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Mija kadencja i 20 lat Powiatu

ul. Fabryczna w Poniatowej

Wywiad ze Starostą Opolskim

Zenonem Rodzikiem

Chmielaki
Nawiślańskie 2018

Most i droga Poniatowa - Chodel

Pani Iwona Giza
nowym Sekretarzem
Powiatu Opolskiego

Mija kadencja i 20 lat Powiatu Opolskiego
Wywiad ze Starostą Opolskim Zenonem Rodzikiem

Redakcja: Mija 20 lat istnienia
Powiatu. Jakie sukcesy, porażki,
refleksje?
W wymiarze gospodarczym sukcesy
są duże, ale dalekie do zaspokojenia
potrzeb naszych mieszkańców. Dalekie, ponieważ powiatom nałożono
mnóstwo zadań, dokłada się następne, a pieniądze zabiera. Mimo to
okres 2014-2018 to czas rekordowej
aktywności inwestycyjnej.
Ponad 44 mln zł środków przeznaczono na inwestycje, z czego za 23
mln zł zrealizowano 73 zadania drogowe. Ponadto 9,2 mln zł przeznaczone zostało na termomodernizację
obiektów szkolnych, szpitalnych i administracyjnych (21 zadań).
Kontynuujemy modernizację Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej ze
znacznym udziałem środków zewnętrznych.

Powiatowe Centrum Zdrowia
w Opolu Lubelskim

Podjęliśmy również odważną, ale potrzebną decyzję o dokapitalizowaniu
Powiatowego Centrum Zdrowia na
kwotę 3,5mln zł, aby zapewnić funkcjonowanie szpitala powiatowego, co
tak naprawdę jest obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd,
wprowadzając sieć szpitali w 2017
roku zaproponował kontrakty na

poziomie roku 2015, jednocześnie
uchwalając podwyżki dla pracowników bez zabezpieczenia środków na
ich wypłatę. Bez pomocy Powiatu
i dokapitalizowania PCZ zagrożona byłaby ciągłość działania szpitala,
znacznie pogorszyłaby się obsługa pacjentów, a być może nawet doszłoby
do upadłości tej placówki.

Budynek zaplecza warsztatów
SOSW w Karczmiskach

Przez okres obecnej kadencji sukcesywnie poprawialiśmy bazę dydaktyczną w szkołach, staramy się dbać
o jakość i dostępność nauczania
w naszych placówkach. Dowodem
na to jest program stypendialny dla
najzdolniejszych uczniów. Z pomocy
finansowej powiatu skorzystało 255
stypendystów.
Jestem przekonany również, że mamy
dobre, sprawne kadry, które pracowały na realizację tych wszystkich inwestycji, na pozyskanie 22,5 mln dotacji
z zewnątrz. Ironizując prymitywne
ataki nieprzyjaznej prasy i opozycji,
którzy z lubością wielokrotnie pokazywali wynagrodzenia moje i moich
współpracowników, zestawmy wartość zrealizowanych i zakontraktowanych inwestycji tj. 67,5 mln oraz 39,5
mln dotacji, które pozyskaliśmy z zewnątrz na zakontraktowane zadania.
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Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu Lubelskim

Wspieraliśmy setki wydarzeń kulturalnych, sportowych, integrujących
społeczność lokalną. Uczestniczyłem
czynnie nie tylko w akcjach powodziowych ze strażakami, ale również
w ramach integracji w zabawach
i tańcach z dziećmi i dorosłymi.

Przekazanie sprzętu pożarniczego
jednostkom OSP

Redakcja: Został Pan wyróżniony Honorową Statuetką Związku
Powiatów Polskich i utytułowany
„Starostą 20-lecia” za szczególny
wkład w rozwój lokalny, a także
działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Jest to jedno z ważniejszych wyróżnień po Oskarze samorządowym, czyli nagrodzie im.
Grzegorza Pałki.
Swoje doświadczenie i staż w samorządzie wykorzystuję działając w ZaFoto:
Zasoby własne

Druk:
Drukarnia Standruk
tel. 81 740 25 35
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo zmiany tytułów,
skracania, adjustacji i korekty redakcyjnej tekstów.
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fot. www.zpp.pl

rządzie Związku Powiatów Polskich.
Wiele spraw udało się wynegocjować
nawet z rządem, jeśli były merytoryczne argumenty. Ubolewam, że
łatwiej było o dialog z poprzednimi
rządami niż z obecnym, chociaż nigdy to nie było proste zadanie. Wyróżnienie dla Starosty 20-lecia jest
uznaniem za pracę ZPP, za osiągnięcia gospodarcze, czyli jest to nagroda
po części dla współpracowników, ale
również dla mieszkańców i radnych
powiatowych, którzy mnie wybierali,
dzięki którym jestem Starostą i którzy akceptowali proponowane inwestycje do realizacji. Śmiało możemy
pochwalić się tym, że jako jedyny samorząd powiatowy w województwie
lubelskim i jeden z dwóch w kraju
zrealizowaliśmy w edycji 2014-2018
dwadzieścia zadań termomodernizacyjnych z funduszy norweskich.
W poprzedniej edycji zrealizowanych
zostało 8 zadań. Termomodernizacja,
wymiana źródeł ciepła w obiektach
powiatowych wykonana została dzięki środkom pochodzącym w głównej
mierze z Królestwa Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Ich pieniądze,
nasze starania. Dzięki temu mamy
ładniejsze obiekty, cieplejsze i tańsze
w utrzymaniu.

Kotłownia Powiatowego Centrum
Zdrowia – Opole Lubelskie

Redakcja: Czy są jakieś konkretne
efekty lobbingu ZPP?
Zabrakłoby całego wydania, więc wymienię kilka przykładów. W czasie

dramatycznej powodzi w 2010 roku
między innymi z mojego wniosku
i wniosku Związku Powiatów Polskich powstał specjalny zespół sejmowy, który w trybie nadzwyczajnym
zainicjował kilka ustaw, które Sejm
w trybie nadzwyczajnym uchwalił.
Podwyższono poziom dofinansowania do szkód popowodziowych
z 80% do 100%, w efekcie czego nasz
Powiat otrzymał około 30 mln zł dotacji na odbudowę dróg, mostów. Ta
pomoc w postaci kilkunastu milionów trafiła również do części gmin.
Dzięki naszym apelom ruszyła także
duża pomoc rządowa na odbudowę
zniszczeń mienia prywatnego i odtworzenie produkcji rolnej głównie
sadów i chmielników w kwotach do
300 tys. zł na gospodarstwo. Skorzystało ponad 700 gospodarstw z zalanego Powiśla. Kolejnym przykładem
jest pomoc de minimis dla branży
chmielarskiej w czasie dekoniunktury
dla chmielarzy. Siedząc tylko za biurkiem w Opolu nie da się tego uzyskać, trzeba być w Warszawie, w ministerstwach, w Parlamencie.

fot. www.zpp.pl

Redakcja: Jakie wydarzenia minionej kadencji i całego 20-lecia uznaje Pan za najważniejsze?
Na pewno do końca życia pozostaną
w pamięci akcje powodziowe, dramat
ludzi, zmagania z naturą, ale ujawniły
się też marności ludzi - na szczęście
nielicznych. Warto w tym momencie
przypomnieć duże zaangażowanie całego powiatu i pomoc płynącą z całego kraju, w tym ogromną pomoc
rządową. W efekcie tego wsparcia
Powiśle wygląda zupełnie inaczej.
Radosnym wydarzeniem, chociaż naznaczonym nieco nostalgią, był finał
„inwestycji stulecia” - mostu w Kamieniu na Wiśle i modernizacji drogi
747. To wyczekiwana przez dziesiąt-
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ki lat, bardzo potrzebna inwestycja
w sensie komunikacyjnym i gospodarczym.
Redakcja: Dlaczego wiąże Pan to
wydarzenie z nostalgią?
Inwestycja marzenie stała się rzeczywistością. Na otwarciu byli przedstawiciele społeczności z obu stron
Wisły często powiązani rodzinnie,
samorządowcy, twórcy, architekci
przedsięwzięcia, Marszałkowie Województwa Lubelskiego i Mazowieckiego: Adam Struzik, Krzysztof Hetman i Sławomir Sosnowski. Zabrakło
Marszałka, który wprowadził zadanie
do strategii, a dał podwaliny do realizacji, czyli śp. Marszałka Edwarda
Wojtasa, który zginął w katastrofie
rządowego tupolewa pod Smoleńskiem. Symbolicznie most nazwany
został jego imieniem. W otwarciu
i nadaniu imienia uczestniczyły jego
żona Alina Wojtas wraz z córkami.
Inwestycja samorządu Województwa Lubelskiego z udziałem środków
z Unii Europejskiej w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej
wyniosła ogółem 215 063 887,36
zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR 179 344 269,20 zł, ale
z udziałem samorządu powiatowego
i gmin powiatu opolskiego.
Redakcja: Panie Starosto, jaka wizja na kolejną kadencję dla naszego
Powiatu?
Pod względem inwestycyjnym jest
przygotowanych wiele potrzebnych
projektów drogowych, oświatowych,
geodezyjnych, szpitalnych i turystycznych (np. Kolejka Wąskotorowa). Wiele z nich ma już zapewnione
finansowanie ze środków unijnych,
chociaż potrzebny jest profesjonalny
i wnikliwy nadzór nad ich realizacją.
O to jestem spokojny, natomiast duże
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Wyremontowana droga powiatowa Ratoszyn
- Grądy - Skrzyniec - Wierzchowiska
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Wyremontowana droga powiatowa Józefów - Chruślina - Wierzbica

obawy są o stabilność dochodów budżetowych i o rozpędzane poszczególnymi ustawami i rozporządzeniami
wydatki. Pod koniec obecnej kadencji parlamentu, rząd i poszczególne
ministerstwa, wydają niebezpieczne dla finansów samorządowych,
zwłaszcza powiatowych, akty prawne.
Trudno tu oprzeć się wrażeniu, że to
na użytek kampanii wyborczej. Mam
tu na myśli m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli bez zabezpieczenia środków na ich wypłatę. Jednak
pod tym względem najbardziej jaskrawym przykładem skrajnej nieodpowiedzialności Ministra Zdrowia
i rządu jest wydanie rozporządzenia
zapewniającego od 1 września wzrost
wynagrodzeń dla kadry medycznej,
lekarzy, pielęgniarek bez zabezpieczenia środków finansowych. Oczywiste
jest, że pracownicy szpitala powinni
być lepiej wynagradzani, w tym Panie
pielęgniarki, ale na to muszą znaleźć
się środki finansowe. Na dzień dzisiejszy sytuacja szpitali jest taka, że
muszą wypłacić po 1100 zł podwyżki
od 1 września, nie znajdując pokrycia dla tych wydatków w kontrakcie
zawartym z NFZ. Jako magister ekonomii, osoba, która 8 lat kierowała

Wyremontowana droga powiatowa Wilków Wólka Polanowska - Karczmiska
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w trudnych czasach firmą zatrudniającą ponad 200 osób, a obecnie
od 20 lat współodpowiedzialny za
finanse w powiecie, stwierdzam z całą
odpowiedzialnością, że w historii
ekonomii, nawet ekonomii socjalizmu, nie znam firmy, która byłaby
w stanie przetrwać na rynku mając
obowiązek wypłaty tak znaczących
podwyżek bez równoczesnego wzrostu przychodu. To jest terroryzm

Wyremontowana droga powiatowa
w Kol. Łaziska

polityczno-gospodarczy na kadrze zarządzającej szpitalami i samorządami,
w szczególności powiatowymi. Mam
nadzieję, że nastąpi jakaś refleksja
i środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szpitali zostaną zapewnione.

Wyremontowany most
w m. Bór

roboty nie zmuszał i nie zmusza, oponenci jawni i ci anonimowi zapewne
nie mają czym się pochwalić zawodowo, może mają jakieś osobiste frustracje i w ten sposób odreagowują.
Jest to jeden ze skutków ubocznych
sprawowania władzy i liberalnego
prawa. Przyjęło się błędnie, że w krytyce osób pełniących funkcje publiczne można przekraczać wiele norm
i standardów. Niestety dochodzenie
swoich praw jest żmudne i trudne.
Zarówno ja, moi współpracownicy,
jak również radni obecnych i poprzednich kadencji, którzy popierali
moje projekty i pomysły, możemy
mieć satysfakcję i poczucie dobrze
spełnionego obowiązku. Świadczą
o tym setki zrealizowanych zadań,
także tych, dzięki którym udało się
wypromować na skalę ogólnopolską
ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne
pięknego, urokliwego Powiatu Opolskiego.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
Ze Starostą Opolskim
rozmawiała Patrycja Kucharska

Wyremontowana droga powiatowa
w Zadolu

Redakcja: Panie Starosto, jak Pan
odbiera krytykę, często mało smaczną pod swoim adresem w prasie
i Internecie?
Szanowna Pani, Polska to wspaniały
kraj i wspaniali ludzie, ale maja jedną
wadę, przynajmniej niektórzy z nich,
zawiść i zazdrość. Są sukcesy, są zazdrośnicy. Mnie te zaczepki nie wzruszają, niektóre kłamstwa i pomówienia są w sądzie. Trochę gorzej znosi
to moja rodzina i niektórzy współpracownicy. Ale cóż nikt mnie do tej
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Wyremontowana ul. Fabryczna
w Poniatowej imost

nr 3 (70)  wrzesień 2018

Pani Iwona Giza nowym Sekretarzem
Powiatu Opolskiego
Z dniem 1 września 2018 roku Pani Iwona Giza została
powołana przez Starostę Opolskiego Zenona Rodzika na
stanowisko Sekretarza Powiatu Opolskiego. Zastąpiła tym
samym Panią Annę Nowaczek, która z końcem lipca br.
odeszła na zasłużoną emeryturę.
Pani Iwona Giza posiada wykształcenie wyższe prawnicze – Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i gospodarki nieruchomościami. Ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim związana jest
od 1999 roku. Od 2002 roku pełni funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów, a od 2005 roku pracowała
na stanowisku Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim.
Z dniem powołania Pani Iwony Gizy na stanowisko
Sekretarza Powiatu Naczelnikiem Wydziału Edukacji,

Zdrowia, Kultury i Sportu została Pani Agnieszka Dec –
dotychczasowy zastępca wydziału.
Patrycja Kucharska

Rozmowa z Panią Iwoną Gizą,
nowym Sekretarzem Powiatu Opolskiego

Redakcja: Pani pierwsze wrażenia
po objęciu stanowiska sekretarza?
Sekretarz Powiatu Opolskiego: Odbieram to jako awans, ale i wyzwanie.
Wyzwania, do których podchodzi się
we właściwy sposób, są do pokonania. Stąd też mam nadzieję, że spełnię pokładane we mnie oczekiwania
i sprostam obowiązkom. Cieszę się,
że moje doświadczenie zawodowe
oraz kompetencje zostały docenione
i będę mogła je wykorzystać.

Redakcja: Jak wyglądała Pani dotychczasowa ścieżka zawodowa?
Sekretarz Powiatu Opolskiego:
Z wykształcenia jestem prawnikiem.
Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie pracy zawodowej ukończyłam
także studia podyplomowe z zakresu
zarządzania oświatą i gospodarki nieruchomościami. Ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim związana jestem od 1999 roku, wcześniej
pracowałam w Sądzie Rejonowym
w Opolu Lubelskim. Pracę w samorządzie zaczynałam od najniższego
szczebla urzędniczej kariery, tj. stanowiska referenta. Od 2002 roku pełnię funkcję Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Opolu Lubelskim.
Dzięki bezpośredniemu kontaktowi
z ludźmi, który niezwykle sobie cenię, zdobywałam kolejne doświadczenia. Lata pracy na stanowisku Rzecznika nauczyły mnie wielkiej pokory,
zwłaszcza w obliczu problemów z jakimi do mnie przychodzą Konsumenci. To bardzo ważne w pracy urzędni-
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ka. Jako urzędnicy pracujemy przecież
dla naszej lokalnej społeczności, a nie
dla siebie. Praca Rzecznika, którą dalej wykonuję, sprawia mi wielką przyjemność, nie tylko gdy kończy się pozytywnie dla Konsumenta. W 2005
roku zostałam powołana na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury i Sportu. Sprawy
tego wydziału są i zawsze będą mi
bardzo bliskie. Współpraca z dyrektorami szkół, kontakt z młodzieżą, to
prawdziwa przyjemność. Będzie ona
trwała nadal, tylko w innym zakresie.
Redakcja: Proszę przybliżyć naszym
czytelnikom zakres Pani zadań na
stanowisku sekretarza.
Sekretarz Powiatu Opolskiego: Rolą
sekretarza jest przede wszystkim nadzorowanie pracy urzędu i umiejętne
zarządzanie zasobami ludzkimi. Bieżące zapoznawanie się z ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi.
Na co dzień to koordynacja pracy
pomiędzy wydziałami w Starostwie;
uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu, organizacja pracy Rady
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i Zarządu oraz nadzór nad realizacją
uchwał.
Redakcja: Jakie wyzwania stawia
sobie Pani na nowym stanowisku?
Sekretarz Powiatu Opolskiego:
Wysoka jakość, nowoczesność i innowacyjność zarządzania musi być

priorytetem współczesnego samorządu lokalnego. Aby w pełni realizować
zadania samorządu powiatowego,
zwłaszcza gdy oczekiwania wobec
władz lokalnych ciągle rosną, urząd
powinien działać sprawnie i profesjonalnie. To sekretarz urzędu ma tak
nadzorować pracę aby komunikacja

między pracownikami a klientami
była na jak najlepszym poziomie.
Redakcja: Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia!
Z Sekretarzem Powiatu Opolskiego
rozmawiała Patrycja Kucharska

Chmielaki Nadwiślańskie 2018
Kolejna edycja Chmielaków Nadwiślańskich za nami.
W tym roku odbyły się w dniach 11-12 sierpnia. Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Starosta
Opolski Zenon Rodzik.
Obchody Chmielaków Nadwiślańskich rozpoczęły się
w sobotę 11 sierpnia 2018 r. Tego dnia odbył się panel
szkoleniowy dla producentów chmielu z terenu gmin
Karczmiska, Łaziska i Wilków.
Drugi dzień obchodów święta chmielu, tj. 12 sierpnia
tradycyjnie rozpoczął się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wilkowie. Po zakończeniu mszy uczestnicy
wyruszyli w barwnym korowodzie na plac boiska szkolnego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Korowód poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej,
a za nią kobiety ubrane w regionalne stroje ze Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Gminie Wilków i Stowarzyszenia Kobiet „Rogowianki”. Następnie na scenie głównej odbyło się oficjalne otwarcie imprezy. Wójt Gminy
Wilków Joanna Kowalska powitała zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Starosta
Opolski Zenon Rodzik, Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kuta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Błachnio, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Rozwód, Przewodniczący Rady Gminy Wilków
Henryk Pawłowski, Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Wilków Mariola Filiks, Radni Gminy Wilków,
Burmistrz Józefowa nad Wisłą Grzegorz Kapica, Wójt
Gminy Karczmiska Janusz Goliszek, Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski, Burmistrz Opola Lubelskiego
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Dariusz Wróbel oraz Burmistrz Poniatowej Zygmunt
Wyroślak. Na uroczystość przybył także Burmistrz
Lipska Jacek Wielorański. W uroczystości udział wzięli również: księża Parafii pw. Św. Floriana i Św. Urszuli
w Wilkowie i Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zagłobie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych
gminy Wilków, sołtysi oraz jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Wilków.
Podczas imprezy ogłoszono konkurs na regionalną potrawę stowarzyszeń, które prezentowały swoje specjały na
stoiskach, tj. Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Gminie
Wilków, Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”, Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki”, Stowarzyszenie na rzecz
Ekorozwoju wsi Zakrzów i Stowarzyszenie Wspólnota
Kłodnica. Jury pod przewodnictwem Wicemarszałka
Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapusty podjęło
decyzję o przyznaniu wyróżnień wszystkim produktom,
a każde stowarzyszenie otrzymało bony na nagrodę.
Podczas dalszej części programu na scenie zaprezentowały się zespoły dziecięce ze szkół podstawowych
z terenu gminy Wilków, Stowarzyszenie „Klub Seniora”
w Gminie Wilków i Zespół folklorystyczny „Powiśle”
z Łazisk.
W trakcie uroczystości dokonano także uroczystego
wręczenia wyróżnień dla plantatorów chmielu. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta
w asyście Wójt Gminy Wilków Joanny Kowalskiej wręczyli wyróżnienia: Beacie Lasocie z Kłodnicy, Michałowi
Czajce ze Szczekarkowa i Wojciechowi Kuligowi z Polanówki. Starosta Opolski Zenon Rodzik wraz z Wójt
Gminy Wilków Joanną Kowalską wyróżnienia wręczyli:
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fot. Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie

Romanowi Gawędzie z Kłodnicy, Józefowi Śpiewakowi ze Szczekarkowa, Tomaszowi Kozakowi z Zastowa
Polanowskiego, Robertowi Daczce z Wólki Polanowskiej, Andrzejowi Czajce z Brzozowej, Janowi Wydrze
z Głodna i Pawłowi Popiołkowi z Karczmisk. Kolejne
wyróżnienia wręczyła chmielarzom Wójt Gminy Wilków Joanna Kowalska w asyście Przewodniczącego Rady
Gminy Wilków Henryka Pawłowskiego: Agnieszce Nowaczek z Lubomirki, Marianowi Daczce z Rogowa, Tomaszowi Kalicie z Rybaków, Robertowi Szymczykowi
z Kosiorowa, Andrzejowi Goralowi z Wilkowa Kolonii,
Danielowi Kusiowi z Machowa, Zenonowi Wojtalikowi z Kątów, Kazimierzowi Gizie z Zagłoby, Lucjanowi
Szkutnikowi z Zastowa Karczmiskiego, Wojciechowi
Kusiowi z Zarudek, Stanisławowi Przychodzień z Kępy
Choteckiej, Markowi Kuflowi z Rogowa, Ryszardowi
Kuflowi z Dobrego i Michałowi Goralowi z Wilkowa
Kolonii.
Na najmłodszych uczestników Chmielaków czekało
mnóstwo atrakcji: wesołe miasteczko, dmuchane zjeżdżalnie, animacje dla dzieci, stoiska z zabawkami i słodyczami, z których dzieci bardzo chętnie korzystały.
Gwiazdą wieczoru tegorocznych Chmielaków był Zenon Martyniuk z Zespołem Akcent oraz Zespół MIG.
Podczas występów zespołów tłumy przybyłych gości
tańczyły i śpiewały znane piosenki razem z artystami.
Na scenie, w przerwie między koncertami, najmłodsi
tancerze EMstudio z Opola Lubelskiego zaprezentowali
piękny pokaz tańca towarzyskiego. Dużą dawkę śmiechu dla gości dostarczyli występujący na scenie artyści
z kabaretu „Made in China”. Zespół „Hoyraky”, który
zaprezentował covery znanych przebojów poderwał do
tańca.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła tłumy gości, nie
tylko mieszkańców z terenu powiatu opolskiego, lecz
również osoby przebywające w tych stronach na wakacjach. Dopisała również piękna, słoneczna pogoda.
Obchody Chmielaków Nadwiślańskich 2018 zwieńczył
pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna, która zakończyła się o północy.
Patrycja Kucharska
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Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku
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, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie
12.2 Kształcenie ogólne.
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
w projekcie pozwoli na zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kompetencji, które pomogą w dalszym
rozwoju zawodowym i psychospołecznym.
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 dostania się na wymarzony kierunek studiów. W ramach projektu realizowana jest również grupa zajęć rozwijających zainteresowania przedmiotami matematycznoprzyrodniczymi (biologia, geografia, fizyka, matematyka,
chemia) oraz z wykorzystaniem nowych technologii ICT
(Informatyka XXI wieku, koło multimedialne, grafiki komputerowej), a celem tych zajęć jest umożliwienie
uczniom warunków indywidualnego rozwoju, twórczego
myślenia oraz rozwijania zainteresowań. Uczniowie mają
także szansę skorzystania z zajęć z doradztwa zawodowe-

go 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.
Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku.
W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano 573 godzin
j. angielskiego, 367 godzin matematyki, 184 godzin
przedmiotów przyrodniczych, 66 godzin zajęć informatycznych, 36 godzin zajęć rewalidacyjnych oraz 55 godzin zajęć z doradztwa zawodowego. W sumie do tej pory
w ramach projektu wzięło udział 404 uczniów. W lutym
i marcu przeprowadzony został cykl szkoleń dla kadry
pedagogicznej Zespołu Szkół w Poniatowej, w których
uczestniczyło 26 nauczycieli. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, multimedialny oraz elektroniczny o wartości 234
908,90zł. Wkrótce zostanie zakupiona pozostała część
doposażenia dydaktycznego.
Obecnie trwa rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe
w ramach projektu na rok szkolny 2018/2019. W tym
roku szkolnym zrealizowanych będzie 909 dodatkowych
godzin j. angielskiego, 495 godzin matematyki, 249 godzin przedmiotów przyrodniczych, 102 godziny zajęć
informatycznych oraz 111 godzin doradztwa zawodowego. W ramach projektu 15 nauczycieli weźmie udział
w 2 szkolenia „WebQuest tworzenie i wykorzystywanie
narzędzi pracy dydaktycznej nauczyciela” oraz „Zasoby
i narzędzia w chmurze wspomagające nauczanie języków
obcych”.
Agnieszka Pijanowska
Koordynator projektu

Kolejna edycja staży zawodowych
dla uczniów dobiegła końca
W ramach projektu „Nowoczesna
szkoła zawodowa szansa dla rozwoju
powiatu” uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych im. S. Konarskiego
w Opolu Lubelskim oraz Zespołu
Szkół w Poniatowej odbyli w okresie
lipiec – sierpień 2018 staże zawodowe u pracodawców.
W Zespole Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim na staże zakwali-
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fikowali się uczniowie uczący się w zawodach: technik ogrodnik, technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik usług
fryzjerskich. Łącznie ze wsparcia skorzystało 30 osób. Cała grupa uczniów
odbywała swoje staże na terenie Lublina. Mieli oni zapewnione noclegi
oraz wyżywienie Uczniowie Technikum Ogrodniczego poszerzyli swoje
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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doświadczenie zawodowe w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Staże
z zakresu hotelarstwa oraz żywienia
i gastronomii odbywały się w renomowanych lubelskich hotelach: pięciogwiazdkowym Hotelu Alter usytuowanym w centrum lubelskiego
starego miasta oraz w Hotelu Vesaria.
Przyszli fryzjerzy zdobywali doświadczenie w „Montowni fryzur”- cieszącym się dużą popularnością salonie
fryzjerskim.

Uczniowie odbywający staż w firmie
Metalton G. Olchawski w Poniatowej

Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej – łącznie 25 osób z zawodów
technik mechanik oraz technik informatyk doskonalili swoje umiejętności
zawodowe w wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach mających
swoje siedziby w samej Poniatowej.
Na stanowisku informatyk w firmie
Wentworth Tech, będącej światowym
liderem na rynku oprzyrządowania

do produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych, staże odbyło ośmiu uczniów. Na podobnych
stanowiskach doświadczenie zawodowe zdobywali informatycy w firmie
Orzeł S.A. –wysoko wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie zajmującym
się produkcją granulatu gumowego.
Możliwość odbywania stażu na stanowisku programisty - operatora
CNC zapewniła siedmiu uczniom
firma Metalton G. Olchawski, specjalizująca się w produkcji narzędzi
precyzyjnych. Pawtrans Holding lider w branży transportu płynnych
produktów spożywczych, jedna z najbardziej nowoczesnych flot w całej
Europie, przyjęła na staż 2 uczniów
na stanowisko informatyka.
Staże zawodowe są jednym z zadań projektowych, mających na celu
zwiększane szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy. W roku
2018 tym rodzajem wparcia objętych zostało w sumie 55 osób wyłonionych na drodze rekrutacji. Każ-

dy uczeń za odbycie stażu otrzymał
stypendium w wysokości 1750 zł,
natomiast pracodawca przyjmujący
na staż otrzymał refundację lub dodatek do wynagrodzenia dla osoby
sprawującej opiekę nad stażystami.
Tegoroczna, zakończona już edycja
staży zawodowych była ostatnią przewidzianą w danym projekcie. Łącznie
w roku 2017 oraz 2018 z tej formy
wsparcia skorzystało 95 osób. Wszyscy stażyści nabyli doświadczenie,
które z pewnością zaowocuje lepszym
startem w przyszłe życie zawodowe.
Od października 2018r. w szkołach objętych wsparciem w ramach
projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu”
rozpoczną się liczne szkolenia i kursy
podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Wszystkich chętnych
uczniów zapraszamy do uczestnictwa
w projekcie.
Magdalena Kramek
Koordynator projektu

Projekt pn.: „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uczniowie odbywają również staże w Hotelu Alter w Lublinie

Stażyści pracujący w firmie Pawtrans Holding w Poniatowej
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Rusza modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Przyjdą zmierzyć działkę.
Właścicielu nieruchomości, sprawdź wyniki tych prac.
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim podpisał porozumienie udziału w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób
województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie z 19 powiatami województwa lubelskiego. Wartość projektu realizowanego przez
Powiat Opolski ogółem to kwota 8 824 570,00zł, z czego
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi
85% kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada cyfryzację
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w poszczególnych
powiatach oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e-usług. Jej efektem będzie „ucyfrowienie” niemal
70% powierzchni Województwa Lubelskiego. Wdrożenie
e-usług usprawni pracę urzędu oraz umożliwi świadczenie
niektórych usług dotychczas niedostępnych poza godzinami pracy urzędu. Realizacja projektu pozwoli na poprawę
jakości gromadzonych danych oraz przekształcenie istniejących danych do postaci cyfrowej, co spowoduje zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w drodze
elektronicznej z wykorzystaniem aktualnych, wiarygodnych, spójnych i jednolitych danych zawartych w zmodernizowanych bazach prowadzonych przez administrację
szczebla powiatowego. Cyfryzacja jest ważna, ponieważ
skorzystają z niej wszyscy właściciele nieruchomości oraz
inwestorzy. W powiecie opolskim część zbiorów jest już
opracowana w wersji numerycznej, ale znaczna część ma
jeszcze formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie
wykorzystanie i udostępnianie. Dzięki realizacji projektu
droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji
i kartografii świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim zdecydowanie się skróci. Ponadto
zapewni organom administracji publicznej, mieszkańcom
i przedsiębiorcom dostęp przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do danych oraz informacji gromadzonych w ewidencjach i rejestrach publicznych, a także
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W ramach pozyskanych środków finansowych planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków
oraz założenie baz danych: obiektów topograficznych
(BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Prowadzenie tych baz danych w systemie
teleinformatycznym wymuszają przepisy ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Obecnie na terenie powiatu opolskiego wykonywana jest modernizacja ewidencji
gruntów i budynków wraz z utworzeniem bazy BDOT500
i GESUT w gminie Karczmiska i Józefów nad Wisłą. Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Karczmiska i Józefów nad Wisłą można
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uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim pod numerem
telefonu: 81 8276117 – J. Morek , 81 8276116 – T. Węgrzyn. Natomiast dla gminy Poniatowa (obszar wiejski)
trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy tych
prac zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają
wpływ na bardzo wiele dziedzin, takich jak: oznaczenie
nieruchomości w księgach wieczystych, statystykę publiczną, gospodarkę nieruchomościami, ewidencję gospodarstw rolnych. Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków wykonywana jest w celu doprowadzenia
do zgodności danych zawartych w operacie ewidencji
gruntów, budynków i lokali ze stanem faktycznym.
Przeprowadzenie pomiarów oraz ich weryfikacja z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków
pozwoli wskazać, a następnie wyeliminować szereg nieprawidłowości. Problem słabej jakości danych przestrzennych w ewidencji gruntów i budynków jest szczególnie
widoczny tam, gdzie podstawowym materiałem bazowym są mapy ewidencyjne powstałe na bazie fotomapy
(uczytelnione zdjęcia lotnicze z lat 60-tych). Niedokładne
i mało precyzyjne dane odnoszące się do nieruchomości,
przede wszystkim ich powierzchni, oznaczenia, sposobu
użytkowania, funkcji budynków są przez firmy wykonujące prace sprawdzane, mierzone i w konsekwencji zostaną
uaktualnione. Stanowi to niewątpliwie wymierny rezultat
wykonywanej modernizacji, który w znacznym stopniu
porządkuje stan map geodezyjnych, wprowadza aktualność w rejestrze ewidencji gruntów, co przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Obecnie sytuacja wygląda w ten
sposób, że na wielu nieruchomościach, na których stoją
budynki, grunt jest oznaczony w ewidencji jako rolny.
Więc w przypadku zlecenia geodetom przez mieszkańców
wykonania map do celów projektowych na potrzeby budowy nowych budynków lub realizacji innych przedsięwzięć budowlanych, koszt wykonania mapy znacznie się
zwiększa, gdyż wówczas geodeci mierzą istniejące budynki
i użytki gruntowe na koszt zlecającego. Natomiast wykonanie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków
następuje bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Celem nadrzędnym modernizacji gruntów i budynków jest poprawa jakości gromadzonych danych.
Najważniejszym a często i najtrudniejszym problemem związanym z modernizacją ewidencją gruntów
i budynków jest ustalenie granic nieruchomości.
Przebieg granic działek ewidencyjnych jest wykazany na
mapie tradycyjnej lub w zbiorach mapy numerycznej na
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podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, która to dokumentacja
sporządzona jest w trybie administracyjnym lub sądowym
podczas różnych procesów geodezyjnych i prawnych. Jeśli
dane zawarte w tej dokumentacji są nieaktualne, niewiarygodne lub nie odpowiadają obowiązującym standardom
technicznym, przebieg granic działek ustala się na podstawie terenowych pomiarów geodezyjnych lub terenowych
pomiarów fotogrametrycznych. Wykonawca zajmujący
się ustaleniem przebiegu granic ma obowiązek na 7 dni
przed podjęciem czynności zawiadomić o tym właścicieli
gruntów zarówno prywatnych jak również państwowych
i samorządowych. Jeśli wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie
wstrzymuje czynności ustalenia granic. Obecni przy czynnościach ustalania granic składają do protokołu zgodne
oświadczenie woli. Zgodne wskazanie granic przez właścicieli działek geodeta bierze pod uwagę pod warunkiem,
że nie istnieją choćby szczątkowe dokumenty mówiące
o tym, że granice przebiegały inaczej niż oni wskazują.
Gdy właściciele nie złożą do protokołu zgodnych oświadczeń, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, geodeta
ustala według ostatniego spokojnego stanu posiadania,
pod warunkiem, że ten stan posiadania nie jest sprzeczny
z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach
określających stan prawny. Problem pojawia się wtedy,
gdy między właścicielami działek nie ma zgody. Spory
graniczne nie wstrzymują czynności ustalenia granic. Informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych ujawnia się w bazie danych ewidencyjnych oraz na
wyrysach z mapy ewidencyjnej.
Każdy kto pobiera dane ewidencyjne w postaci np.
wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej, powinien otrzymać dane aktualne i zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym na gruncie.
W praktyce jednak, wśród tych danych występują
niezgodności, wynikające z różnych przyczyn formalno
– prawnych, geodezyjnych. Mogą one dotyczyć przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenie w stosunku
do uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków,
granic i powierzchni użytków gruntowych względem
sytuacji w terenie, oznaczenia użytków gruntowych
w ewidencji gruntów względem faktycznego sposobu
użytkowania czy zmiany sposobu użytkowania. Najważniejszym obiektem ewidencji gruntów i budynków jest
działka, określona w terenie przez granice. Granice działek są kluczowym elementem w zakresie przekształcenia
istniejącej ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej
metodami tradycyjnymi (przez lata były one bowiem
wyznaczane i dokumentowane w bardzo różnorodny
sposób), na nowoczesną - prowadzoną przy zastosowaniu technologii komputerowej. W trakcie modernizacji
te granice nie tylko muszą być przedstawione w postaci
numerycznej, ale także powinny być danymi o jednorodnej dokładności.
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Firma przystępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyłaniana jest zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca po
dokonaniu zgłoszenia prac geodezyjnych w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Opolu Lubelskim przystępuje do analizy materiałów
przekazanych przez zamawiającego. Sporządza mapy
wywiadu terenowego w celu porównania bazy ewidencji
gruntów przekazanej przez zamawiającego z terenem i zaznacza zmiany oraz dokonuje pomiaru zmian. Kolejnym
krokiem w modernizacji jest planowanie dokonania ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Polega to
na zawiadomieniu właścicieli działek wraz z właścicielami
działek sąsiednich do stawienia się, na określony dzień
i godzinę w celu ustalenia przebiegu granic ich nieruchomości. Podczas tej procedury właściciele wskazują zgodny
przebieg granic i w obecności geodety podpisują protokół
ustalenia granic. Po wykonaniu pomiarów wykonawca
opracowuje projekt operatu opisowo-kartograficznego,
który podlega wyłożeniu do wglądu dla osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości
prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowe w Opolu Lubelskim na okres 15 dni roboczych. Starosta podaje do
publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu
wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.
Informacja ta jest wywieszana także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie starostwa i właściwego urzędu gminy, na co
najmniej 14 dni przed terminem wyłożenia oraz ogłasza
je w prasie o zasięgu krajowym. Każdy, czyjego interesu
prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do projektu. Jest to bardzo ważny moment, który większość właścicieli nieruchomości lekceważy nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte
w operacie ewidencji gruntów i budynków są podstawą
do naliczania przyszłych zobowiązań publiczno–prawnych, są przekazywane do ksiąg wieczystych jak również
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pracownicy Starostwa posiadający uprawnienia do rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych stosownie do przepisów
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy modernizacji rozstrzygają
o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu przez strony w toku postępowania administracyjnego.
Następnie zgłaszający uwagi jest informowany o sposobie
rozpatrzenia jego uwag. Po upływie terminu 15 dni roboczych, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego. Każdy czyjego interesu prawnego
dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego zgłaszać zarzuty do
nr 3 (70)  wrzesień 2018
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tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów
starosta rozstrzyga w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie. Do czasu
ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do
gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty,

dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie
są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.

Dożynki Wojewódzkie w Radawcu,
czyli wielkie święto plonów
Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie w Radawcu odbyły się 2 września. Jak co roku, tak i teraz uroczystość przyciągnęła tłumy. Oprócz tradycyjnej części obrzędowej imprezie towarzyszyły wystawy, prezentacje, kiermasze
i koncerty znanych zespołów. Była to również znakomita okazja, aby podziękować za tegoroczne plony.
Uroczystość rozpoczął barwny korowód wieńców dożynkowych, które zaprezentowały gminy z terenu całego
województwa. Dla naszego regionu piękny wieniec dożynkowy przygotowało Stowarzyszenie „Wałowianki” z Wałowic, który nieśli piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisełka” wraz z trenerem Karolem Jaruzelem. Drugi
wieniec dożynkowy, który reprezentował Powiat Opolski przygotowała młodzież Technikum Ogrodniczego
w Kluczkowicach pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tym roku wieniec był w kształcie korony, zostały w nim zastosowane wszystkie gatunki zbóż,
zioła, kwiaty, owoce i warzywa. Wieniec dożynkowy przygotowany przez uczniów Technikum został wyróżniony
dyplomem Marszałka Województwa Lubelskiego. Szkołę
reprezentowała delegacja uczniów z klasy IV TO w składzie: Kamil Górniak, Patryk Kuś, Daniel Lasota oraz Jaś
Wołoszyn z kl. III TO. Opiekunem grupy była pani Edyta
Kubiś - nauczyciel ZSZ Opole Lubelskie.
Na uroczystości dożynowe przybyli: Starosta Opolski
Zenon Rodzik, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Chyła, Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski, Burmistrz
Poniatowej Zygmunt Wyroślak oraz Zastępca Burmistrza
Krystyna Sołdek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Eugeniusz Chyła, Sekretarz Józefowa nad Wisłą
Andrzej Zarębski. W trakcie mszy świętej rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory. Następnie odbył się ceremoniał dzielenia chlebem, który jest symbolem dostatku,
dobrych plonów oraz pomyślność. Nie zabrakło również
występów zespołów ludowych, które dopilnowały, aby
uczestnicy poczuli swojski klimat.
Tegorocznymi starostami dożynek byli: Elżbieta Buła –
laureatka ubiegłorocznego konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2017” w kategorii ogrodnictwo oraz Jerzy Serwinek
– sołtys wsi Pasieki-Kolonii.
Dożynkom towarzyszyła prezentacja powiatów i gmin
województwa lubelskiego, wystawa maszyn rolniczych
i prezentacja drużyn sportowych z Lubelszczyzny. Atrakcją
dla najmłodszych było wesołe miasteczko, animacje i zabawy dla dzieci.
Podczas hucznych uroczystości odbył się konkurs na
najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Komisja, której prze-
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wodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Grzegorz Kapusta miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie
wieńce były wyjątkowe. Ostatecznie w kategorii „tradycyjny wieniec dożynkowy” zwyciężył wieniec sołectwa Zagrody z gminy Żyrzyn. Drugie miejsce w tej samej kategorii
zdobył jednocześnie wieniec gminy Kamionka i gminy
Wojciechów. Trzecie miejsce natomiast, również ex aequo
otrzymał wieniec z Leopoldowa i Ułęża. W kolejnej kategorii „wieniec współczesny” pierwsze miejsce zajął wieniec
z gminy Międzyrzec Podlaski. Na kolejnych miejscach na
podium znalazł się wieniec z gmin Janowiec i Garbów
równocześnie. Trzecie miejsce na podium zajął wieniec
dożynkowy z gminy Michów.
W dalszym programie uroczystości dożynkowych wystąpili znani i lubiani artyści polskiej sceny kabaretowej
– Kabaret Smile z Lublina, a także gwiazdy sceny muzycznej, którzy przyciągnęli liczną publiczność do późnych
godzin wieczornych. Na scenie pojawiła się Kalina Folk,
Łąki Łan, Ania Dąbrowska oraz zespół Pectus. Tegoroczne świętowanie Wojewódzkich Dożynek zakończył pokaz
sztucznych ogni.
Patrycja Kucharska

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich
Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

fot. www.zpp.pl

11 września 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich. Spotkanie miało bardzo wyjątkowy charakter, ponieważ 2018 rok jest rokiem szczególnym dla wszystkich samorządowców – 100 lat
temu Polska odzyskała Niepodległość. 5 czerwca 1998 roku uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym. To właśnie na Zamku
Królewskim 20 lat temu odbyło się uroczyste
wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom
wszystkich powiatów.
Na Zgromadzenie przybyli Delegaci reprezentujący powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu całej Polski, a także goście związani
z samorządem powiatowym poprzez pełnioną
funkcję w przeszłości lub obecnie.
Jednym z punktów Zgromadzenia był moment wręczenia Honorowej Statuetki Związku
Powiatów Polskich wraz z nadanymi tytułami
„Starosta 20-lecia” oraz „Prezydent 20-lecia”.
Uchwałą Nr 5/HS/18 Zarządu 5 kadencji
Związku Powiatów Polskich z dnia 21 maja
2018 roku Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich podczas Jubileuszowej Gali
otrzymał Starosta Opolski Zenon Rodzik, który aktywnie pełni swoją funkcję przez 20 lat.
Patrycja Kucharska
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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Obchody IV Święta Bob(r)u w Karczmiskach
W dniu 5 sierpnia 2018 roku w zespole dworsko – parkowym w Karczmiskach odbyły się uroczyste obchody Dni Karczmisk, czyli IV Święto
Bob(r)u. Uroczystość objęta została
patronatem honorowym Marszałka
Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Starosty Opolskiego Zenona Rodzika. Uroczystość
miała swój wyjątkowy charakter, ponieważ połączona była z obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt
Gminy Karczmiska Janusz Goliszek
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Karczmiska Jacek Nowaczek. W uroczystościach udział wzięli również:
Starosta Opolski Zenon Rodzik,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Opolu Lubelskim Tadeusz Błachnio, Wójt Gminy Wilków Joanna
Kowalska, Sekretarz Gminy Karczmiska Edward Rudnicki, Dyrektor
Zespołu Szkół w Karczmiskach Piotr
Długosz oraz Wicedyrektor Zespołu
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Szkół w Karczmiskach Urszula Raczkiewicz.
Podczas przemówienia Starosta
Opolski Zenon Rodzik nawiązał do
postaci Wincentego Witosa, który
bardzo wiele mówił o życiu w wolnym i demokratycznym kraju. Ponadto Starosta Opolski odniósł się
do patriotyzmu opartego na miłości
do Boga, bliźniego i ojczyzny oraz
wielkiej jedności Państwa Polskiego
w obliczu walki o odzyskanie Polski
Niepodległej.
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Podczas tegorocznych obchodów
nie zabrakło wielu znakomitych występów artystycznych miejscowych
zespołów. Na scenie pojawił się chór
„Corda Cantando”, Dzieci z przedszkola w Karczmiskach, młodzież
z Zespołu Szkół w Karczmiskach,
Kapela Ludowa „Karczmiaki”, a także zespół śpiewaczy Koła Gospodyń
Wiejskich z Karczmisk. W kolejnej
części programu wystąpił zespół „Cyganeria” z Góry Puławskiej i zespół
„Ariadny” z Wąwolnicy. Następnie
na scenie pojawił się zespół „Wytrawni Band” z Katowic.

W trakcie święta tradycyjnie odbyło się rozstrzygnięcie 4 edycji konkursu kulinarnego Apetyty na „Bobrowe” przysmaki i konkursu „Moje
spotkanie z przyrodą”. Podczas zabawy odbył się również konkurs na
najszybsze łuskanie bobu.
Przybyli goście mogli zasmakować
pysznych kulinarnych potraw i produktów regionalnych, a także obejrzeć stoiska promocyjne.
Dużo radości i zabawy najmłodszym uczestnikom imprezy przyniosły animacje dla dzieci, malowanie
twarzy, dmuchańce. Dzieci mogły
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zapoznać się z wozem strażackim
i jego wyposażeniem oraz skorzystać
z wielu innych atrakcji.
Spotkanie w parku zakończone zostało tańcami przy muzyce zespołu
„Retro 432 HZ” z Dęblina.
Na obchody Święta Bobu przybyło
bardzo wielu gości. Dopisała piękna, słoneczna pogoda. Tegoroczne
uroczystości dostarczyły nie tylko
świetnej zabawy, ale również wielu
refleksji dotyczących poczucia patriotyzmu we współczesnym świecie.
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Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu
opolskiego skończyła 100 lat!
Do grona mieszkańców powiatu opolskiego, którzy
mają sto lat dołączyła Pani Salomea Opoka. Mieszkanka
wsi Osiny (gm. Chodel) 29 sierpnia świętowała swoje setne urodziny. To jedna z najstarszych mieszkanek naszego
powiatu.
W tym dniu Jubilatkę odwiedził Wicestarosta Opolski Robert Dąbrowski wraz z Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy Chodel Iwoną Rybak i Sołtysem wsi Osiny Ireną
Piątek. Oprócz życzeń, na ręce 100-latki złożono bukiet
kwiatów, słodkości i listy gratulacyjne. Razem z Panią Salomeą świętowała rodzina, mieszkańcy wsi, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy oraz przybyli goście.
Pani Salomea urodziła się 29 sierpnia 1918 roku w Komaszycach. Miała troje rodzeństwa. W wieku 19 lat wyszła za mąż i urodziła pięć córek. Przez wiele lat była osobą bardzo aktywną społecznie. Stulatka cechuje się dużym
poczuciem humoru i energią życiową, którą może zarażać
innych ludzi.
Z okazji setnych urodzin życzymy Pani Salomei samych
najpiękniejszych chwil, niekończącej się radości z życia
oraz dużo, dużo zdrowia!
Patrycja Kucharska

„Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca”
Dnia 4 września w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się otwarcie wystawy
fotograficznej pt. „Lubelszczyzna
w obiektywie Samotnego Wędrowca” autorstwa Witolda Hadyńskiego.
W spotkaniu wzięło udział liczne
grono miłośników fotografii przyrodniczej. Byli wśród nich członkowie Uniwersytetu III Wieku z Opola
Lubelskiego, władze TO przy ZSZ
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w Opolu Lubelskim, pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu Lub.,
mieszkańcy Osiedla Kluczkowice,
fotografowie oraz goście zaproszeni
przez autora wystawy.
Samotny Wędrowiec – Witold Hadyński zajmuje się fotografowaniem
od wielu lat, w plenerze spędził ponad 600 dni i tysiące godzin, zwiedził
wszystkie województwa i poznał ponad 3,5 tysiąca miejscowości. Zrobił
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tysiące zdjęć, które publikuje w Internecie. Wszystko zaczęło się od pieszych wędrówek po Dolnym Śląsku,
Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim.
Sześć lat pieszo, po kilkanaście godzin
dziennie w trasie. Często śpi w aucie.
Wynajduje ciekawe mało znane miejsca, fotografuje je by dalej promować
w radiu, telewizji na licznych spotkaniach z oglądającymi. Fotografowane
tereny stara się przedstawić w jak naj-
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lepszych ujęciach, by zachęcić do ich
odwiedzenia. Przez wiele lat mieszkał
we Wrocławiu, sześć lat temu przyjechał na Lubelszczyznę i zakochał się
w tym regionie. Obecnie mieszka we
Wrzelowcu. Na naszej wystawie zobaczymy 40 zdjęć, głównie z terenu
Lubelszczyzny. Możemy podziwiać
tu pejzaże w różnych porach dnia
i roku, wschody i zachody słońca,
walory turystyczne i zabytki. Prezentowana wystawa to piękna fotograficzna podróż po naszym regionie.
Wystawa będzie dostępna do oglądania do końca października, w godzinach otwarcia Muzeum.
Jadwiga Religa
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Kluczkowicach

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju
powiatu” w roku szkolnym 2017/2018
W ramach projektu odbyły się następujące działania:
1. W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSZ
• język niemiecki zawodowy 6 osób (1 grupa - 30 godzin)
• szczepieniu w ręku z wykorzystaniem gilotyny szkółkarskiej – 5 osób (1 grupa - 15 godzin)
• niszowe kierunki sadownicze szansą dla młodego rolnika – 8 osób (2 grupy po 30 godzin)
• obsługa gości w restauracji – 8 osób (1 grupa 14 godzin)
• nowoczesny fryzjer tworzenie całej stylizacji – 6 osób
(1 grupa 35 godzin)
-szkolenia dla uczniów
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Zajęcia nowoczesny fryzjer - tworzenie całej stylizacji
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• Hydrosommelier – 5 osób (1 grupa 5 godzin)
• Podejmowanie i prowadzanie działalności gospodarczej
– 8 osób (1 grupa 30 godzin)
• obsługa kasy fiskalnej – 8 osób (1 grupa 30 godzin)
• wykonywanie usług kelnerskich – 8 osób (1 grupa – 50
godzin)
• barman I stopnia – 16 osób (2 grupy – po 32 godziny)
• stosowanie środków ochrony roślin – 30 osób (2 grupy
po 30 godzin)
- kursy dla uczniów
• dekorowanie potraw i stołu z elementami carvingu –
12 osób (2 grupy po 16 godzin)
• serwis specjalny – 18 osób (2 grupy po 9 godzin)
• animator czasu wolnego – 8 osób (1 grupa – 16 godzin)
• wizaż I i II stopnia – 20 osób (1 grupa 80 godzin)
• przedłużanie i zagęszczanie włosów – 10 osób (2 grupy
po 30 godzin)
- szkolenia dla nauczycieli
• kuchnia molekularna – 5 osób (1 grupa – 16 godzin)
- studia podyplomowe dla nauczycieli
• Studia podyplomowe – Grafika komputerowa – 1 nauczyciel
• Studia podyplomowe –zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy – 1 nauczyciel
• Studia podyplomowe - Kreowanie i wizualizacja wizerunku – 2 nauczycieli
2. W Zespole Szkół w Poniatowej
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSZ
• Programowanie aplikacji i baz danych
• Programowanie i budowa robotów
• Grafika komputerowa
- kursy oraz szkolenia dla uczniów:
• „Grafika 3D”- 5 godzin - 16 osób
• „Grafik komputerowy” - kurs certyfikowany- 6 osób,

60 godzin
• „Inżynieria programowania komputerowego CAD” - 6
osób, 60 godzin.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Poniatowej uczestniczyli
dwukrotnie w konferencjach informatycznych odbywający się Lublinie
- studia podyplomowe dla nauczycieli
Studia podyplomowe –
• „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC – 1 nauczyciel
• Studia podyplomowe –Administrowanie sieciami komputerowymi – 1 nauczyciel
Magdalena Kramek

Kurs stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza

Kurs przedłużania i zagęszczania włosów
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Kurs dekorowania potraw i stołu z elementami carvingu
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KONSUMENCIE, POZNAJ SWOJE PRAWA

BEZPIECZNE PRACE W OGRODZIE –
KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ
Trwa sezon prac pielęgnacyjnych
w ogrodach i na działkach. Właściciele koszą trawniki, przycinają
żywopłoty, wkrótce będą usuwać liście. Pomocne są przy tym kosiarki,
podkaszarki, kosy, sekatory, odkurzacze do liści, rozdrabniacze, aeratory,
glebogryzarki. Na zlecenie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy maszyny ogrodowe spełniają
wymagania prawne i techniczne oraz
czy są bezpieczne. Inspektorzy sprawdzili 161 rodzajów maszyn. Weryfikowali dokumenty poświadczające,
że sprzęt spełnia wszystkie wymagania unijnych przepisów i norm bezpieczeństwa. Kontrolowali oznakowanie oraz instrukcje obsługi – jeśli
są one niepełne lub niezrozumiałe,
stwarzają ryzyko, że użytkownik zrobi sobie krzywdę. Sprawdzali też, czy
sprzęt nie ma widocznych wad, np.
źle zamontowanej obudowy lub obluzowanych przewodów.
Inspekcja Handlowa zakwestionowała 35 maszyn ogrodniczych (21,7
proc. skontrolowanych). Najwięcej
nieprawidłowości dotyczyło deklaracji zgodności z unijnymi wymaganiami prawnymi, która musi być
dołączona do każdego urządzenia.
Przykładowo brakowało w niej opisu maszyny czy danych producenta.
Inspektorzy mieli też zastrzeżenia do
instrukcji obsługi – w jednym przypadku w ogóle jej nie było, a w kilku
nie zawierała ważnych ze względu na
bezpieczeństwo użytkownika informacji czy ostrzeżeń. Zdarzały się też
przypadki niewłaściwego oznakowania maszyn.

UOKIK przypomina. Kupujesz
sprzęt do ogrodu? Sprawdź:
• znak CE – to deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania
prawne i techniczne,
• dodatkowe atesty, np. „GS”, TÜV,
VDE – są nieobowiązkowe, świadczą, że poziom bezpieczeństwa
sprawdziła niezależna jednostka,
• stan urządzenia – czy na obudowie
nie ma uszkodzeń, czy starannie ją
zamontowano, czy przewody, przełączniki i osłony są dobrze dopasowane,
• instrukcję obsługi – musi być napisana po polsku, zawierać informacje
o maszynie i producencie oraz wyjaśniać, jak ją bezpiecznie używać,
konserwować, transportować.
Masz wątpliwości lub zastrzeżenia
do sprzętu? Skontaktuj się z Inspekcją Handlową.
Iwona Giza
na podstawie Komunikatu Prasowego
Biuro Prasowe Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

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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Most w Kamieniu
Najważniejsza inwestycja na terenie powiatu opolskiego
w trakcie mijającej kadencji
Przeprawa mostowa na Wiśle w miejscowości Kamień została oficjalnie otwarta w dniu 14 listopada 2015 r. przez
marszałków województw mazowieckiego i lubelskiego – Adama Struzika i Sławomira Sosnowskiego. Most otrzymał imię tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej byłego Marszałka Województwa Lubelskiego oraz posła na
Sejm RP Edwarda Wojtasa.
Inwestycja w postaci budowy mostu i dróg dojazdowych opiewała na
kwotę 215 063 887,36 zł, z czego
179 344 269,28 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 20072013. Roboty budowlane rozpoczęły
się 31 sierpnia 2012 r., a zakończyły
22 czerwca 2015 r. Od dnia 17 października 2015 r. przeprawa jest dostępna dla kierowców.

Parametry techniczne mostu w Kamieniu
Długość wzdłuż płyty: 1.026,60 m
Szerokość: 19,94 m
Most posiada:
• dwa pasy ruchu o szerokości 3,50 m każdy,
• dwa 2,5-metrowe pasy awaryjne,
• chodnik oraz ścieżkę rowerową, mierzące łącznie 4 m,
• obustronne oświetlenie uliczne,
• ekrany akustyczne,
• dwie drogowe stacje pogodowe wraz z tablicami o zmiennej treści.
W pobliżu przeprawy mostowej znajdują się:
• zatoka autobusowa,
• miejsce do ważenia pojazdów,
• infrastruktura zapewniająca dojazd do obwałowań Wisły.

