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Wicestarosty
Jak rozwiązać problemy
na rynku jabłek?

Opolscy strażacy trenują

Powiat nagrodzony za inwestycje

Mieszkańcom Powiatu Opolskiego oraz wszystkim Czytelnikom
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby ten czas był wypełniony spokojem,
radością i miłością wśród rodziny, bliskich i znajomych.
Niech rok 2017 będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań,
a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów,
które każdemu z nas przyniosą radość i satysfakcję.
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kuta

Starosta Opolski
Zenon Rodzik

„Świat bez alkoholu” – IX edycja konkursu plastycznego
W dniu 10 października 2016 r. w siedzibie Klubu Abstynenta „Jutrzenka” odbyło się uroczyste podsumowanie IX Edycji Konkursu Plastycznego pt. „Świat bez alkoholu”. Konkurs, organizowany w ramach „Dnia Otwartych
Drzwi” Klubu, został objęty Patronatem Honorowym Starosty Opolskiego.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Opole Lubelskie. Komisja konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. 1 – uczniowie klas I-IV – dla których nagrody
ufundował Burmistrz Opola Lubelskiego,
Kat. 2 – uczniowie klas V-VI – dla których nagrody zostały
ufundowane przez Starostę Opolskiego.
W kategorii 1 nagrody otrzymali:
I miejsce – Cezary Liponoga – ZS nr 1 w Opolu Lubelskim,
II miejsce – Tosia Adamkiewicz – ZS nr 2 w Opolu Lubelskim,
III miejsce – Lena Węglarska – Szkoła Podstawowa w Komaszycach.
W kategorii 2 nagrody otrzymali:
I miejsce – Natalia Jaruga – ZS nr 1 w Opolu Lubelskim,
II miejsce – Bianka Wrzochol – Szkoła Podstawowa w Pusznie
Godowskim,
III miejsce – Mikołaj Pruchniak – ZS nr 1 w Opolu Lubelskim.
W imieniu Starosty Opolskiego nagrody zwycięzcom w kategorii klasy V-VI wręczył Członek ZaWydawca:
rządu Powiatu Paweł Grabek.
Zarząd Powiatu w Opolu
Magdalena Kramek-Pietras
Lubelskim

Adres Redakcji:
24-300 Opole Lubelskie,
ul. Lubelska 4,
tel. 81 827 22 60
E-mail:
gazeta@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl
Natalia Jaruga

Mikołaj Pruchniak

Foto:
zasoby własne
Druk:
Drukarnia ELKO sp.j.
tel.: 81 881 64 16
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych i zastrzega
sobie prawo zmiany tytułów,
skracania, adjustacji
i korekty redakcyjnej tekstów.

Bianka Wrzochol

Cezary Liponoga

Rada Powiatu przychylna
dla pracy Starosty i Zarządu Powiatu
Wniosek o odwołanie Starosty Opolskiego odrzucony10:8. Inwestycje uratowane
Podczas XXIV sesji Rady Powiatu, w dniu 12 września, odbyło się głosowanie w sprawie odwołania Starosty Opolskiego Zenona Rodzika, będące konsekwencją wniosku złożonego przez opozycyjnych radnych.
Sygnatariusze pisma swój postulat uzasadniali brakiem działań Starosty i Zarządu Powiatu mających na
celu poprawę sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim. W głosowaniu
tajnym Rada Powiatu opowiedziała się za pozostawieniem Zenona Rodzika na stanowisku Starosty Opolskiego, a tym samym za dalszym sprawowaniem władzy przez Zarząd Powiatu. Za odwołaniem padło osiem
głosów, zaś przeciwko opowiedziało się dziesięciu spośród osiemnastu uczestniczących w sesji radnych.
W uzasadnieniu wniosku opozycja wskazywała, że brak działań Starosty i Zarządu Powiatu, w ich ocenie, prowadzi
do zapaści finansowej PCZ i odejścia z pracy wykwalifikowanego personelu medycznego, co w konsekwencji doprowadzi
do braku zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu opolskiego. Starosta Zenon Rodzik do podawanych
przez opozycję powodów wystąpienia z wnioskiem o odwołanie odniósł się w trakcie sesji następująco:

„Z większością wysuniętych przez opozycję tez się nie zgadzam, w szczególności jeżeli chodzi o powody złożenia wniosku o odwołanie Starosty,
a w konsekwencji Zarządu Powiatu. W mojej ocenie, mam nadzieję, że się mylę, kontekst tego wniosku jest jedynie polityczny. Podobne wnioski,
z takiej samej inicjatywy, pojawiają się w całej Polsce – jest ich kilka lub kilkadziesiąt – temat jest zawsze ten sam: służba zdrowia i obarczanie Starosty
winą za jej problemy.”

Jakie zarzuty formułowała opozycja i jak odniósł się do nich Zarząd Powiatu?
Przedstawiamy wybrane cytaty z XXIV sesji Rady Powiatu:

Radna Ilona Majak-Gierczak: „Od osoby sprawującej najwyższą
w powiecie funkcję Starosty my radni powinniśmy wymagać znacznie
więcej aniżeli od jakiegokolwiek urzędnika. Przede wszystkim chodzi
o dbałość i prowadzenie właściwej polityki zdrowotnej na terenie
powiatu […]. Najważniejszym przykładem tych właśnie działań jest
sytuacja panująca w spółce Powiatowe Centrum Zdrowia. Ponieważ
szpital jest naszym wspólnym dobrem więc my jako radni dostrzegamy ten temat i podnosiliśmy go wielokrotnie. Niejednokrotnie
mówiłam na Komisji Zdrowia, że brak jest długofalowych działań,
które miałyby na celu rozwój służby zdrowia naszego powiatu.”

Starosta Opolski Zenon Rodzik: „Oczekiwanie od Starosty jako jednego z radnych, Przewodniczącego Zarządu, żeby prowadził „długofalową
politykę zdrowotną” to równocześnie oczekiwanie, aby Starosta miał kompetencje rządu, parlamentu i NFZ. Obciążając Starostę taką odpowiedzialnością, takie kompetencje musiałby on mieć. Spuentuję jednym zdaniem, mówiłem o tym wielokrotnie: głównym trzonem odpowiedzialności za kondycje szpitala są ﬁnanse, przy czym za bieżące ﬁnansowanie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Za różnych rządów poczynione były błędy
w ﬁnansowaniu służby zdrowia. To, jakie ustawy spowodowały skumulowane zadłużenie szpitala wyjaśniałem w szczegółach na Komisji Zdrowia. […]
Przypisanie tego Zarządowi Powiatu jest czysto propagandowe, nieodzwierciedlające rzeczywistości i niepoparte w uwarunkowaniach prawnych.”

Radna Ilona Majak-Gierczak: „Dostrzegamy brak działań Starosty mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Zdrowa. Pomimo wielokrotnych informacji i apeli
o podjęcie działań w sprawie naprawy sytuacji Starosta konkretnych czynności w tym zakresie nie podjął. Ten brak działań prowadzi do zapaści ﬁnansowej szpitala, do odejścia z pracy wykwaliﬁkowanego personelu medycznego.”
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Starosta Opolski Zenon Rodzik: „Starosta Opolski Zenon Rodzik: „My na pewno nie spowodowaliśmy zapaści ﬁnansowej szpitala, jeśli faktycznie jest
zapaść to wywołana permanentnym niedoﬁnansowaniem służby zdrowia. Przypomnę, że w systemie zdrowia, w NFZ, problemem jest fakt, że na szpitalnictwo od 6 lat nie wzrosło ﬁnansowanie w sytuacji, gdy koszty świadczeń zdrowotnych rosną. Mówiłem to Państwu parokrotnie i myślę, że Pani Przewodnicząca
również to słyszała. Cudów tutaj nie wytworzymy. 2 miliony straty to jest niepokojący wynik, ale nie ma mowy o zapaści. Zgodnie z rankingiem, który opublikowała prasa, jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych szpitali powiatowych. Trudno również za to ganić w sytuacji, w której nie ma wzrostu ﬁnansowania
podczas, gdy POZ jednak ten wzrost mają. W odniesieniu do stawianych zarzutów, na poprzednich sesjach wyjaśniałem Pani, która przede mną się wypowiadała, że do naszych kompetencji jako właściciela nie należy nakazywanie takich czy innych działań spółce. Rzeczywiście możemy zażądać, że szpital ma się
zbilansować i pewnie Zarząd spółki doprowadziłby do tego, że mogliby wyjść na zero. Efektem takiej burzy mogłoby być jednak nieprzyjmowanie pacjentów
albo ograniczenie działalności na tych oddziałach, które są z natury kosztowne – internie i chirurgii. Nie taka jest jednak misja spółki. PCZ nie jest spółką komercyjną, posiada ona zgodę właściciela na pewną bezpieczną stratę. Moglibyśmy wyjść z założenia, że szpital ma się zbilansować i nie będziemy przyjmować pacjentów. Myślę, że dla nikogo nie jest nowością, że nie za wszystkich pacjentów NFZ płaci – płaci tak, jaki ma limit. Nie mamy na to żadnego wpływu. Są
liczne wnioski, żeby powstała reforma w wyniku której składka na ubezpieczenie byłaby wyższa, jednak nie ma na to odwagi poszczególnych rządów. Takie
zganianie odpowiedzialności jest według mnie nieprofesjonalne, jeśli nawet nie, powiedziałbym, złośliwe. […] Na pewno problemy były i problemy będą. Jeśli
chodzi o zapaść ﬁnansowątomówiętuzpełnąodpowiedzialnością:jeśliwnioskodawcychcątomogąsprawdzić,żetakiegozaangażowaniazestronypowiatu
w kierunku wspomożenia szpitala nie było w innych powiatach. Spłaciliśmy ponad 20 milionów. Gdyby nie to, szpital stałby obecnie w innym kształcie.
W ostatnim czasie, też za sprawą części Państwa radnych, za które serdecznie dziękuję, podjęto decyzję o oddłużeniu szpitala na kwotę 6,5 mln zł. To nie tylko
był zastrzyk ﬁnansowy, ale również duże wyzwanie organizacyjne obarczone znacznym ryzykiem. Mogliśmy przejąć zobowiązania i nie otrzymać refundacji.
Następnie dokonano konwersji zobowiązań. Sytuacja szpitala nie jest idealna, chociaż ten ostatni zastrzyk ﬁnansowy 13,5 mln zł pozwolił na stabilizację.”

Po przeprowadzonym głosowaniu nad odwołaniem
Starosty Opolskiego, w wyniku którego Rada Powiatu zadecydowała o dalszym sprawowaniu władzy przez obecny
Zarząd Powiatu, Starosta Zenon Rodzik podziękował radnym za przychylne mu głosy oraz wyraził nadzieję, że uda
się przekonać obecnych przeciwników do współpracy i podjęcia wspólnych działań.
W porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu, poza budzącymi emocje sprawami kadrowymi, znalazły się również
ważne uchwały dotyczące inwestycji Powiatu Opolskiego.
Decyzje te miały istotne znaczenie dla przedsięwzięć, które będą prowadzone przez kilka następnych lat. Wszystkie
z uchwał podjętych w tym temacie przez Radę Powiatu związane są z ogłoszonym przez Lubelski Urząd Wojewódzki
naborem wniosków w ramach Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zarząd Powiatu w powyższym naborze złożył wnioski o wsparcie finansowe dwóch inwestycji w wysokości 50%
ich kosztów. Pierwszy z wniosków dotyczył przebudowy ponad 4,2-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Józefów
– Boiska – Dzierzkowice w miejscowościach Mazanów, Boiska Kolonia i Stare Boiska o wartości 4,4 mln zł. Drugim
zgłoszonym do wsparcia przedsięwzięciem była przebudowa
drogi powiatowej Wrzelowiec – Chruślina – Idalin na odcinku liczącym 2,14 km w Kluczkowicach i Górach Kluczkowickich – planowany koszt prac opiewał na 1,53 mln zł. Aby
umożliwić Zarządowi Powiatu złożenie powyższych wniosków, Rada Powiatu wyraziła zgodę na ujęcie w budżecie Powiatu na 2017 r. inwestycji będących ich przedmiotem.
Spośród wielu potrzeb inwestycyjnych na terenie powiatu opolskiego Zarząd Powiatu zdecydował o przebudowie powyższych dróg m.in. z uwagi na ich bardzo zły stan
techniczny oraz znaczenie dla sadownictwa i przetwórstwa
zlokalizowanego na tym terenie. Istniejące zniszczone jezdnie utrudniają obecnie terminową i bezszkodową obsługę
komunikacyjną znajdujących się na tym terenie wysokotowarowych gospodarstw, szczególnie w okresie zbioru i transportu owoców i warzyw. Bezpośrednio przy przeznaczonych do remontu odcinkach lub niedaleko nich położone
są również zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
takie instytucje jak szkoły i ośrodki zdrowia.
Podczas XXIV sesji Rada Powiatu podjęła również
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opole Lubelskie w zakresie realizacji przebudowy ul.
Fabrycznej w Opolu Lubelskim. Uchwała ta także miała
związek z zamiarem złożenia wniosku w ramach Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019 – tym razem przez Gminę Opole Lubelskie.
W wyniku powyższej uchwały Powiat Opolski wesprze kwotą 438 tys. zł przebudowę 2,4-kilometrowego odcinka ul. Fabrycznej. Uczestnictwo Powiatu w inwestycji zwiększa szanse
Gminy na uzyskanie dofinansowania, gdyż współpraca przy
realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego
jest dodatkowo punktowana.
Informacja, czy Powiat Opolski oraz Gmina Opole
Lubelskie otrzymają wsparcie finansowe na wymienione
przedsięwzięcia będzie znana do dnia 31 grudnia br.
Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu
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Zmiana na stanowisku Wicestarosty.
Powołanie Przewodniczącego Rady Powiatu
Ważne głosowania bez udziału opozycji
XXV sesja Rady Powiatu w Opolu Lubelskim odbyła się w dniu 16 września. Zwołano ją na wniosek Zarządu
Powiatu wystosowany w konsekwencji wydarzeń rozgrywających się podczas poprzednich obrad radnych.
W związku z oficjalnym wystąpieniem dotychczasowego Wicestarosty Opolskiego Janusza Gąsiora z Klubu
Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, a co za tym idzie brakiem perspektyw na dalszą współpracę
z nim w ramach Zarządu Powiatu, zawnioskowano o powołanie nowej osoby do pełnienia niniejszej funkcji. Od dłuższego czasu w bez obsady pozostawało ponadto stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.
Powołując się na konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorządu powiatowego, Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w trakcie której zamierzano
uregulować powyższe kwestie.

Robert Dąbrowski nowo powołanym Wicestarostą

W toku obrad prowadzonych na XXV sesji Rady
Powiatu radni zdecydowali o odwołaniu Janusza Gąsiora
z funkcji Wicestarosty Opolskiego. Na stanowisku zastąpił
go Robert Dąbrowski – radny i dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Uzasadniając wniosek o odwołanie Starosta Zenon Rodzik tłumaczył, iż dotychczasowy
Wicestarosta już od pewnego czasu utracił zaufanie Zarządu
Powiatu, zaś z uwagi na zakres i rangę spraw realizowanych
przez Powiat oraz wiele ważnych wyzwań, jakie stoją przed
samorządem, niezbędne jest sprawne działanie powiatowych
władz. Jak uzasadniał Starosta: „Wicestarosta Janusz Gąsior nie
angażował się w wykonywanie obowiązków. Problemy z funkcjonowaniem Powiatu są zawiłe – Pan Gąsior wyraźnie od tych problemów
uciekał, zarówno w sensie wykonywania zadań, jak i dosłownie.”
Po przegłosowaniu przez Radę Powiatu uchwały
w sprawie odwołania Wicestarosty rozpoczęto procedurę
wyboru nowej osoby na zwalniające się stanowisko. Zgodnie
z ustawą o samorządzie powiatowym, z wnioskiem o powołanie Wicestarosty wystąpił Starosta Zenon Rodzik, propo-

nując kandydaturę Roberta Dąbrowskiego. W uzasadnieniu
przedłożonej kandydatury Starosta informował, iż radny
Robert Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie – oraz dysponuje wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej
– pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na stanowisku kierowniczym. „Z obserwacji i przeprowadzonych
wywiadów można stwierdzić, że Pan Dąbrowski dobrze wykonywał
swoje obowiązki zarówno na stanowisku urzędniczym, jak i kierowniczym. Cieszył się dobrą oceną wśród pracowników i zwierzchników.
Również w bieżącej kadencji przez pewien czas był Członkiem Zarządu
Powiatu, gdzie jego głos był zauważalny i cenny.” – argumentował
Starosta. Obecni na sesji radni jednogłośnie zagłosowali za
wyborem proponowanego kandydata na stanowisko Wicestarosty Opolskiego. Nowo powołany Wicestarosta podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony oraz zobowiązał
się, że dołoży wszelkich starań, aby praca przez niego wykonywana była sumienna i przynosiła jak najlepsze efekty.

Bogdan Kuta ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu
w Opolu Lubelskim
Na przeprowadzonej w dniu 16 września sesji radni
zdecydowali, że funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu
ponownie będzie pełnił Bogdan Kuta. Od momentu uchyleniu przez Wojewodę Lubelskiego uchwały Rady Powiatu
z dnia 27 lipca w sprawie wyboru Przewodniczącego, Rada
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funkcjonowała bez obsady na powyższym stanowisku.
Jak wyjaśniał Starosta: „Wojewoda w rozstrzygnięciu
nadzorczym postanowił, co postanowił. Uchwała została
uchylona, zdaniem wielu prawników, w sposób zaskakujący. […] Na Zarządzie, na Klubie Radnych PSL uznaliśmy,
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że nie będziemy kierować rozstrzygnięcia nadzorczego do
sądu, chociaż znacząca część prawników jest zbulwersowana
bezprawnym działaniem Pana Wojewody. Dla nas cenniejsza jest sprawa stabilizacji – stanowisko Przewodniczącego
nie może pozostawać w zawieszeniu.” Rada Powiatu jednogłośnie, przy obecności 10 radnych, zadecydowała o ponow-

nym wyborze Bogdana Kuty na Przewodniczącego. Nowo
wybrany Przewodniczący podziękował za ponowny wybór
zaznaczając równocześnie, że mimo niezrozumiałego rozstrzygnięcia Wojewody, moralnie czuje się wybrany na wspomniane stanowisko od lipcowej sesji Rady Powiatu.

Opozycja wychodzi z sali? Czy sesję zwołano nieprawidłowo?
W głosowaniach przeprowadzonych
Po sesji, w odpowiedzi na złożony przez opozycję
na XXV sesji Rady Powiatu udział brało 10 radwniosek, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan
nych. Mimo, iż Rada Powiatu rozpoczęła obrady w niemal kompletnym składzie (na sesję
Kuta wystosował do radnych pismo odnoszące
przybyło 18 radnych), po 15 minutach, przed
się do zarzutu zwołania sesji niezgodnie z prarozpoczęciem głosowań, 8 członków opozywem. W piśmie tym czytamy:
cji, powołując się na zwołanie sesji niezgodnie
„[…] Art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż przewodniczący
z przepisami, opuściło obrady.
obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złoOpozycyjni radni wystosowali w kieżenia wniosku. […] Jeżeli wniosek zostanie złożony przez uprawnione podmioty
runku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
(zarząd lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu), to przewodniczący
zarzut zwołania sesji sprzecznie z prawem,
jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to,
gdyż ich zdaniem, zostali zbyt późno poiniż zarówno powiadomienie (zawiadomienie) o zwołaniu sesji jak i porządek obrad
formowani o planowanych obradach. Radna
wraz z projektami uchwał powinno być dostarczone radnym przed zwołaniem sesji
Ilona Majak-Gierczak argumentowała, że nienadzwyczajnej (nawet jeden dzień przed sesją, lub w tym samym dniu), a nie na 7
zgodny z § 14 pkt 3 Statutu Powiatu Opolskiedni przed jej zwołaniem.[…]
go jest fakt dostarczenia radnym materiałów
na sesję na dwa dni przed obradami.
Odnosząc się do twierdzeń Państwa jakoby § 14 ust. 3 Statutu Powiatu Opolskiego
Radca prawny Starostwa Powiatowego
miał zastosowanie do sesji nadzwyczajnej, uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art.
mec. Ewa Strawa natychmiast odniosła się do
19 ustawy o samorządzie powiatowym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy
podnoszonych przez radnych uwag, wyjaśniarady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych,
jąc: „Cytowane zarzuty dotyczą sesji zwyczajnej. Sesja
określa statut. Statut Powiatu, jako akt prawa miejscowego niższego rzędu, musi być
nadzwyczajna uregulowana jest zarówno w Statucie
zgodny z ustawą o samorządzie powiatowym, jak również musi być interpretowany
Powiatu Opolskiego, ale przede wszystkim w art. 15
w ten sposób, aby nie był sprzeczny z aktem wyższego rzędu. Te założenia deterustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 15
minują kierunek wykładni odpowiednich postanowień statutu. Zgodnie z § 14 ust.
ust. 7 powyższej ustawy, na wniosek Zarządu lub co
3 Statutu Powiatu Opolskiego materiały na sesję w szczególności projekty uchwał,
najmniej ¼ ustawowego składu Rady Powiatu Przedoręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Gdyby interpretować ten przepis litewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję na dzień
ralnie, to trzeba by przyjąć, że również na 7 dni przed sesją nadzwyczajną Radni poprzypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
winni otrzymać przedmiotowe materiały. Jednakże, mając na względzie powyższe
W tym wypadku termin ten został zachowany.”
rozważania, taka wykładnia byłaby sprzeczna z art. 15 ust. 7 u.s.p. Nadto mogłaby
Do stawianych przez opozycję oskardoprowadzić do paraliżu prac rady w przypadku nagłej i ważnej sprawy dla Powiatu
żeń dotyczących pośpiesznego zwołania sesji
Opolskiego.
odniósł się również Starosta Opolski Zenon
Ten sam tryb zwoływania sesji nadzwyczajnych stosowany był od początku istnienia
Rodzik: „Ja nie widzę problemu co do pośpiechu. […]
powiatu opolskiego. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że w obecnej kadencji zwołaPo prostu istnieje potrzeba ustabilizowania sytuacji w
nych zostało:
Zarządzie i Powiecie. Nie jest tajemnicą, że kolega
opuścił Klub Radnych PSL, jak również od dłuższego
• w 2014 roku 3 sesje zwyczajne,
czasu zawieszona jest funkcja Przewodniczącego Rady.
• w 2015 roku 10 sesji: w tym zwyczajnych 8, nadzwyczajnych 2,
Powiat realizuje kilkanaście ważnych inwestycji, przygotowywane są kolejne. Musimy zmierzyć się z trudną
• w 2016 roku 13 sesji: w tym zwyczajnych 5, nadzwyczajnych 8
sytuacją finansową, również służby zdrowia, szpitala.
i nie wnosili Państwo radni żadnych zastrzeżeń.”
Te sytuacje wymagają zgranego zespołu, zarówno w
Zarządzie, jak i Radzie Powiatu. Ja wiem, że dla
Państwa najlepszym scenariuszem byłaby destabilizacja, gdyż takie prókworum, aby kontynuować sesję oraz podejmować ważne
by niejednokrotnie czyniliście, np. poprzez blokowanie uchwał […]. Jeśli
uchwały.
Zarządu nie uda się przewrócić to może chociaż uda się destabilizacja.
Pozostali na sesji radni nie kryli oburzenia zaistniałą
My w ten scenariusz się nie wpisujemy.”
sytuacją. Radny Bogdan Kuta zaraz po wyborze go na staWyjaśnienia radcy prawnego co do prawidłowości
nowisko Przewodniczącego Rady mówił: „Chciałbym wyrazić
zwołania sesji nie przekonały radnych opozycji. Radna Ilona
swoje zbulwersowanie postawą radnych, którzy opuścili dziś salę obrad,
Majak-Gierczak zarzuciła Staroście Opolskiemu przedmioa mnie wcześniej zarzucali, że nie realizuję rzetelnie swoim uprawnień.
towe traktowanie radnych oraz stwierdziła, że ich obecność
Ci ludzie nie potrafią przegrywać. Mam nadzieję, że wyborcy to ocenią,
na sesji jest bezzasadna. Ośmioro przedstawicieli opozycji
jak również ta część osób, która wyraźnie opuściła salę pod wpływem
wyszło z sali obrad. Dziesięciu pozostałych, uczestniczących
swoich liderów ochłonie i będzie konstruktywnie pracować w Radzie.”
w obradach radnych stanowiło równocześnie wymagane
Starosta Zenon Rodzik przed końcem sesji podsumowywał

6

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

nr 3 (63) • grudzień 2016

działania Zarządu: „Czeka nas szereg trudnych wyzwań. Szykujemy
inwestycje, przygotowujemy już budżet z Panią Skarbnik. Spływają już
Państwa wnioski, prosimy o kolejne, będziemy starać się je objąć. […]
To potwierdza oburzenie postawą radnych, którzy opuścili posiedzenie.
Powiem tak: w tym roku było 6 sesji nadzwyczajnych, podobnie były
zwoływane w różnych terminach. Wielokrotnie radni mówili o zmianach w Statucie, o oszczędnościach. Prawdopodobnie będziemy zmieniać Statut, wprowadzimy pewien zapis w trosce o finanse publiczne.
W Sejmiku Województwa w latach 1994-1998 w Statucie zawarty
był zapis, że radni podpisują listę obecności na początku i na końcu
sesji. Jeśli takich podpisów nie będzie, będą potrącane diety. Może aspekt
finansowy zdyscyplinuje bulwersujące postawy opozycji.”
Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Opolu Lubelskim

Roczne stypendia dla uczniów
przyznane przez Zarząd Powiatu
W dniu 10 października 2016 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Opolskiego. Otrzymali je najlepsi uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 oraz uczniowie
klas pierwszych, rozpoczynający kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie średniej ocen i zachowania ze świadectwa ukończenia gimnazjum.
Z rąk Starosty Opolskiego Zenona Rodzika oraz Pawła Grabka – Członka Zarządu Powiatu wyróżnienia otrzymało 60 stypendystów z czterech szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Opolski. Podczas uroczystości listy gratulacyjne otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Opolu
Lubelskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej.
Stypendia były przyznawane
w kwotach 100, 120 i 140 zł miesięcznie
uzależnionych od wyników w nauce
danego ucznia oraz jego oceny z zachowania. Łączna kwota, jaką Powiat Opolski przeznaczy
rocznie na tego typu wsparcie dla uczniów wynosi 63 tys.
zł. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że stypendia
działają motywująco na uczniów – zarówno zachęcają gimnazjalistów do wyboru danej szkoły na jako miejsca dalsze-
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go kształcenia, jak i przyczyniają się do poprawy wyników
w nauce. Zdecydowana większość uczniów kontynuuje
w kolejnych latach otrzymane wcześniej stypendium.
Magdalena Kramek-Pietras
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Stypendium Starosty Opolskiego otrzymali:
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Sadownicy o sytuacji na rynku jabłek
W dniu 11 października w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim odbyła się konferencja sadownicza zorganizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Starosty
Opolskiego poświęcona trudnej sytuacji na rynku jabłek do przetwórstwa oraz owoców deserowych.

Cytaty z konferencji:
Sadownik z terenu powiatu:
„Ja również podzielam opinie moich przedmówców. Jeżeli nie odzyskamy
rynku rosyjskiego to nie ma sensu produkować bardzo dużo i sprzedawać
tego poniżej kosztów produkcji. Również chciałbym się odnieść do tych
programów pomocowych, które funkcjonują w naszym kraju. Dla mnie
szokujące jest to, że jeśli chodzi o programy modernizacji gospodarstw to
warunkiem otrzymania pomocy jest podniesienie skali produkcji. Jak przedmówcy moi powiedzieli, z jednej strony jesteśmy jakby zmuszeni po prostu
zwiększać produkcje, a z drugiej strony Agencje Rynku Rolnego prowadzi
wycofanie jabłek z rynku. Jedno przeczy drugiemu.”

W spotkaniu uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP,

Sadownik z terenu powiatu:
„Co ja powiem swoich dzieciom za parę lat? Pewnie powiem tak: Wy się
uczcie. Będę sprzedawał swoją ziemię i będę dawał na wyszkolenie, bo
w tym grajdole nie ma co siedzieć. Tylko komu sprzedam? Chyba Agencji
Nieruchomości Rolnych, bo weszła nowa ustawa. Po co te dzieci mają się
uczyć na rolnika? Nie chcę żeby moje dzieci to kontynuowały, jeżeli tak będzie dalej.

Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Mirosław Maliszewski, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Krzysztof Dziewulski,
Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Arkadiusz Szymoniuk
wraz z zastępcą, przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej,
wójtowie, burmistrzowie, prezesi grup producenckich, sadownicy z terenu powiatu opolskiego.
Uczestnicy spotkali się w związku z dramatyczną
sytuacją na rynku owoców, celem omówienia doraźnych
i długofalowych sposobów rozwiązywania problemu i zapewnienia w przyszłości stabilności produkcji sadowniczej.
Problemy z jakimi borykają się polscy sadownicy powodują
olbrzymie kłopoty finansowe w ich gospodarstwach, a ich
konsekwencją w chwili obecnej jest zadłużenie w opłatach za

podatek gruntowy, zaległości w płatnościach rat kredytów
zaciągniętych w minionych latach z tytułu klęsk żywiołowych lub kredytów konsumpcyjnych na życie.
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Ja nie wiem jak dają sobie radę gospodarstwa czysto sadownicze. Nawet
nie chcę sobie tego wyobrażać, nie chciałbym być w ich skórze. Ja jeszcze
pociągnę parę lat. Nie będę inwestował, od tamtego roku nie inwestuję nic,
zero. Koniec. Tylko to co zarobię wkładam w życie rodziny, paliwo, sprzęt,
naprawy.”
Starosta Opolski Zenon Rodzik:
„Problem sadownictwa to nie jest problem tych sadowników, którzy tu są.
To problem całej gospodarki. Nasz kraj nie ma ropy ani eksportowych samochodów, mamy tylko rolnictwo – to są fakty.”

Prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski
w swoim wystąpieniu przedstawił czynniki kryzysu na rynku owoców. Wskazywał m.in. na rosyjskie embargo, przez
które nie można sprzedawać do tego kraju owoców. Produkcja jabłek w Polsce systematycznie rośnie, w związku z tym
Związek Sadowników intensywnie szuka nowych rynków
zbytu, na rynkach dalekich tj. Azja, kraje szybko rozwijające się jak Chiny czy Wietnam, ale także Indie, Malezja czy
Tajlandia.
Embargo rosyjskie to tylko jeden z problemów sadowników. Zła sytuacja na rynku owoców wynika m.in.
z bardzo dużego wzrostu produkcji jabłek w ostatnich 10
latach - z 2,5 mln ton do 3,5 mln ton. Tak wysokie zbiory
prowadzą do trudności w zbycie, niskich cen skupu i spadku
opłacalności produkcji jabłek.

Związek Sadowników RP przygotował stanowisko z postulatami, pod którymi podpisali się sadownicy z naszego powiatu, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin a także Zarząd Powiatu Opolskiego.
Uczestnicy spotkania przedstawili następujące postulaty:

1. „Domagamy się podjęcia natychmiastowych i intensywnych działań mających na celu zniesienie rosyjskiego embarga na nasze owoce. Apelujemy do Rządu i Komisji Europejskiej o wznowienie rozmów z Rosją na temat powrotu polskich jabłek na tamten rynek. Sadownicy głośno
i odważnie mówią, że w dalszym ciągu chcą handlować z Rosją, ponieważ to dla nas bardzo atrakcyjny rynek.
2. Domagamy się natychmiastowego uruchomienia dodatkowej transzy z tzw. „mechanizmu wycofywania” w wysokości 300 tys. ton z przeznaczeniem na nierynkowe zagospodarowanie (wytwarzanie biogazu) i zastosowanie pełnych, niedyskryminujących polskich sadowników
stawek rekompensat za tego typu działania. W przypadku braku zgody Komisji Europejskiej domagamy się wprowadzenia podobnego mechanizmu w oparciu o budżet i przepisy krajowe. Obecny limit owoców do wycofania to o 1/3 mniej niż w roku ubiegłym, przy większej
produkcji w skali kraju.
3. Domagamy się zniesienia opłat za kontrolę gospodarstw prowadzona przez PIORiN celem eksportu jabłek do Chin i innych krajów oraz maksymalnego uproszczenia związanych z tym procedur. Powyższe rynki są dla nas perspektywistyczne, jednak ich zdobywanie to długotrwały
i kosztowny proces. Sadownicy nie są w stanie sﬁnansować go sami.
4. Domagamy się zniesienia dopłat eksportowych dla wysyłek na nowe rynki zbytu, wsparcia organizacyjnego dla podmiotów eksportowych,
uruchomienia dodatkowych środków na promocję polskich owoców na rynkach zewnętrznych i przyśpieszenia trwających procedur otwierania kolejnych krajów dla polskich owoców.
5. Domagamy się prostego systemu zatrudniania i stworzenia specjalnego statusu pracownika sezonowego w rolnictwie. Należy uwzględniać
specyﬁkę pracy w naszej branży, a wiec dużej rotacji pracowników, szczególnie w okresie zbiorów, wykonywanie jej najczęściej w warunkach
polowych, niemożności płacenia wysokich stawek godzinowych i często stosowanego systemu akordowego, który wyklucza stosowanie
przepisów kodeksu prawa pracy w stosunku do takiego pracownika.
6. Domagamy się utrzymania dotychczasowych zasad zatrudniania pracowników z Ukrainy, podtrzymania wszystkich rodzajów umów dla tego
typu usług (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o pracę) i nie wprowadzania jakichkolwiek negatywnych zmian do obecnie obowiązujących przepisów.
7. Domagamy się aby błędy popełnione przez urzędników w różnych etapach tworzenia Grup Producentów Owoców i Warzyw nie miały wpływu na bieżącą ocenę ich funkcjonowania.Skutki błędnych decyzji nie mogą być przenoszone na podmioty, które wcześniej uzyskały pozytywną opinie (decyzję) urzędniczą uznającą ich działania za zgodne z obowiązującymi regulacjami.
8. W krajach zachodnioeuropejskich dostawy owoców do przetwórstwa odbywają się na podstawie wieloletnich umów kontraktacyjnych,
w których precyzyjnie określana jest ilość, jakość i cena dostarczanego surowca. Sytuacja taka powoduje zdrowe relacje pomiędzy odbiorcą- zakładem przetwórczym a dostawca – rolnikiem. Dotyczy to także relacji , w których uczestniczą grupy producenckie. Niestety w Polsce,
mimo chęci ze strony plantatorów, nie udało się doprowadzić do tego typu relacji. Domagamy się wprowadzenia regulacji związanych ze
zmianą Ustawy o ARR, która jasno mówi, ze dostarczenie produktów rolnych z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej przez producentów,
grupy producentów tych rolników, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy
wymaga pisemnej umowy. Umowa powinna zawierać takie dane jak cena, termin zapłaty, ilość dostarczanych produktów, termin dostawy
i obowiązywania umowy.”

Aneta Dąbrowska
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Inwestycje Powiatu Opolskiego wyróżnione
w Konkursie „Modernizacja Roku 2015”
Powiat Opolski został finalistą konkursu „Modernizacja Roku 2015”. Starosta Opolski Zenon
Rodzik na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał dyplom finalisty w XX edycji ogólnopolskiego konkursu. Powiat Opolski był jedynym finalistą spośród samorządów województwa lubelskiego.
Do konkursu Powiat Opolski rekomendował budynki i obiekty w następujących kategoriach:
• obiekty użyteczności publicznej: Modernizacja budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta
i Prokuratury Rejonowej ul. Lubelska 4,
• elewacje i termorenowacje: Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Szkół
ul. Fabryczna 16c.
Konkurs jest organizowany od 20 lat.
Patronują mu takie instytucje jak: Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, Sejmowa Komisja Infrastruktury
i Związek Powiatów Polskich.
Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie
realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Udział mogą brać obiekty w określonych kategoriach.
Są to m.in. obiekty użyteczności publicznej, mieszkaniowe,
sportowe, szkolnictwa, tereny zieleni.
Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych
i estetycznych.
Przypomnijmy: termomodernizacja budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Lubelskiej 4 w Opolu
Lubelskim oraz budynku warsztatów Zespołu Szkół w Poniatowej położonego przy ul. Fabrycznej 16C była częścią
projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
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nej” realizowanego przez Powiat Opolski w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł
energii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014. Projekt ten obejmował termomodernizację 14 budynków użyteczności publicznej, będących
w zasobie Powiatu Opolskiego, w tym budynków administracyjnych, szkolnych oraz szpitalnych. Dofinansowanie
pozyskane z EOG stanowiło 52,33% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował m.in.:
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• docieplenie ścian zewnętrznych budynków;
• docieplenie stropodachów;
• wymianę źródeł ciepła oraz instalacji c.o.;
• montaż instalacji solarnej na budynku Oddziału
Chirurgicznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim.
Aneta Dąbrowska
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Budynek Warsztatów Zespołu Szkół w Poniatowej

Budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
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„Powiatowe Centrum Zdrowia działa prawidłowo”
O wynikach raportu z kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego rozmawiamy
z Prezesem opolskiego szpitala Robertem Lisem
Redakcja: Panie Prezesie, w trakcie niedawnego
protestu lekarzy padło zarówno wobec Powiatowego Centrum Zdrowia, jak i Pana wiele
oskarżeń. Krytykowano m.in. niewystarczającą
obsadę kadrową, braki sprzętowe i niewłaściwą
organizację pracy. Czy stawiane wówczas zarzuty potwierdziła kontrola niezależnej instytucji
– Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego?
Prezes Robert Lis: Dla przypomnienia – protest sygnowało tylko szesnastu
z prawie setki lekarzy mających umowy
z Powiatowym Centrum Zdrowia, jednak okoliczności tego protestu doprowadziły do jego eskalacji i powstania trudnej sytuacji, szczególnie w szpitalu, gdzie zaistniała realna
groźba paraliżu.
Od początku staraliśmy się studzić emocje. Wskazywaliśmy
na brak podstaw do stawianych tez, ale głos zarządu PCZ
nie mógł się przebić poprzez chwytliwe społecznie pomó-
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wienia oraz szum medialny. Fakty te oraz
nienaturalna determinacja osób zaangażowanych po stronie protestujących sugerowała nam, że ich cele mogą być inne od
stawianych publicznie. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wydanie oficjalnego
komunikatu oraz oczekiwanie na efekty
licznych kontroli, które pojawiły się m.in.
w związku z protestem, w tym najważniejszej, kompleksowej kontroli zleconej przez
Wojewodę Lubelskiego będącego organem
rejestrowym dopuszczającym jednostki
ochrony zdrowia do funkcjonowania.
W listopadzie br. po wielu miesiącach badania otrzymaliśmy jej wyniki. W podsumowaniu Lubelski
Urząd Wojewódzki napisał – ocena pozytywna z uchybieniami. Oznacza to, że biorąc pod uwagę stan formalny i wymagania prawne działamy prawidłowo. Dotyczy to zarówno
kwestii organizacyjnych, jak i zasobów czyli personelu, pomieszczeń oraz sprzętu.
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Mam nadzieję, że dla dobra mieszkańców i szpitala wyniki
te zakończą niezdrową polemikę.
Redakcja: Wspomniał Pan o tym, że szpital przechodził przez wiele
kontroli. Czy ich wyniki, podobnie jak wyniki kontroli z Urzędu Wojewódzkiego, również są pomyślne dla Powiatowego Centrum Zdrowia?
Prezes Robert Lis: W ostatnim czasie Powiatowe Centrum
Zdrowia kontrolowano kilkadziesiąt razy. Od ponad półtora roku średnio co tydzień mamy kontrolę lub re-kontrolę,
a w czasie protestu bywało, że pojawiały się trzy w tygodniu.
Były to kontrole NFZ, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, konsultantów
wojewódzkich etc. Pośród zaleceń, jakie otrzymaliśmy nie
można znaleźć takich, które podeprą tezy i twierdzenia
protestujących, szczególnie o zagrożeniu życia i zdrowia
pacjentów. Wprawdzie np. NFZ ukarał PCZ za uchybienia,
ale są one związane z formalnym wykonywaniem umowy,
a nie z niewypełnianiem wymagań przepisów. Np. zostaliśmy ukarani za zmianę na kilku dyżurach, zresztą zgodnie
z procedurami, zespołu ratownictwa typu S (z lekarzem) na
P (bez lekarza), co wystąpiło w związku protestem lekarzy.
W tym czasie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zapewniało zespoły typu S (z lekarzem) innego operatora. Tak
więc zamiast zespołu P i S powiat obsługiwały dwa zespoły P
i zespól S w dyspozycji CPR. Mieszkańcy powiatu byli więc
dobrze zabezpieczeni. Taka jest zasada funkcjonowania systemu ratownictwa. W każdej chwili dowolny zespół może
wypaść z dyspozycji np. z powodu awarii i musi być zabezpieczony innym.

Nie miał właściwie okazji na poznanie moich kompetencji,
o których tak się wypowiada bowiem praktycznie ze mną nie
rozmawiał.
Redakcja: Skoro niezależni kontrolerzy stwierdzają, że opolski szpital
funkcjonuje poprawnie to dlaczego pod jego adresem skierowano swego
czasu tak wiele poważnych oskarżeń? Jak Pan uważa, czym kierowały
się osoby zarzucające istnienie licznych znaczących nieprawidłowości w
szpitalu? Domyślamy się, że wizerunek Powiatowego Centrum Zdrowia mocno przez to ucierpiał.
Prezes Robert Lis: Myślę, że w chwili obecnej, biorąc pod
uwagę wyniki różnych kontroli, okoliczności protestu oraz
ostatnie wydarzenia w Radzie Powiatu prawie każdy może
sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. Moim zdaniem PCZ
stał się zakładnikiem w grze różnych interesów. Zarówno
politycznych, jak i biznesowych, czy też wręcz osobistych,
osób w nim uczestniczących. Nie rozumiem jednak, dlaczego w takim celu wywołano poważny kryzys w szpitalu? Dlaczego zaserwowano nam spektakl, który powodował strach
wśród pacjentów i mieszkańców powiatu?
Wsparcie protestu przez niektórych decydentów spowodowało duży, niczym nieuzasadniony chaos zewnętrzny, jak
i wewnętrzny, nie wspominając o wzmocnieniu determinacji protestujących.
Oczywiście wizerunek szpitala mocno ucierpiał. Pacjenci
z powiatu, ale i z całego kraju dzwonili z pytaniem, czy będą
operowani i czy nic im nie zagraża. Byli tacy którzy zrezygnowali. Istotny jest również efekt utraty wizerunku wśród
lekarzy, przez co trudno jest nam nawiązać współpracę z nowymi lekarzami.

Redakcja: Czy czuje Pan osobistą satysfakcję z takiego obrotu sprawy?
Jaki jest Pana stosunek do osób protestujących bądź wspierających ten
protest?

Redakcja: Proszę powiedzieć jak dzisiaj funkcjonuje szpital? Czy udało
się już uporać ze wszystkimi problemami, które były konsekwencją protestu lekarzy?

Prezes Robert Lis: Przeprowadzona przez Lubelski Urząd
Wojewódzki kompleksowa kontrola działalności PCZ oraz
dziesiątki innych kontroli, jakie w ostatnim czasie miały
miejsce w PCZ pokazują to, o czym cały czas informowaliśmy opinię publiczną – jesteśmy normalnym, funkcjonującym poprawnie szpitalem powiatowym. Nie oznacza to
jednak, że nie mamy wad i że nie mamy nic do poprawy.
Przed nami bardzo dużo pracy. Chcemy, aby warunki pobytu, wyposażenie i opieka medyczna były na najwyższym
poziomie niemniej wszystko w granicach rozsądku i budżetu, jaki ustala przychód z NFZ. Dzięki zaangażowaniu pracowników PCZ zmienia się na lepsze codziennie. Planowane przez nas zmiany wymagają i pieniędzy, i czasu, dlatego
wszyscy musimy się uzbroić w cierpliwość.
Nie czuję satysfakcji z takiego przebiegu sytuacji. Raczej
zniesmaczenie całą tą sprawą. Szczególnie, że osoby które uczestniczyły w proteście lub go wspierały przekroczyły
granice przyzwoitości. Ogarnia mnie także zdziwienie kiedy słyszę, że ekspertami od zarządzania szpitalem i służbą
zdrowia są osoby, które nigdy jeszcze tego nie robiły, w tym
niektórzy lekarze i decydenci.
Jestem niepoprawnym idealistą więc nadal uważam, że część
osób protestujących kierowała się lojalnością zawodową nie
mając pojęcia o ukrytych celach i że zostały wprowadzone
w błąd. Nie zaskoczyła mnie za to postawa byłego wicestarosty Pana Gąsiora, który notabene nadzorował funkcjonowanie PCZ. Nie jest żadną tajemnicą, że od początku mojej
pracy był mi nieprzychylny. Nie podawał mi ręki. Unikał.

Prezes Robert Lis: Ostatnie miesiące były dla wszystkich
pracowników PCZ bardzo trudne. Ale udało się nam jakoś
przejść przez te ogromne turbulencje. W sensie efektów zarządczych jest to czas stracony. Obecnie szpital funkcjonuje
normalnie, niemniej jeszcze wiele miesięcy potrzeba, aby
do opinii publicznej dotarło, że PCZ to normalny szpital
szyty nawet ponad miarę możliwości, jakie dają kontrakty
z NFZ.
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Redakcja: Jakie wyzwania stoją w najbliższym czasie przed Powiatowym Centrum Zdrowia? Jakie sprawy lub problemy są obecnie
szczególnie ważne dla zapewnienia dalszego prawidłowego działania
szpitala?
Prezes Robert Lis: Musimy kontynuować stabilizowanie sytuacji PCZ. Protest lekarzy praktycznie uniemożliwił planową realizację programu naprawczego. Można chyba obecnie
postawić śmiało tezę, że to było między innymi jego celem.
Komu zależało i w jakim celu na gorszych wynikach działania PCZ? Na zdestabilizowaniu sytuacji PCZ? Odpowiedź
zna już chyba każdy kto śledził protest…
Dużym wyzwaniem będzie także uzyskanie rentowności
działania szczególnie w świetle zmiany płacy minimalnej
i roszczeń płacowych będących pochodną podwyżki dla pielęgniarek. Wycena świadczeń, przy jednoczesnej konieczności wyłożenia środków na konieczne inwestycje nie pozwalają na to. Dodatkowo wzrastające wymagania przepisów
i pacjentów, które powinniśmy spełnić nie znajdują pokrycia w cenie, jaką płaci NFZ.

Ważne będzie także przygotowanie PCZ do całkowicie nowych wyzwań, jakie stawiać będzie, planowany przez obecny
Rząd, system ochrony zdrowia. Niestety w związku z tym
faktem część założeń strategicznych do programu naprawczego zdezaktualizowała się. Pracujemy usilnie nad kolejną
wersją, jednak obecnie trudno jest cokolwiek zaplanować
bowiem akty prawne i wykonawcze są jeszcze dość często
zmieniającymi się diametralnie projektami.
Poza powyższymi zadaniami musimy oczywiście skutecznie
kontynuować projekt dostosowania szpitala.
Redakcja: Jakich zmian w Powiatowym Centrum Zdrowia możemy
oczekiwać w najbliższym czasie? Czy planowane są jakieś inwestycje lub
udogodnienia dla pacjentów?
Prezes Robert Lis: Duża grupa pacjentów widziała już pierwsze efekty dostosowania, w tym w przychodniach w Opolu
Lubelskim, w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, Oddziale
Medycyny Paliatywnej, Oddziale Chorób Wewnętrznych,
Otolaryngologii i Rehabilitacji. Powstał nowoczesny, jednosalowy, tymczasowy blok operacyjny. Powstała duża sala
intensywnego nadzoru oraz kolejne łazienki dla chorych.
Część dostosowania nie jest widoczna dla pacjentów. Takie
dostosowanie objęło choćby sale operacyjne, laboratorium,

aptekę szpitalną i sterylizację etc.
Kolejne remonty przed nami. Przede wszystkim będzie to
wyposażenie i uruchomienie do końca br. roku tymczasowego bloku operacyjnego. Ruszamy także z kolejnym etapem remontu oddziału chorób wewnętrznych. Powstaną
nowe pracownie diagnostyczne. W oddziale otolaryngologii
zmodernizujemy łazienki. Powstanie nowa pracownia endoskopii. Mam nadzieję, że w pierwszej połowie 2017 roku
oddamy do użytku nową windę w Centrum Opieki Długoterminowej w Opolu Lubelskim. W nowym roku planujemy
także remont pomieszczeń dla Centrum Rehabilitacji oraz
Centrum Psychosomatycznego w Opolu Lubelskim przy
ulicy Szpitalnej 9.
Przed nami jeszcze najważniejsza z inwestycji. Zabudowa
pozwalająca na realizację docelowego trzysalowego bloku
operacyjnego z zapleczem, likwidację przechodniości oddziałów, drugi etap przebudowy laboratorium, sterylizacji
oraz apteki i utworzenie oddziału intensywnej opieki medycznej. Jej rozpoczęcie planujemy na rok 2017. Środki na
inwestycje w dużej części będą pochodziły z projektu RPO,
który niestety nie został dotąd uruchomiony.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.

Nawet 4,2 mln zł do pozyskania na szkolnictwo
Zarząd Powiatu złożył wnioski – trwa oczekiwanie na wyniki
Powiat Opolski przygotował oraz przesłał do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie trzy wnioski o
dofinansowanie inwestycji związanych ze szkolnictwem. Były one odpowiedzią na ogłoszone przez Zarząd
Województwa Lubelskiego konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które dotyczyły następujących działań:

I. „Kształcenie ogólne”
Konkurs przeznaczony był dla szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Mogły wziąć w nim
udział następujące typy projektów:
–

organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak teleinformatyka (ICT), przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
języki obce;

–

podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli
wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu;

–

organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej;

–

tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce:
wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych
oraz pracowni ICT.

Zgodnie ze złożonym przez Powiat Opolski wnioskiem, projektem zostałyby objęte trzy szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Adam Mickiewicza
w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim oraz Technikum
im E. Kwiatkowskiego wchodzące w skład Zespół Szkół
w Poniatowej. We wszystkich wymienionych placówkach
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przewidziane jest dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów, kół zainteresowań, szkoleń dla nauczycieli
oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych
oraz informatycznych. Uczniowie zostaliby również objęci
wsparciem ze strony doradcy zawodowego w formie zajęć
indywidualnych oraz grupowych.
Całkowita wartość przygotowanego przez Powiat
Opolski projektu opiewa na 865 723,98 zł.

II. „Kształcenie zawodowe”
Konkurs był skierowany do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. W jego ramach mogły być
składane projekty obejmujące:
–

zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z przyszłymi pracodawcami;

–

współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego ze
szkołami wyższymi;

–

wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego;

–

dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające
uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

–

wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

–
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Przygotowany projekt obejmuje dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Opolski: Zespół
Szkół Zawodowych im Stanisława Konarskiego w Opolu
Lubelskim oraz Zespół Szkół w Poniatowej. W obu placówkach w ramach projektu przewidziane jest m.in. doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, podnoszenie
kwalifikacji kadry pedagogicznej, dofinansowanie szkoleń,
zajęć dodatkowych dla uczniów oraz staży zawodowych.
Doposażenie i unowocześnienie pracowni zawodowych w ZSZ w Opolu Lubelskim miałoby opiewać na kwotę
190726,00zł. W ramach zadania przewidziano modernizację następujących pracowni: technologii gastronomicznej,
planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, obsługi
konsumenta, hotelarskiej, fryzjerskiej oraz ogrodniczej. ZS
w Poniatowej również przewiduje w ramach projektu doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych na łączną
kwotę 118 650,00 zł. W ramach wsparcia zmodernizowane
zostałyby pracownia aplikacji internetowych oraz pracownia urządzenia techniki komputerowej.
Każdy z uczniów odbywających staż zawodowy otrzymałby stypendium w wysokości 1750 zł, miałby również
zapewnione odpowiednio wyposażone stanowisko pracy
oraz nadzór opiekuna. Staże zawodowe dla uczniów z ZSZ
w Opolu Lubelskim planowane są w renomowanych hotelach i pensjonatach, takich jak Pensjonat Kazimierski****
oraz Grand Hotel Lublinianka ****. Staże zawodowe dla
uczniów ZS w Poniatowej z kierunków technik mechanik,
technik informatyk, technik elektryk zorganizowane będą
w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła ma podpisane porozumienia: Wentworth Tech Sp.zo.o., Metalton G. Olchawski
Sp. J., Pawtrans Holdingsp. Sp z o.o., Orzeł S.A.
Całkowita wartość przygotowanego przez Powiat
Opolski projektu opiewa na 1 460 964,65 zł.
W chwili obecnej złożony projekt został pozytywnie
oceniony pod względem formalnym i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

III. „Modernizacja infrastruktury kształcenia
zawodowego w Powiecie Opolskim”
Konkurs był skierowany do szkół i placówek oświatowych
prowadzonych kształcenie zawodowe w zawodach kluczowych dla województwa lubelskiego.
W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące
typy projektów:
–

–

prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowa lub przebudowa
(w uzasadnionych przypadkach także budowa) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak również
pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia
i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na
potrzeby regionalnego rynku pracy,
zakup wyposażenia pracowni i warsztatów.

Złożony projekt obejmuje placówki oświatowe prowadzące kształcenie w zawodzie technik mechanik oraz
technik informatyk w Zespole Szkół w Poniatowej, a także
w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik ogrodnik,
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
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Dyrektorzy szkół o planowanych
inwestycjach w ich placówkach:
Zapytaliśmy dyrektorów szkół objętych wnioskami projektowymi o to, jakie działania są najbardziej potrzebne w ich
jednostkach i na realizację których zadań najbardziej liczą?
Dyrektor Anita Wrona (ZSZ w Opolu Lubelskim):
Dla uczniów naszej szkoły szczególne znaczenie miałaby możliwość
doﬁnansowania odbywanych przez nich staży zawodowych. Praktyczne wykonywanie zawodu w uznanych ﬁrmach ogromnie rozwija umiejętności młodzieży. Ograniczenia ﬁnansowe sprawiają,
że bez wsparcia zewnętrznego nie wszyscy nasi uczniowie mogliby
z takiego stażu skorzystać.

Dyrektor Małgorzata Woś (LO w Opolu Lubelskim):
Uczniowie naszego Liceum wyrażają chęć uczestnictwa w różnego
rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które byłyby oferowane przez
szkołę, pragną rozwijać swoje pasje, poszerzać zainteresowania.
Mamy ogromną nadzieję, że projekt otrzyma doﬁnansowanie
i szkoła w jeszcze większym stopniu będzie odpowiadać na oczekiwania młodzieży.

Dyrektor Alicja Niezgoda (ZS w Poniatowej):
Bardzo liczymy na zmodernizowanie pracowni aplikacji internetowych oraz pracowni urządzeń techniki komputerowej. Przy obecnym szybkim postępie technologicznym ważne jest, aby uczniowie
cały czas pracowali na najnowszym sprzęcie. Mamy zdolną młodzież, która odnosi liczne sukcesy – nowoczesne pracownie z pewnością poszerzyłyby jej możliwości.

hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim.
W ramach projektu w Zespole Szkół w Poniatowej
przewidziane jest doposażenie oraz modernizacja następujących sal i pracowni warsztatowych na pracownie przedmiotowe tj.: modernizacja sali warsztatowej na bibliotekę
techniczną, modernizacja sali warsztatowej na pracownie
lokalnych sieci komputerowych i systemów operacyjnych,
modernizacja sali warsztatowej na pracownie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, modernizacja
sali warsztatowej na pracownie rysunku technicznego, modernizacja łazienki i przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu
Lubelskim przewidziana jest modernizacja pracowni gastronomicznej i pracowni hotelarskiej recepcja z jednostką
mieszkalną wraz z węzłem sanitarnym oraz wyposażenie
pracowni stylizacji i projektowania fryzur, pracowni fryzjerskiej, pracowni hotelarskiej, pracowni techniki ogrodniczej
i pracowni do nauki jazdy, pracowni gastronomicznej oraz
informatycznej.
Całkowita wartość przygotowanego przez Powiat
Opolski projektu opiewa na 1 904 857,00 zł.
Informacja, czy Powiat Opolski otrzyma dofinansowanie, o które wnioskuje, znana będzie w 2017 r., kiedy
to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosi
wyniki wszystkich konkursów.
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
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Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych
w Dolinie Opolskiej zakończona
W dniu 30 listopada miał miejsce odbiór końcowy rozbudowanego, mierzącego 1,41 km, odcinka
wału przeciwpowodziowego na Wiśle w miejscowości Kępa Gostecka. Wraz z ukończeniem powyższego
obwałowania sfinalizowana została modernizacja wałów wiślanych w Dolinie Opolskiej, liczących łącznie
32 km, niezbędnych do skutecznej ochrony powiatu przed powodzią.
W odbiorze robót budowlanych, poza komisją odbiorową i przedstawicielami wykonawcy – firmy Stawecki
Holding Sp. z o.o. Sp. K. – uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Zastępca
Dyrektora ds. Inwestycji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Marian Starownik, pracownicy Zarządu, a także przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego. Zakres zrealizowanych prac obejmował
przede wszystkim podwyższenie i wyrównanie korony wału
oraz rozbudowę jego korpusu. Obok obwałowania wykona-

no drogę eksploatacyjną z kostki brukowej, zaś na koronie
wału nawierzchnię z tego samego materiału. Rozbudowany
odcinek zawiera jeden zjazd, dwa przejazdy wałowe oraz
pięć mijanek. Wartość wykonanych prac opiewa na ponad
4,4 mln zł.
Rozbudowany odcinek wału wymagał szybkiego
wykonania robót ze względu na zły stan techniczny, a tym
samym ryzyko przerwania obwałowań w razie ewentualnej
powodzi. Obecnie zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa spełnia wszystkie wymagane standardy techniczne, przez co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu.
Elżbieta Lejwoda

Temat wspólnot gruntowych
poruszany na sesji Rady Powiatu
Radni Rady Powiatu Opolskiego zapoznali się z informacją przygotowaną przez Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru dotyczącą wspólnot gruntowych na terenie powiatu opolskiego.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W ustawie wymienione są kategorie gruntów, które winny być traktowane jako wspólnoty gruntowe.
Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi,
w których poszczególni rolnicy mają udziały zależnie od
powierzchni posiadanych gospodarstw. Wspólnoty są pozostałością uwłaszczeń włościan dokonywanych na ziemiach
polskich w XIX wieku oraz stanowią szczególnego rodzaju
własność, niepodlegającą podziałowi, rządzącą się własnymi
odrębnymi zasadami.
Według danych ewidencji gruntów i budynków na
terenie powiatu opolskiego wykazanych zostało 496 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1567,2239 ha jako
grunty wspólnot gruntowych.
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– Jest to nowa nowelizacja ustawy, ale już wykazano fakt,
że jednak jest to duży problem. – wskazywał w trakcie sesji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Rozwód – Dotyczy on
łącznie 1567 ha gruntów na terenie całego powiatu, według tego załącznika, który Państwo Radni otrzymali. Jest to duży problem w zakresie
tych użytkowników, jak i problem gmin, na których terenach grunty tych
wspólnot się znajdują.
W większości przypadków grunty te należą do obszarów najbardziej zaniedbanych gospodarczo. Z uwagi na
fakt, że wspólnota gruntowa nie ma osobowości prawnej,
w celu zagospodarowania gruntów wchodzących w jej skład
i sprawowania nad nią zarządu tworzona jest spółka posiadająca osobowość prawną.
– Tylko stworzenie spółki, zarządu, daje osobowość prawną.
– zaznaczał radny Andrzej Rozwód – W przeciwnym razie grunty wiszą gdzieś w powietrzu i są jedynie użytkowane przez rolników.
Osoby posiadające udziały we wspólnocie stają się
członkami spółki powołanej w celu zarządzania wspólnotą.
Jeżeli w skład wspólnoty wchodzą lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, do zagospodarowania
takich gruntów może być utworzona odrębna spółka, która
zarządza wspólnotą gruntową.
Dla większości wspólnot gruntowych Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nie dysponuje dokumentami
świadczącymi o uregulowaniu ich stanu prawnego zgodnie
z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. nie posiada decyzji administracyjnych: 1) ustalających, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,
2) zatwierdzających wykazy uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej oraz wykazy obszarów gospodarstw
rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących
im udziałów we wspólnocie. Sytuacja w której większość
wspólnot gruntowych nie ma uporządkowanego stanu
prawnego stwarza poważne niedogodności dla samorządu
gminnego z powodu trudności z opodatkowaniem tych
gruntów. Nie jest ona również korzystna dla rolników,
zwłaszcza przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie do
posiadanych gruntów.
Nowe przepisy przewidują uporządkowanie stanu
prawnego w zakresie wspólnot gruntowych i dostosowanie
zasad ich funkcjonowania do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych oraz powodują rozszerzenie możliwości dysponowania nieruchomościami przez członków
poprzez umożliwienie przekształcenia wspólnoty gruntowej we współwłasność.
Nowelizacja ustawy nie zakłada zniesienia istniejących wspólnot gruntowych, powstałych zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
a więc w których znane są wielkości udziałów wszystkich
uprawnionych, a zarządzanie wspólnotą odbywa się w ramach utworzonej spółki. Wówczas aktualizację wykazów
osób uprawnionych wykonuje zarząd spółki poprzez czynność materialno-techniczną, a następnie na wniosek zarządu spółki w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się
aktualne wykazy uprawnionych. Należy pamiętać, że część
udziałów we wspólnotach ma Skarb Państwa, który nabył
te udziały przez fakt oddawania swoich udziałów przez
rolników państwu w ramach przekazanego gospodarstwa
rolnego za emeryturę rolniczą lub rentę z KRUS. Istniejące wspólnoty gruntowe będą mogły funkcjonować nadal
w dotychczasowej formie organizacyjnej i gospodarować na
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dotychczasowych zasadach, jeżeli taka będzie wola samych
uprawnionych.
Rozwiązania wprowadzone nowelizacją do ustawy:
1) nakazanie starostom ustalenie nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie oraz nieruchomości stanowiące
wspólnotę gruntową, z jednoczesnym założeniem, że tylko w stosunku do mienia gromadzkiego starosta będzie
działał z urzędu;
2) przewidujące określenie nowych podmiotów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej a więc, jeżeli
nie jest możliwe ustalenie „pierwotnych uprawnionych”
tj. kręgu uprawnionych według reguł zawartych w przepisach ustawy przed nowelizacją, stosuje się następujące
reguły:
–

dla gruntów rolnych objętych ustawą uprawnione do
udziału we wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne,
które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie
przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015
r. faktycznie korzystały ze wspólnoty (przesłanka konieczna do udowodnienia posiadanie gospodarstwa
rolnego i okresu korzystania);

–

w przypadku gruntów będących lasami, gruntami leśnymi albo nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia – są nimi osoby fizyczne zamieszkałe, bądź osoby
prawne mające siedzibę, na terenie miejscowości,
w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę,
albo też osoby prowadzące w tej miejscowości gospodarstwo rolne (konieczność udowodnienia miejsca
zamieszkania, względnie fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego) chyba, że przez okres od 1.01.2006r.
do 31.12.2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze
wspólnoty;

3) regulujące zasady i tryb ustalania uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej;
4) odnoszące się do spółek powołanych do zarządu wspólnotą gruntową, przewidujące: dookreślenie treści statutu,
doprecyzowanie, że zatwierdzenie statutu spółki następuje w drodze decyzji administracyjnej, wprowadzenie
możliwości zaskarżania uchwał spółki do sądu w przypadku ich niezgodności z prawem lub statutem spółki,
rezygnację z wymogu uzyskania zgody właściwego wójta na zbycie, zamianę, na cele publiczne lub społeczne
wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę, możliwość utworzenia
przez wójta spółki przymusowej i nadania jej statutu;
6) możliwość przekształcenia (przez uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej) wspólnoty gruntowej
we współwłasność w częściach ułamkowych. Przekształcenie odbywać się będzie w trybie jednomyślnej uchwały.
Wielkość udziałów, jaka będzie przysługiwała współwłaścicielowi, będzie odpowiadała wielkości udziału, jaki
przypadał mu we wspólnocie. Uchwała będzie wymagać formy aktu notarialnego. Skutkiem podjęcia takiej
uchwały o przekształceniu wspólnoty we współwłasność
w częściach ułamkowych będzie likwidacja spółki sprawującej zarząd nad wspólnotą gruntową.
Dziś często mieszkańcy wsi nie są w stanie udowodnić, że dane nieruchomości wchodzą w skład wspólnoty
oraz, że oni sami mają prawa do udziału we wspólnocie.
Efekt tego jest taki, że bardzo trudno jest obecnie ustalić, kto
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ma prawo do udziału we wspólnocie gruntowej. Jak mówił
radny Mieczysław Teresiński:
– Ustalenie władających wspólnotą gruntową po trzydziestu
kilku latach jest dużym problemem. Władającymi byli wcześniej ci, którzy mieli akty własności wydawane przez Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Opolu Lubelskim najpóźniej w 1973 roku – były i wcześniejsze akty własności, wydawane kiedy robiono uwłaszczenia. Dzisiaj
nijak się to ma do tych, którzy obecnie żyją. W związku tym nie jest
możliwe, żeby ustalić właściwych władających wspólnotami na dzień
dzisiejszy. Trzeba to w jakiś sposób prawnie załatwić, bo nigdzie ani w
akcie sprzedaży, ani w wyroku sądowym, ani w żadnym dokumencie
przenoszącym własność na następców, kupujących itp. nie napisano, że
również przenosi się własność udziału we wspólnotach.
Uprawnieni do udziału we wspólnocie powinni złożyć do Starosty wniosek do 31 grudnia 2016 r. w sprawie:
–

ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę
gruntową;

–

zatwierdzenia wykazów uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Wniosek powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, które stanowią wspólnotę
gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy osoby
prawnej uprawnionych do udziału,
3) wskazanie adresu do doręczeń,
4) nazwa miejscowości, w której położone jest gospodarstwo
osoby uprawnionej do udziału we wspólnocie.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:
1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Lidia Markowska w trakcie sesji zaznaczała: - Jeżeli wniosek
nie będzie wskazywał wszystkich użytkowników, wielkości udziałów
nie da się ustalić. Przepisy ustawy nie przewidują sytuacji, że zostanie

ustalona jedynie część uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Zgodnie z art. 9 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie określa się
w idealnych (ułamkowych) częściach. Wielkość udziałów uprawnionych
do korzystania ze wspólnoty gruntowej ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych częściach,
drugą zaś połowę proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych
przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze tej samej lub
graniczącej z nią gminy.
Każda spółka, która zarządza gruntami wspólnoty,
musi mieć statut, zatwierdzany przez starostę w drodze decyzji. Z chwilą zatwierdzenia spółka nabywa osobowość prawną. Nadzór nad działalnością spółki sprawuje właściwy wójt
(burmistrz, prezydent miasta). Jeśli uprawnieni do udziału
we wspólnocie w ciągu trzech miesięcy od daty ustalenia
wykazu uprawnionych, nie przedstawią do zatwierdzenia
właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada
jej statut oraz wyznaczy organy spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie.
– Dotychczas nie wpłynął żaden wniosek od osób uprawnionych, które faktycznie władają wspólnotami, aby można prowadzić
postępowanie w tej sprawie – informowała w trakcie sesji Naczelnik Lidia Markowska. – Po nowelizacji ustawy wpłynęły tylko dwa
wnioski w tym jeden o zatwierdzeniu zmian w statucie dla Wspólnoty
z Kamienia oraz drugi o zatwierdzeniu statutu spółki przymusowej dla
Wspólnoty z Wilkowa.
Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych
do udziału we wspólnocie według zasad opisanych w ustawie, do nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości
wspólnot gruntowych uprawnione będą gminy właściwe ze
względu na położenie nieruchomości. Gmina będzie mogła
przeznaczyć te nieruchomości na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na
realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych
z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
a także na realizację innych celów publicznych. W przypadku gdy gmina nie złoży wniosku, własność tych nieruchomości nabędzie Skarb Państwa.
Aneta Dąbrowska

Strażacy trenują swoje umiejętności
Strażacy z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu opolskiego mieli okazję do doskonalenia posiadanych umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas ćwiczeń praktycznych, które odbyły się w dniu 27 października na obszarze lasu w gminie Łaziska, w obrębie Niezdów.
Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką przy remizie OSP
w Łaziskach, podczas której dokonano przeglądu przyprowadzonego sprzętu i zapoznano strażaków z założeniami
do akcji. Na użytek działań treningowych przyjęto, iż na obszarze leśnym przy drodze o nawierzchni gruntowej z Łazisk
do Niedźwiady Małej pali się ok. 2 ha lasu. Prawdopodobną
przyczyną pożaru miała być nieostrożność osób dorosłych
podczas wycinki drzew. Założono, że pożar rozprzestrzenia
się w kierunku południowo-zachodnim na dalszy obszar
lasu o powierzchni ok. 30 ha.
Uczestnicy ćwiczeń w pierwszej kolejności musieli
dokonać analizy powyższej sytuacji i wypracować skuteczny plan działania. W wyniku decyzji podejmowanych przez
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dowódcę akcji kolejne jednostki jedna po drugiej wyruszały
na miejsce zdarzenia (miało to odzwierciedlać autentyczne możliwości reagowania na wezwanie) i przystępowały
do podejmowania niezbędnych czynności gaśniczych.
W działaniach uczestniczyły jednostki Państwowej Straży
Pożarnej oraz wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Prowadzone ćwiczenia obserwowali m.in.
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Opolu Lubelskim i równocześnie Starosta Opolski –
Zenon Rodzik oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
PSP w Opolu Lubelskim.
Po zakończeniu czynności w terenie na kolejnej
zbiórce odbyło się podsumowanie ćwiczeń. Strażakom-

-ochotnikom złożono podziękowania za należyte wykonanie zadań, a przeprowadzone manewry zostały dobrze
ocenione przez przedstawicieli PSP. Szkolenia tego rodzaju
przyczyniają się do wzrostu kwalifikacji zarówno ratowników, jak i dowódców oraz umożliwiają usprawnienie pro-

cesu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami.
W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń zweryfikowano m.in.
sprawność sprzętu i urządzeń oraz efektywność pobierania
wody z najbliższego punktu czerpania. Sprawdzony został
również sposób współdziałania Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego z pozostałymi służbami ratowniczymi w zakresie przekazywania informacji na potrzeby
wystąpienia zdarzenia kryzysowego.
Elżbieta Lejwoda

Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji
Narodowej
Dnia 13 października 2016 r. w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyły się
uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjne już spotkanie władz samorządowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest najlepszą okazją, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy, które otwierają przed młodzieżą nowe horyzonty wiedzy i budzą w niej zapał
i energię do samorozwoju.
Na uroczystość przybyli liczni goście: Robert Dąbrowski – Wicestarosta, Paweł Grabek – Członek Zarządu
Powiatu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor szkoły
Anita Wrona serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych gości, po czym rozpoczęła się część oficjalna, urozmaiconą licznymi przemówieniami.
Podczas uroczystości podziękowano pracownikom
szkół ponadgimnazjalnych za ich ogromny wkład w rozwój
edukacji w powiecie opolskim. Zostały wręczone również
Nagrody Starosty Opolskiego dla wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
samorząd powiatowy.
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Nagrody Starosty Opolskiego otrzymali:
1) Pani Anita Wrona – Dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych w Opolu Lubelskim,
2) Pan Wojciech Lipiński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach,
3) Pani Alicja Niezgoda –Dyrektor Zespołu Szkół
w Poniatowej,
4) Pan Janusz Kobiałka – Dyrektor Zespołu Szkół
w Chodlu,
5) Pani Aneta Rak – nauczyciel Zespołu Szkół
Zawodowych w Opolu Lubelskim,
6) Pani Anna Grela – nauczyciel Zespołu Szkół
Zawodowych w Opolu Lubelskim,
7) Pani Monika Ptasińska-Romanowska – nauczyciel
Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim,

8) Pan Tomasz Szlachetka – nauczyciel Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach,
9) Pani Anna Tulpan – nauczyciel Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach,
10) Pani Elwira Dudek – nauczyciel Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim,
11) Pani Grażyna Papierz – nauczyciel Ogniska Pracy
Pozaszkolnej.
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim. Całość uroczystości zwieńczyły życzenia i kwiaty od młodzieży dla dyrekcji, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Magdalena Kramek-Pietras

Podsumowanie zawodów międzyszkolnych
w roku szkolnym 2015/2016
W dniu 22 września 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów za międzyszkolne rozgrywki
sportowe na szczeblu powiatowym. Wyróżnienia otrzymały
szkoły, które uzyskały największą liczbę punktów w podsumowaniu wyników współzawodnictwa sportowego za rok
szkolny 2015/2016.
Nagrody z rąk Członka Zarządu Powiatu Pawła Grabka odebrali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i
gimnazjów. Po uroczystym podsumowaniu współzawodnictwa wspólnie ustalono terminy międzyszkolnych rozgrywek sportowych na szczeblu powiatowym w roku szkolnym
2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym w roku szkolnym 2015/2016:
Szkoły Podstawowe – dziewczęta

Szkoły Podstawowe – chłopcy

I.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

I.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Lubelskim

II.

Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Wisłą

II.

Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Wisłą

III.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim

III.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
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Gimnazja – dziewczęta

Gimnazja – chłopcy

I.

Gimnazjum przy Zespole Szkół w Józefowie nad Wisłą

I.

Gimnazjum w Poniatowej

II.

Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim

II.

Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim

III.

Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim

III.

Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim

Szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta

Szkoły Ponadgimnazjalne – chłopcy

I.

Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskich

I.

Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskich

II.

Zespół Szkół w Poniatowej

II.

Zespół Szkół w Poniatowej

III.

Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim

III.

Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim
Magdalena Kramek-Pietras

Narodowe Czytanie „Quo vadis”
w Zespole Szkół w Chodlu
Uroczyste obchody 100. rocznicy śmierci Henry Sienkiewicza – pierwszego polskiego Noblisty
W dniu 16 listopada br. w Zespole Szkół w Chodlu odbyło się spotkanie zorganizowane przez członków Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Chodlu przy współudziale społeczności Zespołu Szkół. Jego celem
było wspólne uhonorowanie i uczczenie H. Sienkiewicza – wybitnego pisarza i gorącego patrioty – z okazji
Jego setnej rocznicy śmierci, przypadającej właśnie 16 listopada 2016 r.
Spotkanie stanowiło również jedną z form
popularyzacji twórczości autora, „Quo vadis”
w środowisku emeryckim i szkolnym, a przede
wszystkim aktywne włączenie się w Akcję Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Roku Sienkiewiczowskim 2016.
Na wieczór z Noblistą organizatorzy zaprosili gości, wśród których znaleźli się: Starosta
Opolski Zenon Rodzik, Wicestarosta Opolski
Robert Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu
Paweł Grabek, Burmistrz Miasta Poniatowa Zygmunt Wyroślak, Ks Proboszcz Parafii Chodel
Tadeusz Domżał, Prezes ZNP Oddział Powiatowy w Opolu Lubelskim Jacek Gawlik , były dyrektor Zespołu Szkół w Chodlu Edward Michalczyk, przewodniczące Kół i Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP wraz
z delegacjami: Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Chodel,
partnerskie Ognisko ZNP w Chodlu, Dyrektor Biblioteki
Powiatowej w Opolu Lubelskim Elżbieta Żyszkiewicz, byli
nauczyciele Zespołu Szkół, przyjaciele szkoły: aktor PT im.
J. Osterwy w Lublinie Piotr Wysocki, delegacja nauczycieli
i młodzieży Zespołu Szkół w Chodlu.

Gospodarz Szkoły dyr. Janusz Kobiałka i inicjator
spotkania przew. Koła EiR ZNP mgr Irena Piątek, otwierając uroczystość podkreślili m. in. rangę Sienkiewicza
w polskiej literaturze i Jego związki z Lubelszczyzną oraz
ważność integracji i bycia razem we wspólnych działaniach
na rzecz dobra wspólnoty środowiskowej. Główną, patetyczną część spotkania rozpoczęło wprowadzenie p. Ireny
Piątek, która zaznaczyła, iż „Quo vadis” jest wyjątkową
powieścią, określaną mianem rzymskiej
epopei z wartościami ideowo-wychowawczymi i uniwersalnym przesłaniem: dobro
zawsze zwycięża...
Wielkie czytanie „Quo vadis” w Zespole Szkół rozpoczął dyr. Janusz Kobiałka i 19 osobowa grupa wyżej wymienionych osób, którzy doskonale wprowadzili
w atmosferę starożytnego Rzymu. Dobrane profesjonalnie fragmenty powieści, były
zasługą nauczycielki języka polskiego z ZS
w Chodlu, - podkreśliła prowadząca spotkanie Irena Piątek. Dopełnieniem przeżyć
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wyniesionych z lektury książki było obejrzenie fragmentu
filmu „Quo vadis” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.
Kolejnym ciekawym akcentem tego wieczoru było
wspólne obejrzenie wystawy pokonkursowej II Edycji
Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Powiat Opolski
w Obiektywie” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pod honorowym
Patronatem Starosty Opolskiego, w którym uczniowie ZS

w Chodlu zdobyli także nagrody i wyróżnienia. Wspólne
rozmowy z Gośćmi przy poczęstunku oraz skierowane podziękowania i gratulacje dla organizatorów wyrażone przez
Starostę Z. Rodzika i przewodniczących Kół i Sekcji z Opola
Lubelskiego, Łazisk i Poniatowej dla przewodniczącej Koła
chodelskiego p. Ireny Piątek były piękną puentą tego listopadowego, niezapomnianego i pięknego wieczoru.
Irena Piątek

Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej
uczestnikami konferencji IT
W dniu 20 października 2016 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół w Poniatowej uczestniczyła
w konferencji IT „Startup Festival” na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. W ramach konferencji odbył się cykl prelekcji i warsztatów technologicznych, dzięki których
uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z obszarów informatycznych i biznesowych.
To było zupełnie nowe doświadczenie dla młodych
informatyków, umożliwiające im zaprezentowanie innym
działania drukarki 3D i pokaz zaprogramowanych przez
siebie robotów. Siedmiu chłopców: Maciej Wicha, Kamil
Nowak, Rafał Kazimierczak, Dawid Sola, Arkadiusz Józefczak, Mateusz Kamieniarz, Kacper Grudzień pod opieką pedagog Małgorzaty Fiuk przedstawiło swoje zainteresowania
i pasje.
Relacja z festiwalu jednego z uczestników – Macieja
Wichy z LO:
„Nasza szkoła zaprezentowała dwa stoiska: pierwsze z nową
drukarką 3D a drugie z robotami, które od lat cieszą się zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.
W czasie konferencji mieliśmy wiele okazji, aby pochwalić się
wiadomościami z dziedziny budowania robotów oraz tworzenia modeli
3D i eksploatacji drukarki 3D. Uczestnicy festiwalu byli zdumieni, że
jesteśmy dopiero uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, a posiadamy tak
dużą wiedzę w tym zakresie. Był to również czas, aby wymienić się doświadczeniami ze studentami, którzy mieli już styczność z tą technologią.
Oczywiście największą popularnością wśród wydrukowanych
modeli cieszyła się „ruchoma rybka”, którą musieliśmy wydrukować,
aby udowodnić, że nie jest ona składana, ale w całości wyjęta z drukarki. Z dużym zainteresowaniem oglądano również roboty składane

przez naszych kolegów. Największą popularność zdobył, jak zawsze,
sympatyczny robo-pies, który momentami nie chciał opuścić nowo poznanych ludzi, jak również robot układający kostkę Rubika.
Mieliśmy ogromną satysfakcję, że mogliśmy opowiadać uczestnikom o naszych stoiskach i znajdujących się na nich urządzeniach. Poszerzaliśmy swoją i ich wiedzę. Festiwal był dla nas bardzo ciekawym
przeżyciem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy
mogli wziąć udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim był Startup Festival.”
M. Fiuk, M. Wicha

Starosta gościł dyrektorów i nauczycieli ze szkół
z Niemiec, Francji, Włoch i Turcji
We wtorek, 8 listopada, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim gościło dyrektorów i nauczycieli ze
szkół z Niemiec, Francji, Włoch i Turcji. Przyjechali oni do Zespołu Szkół w Poniatowej w ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Młodzieży Erasmus +.
W projekcie biorą udział szkoły partnerskie z Niemiec - Rüthen, z Włoch - Terlizzi, z Turcji – Büyükçekmece
oraz z Francji - Brioude. W ramach projektu odbędą się cztery Międzynarodowe Spotkania Partnerskie dla osób z każdego kraju. Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe
odbyło się w Zespole Szkół w Poniatowej.
Niniejszy projekt jest szansą dla młodzieży do naby-
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wania wiedzy o krajach Unii Europejskiej i rozwoju umiejętności dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży
daje motywację do nauki języków obcych, stwarza okazję
do interakcji społecznej i uczy tolerancji, wyrozumiałości,
a przede wszystkim współpracy młodych ludzi z krajów partnerskich. Uczniowie będą także zbierać informacje i materiały na temat swojej kultury i tradycji, przez co wzmocnią
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własną tożsamość kulturową. Ponadto, wspólne działania
przyczynią się do poszerzania kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.

Projekt będzie trwał od września 2016 roku do sierpnia 2018 r. Goście w czasie pobytu zwiedzali urocze miejsca
Lubelszczyzny, Kazimierz Dolny i Lublin.
Aneta Dąbrowska

KONSUMENCIE, POZNAJ SWOJE PRAWA
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
Zmiana sposobu rozliczania okazała się zawarciem umowy o zmianę dostawcy usługi, porady zdrowotne - prezentacją urządzeń paramedycznych, a wyjątkowa promocja polegała na sprzedaży odkurzacza
w wygórowanej cenie. O czym należy pamiętać kupując towar poza lokalem przedsiębiorcy?
Ze sprzedażą bezpośrednią mamy do czynienia, gdy
kupujemy poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej,
m.in. podczas wizyty akwizytora w domu, na pokazach
w restauracjach, w sanatoriach, centrach handlowych, a nawet podczas wycieczek do miejsc kultu religijnego. Dla wielu konsumentów jest to bardzo wygodna forma dokonywania zakupów, pod tym jednak warunkiem, że przedsiębiorcy
przestrzegają prawa i dobrych obyczajów.
Wśród najczęściej kwestionowanych przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta praktyk związanych
ze sprzedażą bezpośrednią jest ukrywanie tożsamości przedsiębiorcy i handlowego celu działań. Przykładem mogą być
wizyty przedstawicieli sprzedawców energii, przedstawiających się konsumentom jako reprezentanci dotychczasowych
usługodawców, którzy jedynie aktualizują dane abonentów.
Podpisując podsuwane przez akwizytorów dokumenty,
konsumenci nie zdają sobie sprawy, że właśnie dokonują
zmiany usługodawcy. Ciągłą praktyką jest również nieprzekazywanie konsumentom egzemplarza umowy. Powoduje
to, że o zmianie dostawcy usługi konsument dowiaduje się
dopiero w momencie otrzymania faktury, co uniemożliwia
skuteczne odstąpienie od zawartej niekorzystnie umowy.
Zgodnie z prawem, każdy przedsiębiorca składający ofertę handlową ma obowiązek poinformować konsumenta
o zamiarze zawarcia umowy oraz o podmiocie, w którego
imieniu działa. Wprowadzanie w błąd, a nawet niedoinformowanie potencjalnych klientów, jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.
Konsumencie, pamiętaj:
• Akwizytor u drzwi? Zanim zaprosisz go do środka,
ustal, kogo reprezentuje i co oferuje. Poproś o wylegitymowanie się i zapytaj o możliwość telefonicznej weryfikacji oferty przedstawiciela u przedsiębiorcy.
• Jeśli otrzymujesz zaproszenie na spotkanie, ustal czy
będą na nim oferowane towary lub usługi. Można o to
zapytać dzwoniącą do nas osobę albo skontaktować się
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z instytucją kierującą do nas zaproszenie pisemne.
• Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. Większe
jest wtedy ryzyko dokonania nieracjonalnych wyborów
co do warunków, na jakich zostaje zawarta umowa.
• Poczekaj z zakupem, zastanów się i sprawdź różne
możliwości. Zanim skorzystasz z oferty, skonsultuj się
z rodziną lub kimś bliskim. Pamiętaj: jeżeli towar jest
dostępny dziś, będzie dostępny także jutro.
• Jeżeli rozmyślisz się po nabyciu produktu, masz prawo
odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, wystarczy wysłać
oświadczenie pocztą.
SZTUCZKI AKWIZYTORÓW:
REGUŁA WZAJEMNOŚCI: Wręczając drobny prezent,
akwizytor wywołuje u Ciebie poczucie obowiązku kupna
produktu.
REGUŁA NIEDOSTĘPNOŚCI: Twierdząc, że oferta jest
np. ograniczona czasowo akwizytor chce zmusić Cię do natychmiastowej decyzji.
REGUŁA SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI:
Powołując się na dużą grupę zadowolonych konsumentów
akwizytor wywołuje poczucie, że postępujesz prawidłowo.
REGUŁA AUTORYTETU: Akwizytor przytacza opinię
eksperta w danej dziedzinie, by podnieść rangę produktu.
REGUŁA SYMPATII: Akwizytor prawi komplementy, stara się zachowywać i wyglądać jak potencjalny kupujący.
Iwona Giza

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie praw konsumenta
udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów Iwona Giza.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, piętro III, pok. 309
Godziny przyjęć konsumentów: Poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00
Telefon: 81 827 61 21, e-mail: rzecznik@opole.lublin.pl
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Bezrobocie
Mniej osób bezrobotnych. Większy udział niechętnych do podjęcia pracy
W powiecie opolskim, tak jak w każdym regionie, poziom i struktura bezrobocia są nierozerwalnie związane z charakterem gospodarki i głównymi, najlepiej rozwiniętymi jej gałęziami. Rolnictwo
jako podstawowe źródło utrzymania mieszkańców,
brak dużych miast oraz słabo rozwinięty przemysł
przekładają się zarówno na kształt zatrudnienia,
jak i bezrobocia. Na koniec października 2016 r.
w powiecie opolskim pracy poszukiwało około 2,9
tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 10,9%.
Począwszy od 2008 r. poziom bezrobocia w powiecie systematycznie spada – w 2008 r. wynosił 17,6%, zaś
w 2015 r. – 13,0%. Na przestrzeni powyższych lat obniżenie
stopy bezrobocia miało miejsce w całym kraju, jednak nie we
wszystkich powiatach spadek był aż tak znaczący. W roku
2008 powiat opolski był na drugim miejscu w województwie
lubelskim pod względem liczby osób bezrobotnych, zaś na
koniec 2015 plasował się już w okolicach środka listy, zajmując 13 miejsce.
Równocześnie z powyższym spadkiem cały czas dostrzegalna jest dysproporcja pomiędzy stopą bezrobocia
w powiecie opolskim a województwie lubelskim oraz reszcie
Polski. Poziom bezrobocia w powiecie w październiku br.
był o 1,0% wyższy od poziomu wojewódzkiego i o 2,7% wyższy od poziomu w Polsce.
Ponad połowę osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim stanowią osoby młode,
które nie przekroczyły 34 roku życia. Najliczniej w grupie
osób bezrobotnych reprezentowane są przy tym osoby bez
Jaki zawód posiadają osoby, które od co najmniej
2 lat nie mogą znaleźć pracy?
Liczba osób
w procentach

Zawód
Bez zawodu

36%

Pracownicy wykonujący prace proste

15%

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

9%

Kucharze

6%

Mechanicy pojazdów
samochodowych

5%

Ślusarze i pokrewni

5%

Murarze i pokrewni

4%

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy

3%

Technicy rolnictwa i pokrewni

4%

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek

5%

Technicy Mechanicy

3%

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

3%

Pomoce i sprzątaczki biurowe

3%
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Stopa bezrobocia w powiecie opolskim i powiatach
sąsiednich na koniec października 2016 r.
stażu pracy (28,5%) oraz osoby ze stażem mniejszym niż
5 lat (40,8%). Równocześnie najrzadziej z usług Urzędu Pracy zmuszone są korzystać osoby z wykształceniem wyższym,
natomiast najczęściej – osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się liczba bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Niewątpliwie jedną z przyczyn takiego stanu są duże nakłady finansowe ponoszone systematycznie na zwalczanie bezrobocia
w tej kategorii wiekowej.
Wraz ze spadkiem bezrobocia zwiększa się równocześnie udział osób długotrwale bezrobotnych w grupie wszystkich zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Znaczny odsetek
bezrobotnych można obecnie opisać jako osoby nieposiadające motywacji do pracy, unikające jej i mające na celu jedynie utrzymanie statusu bezrobotnego. Coraz częstsza jest
przy tym sytuacja, w której nie jest problemem brak ofert
pracy, ale brak chętnych do podjęcia zatrudnienia. Systematycznie kurczy się tym samym krąg osób, do których mogą
być skierowane środki pomocowe Urzędu Pracy. Z powyższą sytuacją związany jest fakt, iż coraz więcej pracodawców
z terenu powiatu opolskiego, z różnych działów gospodarki, zaczyna rozważać zatrudnienie pracowników z Ukrainy,
podczas gdy dotychczas obcokrajowcy świadczyli pracę niemal wyłącznie w sektorze rolnictwa.
Elżbieta Lejwoda
Źródła:

1. Informacja o przeciwdziałaniu bezrobociu w Powiecie Opolskim oraz
o działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wspierania lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim;
2. Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
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Zwyczaje i obrzędy Lubelszczyzny

GRUDZIEŃ
Grudzień to miesiąc bardzo bogaty w symbolikę, posiadający szczególne znaczenie, ponieważ zamyka jeden okres, a rozpoczyna drugi. Jest to czas nie tylko narodzin Jezusa Chrystusa, ale również końca starego i początku nowego roku. Nazwa miesiąca prawdopodobnie wywodzi się od słowa gruda i ma związek
z leżącymi wtedy na polach grudami śniegu.

6 grudnia – Dzień św. Mikołaja
Św. Mikołaj w tradycji Lubelszczyzny uznawany był
za patrona dobytku i zwierząt gospodarskich, obrońcę inwentarza przed drapieżnikami. W wigilię tego dnia, 5 grudnia, mieszkańcy wsi przestrzegali ścisłego postu. Do XIX w.
Dzień św. Mikołaj był dniem wolny od pracy. W kościołach
odprawiano wówczas nabożeństwo, w którym uczestniczyli
gospodarze i pasterze. Po skończonej modlitwie składano
w ofierze pożywienie – m.in. chleb, pszenne placki, masło.
O pomoc do św. Mikołaja prosili również rodzice, którzy
mieli kłopoty z dziećmi. Zwyczaj dawania najmłodszym
prezentów nie ma długiej tradycji, sięga XVIII w. Początkowo jako podarunki przekazywane były dewocjonalia, m.in.
medaliki i krzyże, dopiero później dzieci otrzymywały słodycze i zabawki. Te z nich, które były niegrzeczne jako przestrogę otrzymywały rózgę.

24 grudnia – Wigilia
Obecnie zapomnianym, ale kiedyś bardzo ważnym
sensem Wigilii był jej charakter zaduszkowy. Wyraża się on
w przygotowywaniu na wigilijną kolację potraw z makiem
i grzybami, które uznawane były za pożywienie dla zmarłych
oraz pozostawianiu pustego miejsca przy stole, przeznaczonego dawniej dla dusz odwiedzających dom. Z Wigilią związanych jest bardzo wiele zwyczajów i wierzeń, które miały
zapewnić pomyślność i uchronić od złego. Wierzono, że
mężczyźni odwiedzający dom w tym dniu wnoszą do niego
dobrobyt, zaś kobiety – nieszczęście. Ubranie odwiedzającego powinno być zadbane, bez żadnych dziur, gdyż w przeciwnym razie cały rok nie będzie się wiodło.
W wielu miejscowościach Lubelszczyzny w tym dniu
obowiązywał bezwzględny zakaz pożyczania czegokolwiek.
W trakcie Wigilii popularne były różnego rodzaju wróżby –
w szczególności dotyczące urodzaju w nadchodzącym roku.

25 grudnia – Boże Narodzenie
Boże Narodzenie było świętem spędzanym w gronie
rodzinnym, unikano odwiedzin. W tym dniu również obowiązywały szczególne zakazy. Aby nie spóźnić się ze zbiorami, nie wolno było spać w dzień. Starano się nie wykonywać
żadnych prac, czasami zabraniano nawet czyścić buty, czesać się czy świecić wieczorem światło.

26 grudnia – Dzień św. Szczepana
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zwierzęta w gospodarstwie dostawały chleb z opłatkiem, miodem
i czosnkiem. Początkowo przyjmowano, że z kolędą do zwierząt powinien iść gospodarz, ponieważ gospodyni może
przynieść nieurodzaj na kolejny rok. W niektórych miejscowościach do czasu otrzymania przez zwierzęta kolędy nie
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Przysłowia:
• Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu, kwietniu będzie
plucha.
• Na świętego Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja: da
posłusznym ciasteczko, złych pokropi rózeczką.
• Na Mikołaja porzuć wóz, a zaprzęż sanie.
• Gdy na Szczepana błoto po kolana; na Zmartwychwstanie
wytoczym sanie.
• Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy.
• Św. Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.
• Niechaj każdy pamięta: Jaka Barbara, takie święta.
• W noc Sylwestra łagodnie – będzie kilka

można było niczego jeść. Do wody przeznaczonej do mycia
wrzucano monety – miało to zapewniać dostatek, zaś pocieranie monetami twarzy – urodę. Tak jak w przypadku Wigilii, również wierzono, że od tego, która osoba w tym dniu
jako pierwsza odwiedzi dom będzie zależeć pomyślność
w kolejnym roku – najlepiej jeżeli odwiedzającym był młody, zdrowy i wesoły chłopak. W Dniu św. Szczepana tradycyjnie święci się owies, niegdyś po poświęceniu dosypywano
go do ziarna siewnego oraz dawano jako pokarm kurom, co
miało zapewnić, że będą się dobrze niosły.

31 grudnia – Sylwester
Obchody Sylwestra mają stosunkowo krótką tradycję, gdyż sięgają swoimi początkami przełomu XIX i XX w.
Jako pierwsze Sylwestra zaczęły świętować wyższe warstwy
społeczeństwa, zwyczaj stopniowo upowszechniał się na
ogół mieszkańców. Wierzono, że cały przyszły rok będzie
upływał w taki sposób, w jaki minął sylwestrowy dzień. Należało zatem dobrze jeść, mieć na sobie nowe ubranie oraz
zachowywać dobry humor. Szczęście miało zapewniać posiadanie czegoś pożyczonego, zaś pożyczanie czegokolwiek
zapowiadały nieszczęście. W tym dniu panny wróżyły sobie
zamążpójście. Nadlatujący rankiem ptak miał informować
o przyszłym mężu – jeśli była to sowa lub kruk miał on być
wdowcem.
Elżbieta Lejwoda
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II edycja Powiatowego Konkursu
Fotograﬁcznego rozstrzygnięta
W dniu 10 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyło się podsumowanie tegorocznej
edycji konkursu dla fotografów amatorów, który odbywał się pod hasłem: „POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE” Walory przyrodniczo-kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Konkurs przeprowadzony był w ramach Projektu: Edukacja Ekologiczna w Powiecie Opolskim.
Organizatorem konkursu była Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Opolu Lubelskim
przy współpracy Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
i Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. II
Edycja konkursu odbywa się
pod honorowym patronatem
Starosty Opolskiego.
Przedmiotem fotografii
były krajobrazy, zabytki kultury i historii, urokliwe miejsca,
ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Konkurs był otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów mógł nadesłać 5 fotografii. Oceny
prac konkursowych dokonała komisja konkursowa powołana przez dyrektora Biblioteki Powiatowej. Ogółem wpłynęło 258 prac zgodnych z tematem konkursu i spełniających
wszystkie wymogi regulaminowe.
Na spotkaniu podsumowującym projekt, w imieniu Starosty Opolskiego okolicznościowe statuetki oraz
nagrody dla laureatów i nagrodzonych w konkursie wręczył Pan Robert Dąbrowski – Wicestarosta oraz Pani Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad
100 osób, wśród zebranych byli zaproszeni goście oraz
uczestnicy konkursu. Wszyscy zebrani mogli zapoznać
się z bardzo ciekawą prezentacją multimedialną przygotowaną przez panią Marię Strakę, głównego specjalistę
z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbieta
Żyszkiewicz podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, współorganizatorom oraz partnerom za współpracę.
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Na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Chodlu Pana Janusza
Kobiałki, złożyła podziękowania za pomoc w organizacji
imprezy podsumowującej projekt, gratulując zarazem bardzo udanej i zdolnej młodzieży, ponieważ wśród laureatów
i nagrodzonych znaleźli się uczniowie tej szkoły.
Wszyscy zebrani mogli się również zapoznać z wystawami okolicznościowymi. Pierwsza z nich poświęcona Chodelskiemu Obszarowi Chronionego Krajobrazu, ilustrowana zdjęciami nadesłanymi na konkurs. Druga wystawa
towarzysząca, pt. „WIZJE NATURY”, przedstawia wyjątkowe zdjęcia, których autorem jest Pan Robert Woś – Członek
Klubu Fotograficznego „Kadr” w Opolu Lubelskim. Obie
wystawy w grudniu będą prezentowane w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu
finansowemu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pomocy Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych.
Elżbieta Żyszkiewicz
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„Powiat Opolski w obiektywie”

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
Wybrane zdjęcia uczestników II edycji Powiatowego Konkursu Fotograﬁcznego
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Fot. Gabriela Olszak – laureatka w kat. „dzieci”

Fot. Mateusz Skórski – II miejsce w kat. „młodzież”

Fot. Paweł Tusiński – II miejsce w kat. „dorośli”

Fot. Monika Wyroślak – I miejsce w kat. „młodzież”

Fot. Dorota Mazurkiewicz – II miejsce w kat. „dorośli”

Fot. Agata Teresińska – wyróżnienie w kat. „młodzież”

Fot. Stefan Węgiel – laureat w kat. „dorośli”
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Fot. Andrzej Kwietniewski – wyróżnienie w kat. „dorośli”
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