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„Rozpędzamy inwestycje
- wspieramy szpital
powiatowy”
Ze Starostą Opolskim
Zenonem Rodzikiem
rozmawiamy o planach
Zarządu Powiatu
na 2018 r.

Konwent Powiatów
Lubelszczyzny
w Piotrawinie z udziałem
Marszałków Województwa
Inwestycja w przyszłość

Ciąg dalszy realizacji dużych
projektów oświatowych.
Uczniowie korzystają z zajęć
dodatkowych, kursów
i szkoleń
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech magia Wigilijnego Wieczoru przyniesie radość i spokój,
a szczególny czas Świąt będzie okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości,
Nowy 2018 Rok niech stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei,
zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kuta

Starosta Opolski
Zenon Rodzik

Program „Za życiem” w SOSW w Karczmiskach
Zadzwoń i dowiedz się o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach na
podstawie porozumienia podpisanego przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim z Ministrem Edukacji
Narodowej w Warszawie pełni rolę
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
na
obszarze Powiatu Opolskiego, realizując także rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”.
Jeżeli szukasz bezpłatnej pomocy dla swojego dziecka w wieku 0-7
lat (do podjęcia nauki w szkole), dla
swojej rodziny, jeżeli pomocy potrzebuje kobieta w ciąży zadzwoń do
naszego Ośrodka w Karczmiskach
tel. 81 828 70 31 (w godz. 9.00 13.00). Możesz liczyć na bezpłatne
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zajęcia i porady specjalistyczne m.in.
logopeda, rehabilitant, terapeuta SI,
komunikacji alternatywnej, metoda
Biofeedback, psycholog, pedagog.
Pomoc jest udzielania nawet jeśli nie
posiadasz opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Do zadań Ośrodka należy ponadto:
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
• wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności rehabilitacyjnej,
terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,
psychologicznej,
pedagogicznej
i logopedycznej;
• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy
dzieciom;
• organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych
w przepisach, w wymiarze do 5
godzin tygodniowo dla danego
dziecka, oraz - w zależności od
potrzeb dziecka - dodatkowych
usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów i innych specjalistów;
• koordynowanie
korzystania
z usług specjalistów dostępnych
na obszarze powiatu, w tym:
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
• prowadzenie akcji informacyjnych,
• monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Iwona Giza
Naczelnik Wydziału EZKS
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„Rozpędzamy inwestycje – wspieramy
szpital powiatowy”
Ze Starostą Opolskim Zenonem Rodzikiem rozmawiamy o zadaniach wykonanych przez Zarząd Powiatu
w bieżącym roku i planach na 2018 rok

Redakcja: Jak Powiat zakończy rok 2017, jakie plany
na 2018?
Starosta Zenon Rodzik: Bieżący rok to kolejny efektywny mierząc realizowanymi inwestycjami, ale największe przed nami. Oprócz zrealizowanych wielu projektów
w roku bieżącym zakończyliśmy sukcesami rozstrzygnięcia konkursowe z dotacji unijnych, podpisane zostały
również umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego
na ponad 30 mln zł na projekty drogowe, w oświacie
i geodezyjne oraz modernizację kolejki wąskotorowej. Po
raz kolejny aktywnie włączyliśmy się we wsparcie szpitala
powiatowego – PCZ, decydując się na podwyższenie kapitału założycielskiego na 9,5 mln zł w latach 2017-2027,
w roku bieżącym 3,5 mln zł.
Redakcja: Na sesjach, gdy były procedowane uchwały
o podwyższeniu kapitału opozycja była przeciwna lub
wstrzymywała się od głosu. Padały zarzuty pod adresem Zarządu Powiatu, Zarządu Spółki.
Starosta Zenon Rodzik: Takie opinie to czysty populizm lub skrajny nieprofesjonalizm. Oczywistym jest, że
błędy w zarządzaniu mogą się zdarzyć, ale główną przyczyną zadłużenia szpitala jest permanentne niedofinansowanie służby zdrowia, a w szczególności szpitali powiatowych.
Tak jak mówiłem na sesji w poczuciu odpowiedzialności
za pacjentów i pracowników szpitala postanowiliśmy rekomendować Radzie Powiatu wsparcie szpitala bo z finansów, które otrzyma z NFZ w ramach sieci trudno będzie
się utrzymać. Do sieci nie weszły wszystkie oddziały szpitalne, pozostałe muszą przystąpić do konkursu, zakładając, że wygrają postępowanie to zasadniczym problemem
pozostaje fakt, że poziom finansowania jest z 2015 roku
przy równoczesnych ustawach zobowiązujących zarząd
szpitala do wypłaty podwyżek dla pracowników z wyrównaniem od lipca 2017 roku. Oczywistym jest, że pozostałe
koszty też rosną. Nie mamy wpływu na rządzących, aby
zwiększyli dofinansowanie to na miarę naszych możliwości dość ograniczonych postanowiliśmy pomóc szpitalowi.
Oczywiście zamiast tego mogliśmy wyremontować kilka
kilometrów dróg, ale chodzi o pomoc dla potencjalnych
60 tys. pacjentów – mieszkańców powiatu i kilkuset pracowników szpitala. Różne są opinie o naszym szpitalu, ale
w 2016 roku korzystało z poradni specjalistycznych około
57 tys. osób, natomiast ze świadczeń w zakresie leczenia
szpitalnego skorzystało ponad 6 100 pacjentów, z nocnej
opolska gazeta powiatowa

pomocy lekarskiej i izby przyjęć skorzystało 11 113 pacjentów. Łącznie z usług Powiatowego centrum Zdrowia
skorzystało 74 213 pacjentów. Zarząd Powiatu i Klub
Radnych PSL nie miał wątpliwości, że w interesie pacjentów taką decyzję trzeba podjąć. Szkoda, że mimo moich
apeli nie poparli radni opozycji. Szczególnie zdumiewający jest brak poparcia przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia Panią Radną Ilonę Majak-Gierczak.
Redakcja: W debacie Pani Radna Ilona Majak-Gierczak proponowała pożyczkę właścicielską. Jak ocenia
Pan ten pomysł?
Starosta Zenon Rodzik: Propozycja nie najlepsza
z dwóch powodów. Po pierwsze jako instrument finansowy mniej korzystnie wpłynęłaby na bilans spółki co jest
bardzo istotne w relacjach z kontrahentami i bankami,
a druga kluczowa uwaga to pożyczkę szpital musiałby
spłacić. I rodzi się pytanie z czego, przy bardzo niskim
finansowaniu i rosnących kosztach.
Redakcja: W debacie Pan Radny Andrzej Chyła na
wątpliwości radnych opozycyjnych, czy dofinansować
szpital podał przykład, że co roku do oświaty dokładamy 3 mln do 4 mln zł, bo taka jest potrzeba i nikt
z tego nie robił problemów i został przez Panią Radną
Majak-Gierczak posądzony o populizm „chwyt poniżej
pasa”. Jaka jest Pana ocena?
Starosta Zenon Rodzik: Myślę, że przykład bardzo trafny. W sytuacji, gdy ponad godzinna debata i wyczerpujące
wyjaśnienia moje i Pani Skarbnik, jak również Zarządu
Spółki nie trafiały do opozycji podanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu konkretnych cyfr, które są prawdziwe były jak najbardziej profesjonalne i merytoryczne.
Dziwić może jedynie zirytowanie Pani przewodniczącej
i dowodzi jej nieprofesjonalizmu, używanie epitetów daje
również nienajlepsze świadectwo. Fakt, że dofinansowujemy po kilka milionów oświatę do bieżących działalności
wynika również z niskiego finansowania subwencji oświatowej. Jest to fakt powszechnie znany i nie było zamiarem
ani Pana Chyły ani Zarządu, aby antagonizować środowisko medyczne z oświatowym. Chcemy utrzymać ofertę szkoleniową to dokładamy do bieżącego utrzymania
szkół, inwestujemy również w obiekty, to przecież widać.
Wszystkie obiekty szkolne zostały gruntownie wyremontowane, planowane są dalsze nakłady na pracownie nauki
zawodów m.in. w Poniatowej, Opolu i Kluczkowicach.
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Redakcja: Podczas ostatniej sesji, również dużo emocji. Zadedykował Pan opozycji parafrazę bajki Krasickiego „Chłopcy, dziewczynko, źle się bawicie, dla Was to
jest igraszką, nam idzie o życie”. Czy było to konieczne?
Starosta Zenon Rodzik: Emocje udzieliły się również
mnie. Nie trafiały argumenty merytoryczne, więc skorzystałem z przesłań literackich. Wiedziałem, że opozycja
nie zaszkodzi projektowi wsparcia szpitala, konsultowałem pomysł z Klubem PSL przed sesją i wyraził poparcie,
ale chciałem dać szansę i zaapelować po raz kolejny do
niektórych radnych, aby po raz kolejny kosztem szpitala,
pacjentów nie uprawiali lokalnej polityki. No cóż, na niewiele się zdały argumenty, ani literatura nie przekonała,
ale najważniejsze, że projekt głosami Klubu Radnych PSL
przeszedł, szpital otrzyma pieniądze.
Redakcja: Jakie plany na 2018 rok?
Starosta Zenon Rodzik: Dużo pracy jak zawsze, podchodzimy spokojnie i profesjonalnie mamy montaż finansowy na inwestycje, będziemy ogłaszać przetargi,
powiat będzie sporym placem budowy. Pacjenci mogą
być spokojni o szpital, chyba że wydarzy się jakieś „polityczne trzęsienie ziemi”, np. rozpędzona inflacja czy niespodziewane cięcia kontraktu w szpitalu lub dodatkowe
ustawowe wydatki bez pokrycia finansowego. Na 2018
życzę mieszkańcom powiatu dużo zdrowia, a jeśli będą
musieli korzystać z usług szpitala to tylko na badania
profilaktyczne. Optymizm każe mi życzyć mieszkańcom
i mieć nadzieje na poprawę sytuacji. Skoro Wicepremier
Mateusz Morawiecki znalazł pieniądze na projekt 500+,
na finansowanie strzelnic w każdym powiecie to jako
Premier znajdzie środki na podwyższenie finansowania
szpitali powiatowych, bo wskaźnik finansowania służby
zdrowia jest jeden z najniższych w Europie – za nami tylko Rumunia i Estonia. Bardzo ważne jest, żeby pomoc
pojawiła się praktycznie już, a nie za kilka lat bo szpitale
mogą nie przetrwać. Istnieje pilna potrzeba, aby wyraźna
pomoc trafiła do szpitali powiatowych, a nie jak to zwykle
bywało do rządowych klinik i instytutów. Dotychczasowa praktyka, która utrwalana jest nadal, powodowała, że
szpitale powiatowe były najgorzej finansowane. Kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w naszym powiecie, podobne ilości
w innych powiatach, wymagają natychmiastowej pomocy,
a nie obietnic, że będzie lepiej za kilka lat.
Redakcja: Od 2018 wchodzą nowe ustawy, powstaje
przedsiębiorstwo „Wody Polskie”. Co to oznacza dla
Powiatu?

4

Starosta Zenon Rodzik: Kolejna kompetencja z samorządu przechodzi do administracji rządowej i przejaw braku
zaufania rządu do samorządu. Rząd i Parlament zdecydował, że te zadania zrobi lepiej i od 1 stycznia 2018 pozwoleń
wodnoprawnych nie załatwimy w Starostwie. Czy będzie
lepiej zobaczymy, na pewno będzie drożej, to wynika z cenników. Niepokoi tylko fakt, że jest połowa grudnia mamy
przygotowane sprawy w toku do przekazania, a nie znamy
siedziby jednostki i kto personalnie będzie załatwiał sprawy.
Mam sporo obaw, przed miesiącem na sesję Rady Powiatu
zaprosiliśmy Ministra Środowiska, niestety nikt nie dotarł.
Nie uważam za dobre rozwiązanie, aby zlewnia Wisły Środkowej, czyli teren powiatów kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego podlegały i miały siedzibę w Radomiu.
Niejasne jest usytuowanie magazynów przeciwpowodziowych, które ma przyjąć Wojewoda. Generalnie oceniam, że
jest to zmiana dla zmiany i dla nowych etatów rządowych
i godzenie lobbingów „bo gdzie Wisła, a gdzie Radom”.
Redakcja: Na ostatnich sesjach również była żywa
dyskusja na temat obligacji emitowanych przez Powiat. Czy były one potrzebne?
Starosta Zenon Rodzik: Każdy kto inwestuje czy to samorząd czy prywatna osoba w zdecydowanej większości
korzysta z pomocy finansowej banku. Myślę, że w skali
kraju jest zaledwie kilka samorządów, które nie korzystają
z kredytów. Jak już wcześniej mówiłem, czeka nas boom
inwestycyjny, kumuluje się wiele projektów na kilkadziesiąt milionów i bez pomocy banku byłoby to niemożliwe.
Gdyby słuchać rad sceptyków można było nie emitować
obligacji, zrezygnować z inwestycji i wielomilionowych dotacji. Zarząd Powiatu z poparciem Rady zdecydował, aby
maksymalnie wykorzystać szansę jakie dają rozstrzygnięcia
konkursowe ze środków unijnych i zrealizować potrzebne
dla mieszkańców inwestycje. W chwili obecnej mamy podpisane z Zarządem Województwa umowy na dotacje, z bankami na emisje obligacji. W 2018 na Zarządzie i Wydziale
Finansowym i innych wydziałach merytorycznych realizujących zadania czeka dużo pracy i wysiłku, ale jestem przekonany, że wzorem lat ubiegłych skutecznie zrealizujemy
budżet i potrzebne inwestycje. Co do naszych zamierzeń,
mamy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie, co do emisji obligacji, wieloletniej prognozy finansowej 2018-2030 i o projekcie budżetu na 2018.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
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Konwent Powiatów Lubelszczyzny w Piotrawinie
z udziałem Marszałków Województwa

Finansowanie szpitali powiatowych
tematem spotkania Starostów
W dniu 24 listopada br. Powiat Opolski był gospodarzem posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego – organizacji zrzeszającej starostów i prezydentów miast na prawach powiatu. Uczestnicy Konwentu
szczególnie dużo uwagi poświęcili kwestii finansowania szpitali powiatowych w kontekście niedawnych zmian
przepisów – wprowadzenia sieci szpitali oraz konieczności realizacji dwóch aktów prawnych przewidujących
wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia: tzw. ustawy Ministra Radziwiłła i rozporządzenia Ministra
Zembali.

Posiedzenie Konwentu zostało zorganizowane w „Pałacu Piotrawin” w gminie Łaziska – miejscu położonym
obok jednego z najstarszych (zaraz po Kaplicy Zamkowej
w Lublinie) kościołów na Lubelszczyźnie. Oprócz starostów województwa lubelskiego w spotkaniu wzięli udział
liczni ważni gości, wśród których wymienić należy m.in.
Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapustę, Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON
Jerzego Dębskiego, Zastępcę Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych Andrzeja Kowalika oraz Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Krzysztofa Dziewulskiego. Zaproszenie na posiedzenie
Konwentu przyjęły również przedstawicielki Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz prezesi i dyrektorzy
dwóch szpitali powiatowych.
Uczestnictwo w Konwencie Marszałka Sławomira Sosnowskiego było okazją do poruszenia szeregu ważnych
kwestii związanych ze wdrażaniem środków europejskich
w województwie. Marszałek przedstawił trudności, jakie
pojawiają się obecnie w realizacji zadań w dotyczących
projektu drogowego, projektu geodezyjnego oraz projektów obejmujących scalenia gruntów. Spotkanie było
opolska gazeta powiatowa

okazją do przedstawienia rozwiązań bieżących problemów
oraz zaproponowania działań mających na celu usprawnienie wykorzystywania funduszy unijnych. Marszałek
zwracał uwagę równocześnie, że Urząd Marszałkowski ma
narzucone pewne procedury, które nie zawsze mają swoje uzasadnienie, a jeżeli tylko będzie to możliwe zostaną
wprowadzone odpowiednie uproszczenia. Starosta Opolski Zenon Rodzik, prosząc o elastyczność i przychylność
interpretacyjną, zaznaczał ponadto, że dużym wyzwaniem
dla samorządów i szpitali powiatowych będzie projekt
zdrowotny.
Trudny rok dla instytucji z zakresu ochrony zdrowia
Dyskusję na temat finansowania szpitali powiatowych
otworzył Zastępca Dyrektora LOW NFZ Andrzej Kowalik wskazując, że bieżący rok dla NFZ i osób pracujących
w organizacjach ochrony zdrowia był bardzo trudny, ponieważ wygasały wszystkie umowy na świadczenia opieki
zdrowotnej zawierane we wcześniejszym okresie, kończyło
się zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych dla społeczności.
NFZ zobowiązany był zatem podejmować przewidziane
prawem działania, aby zawrzeć nowe umowy na kolejne
okresy rozliczeniowe. Dodatkowo na powyższą sytuację
nałożyła się istotna reforma systemu ochrony zdrowia
polegająca na wprowadzeniu tzw. podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, czyli przeorganizowaniu systemu
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ostatni kwartał roku, który z różnych przyczyn, także niezależnych od szpitala, może być mniej pracowity, będzie
dobrym prognostykiem pracy szpitala przez kolejny rok.
Wyrażanych powyżej wątpliwości nie rozwiał Dyrektor
Kowalik: - Jeżeli szpital wykaże w danym okresie, że jego
zdolność do wykonania świadczeń wynosi 60% to trudno
oczekiwać, żeby otrzymywał on pełne finansowanie.
„Ten sposób finansowania to de facto furtka do
likwidacji słabych jednostek”
zawierania i realizacji umów oraz finansowania podstawowych świadczeń wykonywanych przez szpitale. Od 1
października weszła w życie tzw. sieć szpitali, a z nią nowy
sposób nawiązywania kontraktów. Ustalony został wykaz
szpitali wchodzących w skład podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, do którego zostały zakwalifikowane
wszystkie szpitale działające na terenie województwa, niezależnie od ich formy.
Szpitale sieciowe: trwałość finansowania
czy niepewność?
Szpitale, które zostały zakwalifikowane do sieci szpitali
zawarły z NFZ umowy obowiązujące przez okres czterech
lat. W umowach tych wartość środków, jakie otrzyma
szpital nie jest jednak określona z góry na okres 4-letni,
a jedynie na okres ostatniego kwartału 2017 r. Kwota
przyznana szpitalom na październik, listopad i grudzień
bieżącego roku została wyliczona na podstawie wykonania
kontraktu w 2015 r. Fundusze, jakie dany szpital otrzyma w kolejnym okresie rozliczeniowym (prawdopodobnie półrocznym lub rocznym) będą uzależnione od tego,
jak wiele świadczeń wykona on w bieżącym okresie. Aby
otrzymać pełną pulę środków konieczne jest wykonanie
przynajmniej 98% świadczeń przewidzianych na obecny
kwartał.
- Pytamy, czy nie będzie takiej sytuacji, że nie otrzymamy pieniędzy na kolejny kwartał, ponieważ nie wykonamy
98% z bieżącego kwartału – mówił Starosta Opolski Zenon Rodzik. – W tym systemie trudno będzie o nadwykonania. Trzon działalności naszego szpitala to „interna”, zakład
opiekuńczo-leczniczy, oddział paliatywny, a zatem oddziały
w których trudno realizować nadwykonania.
Podobne wątpliwości do zgłaszanych przez Starostę
Opolskiego akcentowały również przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
- Mamy problem z rozliczeniami kwartalnymi. Finansowanie pogarsza się, jesteśmy zagrożeni, jeżeli chodzi o uzyskanie środków z wartości ryczałtowej – mówiła Bernarda
Machniak, Członek Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP. Przedstawiciela Związku zwracała uwagę na problemy związane ze sprawozdawczością oraz zagrożenia
dla szpitali wynikające z sezonowości świadczeń. Obecnie
od ilości świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2017
r. będzie zależeć kwota środków otrzymana przez szpital
w 2018 r. Szereg wątpliwości budzi jednak kwestia, czy
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Wiceprezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu
Lubelskim Dariusz Koziński wskazywał, że wprowadzony obecnie sposób finansowania stanowi tak naprawdę
furtkę do likwidacji słabych jednostek, które mają głównie świadczenia zachowawcze, a nie operacyjne, ponieważ
nie będą w stanie nadrobić realizacji świadczeń. Do powyższych słów odniósł się Dyrektor Kowalik: - To proszę
Państwa jest prawda. Ta reforma miała niestety to w swoim
zapisie. Czy chce się tego czy nie, nastąpi teraz weryfikacja.
(…). Szpitale muszą wykonać 98% świadczeń, aby otrzymać na kolejny okres finansowanie rzędu 100%.
Starosta Opolski zwracał uwagę, że tak naprawdę obecnie mamy poziom finansowania z 2015 r., a szpitalom dochodzą koszty związane z podwyżkami wynagrodzeń dla
pracowników ochrony zdrowia. Zenon Rodzik zaznaczał,
że wzrost płac jest potrzebny – pensje są zbyt niskie, a to
powoduje m.in. deficyt na rynku pielęgniarek czy ratowników medycznych, ale pomoc państwa dla pracowników
ochrony zdrowia nie może być tylko teoretyczna. - Widzimy zadłużanie się szpitali powiatowych wraz ze wprowadzaniem kolejnych ustaw dotyczących podwyżek dla średniej
kadry szpitalnej, które generują koszty.
Sytuację szpitali utrudnia dodatkowo fakt, że często (tak
jest m.in. w przypadku Powiatowego Centrum Zdrowia
w Opolu Lubelskim) nawet jeśli szpital wszedł do sieci
to nie wszystkie zakresy jego działalności, oddziały, zostały objęte finansowaniem. Oddziały te pozostały poza
zakresem nowo podpisanej umowy z NFZ. Tymczasowo,
o okres 6 miesięcy, NFZ przedłużył wcześniejsze umowy
na te świadczenia. Jak mówił Dyrektor Kowalik: - Inna
sprawa to fakt, że dzisiaj trudno dać gwarancję, że te zakresy
będą np. za 4 lata kontynuowane.
Brak pielęgniarek. Jak zapobiec nadchodzącemu
problemowi?
Kolejny głos w dyskusji dotyczącej finansowania i funkcjonowania szpitali powiatowych zabrały przedstawicielki
Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dwa główne problemy akcentowane przez Związek to perspektywa braku
zabezpieczenia wymaganej kadry pielęgniarskiej w najbliższej przyszłości oraz niewłaściwa, w opinii Związku,
realizacja aktów prawnych przewidujących wzrost wynagrodzeń.
Jak informowały przedstawicielki OZZPiP, zarys zabezpieczenia kadr w szpitalach nie wygląda zadowalająco. W najgorszej sytuacji znajdują się przy tym szpi-

opolska gazeta powiatowa

nr 4 (67)  grudzień 2017

tale powiatowe, z których w ciągu najbliższych 3 lat na
emeryturę odejdzie ponad 1000 pielęgniarek. Zdaniem
Związku przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać
w niskim poziomie wynagrodzeń kadry pielęgniarskiej.
Uczestniczki Konwentu Powiatów apelowały, aby zawalczyć o młode osoby kończące studia oraz przeciwdziałać
wyjeżdżaniu pielęgniarek za granicę. Z kwestiami płacowymi wiąże się również drugi problem zgłaszany przez
Związek – pielęgniarki alarmują, że dyrektorzy lub prezesi
szpitali powiatowych realizują dwie ustawy (tzw. ustawę
Ministra Radziwiłła i rozporządzenie Ministra Zembali)
przy wykorzystaniu jednych pieniędzy. Jak mówiły uczestniczki Konwentu, stosowanie przez kierujących szpitalami
różnych rozwiązań jest determinowane sytuacją finansową
placówek. W dyskusji na powyższy temat również Starosta Opolski Zenon Rodzik zaznaczał, że nie da się skutecznie rozwiązać problemów grupy zawodowej pielęgniarek
bez przyzwoitej sytuacji finansowej szpitali. – Dopóki tego
nie załatwimy tego typu spory będą się pojawiać – nie z winy
dyrektorów, ale z chęci ratowania szpitali.
Zamykając temat służby zdrowia, członkowie Konwentu postanowili powołać zespół, mający za zadanie opracować strategię modelowego traktowania grupy zawodowej
pielęgniarek w szpitalach powiatowych. Jeżeli będzie to
możliwe, zadaniem zespołu byłoby także przedstawienie
wniosków dotyczących ogólnej sytuacji tego typu szpitali.
Zmiany w zakresie finansowania oświaty
Kolejny ważny temat Konwentu Powiatów stanowiły
regulacje zawarte we wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Uczestnicy spotkania, dzięki wystąpieniu Katarzyny
Liszki-Michałki, Eksperta Związku Powiatów Polskich,

przybliżyli sobie zmiany, jakie przewidują nowe przepisy w kontekście zadań realizowanych przez powiaty. Inny
kształt od przyszłego roku będą miały regulacje dotyczące wykonywania zawodu nauczyciela, głównie związane
z awansem zawodowym, czasem pracy i urlopem. Subwencja oświatowa w przyszłym roku będzie wyższa, ale
nie zmieni to sytuacji szpitali, gdyż cały wzrost zostanie
przeznaczony na podwyżki dla nauczycieli. Od 2020 r.
będzie wypłacany dodatek dla nauczycieli dyplomowanych za wyróżniającą pracę, finansowany z dochodów
własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zmienia również sposób dotowania przez samorządy
szkół niesamorządowych, m.in. w zakresie finansowania
szkół dla dorosłych. Jedną z kilku zmian jest uzależnienie
otrzymania części dotacji przez szkoły, w których nie jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, od
zdanego egzaminu przez ucznia.
Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego w Piotrawinie był również okazją do poruszenia tematu stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących w poszczególnych samorządach. Stawki te odgrywają szczególną rolę w kontekście przeprowadzanych obecnie przez
Urząd Marszałkowski konkursów na „operatorów ostatniej mili” – chodzi o podmioty które zapewnią podłączenie odbiorców końcowych do sieci szerokopasmowej doprowadzonej obecnie do poziomu gmin. Ważne jest, aby
tego rodzaju operatorów zyskać jak najwięcej, zaś istotną
barierą zniechęcającą ich do startowania w konkursach są
wysokie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. W toku
Konwentu wypracowano stanowisko dotyczące preferencyjnych stawek opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie dróg powiatowych.
Ciekawymi punktami w programie spotkania były
również prezentacje programów realizowanych na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego przez PFRON oraz
przedstawienie przykładowego projektu, prowadzonego
obecnie w powiecie kraśnickim dotyczącego teleopieki dla
osób samotnych i chorych. Uczestnicy Konwentu uzyskali
cenne informacje, które nie tylko pomogą w planowaniu
przedsięwzięć na najbliższy czas, ale także mogą zachęcić
do realizacji tego typu projektów.
Elżbieta Lejwoda

Stypendia Starosty Opolskiego
dla najzdolniejszych uczniów rozdane
W dniu 4 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się z udziałem
Starosty Opolskiego Zenona Rodzika, Wicestarosty Roberta Dąbrowskiego, Członka Zarządu Powiatu Pawła
opolska gazeta powiatowa

Grabka, a także dyrektorów szkół i rodziców stypendystów. Z inicjatywy Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim
Rada Powiatu przyjęła regulamin udzielania stypendiów
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za osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Opolski. Zamiarem Zarządu było uhonorowanie uczniów uzyskujących bardzo
dobre wyniki w nauce oraz osiągających sukcesy sportowe. Zgodnie z regulaminem do otrzymania stypendium
uprawnieni są uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen na

koniec roku szkolnego co najmniej 4,75 i otrzymali co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania bądź też są
laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stypendium za wyniki sportowe może otrzymać uczeń, który
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 i co najmniej dobrą
ocenę z zachowania i zajął I, II i III miejsce w zawodach
sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu
co najmniej wojewódzkim. Stypendium otrzymuje również uczeń rozpoczynający naukę w naszej szkole na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum. Stypendia na
rok szkolny 2017/2018 otrzymało 69 uczniów. Ich wysokość uzależniona była od średniej ocen danego stypendysty i wynosiła od 100 do 140 zł miesięcznie. Przy średniej
ocen od 4,75 – 4,99 kwota stypendium wynosiła 100 zł,
przy średniej 5,00 – 5,19 było to 120 zł, zaś przy średniej
powyżej 5,20 stypendium opiewało na kwotę 140 zł.
Wszystkim tegorocznym stypendystom składamy najszczersze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Patrycja Kucharska

Stypendium Starosty Opolskiego otrzymali:
Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim:
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Natalia Bednarz

Katarzyna Błaszczak

Mariusz Ciesielski

Martyna Czyżowska

Agata Dacka

Magdalena Dacka

Emilia Flont

Paweł Gołofit

Konrad Jedynak

Magdalena Kramek
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Julia Misztal

Krzysztof Oszust

Weronika Piłat

Agata Socha

Dominika Śledzik

Adrianna Świerzak

Klaudia Wawrzycka

Natalia Zaborowska

Adrianna Zawadzka

Jakub Zawadzki

Zespół Szkół w Poniatowej:

Kacper Bigos

Kacper Bijak

Aleksandra Cebrykow

Zuzanna Czarnota

Anna Dziechciarz

Ewelina Fiuk

Inga Gołębiowska

Sandra Gołofit

Michał Grądecki

Daria Karaś

Wojciech Młyniec

Julia Pawełkiewicz
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Piotr Pękala

Marta Pik

Dawid Stola

Weronika Sukiennik

Wioleta Szarpak

Dominika Wiśniewska

Julia Wiśniewska

Jakub Wnuk

Kaja Zarzycka

Karolina Żydek

Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
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Klaudia Baranowska

Bartłomiej Czopek

Yuliia Davydenko

Albina Demydenko

Aleksandra Deszczak

Anna Knap

Diana Kwiatkowska

Andżelika Łata

Olga Matyjasik

Natella Minkina

Daryna Pastuch

Maryna Palamarchuk
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Sylwia Piasecka

Klaudia Prościńska

Olena Shuma

Karolina Sułek

Diana Svoikova

Agata Szmit

Anastasiia Voievoda

Julia Wąsik

Karolina Winnicka

Dagmara Wójcik

Zespół Szkół w Chodlu

Ewelina Jastrzębska

Julia Kozieł

Pamela Półtorak

Emilia Opoka

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą
dla rozwoju powiatu”.
Projekt w pełni realizacji
W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim oraz w Zespole Szkół w Poniatowej od kwietnia br. realizowany jest projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu grupa 40 osób zakończyła w sierpniu
staże zawodowe. Każdy z nich miał szansę poszerzyć swoje
kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć doświadczenie w swoim
zawodzie u pracodawców będących niekwestionowanymi
w danych branżach lidami w naszym regionie. Dodatkowo
wszyscy stażyści otrzymali zaświadczenie o ukończonym
stażu oraz stypendium w wysokości 1750 zł.
We wrześniu w obu szkołach rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zrealizowano już łącznie 76 godzin
zajęć specjalistycznych:
opolska gazeta powiatowa

W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim:
• Język niemiecki zawodowy,
• „Niszowe kierunki sadownicze szansą dla młodego
rolnika”,
• Szczepienie w ręku z użyciem gilotyny szkółkarskiej.
W Zespole Szkół w Poniatowej:
• Programowanie i budowa robotów,
• Grafika komputerowa,
• Programowanie aplikacji i baz danych.
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Stażystka pracująca w Salonie Fryzjerskim Montownia Fryzur w Lublinie.
Na zdjęciu: Ani Ghazaryan, kl. III.

W najbliższym czasie rozpoczną się również szkolenia
i kursy certyfikowane dla uczniów prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z firm zewnętrznych.
Po ich ukończeniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie lub certyfikat poświadczający nabyte kompetencje. Uczniowie poprzez uczestnictwo w danych formach
wsparcia maja możliwość podniesienia swoich kompetencji i zawodowych kwalifikacji dających większe szanse na
zatrudnienie. Program kursów został dostosowany do potrzeb uczniów w danych szkołach.
W 2017 r. w ramach projektu przewidziane jest również doposażenie pracowni zawodowych w obu szkołach.

Uczniowie odbywają staże w Hotelu Alter w Lublinie na stanowisku
recepcjonisty/recepcjonistki. Na zdjęciu: Andżelika Łata, kl. IV.

Dzięki zakupowi nowoczesnego technologicznie sprzętu
oraz wyposażenia pracowni zawodowych zostanie podniesiony poziom kształcenia w zakresie nauki konkretnych
zawodów. Na ten cel w projekcie przewidziana jest kwota
309 376 zł, a doposażonych zostanie aż siedem pracowni
przedmiotów zawodowych. Zakup zostanie dokonany na
drodze obecnie ogłaszanych postępowań przetargowych.
Dostawa planowana jest na I kwartał 2018r.
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach
objętych projektem zostanie dopełnione poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Od października grupa nauczycieli rozpoczęła studia podyplomowe na
uczelniach wyższych w kierunkach takich jak: Grafika komputerowa, Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz
programowanie obrabiarek CNC, Administracja Sieciami
Komputerowymi. Planowany jest również szereg szkoleń
dla kadry nauczycielskiej umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć planowanych w projekcie.
Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w projekcie. Skorzystanie z dostępnych form wsparcia
z pewności zaowocuje zdobyciem nowych umiejętności
i kompetencji gwarantujących lepszy start na rynku pracy.
Magdalena Kramek–Pietras
Koordynator projektu

Stażyści w Salonie Fryzjerskim Montownia Fryzur w Lublinie pracują na
stanowiskach fryzjerskich. Na zdjęciu: Agata Szmit, kl. IV.

„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny
uczeń w szkole XXI wieku”
Z zajęć rozwijających i wyrównawczych skorzystało już ponad 400 uczniów
W dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim została podpisana umowa
dotycząca realizacji projektu pn. „Innowacyjny nauczycieli i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. We wrześniu br. projekt wszedł w pełnię realizacji – rozpoczęły się
zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in. z języka angielskiego, matematyki, zajęć przyrodniczych oraz informatyki.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez kształtowanie postaw
i niezbędnych umiejętności na rynku pracy oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży. Udział
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w projekcie pozwoli na zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kompetencji, które pomogą w ukierunkowaniu w dalszym rozwoju zawodowym i psychospołecznym.
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W projekcie biorą udział trzy szkoły ponadgimnazjalne:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu
Lubelskim, Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół w Poniatowej oraz uczniowie i nauczyciele z ww. szkół.
W ramach projektu odbywają się zajęcia m.in. z matematyki i j. angielskiego, które mają charakter zajęć rozwijających i wyrównawczych wiedzę. Przedmioty te są obowiązkowymi przedmiotami na egzaminie dojrzałości. Uczniowie
uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach projektu mają szansę na osiągnięcie w ten sposób lepszych wyników na egzaminach maturalnych, a tym samym dostanie
się na wymarzony kierunek studiów. W ramach projektu
realizowana jest również grupa zajęć rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi (biologia, geografia, fizyka, matematyka, chemia) oraz
z wykorzystaniem nowych technologii ICT (Informatyka
XXI wieku, koło multimedialne, grafika komputerowa),
a celem tych zajęć jest umożliwienie uczniom warunków
indywidualnego rozwoju, twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań. Uczniowie mają także szansę skorzystania z zajęć z doradztwa zawodowego w formie warsztatów
oraz indywidualnych konsultacji w Szkolnych Punktach
Informacji i Kariery, które umożliwiają uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie,
własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy, metod
szukania pracy oraz zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Ponadto wszystkie działania w ramach
projektu realizowane są zgodnie z zasadami równości szans
kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu w każdej ze szkół
objętych wsparciem rozpoczęły się już we wrześniu. Od
początku projektu uczniowie wzięli udział w dodatkowych 312 godzinach j. angielskiego, 260 godzinach matematyki, 104 godzinach przyrodniczych oraz 30 godzinach
zajęć informatycznych. W sumie do tej pory w ramach
projektu wzięło udział 409 uczniów.
Trwają postępowania przetargowe związane z zakupem
doposażenia dla szkół oraz na szkolenia dla nauczycieli.
Agnieszka Pijanowska
Koordynator projektu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października 2017 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Powiatowe władze samorządowe po raz kolejny przekazały słowa uznania
oraz wdzięczności pedagogom, wychowawcom i nauczycielom za trud wkładany w edukację oraz zaangażowanie
w wychowywanie młodego pokolenia.

W uroczystości wziął udział Starosta Opolski Zenon
Rodzik, Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, a także
zaproszeni goście: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,
wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Poniatowej.
opolska gazeta powiatowa

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Danuta Danielewicz bardzo ciepło przywitała przybyłych na uroczystość
gości. Podczas części oficjalnej Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej Starosta Opolski Zenon Rodzik podziękował pracownikom szkół ponadpodstawowych za zaangażowanie i ogromny wkład w rozwój edukacji na terenie
powiatu opolskiego. Życzył także pracownikom powiatowej oświaty wielu sukcesów zawodowych i osobistych, by
podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Następnie wręczył nagrody dla nauczycieli,
którzy wyróżniali się w pracy dydaktyczno–wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
Nagrody Starosty Opolskiego otrzymali:
1. Pan Wojciech Lipiński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
2. Pani Alicja Niezgoda – Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej,
nr 4 (67)  grudzień 2017
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3. Pani Bogumiła Pluta – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim,
4. Pani Małgorzata Woś – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim,
5. Pani Anita Wrona – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim,
6. Pan Lech Borkowski – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Opolu Lubelskim,
7. Pani Jadwiga Czuryszkiewicz – nauczyciel Zespołu
Szkół w Chodlu,
8. Pan Witold Danielewicz – nauczyciel Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Poniatowej,
9. Pan Roman Marniak – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
10. Pani Danuta Piłat – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim,
11. Pani Urszula Szczepaniak - nauczyciel Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
12. Pani Lidia Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół
Zawodowych w Opolu Lubelskim,

13. Pani Bożena Wyroślak – nauczyciel Zespołu Szkół
w Poniatowej.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Profesjonalnie przygotowane występy muzyczne
przez młodzież z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej
uświetniły Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość dopełniły piękne podziękowania i kwiaty od młodzieży dla dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Patrycja Kucharska

Podsumowanie zawodów sportowych
szkół na szczeblu powiatowym
w ubiegłym roku szkolnym

14
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W Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim po raz kolejny odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów
oraz pucharów przedstawicielom
szkół za osiągnięcia w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. Nagrody otrzymały szkoły, które zdobyły największą
liczbę punktów w podsumowaniu
wyników w zawodach sportowych
w ubiegłym roku szkolnym.
Nagrody zostały przekazane przez
Członka Zarządu Powiatu Pawła
Grabka. Puchary i dyplomy odebrali dyrektorzy szkół oraz nauczyciele
uczący wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
Po uroczystym podsumowaniu współzawodnictwa oraz wręczeniu nagród
ustalono nowe terminy zawodów sportowych na terenie powiatu opolskiego
na nowy rok szkolny 2017/2018.
Patrycja Kucharska

Wyniki rywalizacji sportowych szkół na szczeblu powiatowym w roku szkolnym
2016/2017 przedstawiały się następująco:
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 Nr 2 w Opolu
Lubelskim

III. Szkoła Podstawowa w Chodlu

III. Szkoła Podstawowa w Poniatowej

Szkoły gimnazjalne - dziewczęta

Szkoły gimnazjalne - chłopcy

I.

Gimnazjum w Poniatowej

I.

Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim

II.

Gimnazjum w Józefowie nad Wisłą

II.

Gimnazjum w Poniatowej

III. Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim

III. Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim

Szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta

Szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy

I.

Zespół Szkół Zawodowych w Opolu
Lubelskim

I.

Zespół Szkół w Poniatowej

II.

Zespół Szkół w Poniatowej

II.

Zespół Szkół Zawodowych w Opolu
Lubelskim

III.

Liceum Ogólnokształcące w Opolu
Lubelskim

III.

Liceum Ogólnokształcące w Opolu
Lubelskim

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Karczmiskach
W dniu 8 października 2017 r. druhowie strażacy, działający w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczmiskach świętowali jubileusz 100-lecia istnienia jednostki. Uroczystości towarzyszyły liczne odznaczenia, podziękowania i gratulacje dla d strażaków ochotników.
Uroczystość obchodów 100-lecia
OSP w Karczmiskach rozpoczęła
się od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Karczmiskach, której
przewodniczył kapelan powiatowy
strażaków ks. kan. Adam Lemieszek
wraz z ks. Ryszardem Denysem – proboszczem parafii. Następnie pododdział jednostek OSP z terenu gminy,
poczty sztandarowe, zaproszeni goście
oraz samochody strażackie prowadzone przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą
OSP z Niedrzwicy Kościelnej udali
się do hali sportowej, gdzie kontynuowane były obchody jubileuszu.
W uroczystościach wzięli udział
m.in.: Marian Starownik – Prezes
ZOW ZOSP RP w Lublinie, Jan
Łopata – Wiceprezes ZOW ZOSP
RP w Lublinie, Marek Kos – reprezentujący Marszałka Województwa
Lubelskiego, Zenon Rodzik – Prezes

ZOP ZOSP RP w Opolu Lubelskim,
Piotr Ołówek – Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim oraz
Janusz Goliszek – Prezes ZOG ZOSP
RP w Karczmiskach. Podczas uroczystości zaprezentowano historię oraz
wybrane wydarzenia z życia jednostki, a także przedstawiono sylwetki
osób związanych z Ochotniczą Strażą
Pożarną. Główną częścią spotkania
było uhonorowanie jednostki OSP
w Karczmiskach „Złotym Znakiem
Związku” przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie,
który wręczył także medale i odznaczenia dla strażaków za bezinteresowną służbę. Na zakończenie jubileuszu
odbyła się część artystyczna, podczas
której zaprezentowali się uczniowie
Zespołu Szkół w Karczmiskach. Następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Niedrzwicy Kościelnej wykonała

opolska gazeta powiatowa

kilka przygotowanych przez siebie
utworów. Na korytarzu szkoły można
było również podziwiać wystawę prac
plastycznych przygotowaną przez
uczniów pt. „Praca – strażaka – karczmiaka” oraz wystawę prezentującą historię i życie współczesne strażaków
z Karczmisk. Przygotowano także
folder o historii jednostki.
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Ćwiczenia manewrowe kompanii
gaśniczej KP PSP Opole Lubelskie
W dniu 18 października 2017 r. na terenie wałów wiślanych w miejscowości Kamień w gminie Łaziska zostały
przeprowadzone ćwiczenia manewrowe kompanii gaśniczej KP PSP w Opolu Lubelskim.
taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,
• sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji
oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,
• doskonalenie techniki zabezpieczenia konstrukcji hydrotechnicznych oraz użycia sprzętu podczas działań
powodziowych.
KP PSP w Opolu Lubelskim

Ćwiczenia rozpoczęły się od godz. 9.00 alarmowaniem
funkcjonariuszy KP PSP w Opolu Lubelskim oraz druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład
krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego. Głównym
celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu
powiatu opolskiego do działań ratowniczych związanych
z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi, w tym:
• sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów ksrg,
• sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów
ksrg biorących udział w ćwiczeniach,
• doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami

Powiatowe ćwiczenie obronne
pk. „POWIAT AK – 2017”
W dniach 22-24 listopada 2017 roku na terenie powiatu opolskiego zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT AK – 2017”. Ćwiczenie było realizacją Planu szkolenia obronnego Powiatu Opolskiego na rok 2017.
Celem ćwiczenia była przede wszystkim ocena zdolności kierowania bezpieczeństwem narodowym w oparciu
o stanowisko kierowania Starosty Opolskiego, określenie
sprawności działania organów administracji publicznej
i służb ratowniczych w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego lub innej sytuacji kryzysowej, a także przygotowanie ćwiczących do właściwej identyfikacji zagrożeń oraz
podejmowania odpowiednich decyzji w kontekście zadań
operacyjnych wynikających z podnoszenia gotowości
obronnej państwa.
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Trzydniowym ćwiczeniem kierował Starosta Opolski
Zenon Rodzik. W działaniach udział wzięło starostwo
powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne, służby,
inspekcje i straże oraz urzędy gmin działające na terenie
powiatu opolskiego.
Ćwiczenie zostało przeprowadzone metodą aplikacyjną
i epizodów praktycznych.

opolska gazeta powiatowa
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Nowy samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych
W dniu 27 października 2017 roku w Hotelu „Słowik” w Poniatowej odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego będą mogły korzystać
osoby będące podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.

Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem auta przed
Hotelem „Słowik” w Poniatowej, którego dokonał proboszcz Parafii pw. Świętego Ducha w Poniatowej ks. dr
Krzysztof Petryk.
W uroczystym przekazaniu samochodu udział wzięli m.in.: Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, Z-ca Burmistrza
Krystyna Sołdek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Eugeniusz Chyła oraz Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału PFRON w Lublinie Adam Mazurek.
W ubiegłym roku w ramach „Programu wyrównywania
różnic pomiędzy regionami III” stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z PFRON w wysokości 140 000 zł na
realizację projektu: „Poprzez transport do systematycznej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Zakupiony autobus posiada 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym
4 miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł około
200 000 zł. Pozostałe środki uzyskane zostały ze wsparcia
finansowego osób zaangażowanych w pomoc podopiecznych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie SONI posiada status organizacji pożytku publicznego. Do realizacji celów
statutowych prowadzi dwie specjalistyczne placówki, tj.
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „PINOKIO” i Niepu-

bliczną Specjalistyczną Poradnię Rewalidacyjną, w których wsparcie otrzymuje 141 osób.
W sali hotelu odbyła się część artystyczna, podczas
której podopieczni stowarzyszenia przedstawili scenkę
teatralną oraz zaśpiewali kilka znanych piosenek. Prezes
stowarzyszenia Tadeusz Burek złożył wszystkim darczyńcom podziękowania za wsparcie działalności oraz bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.
Patrycja Kucharska

XIX Przegląd Małych Form Teatralnych
W dniu 29 listopada 2017 r. w Opolskim Centrum Kultury odbył się XIX Przegląd Małych Form Teatralnych
pod hasłem „Mała scena, duża radość”. Jest to coroczna impreza o charakterze integracyjno-kulturalnym organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Środowiskowy Ośrodek
Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Opolski, a patronat nad imprezą
objął Starosta Opolski Zenon Rodzik.
opolska gazeta powiatowa
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Podczas przeglądu wystąpiły osoby niepełnosprawne
z zespołów w Poniatowej, Karczmiskach, Wąwolnicy, Matczynie, Kęble, Świdniku, Kurowie, Janowicy, Puławach,
Laskach, Dorohusku, Prawnie i Nałęczowie. W spotkaniu
wzięli udział m.in. Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek oraz przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Andrzej
Szarlip. Na przeglądzie zaprezentowało się 25 grup. Występy zostały przedstawione w 4 kategoriach: teatr, poezja,
piosenka i taniec.
Zaprezentowane występy były wykonane na bardzo wysokim poziomie, a każde przedstawienie otrzymało gromkie brawa.

Wszystkie występujące zespoły za trud i zaangażowanie
otrzymały statuetki ufundowane przez Starostę Opolskiego, listy gratulacyjne i okolicznościowe dyplomy.
Niepełnosprawni artyści dostarczyli widzom zarówno
wielu wzruszeń, jak i humoru. XIX Przegląd Małych Form
Teatralnych był okazją do przedstawienia wspaniałego dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, umożliwił
wymianę doświadczeń oraz integrację.
Nadchodzący rok będzie dla Przeglądu rokiem jubileuszowym.
Patrycja Kucharska

„Rodzina – tu wszystko się zaczyna”
W dniu 8 listopada 2017 roku w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach odbyła
się Konferencja pt. „Rodzina – tu wszystko się zaczyna” zorganizowana przez Wójta Gminy Łaziska przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach. Głównym celem spotkania była popularyzacja wiedzy dotyczącej problematyki nadużywania alkoholu przez społeczeństwo jako podstawowej komórki społecznej.
Konferencję poprowadzili Wójt
Gminy Łaziska Roman Radzikowski oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Bożena
Watras. W uroczystości wziął udział
Starosta Opolski Zenon Rodzik
oraz zaproszeni goście współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łaziskach. Podczas spotkania
przedstawiono prezentacje mające
na celu omówienie tematyki wpływu
nadużywania alkoholu na funkcjonowanie rodziny. Następnie odbyły
się występy artystyczne uczennic ze
Szkoły Podstawowej w Łaziskach. Zakończenie spotkania uświetnił występ
Zespołu Folklorystycznego „Powiśle”.
Patrycja Kucharska
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VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS
W dniu 1 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się „VI Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o HIV i AIDS” dla uczniów szkół średnich, organizowana w ramach Krajowego Programu Zwalczania
AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.
o I miejsce pomiędzy dwiema uczestniczkami, które uzyskały taką sama liczbę punktów.
Zwycięzcami Olimpiady zostali:
I miejsce – Wioleta Łata z Zespołu Szkół w Poniatowej
- 30 pkt. + 4 pkt;
II miejsce – Maryna Palamarchuk z Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim - 30 pkt. +2 pkt;
III miejsce – Sandra Półtorak z Zespołu Szkół w Chodlu - 27 pkt.
Nagrody i dyplomy wręczyli Pani Elżbieta Sempoch
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim oraz Pan Paweł Grabek Etatowy Członek Zarządu
Powiatu.
Organizatorem Olimpiady była Pani Elżbieta Sempoch
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
Lubelskim, natomiast patronat honorowy nad konkursem objął Zenon Rodzik Starosta Opolski, który również
ufundował nagrody rzeczowe dla laureatów. Olimpiada
miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na powszechny problem zakażeń HIV. W Olimpiadzie wzięły udział
uczennice klas I i II z Zespołu Szkół w Chodlu, z Zespołu
Szkół w Poniatowej oraz z Zespołu Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim, łącznie 10 osób.
Uczennice rozwiązywały test z pytaniami zamknięty
i otwartymi (40 pytań). Odbyła się również dogrywka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu Lubelskim

Obchody Jubileuszu 20-lecia
Zespołu „Powiśle”
Wyjątkową okazję do świętowania miał Zespół Folklorystyczny „Powiśle” z Łazisk. W dniu 7 października
2017 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Zespołu. Była to okazja do wspomnień, prezentacji
dorobku artystycznego, gratulacji oraz podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej
i regionalnej.

fot. Love Art Photo

Uroczystość zgromadziła bardzo wielu gości, w tym
przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących
z Zespołem „Powiśle”. Z gratulacjami przybył również
Starosta Opolski Zenon Rodzik, który przekazał życzenia
dla całego Zespołu oraz wręczył kwiaty Jubilatom.
Świętowanie jubileuszu rozpoczęła Msza Święta w Kaplicy w Łaziskach. Następnie w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Łaziskach odbyła się część artystyczna,
którą poprowadziła Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu
Kultury w Łaziskach Pani Karolina Suska. Podczas uroczystego wydarzenia miało miejsce przypomnienie historii powstania Zespołu, występy artystyczne, przemówienia przybyłych gości, a także refleksje i chwile wzruszeń
opolska gazeta powiatowa
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związane z wieloletnią działalnością zespołu ludowego. Po
zakończeniu części artystycznej nadszedł czas na życzenia
i gratulacje.
Zespół „Powiśle” poprzez swój repertuar dokłada wszelkich starań, aby kontynuować najważniejsze lokalne tradycje i melodie. Z okazji 20-lecia działalności. Wydał on
swoją pierwszą profesjonalną płytę. Na tę okazję została
przygotowana również wystawa fotograficzna przedsta-

wiająca członków Zespołu oraz walory historyczne i przyrodnicze gminy.
Dziękując Jubilatom za całokształt dotychczasowej pracy artystycznej, życzymy wielu dalszych sukcesów, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz wytrwałości
w tym pięknym dziele utrzymywania pamięci o tym, skąd
jesteśmy.
Patrycja Kucharska

„Zielone Sioło” świętowało jubileusz
10-lecia istnienia
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych
osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Taką okazję miały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet „ZIELONE SIOŁO”, które w dniu 22 października
br. świętowały jubileusz 10-lecia istnienia swojego Stowarzyszenia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w Kaplicy w Niezabitowie, po której
wszyscy udali się na część artystyczną
do Klubu Kultury w Niezabitowie.
Uroczystość rozpoczęła Pani Jadwiga Flasińska - Prezes Stowarzyszenia,
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która powitała zgromadzonych jubilatów oraz zaproszonych gości, a następnie opowiedziała o 10-ciu latach
funkcjonowania organizacji. Stowarzyszenie Kobiet liczy 18 członkiń,
które chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i wyjazdach. Panie
zajmują się działalnością artystyczną,
począwszy od śpiewu, gdzie w swym
repertuarze mają piosenki popularne
biesiadne oraz ludowe poprzez ręczopolska gazeta powiatowa

nie wykonywane ozdoby a skończywszy na kulinariach. Na co dzień podejmują wiele inicjatyw społecznych
i reprezentują Powiat Opolski na uroczystościach i wydarzeniach zarówno
powiatowych, jak i wojewódzkich.
W uroczystości uczestniczyli jubilaci
oraz zaproszeni goście, wśród których
byli m.in. Starosta Opolski Zenon
Rodzik, Członek Zarządu Powiatu
Andrzej Chyła, Przewodniczący Rady
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Powiatu Bogdan Kuta, Burmistrz Zygmunt Wyroślak i Zastępca Burmistrza
Krystyna Sołdek. Podczas spotkania na
scenie zaprezentowały się również zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze.
Starosta Opolski Zenon Rodzik
i Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuta wręczyli każdej Jubilatce
kwiaty, a na ręce Pani Prezes Jadwigi
Flasińskiej szklaną statuetkę jako wyraz uznania i podziękowania za zaangażowanie, wkład pracy oraz wsparcie,
bez którego nie udałoby się zrealizować
wielu interesujących inicjatyw.
Życzymy całemu Stowarzyszeniu
dalszej owocnej, wspaniałej, twórczej
pracy, przynoszącej zadowolenie i radość.
Aneta Dąbrowska

Finał VI edycji konkursu „Rolnik
Lubelszczyzny”

Nagroda dla Rolnika z terenu Powiatu Opolskiego
W dniu 7 grudnia 2017 roku podczas otwarcia Targów Sadowniczych „Best Berries” w Targach Lublin S.A.
odbyło się ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców VI edycji konkursu „Rolnik
Lubelszczyzny 2017”. Tegorocznym laureatem konkursu został rolnik z terenu Powiatu Opolskiego Pan Tomasz Strawa, zamieszkały w Wólce Kolczyńskiej w gminie Józefów nad Wisłą, który zajął III miejsce w kategorii
„ogrodnictwo”.
Pan Tomasz Strawa prowadzi sadowniczo-ogrodnicze
gospodarstwo rodzinne o powierzchni 10 ha, w tym sady
jabłoniowe, czereśniowe i wiśniowe. Gospodarstwo dysponuje placem manewrowym oraz nowoczesną gamą maszyn, budynków i chłodni. Wyposażane jest stale w nowe
sprzęty. Pan Tomasz jest współzałożycielem Grupy Producenckiej Józefów Sad. Rolnik korzysta także z funduszy
unijnych.
Zwycięzcy otrzymali nagrody trzech kategoriach: produkcja roślinna, ogrodnictwo i produkcja zwierzęca.
W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli m.in.: wicemarszałkowie Grzegorz Kapusta i Krzysztof Grabczuk,
prezes Targów Lublin S.A. Robert Głowacki, dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Środowiska Sławomir Struski.
Starosta Opolski Zenon Rodzik oraz Wójt Gminy Józefów Nad Wisłą Grzegorz Kapica przekazali indywidualne
nagrody dla zwycięzcy.
Patronat honorowy nad VI edycją konkursu „Rolnik
Lubelszczyzny” objął Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Patrycja Kucharska
opolska gazeta powiatowa
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„Los kołem się toczy…”
Pod takim tytułem 11 października 2017 r. odbyło się spotkanie autorskie z Edwardem Michalczykiem, na
które przybyli czytelnicy biblioteki, członkowie Koła Emerytów i Rencistów ZNP z terenu powiatu opolskiego,
młodzież z opolskich szkół średnich oraz bibliotekarze.
Spotkanie zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu Lubelskim w ramach cyklu „Z poezją w Bibliotece…”, który
ma na celu zachęcić twórców poezji tworzonej nie jednokrotnie do szuflady, aby podzielili się swoją pasją z innymi.
Popłynęła, więc rymów rzeka łącząc pokolenia. Wiersze autorstwa pana Edwarda Michalczyka czytali zarówno
jego koleżanki i koledzy z Koła Emerytów i Rencistów
ZNP, jak też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Gościem honorowym spotkania był Piotr Wysocki – aktor Teatru Osterwy
w Lublinie, który na zakończenie spotkania interpretował
wiesz „Kobieta”.
Podczas spotkania panowała fantastyczna atmosfera,
emerytowani nauczyciele oraz młodzież szkół średnich
w niesamowity sposób i z ogromnym wzruszeniem oraz
humorem i werwą czytali poezje opowiadającą o miłości,
ludzkim losie, pięknem przyrody i historii.
W planach są już kolejne spotkania, które będą promować i propagować regionalną twórczość w dziedzinie po-

ezji łącząc pokolenia i zaszczepiając wśród młodych ludzi
chęć poznania, ale i tworzenia poezji, ponieważ:
„Poezja, po to istnieje, aby pięknem karmić ludzkiego ducha, zarówno w godzinie wzniosłego wybuchu radości istnienia, jak i w chwili najgłębszej udręki, a nawet śmierci…”.
Elżbieta Żyszkiewicz
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Opolu Lubelskim

Przekazanie nowego radiowozu
dla opolskiej policji
Dnia 11 grudnia 2017 roku przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim odbyło się
uroczyste przekazanie nowego radiowozu. Samochód będzie przeznaczony dla funkcjonariuszy podczas codziennej służby.
Samochód został zakupiony dzięki wsparciu Komendy
Głównej Policji i lokalnych samorządów m.in. Powiatu Opolskiego, Gminy Chodel oraz Gminy Poniatowa.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Starosta Opolski
Zenon Rodzik, Wójt Gminy Chodel Jan Majewski oraz
Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof
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Oszust podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe w zakupie nowego samochodu.
Radiowóz będzie wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom z terenu Powiatu Opolskiego.

opolska gazeta powiatowa

Patrycja Kucharska
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Konsumencie, poznaj swoje prawa

BLACK FRIDAY – MASZ TAKIE SAME PRAWA JAK ZWYKLE
W piątek 24 listopada 2017 roku
sklepy kusiły wyprzedażami. Jeśli
uległeś szałowi zakupów, przemyśl,
czy okazja naprawdę była okazją.
Towar kupiony w atrakcyjnej cenie
także możesz reklamować.

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to dzień wielkich wyprzedaży, które rozpoczynają sezon świąteczny. W USA to już tradycja, ale od
kilku lat także w Polsce sklepy przygotowują na ten dzień specjalne oferty, a klienci szturmują sklepy – również internetowe. Warto do zakupów
podejść z rozsądkiem.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina w wydanym
komunikacie prasowym, że na wyprzedażach masz takie same prawa jak zwykle. Nie ma znaczenia, że towar został
przeceniony, chyba że przyczyną obniżki była konkretna wada i zostałeś o niej
poinformowany.
1. Reklamacje wobec sprzedawcy
Kupujący ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od daty
zakupu towaru. Jeśli towar jest wadliwy, sprzedawca musi go naprawić,
wymienić, obniżyć cenę albo zwrócić
pieniądze, oczywiście pod warunkiem gdy wada nie wynika z naszej
winy.
2. Zwrot w sklepie internetowym
A co jeśli buty okazały się za małe
albo po prostu się rozmyśliłeś? Jeśli
kupiłeś rzecz przez internet, masz 14
dni na odstąpienie od umowy oraz na
ich odesłanie. Nie musisz podawać
powodu, a sprzedawca ma obowiązek
zwrócić pieniądze. Pamiętaj, że towar
ma być zwrócony w stanie niezmienionym.

3. Zwrot w sklepie tradycyjnym
Trudniej może być z oddaniem
nietrafionych zakupów w zwykłych
sklepach. Tu wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. Najlepiej zapytaj o taką możliwość i jej zasady przy
zakupie. Musisz się dostosować do
warunków sprzedającego, może np.
zażądać oryginalnego opakowania,
a pieniądze zwracać wyłącznie na kartę podarunkową.
4. Zakupy w sklepie zagranicznym
Pamiętaj, prawa konsumenta są
jednakowe w całej Unii Europejskiej.
Jeśli więc zrobiłeś zakupy w zagranicznym sklepie, także możesz reklamować wadliwy towar czy odesłać
produkt nabyty w sklepie internetowym.

skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową. Jeśli masz kłopoty ze sklepem z innego
kraju UE, pomoc znajdziesz w Europejskim Centrum Konsumenckim,
które należy do ECC-Net.

5. Czy okazja naprawdę jest okazją

Iwona Giza
na podstawie materiałów
Biura Prasowego UOKiK

Zdarza się, że na wystawie kuszą
wielkie cyfry „70%”, ale taką zniżką objęte są tylko nieliczne towary.
Sprawdź, ile dana rzecz kosztowała
wcześniej. Uważaj na gratisy oraz zestawy – bywają droższe niż produkty
kupowane oddzielnie.
6. Drożej przy kasie
Bądź czujny. Czasami kasjer żąda
wyższej ceny, niż widnieje na metce
czy półce. W takiej sytuacji masz prawo kupić rzecz po niższej cenie!
7. Bezpłatna pomoc
W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infolinię konsumencką 801 440 220, napisz maila
na adres:
porady@dlakonsumentow.pl,

opolska gazeta powiatowa
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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 i piątek:
9.00 – 14.00
Telefon:
81 827 61 21
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Inwestycje oddane do użytku mieszkańców
w ostatnim kwartale 2017
Chodnik przy drodze Wilków – Zagłoba – Łaziska
Lokalizacja: Zagłoba (gmina Wilków)

Długość odcinka: 0,95 km

Koszt: 168 122,40 zł

(w tym dofinansowanie Gminy Wilków: 114 000 zł)

Zakres robót:
• przebudowa chodnika z płyt
betonowych na bitumiczny
• budowa chodnika z kostki
brukowej

Zakończenie realizacji:
10 października 2017 r.

Droga Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica
Lokalizacja: Józefów nad Wisłą, ul. Urzędowska

Długość odcinka: 1,00 km

Koszt: 367 994,87 zł

(w tym dofinansowanie Gminy Józefów nad Wisłą: 258 500,00 zł)

Zakres robót:
• przebudowa chodnika
• regulacja studzienek
kanalizacyjnych
• wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni
• pobocza utwardzone kruszywem

Zakończenie realizacji:
25 października 2017 r.

Droga Wrzelowiec – Chruślina – Idalin
Lokalizacja: Kluczkowice (gmina Opole Lub.)

Długość odcinka: 1,25 km

Koszt: 356 946,52 zł

(w tym dofinansowanie Gminy Opole Lubelskie: 180 000 zł)

Zakres robót:
• wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni
• pobocza z kruszywa

Zakończenie realizacji:
17 listopada 2017 r.

Droga Leonin – Wandalin
Lokalizacja: Stanisławów, Wandalin (gmina Opole Lub.)

Długość odcinka: 0,99 km

Zakres robót:
• wykonanie warstw bitumicznych
nawierzchni
• pobocza z kruszywa

Zakończenie realizacji:
30 listopada 2017 r.
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Koszt: 335 689,98 zł

(w tym dofinansowanie Gminy Opole Lubelskie: 170 000,00 zł)
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