszych projektów 
w  ramach  tegorocznej edycji 
Marszałkowskiego  Budże-
tu  Obywatelskiego.  Tak,  jak 
w ubiegłym roku,  tak  i w  tym 
kilka projektów będą realizo-
wały samorządy lokalne.  – Ta 
decyzja była wcześniej konsul-
towana z samorządami  i cie-
szę się, że wśród tych, którzy 
zechcieli włączyć się w realiza-
cję Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, po raz kolejny 
znalazły się  małe samorządy 
gminne – mówił marszałek wo-
jewództwa Andrzej Buła. Zgod-
nie decyzją radnych samorzą-
dy przyjęły do realizacji osiem 
z dwudziestu pięciu projektów:

 –  gmina Prószków – „Z „Ka-
prysem” i Gminną Orkiestrą 
Dętą Prószków szanujemy 
seniorów  oraz  rozwijamy 
dzieci i młodzież” – to aktywi-
zacja seniorów, dzieci i mło-
dzieży do czynnego udziału 
w życiu kulturalnym regionu 
poprzez muzykę, z udziałem  
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Kaprys” z Boguszyc-Źlinic 
oraz Gminnej Orkiestry Dętej 
Prószków, poprzez wspólne 
koncertowanie;

 –  gmina Pakosławice – „Dziś 
Orlik  Klubowy,  jutro  Sta-
dion Narodowy – II edycja” 
– organizacja na obiektach 
sportowych treningów piłki 
nożnej dla dzieci i młodzieży 

w wieku od 7 do 18 lat,  pro-
mocja  rywalizacji w duchu 
sportowej walki oraz zdro-
wego stylu życia, monitoring 
najzdolniejszych dzieci, za-
kup profesjonalnego sprzętu 
do prowadzenia szkolenia na 
odpowiednim poziomie;

 –  gmina Skoroszyce – „Od ju-
niora do seniora – aktywnie 
spędzaj czas” – organiza-
cja spotkań integracyjnych, 
warsztatów, przeglądów mu-
zycznych, wyjazdów przed-
stawicielom  każdej  grupy 
wiekowej w powiecie nyskim;

 –  gmina Olszanka – „100 pieś-
ni na 100-lecie odzyskania 
Niepodległości – XXIII Wo-
jewódzki  Festiwal  Pieśni 
Patriotycznej „Tobie Polsko” 
w  Olszance  –  organiza-
cja kolejnej edycji festiwalu 
w  październiku  i  l istopa-
dzie 2018 roku, w rocznicę 
100-lecia niepodległości;

 –  gmina  Prudnik  –  „Organi-
zacja  cyklu  9-ciu  imprez 
integracyjnych na terenach 
wiejskich gminy Prudnik” – 
aktywizacja mieszkańców 
terenów  wiejskich  gminy 
Prudnik, a tym samym roz-
wój integracji społeczności, 
organizacja turniejów sporto-
wych, imprez integracyjnych 
kultywujących równocześnie 
tradycje ludowe;

 –  powiat  głubczycki  –  „Po-
prawa bezpieczeństwa na 
obiektach  spor towych  II” 
– inicjowanie aktywności fi-

zycznej mieszkańców odby-
wać się będzie przez prze-
prowadzenie cyklu meczów 
w ramach turnieju piłkarskie-
go drużyn gmin Baborów, 
Branice, Głogówek, Głubczy-
ce i Kietrz;

 –  powiat krapkowicki – „Ludzie 
Otmętu – takie tu buty” – re-
alizacja serii wydarzeń, któ-
rych motywem przewodnim 
będzie historia ludzi związa-
nych ze Śląskimi Zakłada-
mi Przemysłu Skórzanego 
„Otmęt”  oraz  przybliżenie 
chlubnych tradycji przemysłu 
obuwniczego

 –  powiat kędzierzyńsko-koziel-
ski – „Organizacja zawodów 
sportowo-pożarniczych” – 
organizacja zawodów OSP, 
które mogą przyczynić się do 
zwiększenia poziomu umie-
jętności sportowych uczest-
niczących w tych zawodach 
a także pośrednio do pozy-
skania nowych członków dla 
jednostek OSP. 

Radni  
województwa  
o insygniach….

KONIEC TEJ KADENCJI 
SAMORZĄDU UPŁYWA 
16 LISTOPADA 2018 R. 

RADNI WOJEWÓDZTWA 
SPOTKAJĄ SIĘ NA SESJACH 

JESZCZE TRZY RAZY:

• 26 września
• 16 października
• 13 listopada

Przed radnymi jeszcze trzy sesje sejmiku
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Przez ostatnie lata inwe-
stowaliśmy w mieszkań-
ców i gospodarkę regio-
nu ogromne pieniądze, 
a wszystko po to, by re-
gion się rozwijał, a ludzie 
chcieli tu żyć i pracować 
– mówi marszałek woje-
wództwa opolskiego An-
drzej Buła.

 – Co w trakcie kończącej 
się  kadencji było największym 
wyzwaniem dla władz regionu?

Wyzwaniem dla całego regionu 
jest sytuacja demograficzna w wo-
jewództwie. Dlatego w tej kadencji 
postawiliśmy na program „Opolskie 
dla rodziny”.  Rozsądne i mądre 
inwestowanie w ludzi to najlepsza 
inwestycja w naszą przyszłość, 
a ten program jest właśnie takim 
spojrzeniem w przyszłość. To dzia-
łania na wielu polach: od narodzin, 
po edukację, rynek pracy aż po po-
litykę senioralną. 

 – W czym ta troska o rodzi-
ny i seniorów się przejawia? 

W programie regionalnym na 
lata 2014-2020 mamy w sumie 
360 milionów euro na działania 
skierowane  bezpośrednio  do 
mieszkańców. Już dziś w ramach 
tych pieniędzy specjalną opieką 
objęliśmy ponad 15 tysięcy kobiet 
w ciąży i młodych matek, około 

9000 dzieci jest bezpłatnie szcze-
pionych przeciwko pneumoko-
kom, powstaje niemal 500 nowych 
miejsc dla dzieci w niepublicznych 
żłobkach, 17 domów dla seniorów 
w różnych miejscowościach, 12 
000 uczniów szkół zawodowych 
ma lepsze warunki  praktycznej 
nauki  zawodu, powstają nowe 
miejsca pracy.

FUNDUSZE DAJĄ MOC

 – Wiele z tych działań nie 
byłoby możliwych bez fundu-
szy unijnych.

Samorząd województwa jest 
koordynatorem korzystania z fun-
duszy unijnych w regionie. To nie-
zwykle odpowiedzialne zadanie, 
bo tylko te pieniądze, które zosta-
ną dobrze i szybko zainwestowa-
ne, tutaj zostaną.  Mamy powód 
do dumy – nasz region jest oce-
niany jako najsprawniej radzący 
sobie z wydawaniem funduszy, 
szczególnie  na  poprawę  kon-
kurencyjności przedsiębiorstw 
i  atrakcyjności  gospodarczej. 
Opolanie na co dzień korzystają 
z inwestycji, które były realizowa-
ne w poprzedniej perspektywie 
finansowej i są realizowane teraz.

 – Ile pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej miała w ostatnich la-
tach Opolszczyzna?

W latach 2014 – 2020 mamy 
do zagospodarowania 4 miliar-
dy złotych. Większość tej kwoty 
już rozdysponowaliśmy. Jednym 
z naszych priorytetów jest rynek 
pracy. Mamy na uwadze zwłasz-
cza ludzi młodych, bo oni mają 
najtrudniej. Najważniejsze  jest 
to, by młodzi ludzie, obojętnie po 
jakim etapie nauczania, czuli się 
potrzebni w firmach. Uruchomili-
śmy więc programy stażowe dla 
przedsiębiorstw z nastawieniem 
właśnie na młodych. Już dziś mo-
żemy mówić o niezłych efektach,  
bo około 70%  ich uczestników 
pozostaje w firmach, gdzie od-
bywali staże. Atrakcyjna, dobrze 
płatna praca, to jeden z warun-
ków, by zatrzymać tu młodych.

Rozwoju regionu nie będzie 
bez rozwoju przedsiębiorczości, 
dlatego cieszy mnie duża aktyw-
ność opolskich firm w konkursach 
i staraniach o pieniądze unijne. 

 – Samorząd województwa 
zainwestował także ogromne 
pieniądze w infrastrukturę. 

Tak,  to  przede  wszystkim 
wiele kilometrów nowych dróg 
wojewódzkich, które poprawiły 
komunikację, zapewniły lepszy 
dojazd do terenów inwestycyj-
nych i większe bezpieczeństwo 
ich użytkowników. To m.in. wy-
budowana  obwodnica  Czar-

nowąsów, ułatwiająca przede 
wszystkim dojazd do rozbudo-
wywanej Elektrowni Opole, bu-
dowana  obecnie  obwodnica 
Malni i Choruli, wiele wyremon-
towanych czy gruntownie prze-
budowanych  dróg  w  każdym 
powiecie. 

Sporo  za inwestowal iśmy 
w rozwój komunikacji kolejowej 
– mamy już pięć nowoczesnych 
Impulsów, które dziś jeżdżą na 
trasie Kędzierzyn-Koźle – Wroc-
ław. Impulsy to najnowocześniej-
sze pociągi elektryczne tego typu 
w Europie. Są  nie tylko komfor-
towe, ale przede wszystkim bez-
pieczne. Jesienią przyjadą kolej-
ne dwa takie pociągi, z których 
każdy kosztuje około 13 milionów 
złotych. 

Wygospodarowaliśmy pienią-
dze na modernizację linii kole-
jowej między Opolem a Nysą. 
Modernizacja już trwa, a dzięki 
temu czas przejazdu skróci się 
o prawie połowę i będzie trwał 
około 50 minut. 

Infrastruktura,  to  wreszcie  
inwestycje związane z ochroną 
przeciwpowodziową, czyli kilo-
metry  przebudowanych obwa-
łowań od Kędzierzyna-Koźla po 
Brzeg.

MIESZKAŃCY 
WSPÓŁDECYDUJĄ

 – Władze regionu dały 
mieszkańcom moż l iwość 
współdecydowania o tym, na 
co wydawać pieniądze z bu-
dżetu województwa. Jak Pan 
ocenią tę inicjatywę po pierw-
szych doświadczeniach?

W tym roku  już po  raz dru-
gi  realizujemy  Marszałkowski 
Budżet Obywatelski. Stoję na 
stanowisku, że  jeśli  jest moż-
liwość,  by  mieszkańcy  mogli 
zdecydować o wydaniu pewnej 
kwoty z budżetu województwa 
na swoje pomysły, to trzeba było 
im ją stworzyć. Byliśmy drugim 
regionem w kraju, który urucho-
mił taką możliwość na poziomie 
województwa.

W pierwszej edycji zaintere-
sowanie  mieszkańców  naszą 
propozycją było ogromne. Na 117 
zgłoszonych zadań zagłosowało 
ponad 111 tysięcy osób. W tym 
roku było podobnie. Dzięki tym 

głosom wybraliśmy do realizacji 
bardzo ciekawe  i czasem nie-
zwykle potrzebne projekty.

WSPÓŁPRACA  
TO PODSTAWA

 – Samorząd województwa 
ma ściśle określone ustawą 
zadania, ale to nie znaczy, że 
skupia się wyłącznie na nich. 

W sprawach ważnych dla re-
gionu i mieszkańców pomagamy 
także innym instytucjom. Pomo-
gliśmy finansowo w uruchomie-
niu kierunku lekarskiego na Uni-
wersytecie Opolskim.  Najpierw 
przekazaliśmy 1 milion złotych 
na przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do utworzenia tego 
kierunku. Później sejmik woje-
wództwa zdecydował o przeka-
zaniu Wojewódzkiego Centrum 
Medycznego jako darowizny na 
rzecz Uniwersytetu, by ten mógł 
przekształcić  go  w  kliniczne 
centrum medyczne. Wartość tej 
nieruchomości to 179 milionów 
złotych. Następnie przekazali-
śmy uczelni kolejne 1 milion 880 
tysięcy  złotych na  tzw. wkład 
własny do projektów doposaże-
nia Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego. To będzie procento-
wać nie tylko rozwojem uczelni, 
ale  całego regionu.

 – W regionie stacjonuje już 
także śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Był 
potrzebny?

 Oczywiście! Świadczy o tym 
liczba już niemal tysiąca wyko-
nanych    lotów. Dzięki naszym 
staraniom od listopada 2016 roku 
funkcjonuje  tymczasowa baza 
LPR, a  już niebawem opolska 
załoga przeniesie się do nowo-
czesnej, stałej bazy w Polskiej 
Nowej Wsi. Na jej budowę prze-
kazaliśmy z budżetu wojewódz-
twa 7,5 miliona złotych.

Region po prostu jego miesz-
kańcy i to, co robimy, to robimy 
dla nich. A takie efekty nie byłby 
możliwe, gdyby nie dobra współ-
praca samorządu województwa 
z wieloma środowiskami – samo-
rządami lokalnymi, instytucjami 
i organizacjami, a przede wszyst-
kim z  samymi mieszkańcami. 
I  za  tę współpracę wszystkim 
bardzo dziękuję.

WOJEWÓDZTWO TO MIESZKAŃCY
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Piotr Wrona

Kompleks boisk, korty 
tenisowe, szlaki rowero-
we i biegowe. Odnowiony 
park i prężnie działające 
organizacje pozarządo-
we. Tak wygląda Chróści-
na, zwycięzca konkursu 
„Piękna Wieś Opolska 
2018”.

Mieszkańcy wsi potrafią 
skutecznie  zawalczyć 
o   un i jne   p ien iądze, 

gminne  dofinansowania  czy 
mądrze zagospodarować fun-
dusz sołecki. W efekcie na wsi 
żyje się bardzo wygodnie. Za-
równo młodzież,  jak i dorośli, 
mogą korzystać z ogólnodo-
stępnych  terenów  rekreacyj-
nych. To właśnie wspólne dzia-
łania społeczności  lokalnych, 
a  także dbałość o przyrodę, 
połączona z wykonaniem inwe-
stycji zostały docenione w te-
gorocznym konkursie „Piękna 
Wieś Opolska 2018”.

Pierwsza nagroda powędro-
wała do mieszkańców Chróś-
ciny w gminie Dąbrowa.  - To 
ogromy wieloletni wysiłek wielu 

ludzi. Podniosła się ranga miej-
scowości. Teraz żyje się nam 
bardzo wygodnie. Jesteśmy za-
angażowani. Wszyscy miesz-
kańcy pracują na swoją, rzecz. 
Mamy zgrany team, sporo lide-
rów. Cieszę się, że właścicie-
le wielu naszych firm oferują 
bezinteresowną pomoc – mówi 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek, 
szefowa Stowarzyszenia Miłoś-
ników Chróściny .

-  Dzięki  gminie  Dąbrowa 
udało  nam  się  zdobyć  pie-
niądze na  renowację parku. 
To  jest  prawdziwa  perełka, 
a  dla  nas  prestiż,  że  jeste-
śmy najpiękniejsi – nie kryje 
satysfakcji sołtys Magdalena 
Podsada.

Ewa Rosińska, liderka wiej-
ska, mówi o tym, że bez więk-
szego problemu mieszkańcy 
angażują  się  i   rozmawiają 
o  przyszłości  miejscowości. 
– Najważniejsze  jest  to, aby 
pierwszy raz się udało, później 
wszystko nakręca się samo. To 
daje również satysfakcję miesz-
kańcom i pomaga w pozyskiwa-
niu pieniędzy. Jak się wygrywa, 
jest bardzo dużo osób do po-
mocy  – dodaje liderka. 

W Chróścinie mieszkańcy 
mają do dyspozycji nowoczes-
ny kompleks boisk, korty teni-
sowe. W odnowionym parku 
do dyspozycji są ścieżki pie-
sze i rowerowe. Działające od 
ośmiu lat stowarzyszenie orga-
nizuje spotkania przyrodnicze. 
Partnerami  w  tym  przedsię-
wzięciu są Opolskie Towarzy-
stwo Przyrodnicze, Uniwersytet 
Opolski i sami przyrodnicy.

Marszalek  województwa 
opolskiego Andrzej Buła pod-
kreśla,  że  konkurs  napędza 
całą Opolszczyznę. – Udało 
nam się zachęcić wsie do po-
zytywnego konkurowania  ze 
sobą. Laureaci stają się inspi-
racją dla  innych. Są przykła-
dem, że warto sięgać po unij-
ne fundusze i realizować przy 
ich pomocy ważne dla lokalnej 
społeczności przedsięwzięcia. 
Nasze miejscowości pięknieją. 
Dbałość o jeden element przy-
czynia się do tego, że remon-

towane i odnawiane są kolej-
ne. Dziś już nie zaskakuje, że 
niewielkie miejscowości mają 
piękną  infrastrukturę – mówi 
marszałek.

W tym roku najlepszym pro-
jektem odnowy wsi okazał się 
Eko-Przystanek  w  Spóroku. 
W miejscowości  zagospoda-
rowany został „Ptasi stawek”. 
Elementem projektu było wy-
budowanie dużej wiaty ze sto-
łami  i  ławeczkami oraz grilla. 
Hitem okazała się ekologiczna 

toaleta. - Denerwowaliśmy się, 
czekaliśmy  i mamy pierwsze 
miejsce za projekt. To jest no-
watorska rzecz na Opolszczyź-
nie, czyli toaleta, w której pra-
cują dżdżownice kalifornijskie. 
Konkurs zmienia nasze miej-
scowości.  A  to  sprawia,  że 
odwiedza nas wielu turystów. 
Dzięki  pomysłowi  jesteśmy 
bardzo rozpoznawalni. Ekolo-
giczna toaleta stała się cieka-
wostką - mówi Hubert Klencz, 
sołtys wsi.

Chróścina najpiękniejsza w województwie opolskim 

Kategoria NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ
1  miejsce – Chróścina, gmina Dąbrowa
2   miejsce – Mańkowice, gmina Łambinowice
3  miejsce – Smogorzów, gmina Namysłów
Wyróżnienia 
 –  Mochów, gmina Głogówek 
 –  Rozmierz, gmina Strzelce Opolskie
 –  Nowe Budkowice, gmina Murów

Kategoria NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI
1  miejsce – EKO-przystanek,
 Spórok, gmina Kolonowskie
2  miejsce – Ścieżka 20-lecia 

 Odnowy Wsi – Kocury–Malichów, 
  gmina Dobrodzień
3  miejsce – Wieś ogródkami stoi 
 – przywracanie upraw przydomowych, 
 Pogórze, gmina Biała
Wyróżnienia
 –  Zielone serce Uciechowic, 
 Uciechowice, gmina Branice 
 –  Izba tradycji – Mochów, 
 gmina Głogówek

KONKURS PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2018 

Laureaci konkursu

EKO-przystanek w SpórokuPark w Chróścinie

Chróścina z lotu ptaka
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Wyjątkowe miejsce, wido-
wiskowe balony na nie-
bie, artystyczne prezen-
tacje talentów z całego 
regionu, muzyczne wzru-
szenia. Tak województwo 
opolskie obchodziło swo-
je doroczne święto. 

Podczas  odbywającego 
się w Mosznej   Święta 
Województwa Opolskie-

go zaprezentowali się artyści 
z domów  i ośrodków kultury 
z całego regionu - czyli „Opol-
skie  Szmaragdy”.  Pierwszy 
dzień tego wydarzenia uświet-
nił koncert duetu wiolonczelo-
wego Cello Brothers, któremu 
towarzyszyła orkiestra symfo-
niczna.

Muzycy kilkukrotnie biso-
wali i przyznają, że Moszna to 
idealne miejsce na tego typu 
koncer ty.  A  sam  reper tuar 
wiódł po hitach muzyki filmo-
wej, klasycznej i pop. – Jestem 
olśniony, jest cudownie. Pierw-
szy raz w życiu mam okazję 
zobaczyć te bajkowe miejsce 
– mówi wiolonczelista Mikołaj 
Błaszczyk. Jakub Dubik, dru-
ga część duetu Cello Brothers 
dodaje, że w przeciwieństwie 
do kolegi, w Mosznej był kilka 
razy, ale nigdy jeszcze nie miał 
okazji tutaj występować.

Przyznają, że muzykę ko-
chają  i pochodzą z muzycz-
nych rodzin. Sam dobór utwo-
rów,  które  prezentowali  na 
scenie, nie był przypadkowy. 
– To nasze ulubione piosen-
ki. W zależności od tego, jaki 
mamy  humor,  takie  utwory 

wybieramy  i opracowujemy. 
Wsłuchujemy się  też w opi-
nie naszych fanów. Wszystko 
daje się przenieść na wiolon-
czelę - nawet rap, co udowod-
niliśmy w Mosznej – mówią 
muzycy.

Marszałek  województwa 
opolskiego Andrzej Buła cieszy 
się, że święto zostało zorgani-
zowane w jednym z najbardziej 
magicznych miejsc wojewódz-
twa. – Święto województwa na 
zamku w Mosznej, to taki sym-
bol dla naszego  regionu. Tu 
przez cały rok dzieje się bardzo 
wiele. Chcemy przypomnieć, 
że  20  lat  temu  walczyliśmy 
o nasze województwo. Budo-
waliśmy  łańcuchy  i  koalicje. 
A dziś przypominamy sobie 
to, co jest naszym wspólnym 

dorobkiem tych lat – mówi mar-
szałek. 

„Opolskie Szmaragdy” na-
tomiast to prezentacja dorob-
ku  artystycznego  placówek 
kulturalnych z całego regionu. 
W Mosznej wystąpiło wielu ar-
tystów – zarówno tych mniej, 
jak i szerzej znanych. Zespół 
Komes z Kędzierzyna-Koźla, 
który  pokazał  tańce  Śląska 
Opolskiego, występuje w Pol-
sce, ale i za granicą. - Mamy 
za  sobą  występy  w  Izraelu 
i Tajlandii – mówi Helena Król, 
prezes Stowarzyszenia Zespół 
Pieśni  i Tańca Komes.  Pub-
liczność grą na gitarze i śpie-
wem zachwyciła Klaudia Seget 
z Gogolina. – Bardzo mi się 
tutaj podoba. Muzyka to moja 
pasja. Kiedy byłam mała bar-

dzo chciałam, aby rodzice za-
pisali mnie na lekcje muzyczne 
– mówi Klaudia.

– Tu rodzi się talent – uwa-
ża Karol Strasburger, który już 
po raz trzeci prowadził „Opol-
skie Szmaragdy”, a tym razem 
również Święto Województwa 
Opolskiego.  –  Bardzo  trud-
no  jednak  jest stać się  teraz 
gwiazdą wyższego poziomu. 
Aby to uzyskać potrzeba wie-
le wysiłku i pracy. Uważam, że 
warto zajmować się muzyką 
wymagającą, poważniejszą. 
Rodzimy się z talentem, trzeba 
mieć słuch, muzykalność, ale 
to bez pracy nie da się nic uzy-
skać. To ciężka praca z dyk-
cją, oddechem, interpretacją. 
Szmaragdy są po to, aby te ta-
lenty oszlifować – dodaje.  

Opolskie bawiło się w Mosznej

Na niebo wzbiły się balony opatrzone herbami województw i wszyst-
kich powiatów

Klaudia Seget z Gogolina zdo-
była serca słuchaczy  i widzów

Gwiazdę wieczoru, Cello Brothers, oklaskiwały tłumy opolan

Zespół Komes z Kędzierzyna-Koźla ma wielu fanów
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Koncert zespołu Arka No-
ego, liczne atrakcje dla 
dzieci, pokazy z udzie-
lania pierwszej pomocy 
oraz rozmowy z położny-
mi i lekarzami. Atrakcją 
pikniku „Aktywna rodzi-
na, to zdrowa rodzina” był 
również pierwszy opolski 
bieg z wózkami.

Dziesiątki tańczących i ba-
wiących się dzieci, dorośli 
śpiewający znane z dzie-

ciństwa  teksty piosenek –  tak 
energetycznie, od występu Arki 
Nowego, rozpoczął się w Opolu 
piknik zorganizowany w ramach 
projektu kompleksowej opieki nad 
matką i małym dzieckiem. Reali-
zuje go Centrum Ginekologii, Po-
łożnictwa i Neonatologii w Opolu. 
To kolejna oferta regionalnego 
programu „Opolskie dla rodziny”.

Gdy dzieci korzystały z licz-
nych atrakcji, rodzice mieli oka-
zję porozmawiania m.in. z po-
łożnymi.

WAŻNA JEST ROZMOWA
- Spotykamy się poza szpita-

lem, aby porozmawiać o tym, że 
jest taki projekt. Daje on możli-
wość badań zarówno przed, jak 
i po porodzie. Konsultacje lekar-
skie, spotkania z rehabilitanta-
mi to tylko niektóre propozycje. 
Wiele  mam  rozmawia  o  tym 
między  sobą,  a  dzięki  temu 
o naszej propozycji wie bardzo 
dużo osób  – mówiła fizjotera-
peutka Barbara Fojtal. Według 
niej dzięki coraz większej świa-
domości rodziców wiele dzieci 

trafia do specjalistów. Z jednej 
strony rozwiewane są obawy, 
z drugiej zaś, dzięki skutecznej 
diagnozie te, które potrzebują 
pomocy, są w odpowiednim mo-
mencie rehabilitowane.

- Rozpoczynamy pracę z ma-
mami, kiedy są  jeszcze przed 
porodem. Wiele z nich ma spo-
rą wiedzę, korzystają z badań 
prenatalnych. A pierwsze wizyty 
kontrolne dają szansę na szybkie 
wyleczenie, gdy jest to koniecz-
ne. Dzieci  na  każdym etapie 
swojego rozwoju potrzebują innej 
pomocy – stwierdzała położna 
Barbara Bilska.

DUŻE ZAINTERESOWANIE 
BADANIAMI 

- Chciałam się dowiedzieć, 
na  jaką  pomoc  mogą  liczyć 

rodzice i dzięki temu pikniko-
wi dowiedziałam się,  z  cze-
go  mogę  skorzystać.   Mam 
roczne  i  dwuletnie  dziecko, 
jestem młodą mamą, dopie-
ro się uczę macierzyństwa – 
opowiadała Magdalena Misie-
wicz, która na piknik przyszła 
ze swoim maluchami. Wśród 
uczestników pikniku było tak-
że wielu mężczyzn. Brali oni 
udział m.in. w konsultacjach, 
ale  i w pierwszym opolskim 
biegu z wózkami. - Staram się 
być świadomym tatą. Brałem 
udział  w  badaniach  prena-
talnych mojej żony. Niestety 
nie mogłem być bezpośred-
nio przy porodzie z uwagi na 
cesarskie cięcie. Teraz oby-
dwoje czynnie bierzemy czyn-
ny  udział  w  wychowywaniu 
naszego synka – powiedział 
Łukasz Wilczek, tata małego 
Janka.

Bardzo  dobrze  program 
„Opolskie  dla  rodziny”  zna 
Magda Śnigórska. – To możli-
wość bezpośredniego kontak-
tu z lekarzami i specjalistami 
oraz  korzystania  z  bezpłat-
nych badań bez skierowania 
i zbędnego czekania w kolej-
kach – mówiła młoda mama. 
Z kolei Magda Tałan uczest-
niczyła  w  szkole  rodzenia, 
skorzystała z wizyty u neuro-
logopedy  i poradni  laktacyj-
nej. – Jest to świetny program. 

Mam rodzinę, która mieszka 
w Warszawie, tam nie ma ta-
kiej pomocy - przyznawała. 

Z zajęć dla kobiet po poro-
dzie skorzystała Olga Kubis. 
W trakcie rehabilitacji okazało 
się, że miałam rozejście mięś-
ni brzucha. Bez pomocy spe-
cjalistki mój stan zdrowia tylko 
ulegałby pogorszeniu. Jestem 
pozytywnie zaskoczona progra-
mem. Dziś, na pikniku, szukam 
innych propozycji dla mam po 
porodzie – dzieliła się wraże-
niami.

LICZNE BADANIA  
NIE TYLKO DLA MAM

Podczas pikniku mówiono 
także o  innych propozycjach 
bogatej oferty, z której, dzięki 
pomocy urzędu marszałkow-

skiego, mogą korzystać mamy, 
ich dzieci, a także rodziny w ca-
łym regionie.

-  Rodzice  są  zaskoczeni 
tym, że nasza oferta jest bar-
dzo konkretna. Szpital gineko-
logiczny wyszedł poza swoje 
mury i pokazał, że to nie tylko 
dobre miejsce, gdzie rodzą się 
dzieci, ale również możliwość 
późniejszej  opieki   –  mówił 
marszałek Andrzej Buła, któ-
ry spotkał się z uczestnikami 
pikniku.

Niewątpliwą, wyzwalającą 
wiele emocji, atrakcją  impre-
zy był bieg z wózkami. Na li-
nii startu ustawili się zarówno 
tatusiowie,  jak  i mamusie ze 
swoimi pociechami. Było we-
soło, nie zabrakło nagród i pu-
charów.

Barwny piknik i ważne informacje 

Arka Noego porwała do zabawy małych i dużych

Wyścig z wózkami wyzwolił duże emocje uczestników Podczas pikniku można się było też wiele nauczyć
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RODZINA

Karolina Kondracka

Aktywne kobiety i mamy 
tym razem spotkały się w 
Gogolinie.  Spotkanie nie 
tylko pokazało ogromne 
zainteresowanie tematem 
wsparcia rodzin, dostar-
czyło też wielu ciekawych 
pomysłów i inspiracji. 

Ośmiela, inspiruje, zachę-
ca i udowadnia, że warto 
skorzystać z  komplek-

sowego wsparcia dla opolskich 
rodzin.  Kampania  „Opolska 
Mama Ma Moc” skraca dystans, 
przybliża mieszkańcom projek-
ty dla rodziny. Towarzyszy wie-
lu akcjom, kreuje współpracę z 
innymi instytucjami.  – Sprawia, 
że bardzo ważne  informacje 
docierają do  indywidualnego 
odbiorcy. To  taki kanał  infor-
macyjny, który dla niektórych 
jest ważnym, jak nie jedynym 
źródłem informacji – wyjaśnia 
Agnieszka Okupniak z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Opolskiego, od początku 
zaangażowana w kampanię.

NAJTRUDNIEJSZY JEST 
PIERWSZY KROK

Pod szyldem akcji rodzi się 
wiele pomysłów. Tak również 
było  w  Gogolinie,  gdzie  ak-
tywne opolskie kobiety dzieliły 
się swoim doświadczeniem. – 
Potrzebujemy ambasadorek. 
Kobiet, które budzą zaufanie, 
swoim autorytetem  i odwagą 
potrafią przekonać do działania. 
Pań, które odważyły się założyć 
własną działalność i zachęcają 
do tego inne. Najlepiej przeko-
nują właśnie pozytywne przy-
kłady – bo skoro ktoś skorzy-
stał, to dlaczego również ja nie 
mogę – mówi Agnieszka Okup-
niak. Program gorąco wspiera 
Sabina Gorzkulla, wicestarosta 
krapkowicka,  także  opolska 
mama. – W naszych sercach 
i głowach tkwi mnóstwo wspa-
niałych pomysłów, czasem tylko 
brakuje nam właściwego impul-
su do zrealizowania tych zamie-

rzeń. Te spotkania pomagają 
w podzieleniu się nimi – mówi 
i podkreśla, że kampania to nie 
jednorazowy projekt, a każdy 
kolejny jego etap procentuje no-
wymi inicjatywami. Korzystają 
na tym opolskie placówki, całe 
rodziny.

NAJWIĘKSZĄ SIŁĘ DAJĄ  
NAM DZIECI

Ceniona  i  lubiana  położ-
na,  towarzyszy  przyszłym  i 
obecnym rodzicom w szkole 
rodzenia  i  na bloku porodo-
wym  krapkowickiego  szpi-
tala. To Agnieszka Sczakiel 
z Gogolina, która uważa, że 
akcja jest niezwykle potrzeb-
na. – To świadome podejście 
do macierzyństwa. Pokazuje, 
że mama,  która ma dwójkę, 
trójkę, a często więcej dzieci, 
może się  rozwijać,  spełniać 
zawodowo i społecznie, mieć 
pasje. Takie mamy mają wie-
le do zaoferowania, inspirują 
pomysłami  i wiedzą – prze-
konuje. – Sama jestem mamą 

dwójki dzieci, staram się an-
gażować w życie szkolne mo-
ich córek. Każda mama stara 
się znaleźć w sobie siłę, aby 
pogodzić życie rodzinne z pra-
cą zawodową i rozwojem oso-
bistym. Największą siłę dają 
nam właśnie dzieci – przyzna-
je z uśmiechem.  

WBREW NAZWIE  
NIE TYLKO DLA MAM

Jak zauważyła jedna z obec-
nych na spotkaniu z pań, mamy 
niejednokrotnie radzą sobie le-
piej niż tatusiowie, ale bardzo 
ważne, gdy ojcowie wspierają 
swoje drugie połówki. Kluczowa 
jest tu także rola tolerancji dla 

samorozwoju kobiet i umiejęt-
ność partnerskiej  rozmowy o 
wsparciu w codziennych obo-
wiązkach, wychowywaniu dzie-
ci. – Jedna z pań ze szkoły ro-
dzenia zapytała mnie o to, jak 
godzę wszystkie obowiązki za-
wodowe z wychowaniem dzieci, 
szkołą rodzenia. Czy moja doba 
jest elastyczna. W tym wszyst-
kim oczywiście wspiera mnie 
mąż  –  przyznaje  Agnieszka 
Sczakiel.

Zachęcamy do śledzenia profilu 
Opolska Mama Ma Moc – OMMM 
na facebooku 

Opolska Mama Ma Moc i nie zwalnia tempa

Spotkanie w Gogolinie zgromadziło wiele aktywnych pań  Fot. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wicestarosta Sabina Gorzkulla z kotem, jakiego otrzymały uczest-
niczki spotkania Fot. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

KONKURS DLA UCZNIÓW
To nie lada wyzwanie dla młodych plastyków i literatów – trzeba stworzyć barwny plakat lub interesującą 
mapę, przekazać emocje w ciekawym opowiadaniu lub wzruszającym wierszu. Do 28 września czekamy na 
prace uczniów opolskich szkół podstawowych, ukazujące moc rodziny.
Konkurs to kolejna odsłona akcji „Opolska Mama Ma Moc”, promującej rodzinę i więzi międzypokoleniowe. Opolscy 
uczniowie  - w zależności od wieku – mogą się wypowiedzieć w różnych formach, plastycznych bądź literackich. Naj-
lepsze prace poznamy podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na październik.
Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego. Nagrodzone prace zostaną 
opublikowane w III części książki wydanej w ramach akcji „Opolska Mama Ma Moc”, która ukaże się w 2019 roku. – Jej 
roboczy tytuł to właśnie „Oczami dziecka”,  czyli spojrzenie tych najmłodszych na to, jak można aktywnie i przyjemnie 
spędzać czas z rodziną. I że warto wspólnie poznawać ciekawe miejsca regionu, bo to również promuje w swoim zało-
żeniu konkurs – wyjaśnia Agnieszka Okupniak z urzędu marszałkowskiego, jedna z inicjatorek OMMM.
Szczegółowe informacje na stronie www.opolskie.pl w zakładce: ogłoszenia.  kk
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 ZDROWIE

Karolina Kondracka

Nowoczesne tomografy, 
aparaty USG, respiratory 
i inny sprzęt do leczenia 
opolskich pacjentów tra-
fił do szpitali w regionie. 
W ciągu ostatnich czte-
rech lat na poprawę ich 
wyposażenia samorząd 
województwa opolskiego 
przekazał z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
blisko 130 mln zł.

Jak zauważał marszałek wo-
jewództwa Andrzej Buła, 
Regionalny Program Opera-

cyjny Województwa Opolskiego 
stwarza duże możliwości. – W 
latach 2007 – 2013 na infrastruk-
turę ochrony zdrowia uzyskano 
ponad 47 mln zł dofinansowania. 
Obecna perspektywa to blisko 
trzykrotność tej kwoty, czyli pra-
wie 130 mln zł. Cieszy mnie, że 

69 mln złotych trafiło do szpitali 
powiatowych – mówił marszałek.

KOLEJNE UMOWY
PODPISANE

Teraz  s iedem  kolejnych 
umów o łącznej wartości ponad 
21,5 mln zł podpisali szefowie 
szpitali wojewódzkich. Ich do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyniesie 17,3 mln zł.

Największa kwota trafiła do 
Opolskiego Centrum Onkologii 
w Opolu. Marek Staszewski, dy-
rektor OCO podkreśla, że dzięki 
tym pieniądzom możliwa będzie  
kolejna ważna dla szpitala inwe-
stycja. – Cieszymy się również z 
niedawno podpisanej umowy na 
zakup nowoczesnego akcele-
ratora wartego 9,5 mln zł. Poza 
finansowaniem z Ministerstwa 
Zdrowia, wkład własny na tę in-
westycję, w kwocie 1,5 mln zł, 
zapewnił samorząd wojewódz-

twa. Teraz za 8 mln zakupimy 
sprzęt bezpośrednio wykorzy-
stywany do leczenia pacjentów 
oraz na zinformatyzowanie szpi-
tala, które przyspiesza leczenie 
– informował.

– Musimy korzystać z szans, 
które dostajemy. Mam poczucie 
uczestniczenia w czymś waż-
nym – przyznawała Renata Ru-
man – Dzido, dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu. Za-
znacza jednocześnie, że choć 
pisanie projektów i ich realizacja 
nie jest łatwa, to współpraca z 
Depar tamentem  Koordyna-
cji Programów Operacyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego jest 
bardzo sprawna. – Cieszy mnie 
ponadto decyzja marszałka, aby 
wesprzeć każdy projekt w ob-
szarze zdrowia pozytywnie oce-
niony przez ekspertów – powie-
działa Renata Ruman – Dzido.

Opolskie  Centrum  Reha-
bilitacji w Korfantowie, dzięki 
wcześniejszemu projektowi, za-
kupiło już nowoczesny rentgen 
cyfrowy wspomagający diag-
nostykę pacjentów ortopedycz-
nych, a także detektor kończyny 
dolnej oraz doskonałej jakości 
artroskop. Pozwoliło to rozsze-
rzyć działalność medyczną o 
nowe dziedziny artroskopii bio-
dra i barku (dotychczas jedynie 
kolana).  Kolejna,  podpisana 
umowa, umożliwi doposażenie 
oddziału rehabilitacji neurolo-
gicznej, poprawi warunki poby-
tu pacjentów. Dwie sale zyskają 
funkcję całodobowego nadzoru 

medycznego. Zakupiony zosta-
nie nowoczesny sprzęt rehabi-
litacyjny. – To m.in. platforma 
służąca do utrzymania równo-
wagi, co jest bardzo ważne dla 
pacjentów  neurologicznych, 
ale  również  rękawica stymu-

lująca ruchy chorego, które są 
zaburzone przez choroby i dys-
funkcje. Pojawi się również no-
woczesne oprogramowanie dla 
logopedów – wymieniał Woj-
ciech Machelski, dyrektor OCR 
w Korfantowie.

Miliony dla zdrowia opolskich pacjentów
ROMAN KOLEK
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

– Dla nas najważniejszy 
jest opolski pacjent. Zależy 
nam  na  dobrym  stanie  in-
frastruktury, możliwościach 
diagnostycznych i jakości le-
czenia. Ala ważna jest także 
profilaktyka.  Zachęcam  do 
korzystania z propozycji pro-
jektów profilaktycznych rea-
lizowanych w województwie 
opolskim. To m.in. wsparcie 
matki i dziecka oraz program 
przeciwdziałania  cukrzycy 
i otyłości.

To inwestycje z myślą o opolskich pacjentach

Dyrektorzy wojewódzkich placówek zdrowia z umowami na nowe inwestycje

CO NOWEGO POJAWI SIĘ W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH?
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
• Tomograf, mammograf cyfrowy, 2 aparaty USG 
STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O 
• Modernizacja pomieszczeń zespołu pracowni endoskopowych, wideoga-

stroskop, bronchowideoskop, wózki medyczne do toru wizyjnego,  aparaty 
do znieczulania, kardiomonitor,  myjki endoskopowe i ssaki przenośne, wy-
posażenie medyczne na oddział chorób wewnętrznych i oddział geriatrycz-
ny (m.in.: wózek reanimacyjny, łóżko elektryczne, aparat EKG z wózkiem,  
defibrylator z wózkiem,  ultrasonograf, rejestrator Holtera EKG)

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP.  Z O.O.
• 6 cykloergometrów, bieżnia, mata tensometryczna, łóżka rehabili-

tacyjne, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, 
zestawy do ćwiczeń specjalistyczny sprzęt medyczny na oddział re-
habilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem neurologicznym ( m.in.: 
urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego rąk pacjentów z nie-
dowładami spastycznymi,  kardiomonitor,  łóżka specjalistyczne i re-
habilitacyjne, stół rehabilitacyjny)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZ-
NY W OPOLU 
• Mikroskop do integracji z nawigacją, zestaw do trepanacji, diatermia, 

zestaw do endoskopii, respirator, USG anestezjologiczne,  wiertarka 
neurochirurgiczna 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GŁUCHOŁAZACH
• Sprzęt i wyposażenie niezbędne do uruchomienia dziennego oddziału 

psychogeriatrii ( m.in.: kozetka lekarska, koncentrator tlenu, pulsoksy-
metr, materace rehabilitacyjne)

SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SP. Z O.O.
• Wyposażenie dla pracowni endoskopii i bronchoskopii ( m.in.:  zestaw 

endoskopowy, zestaw EUS i diatermia endoskopowa,  jezdny aparat 
RTG, osprzęt do ochrony radiologicznej, przewoźny aparat do znie-
czulania).
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Piotr Wrona

Zabytkowy park w Poko-
ju przejdzie metamorfo-
zę. Odnowione zostaną 
alejki ,  zbudowany zo-
stanie staw. O przyrodę, 
dzięki unijnym pienią-
dzom, będzie można sku-
tecznie zadbać również 
w Gierałcicach oraz na 
terenie Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego. 
Nowy blask zyska park 
w Dąbrowie.

Trzy  projekty  warte  po-
nad 11 milionów 150  ty-
sięcy  złotych  związane 

z ochroną przyrody pozwolą na 
znaczące prace w zabytkowym 
XVIII-wiecznym parku w Poko-
ju oraz parku w Gierałcicach. 
W Świerczowie odnowiony zo-
stanie staw. Utworzonych tam 
będzie 11 stanowisk obserwacyj-
no-edukacyjno-przyrodniczych.  
Zmian można się spodziewać 
również w zabytkowym parku 
w Dąbrowie.

Oprócz rekultywacji zbiorni-
ka w Świerczowie, pielęgnacji 
zadrzewień i nasadzenia drzew 
w Jakubowicach  (gmina Wil-
ków) wyremontowany zostanie 
budynek, w którym prowadzone 
będą zajęcia edukacyjno-labo-
ratoryjne dla dzieci i młodzieży.

Najważniejsze prace prowa-
dzone będą w parku w Pokoju. 

Uporządkowane zostaną tam 
drzewa, a  jedenaście z nich 
objętych zostanie ochroną po-
mnikową.  Jednym z  założeń 
projektu  jest  przygotowanie 
w parku polany edukacyjnej. 
–  Musimy  również  zwalczyć 
patogen grzyba z rodzaju Phy-
tophotora z gleby. Zbudujemy 
ścieżki  przyrodnicze  i  utwo-
rzymy na terenie parku nowy 
staw. Posłuży on do  rozwoju 
wrotków i skorupiaków plankto-
nowych – informowała Barbara 
Zając, wójt gminy Pokój. Pod-
pisując umowę w tej sprawie 
z marszałkiem województwa 
opolskiego  Andrzejem  Bułą 
i wicemarszałkiem Stanisławem 
Rakoczym podkreślała, że park 
jest wyjątkowy w skali całego 
województwa, a nawet kraju. 
Składa się on z trzech części - 
parku francuskiego, czyli ogro-
du barokowego, parku krajobra-
zowego z XIX wieku oraz parku 
angielskiego w Winnej Górze. 
Co istotne, zachowały się rzeź-
by i w szczątkowej formie par-
kowe budowle. - Obok parku, 
w ramach remontu, zbudowana 
zostanie również mała architek-
tura, przygotowany będzie par-
king z 36 miejscami postojowy-
mi, w tym z 4 stanowiskami dla 
niepełnosprawnych – mówiła 
wójt Pokoju.

W Murowie zaś dzieci i mło-
dzież w trakcie zajęć eduka-
cyjnych poznają ciekawostki 

na temat borsuka europejskie-
go, wpisanego na Czerwoną 
Listę Gatunków Zagrożonych. 
Borsuk, znany już z tradycyj-
nego biegu, nazwanego jego 
imieniem, pojawi się również 
na  mapie  z  atrakcjami  Sto-
brawskiego Parku Krajobrazo-
wego. 

Trzy projekty z tzw. ochro-
ny różnorodności biologicznej, 
w ramach których wypięknieją 
parki w Pokoju, Gierałcicach 
i Dąbrowie, będą realizowane 
w partnerstwach, a otrzymały 
maksymalne unijne dofinanso-
wanie, czyli 85 proc. ich całko-
witej wartości.  

ŚRODOWISKO

STANISŁAW 
RAKOCZY 
wicemarszałek 
województwa 
opolskiego:

– Park w Pokoju to wyjąt-
kowe miejsce. Zatrzymują się 
tutaj zagraniczne wycieczki. 
Obok parku odwiedzany jest 
również zabytkowy kościół.  
Sam park kryje w sobie wiele 
ciekawych miejsc, są rzeźby, 
pomniki, stare zabudowania 
z latarnią, która przed wojną 
służyła tym, którzy urządzali 
wycieczki  łodziami na pobli-
skich jeziorach. Szkoda, że po 
historycznym zamku zostało 
tylko  jedno  z  największych 
w Europie rond.

Piotr Wrona

Wołczyn będzie miał swoją tężnię i ogród halofitowy. 
Urząd marszałkowski przekazał na ten cel unijne 
dofinansowanie. Odnowiony zostanie również staw 
w Krzywiczynach.

Kilkadziesiąt gatunków roślin zostanie zasadzonych w po-
wstającym w Wołczynie ogrodzie halofitowym. Halofity 
to rośliny przystosowane do rozwoju na słonym podłożu. 

Ogród zostanie utworzony na bazie istniejącego już Parku Przy-
jaźni. W jego centrum zbudowana zostanie tężnia solankowa. 
Projekt wart ponad milion złotych został w ponad osiemdziesię-
ciu procentach dofinansowany z unijnych pieniędzy.

LECZNICZE ŹRÓDŁA POD WOŁCZYNEM
Dokumenty pozwalające wyasygnować na ten cel pieniądze 

przekazał gminie marszałek województwa opolskiego Andrzej 
Buła. – O pomyśle utworzenia ogrodu w Wołczynie od wielu lat 
opowiadał mi burmistrz Jan Leszek Wiącek. Pomysł jest ściśle 
związany z naszymi wysiłkami związanymi z ochroną środo-
wiska, dbałością o otoczenie i zdrowie naszych mieszkańców. 
Co ciekawe, to właśnie badania geologiczne potwierdziły złoża 
gorących źródeł w tej miejscowości. Nie będzie więc potrzeby 
sprowadzania solanki. Warte podkreślenia jest również to, że 
w okolicach Wołczyna w ostatnich latach, również dzięki wspar-
ciu unijnemu, zbudowano ośrodki dla seniorów. To świetne 
uzupełnienie oferty opieki i wsparcia ich zdrowia – powiedział 
marszałek.

Z realizacji projektu cieszy się burmistrz Jan Leszek Wiącek. 
– Badania prowadzone przez laboratorium z Pszczyny potwier-
dziły wyjątkowy skład solanki, która znajduje się pod Wołczy-
nem. Wykorzystamy do projektu tężnię tarninową o powierzchni 
300 metrów kwadratowych. Przedsięwzięcie zostanie zaprojek-
towane i zrealizowane przez firmę, która wygra przetarg – infor-
mował burmistrz.

Projekt realizowany jest w ramach ochrony gatunków i sied-
lisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody 
zależnych na terenie Wołczyna.

Dodatkowo planowane jest zrekultywowanie stawu w Krzy-
wiczynach. – Zostanie on odmulony, a skarpy wzmocnione. Bę-
dziemy również organizować spotkania z mieszkańcami gminy, 
a przede wszystkim z jej najmłodszymi przedstawicielami, by 
przybliżyć problematykę ochrony środowiska – zapowiedział 
burmistrz Wołczyna.

Pięknieją opolskie parki

Partnerzy projektów dotyczących rewitalizacji parków po podpisaniu umów

Wołczyn  
jak uzdrowisko

Park w Wołczynie, gdzie powstanie ogród solankowy z tężnią – 
fot. UMG w Wołczynie
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Rozpoczynają się remon-
ty kolejnych dwóch dróg 
w województwie. Tym ra-
zem prace będą prowadzo-
ne miedzy Biestrzykowi-
cami a Jastrzębiem oraz 
w Paczkowie. Wydanych 
zostanie prawie 20 milio-
nów złotych.

 REMONT MIĘDZY 
BIESTRZYKOWICAMI 

A JASTRZĘBIEM
 W wakacje przyszłego roku 

powinien zakończyć się remont 
drogi wojewódzkiej nr 454 mię-
dzy  Biestrzykowicami  a  Ja-
strzębiem. Przetarg na wykona-
nie tych prac wygrał REMOST 
z Olesna. Kierowcy muszą się 
liczyć z utrudnieniami. – Przy 
drodze powstanie ścieżka pie-
szo – rowerowa, cztery zatoczki 
autobusowe. Przy przejściach 
dla pieszych krawężniki zosta-
ną  obniżone,  zamontowane 
będą płyty integracyjne – mówi 
Bartłomiej Horaczuk, dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Wzdłuż drogi będzie znajdował 
się  monitoring,  zamontowa-
ne zostanie nowe oświetlenie 
uliczne. 

Droga 454 to ważny trakt ko-
munikacyjny, który łączy Opole 
z Namysłowem. Jak wykazują 
okresowe badania dobowego 
natężenia ruchu, z roku na rok 
zwiększa się liczbą przejeżdża-
jących tędy pojazdów. Na nie-
których odcinkach (w okolicach 

elektrowni oraz Opola) przekra-
cza ona nawet 17 tysięcy pojaz-
dów.

Samorząd  województwa 
opolskiego  na  zakończone 
i  realizowane  dziś  remonty 
i   modernizacje  na  drogach 
prowadzących do Namysłowa 
przeznaczył już ponad 139 mln 
zł.   Za te pieniądze powstała 
m.in. nowoczesna obwodnica 
Czarnowąsów,  dzięki  której 
z miejscowości wyprowadzo-
no  ruch  ciężkich  pojazdów 
i usprawniono dojazd do roz-
budowującej  się  Elektrowni 
Opole.

Podpisanie umowy na prze-
budowę odcinka Biestrzykowi-
ce – Jastrzębie to nie koniec 
planów remontowych na dro-
dze 454. Planowane są prace 
w miejscowościach Ładza, Zie-
miełowice, Krzywa Góra – Po-
kój oraz Krogulna.

 
GRUNTOWNA PRZEBUDOWA 

W PACZKOWIE
Rozbudowywana  będzie 

również droga wojewódzka nr 
382 w Paczkowie. Prace  re-
montowe  prowadzić  będzie 
firma BUDIMEX z Warszawy, 
mają one potrwać rok i zakoń-
czyć się jesienią 2019 r. – Bę-
dzie  to kompleksowy remont 
łącznie  z  rozbiórką  istnieją-
cej  konstrukcji  nawierzchni. 
Zbudowany zostanie również 
chodnik, przystanki autobuso-
we i przebudowane skrzyżowa-

nia. Inwestycja ta realizowana 
jest w systemie  „Zaprojektuj 
i   wybuduj”,   polegającej  na 
opracowaniu przez wykonaw-
cę dokumentacji projektowej 
i na  jej podstawie wykonaniu 
robót budowlanych. Droga bę-
dzie dostosowana do ciężkiego 
transportu. Szczególną uwa-
gę zwracamy na zastosowa-
nie elementów wpływających 
na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego:  chodniki, 
płyty integracyjne, kocie ocz-
ka, oświetlenie dedykowane – 
mówi dyrektor ZDW.

 PW

 INWESTYCJE

SZYMON
OGŁAZA
członek zarządu 
województwa 
opolskiego:

– Tak staramy się planować 
remonty dróg wojewódzkich, 
aby były one kompleksowe. 
Oprócz remontu drogi zazwy-
czaj budowana  jest ścieżka 
pieszo-rowerowa, zatoki auto-
busowe. Często przejścia dla 
pieszych są tak projektowane, 
aby  uwzględniały  potrzeby 
osób poruszających  się  na 
wózkach inwalidzkich. W miej-
scowośc iach   montu jemy 
oświetlenie uliczne. Wszystko 
po to, żeby każdy użytkownik 
drogi,  także pieszy, czuł się 
bezpieczniej.

Trwa drogowa ofensywa

Piotr Wrona 

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej 901. Nie-
dawno oddano do użytku jej przebudowany odcinek 
między Kielczą a granicą województwa. Poprawił się 
komfort jazdy kierowców i samych mieszkańców. 
Jest bezpieczniej i wygodniej.

Tym razem prace, które rozpoczęły się w kwietniu, prowa-
dzone były od Kielczy w kierunku granicy województwa. 
Nowy asfalt położono na odcinku prawie trzech i pół kilo-

metra. Droga została wzmocniona, zbudowano zatoki autobuso-
we i ścieżkę pieszo-rowerową.

– Spotykając się w  tym samym miejscu dwa  lata  temu, 
stwierdziłem w rozmowie z samorządowcami, że tam, gdzie roz-
poczyna się nasze województwo, jest jedna z najgorszych dróg. 
Naszym celem była zmiana tego stanu rzeczy. Teraz ta droga 
nie jest już powodem do wstydu, ale do dumy. 6,5 miliona zło-
tych z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy 
na naszą wizytówkę – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu 
województwa opolskiego.

Na początku roku oddano po przebudowie odcinek drogi 
między Olesnem a Dobrodzieniem. Tam inżynierowie stanę-
li przed jednym z największych wyzwań w regionie - budową 
estakady w Bzionkowie koło Dobrodzienia, która ma aż 180 me-
trów i pięć przęseł. Jest to jedna z największych inwestycji tego 
typu w województwie.

– Tą drogą jeździ 6 tysięcy pojazdów na dobę. Jest ona łącz-
nikiem dla kilku województw, a także przebiega przez prężnie 
rozwijające się miasta naszego województwa. Przygotowujemy 
dokumentację na jej kolejny odcinek między Zawadzkiem a Żę-
dowicami. Chcemy kompleksowo uporządkować tę drogę – po-
wiedział marszałek Andrzej Buła. 

Z remontu kolejnego odcinka drogi nr 454 cieszą się władze regionu i włodarze gminy

Droga  
wojewódzka 901  
coraz  
nowocześniejsza

To kolejny odcinek drogi nr 901, który jest już przebudowany
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Strażacy ochotnicy 
piszą kroniki

W pierwszym Wojewódzkim Konkursie Kronik Ochotni-
czych Straży Pożarnych wyróżniono najlepsze kroniki, 
które wyszły spod piór opolskich strażaków ochotni-

ków.  Do konkursu zgłoszono 14 kronik strażackich w 32 to-
mach. Pierwsze miejsce zajęła OSP Przełęk (powiat nyski), II 
miejsce OSP Cieciułów (powiat oleski), III natomiast OSP Gro-
dzisko (powiat strzelecki). Najlepsi zostali zgłoszeni do konkur-
su ogólnopolskiego.

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego OSP  RP pod patronatem honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego i przy wsparciu samorządu województwa 
opolskiego. Gratulujemy nagrodzonym!

Do 18 września czekamy 
na zgłoszenia do etapu 
regionalnego ogólnopol-
skiego konkursu organi-
zowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.

W tym roku po raz pierw-
szy Zarząd Wojewódz-
twa Opolskiego włą-

czył się w ogólnopolski konkurs 
„Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”, który upowszech-
nia wiedzę oraz informacje na 
temat projektów służących ak-

tywizacji lokalnej społeczności, 
sfinansowanych w sołectwach 
w ramach funduszu sołeckiego.

Adresatami  konkursu  są 
sołectwa, które w latach 2010-
2017 zrealizowały projekty sfi-
nansowane z  tego  funduszu 
lub w których fundusz sołecki 
stanowił wkład własny. Kon-
kurs jest dwuetapowy, składa 
się  z  organizowanego przez 
samorząd województwa etapu 
wojewódzkiego  oraz  organi-
zowanego przez Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów etapu 

ogólnokrajowego, do którego 
nominowane są projekty sołe-
ckie – laureaci I miejsca etapu 
wojewódzkiego.

Na  zwycięzców  opolskiej 
edycji konkursu w kategorii naj-
ciekawszy projekt sfinansowany 
z pieniędzy funduszu sołeckie-
go czekają nagrody finansowe 
lub rzeczowe w kwocie – odpo-
wiednio: 5 tys. zł na zdobycie 
I miejsca, 3 tys. zł na II miejsce 
oraz 2 tys. zł za trzecie miejsce. 
Rozstrzygniecie nastąpi do 18 
października tego roku. Laureat 

najciekawszego projektu będzie 
reprezentował  województwo 
opolskie na etapie krajowym.

Formularze  zgłoszeniowe 
należy  przesłać  do  Urzędu 
Marszałkowskiego do 18 wrześ-
nia br. Jeden projekt, jednego 
sołectwa może zgłosić sołtys, 
członek rady sołeckiej, wójt lub 
burmistrz.

Regulamin konkursu wraz 
z innymi dokumentami znajduje 
się na stronie 
http://www.odnowawsi.eu. 

kk

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  
– zgłoś swoje sołectwo

„ B R O Ń M Y  S W E G O , 
OPOLSKIEGO!” to ty-
tuł konkursu, w którym 
mogą wziąć udział ucz-
niowie szkół podstawo-
w ych ,  g i m n a z j a l nych 
i ponadgimnazjalnych 
z regionu.

Jak plastycznie wyrazić, to 
co działo się w wojewódz-
twie  opolskim,  po  roku 

1998? Jak broniono pozosta-
wienia na mapie Polski woje-
wództwa opolskiego? To jedno 
z nawiązań do tytułu konkursu 
plastycznego, organizowane-
go przez urząd marszałkowski 
w 20-lecie  samorządu woje-
wództwa. Prace powinny być 
wykonane  na  sztywnym  pa-
pierze w formacie A3 lub A2, 
dowolną „płaską” techniką pla-
styczną, wykorzystującą ołówki, 

kredki, pastele, farby, kolorowe 
papiery – tzw. wyklejanki, itp.

- Ciekawi jesteśmy, jak mło-
dzi  ludzie postrzegają swoje 
otoczenie. Jestem pewien, że 
dzięki rozmowom z rodzicami 
czy nauczycielami, przeczyta-
nym artykułom wiedzą, że 20 
lat temu zachowanie wojewódz-
twa opolskiego wcale nie było 
takie pewne. Udało się obronić 
jego granice, a ten czas, który 

minął od  „łańcucha nadziei”, 
to również wiele zmian. Temat 
niełatwy, ale otwierający wie-
le możliwości, aby wyrazić się 
plastycznie. Hasło  konkursu 
„BROŃMY  SWEGO,  OPOL-
SKIEGO!” może wzbudzić wie-
le ciekawych pomysłów – mówi 
marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła.

Uczestnicy powinni dostar-
czyć prace konkursowe osobi-

ście bądź pocztą do Departa-
mentu Edukacji i Rynku Pracy 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego ul. Pia-
stowska 17 w Opolu (budynek 
Instytutu Śląskiego w Opolu).  
Termin składania prac konkur-
sowych mija 21 września. 

Szczegóły konkursu  na 
stronie www.opolskie.pl 

w zakładce „komunikaty”.

BROŃMY SWEGO, OPOLSKIEGO!  
Weź udział w konkursie

ANTONI 
KONOPKA, 
członek zarządu  
województwa 
opolskiego:

–  Konkurs  pozwala  zapre-
zentować dobre praktyki, będzie 
promocją wsi  i polem wymiany 
doświadczeń. To taka pozytywna 
rywalizacja. Jako mieszkaniec 
wsi borę udział w zebraniach, kie-
dy są planowane projekty i pro-
wadzona dyskusja. Uczestnictwo 
sportowców, członkiń koła gospo-
dyń wiejskich, rodziców, pokazu-
je, jakie potrzeby ma lokalna spo-
łeczność. Sam konkurs ilustruje 
natomiast, jak je można ciekawie 
zrealizować.
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Wszelkie informacje o ofertach dostępne są na stronie internetowej www.polregio.pl

BILET PROMOCYJNY – NOWA OFERTA  
DLA PODRÓŻNYCH! 

Z dniem 21 sierpnia br. zaczęła obowiązywać nowa oferta Bilet promocyjny.  
Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w jedną stronę lub „tam i z powrotem”.

Podróżni mogą korzystać z oferty na pod-
stawie biletów odcinkowych (tygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych) według:
• „taryfy podstawowej – Bilet promocyjny”,
• „taryfy RAZEM – Bilet promocyjny”,
• „taryfy REGIO Senior – Bilet promocyjny”.

Oferta obowiązuje wyłącznie w terminach 
i na odcinkach, na których obecnie trwają 
prace remontowe infrastruktury kolejowej oraz 
na odcinkach, na których prace rozpoczną się 
w 2018 r., a termin ich zakończenia upływa 
w 2018 r. bądź w 2019 r.

Bilety według oferty Bilet promocyjny mo-
żesz nabyć:
• w kasie biletowej, u konduktora, w auto-
macie biletowym, na stronach internetowych 
i przez aplikacje naszych partnerów: biletyre-
gionalne.pl, bilkom.pl, koleo.pl, e-podroznik.pl, 
SkyCash oraz w ponad 800 salonach KOLPOR-
TERA.

Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej www.polregio.pl.

UKOŃCZYŁEŚ 60 LAT I CIĄGLE MARZYSZ  
O WIELKICH I TANICH PODRÓŻACH?

„REGIO Senior” jest dla Ciebie. Razem taniej!

Stała zniżka dla każdego, kto ukończył 60 lat i chce tanio oraz przyjemnie podróżować po Polsce.
• 25% zniżki od taryfy podstawowej na bilety jednorazowe w dowolnych relacjach.
• 10% zniżki od taryfy podstawowej na bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne).
• Jasne zasady: wystarczy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument 

potwierdzający wiek. Może to być jeden i ten sam dokument.

 Bilety według oferty możesz nabyć:
• w kasie biletowej, u konduktora, w automacie biletowym, na stronach internetowych i przez 

aplikacje naszych Partnerów: biletyregionalne.pl, bilkom.pl, koleo.pl, e-podroznik.pl, SkyCash 
oraz w ponad 800 salonach KOLPORTERA.

Oferta jest honorowana w pociągach Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

REGIOKARTA 
DLA INDYWIDUALNYCH 
PODRÓŻNYCH

Imienna karta zniżkowa dla często podró-
żujących pociągami różnych przewoźników. 

• Około 30% zniżki na bilety jednorazowe 
w dowolnych relacjach taryfa RAZEM).

• Około 15% zniżki na bilety okresowe 
 i sieciowe (taryfa RAZEM).
Zniżki także na bilety innych przewoźników: 

Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich, 
Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich i Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej.

 Ceny REGIOkarty:
• 175 zł* (roczna),
• 105 zł* (półroczna),
• 25 zł (duplikat karty).

*  W przypadku, gdy termin ważności dotych-
czasowej REGIOkarty dobiegł końca lub 
zbliża się do końca, można kupić kolejną 
z 20-procentową zniżką: roczną za 140 zł, 
a półroczną za 85 zł.

REGIOkartę możesz zamówić: w kasie bileto-
wej POLREGIO oraz za pośrednictwem serwisu 
internetowego: polregio.pl.

REGIOkarta dla biznesu
REGIOkarta to imienna karta zniżkowa dla 

Twoich Pracowników często podróżujących po-
ciągami różnych przewoźników. 

Pracodawco, zyskaj jedyne w swoim rodzaju 
narzędzie motywacji pracowników, a Twoja firma 
będzie mieć swój pozytywny udział w kształto-
waniu zrównoważonej i przyjaznej środowisku 
mobilności.

Oferujemy możliwość wykupienia dla Twoich 
pracowników REGIOkart uprawniających do za-
kupu biletów z ulgą do ok. 30%.

Jej posiadanie to same zalety!
Pracownicy firmy mogą zaoszczędzić na 

kosztach podróży – do pracy oraz przy przejaz-
dach jednorazowych.

• Możecie Państwo efektywnie wykorzystać 
środki ZFŚS.  

• Imienna REGIOkarta upoważnia do za-
kupu ze zniżką:
 – biletów jednorazowych (ulga ok. 30%),
 – biletów okresowych – tygodniowych, 

miesięcznych, kwartalnych,
półrocznych i rocznych (ulga ok. 15%).

• Upoważnia do dodatkowej zniżki rów-
nież przez osoby uprawnione do ulg usta-
wowych.

• To idealna forma wsparcia Państwa pra-
cowników.

Ceny REGIOkarty:
• 175 zł* (roczna),
• 105 zł* (półroczna),

• 25 zł (duplikat karty).
Przy zakupie REGIOkarty dla większej liczby 

pracowników możliwe są zniżki.
W celu otrzymania kalkulacji prosimy o kon-

takt: regiokarta@p-r.com.pl
Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby 

i propozycje.

Bilety zakupione z REGIOkartą, na przejazd 
pociągami POLREGIO, honorowane są również 
w pociągach, takich przewoźników jak:  Arriva 
RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje 
Wielkopolskie, Koleje Małopolskie i Łódzka Kolei 
Aglomeracyjna.


