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Zdobądź nagrodę
za innowacje

Poniedziałek 27 czerwca 2011

- I bardzo dobrze, że paliwa tanieją, bo ich
ceny były już nie do przyjęcia - cieszy się
Krzysztof Rall, kierowca z Kędzierzyna-Koźla.

KONKURS. Rozpoczęła się
czwarta edycja „Krajowych
Liderów Innowacji i Rozwoju”.

Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest organizatorem konkursu, promuje
tych, którzy w swoim regionie wprowadzają najlepsze i najciekawsze rozwiązania.
Zgłaszający mają na to
czas do końca września,
a udział dla firm sektora
MŚP, gmin, organizacji
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nowacyjne i rozwojowe
zgłaszać mogą przedsiębiorcy, gminy i organizacje
pozarządowe.

w konkursie jest bezpłatny.
Fundacja przyznaje tytuły w dwóch edycjach:
na poziomie regionalnym,
oraz krajowym. W ubiegłych latach napłynęło
do tego konkursu blisko
2 tys. zgłoszeń.
Wśród nagrodzonych
opolskich firm i gmin były dotychczas m.in. ECO
z Opola, Górażdże Cement,
EDH
Nysa i Byczyna.

Paliwa tanieją na wakacje
RYNEK. Tak niskich cen benzyny nie było od początku kwietnia i jest szansa,
że będziemy za nią płacić poniżej 5 zł za litr. Tańszy jest także olej napędowy.

UROCZYSTOŚĆ

To nie ja jestem tutaj ważny

bardzo dobrze, że paliwa
tanieją, bo te ceny były już
nie do przyjęcia - cieszy się
Krzysztof Rall, kierowca
z Kędzierzyna-Koźla. Wakacje to okres, w którym koncerny paliwowe zawsze podwyższały ceny. Dlaczego? Wyjeżdżamy na wakacje, więc zwiększa się
zapotrzebowanie na benzynę, ropę czy autogaz. Ale
w tym roku - pierwszy raz
od niepamiętnych czasów może być inaczej.
- Wszystko wskazuje na to,
że paliwa będą tanieć - wyjaśnia Jakub Bogucki, analityk rynku paliw w firmie epetrol.pl. - Po pierwsze: spadają ceny ropy na światowych
rynkach, po drugie: kryzys
w Grecji i nie najlepsze dane ekonomiczne z USA spowalniają koniunkturę, gospodarka wyhamowuje, więc
potrzebuje mniej paliw. In-
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Tak mówił Karol Cebula, przedsiębiorca, samorządowiec oraz mecenas kultury i filantrop, podczas wczorajszego koncertu w opolskiej szkole muzycznej, który
zorganizowano z okazji jego 80. urodzin.
- Najważniejsza rzeczą jest kwesta na rzecz domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu - podkreślał biznesmen, dla którego zagrali opolscy filharmonicy pod batutą Bartosza Żurakowskiego.
Na zdjęciu Karol Cebula oraz Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu, który życzył jubilatowi dużo zdrowia i wytrwałości w tym, co robi dla
ARTI
innych ludzi.

KRONIKA POLICYJNA
PACZKÓW > Mur spadł na
dziecko. Do wypadku doszło na Rynku. Fragment
muru spadł niespodziewanie na 10-letniego
chłopca, który razem z rodzicami zwiedzał miasto.
Poszkodowany trafił
do szpitala, gdzie okazało
się, że ma złamany palec.
Jak informują przedstawiciele urzędu miasta, mur
został zabezpieczony, a
resztki tynku, który mogły odpaść, skute. Policja
prowadzi postępowanie
w sprawie zranienia
chłopca.

OPOLE > Złapali złodziei kabla. Dwóch mężczyzn
chciało ukraść kabel sterujący w rejonie stacji
Opole Groszowice. Wycięty i pozostawiony między
torami przewód spostrzegł pracownik PKP
i zawiadomił Straż Ochrony Kolei. Gdy funkcjonariusze przyjechali
na miejsce, natknęli się
sprawców, którzy ładowali kabel do samochodu.
21-letniego Michała G.
oraz 18-letniego Kamila Ł.
przekazano policji.
ARTI

westorzy uciekają też z rynku surowców.
Z pomocą kierowcom przyszła też Międzynarodowa Agencja
Energetyki skupiająca 28
państw świata, w tym Polskę.
W czwartek organizacja ta postanowiła, że w ciągu miesiąca rzuci na rynek dodatkowe
8 milionów ton ropy z obowiązkowych rezerw państw
członkowskich. Efekty były
piorunujące. Europejska ropa staniała o 8 dolarów,
a amerykańska o 6 dolarów
za baryłkę. A to z kolei odbiło się na cenach hurtowych
paliw w Polsce. W porównaniu z ubiegłym tygodniem,
średnia cena 1000 litrów benzyny bezołowiowej 95 jest teraz o ponad 60 zł niższa. Dla
oleju napędowego różnica ta
jest jeszcze większa i sięga 83
zł za 1000 litrów. Do obniżek
cen przy dystrybutorze skła-

nia także akcja promocyjna,
która od kilku dni trwa na stacjach Orlenu, największego
polskiego gracza na rynku paliw. Jeśli kierowca zatankuje
przynajmniej 30 litrów benzyny Pb 95, zapłaci o 10 gr
mniej za każdy wlany do baku litr, w przypadku Pb 98 aż
20 groszy mniej. A to oznacza,
że po rabacie litr benzyny
na Orlenie już kosztuje mniej
niż 5 zł. Jednocześnie koncern
obniżył też ceny oleju napędowego, zapowiadając, że nie
będą one przekraczać stawki
4,99 zł za litr.
- A na taką promocję
na pewno nie będą głuche inne koncerny naftowe - uważa Jakub Bogucki. - Muszą
przecież być konkurencyjne,
a to oznacza, że i na innych
stacjach paliw będzie taniej.
Dziś na większości za litr
oleju napędowego płacimy
poniżej 5 zł. - Jeśli w naj-

bliższym czasie nic nie zachwieje rynkiem, to i za litr
benzyny będziemy płacić poniżej 5 zł - przewiduje Jakub
Bogucki.
Mimo wszystko Opolszczyzna
nadal zostaje jednym z droższych
województw. Benzyna Pb 95
pod koniec tygodnia kosztowała u nas średnio 5,10 zł, 98
- 5,37, ON - 4,96 zł, a LPG - 2,51
zł za litr. Dla porównania
na Dolnym Śląsku Pb 95 kosztowała - 5,06 zł, Pb 98 - 5,23
zł, ON - 4,91, a LPG - 2,47 zł.
Natomiast w województwie
śląskim za Pb 95 kierowcy płacili 5,07 zł, Pb 98 - 5,27 zł, ON
- 4,92 zł, a LPG - 2,48 zł.
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Opole gościło najlepszych spławikowców
WYDARZENIE. Mistrzostwa Europy na Kanale Ulgi wygrał Wiktor Walczak.
uczestników impre160
zy przyjechało do
Opola z całej Europy. Najlepsi zawodnicy w wędkarstwie
spławikowym przez dwa dni
łowili ryby na Kanale Ulgi.
Większość dysponowała sprzętem, za który można kupić niezły samochód.
- Ale nie tylko sprzęt się liczy - podkreśla Zbigniew
Pobis, wieloletni wędkarz, który obserwował zawody. - Ten
sport jak każdy wymaga perfekcji. Ważna jest technika, system nęcenia i obserwacji wody. Każdy ma także swoje tajemnice i podczas takich
zawodów wiele osób przychodzi też po to, aby coś podpatrzyć - przyznaje Pobis.
Mistrzostwa - w których liczyła się przede wszystkim waga złowionych ryb - mogli oglądać opolanie. Niewielu jednak
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tym roku nową kateW
gorią w konkursie jest
„Wizjoner IT”. Działania in-

- To dobre łowisko, ale podczas tych zawodów ryby wyjątkowo
kiepsko brały - narzekali wędkarze.

się na to skusiło, choć w opolskim oddziale Polskiego Związku Wędkarskiego skupionych
jest około 24 tys. osób.
Najbardziej zawodnikom
przeszkadzała jednak nie mała liczba kibiców, ale fakt, że
akurat podczas zawodów ryby bardzo kiepsko brały.
- To jest dobre łowisko, ale
w tych mistrzostwach narzekały na nie wszystkie ekipy przyznaje Sławomir Pszczoła,
kierownik reprezentacji Polski. - Dla nas impreza była jednak udana. Wiktor Walczak został indywidualnym mistrzem
Europy i to pierwszy tytuł dla
Polaka w tej dyscyplinie.
Drużynowo naszej reprezentacji poszło gorzej. Polska
zajęła szóste miejsce. Wygrała Francja przed Hiszpanią
ARTUR JANOWSKI
i Belgią.
ajanowski@nto.pl - 77 44 32 601

