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Radni i goście na pierwszej sesji sejmiku województwa opolskiego
Violetta Ruszczewska

21 listopada, w Sali Orła
Białego na Ostrówku, zebrali się po raz pierwszy
radni województwa opolskiego, wybrani na lata
2018 – 2023. Tym samym
zainaugurowana została
kolejna kadencja samorządu województwa opolskiego.

T

rzydzieścioro nowo wybranych radnych odebrało zaświadczenia
o wyborze i złożyło ślubowanie. Potem zaczęły się wybory
władz sejmiku i regionu. Na
początek na przewodniczącego sejmiku radni wybrali
Rafała Bartka z Mniejszości
N i e m i e c k i ej . D z i ę k u j ą c z a
wybór na tę funkcję, Rafał
Bartek podkreślił, że jego wybór to przykład konstruktywnej współpracy większości z

mniejszością w regionie. Wyraził także nadzieję na dobrą
współpracę, zarówno w gronie
radnych, jak i sejmiku z administracją rządową w regionie.
W wyniku kolejnych wyborów
zastępcami przewodniczącego
zostali: Jolanta Wilczyńska
(Koalicja Obywatelska), Piotr
Wach (Koalicja Obywatelska)
i Dariusz Byczkowski (Prawo
i Sprawiedliwość).
Później rozpoczęły się
wybory nowego zarządu województwa. Kandydaturę
Andrzeja Buły na marszałka zgłosiła w imieniu koalicji Br ygida Kolenda-Łabuś.
Prezentując sylwetkę kandydata, podkreślała m.in. jego
otwartość i umiejętność dialogu oraz współpracy ponad
podziałami. W tajnym głosowaniu Andrzej Buła został
wybrany na funkcję marszałka
województwa. – Chciałbym
podziękować za to wszystko,

co w ostatnich t ygodniach
udało się nam stworzyć w sejmiku. Zarówno koalicję, jak
i dobre partnerstwo z klubem
Prawa i Sprawiedliwości – mówił Andrzej Buła chwilę po wyborze na marszałka. I dziękując dodawał: – Ten wybór ma
dla mnie kilka wymiarów – to
wymiar osobisty, polityczny
i zawodowy. Dlatego dziękuję
rodzinie, dziękuję moim politycznym kolegom tu, na sali
obrad sejmiku oraz wszystkim
swoim współpracownikom. Nie
zawiodę was, będę ciężko pracować dla mieszkańców województwa opolskiego. Marszałek zapowiedział, że expose
i kierunki działań nowego zarządu zaprezentuje podczas
kolejnej sesji, 18 grudnia.
Andrzej Buła zaproponował
kandydatów do zarządu województwa – Romana Kolka
(MN) na pierwszego wicemarszałka, Zbigniewa Kubalańcę

(KO) na wicemarszałka oraz
Szymona Ogłazę (KO) i Stanisława Rakoczego (PSL) na
członków zarządu województwa. Radni dokonali wyboru,
zgodnie z propozycją marszałka.
Przypomnijmy, że taki skład
zarządu to efekt porozumienia
koalicyjnego Koalicji Obywatelskiej, Mniejszości Niemieckiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Porozumienie zostało oficjalnie podpisane 15
listopada, a dotyczyło przede
wszystkim najważniejszych
spraw dla regionu. To przede wszystkim dbałość o młode pokolenie, społeczeństwo
obywatelskie, kulturę i edukację, zdrowie, seniorów, bezpieczeństwo i infrastrukturę,
turystykę, ekologię i czyste
powietrze, gospodarkę, sport
oraz obszary wiejskie.
(Więcej wewnątrz numeru)

ANDRZEJ
BUŁA,
marszałek
województwa
opolskiego:
– Chciałbym, aby zarządzanie województwem odbywało się w zgodzie i dobrej współpracy. Osobiście
dla mnie ważna jest również
kontynuacja tego, co do tej
pory zrobiliśmy dla naszych
mieszkańców we wszystkich dziedzinach życia. W
najbliższym czasie z marszałkami innych województw
będziemy rozmawiać z rządem, aby zaakceptowano
64,4 miliarda euro dla Polski
w nowym budżecie unijnym.
800 milionów euro powinno
być dla województwa opolskiego. Przyszły rok to walka o te duże pieniądze dla
regionu.
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SAMORZĄD

Radni województwa
opolskiego. Co jest dla
nich najważniejsze?

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO 2018 – 2023

Sejmik województwa opolskiego w kadencji 20182023 to trzydzieścioro radnych. W wyniku wyborów w sejmiku zasiadło 13 radnych z Koalicji Obywatelskiej, 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 5
radnych z Mniejszości Niemieckiej oraz 2 radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapytaliśmy
wszystkich, jakie mają priorytety na najbliższe
pięć lat.

RAFAŁ BARTEK
(MN)
– Region stoi
przed dużymi wyzwaniami, dotyczącymi choćby demografii. Tym
zmianom trzeba się przyglądać
i mądrze przeciwdziałać. To jest
najważniejsze wyzwanie dla samorządu województwa opolskiego.
Sami tych instrumentów nie tworzymy, muszą one być powiązane
z polityką państwa i samorządów
lokalnych. Musimy dbać o rozwój
gospodarki i zadbać o ludzi, którzy przechodzą w wiek emerytalny. Powinniśmy wykorzystać potencjał migrantów, szczególnie ze
wschodu i tych, którzy powracają
z emigracji.
ANDRZEJ BUŁA
(KO)
– Ważna jest
dla mnie dobra kontynuacja tego, co
do tej pory zrobiliśmy dla naszych
mieszkańców. To dalszy rozwój
dobrych projektów infrastrukturalnych, dotyczących ochrony zdrowia
i polityki społecznej. Ważne jest
społeczeństwo obywatelskie, czyli
to, co budujemy dzięki organizacjom pozarządowym. Z tej drogi nie
chcemy i nie możemy zejść. Jeżeli
idzie o rzeczy nowe, to zaczynamy
opracowanie regionalnej strategii
innowacji, ważnej dla przedsiębiorców oraz nowej strategii rozwoju
województwa opolskiego. Będzie
to koncepcja rozwoju naszego
regionu do 2030 roku. A przyszły rok, to walka o duże pieniądze dla województwa opolskiego
z nowej perspektywy finansowej.

DARIUSZ
BYCZKOWSKI (PiS)
– Bliska – z powodów zawodowych
– jest mi kultura.
Chciałbym, aby właśnie z nią kojarzyło się województwo opolskie.
Ważne kwestie dla naszego regionu
to także powstrzymanie niekorzystnych problemów demograficznych
oraz sprowadzenie inwestycji, które
uatrakcyjnią Opolszczyznę jako miejsce do założenia rodziny i życia.
TERESA
CEGLECKA
-ZIELONKA (PiS)
– Jak w każdej
kadencji, dla nas
wszystkich radnych ważne jest to, co
jest ważne dla mieszkańców. Rozwój
gospodarczy, miejsca pracy, zachęta
do powrotu do ojczyzny tych, którzy
wyjechali przed laty. Najważniejsze
jest umiejętne wykorzystanie unijnych i rządowych dotacji. Jesteśmy
we wspólnocie europejskiej i należy
o tym pamiętać. Ważny jest przyjazny samorząd.
JOANNA
CZOCHARA (PiS)
– Zamier zam
działać na r zecz
mieszkańców całego
województwa a w szczególności tych
z powiatów prudnickiego, głubczyckiego oraz krapkowickiego. Swoją
pracę pragnę skupić na poprawie infrastruktury drogowej, ochronie zdrowia,
wspieraniu przedsiębiorczości oraz
promocji naszego województwa. Wieś
i jej przyszłość zawsze była mi bliska,
dlatego również pragnę dbać o jak największy rozwój obszarów wiejskich.
(Ciąg dalszy wypowiedzi na str. 4-10)

Zarząd województwa opolskiego tworzą marszałek Andrzej Buła (w środku), wicemarszałkowie Roman
Kolek i Zbigniew Kubalańca (obok marszałka) oraz członkowie zarządu Stanisław Rakoczy i Szymon
Ogłaza

ANDRZEJ BUŁA (KO) – marszałek województwa opolskiego
W listopadzie 2013 roku po raz pierwszy został wybrany na marszałka. W kadencji 20142018 został radnym województwa i ponownie
radni wybrali go na marszałka. W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych.
W czasie, gdy był marszałkiem, województwo
opolskie w wielu rankingach było i jest liderem
w wykorzystaniu funduszy europejskich.
W zarządzie województwa przewodniczy jego
pracom, nadzoruje także sprawy związane z funduszami unijnymi, promocją i współpracą
z zagranicą, jest także szefem urzędu marszałkowskiego.
ROMAN KOLEK (MN) – wicemarszałek województwa opolskiego
W latach 1999-2002 był dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w latach 2003 – 2004 i później od 2014 roku radnym
województwa opolskiego.
W zarządzie województwa dwóch poprzednich
kadencji pełnił funkcję wicemarszałka, zajmował
się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej
oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
Teraz ponownie zajmuje się ochroną zdrowia
i polityką społeczną, a także edukacją i rynkiem pracy.
ZBIGNIEW KUBALAŃCA (KO) – wicemarszałek województwa opolskiego
Był radnym miasta Opola VI i VII kadencji,
teraz zdobył mandat radnego województwa

www.opolskie.pl

opolskiego. Od kilkunastu lat pracuje na rzecz
województwa opolskiego. W urzędzie marszałkowskim nadzorował prace Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz szkół prowadzonych przez województwo opolskie.
W zarządzie zajmuje się kulturą, sportem
i turystyką, sektorem pozarządowym oraz
rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
SZYMON OGŁAZA (KO) – członek zarządu
województwa opolskiego
Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym
czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian
w statucie miasta. Na początku VII kadencji był
przewodniczącym Rady Miasta Opola.
W listopadzie 2015 roku objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego – w zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą,
gospodarką oraz polityką regionalną i przestrzenną. W tej kadencji ponownie zajmuje się
tym dziedzinami.
STANISŁAW RAKOCZY (PSL) – członek zarządu województwa opolskiego
W latach 1994-1998 był przewodniczącym
Rady Miejskiej w Kluczborku, od 1999 roku przez
dwie kadencje pełnił funkcję starosty kluczborskiego. W 2006 roku objął stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, odpowiedzialnego za kulturę, edukację i ochronę zdrowia.
W roku 2014 uzyskał mandat radnego województwa, a w maju 2016 roku objął funkcję wicemarszałka, odpowiedzialnego za sfery kultury, sportu, turystyki i edukacji.
W tej kadencji zajmuje się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ochroną środowiska.
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Pięknieją wnętrza opolskiej katedry
Piotr Wrona

Prawie 2 miliony złotych
będzie kosztowała konserwacja i renowacja elewacji prezbiterium opolskiej
katedry. Dofinansowanie
na ten cel przekazał urząd
marszałkowski województwa opolskiego. Pieniądze
pochodzą z Unii Europejskiej.

P

r a c e ko n s e r wa to r s k i e
przy opolskiej katedrze
trwają od ponad czterech
lat. Na początku odnowiono
kaplicę świętego Jana Nepomucena, a następnie prezbiterium i część północną katedry.
Obecnie prace przeniosły się
do wnętrza świątyni i remontowana jest nawa północna. Na
remont czekają filary nawy południowej.
– Podpisujemy osiemnasty
projekt. Pieniądze zdobywamy
z różnych instytucji od urzędu
marszałkowskiego, poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, po miasto Opole.
Nie brakuje też darczyńców.
Niestety, w tym roku z powodu
braku pieniędzy ze strony ministerstwa, prace zostały częściowo wstrzymane i nie były
tak intensywne, jak to zaplanowaliśmy. Podpisana umowa
pozwoli dokończyć renowację
prezbiterium. Kończą się prace
na chórze. Każda cegła musi
być odnowiona, każda fuga
uzupełniona, tutaj nie można
piaskować, nie da się robić tego
mechanicznie. Przy renowacji pracuje sztab –– mówi proboszcz katedry ksiądz Waldemar Klinger.
Prace konserwatorskie prowadzone są w oparciu o zatwierdzone programy prac konserwatorskich autorstwa prof.
Ireneusza Płuskiego z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
pod kierunkiem konserwatora
dzieł sztuki Marka Wawrzkiewicza.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy prezbiterium
katedry obejmie m.in. czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów
i attyki. Oczyszczone zostaną

Opolska katedra remontowana jest już od kilku lat, a plany są jeszcze bogate

listwy dekoracyjne, a także
nastąpi rekonstrukcję gzymsu
oraz kamiennych profilowanych
okapników. Prowadzone będą
prace przy witrażach oraz uzupełnione zostaną parapety.
W przyszłym roku powinny też
powrócić pracy konserwatorskie
na zewnątrz katedry. Remont
pochłonie około 30 milionów złotych, a do tej pory wydano już
ponad 10 milionów złotych.
– Przed nami jeszcze dużo
pracy. Zwiększyliśmy o 2 miliony złotych fundusze na dziedzictwo kulturowe w Aglomeracji
Opolskiej. To pozwoliło na przekazanie pieniędzy m.in. na odnowienie katedry. Przypomnę,
że to kolejna z dotacji przekazana na ten zabytek przez urząd
marszałkowski. To dzieło, które
zostało wybudowane kilkaset
lat temu, a teraz jesteśmy zobowiązani do jego odnowienia –
mówił marszałek województwa
opolskiego Andrzej Buła.
Biskup opolski Andrzej Czaja
wyraził nadzieję, że podpisana umowa pozwoli na zdobycie
kolejnych niezbędnych dotacji.
Dodał, że nie idzie tutaj tylko
o sam remont, ale zaangażowanie wszystkich Opolan i więź
duchową. – To upowszechnianie
dobrej nowiny o odnowie katedry przyczynia się do budowania
„kościoła wspólnoty”. Takie było

nasze zamierzenie. Za nami jubileusz 800 lat Opola w wymiarze społecznym, a przed nami
w wymiarze religijnym duże wydarzenie – 1000 lat sprowadzenia relikwii świętego krzyża. Do
tej daty chcielibyśmy mieć katedrę w znacznej części odnowioną. W 2020 roku będziemy też
obchodzić jubileusz 50 lat diecezji opolskiej – powiedział biskup
Andrzej Czaja.

Biskup podziękował za
zaangażowanie marszałkowi województwa opolskiego
oraz pracownikom kurii, którzy byli zobowiązani do przygotowania niezbędnej dokumentacji.
– Przed nami jest jeszcze
wiele pracy, by katedra wraz
z jej otoczeniem odzyskała
dawny swój blask – mówił biskup.

Planowane jest dokończenie konserwacji elewacji zewnętrznej, konserwacja filarów
północnych oraz kaplic wraz
z posadzką i wyposażeniem
wnętrza świątyni. Na prace
związane z odnową czekają
również wieże. Biskup Andrzej
Czaja chciałby również, aby
rozpoczęły się badania podziemi świątyni, a w konsekwencji
udostępnienie ich turystom.

Umowę z księdzem proboszczem Waldemarem Klingerem podpisali marszałek Andrzej Buła i członek
zarządu województwa Szymon Ogłaza, w obecności biskupa ordynariusza Andrzeja Czai i prezydenta
Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

www.opolskie.pl
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SAMORZĄD
ZUZANNA
DONATH-KASIURA
(MN)
– Praca na
rzecz wszystkich
mieszkańców. Chcemy podkreślać, że niemieckie dziedzictwo
kulturowe regionu jest dobrem
wspólnym, czymś, z czego możemy być dumni i czerpać siłę.
Ważne jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez brak
dostępności do komunikacji publicznej. To praca na rzecz tego,
aby kolej i linie autobusowe były
zintegrowane. Ważny jest rozwój
dróg wojewódzkich, lobbing na
rzecz żeglowności Odry, troska
o rodziny, seniorów czy dzieci.
Chcę położyć także nacisk na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego i uświadamianie, jak wielką
rolę ponosi w kształtowaniu małej
ojczyzny każdy z nas.
ŁUKASZ DYMEK
(KO)
– W tej kadencji ważne jest to,
że jest to moment
programowania nowego budżetu
unijnego. Tworzymy strategiczne
dokumenty, które będą wyznaczały na kolejne lata politykę rozwoju
naszego regionu. Kluczowe jest
dobre przygotowanie się na wyzwania, które związane są z sukcesem całej Unii Europejskiej. Musimy umiejętnie wpasować nasz
region w tę ogólną strategię, abyśmy szanse, które są nam dane
wykorzystali w 100%. Ważny jest
również dla mnie transfer wiedzy
w połączeniu biznesu, nauki i samorządu. To wiąże się z naszym
sukcesem.
SZYMON GODYLA
(KO)
– Chciałbym
się zająć problemami ludzi młodych. Ważne, aby młodzi pozostawali na Opolszczyźnie, aby
powstawały miejsca pracy dla
wykształconych Opolan. Kładę
także akcent na wsparcie rodziny,
aby wesprzeć ją pieniędzmi unijnymi, tak jak to było do tej pory
– to m.in. fundusze na zakładanie żłobków, przedszkoli. Ważne
dla mnie jest również budowanie
dróg oraz jeden bilet na komunikację. To pozwoli zlikwidować bariery dla osób mieszkających na
obrzeżach województwa.
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Zadbaliśmy o wszystkie
sfery życia
Violetta Ruszczewska

Podsumowaniem mijających czterech lat zakończyła się ostatnia sesja
s ej m i k u woj ewó d z t wa
w kadencji 2014-2018.
M a r s z a ł e k A n d r zej B u ł a
podkreślał, że były to lata dobrej współpracy. – Zadbaliśmy
o wszystkie sfery życia. Podstawą do tego były dobre finanse,
bo to bezpieczeństwo finansowe warunkuje nasze działania.
Zmniejszyliśmy poziom zadłużenia regionu o blisko 100 milionów złotych, spadł też koszt
obsługi długu – z niemal 10 milionów złotych do 4,2 miliona,
a jednocześnie wzrosła kwota
wydatków – z 391,5 miliona złotych w 2015 roku do 536,5 miliona złotych w tym roku – wyliczał marszałek.

WIĘCEJ NA KULTURĘ
I SPORT

I właśnie te bezpieczne finanse sprawiły, że w ciągu ostatnich
czterech lat wzrosły nakłady na
kulturę, sport czy współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
W kulturze to nie tylko dotacje
dla instytucji wojewódzkich, ale
także promocja inicjatyw kulturalnych w całym regionie czy inwestycje, poprawiające warunki
korzystania z oferty kulturalnej.

W sporcie to był także czas systematycznego wzrostu finansowania, a kierunki działań zostały
wydyskutowane z przedstawicielami najważniejszych związków
i federacji sportowych. Zupełnie
zmieniło się podejście do organizacji pozarządowych w tej kadencji. – Powstało Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego,
dedykowane właśnie organizacjom. Wzajemnie się od siebie
uczyliśmy i staraliśmy się wypracować partnerstwo, zbudowane na realnych możliwościach

Zmniejszenie poziomu zadłużenia o blisko

100 mln zł

instytucji udało się wypracować
ciekawą politykę edukacyjną,
inwestując pr zede wszystkim w szkolnictwo zawodowe
i zbliżenie szkół do rynku pracy. – Są coraz lepsze relacje
z przedsiębiorcami. Bo nie chodzi tylko o pieniądze, ale i dobre
samopoczucie przedsiębiorców

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
2014 – 2018
 291 posiedzeń zarządu
 6409 podjętych uchwał
 908 postanowień administracyjnych
 276 decyzji administracyjnych
– mówił marszałek. Inspirację
i możliwość dialogu dają także
powołane fora – seniorów i młodzieży. Nową możliwością działania jest także Marszałkowski
Budżet Obywatelski, który okazał się już dużym sukcesem, co
pokazują dwie pierwsze edycje
tej inicjatywy.
Samorząd województwa nie
jest organem nadzorującym
ani prowadzącym dla szkół
w regionie, ale dzięki dobrym
pomysłom i współpracy wielu

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
2014 – 2018
 48 sesji sejmiku
 487 podjętych uchwał
 24 apele oraz rezolucje
 283 interpelacje radnych
 310 posiedzeń komisji

w regionie. Żeby przedsiębiorcy
widzieli w nas partnera – mówił
marszałek wskazując, że to dobre partnerstwo udało się wypracować.

DUŻE
INWESTYCJE

Mówiąc o inwestycjach, marszałek Andrzej Buła podkreślał,
że ostatnie lata to ponad 180
zadań na drogach w regionie.
– To czas ogromnych robót budowlanych na drogach, które
cały czas trwają, bo przed nami
dokończenie bardzo ważnych
inwestycji – obwodnicy Malni
i Choruli czy budowa obwodnicy Dobrodzienia – wyliczał
marszałek regionu. To także
nowoczesny tabor kolejowy
i uzyskana zgoda Komisji Europejskiej na modernizacje dwóch
szlaków kolejowych: Nysa-Brzeg i Opole-Kluczbork.

Wspólnym wydatkiem sejmiku i zarządu województwa
jest nowa baza dla śmigłowca
ratunkowego, powstanie której
jest wynikiem ogromnej konsekwencji działania przewodniczącego sejmiku Norberta
Krajczego. Oprócz tego te lata
to także dziesiątki inwestycji
w szpitalach w całym regionie –
i wojewódzkich, i powiatowych.

DLA
MIESZKAŃCÓW

Projektem z dużą i trudną
historią jest program „Opolskie
dla rodziny”. Dzisiaj zaangażowano już półtora miliarda złotych, które „pracują” dla opolskich rodzin w projektach na
każdym etapie ich życia.
Byliśmy także trzecim regionem, w którym sejmik podjął
uchwałę antysmogową i teraz
są pieniądze na wymianę starych pieców. – Jesteśmy w trakcie naboru, bo zarezerwowaliśmy na ten cel 12 milionów
złotych – stwierdził marszałek.
Andrzej Buła zwracał także
uwagę na rozwój obszarów
wiejskich, które są dużą troską
władz regionu. – Nasza wieś
jest aktywna, dba o rozwój infrastruktury i jest naszą radością oraz dumą – dodawał.
Marszałek dziękował także
podczas sesji za cztery minione lata. – Dziękuję wszystkim,
których jako zarząd województwa spotkaliśmy na swojej drodze przez te lata. Dziękuję, że
tak aktywnie uczestniczyliście
w życiu regionu – mówił.
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Nowy most
z komfortowym dojazdem

INWESTYCJE
TOMASZ
GABOR
(PIS)
– Chciałbym
skupić się na temacie Odry. To dla mnie bliski
temat, mieszkam w pobliżu
Odry. Moim celem jest poprawienie żeglowności tej rzeki,
ale zarazem tworzenie obszaru turystyki wokół niej. Praca
w sejmiku województwa pokaże z pewnością wiele ważnych
obszarów, którymi należy się
zająć.
EDYTA GOLA
(MN)
– Akcent
położę na wielokulturowość
naszego regionu. Powinniśmy
zadbać o seniorów i rozwijać
nasze województwo. Również
mniejszości są ważne. Chcemy
pomagać, ale również promować.

Z zakończenia inwestycji cieszą się zarówno władze regionu, jak i gminy Niemodlin, a przede wszystkim mieszkańcy
Karolina Kondracka

Na drodze wojewódzkiej
405 oddano do użytku
przebudowany most wraz
z odcinkiem drogi Niemodlin – Wydrowice. Wyremontowano także 1,4
km drogi z Tułowic do Tułowic Małych.

P

onad rok czekali mieszkańcy Niemodlina, Tułowic i okolic na zakończenie tej inwestycji. Prace, które
prowadziło Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe LARIX”
Sp. z o.o., ruszyły w październiku ubiegłego roku. Ich całkowita
wartość to 11 mln złotych.

NOWOCZEŚNIE I BEZPIECZNIE

Jak przyznał Szymon Ogłaza,
członek zarządu województwa
odpowiedzialny za infrastrukturę
drogową, inwestycja była bardzo
oczekiwana. To nowa jakość
i bezpieczeństwo dla korzystających z drogi wojewódzkiej nr
405. – Przekazujemy gotową,
składającą się z dwóch elementów inwestycję. Pierwszy z nich
to most na Ścinawie Niemodliń-

skiej w Niemodlinie i około 350
m drogi na odcinku Niemodlin –
Wydrowice. To duża inwestycja
z dość skomplikowanym obiektem mostowym. Natomiast drugi
odcinek, z którego mieszkańcy
korzystają od kilku miesięcy, to
droga Tułowice – Tułowice Małe,
gdzie znacząco poprawiła się
jakość nawierzchni – wyjaśniał.
Z tułowickiej części inwestycji
kierowcy korzystają od dłuższego
czasu, ale uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektów mostowych jest dużo bardziej skomplikowane. – Gdy tylko otrzymaliśmy takie pozwolenie, most
został dopuszczony do ruchu.
Mamy świadomość, że czas remontu utrudniał życie mieszkańcom, nie można było nawet tamtędy przejść, to był teren budowy.
Od piątku 23 listopada wszystkie
udręki, które się z tym wiązały,
skończyły się. Kierowcy i piesi
mogą już korzystać z nowego,
bardzo porządnego obiektu – dodał Szymon Ogłaza.

NOWY MOST WRAZ
Z KOMFORTOWYM DOJAZDEM

Poza samym obiektem mostowym o długości 55,5 metra

lifting przeszła prowadząca do
niego droga o długości około
350 metrów na odcinku Niemodlin – Wydrowice. Jezdnia
została rozbudowana i poszerzona z 6,5 metra do 7 metrów.
Wzdłuż drogi powstał chodnik.
Przebudowane i zabezpieczone zostały urządzenia energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i gazowe. Pojawiły
się elementy bezpieczeństwa
ruchu drogowego: azyle dla
pieszych, punktowe elementy
odblaskowe, odpowiednie kąty
skrzyżowania oraz wydzielone
przejście dla pieszych.

ZMIANY TAKŻE
W TUŁOWICACH

Efektem drugiej części zadania jest nowa nawierzchnia na
odcinku 1400 metrów z Tułowic
do Tułowic Małych o szerokości
ok. 6,5-7,0 m. Przebudowane
zostały skrzyżowania z istnieją-

cą siecią drogową. Wybudowany
został bardzo potrzebny odcinek ciągu pieszo – rowerowego
o szerokości ok. 3,5 metra od
przejazdu kolejowego w kierunku
Niemodlina (lewa strona do ulicy
Porcelitowej). Powstał ponadto
niewielki odcinek chodnika o szerokości 1,5 – 2 metra, na odcinku
od zjazdu na ogródki działkowe
na wysokości ulicy Porcelitowej
w kierunku przejazdu kolejowego (na długości około 60 m do
projektowanego przejścia dla
pieszych). Dla bezpieczeństwa
użytkowników powstało przejście
dla pieszych wraz z oświetleniem, pojawiły się elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
To kolejna ważna inwestycja w ramach ofensywy drogowej na traktach wojewódzkich.
W ubiegłym roku na budowę
i rozbudowę dróg zarząd województwa przeznaczył ponad
216 milionów złotych.

W minionej kadencji samorządu województwa opolskiego
wybudowano bądź przebudowano ponad 102 kilometry
dróg – to w sumie 183 inwestycje za niemal 575 240 000
złotych
www.opolskie.pl

ROMAN KOLEK
(MN)
– Stawiamy
n a p o l e p s ze n i e
wa r u n ków ż yc i a
na Opolszczyźnie, rozwój gospodarki. Musimy zadbać, aby
dochodziło do sprawiedliwego
podziału funduszy pomiędzy
regionami, a my pieniądze te jesteśmy w stanie dobrze zagospodarować. Będziemy kontynuować
profilaktyczne programy zdrowotne, starając się jest jeszcze lepiej
dostosować do potrzeb mieszkańców – już dzisiaj stanowimy
wzór w skali kraju.
BRYGIDA
KOLENDA-ŁABUŚ
(KO)
– Gospodarka to dla mnie
najważniejszy cel. Będą robiła
wszystko, aby rozwijać Opolszczyznę i Kędzierzyn-Koźle,
aby miasto, które reprezentuję
miało odpowiednią rangę w województwie. Rozwój gospodarki
musi tak przebiegać, aby nie odbijał się rykoszetem na zdrowiu
mieszkańców. Jestem nastawiona na ekologię. Mieszkam w takim miejscu, w którym warunki
życia są trudne. Należy pilnować, aby zakłady, które są ważne dla rozwoju, nie emitowały
zanieczyszczeń do środowiska.
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SPOŁECZEŃSTWO
HUBERT
KOŁODZIEJ (MN)
– Kolejne
pięć lat to planowanie nowej
strategii rozwoju województwa
o p o l s k i e g o . N a l e ż y j ą s ko relować z nowym rozdaniem
unijnym. Musimy zintensyfikować działania wspierające
procesy demokrat yczne, samorządność. Należy pokazać,
j a k wa ż n a j e s t ko n s t y t u c j a
i Europa. Zostaliśmy wybrani,
aby realizować oczekiwania
naszych mieszkańców. Osobiście będę aktywnie działał, aby realizować wszystkie
sprawy zawar te w programie
mniejszości niemieckiej. Jeżeli
idzie o rozwój, musimy zwrócić uwagę na innowacyjność.
ANTONI
KONOPKA (PSL)
– S a t y s f a kcją jest dla mnie,
że w umowie
koalicyjnej zostały zapisane
dwa punkty, które podnosiłem
w swojej kampanii wyborczej.
To te l e o p i e ka n a d o s o b a m i
starszymi i wymagającymi
wsparcia, a także inteligentne wsie – smart villages, co
wiąże się z życiem społecznym i kulturalnym. To energia
odnawialna, ale też miejsca
spotkań, szkoleń pr zeciwko
wykluczeniu cyfrowemu. Poza
tym interesuje mnie wsparcie
rolnictwa i rozwoju wsi. Ubolewam, że jestem jedynym rolnikiem wśród radnych. Mobilizuje mnie to do dużej aktywności
i działania.
NORBERT
KRAJCZY (PSL)
– Realizuję
postulat y moich
w y b o r c ów. D l a
mnie, jako dyrektora szpitala w Nysie i mieszkańca tego
miasta ważne jest uruchomienie „naczyniówki”, czyli oddziału chirurgii naczyniowej,
zdobycie kontraktu dla pracowni rezonansu magnetycznego.
Ważnym elementem jest rozwój koncepcji trasy podsudeckiej magistrali kolejowej. Idzie
o odcinek linii kolejowej pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem,
Nysą, Kamieńcem Ząbkowickim i Legnicą.
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Święta mają w sobie
Wtedy słyszę: „nikt tak dawno
do mnie mówił”. Gdyby częściej człowiek do drugiego tak
podchodził, wtedy powiedzenie „homo homini lupus est”,
czyli człowiek człowiekowi wilkiem, nie miałoby racji bytu.

Ksiądz prałat Zygmunt Lubieniecki uważa, że dobroć jest najskuteczniejszym lekarstwem na znieczulicę, która otacza ludzi każdego dnia

O pomaganiu i byciu dobroczyńcą z księdzem prałatem Zygmuntem Lubienieckim rozmawiają Karolina
Kondracka i Piotr Wrona
Co to znaczy być dobrym,
czynić dobro?
– Czynienie dobra musi
wypływać z ludzkiego serca.
Ci, którym czynimy dobro nieszczerze, wyczuwają fałsz.
Dla mnie, jako kapłana, najważniejsze są słowa Jezusa
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40).
Jako chrześcijanie powinn i ś my p i e l ę g n owa ć d o b ro czynność. W t ym roku zorga n i zowa l i ś my d z i e ń o s ó b
potrzebujących na opolskim
r ynku. Uczestniczyło w nim
więcej ludzi niż zakładaliśmy.
Najważniejsze były rozmowy,
poznawanie problemów i trosk
tych, którzy przyszli. Na tym
polega kwintesencja dobroczynności.
Jest wiele sposobów pomagania. Piękna jest pomoc słowem, niektórzy czekają na to

Częściej
dostrzegajmy
dobro
w drugim
człowieku
bardziej, niż na rzeczy materialne. Terapia słowem, leczenie słowem. Otwar te serce,
postawa życzliwości – to jest
cudowne. W tym pędzącym
życiu jest wiele sytuacji trudnych, część ludzi przeżywa
stresy, ner wice, załamania.

www.opolskie.pl

Oczekują wtedy, że będzie
obok nich drugi człowiek. Niestety, życzliwość, codzienna
uprzejmość jest rzadką rzeczą. Rzadko doświadczamy
dobrego słowa.
Czy możemy wrócić do
tych wartości?
– Tak. Przypomnę choćby trudne chwile czasów
s t a n u woj e n n e g o . B y l i ś my
wtedy solidarni. Stawaliśmy
razem przeciwko złu. Byliśmy
uprzejmi, a pomoc płynęła ze
wszystkich stron. Potrafiliśmy
być życzliwi dla siebie, byliśmy ludzcy. Teraz, kiedy jest
w miarę spokojnie, jesteśmy
bardziej egoistyczni. Im bardziej ekstremalna sytuacja,
tym bardziej jesteśmy sobie
bliscy i ludzie są solidarni.
Powinniśmy młode pokolenie
uczyć dobr ym przykładem.
Ważny jest gest, który będzie
powtarzany.
Rzadko jestem na zakupach, ale kiedy już jestem,
zawsze powiem pani sprzedającej „miłego dnia słoneczko”.

Z n a t u r y j e s t e ś my d o brzy?
– Oczywiście. Choć
w człowieku jest coś dziwnego, jak to pisał święty Paweł:
„Pochwalam dobro, a ciągnie mnie za złym”. Ja obserwuję, że w samym Opolu
i w naszym województwie,
w ludziach są pokłady wielkiej dobroci. Ale często nie
zauważamy się. Przywykliśmy
bardziej do krytyki, nie potrafimy traktować komplementu
jako czegoś szczerego i normalnego. Częściej dostrzegajmy dobro w drugim człowieku.
Zło dobrem zwyciężaj – to powinna być dewiza w naszym
życiu.
Czy pomaganie kiedyś było
piękniejsze? Sądzę, że tak.
Dziś czasem dominuje egoizm bycia i posiadania, promocja własnej osoby, także
w pomaganiu. Część dzieli się
tym co ma, z dobrego serca,
ale części zależy na tym, aby
pokazać logo własnej firmy,
zawsze mają w tym swój interes. Rozumiem to, podobnie
jest w sporcie. Sponsor drużyny oczekuje, że nazwa jego
firmy będzie z każdej strony
promowana.
Zbliżają się święta, w tym
czasie łatwiej pomagać?
– Święta wyzwalają pozyt ywne emocje. Człowiek
wraca do wspomnień z dzieciństwa. To czas radosnego
o c ze k i wa n i a . Ś w i ę t a m a j ą
w sobie element dobroci. Rodzi się coś dobrego, ludzie
wtedy potrafią z siebie dać
wiele. Ważne, aby nie było to
jednorazowe. Abyśmy światowy dzień ubogich przedłużali na inne dni i inne godziny
ludzkiego życia. Chciałbym,
aby zbliżająca się wigilia dla
potrzebujących, którą orga-
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element dobroci
nizujemy już po raz 26., nie
była tylko czterogodzinnym
siedzeniem przy stole. Niech
ona trwa przez cały rok.
Ale pomagać trzeba odpowiedzialnie. Jak to robić?
– C z ę s to p r o p o n u j e my
tym, którzy do nas przychodzą i oczekują wsparcia, aby
na to zapracowali mało obciążającą pracą, za którą chcemy zapłacić. Proponujemy
porządkowanie ogrodu czy
sprzątanie. Wtedy słyszymy
od nich, że tak chyba nie powinno być. Bo jest margines
ludzi, którzy uważają, że żebranina to sposób na życie.
Nic nie chce się im robić, nie
czują żadnej odpowiedzialności. Dać wędkę, nie rybę, to
najlepszy sposób pomagania.

współczesnymi problemami.
Przychodzą z dziećmi. Organizujemy dla nich strefę zabawy, są wolontariuszki, piłkarze
Odry Opole.
Pomagając oczekujemy
wdzięczności?

– Było wiele miłych sytuacji, lecz nie czekam na
słowa podziękowania. One
należą się tym, którzy pomagają w organizacji wigilii. To
są sympatyczne chwile, kiedy policzki mają wiele barw
od szminek. Zjawia się taki

b e z d o m ny p o eta , k tó r y c o
roku wręcza mi poemat. Jest
o n s p i s a ny n aj c z ę ś c i ej n a
wyrywkach z gazety, nie ma
czystych kartek, ani zeszytu.
Co ciekawe, on zawsze pisze
o ludzkim sercu. To sprawia
mi autentyczną radość.

SPOŁECZEŃSTWO
ZBIGNIEW
KUBALAŃCA (KO)
– Ta kadencja
to wyjątkowo ważny
czas dla rozwoju
naszego regionu. Jako wicemarszałek odpowiedzialny za kulturę, sport
i turystkę będę dążył do jeszcze
większej atrakcyjności i dostępności
do opolskich instytucji kultury, jak
również już dzisiaj rozpoczynam pracę nad strategią rozwoju opolskiego
sportu. Różnorodność turystyczna
regionu to kolejny ważny element
zachęcający zarówno przyjezdnych,
jak i naszych mieszkańców do spędzania wolnego czasu w województwie opolskim.
MARTYNA
NAKONIECZNY
(PIS)
– Prior ytetem
dla mnie jest edukacja zawodowa, zdrowie oraz
dalsze działania mające na celu
ulepszanie opolskiego produktu turystycznego. Województwo
opolskie potrzebuje według mnie
porządnego centrum zdrowia dla
dzieci, zorientowanego tylko i wyłączenie na małego pacjenta.

Można to zmienić?
– Ja próbuję. Bo uważam, że najbardziej potrzebujący nigdy jako pier wszy
nie wyciągnie ręki. Różnie
u k ł a d a j ą s i ę l u d z k i e l o s y.
Znam bardzo wiele historii,
kiedy ubóstwo przyszło niespodziewanie. Te osoby często się tego wstydzą, a nie
mają pomysłu, jak swoją
sytuację poprawić. Takim ludziom należy pomóc.

JERZY
NIEDŹWIECKI (PIS)
– Moje priorytety na najbliższe pięć
lat to przede wszystkim ochrona środowiska, infrastruktura oraz współpraca z zagranicą,
która merytorycznie odpowiada mojej pracy w komisji sejmiku. W ubiegłej kadencji walczyłem o dziki,
które są odstrzeliwane, a nie odławiane. Ochrona środowiska to mój
priorytet.

Co ksiądz czuje, widząc
w trakcie wigilii ponad 2000
osób potrzebujących?
– Przygotowania do wigilii
trwają kilka miesięcy. Jest to
duża radość, gdy pod jednym
d a ch e m m o ż n a z a ś p i ewa ć
kolędę, podzielić się opłatkiem. Często zastanawiam
się, dlaczego tych osób jest
aż tak dużo. To problem bardzo złożony. Są tacy ludzie,
którzy nie mają środków do
ż yc i a , p r z yc h o d z ą w b a rdzo złym stanie, to rzuca się
w oczy. Ale są i tacy, którzy
wykorzystują sytuację. Niezależnie od tego, otwieramy
si ę n a ws z yst k ich. J e st to
niesamowita radość dla mnie
i dla ludzi, którzy to spotkanie
przygotowują. Wigilia to także miejsce dla rodzin, które
nie potrafią poradzić sobie ze

MARCIN OCIEPA
(PIS)
– Z racji mojego zaangażowania
zawodowego istotne
są dla mnie kwestie gospodarki i innowacji. To także wielkie wyzwanie
dla województwa opolskiego, które
ma dużo do nadrobienia, jeśli idzie
o PKB czy rynek pracy. Ważne jest
także tworzenie perspektyw rozwoju związanych z nową technologią.
Dzisiaj nie jesteśmy regionem, który
ma dużo mieszkańców czy wielkich
fabryk, ale możemy być regionem
nowoczesnym. To wielkie wyzwanie, aby połączyć potencjał opolskich szkół wyższych z przemysłem
i biznesem.

www.opolskie.pl
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POLITYKA SPOŁECZNA
SZYMON OGŁAZA
(KO)
– Najważniejsze przed nami,
to napisanie
nowej strategii rozwoju województwa opolskiego. Wcześn i ej c ze ka n a s a k t u a l i z a cj a
regionalnej strategii innowacji oraz dokończenie wielkiej
ofensywy drogowej, którą rozpoczęliśmy w tej perspektywie
finansowej. Rok 2019 zapowiada się pod tym względem
równie intensywnie, musimy
wyremontować jak najwięcej
dróg – tak, aby pieniądze europejskie wykorzystać w 100,
200, a nawet 500 procentach.
To t a k że p o d p i s a n i e n o w e j
umowy z lokalnym przewoźnikiem drogowym, ważna rzecz,
która kończy się w 2020 roku.
Jesteśmy u progu nowych rozstrzygnięć.
JANINA OKRĄGŁY
(KO)
– Dla mnie
ważny jest rozwój
ochrony zdrowia
i na poziomie wojewódzkim, ale
również niżej, jak najbliżej mieszkańca. Popr zez st ymulowanie
i wspieranie mamy sposób oddziaływania na tę politykę. Przekazaliśmy WCM w bardzo dobre
ręce Uniwersytetu Opolskiego,
nadal musimy go wspierać. Interesuje mnie także opieka społeczna, zwłaszcza skierowana
na osoby starsze. Często opiekunowie takich osób są również
seniorami. Bliskie mi są również
problemy najmłodszych mieszkańców województwa i profilaktyka zdrowotna.
PIOTR SEMAK
(PiS)
– Stawiam na
ro z wó j o b s z a rów
wiejskich. Będę
działał w komisji rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi. 60%
terenów województwa opolskiego
to obszary wiejskie, więc na to
należy położyć nacisk. Ważny
jest rozwój infrastruktury drogowej. Chciałbym wzmocnić Lokalne Grupy Działania i poszerzyć
ich zakres działania. Być może
powstaną również nowe grupy.
Jeżeli idzie o zdrowie, niektóre
szpitale powinny zostać lepiej dofinansowane.

Tiliam dla seniora

W zajęciach w ramach projektu „Aktywny senior” uczestniczy 45 osób. 
Piotr Wrona

Darmowa rehabilitacja,
zajęcia ze specjalistami
dla seniorów w Zawadzkiem. 45 osób będzie objętych wsparciem dziennej
opieki w domu seniora
Tiliam. Projekt „Aktywny senior”, obok usług
opieki medycznej i opiekuńczej, przewiduje rehabilitację ruchową, zajęcia
logopedyczne i pomoc
psychiatryczną.

D

om seniora Tiliam otwarto w ubiegłym roku.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 7,6 mln złotych,
a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, dzięki któremu przedsięwzięcie mogło być
zrealizowana to kwota 3,25 mln
złotych.
Przebywający w ośrodku
seniorzy mają do dyspozycji
wyposażone pokoje z łazienką. Obok opieki całodobowej
oferowane są również zajęcia dla osób dochodzących.
Ci korzystają głównie z zajęć
rehabilitacyjnych. – „Aktywny senior – usługi zdrowotne
w Domu Seniora Tiliam w Zawadzkiem”, to projekt nastawiony na kontynuację tego,

co do tej pory już robiliśmy.
Dzięki takim projektom odwiedzający nas seniorzy mają
zapewnione nie tylko darmowe
usługi rehabilitacyjne, dostosowane indywidualnie do ich
kondycji zdrowotnej, ale mają
też okazję przekonać się, jak
funkcjonuje taka placówka jak
dom opieki dla seniorów. Jest
to okazja do aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami
– mówi Grażyna Rajczyk, koordynator ds. projektów.
W ramach projektu chętni
mogą korzystać z oferty zajęć
rehabilitacji ruchowej, zajęć
z logopedą, rehabilitacji psychiatrycznej, opieki medycznej.
Ośrodek zapewnia również
transport na zajęcia. – Aktywny senior, to spełnienie funkcji dziennego ośrodka pobytu.
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy gminy Zawadzkie i okolic
mają możliwość skorzystania
z bardzo ciekawej oferty. Z in-

Fot. Dom seniora Tiliam

formacji, jakie otrzymuję, wynika, że program ten spełnia
oczekiwania seniorów. Inicjatywa tego ośrodka wychodzi
naprzeciw rzeczywistym potrzebom. Korzystanie z dofinansowań pomaga rozszerzeniu
oferty. Szczególnie ważne jest
to w przypadku konsultacji ze
specjalistami – mówi wicemarszałek województwa Roman
Kolek.
Obecnie w domu opieki
mieszkają głównie osoby obłożnie chore. – Często są to ludzie
z demencją, niesamodzielni,
potrzebujący całodobowej opieki, bo ich rodziny przebywają za
granicą i chcą zapewnić swoim
bliskim opiekę na najwyższym
poziomie. Tiliam wpisuje się
idealnie w taką koncepcję, ponieważ pod względem opieki
oraz warunków posiada najwyższy standard. Specjalizujemy się w opiece nad osobami
cierpiącymi na chorobę Alzhei-

mera, Parkinsona oraz demencję – zaznacza Tomasz Trepka,
dyrektor placówki.
Ewelina Bartoszek z Tiliama
dodaje, że takie miejsca są niezbędne, tym bardziej, że z roku
na rok przybywa seniorów. –
Średnia życia wydłuża się, a jak
wiadomo, z wiekiem seniorzy
są coraz mniej samodzielni, do
tego dochodzi jeszcze fakt, że
takie schorzenia, jak demencja
czy Parkinson, który w dodatku jest chorobą postępującą
powoli i podstępnie, prowadzą
do stopniowego zmniejszenia
sprawności ruchowej, jak również intelektualnej. Z roku na
rok stanowić będzie to coraz
poważniejszy problem – zaznacza.
Senior zy pr zebywający
w ośrodku mogą liczyć na profesjonalną pomoc. – Codziennie po śniadaniu nasi seniorzy
są aktywizowani. Od godziny
9 do 13 rehabilitanci ćwiczą
z podopiecznymi. Są dobierani
w grupy, te z kolei są tworzone
na podstawie schorzeń, na jakie cierpią. Oczywiste jest, że
podopieczny z demencją nie
może wykonywać ćwiczeń, które musi wykonać osoba np. po
wylewie. Są też wykonywane
indywidualne zabiegi rehabilitacyjne. Nasi rezydenci korzystają regularnie z groty solnej.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia z logopedą oraz warsztaty manualne z animatorem.
Przede wszystkim ważna jest
systematyczna rehabilitacja
seniora. Z wiekiem organizm
osoby starszej nie potrafi już
odtwarzać swoich możliwości,
a systematyka pomoże przede wszystkim w jakimś stopniu
w spowolnieniu lub zatrzymaniu postępów choroby – dodaje
Tomasz Trepka.

NA USŁUGI ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PRZEZNACZONO W REGIONIE
JUŻ OKOŁO 330 MILIONÓW ZŁOTYCH
To m.in.:
 wsparcie w zakresie opieki zdrowotnej ponad 4900 osób starszych;
 15 nowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
 540 przygotowanych do pracy opiekunów osób starszych
i niesamodzielnych;
 niemal 840 miejsc opieki dla osób starszych i zależnych
www.opolskie.pl
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Ulgi dla inwestorów po nowemu
Katarzyna Kownacka

O 10 proc. większą ulgę
w podatkach dochodowym od osób fizycznych
i prawnych dostaną inwestorzy, którzy wybiorą Opolszczyznę, a nie
sąsiednie regiony: śląski czy dolnośląski. Wynika to z mapy pomocy
regionalnej, która jest
elementem nowego systemu wsparcia inwestorów
w ramach tzw. Polskiej
Strefy Inwestycji.

P

olska Strefa Inwestycji
(PSI) i elementy, które
różnią ją od uregulowań
obowiązujących w ramach specjalnych stref ekonomicznych,
były tematem spotkania zatytułowanego „Wpływ stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia
biznesu”. Przedstawiciele firmy
doradczej EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. podkreślali,
że mechanizm wsparcia dla
inwestorów w ramach PSI jest
nowy, bo przepisy wykonawcze
obowiązują od września br., ale
bardzo zbliżony do tego, który
obowiązywał i obowiązuje w ra-

Dzięki ulgom inwestycyjnym m.in. w Opolu powstają nowe zakłady
pracy.

mach specjalnych stref ekonomicznych. – Najważniejsza
korzyść to ulga w podatku dochodowym od osób prawnych
lub w podatku dochodowym od
osób fizycznych, w zależności
od formy prowadzenia działalności gospodarczej) – wyjaśniał
Leszek Patrzek, ekspert z EY.
Wpływ na jej wysokość ma
m.in. lokalizacja inwestycji,
a także status inwestora – czy
jest dużym, średnim, czy też
małym przedsiębiorcą. – W województwie opolskim wsparcie
oferowane inwestorom wyj-

ściowo, zgodnie z mapą pomocy przyjętą dla całego kraju,
to 35 procent. To o 10 procent
więcej, niż wyjściowe wsparcie w województwach śląskim
czy dolnośląskim – wyliczał
Leszek Patrzek. – Dodatkowo
w przypadku małych i średnich przedsiębiorców próg ten
podwyższany jest odpowiednio
o 20 oraz 10 punktów procentowych.
W ramach PSI możemy zainwestować wszędzie. Każdy
wolny teren może stać się terenem inwestycyjnym, na któ-

rym inwestorowi przysługiwać
będą ulgi. – Uzyskując obecnie
decyzję o wsparciu w ramach
PSI mamy dla każdego przedsiębiorcy konkretny termin korzystania ze zwolnienia. Różni
się on w zależności od tego,
jaka jest intensywność pomocy
w danym regionie – wyjaśniali
eksperci.
Piotr Regeńczuk z Centrum
Obsługi Inwestora i Eksportera
działającego w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki wyjaśnił, że pomysł
na spotkanie wyniknął ze zmian
przepisów i licznych pytań ze
strony firm i gmin w tej sprawie. Dodawał także że COIE
ma już plan wyjazdów do gmin
i spotkań bezpośrednio z ich
pracownikami czy włodarzami.
– Chcemy dzięki temu zmaksymalizować liczbę gmin, które
mają ofertę dla przedsiębiorców
– podkreślił.
Spotkanie zorganizowało
Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki, a współorganizatorami były Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest
– Park, Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna oraz firma
EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k.

Nowoczesny parking w centrum Strzelec Opolskich

Nowy parking to ulga dla kierowców  Fot. UM w Strzelcach Opolskich

Kierowcy w Strzelcach Opolskich odetchnęli z ulgą,
bo dzięki centrum przesiadkowemu przybyło miejsc
parkingowych. Zyskali nie tylko kierowcy, ale również
rowerzyści i właściciele samochodów elektrycznych.

B

udowę centrum przesiadkowego „Parkuj i jedź” w Strzelcach
Opolskich, pomiędzy ulicami Kościuszki a Jordanowską, zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji, to prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych, a dofinansowanie

unijne, przekazane przez urząd marszałkowski, wyniosło ponad
1 milion 500 tysięcy złotych.
Ta inwestycja to nie tylko budowa parkingu, ale również przebudowa drogi łączącej ulicę Kościuszki i Piłsudskiego, chodników
i ścieżki pieszo-rowerowej. – Zdecydowaliśmy się na budowę
centrum przesiadkowego w centrum miasta. Jest tutaj w pobliżu
zarówno prokuratura, ośrodek kultury, kościół, jak i rynek oraz
centrum handlowe. Obok samego parkingu wybudowana została
toaleta publiczna, są również wiaty na rowery oraz punkt ładowania samochodów elektrycznych. Wymieniliśmy również oświetlenie
uliczne – mówi burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.
– W całym województwie trwają bądź kończą się inwestycje
związane z poprawą infrastruktury, dotyczące właśnie budowy
centrów przesiadkowych, zatok autobusowych, miejsc obsługi
pasażera. To zwiększy płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Celem jest wyprowadzenie ruchu samochodów osobowych z centrum, co wpłynie na ograniczenie emisji
spalin i poprawę komfortu jazdy – komentuje wicemarszałek województwa Roman Kolek.
Przypomnijmy – budowa parkingu jest częścią programu związanego z ochroną środowiska w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim, którego łączna wartość wynosi ponad 45 milionów złotych.

PW

www.opolskie.pl

BOGDAN
TOMASZEK (PiS)
– Ważny jest dla
mnie rozwój i to, aby
młodzież zostawała
w województwie opolskim. Istotne
jest ściąganie przedsiębiorców oraz
ochrona środowiska, począwszy od
smogu poprzez rozwój żeglowności,
zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Akcent powinien być położony także
na wzmacnianie terenów wiejskich.
Chcę wrócić do pomysłu przetwórstwa rolno-spożywczego. Opolszczyzna produkuje bardzo dobrą żywność,
powinniśmy zadbać o to, aby cały cykl
produkcyjny odbywał się u nas.
DANUTA
TRZASKAWSKA (PiS)
– Jestem po
raz pierwszy radną.
Związana jestem
z oświatą. Zależy mi na rozwoju regionalnym, szkolnictwie. Wsłuchuję
się w potrzeby naszych mieszkańców,
a z ich opinii wynika, że należy nadal
wzmacniać bezpieczeństwo, a co za
tym idzie rozbudowę dróg, ochronę
zdrowia. Istotne są również dla mnie
sprawy turystyki i wzmacniana atrakcyjności województwa opolskiego.
JANUSZ
TRZEPIZUR (KO)
– Kolejne pięć lat
to ciągłość tego, co
zostało wypracowane
przez ostatnie kadencje, a szczególnie ostatnie 8 lat. Wyborcy głosowali
nie na szyldy partyjne, ale na ludzi.
Jesteśmy samorządem, który chce
mieć możliwości finansowe, aby zarządzać regionem. Widzimy zmiany
na szczeblu krajowym, ale my musimy
dbać o region, nadal zabiegać o pieniądze z Unii Europejskiej. 4 miliardy
złotych zainwestowane w województwie opolskim widzimy każdego dnia.
Należy to kontynuować.
PIOTR WACH (KO)
– Za swój podstawowy cel na
najbliższe pięć lat
uważam umacnianie samorządności w województwie
opolskim. Ważny jest dla mnie obszar
zdrowia oraz przedsiębiorcy. Kiedy
byłem wykładowcą akademickim,
zajmowałem się finansami publicznymi, samorządami terytorialnymi.
To doświadczenie połączone z tym,
że jestem aktywnym przedsiębiorcą,
daje mi wiedzę na temat oczekiwań
ze strony biznesu.
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WYDARZENIA
ROBERT
WĘGRZYN (KO)
– Moje priorytety to uproszczenie
procedur naboru projektów dla mikro – i małych
przedsiębiorstw oraz postawienie na
innowacyjne technologie dotyczące
odnawialnych źródeł energii. Nasze
położenie na mapie Polski – bliskość
autostrady – wskazuje, że trzeba
zdecydowanie stawiać na inwestycje.
BOGUSŁAW
WIERDAK (KO)
– 20 lat jestem
w s e j m i ku . B ę d ę
wspierać marszałka
i zarząd w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Należy wzmacniać miasta, które gorzej sobie radzą, czyli Prudnik, Brzeg, Głubczyce,
Nysę wraz z rozwojem strefy ekonomicznej w Radzikowicach. Powinniśmy w te rejony sprowadzać inwestorów. To miejsca pracy i zatrzymanie
młodzieży, czyli walka z depopulacją.
JOLANTA
WILCZYŃSKA (KO)
– Chciałabym
skupić się na zadaniach wynikających z obszarów zainteresowania
moich komisji sejmikowych tj. Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu oraz
Współpracy z Zagranicą i Promocji
Regionu, będących kontynuacją
poprzedniej kadencji. Pragnę, aby
edukacja była równie ważna dla
sejmiku, zarządu oraz urzędu marszałkowskiego. Aby oferta ta docierała do nauczycieli poprzez RZPWE
w najodleglejsze zakątki regionu.
Chciałabym, aby oferta kulturalna
m.in. Teatru i Filharmonii Opolskiej
była atrakcyjna dla wszystkich
mieszkańców.
ZBIGNIEW ZIÓŁKO
(KO)
– Interesuje
mnie komisja finansów, chcę wykorzystać swoje doświadczenie i mieć
wpływ na to, jak będzie realizowany budżet. Najczęściej poruszane
problemy w powiatach głubczyckim,
krapkowickim i prudnickim, to służba zdrowia, komunikacja i transport.
Wszystkie plany, mimo dobrego przygotowania, powinny mieć również
odpowiednie finansowanie. Ważna
jest również oferta dla młodych ludzi,
dbanie o poziom wyższych uczelni
i oferta dla seniorów.
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Zagrali i zaśpiewali
dla Niepodległej
Koncer t galowy XXIII
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej
„Tobie Polsko” w Olszance dostarczył publiczności
niezapomnianych przeżyć
artystycznych i patriotycznych.

W

koncercie, który odbył się 10 listopada
w kościele parafialnym
w Pogorzeli, w gminie Olszanka, wystąpili laureaci Festiwalu.
Do tego grona zakwalifikowano
dwudziestu dwóch wykonawców, wśród których byli soliści,
chóry i zespoły wokalno-instrumentalne, wyłonione wcześniej
po eliminacjach z udziałem
blisko siedmiuset uczestników
niemal z całego województwa
opolskiego.
Wy ko n awc y te g o ro c z n ej
edycji Festiwalu, nad którym
patronat honorowy objął marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, podkreślali
w komentarzach wysoki poziom

Antoni Konopka, członek zarządu województwa, wręczył nagrodę Grand Prix zespołowi „Antytemat
Productions”

artystyczny jego uczestników,
reprezentujących wszystkie grupy wiekowe od przedszkolaków
po seniorów. Nagrodę Grand
Prix za „Requiem rozbiorowe”
przyznano grupie „Antytemat
Productions” z Brzeskiego Centrum Kultury, ćwiczącej pod kierownictwem Joanny Bilowickiej.

Ogłaszając werdykt jury Festiwalu, Janusz Ireneusz Wójcik
z Biura Dialogu i Partnerstwa
Obywatelskiego urzędu marszałkowskiego, podkreślił, że
młodzi artyści dokonali oryginalnej interpretacji pieśni Jacka
Kaczmarskiego i Przemysława
Gintrowskiego, łącząc zna-

komicie refleksje historyczne
z komentarzem do współczesnych wydarzeń w naszym kraju.
Nagrody wszystkim laureatom
Festiwalu wręczali członek zarządu województwa Antoni Konopka i wójt gminy Olszanka
Aneta Rabczewska.
JIW

Benefis profesor Doroty Simonides

Benefis Jubilatki prowadzili Urszula Ciołeszyńska i Bogusław
Nierenberg
Janusz I. Wójcik

W Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego swój benefis z okazji dziewięćdziesiątych urodzin obchodziła profesor Dorota Simonides – honorowa obywatelka województwa opolskiego.

W

śród zaproszonych gości było obecne zacne grono osobistości świata nauki, kultury, samorządu i polityki. Byli
m.in. premier Hanna Suchocka, marszałek województwa

www.opolskie.pl

opolskiego Andrzej Buła, Henryk Wujec, biskup Andrzej Czaja,
prof. Jan Miodek, przedsiębiorca Karol Cebula, rektor UO prof. Marek Masnyk i porektor prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. Byli
także profesorowie Stanisław Sławomir Nicieja, Teresa Smolińska,
Michał Lis, Janina Hajduk-Nijakowska, Zenon Jasiński, ks. Piotr
Maniurka.
Profesor Dorota Simonides, obchodząca jubileusz 90-tych urodzin, od wielu lat uznawana jest za niekwestionowany autorytet
zarówno w naszym regionie, jak i poza jego granicami. To znakomita badaczka kultury i literatury śląskiej, twórczyni opolskiej
szkoły folklorystycznej, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, senator RP pięciu kadencji w latach 1990-2005. Podczas
wieczoru prowadzonego przez Urszulę Ciołeszyńską i Bogusława
Nierenberga goście mogli obejrzeć film biograficzny o bohaterce
benefisu, którego poszczególne części przeplatano rozmowami
z panią Profesor i piosenkami z motywami śląskimi, wykonywanymi przez zespół „Silesia” z Łubnian oraz grupę muzyczno-wokalną
UO. W imieniu samorządu województwa opolskiego gratulacje bohaterce wieczoru złożył marszałek Andrzej Buła, a na zakończenie
benefisu jego przedstawiciele – Barbara Kamińska i Adam Maciąg
– przekazali Jubilatce bukiet kwiatów i kolaż fotograficzny, ukazujący jej spotkania z najwybitniejszymi postaciami – począwszy od
św. Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Władysława Bartoszewskiego
czy Wojciecha Kilara.
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Alarm dla zdrowia psychicznego
Karolina Kondracka,
Piotr Wrona

Zwiększa się liczba dzieci
dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, podobnie jest z samobójstwami.
Ponad 60 proc. 16-latków
stale ogląda filmy pornograficzne. Do Opola
zjechali specjaliści, aby
przestrzec przed tym narastającym problemem.

L

ekarz seksuolog Bogdan
Stelmach zauważał, że
w ostatnich latach wzrasta
drastycznie zainteresowanie
pornografią wśród dzieci. Zaś
problem uzależnienia od pornografii u dorosłych niesie za
sobą najczęściej oziębłość, brak
relacji i wycofanie społeczne.
Szczegółowe badania mózgu
osób uzależnionych od pornografii rozpoczęły się w 2010
roku. Wskazały one na to, że
jest on neuroplastyczny i dostosowuje się do bodźców. – Morfologia mózgu zmienia się, a sam
mózg ulega przebudowie. Dzieje
się tak po kontakcie z pornografią wśród osób uzależnionych.
O pornografii wiemy coraz więcej, może ona wywołać przewlekłą chorobę mózgu, która jest
bardzo podstępna. Udokumentowały, to najnowsze badania –
mówił Bogdan Stelmach.

PORNOGRAFIA GROŹNA
DLA NAJMŁODSZYCH

Lekarz dodawał, że w przeciwieństwie od np. uzależnienia
od alkoholu czy narkotyków,
w przypadku pornografii nie
ma wypracowanej profilaktyki,
ani przeciwdziałania nałogowi.
– Osoba uzależniona od pornografii ma wielkie trudności
ze znalezieniem profesjonalnej
pomocy. Człowiek zostaje z tym
sam. Z zewnątrz tego uzależnienia nie widać. Problem
rozpoczyna się wtedy, kiedy

pojawiają się dewiacje. Często
prowadzą one taką osobę do
konfliktu z prawem. W skrajnych przypadkach mogą być to
zachowania pedofilne – stwierdzał specjalista.
Seksuolog Wioletta Konopa-Stelmach przestrzegała, że
im wcześniej dzieci będą zakażane pornografią, tym bardziej skomplikowane będzie
ich leczenie. – Mamy przypadki
zakończone sukcesem, ale też
takie, gdzie doszło do nieodwracalnych zmian – mówiła.

Według seksuolog, powodem
do sięgnięcia do pornografii jest
ciekawość, a często dzieciom
filmy pokazują dorośli i mniej
bądź bardziej świadomie wskazują miejsca, gdzie takich filmów szukać. – Innym powodem
jest nuda. To też pokazuje, jak
funkcjonuje część rodzin. Mamy
kontakt z czymś, czego jeszcze
dobrze nie znamy – powiedziała. Przytoczyła również wyniki
najnowszych badań, z których
wynika, że 11 proc. uczniów
starszych klas szkoły podstawowej codziennie ogląda filmy
pornograficzne, a 60 proc. dorastających chłopców ogląda je
2-3 razy w tygodniu.

DEPRESJA
CORAZ CZĘSTSZA

PROJEKT „PSYCHOAKTYWNI – NASZE ZDROWIE PSYCHICZNE – CD” to m.in.:
 warsztaty grupowe dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, które odczuwają potrzebę poprawienia jakości swojego życia;
 grupy wsparcia dla bliskich osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z chorobami
psychicznymi (głównie ze schizofrenią), opiekunów spokrewnionych opiekujących się
osobami w starszym wieku z demencją;
 emisja programów telewizyjnych i artykułów w prasie poświęconych sytuacji i możliwościom pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi;
 wystawa z aukcją plac plastycznych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kiermasz
wyrobów artystycznych wykonanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi.

www.opolskie.pl

Psycholog Mirosława Olszewska zauważała inny problem. – Statystyki są niepokojące. Znacząco wzrasta liczba
dzieci dotkniętych depresją
w wieku dorastania. Polska zajmuje pod tym względem drugie
miejsce. W Polsce występuje
również problem z psychiatrami
dziecięcymi. Jest ich za mało,
a praktycznie nie istnieje poradnictwo psychiatryczne. To
powoduje, że opieka nad tymi
osobami jest jeszcze bardziej
skomplikowana. Psycholodzy,
pedagodzy muszą podejmować
skomplikowane decyzje – mó-

ZDROWIE

wiła Mirosława Olszewska. Jej
zdaniem wokół chorób narosły
niepotrzebne uprzedzenia. Często związane są one z drwieniem z osób zaburzonych psychicznie, stygmatyzowaniem
korzystających z pomocy psychiatry, dlatego wiele osób nie
przyznaje się do swoich problemów.
Wiek dorastania i tak jest
trudny. To pojęcie jest ogólnie przyjęte. Brakuje jednak
specjalistów, którzy będą potrafili zarówno zdiagnozować
i l e c z y ć d z i e c i z a b u r zo n e
psychicznie. O pojęciu normy
i najczęściej występujących
zaburzeniach mówił natomiast
profesor Tomasz Wolańczyk.
– Powinny nas niepokoić zachowania, które odbiegają
od tego, co robią rówieśnicy.
Warto wtedy pokusić się o porozmawianie ze specjalistą
– radził psychiatra, dodając,
że część zaburzeń, jak np. autyzm powinna być wykrywana
do drugiego roku życia. Inne,
jak np. depresja, na początku są leczone, a później rolą
specjalistów jest zapobieganie
nawrotowi choroby.
Specjalista stwierdził, że
obniża się wiek prób samobójczych i samookaleczeń. – Jeszcze dwadzieścia lat temu próby
samobójcze u dziesięciolatków
praktycznie się nie zdarzały,
dziś jest ich kilka w miesiącu.
Powodów samookaleczeń jest
wiele. Od redukcji napięcia, po
samoukaranie czy uzyskanie
euforii. Ból wykonany samookaleczeniem przejściowo poprawia
nastrój, ponieważ wydobywają
się endorfiny. Zdarzają się również samokaleczenia rytualne,
aby wejść w grupę rówieśniczą
– mówłi Tomasz Wolańczyk.
Opolska konferencja
„Zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży szczególnym wyzwaniem XXI wieku” była elem e n te m p o d s u m ow u j ą c y m
realizację programu „Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne–cd”, współfinansowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Opolskiego.
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JESIENNE PODRÓŻE Z POLREGIO!
TY I RAZ, DWA, TRZY
To ofer ta stworzona z myślą
o tych, którzy lubią podróżować
w towarzystwie jednej, dwóch lub
trzech osób do tej samej stacji przeznaczenia, tym samym pociągiem.
Dla pierwszej osoby wydaje się
bilet jednorazowy, koszt biletu liczony jest wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową. Dla pozostałych osób wydaje się bilety tańsze o ok. 30% od taryfy normalnej.
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.
W ramach promocji można podróżować pociągami: REGIO w całym kraju,
interREGIO na trasie Łódź – Warszawa oraz osobowymi innych przewoźników
regionalnych: Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich i Kolei Małopolskich.

GRUPOWY PRZEJAZD PASAŻERÓW
– TO OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

UKOŃCZYŁEŚ 60 LAT I CIĄGLE MARZYSZ
O WIELKICH I TANICH PODRÓŻACH?
„REGIO SENIOR” JEST DLA CIEBIE.
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.

Na mecz, do muzeum, na koncert
i inne imprezy – to oferta dla grup
zorganizowanych (szkół, uczelni, stowarzyszeń, klubów i innych organizacji) składających się z co najmniej 10
osób (nie wliczając przewodników).
A w ofercie:
•
•

•

około 30% zniżki (taryfa RAZEM).
możliwość łączenia zniżki z ulgami ustawowymi (np. szkolną, studencką, dla osób niepełnosprawnych).
bezpłatny przejazd dla przewodników grup (na każde 10
osób płacących 1 przewodnik
podróżuje bez dodatkowych
kosztów) Infolinia dla zamawia-

jących bilet grupowy jest czynna od poniedziałku do piątku
(oprócz świąt) w godzinach
8.30-15.00. Numer Infolinii: 22
47 32 354 (z telefonów komórkowych) i 800 022 222 (z telefonów
stacjonarnych).
Bilety na przejazd grup możesz zamówić przez internet na polregio.pl,
a odbiór biletów możliwy jest w kasach
biletowych POLREGIO lub w wybranych
kasach PKP Intercity. Odbiór biletów
na grupowy przewóz osób jest również
możliwy w pociągu, w przypadkach
wskazanych w RPR (Regulamin Przewozu)
Pełna treść Regulaminu Przewozu
(RPR) dostępna jest na stronie internetowej www.polregio.pl

BILET SIECIOWY MIESIĘCZNY IMIENNY
TO OFERTA DLA OSÓB BARDZO CZĘSTO
PODRÓŻUJĄCYCH PO POLSCE
Bilet sieciowy miesięczny imienny uprawnia do przejazdów pociągami REGIO
oraz interREGIO, w terminie ważności na nim określonym (wskazanym przez nabywcę lub liczonym od daty wydania).
Bilet można nabyć wg taryfy PODSTAWOWEJ (normalnej i z ulgą 50%,
33%,37%, 49%,51% i 93%) oraz według taryfy RAZEM (normalnej i z ulgą 33%,
37%, 49%, 51% i 93%).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.polregio.pl

Wszelkie informacje o ofertach dostępne są na stronie internetowej www.polregio.pl

www.opolskie.pl

