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Śmigłowiec doleci w 20 minut
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę w sprawie przekazania z budżetu województwa 
opolskiego dotacji w kwocie 6.450 tysięcy złotych na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polskiej Nowej Wsi 
pod Opolem. Dzięki temu nasze województwo przestanie być ostatnim regionem w Polsce, które śmigłowca ratowniczego 
dotąd nie miało.

Umowę w imieniu samorządu woje-
wództwa podpisał marszałek woje-
wództwa, Andrzej Buła oraz wice-
marszałek Roman Kolek, w imieniu 
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe jego dyrektor - Robert Gałąz-
kowski. 
Samorząd województwa kwo-
tę 6.450 tys. złotych przekaże 
w dwóch transzach – w tym roku 
będzie to 2.450 tys. złotych, w przy-
szłym – pozostałe 4 mln złotych.
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego, Norbert Kraj-
czy, który od lat zabiegał o stacjo-
nowanie śmigłowca, mówił, iż nie 
było to chciejstwo, ale potrzeba. 
Dotąd mieszkańcy korzystali z po-
mocy helikoptera medycznego le-
cącego z Gliwic lub Wrocławia, co 
znacznie wydłużało czas dotarcia 
na miejsce wypadków czy katastrof. 
A 65 proc. wylotów stanowiły we-
zwania opolskie. Teraz ten czas się 
skróci (60 km śmigłowiec pokonuje 
w 20 minut). Poza tym na terenie 
województwa działa 7 szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, z których 
cztery posiadają lądowiska sani-
tarne w bliskim sąsiedztwie SOR, 
a w strukturach Wojewódzkiego 
Centrum Medycznego funkcjonu-
je od 2011 roku centrum urazowe, 
które gwarantuje pełną diagnosty-
kę i kompleksowe leczenie specja-
listyczne w stanach nagłego zagro-
żenia zdrowia i życia. Zwiększy się 

więc bezpieczeństwo mieszkańców 
Opolszczyzny i przyjezdnych – pod-
kreślał wicemarszałek Kolek.
Marszałek Andrzej Buła dziękował 
zarówno wójtowi gminy Komprach-
cice – Leonardowi Pietruszce, na 
terenie której zlokalizowana będzie 
baza, jak i Opolskiemu Aeroklubo-
wi, który bezpłatnie ją udostępnił.

Jeden z czterech nowych śmigłowców zakupionych przez LPR.

Zaraz po podpisaniu umowy – jak 
wyjaśniał dyrektor Robert Gałąz-
kowski – uruchomione zostaną 
wszystkie procedury, które pozwo-
lą tymczasową bazę uruchomić. 
Najpewniej stanie się to na prze-
łomie lipca i sierpnia tego roku, po 
zakończonych w Krakowie, z udzia-
łem papieża Franciszka, Dniach 

Sprostowanie

W listopadowym numerze „OWR” mylnie podaliśmy liczbę gło-
sów – 5.508 - zdobytych przez senatora Grzegorza Peczkisa, star-
tującego w barwach Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedli-
wości. W rzeczywistości zdobył on 25 508 głosów. 
Za błędnie podany wynik przepraszamy.
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Młodzieży. Finał budowy bazy do-
celowej to koniec 2017, początek 
2018 roku. Składać się ona będzie 
z zaplecza dla helikoptera oraz za-
plecza dla załogi medycznej, a tak-
że platformy zewnętrznej, na której 
śmigłowiec może przebywać przy 
sprzyjających warunkach pogo-
dowych. W międzyczasie odbywać 
się będą szkolenia pilotów oraz 
kompletowanie personelu medycz-
nego. Załoga bazy ratunkowej, to 
trzech pilotów i ratowników, 5 le-
karzy, mechanik. Dyżur odbywa się 
w godzinach od 7 rano do zachodu 
słońca.
Dyrektor Gałązkowski nie krył, że 
pozytywna decyzja o umieszczeniu 

w Polskiej Nowej Wsi bazy śmi-
głowcowej to efekt decyzji samo-
rządu województwa, który zdecy-
dował się jej budowę sfinansować. 
Jego zdaniem opolski śmigłowiec 
będzie zapewniał bezpieczeństwo 
na autostradzie A-4.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
dysponuje aktualnie 27 śmigłow-
cami, które obsługiwały dotąd 17 
baz stałych i jedną sezonową w Ko-
szalinie. W tym roku doszły kolejne 
cztery bazy – poza Opolem, w Go-
rzowie Wielkopolskim i Ostrowie 
Wielkopolskim oraz w Sokołowie 
Podlaskim.
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SamORZĄd

Wiodącym tematem sesji styczniowej 
było przyjęcie Wojewódzkiej Strategii 
w Zakresie Polityki Społecznej na lata 
2016-2025.
Przybliżając dokument radnym, wi-
cemarszałek Roman Kolek, zwracał 
uwagę na część diagnostyczną, któ-
ra poprzedziła budowanie strategii. 
Pod uwagę wzięto zarówno kwestie 
demograficzne cechujące wojewódz-
two (ujemny przyrost naturalny, duży 
udział emigrantów, niski poziom ak-
tywności zawodowej), jak i szereg zja-
wisk korzystnych – m.in. niski poziom 
zagrożenia ubóstwem, niewielki odse-
tek osób korzystających z pomocy spo-
łecznej, lepszą dostępność do instytu-
cji opieki, wysoką ocenę mieszkańców 
co do warunków życia.
Z tej diagnozy wynikają wskazania 
zawarte w strategii. Uznano – jak 
mówiła Aleksandra Walas, kierownik 
Obserwatorium Polityki Społecznej 
ROPS – że w najbliższych latach naj-
ważniejsze będzie wsparcie rodziny, 
wzmocnienie jej aktywności oraz 
bezpieczeństwa. Strategia zwraca też 
uwagę na zwiększenie aktywności 
i samodzielności osób niepełnospraw-
nych, na aktywizację seniorów. Mówi 
o włączeniu społecznym osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, wreszcie zwraca 
uwagę na wzmocnienie roli i znaczenia 
ekonomii społecznej jako skutecznego 
narzędzia integracji społecznej.
Uzupełnieniem Wojewódzkiej Strate-
gii w Zakresie Polityki Społecznej są 
dwa wojewódzkie programy – profi-
laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, które prezentowali pełno-
mocnicy zarządu Jacek Ruszczewski 
i Mirosława Olszewska.
W powstaniu „Strategii” udział wzię-
ło 28 osobowe grono ekspertów 
reprezentujących różne sfery życia 
społecznego, a w konsultacjach kilku-
dziesięciu przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Zwracał na to uwagę 

Być blisko wyborców
Rozmowa z dr. Norbertem Krajczym, przewodniczącym Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego

- Początek roku skłania do robienia 
bilansów. Jak Pan Przewodniczący 
może podsumować ubiegły rok dzia-
łania Sejmiku Województwa Opol-
skiego? Które wydarzenia i decyzje 
były Pana zdaniem najważniejsze 
dla naszego regionu?

- W minionym roku wśród spraw waż-
nych dla województwa były niewąt-
pliwie: podjęcie decyzji o utworzeniu 
w naszym regionie bazy dla helikop-
terów sanitarnych Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego oraz włączenie 
się w działania Uniwersytetu Opol-
skiego, zmierzające do utworzenia 
w Opolu wydziału lekarskiego.
Miniony rok był trudny finansowo, ze 
względu na niższe wpływy z podatków 
CIT i PIT do budżetu województwa. 
Spowodowało to konieczność obniże-
nia dotacji dla wojewódzkich instytu-
cji kultury, co odbiło się na kondycji 
finansowej głównie naszych najwięk-
szych instytucji  - filharmonii i teatru. 
Kłopoty finansowe nie spowodowały 
jednak uszczuplenia, czy wręcz za-
niechania realizacji podstawowych 
zadań samorządu województwa, tzn. 
realizacji strategii województwa oraz 
strategii sektorowych.
Nie przewidywałem, że już na po-
czątku kadencji sejmiku trzeba 
będzie zaangażowania wszystkich 
radnych - kolejny już raz - w obronę 
województwa. Sejmik – jednomyśl-
nie – podjął rezolucję, skierowaną do 
Rządu RP, parlamentarzystów Opol-
szczyzny i Związku Województw RP. 
Pomimo zapewnień posłów z ugru-
powania Prawo i Sprawiedliwość, że 
województwu nic nie grozi, wspólnie 
z przewodniczącymi sejmików wo-
jewództwa świętokrzyskiego i łódz-
kiego kolejny raz występuję do pani 
premier, protestując przeciwko ja-
kimkolwiek próbom manipulowania 
przy naszej małej ojczyźnie.

- A co sprawiło Panu Przewodniczą-

cemu największą satysfakcję? 

- W ubiegłym roku po raz pierwszy 
sejmik był organizatorem spotkań 
z radnymi gmin i powiatów brzeskie-
go i namysłowskiego. Podczas nich 
prezentowano projekty dla lokalnych 
rynków pracy oraz podział funduszy 
unijnych na lata 2014 – 2020. Bardzo 
mocno wsłuchiwaliśmy się w głosy 
wyrażające problemy środowisk, któ-
re odwiedzaliśmy. W tym roku pla-
nujemy kolejne, podobne spotkania, 
w powiatach prudnickim i głubczy-
ckim.
W minionym roku Biuro Sejmiku, 
pomimo uszczuplenia kadrowego, 
zrealizowało  wszystkie zapla-
nowane zadania. Odbyły się też 
liczne wizyty i spotkania z naszy-
mi partnerami z Niemiec, Czech, 
Węgier i Ukrainy, które dały im-
puls do nowych, wspólnych inicjatyw. 
Usprawniona została także praca 
radnych, zakupione zostały tablety 
i wprowadzono elektroniczny obieg 
dokumentów, wydano legitymacje 
radnym, pozwalające na wejście na 
do instytucji podległych marszałkowi 
województwa.

- Po tym roku wspólnej pracy moż-
na już powiedzieć, jak układa się  
współpraca z radnymi i Zarządem 
Województwa i co przed Sejmikiem 
w najbliższym czasie?

- Z marszałkiem i zarządem woje-
wództwa współpracujemy głównie 
podczas przygotowywania sesji sej-
miku oraz podejmowania krajowych 
i zagranicznych delegacji. Wszelkie 
szczegóły dopracowujemy podczas 
posiedzeń prezydium sejmiku, po-
przedzających planowane sesje.
Nowym wyzwaniem dla mnie (a by-
łem przewodniczącym Sejmiku już 
w pierwszej kadencji samorządu 
województwa) były protesty i próby 
zakłócania porządku podczas sesji 

Strategia polityki 
społecznej przyjęta
Sesje styczniowa i lutowa sejmiku wojewódz-
twa, rozpoczęły się od ślubowań, które złoży-
li nowi radni Prawa i Sprawiedliwości: Leszek 
Antoszczyszyn, który objął mandat po Katarzy-
nie Czocharze (została posłanką) oraz Mariusz 
Bochenek, który objął mandat po Violettcie Po-
rowskiej (została wicewojewodą opolskim).

m.in. marszałek województwa Andrzej 
Buła i przewodniczący Sejmiku, Nor-
bert Krajczy, gdy wcześniej radny Ry-
szard Zembaczyński (PO) stwierdził, 
że dokument nie wyczerpuje znamion 
strategii i „wszystko w nim jest na 
okrągło”. Marszałek argumentował, 
że dokument odnosi się do polityki 
społecznej, a nie opieki społecznej, że 
jest bardzo ważny dla regionu, bo od 
jego przyjęcia zależy wykorzystanie 
funduszy europejskich (w ramach RPO 
można będzie przeznaczyć na te dzia-
łania ponad 74 mln euro), co roku zo-
stanie – jak mówił  – poddany refleksji 
praktycznej. Norbert Krajczy dzięku-
jąc zespołowi ekspertów, zauważał, 
że strategia polityki społecznej jest 
nie mniej ważna niż strategia rozwoju 
województwa.
Józef Kotyś (MN) podawał praktyczny 
wymiar polityki społecznej – działają-
ce Stowarzyszenie Siedlisko niezależ-
nie od prowadzonych usług opiekuń-
czych, zaopatruje okoliczne zakłady 
pracy w posiłki. Dzięki temu zarabia, 
a gotujący niepełnosprawni mają pra-
cę i czują się potrzebni.
Sejmik przyjął „Wojewódzką Strategię 
w Zakresie Polityki Społecznej na lata 
2016-2025” 22 głosami „za”, 4 rad-
nych się wstrzymało od głosu, jeden 
był przeciwny.
Sejmik przyjął także uchwałę 
o zwiększeniu dotacji ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego dla Muze-
um Piastów Sląskich w Brzegu. Kwota 
wzrosła o 261 tys. złotych – z kwoty 
1.368 do 1.629 tys. złotych.
Radni zgodzili się na odwołanie – 
wnioskował o to minister środowiska 
– przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu, Jana Polaczka. W jego miej-
sce minister wskazał Magdalenę Bo-
dzentę, dyrektora gabinetu politycz-
nego ministra.
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sejmiku, gdy nie zawsze przeważały 
argumenty merytoryczne, a czasami 
była to tylko polityczna gra. Ale na 
szczęście udało się nam to rozwią-
zać. 
A co przed nami? Nie wiem, czy w bie-
żącym roku uda się zrealizować po-
stulat  zgłaszany przez radnych, za-
równo koalicji, jak i opozycji (od kilku 
lat stanowiący temat tabu), dotyczą-
cy zwiększenia diet.
Prezydium Sejmiku zaproponowało 
również, aby w „Opolskich Wiado-
mościach Regionalnych” znalazła się 
strona poświęcona Sejmikowi Woje-
wództwa, na której przewodniczący 
komisji, klubów i radni województwa 
mogliby przedstawiać swoje stanowi-
ska, opinie oraz prezentować swoją 
działalność w sejmiku w swoich okrę-
gach wyborczych, w miejscach, gdzie 
pracują i mieszkają.  Chcemy, by 
mieszkańcy regionu mieli jak najszer-
szą wiedzę o działaniach radnych, 
których wybrali.

po co ten hałas?

W sprawie istniejącego podziału ad-
ministracyjnego Polski stanowisko 
przyjął także Konwent Przewodniczą-
cych Sejmików RP, w którego posie-
dzeniu uczestniczyłem, a który odbył 
się w połowie lutego w Łodzi. Zdaniem 
zdecydowanej większości przedsta-
wicieli samorządów województw, za 
wyjątkiem przybyłego z Rzeszowa 
przewodniczącego sejmiku wojewódz-
twa podkarpackiego, każda zmiana na 
mapie administracyjnej kraju spowo-
duje chaos instytucjonalny, będzie się 
wiązać z ogromnymi kosztami finan-

sowymi oraz społecz-
nymi, a także może 
wstrzymać napływ 
środków unijnych 

do Polski. Przede 
wszystkim jed-

nak podwa-
ża zaufanie 
mieszkań-

ców do 
instytu-
cji samo-

rządu tery-
torialnego.
Opinię pub-

liczną na Opolszczyźnie mniej bul-
wersuje pomysł powołania kosztem 
naszego regionu województwa często-
chowskiego, którego nie potwierdzają 
wpływowi przedstawiciele rządzącego 
w kraju PiS. Z łamów opolskiej prasy 
nie schodzi za to temat powiększenia 
Opola, co miałoby się odbyć kosztem 
sąsiadujących z tym miastem gmin. 
Argumenty zwolenników propozycji 
prezydenta Arkadiusza Wiśniewskie-
go miał wzmocnić goszczący w stolicy 
naszego województwa prezydent Rze-

szowa, Adam Ferenc. Tak do końca mu 
się to jednak nie udało, ponieważ rze-
czywistość wsi podkarpackiej daleko 
odbiega od tego, co można zobaczyć 
w okolicach Komprachcic, Turawy, 
Prószkowa i Dobrzenia Wielkiego. 
Dobrze o tym wiedzą mieszkańcy za-
interesowanych gmin, którzy bronią 
swego, tak jak my wszyscy broniliśmy 
opolskiego w 1998 roku.
W listopadzie ubiegłego roku zwróci-
łem się do marszałka Andrzeja Buły 
z interpelacją, zawierającą pytanie 
o to, jaką wartość dodaną przyniesie 
poszerzenie Opola w kontekście celów 
rozwojowych, zapisanych w Strategii 
Województwa Opolskiego do 2020 
roku. W odpowiedzi otrzymałem kilku-
stronicowy referat, z którego wynika, 
że rozwój aglomeracji opolskiej jest 
tak samo możliwy w wariancie posze-
rzenia miasta Opola, jak i przy pozosta-
wieniu wszystkich podopolskich gmin 
w dotychczasowym kształcie. Skoro 
nie przybędzie miejsc pracy i studen-
tów na opolskich uczelniach, ani nagle 
nie wybuchnie bomba demograficzna, 
to po co ten zgiełk?

Nowi radni PiS – Leszek Antoszczyszyn i Mariusz Bochenek.

Józef kotyś
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Opolskiego

Przyjęta w grudniu ubiegłe-
go roku przez sejmik woje-
wództwa opolskiego rezolu-
cja w sprawie integralności 
terytorialno-administracyj-
nej, nie jest jedynym głosem 
samorządów, zaniepokojo-
nych propozycjami wyty-
czania na nowo map gmin, 
regionów i powiatów. 
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Większe szanse dla dzieci
i noworodków
W Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu otwarto po modernizacji 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków.
Remont trwał od lipca ubiegłego roku i został sfinansowany z Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt o wartości 9.356 tysięcy zło-
tych, zatytułowany „Optymalizacja 
opieki nad kobietą ciężarną, matką 
i noworodkiem z uwzględnieniem 
kontaktu rodziców z dzieckiem 
i promocji karmienia naturalnego”, 
WCM złożyło wspólnie z Opolskim 
Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii. Na 430 podmiotów, 
które ubiegały się o dofinansowanie 
z Mechanizmu Norweskiego, opolski 
projekt oceniony został jako najlep-
szy. Oba szpitale podzieliły się otrzy-
manym dofinansowaniem (80 proc. 
wartości zadania) czyli kwotą 7,485 
tys złotych.
W efekcie powstał w WCM nowo-
czesny oddział świetnie przygoto-
wany do opieki nad noworodkiem 
wymagającym intensywnej terapii. 
Ordynator oddziału, dr Wojciech Wa-
las, mówił, że szpitale wystartowały 
o dofinansowanie, bo były świadome 
katastrofalnej sytuacji demograficz-
nej regionu, poza tym decydował też 
zły stan techniczny oddziału (miał on 
20 lat i odbiegał od obowiązujących 
standardów), wreszcie: trzeba było 
uwzględnić fakt, że leczone miały 
być na nim dzieci do 18 roku życia.
W miejscu kilku małych pomieszczeń 
powstały dwie przestrzenne sale. Na 
pierwszej – ośmiostanowiskowej le-
czeni będą najmniejsi pacjenci, na 
drugiej – z czterema stanowiskami 
- pacjenci do lat 18. Obie sale mają 
nowoczesne konsole dla pielęgnia-

rek. Na oddziale znalazła się także 
wydzielona izolatka, pokoje medy-
ków i średniego personelu, magazyn 
leków. Jak mówił dr Wojciech Walas, 
wreszcie rodzice będą mieli swo-
bodny dostęp do dzieci, bo „kangu-
rowanie”, to nie fanaberie, a bardzo 
istotny element terapii. Obok stano-
wisk do leczenia dzieci umieszczo-
no kolumny z instalacjami i gazami 
medycznymi, dzięki czemu udało 
się uniknąć plątaniny kabli. Projekt 
natomiast nie przewidywał zakupu 

sprzętu medycznego, bo tym szpital 
dysponuje w wystarczającej ilości.
Oddział rozpoczął normalne funk-
cjonowanie 8 lutego, wtedy też prze-
prowadzono tu dzieci. Na ostatnie 
pół roku gościny udzieliły im oddzia-
ły chirurgii i kardiochirurgii dziecię-
cej.
Całość projektu (m. in. bank mleka 
w szpitalu przy ul. Reymonta) zakoń-
czy się do kwietnia tego roku.

Maria Szylska

Zmodernizowany oddział intensywnej terapii dla najmłodszych pacjentów.

nowa karetka specjalistyczna w OcRm
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego wzbogaciło się o nowy spe-
cjalistyczny ambulans. To jedenasta karetka zakupiona w ciągu ostatnich 
sześciu lat. Wyposażona jest w urządzenia z najwyższej medycznej półki 
i silnik o mocy 161 koni mechanicznych. Będzie stacjonowała w Niemod-
linie.

Kosztowała 300 tysięcy złotych. 
OCRM zakupiło ją z funduszy 
własnych. Jak wyjaśniał dyrektor 
Ireneusz Sołek było to możliwe 
dzięki oszczędnościom, gospodar-
ności i przedsiębiorczości załogi. 
Centrum zarabia na działalności 
komercyjnej (transport medyczny, 
obsługi imprez), dzięki temu uda-
je się pozyskane fundusze prze-
znaczać na zakup nowoczesnego 
sprzętu. - Dążymy do niezawodno-
ści naszych samochodów ratowni-
czych. Karetki szybko eksploatują 
się. Staramy się wymieniać je co 
5-6 lat - mówił dyrektor.
W planach jest zakup także tzw. 
autopulsów - systemów do au-
tomatycznego masażu serca, 
w które dyrekcja chce wyposażyć 
wszystkie karetki. Koszt takiego 
urządzenia, skutecznie wyręcza-
jącego ratownika, wynosi 65-70 
tysięcy złotych. Pierwsze pienią-
dze na jego zakup obiecała gmina 
Dobrzeń.
Obecny na oględzinach nowego 

Nowa karetka stacjonować będzie w Niemodlinie.

ambulansu marszałek wojewódz-
twa, Andrzej Buła, gratulował za-
łodze OCRM wspaniałego sprzętu 
i starań o zapewnienie bezpie-

czeństwa medycznego mieszkań-
ców.

Maria Szylska

Region w pigułce
Laury dla najlepszych
5 stycznia, po raz szesnasty, 
wręczono w Opolu Laury 
Umiejętności i Kompetencji 
liderom społeczno-gospo-
darczym, najlepszym firmom 
i osobom, które mogą być 
wzorem w działalności na 
rzecz dobra publicznego. 
Galę zorganizowała Opolska 
Izba Gospodarcza. 
Specjalną nagrodę – Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego - otrzymał 
arcybiskup Alfons Nossol. Kryształowym Laurem uhonorowano Ada-
ma Leszkiewicza, prezesa zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Platynowe 
Laury otrzymali rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf 
i proboszcz opolskiej katedry ksiądz infułat Edmund Podzielny. Lau-
rami uhonorowano także przedstawicieli samorządu województwa. 
Radny sejmiku Janusz Trzepizur, na co dzień szef opolskiego stadionu 
lekkoatletycznego, otrzymał Laur Złoty. Podobne odznaczenie dostał 
prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego z siedzibą w Kup Miro-
sław Wójciak. Prezesa uhonorowano za dzielenie się wiedzą i doświad-
czeniem z młodymi oraz pełną zaangażowania działalność społeczną 
i poświęcenie swojej pracy na rzecz seniorów. Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Gospodarki UMWO Bartłomiej Horaczuk otrzymał Laur 
Srebrny – m.in. za skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych na rea-
lizację nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjno-
ści regionu.

Inauguracja działalności Rady Dialogu
W Opolu odbyło się 11 stycz-
nia  pierwsze posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego. Składa się ona 
z trzydziestu członków, któ-
rzy reprezentują organizacje 
związkowe pracowników (12 
osób), pracodawców (12), 
stronę samorządową (3) i rzą-
dową (3). Kadencja Rady trwa 
cztery lata. Jej tworzenie zlecone zostało marszałkowi województwa. 
Rada ma być regionalną instytucją dialogu społecznego, która od tego 
roku zastąpiła Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, działającą 
przy wojewodzie opolskim
 Przewodniczącym WRDS na pierwszy rok kadencji (przewodniczący 
będą się co 12 miesięcy zmieniać) został marszałek województwa, An-
drzej Buła. Wręczając akty powołania nowym członkom WRDS, marsza-
łek Andrzej Buła, mówił, iż chciałby, by Rada była miejscem, w którym 
dyskutowane są najważniejsze problemy regionu, nie tylko wtedy, gdy 
urosną do rangi konfliktu, ale przede wszystkim wówczas, gdy mogą 
wpływać na jego rozwój i zapobiegać trudnym problemom.

Trzecia kadencja wystartowała
Zainaugurowała pracę Rada 
Działalności Pożytku Pub-
licznego Województwa Opol-
skiego III kadencji. Liczy ona 
18 osób – weszło do niej po 
dziewięciu przedstawicieli ad-
ministracji publicznej i sekto-
ra pozarządowego, którzy 14 
stycznia odebrali z rąk Grze-
gorza Sawickiego, członka 
Zarządu Województwa Opolskiego, akty powołania. Rada jest organem 
doradczo-opiniującym, który wypowiada się w sprawach dotyczących 
stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolonta-
riacie, udziela pomocy w przypadkach sporów pomiędzy administracją 
publiczną a organizacjami pożytku publicznego, rekomenduje podjęcie 
istotnych dla regionu kwestii społecznych, opiniuje ważne dla jego roz-
woju dokumenty i strategie.
Rada na inauguracyjnym posiedzeniu wybrała w głosowaniu tajnym 
przewodniczącego. Został nim Tomasz Paluch, prezes Lokalnej Grupy 
Działania Dolina Stobrawy, natomiast wiceprzewodniczącą Rady wy-
brano Barbarę Kamińską, dotychczasową przewodniczącą, doradcę 
marszałka województwa.
Rozpoczynająca się kadencja trwać będzie po raz pierwszy trzy lata, 
a nie dwa, jak dotychczas.
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150 mln na drogi wojewódzkie
O 360 proc. wzrosną w porównaniu do roku 2015 tegoroczne nakłady na 
drogi wojewódzkie – poinformował Szymon Ogłaza, członek Zarządu 
Województwa.

W ubiegłym roku na rozbudowy, 
przebudowy i modernizacje dróg 
wojewódzkich wydano kwotę 40 
mln złotych. Oprócz kosztującej 
4,5 mln złotych przebudowy wia-
duktu nad linią kolejową w Łosio-
wie, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zrealizował cztery duże zadania: 
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 
416 w miejscowości Pietna (koszt 
prawie 10 mln zł,odcinek 2,75 km); 
rozbudowę drogi nr 414 na odcinku 
Górki-Chrząszczyce o długości 1,32 
km (koszt to 3,6 km); przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 378 w miej-
scowości Gnojna (wartość 5,9 mln 
zł) oraz oddany niedawno zmoder-
nizowany odcinek drogi nr 454 w 
miejscowości Kup. Rozbudowa 1,7 
km odcinka, która trwać miała do 
połowy tego roku, skrócona została 
o pół roku. Koszt inwestycji to 8,5 
mln złotych. Wśród ubiegłorocz-
nych zadań dyrektor ZDW Bogdan 

Poliwoda wymieniał też remonty 
3 km chodników w takich miejsco-
wościach jak m.in. Tułowice i Kę-
dzierzyn-Koźle. Tegoroczny budżet 
inwestycyjny rośnie z 40 do 150 
mln złotych. Najpoważniejszym 
przedsięwzięciem będzie budowa 
obwodnicy miejscowości Czarno-
wąsy. Trasa projektowanej obwod-
nicy rozpoczyna się od północnej 
obwodnicy Opola (ul. Sobieskiego), 
a kończy jej włączeniem do dro-
gi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy 
Czarnowąsami a Borkami.
Inne planowane zadania, to: roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 426 
na odcinku Piotrówka – Zawadzkie 
(zadanie trzyletnie o wartości 35 
mln zł); rozbudowa drogi nr 901 na 
odcinku Olesno-Nowy Wachów (za-
danie 2 -letnie o łącznej wartości 9 
mln zł); budowa obwodnicy Malni 
i Choruli w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 423 (zadanie 3-letnie o łącz-

nej wartości 50 mln złotych, roz-
ważane jest w dwóch wariantach 
technologicznych – o nawierzchni 
betonowej bądź asfaltowej); roz-
budowa drogi wojewódzkiej nr 901 
na odcinku Kocury – Dobrodzień 
(zadanie dwuletnie, koszt inwesty-
cji to 30 mln zł); rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 405 na odcinku 
Niemodlin – Wydrowice (zadanie 
roczne, koszt 4,5 mln zł).
Oprócz nowo rozpoczynanych za-
dań dwa inne będą w tym roku 
kontynuowane: rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 494 na odcinku 
Olesno-Łowoszów (koszt inwesty-
cji to 7,4 mln zł) oraz przebudo-
wa wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową PKP w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 426 w Strzelcach Opol-
skich (koszt tej inwestycji to 12,8 
mln zł).

Wizualizacja mostu nad rzeką Mała Panew w ciągu projektowanej obwodnicy.

Uczestnicy IV Konferencji Odrzańskiej na obradach w Opolu

Maria Szylska

Region w pigułce
Sportowiec Opolszczyzny 2015
Kanadyjkarz Piotr Kuleta – 
najlepszy sportowiec, trener 
namysłowskich zapaśników 
Krzysztof Pawlak – najlepszy 
trener i zawodniczka karate 
Wiktoria Grejner – najwięk-
sza nadzieja opolskiego spor-
tu to najwięksi triumfatorzy 
plebiscytu Sportowiec Opol-
szczyzny 2015, organizowa-
nego przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej i Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego. Nagrodzonych i nominowanych było jednak 
dużo więcej, co pozwala z optymizmem spoglądać i na ten sportowy rok 
w regionie. Finałowa gala plebiscytu odbyła się 22 stycznia. Tę trójkę 
najlepszych wybierała w tym roku kapituła, w której znaleźli się byli mi-
strzowie, opolskie gwiazdy sportu oraz przedstawiciele organizatorów 
z redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej” i UMWO.

Miejsca atrakcyjne, ale dojazd niełatwy
Moszna, Krasiejów i Góra św. Anny, to w przekonaniu turystów najbar-
dziej atrakcyjne i rozpoznawalne miejsca Opolszczyzny. Problem w tym, 
że niezmotoryzowany raczej do nich w weekend nie dotrze.
Departament Infrastruktury i Gospodarki UMWO zaprosił 4 lutego na 
spotkanie przewoźników i samorządowców z gmin, na terenie których 
ulokowane są te turystyczne atrakcje, by porozmawiać o tym, jak w dni 
wolne od pracy dowieźć ludzi w miarę szybko, tanio i wygodnie.
Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
mówił, iż często turyści przyjeżdżają do Opola na kilka dni i traktują 
pobyt w mieście jako bazę wypadową do okolicznych miejscowości. 
I niestety, tylko do krasiejowskiego Parku Nauki i Rozrywki mogą doje-
chać pociągiem. Moszna czy Góra św. Anny jest dla nich niedostępna, 
bo żaden przewoźnik autobusowy nie jeździ w weekendy.
Uczestnicy spotkania byli zgodni, że coraz więcej osób w wolne dni 
chętnie odstawia własne samochody i wybiera transport publiczny. 
Trzeba zrobić wszystko, by mogli do opolskich atrakcji dojechać.

Stop stres
..to nazwa autorskiego programu, który jesienią ubiegłego roku opraco-
wał i realizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu. Ma on 
złagodzić stres wywołany egzaminem na prawo jazdy i poprawić wyniki 
jego zdawalności. W Opolskiem są one niższe od średniej krajowej.
Szefostwo WORD mówiło o szczegółach programu 9 lutego na zwołanej 
konferencji prasowej. W ramach polityki doskonalenia jakości obsługi, 
postanowiono maksymalnie skrócić czas oczekiwania na egzamin (od 
10 do 15 minut), istnieje też możliwość odbywania jazd próbnych na 
placu manewrowym WORD, który jako jedyny w kraju jest zadaszony, co 
może deprymować zdających. Poza tym dla oczekujących na egzamin 
został bezpłatnie udostępniony internet WI FI (można jeszcze doczytać 
jakiś przepis), a sam egzamin zarezerwować telefonicznie bądź on-line 
(25 proc. rezerwacji tak się odbywa). WORD przygotował też ulotkę z 
poradami, jak radzić sobie ze stresem. Oprócz działań na rzecz egzami-
nowanych, seminaria warsztatowe przechodzą instruktorzy ośrodków 
kształcenia kierowców.
Szefostwo WORD oszacowało, że w ciągu czterech miesięcy stosowa-
nia programu STOP STRES zdawalność egzaminu teoretycznego wzro-
sła z 40 do 55 proc., a praktycznego z 26 do 31 proc.

Fragment zmodernizowanej drogi w miejscowości Kup.

Wylosowali strategie do oceny
10 lutego, po raz pierwszy 
zebrał się zespół eksper-
tów z dziedziny rolnictwa i 
obszarów wiejskich, który 
oceniać będzie lokalne stra-
tegie rozwoju. Na spotkaniu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
wicemarszałek Antoni Ko-
nopka wręczał wszystkim 
oceniającym akty powołania 
do Komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego, jej członkowie zaś 
wylosowali strategie, które mają ocenić.
Zarząd Województwa na początku października ubiegłego roku ogłosił 
konkurs na strategie, które opracowują lokalne grupy działania. Termin 
składania wniosków upływał 29 grudnia 2015 roku. Złożyło je dziesięć 
lokalnych grup działania, które oszacowały swoje budżety na łączną 
kwotę 107 mln złotych, natomiast jedenasty wniosek pochodził od Lo-
kalnej Grupy Rybackiej, która wyceniła swój budżet na 12 mln złotych. 
Wszystkie nowe strategie mają za sobą ocenę formalną. Eksperci zaś 
ocenią je pod względem merytorycznym. Mają na to czas w lutym i 
marcu, bo na początku kwietnia Zarząd Województwa chciałby z LGD 
podpisać umowy.
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czeka nas pracowity rok
O tym, co będzie się działo na Opolszczyźnie w różnych gałęziach życia, jakie przedsięwzięcia są planowane, zapytaliśmy 
członków Zarządu Województwa Opolskiego.

Służba zdrowia z empatią
Wicemarszałek Roman Kolek, 
odpowiedzialny za ochronę zdrowia 
i politykę społeczną regionu: - Rok 
2016 będzie pełen wydarzeń związa-
nych z problematyką finansowania 
i organizacji ochrony zdrowia. Włą-
czamy się m.in. w prace administracji 
rządowej dotyczące map potrzeb zdro-
wotnych. Z dyrektor Renatą Ruman-
Dzido angażowaliśmy się w powstanie 

takiego, spójnego projektu rozwoju 
służby zdrowia w regionie. Zwracam 
uwagę, że znowu pojawia się słowo 
„służba” zdrowia, jako wyraz empatii 
i innego podejścia do pacjenta. Dzięki 
powstałym mapom potrzeb zdrowot-
nych będzie można mądrze wykorzy-
stać fundusze europejskie do nadgo-
nienia opóźnień, liczę na programy 
profilaktyczne związane z opieką nad 
matką i dzieckiem, przeciwdziałaniem 
nadwadze i otyłości, cukrzycy, rakowi 
szyjki macicy, a także rozwój usług 
dedykowanych naszym seniorom. Ten 
rok, to szansa dla rozwoju teleme-
dycyny, niezbędnej gdy się zważy na 
niedobór lekarzy i pielęgniarek. Liczę, 
że powstanie centralna informacja 
medyczna i ośrodki, w których część 
pacjentów tą drogą otrzyma pomoc, co 
pozwoli zmniejszyć obciążenie gabine-
tów lekarskich.
Rozważamy utworzenie spółki prawa 
handlowego w Opolskim Centrum Re-
habilitacji w Korfantowie. Szpital ma 
ogromny - niestety niewykorzystany - 
potencjał, by wykonywać jak najwięcej 
zabiegów, niestety pieniądze w budże-
cie NFZ na ten cel są wielkie. W ogóle 
pieniędzy jest zbyt mało w systemie, 
stąd konieczność, by szukać ich gdzie 
indziej. Dotąd z możliwości przekształ-
ceń własnościowych korzystaliśmy 
z dużą rozwagą, ale nie może być tak, 
że musimy zapewnić płynność finan-
sową, a nie mamy wpływu na stosunki 
własnościowe.
Rok 2016, to także kolejne działania 
na rzecz powstania kierunku medycz-
nego, a potem wydziału Uniwersy-
tetu Opolskiego. Prowadzone są już 
rozmowy z około 50 lekarzami, którzy 
podjęliby się dydaktyki. Zabiegamy 
o wsparcie w resortach szkolnictwa 
wyższego i rozwoju regionalnego, 
chcemy by z funduszy europejskich fi-
nansowana była modernizacja budyn-
ku wydziału lekarskiego przy ulicy Ole-
skiej oraz zakładu nauk teoretycznych 
i symulacji medycznej. Liczę na funk-
cjonowanie tego kierunku kształcenia, 
bo to szansa na pokrycie niedoborów 
medycznych, podnoszenie kwalifika-
cji, nowe miejsca pracy. Dla regionu 

same korzyści.

Rusza PROW
Wicemarszałek Antoni Konopka, 
odpowiedzialny m. in. za sprawy ob-
szarów wiejskich, rolnictwa i meliora-
cji: -  Na dobre rusza Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Mamy na ten cel 
do 2020 roku 26,6 mln euro. Zespoły 
ekspertów już oceniają lokalne stra-
tegie rozwoju przygotowane przez 
LGD. Największa kwota przypadnie 
na działanie Leader, w którym połowa 
funduszy musi być przeznaczona na 
przedsiębiorczość i utrzymanie miejsc 
pracy na wsi. Od roku ubiegłego re-
alizujemy projekt „Bioróżnorodność 
Opolszczyzny skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego”, na ten rok przypada 
większość z sześćdziesięciu planowa-
nych działań. Chcielibyśmy m.in. od-
tworzyć stare odmiany drzew owoco-
wych w przydomowych sadach – będą 
to cztery odmiany jabłoni, a także śliwy 
i pigwa. A więc te owoce, które są bli-
skie śląskiej tradycji.
Rok 2016 to dalsze propagowanie 
w ramach PDO odmian soi. Liczymy, 
że sprawdzi się ona w opolskich wa-
runkach i będzie – jako płodozmian 

- szansą dla rolników specjalizujących 
się w produkcji zwierzęcej. Takie nie-
modyfikowane genetycznie odmiany 
są oczekiwane przez konsumentów.
Chcemy też zająć się zagadnieniem 
hodowli i chowu konia – tak w aspek-
cie gospodarczym, jak i sportowym, 
rekreacyjnym czy rehabilitacyjnym. 
Mam nadzieję, że wraz z lokalnymi sa-
morządami oraz leśnictwami uda się 
utworzyć szlaki konne, gospodarstwa 
agroturystyczne, które przyciągną tu-
rystów i pozwolą im z siodła zwiedzać 
nasz region. Będą opolską marką.
Pracujemy nad programem mikrore-
tencji, który pozwoli na lepszą gospo-
darkę wodą w okresach suszy i zatrzy-
manie jej, gdy jest jej nadmiar. W tym 
roku czekają nas także poważne inwe-
stycje związane z zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi. Mam na myśli 
zakończenie obwałowań w gminie 
Dobrzeń, co znacząco poprawi bezpie-
czeństwo Elektrowni Opole oraz Czar-
nowąsów. Chcemy zabezpieczyć przed 
powodzią Brzeg-Rataje. Niewykluczo-
ne, że z oszczędności uda się wykonać 
to zadania jeszcze w tym roku.

Na drogach będzie się działo
Szymon Ogłaza, 
członek zarządu, odpowiedzialny za 
kwestie drogownictwa i infrastruktury: 
- Ten rok zapowiada się dla opolskiego 
drogownictwa jako wyjątkowy – war-

tość inwestycji, które będzie prowadził 
samorząd województwa, w porówna-
niu do roku zeszłego, rosną o 400 proc. 
Przede wszystkim rusza nasza sztanda-
rowa inwestycja – budowa obwodnicy 
Czarnowąsów. Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, liczę, że lada tydzień podpisze-
my umowę z wykonawcą i przekażemy 
mu teren budowy.
Rozpoczynamy także w tym roku zapla-
nowaną na trzy lata budowę obwodni-
cy Malni i Choruli. Z przewidzianych 
na ten cel 50 mln złotych, w tym roku 
planowany jest przerób 10 mln złotych. 
Eksperymentalnie zastosujemy przy 
realizacji tej inwestycji możliwość wy-
boru przez wyłonionego wykonawcę 
technologii betonowej, bądź asfalto-
wej. Nigdy w przetargach nie było „wy-
chodzenia” poza asfalt, liczę więc, że 
dzięki tym obwodnicom nastąpi prze-
łom w inwestycjach drogowych.

Z innych dużych zadań drogowych 
będziemy kontynuować rozpoczętą 
w roku ubiegłym przebudowę wia-
duktu drogowego nad linią kolejową 
PKP w ciągu drogi wojewódzkiej 426 
w Strzelcach Opolskich. Koszt tej in-
westycji to prawie 13 mln złotych. 
Zakłada ona m.in. rozbiórkę, a potem 
budowę nowego wiaduktu.
Nowe zadania – poza statutowymi 
– czekają Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki. Mieć one będą charakter 
okołobiznesowy. Idzie o to, by  nie tyl-
ko pozyskiwać nowych inwestorów, ale 
wspierać tych, którzy u nas ulokowali 
swój kapitał. W ramach Klubu 150, 
którego formuła świetnie się spraw-
dza, chcemy nadal robić wspólne zaku-
py materiałów, energii, przeprowadzać 
szkolenia. Zainteresowani mówią, że 
odpowiada im luźna formuła Klubu 
– nie ma obowiązkowej przynależności 
i składek, a działalność OCRG koncen-
truje się na tym, by przedsiębiorcy czuli 
się u nas dobrze i mieli optymalne wa-
runki do prowadzenia biznesu.

wo kredyt w Filharmonii Opolskiej (400 
tys. zł), z którym Filharmonia borykała 
się od roku 2011 – od czasu tourne or-
kiestry po Stanach Zjednoczonych. 
Ponadto Teatr dostał dofinansowanie 
w wysokości 257 tys. zł z przeznacze-
niem na niezbędne remonty, a w roku 
bieżącym 450 tys. zł jako wkład własny 
do projektu „Modernizacja Modelatorni 
Opolskiej”, w ramach programu mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego, 
którym to projektem przywracamy ideę 
przynależności Jerzego Grotowskiego 
do Opola. Przełom roku 2015/2016 to 
niewątpliwie sukcesy, a budżet zapla-
nowany na rok 2016 pozwala optymi-
stycznie spojrzeć instytucjom kultury 
w przyszłość, gdyż zaplanowane dla 
nich dotacje są o trzy miliony złotych 
wyższe od pierwotnych planów na rok 
2015. Ponadto po raz pierwszy została 
zaplanowana rezerwa, która pozwoli 
na uruchomienie środków na wkłady 
własne do programów ministerial-
nych w kwocie 800 tys. zł, oraz kwota 
2600 tys. zł na niezbędne remonty oraz 
dokumentację związaną z przepro-
wadzeniem inwestycji w instytucjach 
kultury. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
nasze instytucje realizują dwa projekty 
związane z ochroną bioróżnorodności 
„Trzmiel” i „Ważka”, w ramach których 
powstają cieszące się ogromnym za-
interesowaniem koncerty, warsztaty 
i spektakle umożliwiające łatwy do-
stęp do kultury całemu społeczeństwu 

ich niemal 60, dofinansowanie otrzy-
ma 35 projektów. Między innymi do-
finansowujemy projekty związane 
z 1050 rocznicą Chrztu Polski . Pozo-
stała część z 600 tys. zł podzielona 
zostanie na małe granty (20 tys. zł), 
ochronę zabytków (200 tys. zł) oraz 
upowszechnianie kultury, realizowane 
przez instytucje kultury w gminach 
(250 tys. zł).
Warto też wspomnieć, że nasze woje-
wództwo w ramach programu „Bar-
dzo Młoda Kultura”, realizowanego 
w ramach Paktu dla Kultury przez 
Narodowe Centrum Kultury, otrzyma-
ło dofinansowanie na lata 2016-2018 
w kwocie 846 tys. zł. Będziemy za nie 
realizować projekt „Edukacja kulturo-
wa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018”, 
jego liderem zostało Muzeum Śląska 
Opolskiego.
Co się zaś tyczy sportu – przewidziano 
w budżecie województwa na tę sferę aż 
3,75 mln zł. W ramach tych pieniędzy 
rozstrzygnięto już – na kwotę 1,4 mln 
zł – konkurs na współpracę interdyscy-
plinarną środowisk sportowych. Trwa 
konkurs na promocję regionu poprzez 
rozgrywki sportowe drużyn walczą-
cych w najwyższej kategorii. Tu do po-
działu jest 750 tys. zł. Planowany jest 
także konkurs na imprezy sportowe, 
mające największy wpływ na promocję 
regionu oraz na wsparcie udziału w za-
wodach sportowych klubów reprezen-
tujących najwyższy poziom w sportach 
indywidualnych. Planujemy na te kon-
kursy odpowiednio 200 i 300 tys. zł.
Zaplanowana została również kwota 
z przeznaczeniem na stypendia spor-
towe, nagrody za wybitne osiągnięcia 
w sporcie oraz wsparcie imprez w po-
staci trofeów, sprzętu sportowego oraz 
realizacji zadań organizacji pozarządo-
wych w formie tzw. małych grantów.

notowała: maria Szylska

Więcej na kulturę i sport
Grzegorz Sawicki, członek zarządu 
odpowiedzialny za sferę kultury, spor-
tu i turystyki.

- Ostatnie miesiące roku 2015, a w za-
sadzie czas od kiedy objąłem funkcję 
członka Zarządu Województwa Opol-
skiego, pozwoliły instytucjom kultury 
wziąć duży oddech, a to za sprawą 
zwiększenia dotacji, zarówno na bieżą-
cą działalność instytucji, jak i na inwe-
stycje. Decyzją Zarządu Województwa 
Opolskiego został spłacony w całości 
kredyt w Teatrze im. Jana Kochanow-
skiego (1100 tys. zł) zaciągnięty przez 
poprzedniego dyrektora oraz częścio-

Opolszczyzny.
Należy również wspomnieć, o nowej 
formule Ogólnopolskich Konfrontacji 
Teatralnych „Klasyka Polska”, które 
będą realizowane wspólnie z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Tegoroczne konfrontacje będą 
podsumowaniem pierwszej edycji kon-
kursu „Klasyka Żywa”, organizowa-
nego przez MKiDN i Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego z okazji 
jubileuszu 250-lecia teatru publiczne-
go w Polsce. W 2016 roku ministerstwo 
wesprze OKT kwotą 250 tys. zł. Po-
nadto w roku 2015 wygospodarowano 
pieniądze na rozpoczęcie prac remon-
towych w budynku przy ul. Kośnego 
w Opolu należącym do Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej – prace kontynu-
owane będą w roku bieżącym.
W budżecie Departamentu Kultury, 
Sportu i Turystyki UMWO, poza zada-
niami realizowanymi przez samorządo-
we instytucje kultury, zaplanowaliśmy 
dwa razy więcej pieniędzy na kulturę 
niż rok wcześniej. Z ubiegłorocznych 
314 tys. zł kwota ta wzrosła do 600 tys. 
w roku bieżącym. Z tej puli 130 tys. zł 
postanowiliśmy rozdzielić w ramach 
otwartego konkursu ofert. Wpłynęło 
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kUlTURa

Teatr  ekologicznie i dla dzieci
Pierwsza tegoroczna premiera Teatru im. Jana Kochanowskiego była wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze - spektakl 
powstał specjalnie dla opolskiej sceny w ramach unijnego projektu, po drugie – skierowany był do najmłodszej widowni.

„Wszystkie stworzenia, czyli 
jak włochatym bywa źle” to ma-
giczna opowieść ekologiczna, 
którą na zamówienie opolskie-
go teatru napisała Magdalena 
Morozińska, dziennikarka, z wy-
kształcenia italianistka, piszą-
ca także dla dzieci, a wyreżyse-
rował Jerzy Połoński. 
Sztuka powstała w ramach unij-
nego projektu „Ochrona trzmie-
la i siedlisk z nim związanych 
oraz promowanie postaw spo-
łecznych sprzyjających ochronie 
bioróżnorodności w wojewódz-
twie opolskim”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 
To projekt zakładający m.in. 
wiele działań informacyjno-edu-
kacyjnych z dziedziny ekologii, 
organizowanych przez nasze in-
stytucje kultury. Jednym z nich 
jest właśnie spektakl o zamiesz-
kującym nasz region trzmielu.
Jak mówi autorka, spektakl 
skierowany jest do osób w wieku 
od 4 do 105 lat, bo każda z nich 
może tam znaleźć coś dla siebie. 
Jest więc trochę o przyrodzie, 
sporo o przyjaźni, pokonywa-
niu strachu przed nieznanym 
i o tym, jak przyjazna jest opol-
ska wieś. 
Premiera sztuki poprzedzona 
była m.in. warsztatami teatral-
nymi dla dzieci i konkursem pla-
stycznym. Warsztaty „Budujemy 
bajkę” prowadziła autorka sztu-
ki, a można było podczas nich 
poznać jej najnowsze, jeszcze 
niepublikowane utwory i do-
wiedzieć się, jak powstają ma-
giczne opowieści. Dzieci mogły 
też wziąć udział w konkursie 

Projekt pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróż-
norodności w województwie opolskim” realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Liderem projektu jest Filharmonia Opolska, part-
nerami: Województwo Opolskie, Teatr im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Projekt zakłada remont 
trzech obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej na potrze-
by stworzenia bazy edukacji ekologicznej, dostosowanie Teatru im. 
J. Kochanowskiego poprzez montaż windy, do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych uczestniczących w projekcie. W ramach projektu za-
planowano też szeroki zakres działań edukacyjno-informacyjnych, 
m.in. . warsztaty pt. “Cztery pory roku trzmiela” realizowane przez 
Filharmonię Opolską , spektakl pt. “Wszystkie stworzenia” realizo-
wany przez Teatr im. Jana Kochanowskiego oraz warsztaty ekolo-
giczne prowadzone przez Muzeum Wsi Opolskiej. 

plastycznym na przygotowanie 
w dowolnej technice prac pre-
zentujących zwierzęta opolskich 
wsi. Wiele z tych prac można 
było oglądać w teatralnym foyer 
już podczas premiery. 
No i wreszcie premiera. W nie-
dzielne popołudnie 24 stycznia 
widownia Małej Sceny opol-
skiego teatru wypełniła się po 
brzegi najbardziej wymagają-
cymi widzami – dziećmi. Arty-
ści zaoferowali ponad godzinę 
dobrej zabawy – było bajkowo, 

Violetta Ruszczewska

Artyści zaoferowali ponad godzinę dobrej zabawy – było bajkowo, kolorowo, dynamicznie i wesoło.

Efekty konkursu plastycznego można było obejrzeć w teatralnym foyer przed premierą spektaklu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

kolorowo, dynamicznie i weso-
ło. Widownia reagowała żywio-
łowo, nawet najmłodsi z zapar-
tym tchem śledzili to, co działo 
się na scenie, a na zakończenie 
podziękowali aktorom gorącymi 

oklaskami. 
Pomysł przedstawienia dla dzie-
ci okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Duże brawa należą się 
opolskim aktorom, którzy spro-
stali trudnemu zadaniu gry dla 

dziecięcej widowni. A zatem, 
kto jeszcze nie był – warto wy-
brać się na któreś z najbliższych 
przedstawień. 


