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Absolutorium
dla Zarządu Powiatu
Kolejny inwestycyjny rekord!
FLORIANY 2018
Uroczyste obchody
Dnia Strażaka w Powiecie Opolskim

Rozwojowa
Gmina Poniatowa

Umowa na kolejny remont
drogi powiatowej podpisana

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje,
że przeznaczono do sprzedaży nieruchomości stanowiące
prawo własności Powiatu Opolskiego

1) nieruchomości rolnej niezabudowanej określonej
w ewidencji gruntów dla obrębu 19-KluczkowiceOsiedle jako działka nr 100 o powierzchni 3,14 ha.
Działka użytkowana jako grunt rolny sklasyfikowany
w klasie II – 2,10 ha i III – 0,83 ha oraz las – na pow.
0,21 ha. Działka położona jest na skraju zabudowy wsi
Góry Kluczkowickie w terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną i wodociągową z dostępem do drogi
publicznej asfaltowej, w otoczeniu gruntów rolnych
z rozproszoną zabudową siedliskową i lasu;
2) nieruchomości rolnej niezabudowanej określonej
w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-Osiedle jako działka nr 106 o powierzchni 5,97 ha wraz
działką przynależną jako droga nr 105 o powierzchni
0,19 ha. Nieruchomość położona w otoczeniu lasu oraz
terenów upraw rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową, sklasyfikowaną jako grunt rolny klasy II – 3,48
ha, IIIa – 1,98 ha i lasu – LsIV – 0,51 ha z przewagą
gatunku klonu. Działka nie posiada bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej, który jest zapewniony
poprzez działkę nr 105 wykazaną w rejestrze gruntów
jako droga gruntowa łącząca działkę nr 106 z drogą publiczną utwardzoną tłuczniem.
3) nieruchomości rolnej niezabudowanej określonej
w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-

Osiedle jako działka nr 112 o powierzchni 10,34 ha.
Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie
gruntów rolnych z rozproszoną zabudową wsi Góry
Kluczkowickie, sklasyfikowana jako grunt orny klasy
RII 10,17 ha i IIIa 0,17ha, z dwóch stron przylega
do dróg publicznych. Działka o kształcie prostokątnym
stanowiącym teren płaski przez który przebiega linia
energetyczna napowietrzna 15 kV.
Osoby zainteresowane nabyciem wymienionych nieruchomości proszone są o śledzenie strony internetowej Powiatu Opolskiego (www.opole.lublin.pl) oraz Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu
Lubelskim (www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl, zakładka „Przetargi” – „sprzedaż mienia”) – na powyższych
stronach zostanie w najbliższym czasie opublikowane
ogłoszenie o terminach związanych ze sprzedażą w/w nieruchomości.
Wszelkich informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu Powiatu Opolskiego udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4,
III piętro, pok. 312, tel. 81 827 61 22.

Ruszy przebudowa drogi powiatowej
Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska
W dniu 15 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
i Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy
Podgórski podpisali umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr
2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska na odcinku od km
5+660 do km 10+141 długości 4,481
km. Droga zostanie zrealizowana
w ramach projektu pn.; „Wygodniej,
szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa
lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną
do regionalnych i subregionalnych
centrów rozwoju”.
Projekt obejmuje realizację zadań
inwestycyjnych na terenie 20 powiatów ziemskich województwa lubel-
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skiego. Liderem projektu jest Powiat
Lubelski.
Przedsięwzięcie w powiecie opolskim rozłożone jest na dwa lata. Rozpocznie się w 2018 r. i zakończy się
z końcem 2019 r. Całkowity koszt to
5 335 502,15 zł.
Zakres robót na drodze powiatowej
będzie obejmował nową nawierzchnię asfaltową. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Będą wykonane
pobocza z kruszywa i chodnik o szerokości 2 m. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania
z drogami poprzecznymi. Wyremontowanych zostanie 19 zjazdów publicznych i 54 zjazdy indywidualne
z kostki brukowej.
Aneta Dąbrowska
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Finanse Powiatu Opolskiego za 2017 r. podsumowane:

Mamy kolejny inwestycyjny rekord!
W 2017 r. z budżetu Powiatu Opolskiego na inwestycje przeznaczonych zostało blisko 12 mln zł, co stanowiło
22,5% wszystkich wydatków. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim zdecydowaną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium.

Finanse Powiatu Opolskiego za 2017 r. podsumowane:

W dniu 25 maja w Starostwie Powiatowym w Opolu przesunięcia na późniejszy czas realizacji niektórych zadań
Lubelskim odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu. z projektów oświatowych. Sprawozdanie finansowe oraz
Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym przedmiotem sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r.,
pracy radnych była ocena i opiniowanie zeszłorocznej dzia- przed poddaniem ich pod głosowanie przez Radę Powiatu,
łalności Zarządu Powiatu – samorządowcy głosowali nad zostały szczegółowo zanalizowane przez Regionalną Izbę
W 2017 r. z budżetu Powiatu Opolskiego na inwestycje przeznaczonych zostało blisko
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i sprawozda- Obrachunkową w Lublinie oraz pięć stałych komisji Rady.
12 mln zł, co stanowiło 22,5% wszystkich wydatków. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim
nia z wykonania budżetu Powiatu oraz nad udzieleniem Zarówno RIO, jak i komisje, pozytywnie zaopiniowały
zdecydowaną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium.
Zarządowi absolutorium. Przeprowadzone obrady, a także przedłożone dokumenty. Regionalna Izba Obrachunkowa
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Mamy kolejny inwestycyjny rekord
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OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Wydatki na inwestycje Powiatu Opolskiego
w latach 2015-2017
22,5%
16,5%

7,35 mln zł

rok 2015

18,6%

8,84 mln zł

Wskaźnik
inwestycyjny
11,77 mln zł
Łączne wydatki
inwestycyjne

rok 2016
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rok 2017
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Flasińska odczytała
treść uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
dla Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim.

29 zadań inwestycyjnych zrealizowanych
W trakcie ubiegłego roku kalendarzowego Powiat Opolski zakończył wykonanie 29 zadań inwestycyjnych, spośród których 17 związanych było z infrastrukturą drogową.
Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom udało się m.in.
zmodernizować ponad 13 km dróg powiatowych, a także
partycypować w przebudowie drogi gminnej na odcinku
ok. 2,5 km. W wyniku wykonania zadań polegających na
przebudowie chodników, znacznej poprawie uległ stan
techniczny ponad 1,4 km ciągów pieszych. W 2017 r.
Powiat Opolski poniósł również wydatki związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej zakończony w ubiegłym roku projekt opiewał na prawie na
7,6 mln zł. Zarówno za sprawą działań Zarządu Powiatu
w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, jak i dzięki
wsparciu finansowemu wszystkich samorządów gminnych
z terenu powiatu, udało się pozyskać z zewnątrz kwotę blisko 6,32 mln zł. Przewodniczący Zarządu podkreślał, że
choć życzylibyśmy sobie, aby ukończonych przedsięwzięć
inwestycyjnych było jak najwięcej to równocześnie zawsze
należy pamiętać, że wszystkie prowadzone inwestycje muszą mieć umocowanie w realiach budżetowych.
BUDŻET POWIATU OPOLSKIEGO W 2017 ROKU
ZREALIZOWANE DOCHODY:
Główne źródła dochodów:
− subwencja ogólna:
− udziały w PIT:
− dotacje na zadania zlecone:
− pomoc finansowa z gmin na zadania inwestycyjne:
− opłata komunikacyjna:
− środki stanowiące refundację wydatków poniesionych
w 2016 r. na realizację inwestycji w ramach PROW:
Ogółem środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych:

49.309.175,66 zł

ZREALIZOWANE WYDATKI:
Wydatki inwestycyjne:
w tym wydatki na infrastrukturę drogową:

52.311.776,07 zł
11.766.867,52 zł
5.937.398,23 zł

WYNIK BUDŻETU:
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21.842.637,00 zł
6.473.600,00 zł
8.940.134,41 zł
2.754.221,28 zł
1.167.391,75 zł
1.600.129,00 zł
6.317.756,67 zł

deficyt w wysokości 3.002.600,14 zł

PRZYCHODY:
W tym:
− wolne środki, które powstały z lat ubiegłych:
− przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:

8.413.779,06 zł

ROZCHODY:
W tym:
− spłata zaciągniętych kredytów:
− spłata pożyczek na prefinansowanie PROW:

4.079.629,00 zł

WOLNE ŚRODKI BUDŻETU NA KONIEC 2017 r. :

1.331.549,65 zł

1.713.779,06 zł
6.700.000,00 zł

2.479.500,00 zł
1.600.129,00 zł

Najważniejsze informacje na temat wykonania budżetu Powiatu
Opolskiego za rok 2017 przedstawiła zebranym Skarbnik Powiatu
Małgorzata Różyło.

Ponad 2,2 mln zł nadwyżki operacyjnej.
Niższy od zakładanego deficyt budżetowy
W wyniku realizacji budżetu Powiatu Opolskiego na
2017 r. udało się wypracować dosyć dużą nadwyżkę
operacyjną opiewającą na 2.209.927,35 zł. Na etapie
planowania budżetu zakładano, że możliwa do osiągnięcia wielkość będzie oscylować w okolicach 520 tys. zł.
Wypracowanie większej nadwyżki operacyjnej przekłada
się na korzystniejsze wskaźniki będące podstawą do wyliczania wieloletniej prognozy finansowej, co w konsekwencji daje szersze możliwości planowania inwestycji.
Szczególnie ważny przy tak dużych nakładach inwestycyjnych, jakie zostały poczynione, jest również fakt, że
udało się zrealizować niższy o 1,13 mln zł deficyt budżetowy – planowany początkowo deficyt opiewał na 4,13
mln zł, a faktycznie wykonany wyniósł nieco ponad
3 mln zł. Jak zwraca uwagę Skarbnik Powiatu Małgorzata Różyło, aktualny poziom zobowiązań należy uznać za
w pełni bezpieczny jeżeli chodzi o stabilność finansową
Powiatu, zaś samo zadłużenie jest obecnie niczym złym
dla samorządu, gdyż pozwala maksymalnie wykorzystać
fundusze z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Ponad 4 mln zł zadłużenia
z lat ubiegłych spłacone
Powiat Opolski w 2017 r. spłacił zaciągnięte w latach
ubiegłych zobowiązania w postaci pożyczek i kredytów
opiewających na blisko 4,08 mln zł. Terminowa obsługa
zadłużenia przy równocześnie znacznych nakładach inwestycyjnych oraz wypracowaniu nadwyżki operacyjnej
potwierdza stabilną obecnie sytuację finansową Powiatu.

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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3,5 mln zł pomocy finansowej
dla Powiatowego Centrum Zdrowia
W ubiegłym roku kalendarzowym Powiat Opolski
przeznaczył 3,5 mln zł na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim. Jak wyjaśniał
Starosta Opolski Zenon Rodzik, działania te wynikały
z poczucia odpowiedzialności za szpital i były konieczne
z uwagi na jego problemy finansowe. Spółka bez pomocy
z zewnątrz nie była w stanie sama wywiązać się z obowiązku zapewnienia podwyżek dla personelu. Wyższe wynagrodzenia osób zatrudnionych w ochronie zdrowia zostały
wymuszone przez zmiany przepisów, ale nie pociągnęło

to za sobą odpowiedniego zwiększenia środków finansowych, jakimi dysponują placówki – kontrakty z NFZ
zostały zapowiedziane na dotychczasowym poziomie. –
Uznaliśmy, że musimy wesprzeć Spółkę środkami i stąd też
zdecydowaliśmy się dokapitalizować ją kwotą 3,5 mln zł, ponieważ takie fundusze były możliwe do przeznaczenia na ten
cel. Zakładamy, że w ciągu najbliższych kilku lat będzie to
docelowo kwota 9 mln zł. – tłumaczył podczas sesji Starosta
Opolski - Poprzedni rok to zatem zarówno dużo inwestycji
na miarę możliwości Powiatu, jak i jednorazowe, odważne, ale równocześnie w dalszym ciągu bezpieczne, wsparcie
szpitala.

Jakie zadania inwestycyjne zostały
zrealizowane w 2017 roku?
Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:
• Przebudowa drogi powiatowej Józefów nad Wisłą – Boiska
– Dzierzkowice
• Dotacja dla Gminy Opole Lubelskie – przebudowa ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim
• Przebudowa drogi powiatowej Wąwolnica – Poniatowa na
odcinku ul. Fabrycznej w Poniatowej
• Przebudowa drogi powiatowej Głusko – Wolica – Kowala
• Przebudowa drogi powiatowej Wrzelowiec – Chruślina Idalin (odcinek o długości 0,89 km)
• Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami przez
rzekę Wyżnica w miejscowości Bór
• Przebudowa drogi powiatowej Józefów – Chruślina –
Wierzbica na odcinku ul. Urzędowskiej w Józefowie nad
Wisłą
• Przebudowa drogi powiatowej Wrzelowiec – Chruślina Idalin (odcinek o długości 1,25 km)
• Przebudowa drogi powiatowej Leonin – Wandalin
• Przebudowa drogi powiatowej Kazimierz Dolny – Dobre
– Wilków
• Przebudowa drogi powiatowej Zagajdzie – Rogów – Wólka
Polanowska - Kosiorów
• Przebudowa drogi powiatowej Granice – Świdno
• Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami w ciągu
drogi powiatowej Chodel – Ratoszyn – Borzechów w miejscowości Kożuchówka – przygotowanie dokumentacji
• Przebudowa drogi powiatowej Chodel – Ratoszyn – Borzechów w zakresie przebudowy nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą gminną w Ratoszynie Pierwszym
• Przebudowa drogi gminnej na odcinku Opole Lubelskie –
Baba
• Przebudowa drogi powiatowej Opole Lubelskie – Skoków
– Białowoda – Kolonia Boby
• Przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska
Pozostałe zadania inwestycyjne:
• Dokapitalizowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Droga powiatowa nr 2639L w Kolonii Boiska

Droga powiatowa nr 2552L w Poniatowej (ul. Fabryczna)

Droga powiatowa nr 2636L w Kluczkowicach
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• Dofinansowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
• Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Wilków –
Zagłoba – Łaziska
• Przebudowa drogi powiatowej Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Urządków
• Pokrycie pergoli w budynku Zespołu Szkół w Poniatowej
• Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”
• Dotacja dla jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego
na zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznej odzieży ochronnej, chemicznych środków gaśniczych, współfinansowanie zakupu urządzeń i sprzętu
przeciwpożarowego, ewentualnie kontenerów do ich przechowywania, zakup materiałów i wyposażenia
• Wykonanie ogrodzenia w budynku przychodni zdrowia
w Urządkowie
• Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego
• Dotacja dla Gminy Opole Lubelskie na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego
do decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim – zabezpieczenie przed zadymieniem pionowej drogi
ewakuacyjnej poprzez wydzielenie klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub
służące do usuwania dymu – dokumentacja techniczna”
• Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

Most w ciągu drogi powiatowej nr 2639L w miejscowości Bór

Elżbieta Lejwoda

Autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

„Dni zawilca”
w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach
W dniach 16-20 kwietnia 2018
roku w Muzeum Regionalnym
w Kluczkowicach odbyła się druga
edycja zajęć przyrodniczych pn. „Dni
zawilca”.
W spotkaniu z dziećmi i młodzieżą uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, który zachęcał
uczestników do poznawania regionu oraz odkrywania miejsc cennych
przyrodniczo. Tajniki przyrody poznawali dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych z Kępy Piotrawińskiej,
Konopnicy, Poniatowej, Rogowa,
Wilkowa i Zagłoby. Lekcje prowadzili pracownicy Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Środowiska Starostwa
Powiatowego w Opolu Lubelskim,
Nadleśnictwa Kraśnik, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie oraz
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Zajęcia w pracowni przyrodniczej
- fot. Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
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pracowników Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych – Oddziału
Zamiejscowego w Lubartowie.
Zajęcia zostały podzielone na dwie
części: pierwsza część teoretyczna
miała miejsce w pomieszczeniach
muzealnych Pałacu Jana Kleniewskiego oraz Pracowni Pałacowej,
która wyposażona jest w mikroskopy, podręczniki, plansze edukacyjne, kolekcje skał, drewien z drzew
rosnących w parku i skamieniałości.
Znaczną ilość czasu poświęcono na
zaprezentowanie szkodników żyjących w lasach, głównie kornika
ostrozębnego. Uczestnicy omawiali także jego biologię i zwalczanie,
a na zakończenie pod mikroskopem
uczniowie mogli zobaczyć przedstawicieli tego gatunku.

Druga część zajęć przyrodniczych
odbywała się na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego na
szlaku „Zawilcowe Doły”. Uczestnicy zostali wyposażeni w lornetki, lupy, kompasy, przewodniki do
oznaczania roślin i zwierząt oraz pojemniczki z lupami na okazy przyrodnicze.

Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej zostało sfinansowane ze środków
Powiatu Opolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
w ramach projektu „Poznajemy mikroświat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”.
Patrycja Kucharska

Zajęcia praktyczne w parku - fot. Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

Uroczyste pożegnanie
Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim
20 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim
insp. Krzysztofa Oszusta, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Starosta Opolski Zenon Rodzik, Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak, Prokurator Rejonowy Marzena
Czopek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim bryg. Piotr Ołówek, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Andrzej Fereniec, Sekretarz Gminy Chodel Roman Stępniak, Sekretarz Gminy
Józefów nad Wisłą Andrzej Zarębski, przedstawiciel Gminy
Wilków Kinga Dzierżak, zastępca Nadleśnictwa Kraśnik Elżbieta Batorska oraz policjanci i pracownicy opolskiej policji.
Insp. Krzysztof Oszust przepracował w Policji 35 lat. Od 4
lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Opolu
Lubelskim.
Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz
wprowadzenia sztandaru jednostki, z którym pożegnał się
odchodzący na emeryturę Komendant. Odczytano rozkaz
personalny o zwolnieniu ze służby w Policji.
Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim,
z którymi miał przyjemność współpracować, a przede wszystkim z policjantami i pracownikami podległej jednostki za ich
trud i pracę, dzięki której powiat opolski stał się bezpieczniejszy. Podziękowania złożył wszystkim samorządowcom za
przychylność, zrozumienie, realizację różnych przedsięwzięć
oraz wsparcie w dofinansowywaniu opolskiej policji.
Patrycja Kucharska
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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Dzień otwarty w Zespole Szkół w Chodlu
26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół w Chodlu odbyły się Dni Otwarte, które tradycyjnie zachęcały absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki. Zainteresowanie było duże, a każdy gimnazjalista, który stoi przed trudnym wyborem szkoły ponadgimnazjalnej mógł zobaczyć, jaki zawód można zdobyć, ucząc się w Zespole Szkół
w Chodlu.
W spotkaniu udział wziął Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, Dyrektor Zespołu Szkół w Chodlu Janusz
Kobiałka, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Młodzież
gimnazjalną przywitał Dyrektor szkoły oraz uczniowie.
Nikt się nie nudził, gdyż program Dnia Otwartego zakładał wiele atrakcji: pokaz filmu o szkole i prezentacji multimedialnej o kierunkach kształcenia i konkurs wiedzy
z zakresu budownictwa. Uczniowie odegrali również scenki „na wesoło”. Absolwenci gimnazjów mieli możliwość
wziąć udział w konkursie polegającym na zbudowaniu na
czas konstrukcji z cegieł i wapna. Konkurs wzbudził bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi.
W nowym roku szkolnym Zespół Szkół w Chodlu proponuje następujące kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym oraz przyrodniczym, Technikum o specjalności technik budownictwa
i technik pojazdów samochodowych, a także Szkoła Branżowa I Stopnia w dowolnie wybranym zawodzie. Ponadto
oferta edukacyjna szkoły została poszerzona o klasę mundurową – wojskową.
Patrycja Kucharska

Te lata minęły jak jeden dzień…
Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych
Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się to ważne wydarzenie, jakim jest zakończenie
roku klas maturalnych. Choć uroczystość odbywa się co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny charakter. 27
kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy kolejne roczniki uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim,
Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, Zespołu Szkół w Chodlu oraz Zespołu Szkół w Poniatowej.
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ufundował nagrody dla wyróżnionych absolwentów.
W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli: Starosta Opolski Zenon Rodzik, Wicestarosta Robert Dąbrowski
oraz Członek Zarządu Powiatu Paweł
Grabek. Rangę wydarzenia podnosiła obecność sztandarów szkolnych i
zachowanie ceremoniału. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniach był czas na przemówienia.
Słowa do absolwentów skierowały
władze powiatu, dyrekcja, uczniowie
szkół oraz przewodniczący rad rodziców. Absolwenci wyrazili wdzięczność dla dyrekcji, nauczycieli oraz
wychowawców. Podziękowali za
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chwile wsparcia, podtrzymywania na
duchu, a przede wszystkim za mobilizację do nauki. Maturzyści pamiętali
również o pracownikach administracji i obsługi szkoły. Słowom wdzięczności w tym dniu nie było końca, a
jej zewnętrznym wyrazem były kwiaty oraz upominki dla dyrektorów,
wychowawców oraz nauczycieli.
Zwieńczeniem uroczystych pożegnań klas maturalnych były występy artystyczne uczniów młodszych
klas, którzy dostarczyli wielu emocji,
śmiechu oraz chwil wzruszeń.
W roku szkolnym 2017/2018 LiOPOLSKA GAZETA POWIATOWA

ceum Ogólnokształcące w Opolu
Lubelskim ukończyło 46 absolwentów, Zespół Szkół w Poniatowej 52
uczniów, Zespół Szkół w Chodlu 21,
natomiast Zespół Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim pożegnał w tym
roku 86 uczniów.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z
uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych ze szkół z terenu powiatu opolskiego.
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Patrycja Kucharska

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim

Zespół Szkół w Chodlu

Zespół Szkół w Poniatowej
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Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
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Nagroda główna GRAND PRIX dla chóru Szczygiełki Grandi
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej
I miejsce - Złoty Dyplom wraz ze statuetką oraz główną
nagrodę konkursu GRAND PRIX, a także nagrodę pieniężną za najwyższą punktację.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
artystycznych.
Patrycja Kucharska

fot. tykocin24-online.pl

12 maja 2018 roku w kościele pw. Świętej Trójcy w Tykocinie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze”. Do konkursu przystąpiło 21
chórów z terenu całej Polski. Utwory wykonywane były
o tematyce religijnej.
Chór Szczygiełki Grandi z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, pod dyrekcją Joanny Garbacz zdobył

Eliminacje powiatowe

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 1
w Opolu Lubelskim odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
o puchar Starosty Opolskiego. W eliminacjach powiatowych udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego.
Ogólnopolski Turniej został zorganizowany przy
współpracy Starosty Opolskiego z Komendą Powiato-

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

wą Policji w Opolu Lubelskim. Celem konkursu było
podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Eliminacje
na szczeblu powiatowym polegały na rozwiązaniu testów
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokonania
toru przeszkód i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
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W kategorii szkół podstawowych drużyny uzyskały następujące miejsca:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Wisłą
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Ratoszynie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Zagłobie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Karczmiskach
W kategorii szkół gimnazjalnych klasyfikacja była następująca:
I miejsce – Gimnazjum w Józefowie nad Wisłą
II miejsce – Gimnazjum w Ratoszynie
III miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Opolu Lubelskim
IV miejsce – Gimnazjum w Karczmiskach
Uroczystego wręczenia dyplomów, pucharów oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców dokonał Starosta Opolski Zenon Rodzik oraz p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Opolu Lubelskim kom. Leszek Wierzejski. Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci plecaków oraz kasków rowerowych.
Zwycięzcom eliminacji powiatowych serdecznie gratulujemy.
Patrycja Kucharska

„Śpiewający Słowik”

– młodzi artyści prezentują swoje umiejętności w konkursie wokalnym
W dniu 17 maja w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Tego dnia poznaliśmy również
pięć wokalistek, które w dniach 23 i 24 maja reprezentowały nasz powiat w etapie wojewódzkim konkursu
w Rykach – zostały nimi: Zuzanna Gajor, Julia Wiczuk, Amelia Lasota, Aleksandra Rutyna i Dominika Majcher.
Honorowy patronat nad etapem powiatowym konkursu objął Starosta Opolski Zenon Rodzik.
Kategoria I (6-10 lat)
I miejsce: Zuzanna Gajor,
II miejsce: Jakub Błażejczyk,
III miejsce: Wojciech Grabek,
Wyróżnienie:
Zuzanna Pączek,
Oliwier Zawół, Martyna Smaga, Marlena Duda, Mikołaj Kramek.
Kategoria II (11-13 lat)
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I miejsce: Julia Wiczuk,
II miejsce: III miejsce: Amelia Bakalarz.
Wyróżnienie: Julia Wrona, Julia Rola.
Kategoria III (14-16 lat)
I miejsce: Amelia Lasota, Aleksandra
Rutyna,
II miejsce: Dominika Majcher,
III miejsce: Kornelia Szlachetka.
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Wyróżnienie: Kacper Skóra, Kinga
Charchuła.
Pięć wokalistek, które otrzymały
nominacje do finału wojewódzkiego
konkursu zostały wytypowane przez
komisję konkursową spośród osób nagrodzonych.
Dla wszystkich wykonawców przygotowano pamiątkowe dyplomy, zaś
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fot. Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

dla zdobywców pierwszych
miejsc Powiat Opolski ufundował nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
Laureatom konkursu dyplomy
i nagrody wręczył Wicestarosta
Opolski Robert Dąbrowski.
Organizatorem
konkursu
„Śpiewający Słowik” jest corocznie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Festiwal ma na
celu m.in. prezentację dorobku
artystycznego solistów, popularyzację śpiewania piosenek oraz
wymianę pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów
i nauczycieli.
Elżbieta Lejwoda

Zajęcia przyrodnicze pn. „Dni pszczoły”
w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach
W dniach 14-22 maja 2018 roku, w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach odbyły się zajęcia przyrodnicze
pt.: „Dni pszczoły”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie, pracowników Nadleśnictwa Kraśnik, pracowników Technikum
Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim wraz z pracownikami Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i pszczelarza Karola Marcinkowskiego.
W warsztatach wzięła udział młodzież i dzieci ze szkół
podstawowych w Kępie Piotrawińskiej, Zakrzowie, Konopnicy, Kowali, Wilkolasie i Józefowie nad Wisłą. Tematyka zajęć skupiała się na życiu oraz znaczeniu pszczół
dla przyrody i człowieka. Zajęcia składały się z trzech
części:
Zajęcia w Muzeum – wykład i pogadanka z prezentacją multimedialną na temat pszczół, zapoznanie się z ich
wyglądem, budową, zwyczajami oraz pracą; prezentacja
pracy i stroju pszczelarza, poznanie znaczenia pszczół dla
przyrody i człowieka; omówienie bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami; prezentacja produktów pszczelich;
Zajęcia w plenerze – szukanie roślin miododajnych
za pomocą przewodników roślin; obserwowanie pszczół
i kwiatów pod lupą; zapoznanie z budową kwiatu; oglądanie pasieki szkolnej w Kluczkowicach – zapoznanie się
z budową ula z zewnątrz i od środka;
Podsumowanie zajęć w siedzibie Muzeum – utrwalanie
nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, układanie puzzli przyrodniczych, wspólne gry i zabawy z kołem fortuny o tematyce pszczoły.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych w plenerze. Podczas wykładu pilnie słuchali prelegenta, zadawali pytania,
czynnie uczestniczyli w pokazie stroju i wyposażenia
pszczelarza. W plenerze, wyposażeni w odpowiedni sprzęt
– lupy i przewodniki roślin, wspólnie poszukiwali roślin
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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miododajnych, przedstawicieli pszczołowatych oraz z bliska podziwiali misterną pracę pszczół.
Organizując zajęcia przyrodnicze „Dni pszczoły” mieliśmy na celu przekazać uczniom jak największą wiedzę
o pszczołach i przede wszystkim uwrażliwić dzieci na
problem ochrony tych bardzo ważnych dla naszego życia owadów. Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie
sprawę z tego, jak pożyteczne i niezbędne do zachowania
życia na Ziemi są pszczoły. Jego słynny cytat o tym, że
jeśli na świecie zabrakłoby pszczół, ludzkości zostałoby
jedynie kilka lat życia, jest powtarzany w wielu publikacjach, opisujących znaczenie pszczół w przyrodzie.
Na koniec spotkania przedstawiciele szkół na pamiątkę przeprowadzonych warsztatów otrzymali symboliczne
dyplomy.
Wszystkim uczestnikom zajęć dziękujemy za czynny
udział w warsztatach i z miejsca serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w przyszłym roku.
Jadwiga Religa

Wojewódzkie Święto Sadów w Józefowie nad Wisłą
Święto Jabłka Józefowskiego
20 maja 2018 roku, jak co roku odbyło się Wojewódzkie Święto Sadów w Józefowie nad Wisłą. Świętowali
sadownicy, mieszkańcy powiatu opolskiego, a także chętni goście. Obchodom towarzyszyły stoiska promocyjne
produktów regionalnych, a także występy sceniczne różnych zespołów. Należy zaznaczyć, że tegoroczne obchody
Święta Sadów miały wyjątkowy charakter, gdyż 19 kwietnia 2018 roku jabłko józefowskie zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wojewódzkie Święto Sadów
miało na celu przedstawienie tradycji regionu.
Przeddzień oficjalnych obchodów
uroczystości Święta Sadów, 19 maja,
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyła
się konferencja sadownicza. Podczas
spotkania zgromadzeni goście mogli
zapoznać się z zagadnieniami doty-
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czącymi zapobiegania i zwalczania
parcha jabłoni, skutecznej ochrony
przed agrofagami, odpowiedniego nawożenia sadów i jagodników,
a także zatrudniania cudzoziemców.
Wśród wykładowców pojawili się
między innymi przedstawiciele In-
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stytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy
w Opolu Lubelskim.
Program obchodów Wojewódzkiego Święta Sadów w dniu 20 maja
rozpoczął się od VII Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej
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zefowie nad Wisłą oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Główną atrakcją
wieczoru były występy zespołów cieszących się bardzo dużą popularnością - Sławomira oraz Czadomena.
Święto Sadów w Józefowie nad Wisłą zgromadziło około 13 tys. uczestników, co roku cieszy się bardzo dużą
popularnością. Nie bez znaczenia są
również występy znanych zespołów,
które skupiają wokół siebie rzesze
ludzi. Święto Sadów ma swoją dłu-
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goletnią tradycję i wpisało się na stałe
w kalendarz imprez Lubelszczyzny.
Powiat Opolski rozciąga się na
powierzchni około 804 km2, jest to
jeden z najpiękniejszych obszarów
kraju, który w głównej mierze cechują tereny rolnicze. Na wskaźnik
znakomitej jakości rolniczej składa
się przede wszystkim jakość gleb, warunki wodne, agroklimat oraz rzeźba
terenu.
Patrycja Kucharska

fot. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”
w Opolu Lubelskim, Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

i Młodzieżowej „Złota cyraneczka”.
W zmaganiach udział wziąć mogli uczniowie z klas podstawowych,
gimnazjalnych oraz średnich. Do
rywalizacji przystąpiło łącznie ponad 30 uczestników. Zwyciężczynią
w I grupie wiekowej, tj. klas IV-VI
szkół podstawowych została Maja
Woroniecka z Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej.
Laureatką w II kategorii wiekowej
klas VII szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych i średnich została Dominika Majcher ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. W trzeciej
kategorii zwyciężył Zespół „JUST
NOW” z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Ze
względu na bardzo wysoki poziom
występów artystycznych wyłoniono
także wykonawców, którzy otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz
pamiątkowych statuetek ufundowanych przez Powiat Opolski.
Podczas oficjalnego otwarcia Wojewódzkiego Święta Sadów zgromadzonych gości powitali między innymi: Burmistrz Józefowa nad Wisłą
Grzegorz Kapica, Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Poseł do Parlamentu
Europejskiego Krzysztof Hetman
oraz Starosta Opolski Zenon Rodzik. W trakcie przemówień Starosta Opolski Zenon Rodzik skierował
słowa uznania dla sadowników, którzy poprzez ciężką pracę przyczyniają
się do rozwoju rolnictwa w każdym
zakątku powiatu. Wszystkim rolnikom przekazał podziękowania za
trud i zaangażowanie, życząc, aby
zbliżający się sezon owocowy był pomyślny dla lokalnych gospodarstw.
Po zakończeniu przemówień wręczono również wyróżnienia i nagrody
dla sadowników w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z jabłek.
W trakcie trwania imprezy zaprezentowały się zespoły lokalne, takie
jak: zespół śpiewaczy i kapela „Józefowiaki”, zespół „Tabor” i dziecięcy zespół taneczny działający przy
Gminnym Centrum Kultury w Jó-
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Rodzicielstwo zastępcze szansą na szczęśliwe dzieciństwo
Podaruj siebie – zostań rodzicem zastępczym
Każdy człowiek przez okres swojego dzieciństwa potrzebuje ciepła domu rodzinnego, bezpieczeństwa, akceptacji, a przede wszystkim bezwarunkowej miłości. Nie każde dziecko ma szansę dorastać w takiej rodzinie od
urodzenia. Jest jednak wielu ludzi, którzy pragną otworzyć swoją rodzinę na przyjęcie tych dzieci.
Dzieci, które pozbawione są możliwości wychowywania
się w rodzinie biologicznej dźwigają bogaty jak na swój wiek
bagaż doświadczeń. Często zostają pozostawione w szpitalach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych czy pogotowiach opiekuńczych. Każde z nich pragnie poczucia bycia
kochanym.
Ogromnym wyzwaniem jest stworzenie warunków do
budowania świadomej gotowości przyjęcia dziecka jako rodzina zastępcza lub rodzina adopcyjna. Przyjmując dziecko
rodzic musi łączyć się z jego dotychczasową historią życia,
doświadczeniami bardzo wieloma zranieniami. Konieczne
jest przejście przez etapy przygotowań, kwalifikacji oraz
oczekiwań. Podjęcie decyzji o byciu rodzicem zastępczym
lub adopcyjnym to pewnego rodzaju misja. Rodziną zastępczą dla dziecka mogą być zarówno osoby spokrewnione,
jak i niespokrewnione, zawodowe lub niezawodowe. Wejście w rolę rodzica zastępczego dla dziecka, zwłaszcza niespokrewnionego jest bardzo wymagające i odpowiedzialne.
Ranga zadań podejmowanych przez rodziny zastępcze zasługuje na ogromny szacunek i społeczne uznanie. Główną
rolą rodziny zastępczej jest pokazanie dziecku prawidłowego
obrazu rzeczywistości rodzinnej. Opiekun powinien stworzyć takie warunki, aby sprzyjały rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa dziecka.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która
reguluje cały system pieczy zastępczej. Na terenie powiatu
opolskiego organizatorem pieczy zastępczej jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
prowadzi między innymi procedurę kwalifikowania kandydatów na rodziców zastępczych, organizuje szkolenia dla
kandydatów na rodziców zastępczych i rodzin już istniejących, a także świadczy usługi specjalistyczne dla rodzin zastępczych (poradnictwo psychologiczne i prawne) oraz wypłaca świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających w pieczy zastępczej.
Obecnie na obszarze powiatu opolskiego funkcjonuje 48
spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których przebywa 63 dzieci. W 10 rodzinach niezawodowych
zamieszkuje 16 dzieci. Istnieje tylko 1 rodzina zawodowa,
w której przebywa 4 dzieci. Od wielu lat funkcjonują także dwa rodzinne domy dziecka, gdzie łącznie mieszka 17
dzieci.
W dniu 16 maja 2018 r. w Warszawie podczas 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Dziecko jest
najważniejsze” rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na
rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego
otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

16

skiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna- prowadząca rodzinny dom dziecka, która Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 kwietnia 2018 r. otrzymała
Srebrny Krzyż Zasługi.
Pomimo wielu rodzin zastępczych w dalszym ciągu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmuszone jest umieszczać dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Dzieci bardzo mocno doświadczone przez los, często wzrastają w atmosferze brutalności, alkoholu, przeżywają głęboką traumę z powodu wyrwania ich z dotychczasowego
środowiska rodzinnego i zupełnej zmiany otoczenia, a także
utraty najbliższych – mamy i taty. Dzieci te jak najszybciej
potrzebują tymczasowej rodziny, która przytuli, wesprze,
wytłumaczy i zapewni poczucie bezpieczeństwa. Niestety
rodzin zastępczych, które chcą poświęcić się wychowaniu
dzieci wciąż jest mało. W dalszym ciągu najwięcej rodzin
zastępczych stanowią rodziny spokrewnione.
W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.
Tę zaszczytną funkcję mogą sprawować zarówno małżeństwa, jak i osoby nie pozostające w związkach małżeńskich.
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fot. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacji na
rodziców zastępczych można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedziba w Poniatowej, w godzinach pracy urzędu (pokój
102) lub na stronie internetowej www.pcpropolelub.pl.
W dniu 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego. Składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym
najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka.
Życzymy wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej jakże odpowiedzialnej funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym
dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.
Patrycja Kucharska

Finał powiatowego konkursu wiedzy prewencyjnej
„Jestem bezpieczny”
W dniu 25 maja 2018 roku w sali widowiskowej Opolskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy finał
konkursu wiedzy prewencyjnej pod hasłem „Jestem bezpieczny”. Podczas tegorocznych rozgrywek nie zabrakło
wielu emocji.
Główną ideą konkursu było przedstawienie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz
szkodliwości działania środków odurzających, narkotyków, alkoholu i nikotyny.
W finale udział wzięło siedem drużyn ze szkół podstawowych z Chodla,
Dąbrowy Wronowskiej, Karczmisk,
Puszna Godowskiego, Starych Boisk,
Zagłoby oraz Wilkowa. Rozgrywki
składały się z trzech konkurencji: prezentacji szkoły i bezpiecznego hasła,
która trwała po dwie minuty dla każdej szkoły, testu wiedzy obejmującego 20 pytań oraz wykonania projektu koszulki dwustronnej promującej
zdrowy i bezpieczny styl życia.
Zwycięzcą tegorocznego konkursu
została Szkoła Podstawowa w ChoOPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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dlu, która tylko jednym punktem
pokonała Szkołę Podstawową w Zakrzowie. Zdobywcą ostatniego,
trzeciego miejsca na podium została drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Pusznie Godowskim. Uczniowie
drużyn biorących udział w tegorocznym konkursie otrzymali nagrody
ufundowane przez Powiat Opolski,
lokalne samorządy oraz KRUS Oddział w Opolu Lubelskim.
Patrycja Kucharska

II Poniatowskie Forum Nowych Technologii
w Zespole Szkół w Poniatowej
29 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Poniatowej, po raz drugi odbyło się Poniatowskie Forum Nowych Technologii. Konferencja skierowana była do uczniów klas gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu opolskiego.
Uczestnikami byli uczniowie, którzy interesują się informatyką oraz nowymi technologiami.
Celem spotkania było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu
nowych technologii, zachęcenie do
wybrania dalszej drogi edukacji związanej z dziedzinami technicznymi
oraz pokazaniu możliwości rozwoju
osobistego we współczesnym, innowacyjnym świecie.
Organizatorem konferencji był Zespół Szkół w Poniatowej oraz firma
Edg One Solutions reprezentowana
przez absolwenta szkoły Piotra Pietrasa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Opolski Zenon
Rodzik oraz Burmistrz Poniatowej
Zygmunt Wyroślak. W spotkaniu
uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek.
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Harmonogram konferencji informatycznej obejmował wykłady poprowadzone przez przedstawicieli
przybyłych firm, w tym absolwentów
ZS w Poniatowej. Prezentacje przedstawiły lokalne firmy intensywnie
działające na rynku od wielu lat, takie
jak: WentworthTech Sp.z o.o., Pawtrans Holdind Sp.z o.o., Orzeł S.A.,
Metalton G.Olchawski SP.J., Zakład
Produkcyjny Nałęczowianka oraz
studenci z Koła Naukowego Katedry
Informatyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zakończeniu
każdego z wykładów, prelegenci zadawali młodzieży pytania z zakresu
działalności firmy. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczeń otrzymywał nagrody rzeczowe ufundowane
m.in. przez Powiat Opolski. Następnie w pracowniach komputerowych
odbył się pokaz programowania
Druku 3D, robotów oraz obrabiarki
CNC. W dalszej części prowadzono
wykłady dotyczące tworzenia gier
oraz drukarni i druku w 3D.
Spotkaniu towarzyszyły również
stoiska promocyjne przybyłych
przedsiębiorców.
Patrycja Kucharska

Uczeń ZS w Poniatowej
Laureatem Ogólnopolskiego Finału
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Uczeń Zespołu Szkół w Poniatowej Kacper Bigos wraz
z dwójką uczniów szkół z terenu województwa lubelskiego reprezentowali Okręg Lubelski podczas Finału Ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Opiekunem drużyny był Marek Wawrzyniak.
Tegoroczna olimpiada odbyła się w dniach 25-27 maja
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

w Regionalnym Centrum Edukacji w Nisku. Udział wzięło 27 trzyosobowych drużyn. Rywalizacja obejmowała
część ustną oraz pisemną. W wyniku klasyfikacji indywidualnej Kacper Bigos zajął IV miejsce uzyskując tym samym Tytuł Laureata Olimpiady, natomiast w klasyfikacji
drużynowej uczniowie zajęli I miejsce.
nr 2 (69)  czerwiec 2018

19

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, parlamentarzyści, przedstawiciele Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, a także uczelni patronujących zmaganiom.
Otrzymanie zaszczytnego Tytułu Laureata Olimpiady
zapewniło Kacprowi zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co skutkuje
uzyskaniem 100% punktów z egzaminu oraz możliwości
przyjęcia na studia niemal na wszystkie kierunki na uczelniach wyższych.
Sukces Kacpra Bigosa to również sukces Zespołu Szkół
w Poniatowej. Gratulujemy wygranej i życzymy Kacprowi
kolejnych zwycięstw na dalszej drodze edukacji.
Patrycja Kucharska

Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Józefowie nad Wisłą
W dniu 1 czerwca 2018 roku na boisku w Józefowie nad Wisłą odbyły się Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rozgrywkach udział wzięły drużyny z terenu gmin Powiatu Opolskiego.
Celem zawodów była m.in. popularyzacja wśród
uczniów zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, a także mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności
obsługi sprzętu. Zawody odbyły się według Regulaminu
CTIF. W spotkaniu uczestniczył Starosta Opolski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Zenon Rodzik, który przekazał słowa uznania dla drużyn
biorących udział w zawodach oraz życzył jak najlepszych
wyników, bezpieczeństwa i sportowej rywalizacji.
W zawodach udział wzięło 11 drużyn dziewcząt i chłopców z gminy Józefów nad Wisłą, Łaziska, Opole Lubelskie
oraz Poniatowej. Po zakończeniu oficjalnej zbiórki drużyny rozpoczęły rywalizację w dwóch kategoriach: rozwinięciu bojowym oraz biegu sztafetowym na 400 m z
przeszkodami. Wynik końcowy konkursu był sumą oby
konkurencji.
Końcowa klasyfikacja zwycięskich drużyn w poszczególnych gminach ukształtowała się następująco:
1. Gmina Józefów nad Wisłą:
drużyna dziewczęca: MDP Boiska – 1020 pkt.
drużyna chłopięca: MDP Józefów nad Wisłą – 999 pkt.
2. Gmina Łaziska:
drużyna chłopięca: Szkoła Podstawowa
w Łaziskach – 978 pkt.
3. Gmina Opole Lubelskie:
drużyna dziewczęca: Szkoła Podstawowa
w Kluczkowicach – 1006 pkt.
drużyna chłopięca: Szkoła Podstawowa
w Niezdowie – 988 pkt.
4. Gmina Poniatowa:
drużyna chłopięca: MDP Kowala II – 1031 pkt.
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Spośród wszystkich startujących drużyn żeńskich najlepsza okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Boisk.
W kategorii drużyn męskich natomiast, zwycięzcą została
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kowali Drugiej.
Młodzi strażacy otrzymali puchary, dyplomy oraz upominki. Dwie najlepsze drużyny z kategorii męskiej i żeńskiej
otrzymały statuetki ufundowane przez Powiat Opolski.
Patrycja Kucharska

Rozwojowa Gmina Poniatowa

Rozmowa z Zygmuntem Wyroślakiem, Burmistrzem Poniatowej
Panie Burmistrzu, widać gołym okiem, że Gmina Poniatowa to wielki plac budowy.
Tak, rzeczywiście. Wiele dzieje się teraz w naszej gminie.
Jest to efekt wcześniejszej, intensywnej pracy związanej
z opracowywaniem wniosków, przygotowywaniem projektów budowlanych, kompletowaniem dokumentacji,
niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne, w związku z nowym okresem programowania środków na lata
2014 – 2020.
Aktywnie i skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne,
zarówno z Unii Europejskiej jak i krajowych programów
wsparcia. Konstruktywnie współpracujemy zarówno z lokalnymi samorządami, w tym z Powiatem Opolskim, jak
i Samorządem Województwa Lubelskiego.
Najbardziej widoczne są inwestycje związane z infrastrukturą drogową, czy także najbardziej oczekiwane?
Nienajlepszy stan dróg, to bolączka wielu samorządów.
Na przestrzeni 3,5 roku obecnej kadencji, wykonaliśmy
w dziedzinie poprawy infrastruktury drogowej ogromną
pracę, a efekty widoczne są niemal w każdej miejscowości
naszej gminy. Największe inwestycje drogowe to:
Na terenie wiejskim:
- Budowa drogi Niezabitów – Wólka Łubkowska (2,5 km)
za 2,1 mln zł, w tym środki z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – 973 tys. zł.
- Budowa drogi Kowala – Kraczewice (2,5 km) za
936.5 tys. zł, w tym środki PROW – 563,5 tys. zł.
- Budowa drogi w Poniatowej Kolonii (1,1 km) za
196 tys., w tym środki z F.O.G.R. – 90 tys. zł.
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

- Budowa drogi w Poniatowej Wsi (Zaolzie) – ( 700 m)
za 259, 9 tys. zł
- Przebudowa dróg gminnych w Kraczewicach
Rządowych – (1,8 km) za 508 tys. zł, w tym środki
z F.O.G.R – 150 tys. zł.
- Budowa drogi gminnej w Kowali I – (300 m) za
177 tys. zł
- Budowa drogi w Kolonii Niezabitów (340 m) za
109 tys. zł.
- Przebudowa drogi Poniatowa Wieś – Stoczki
(2,9 km) – 1,3 mln zł, w tym środki Powiatu
Opolskiego (500 tys. zł)
- Przebudowa odcinków dróg w Leśniczówce, Obliźniaku, Kocianowie (2,1 km) za 231,6 tys. zł
nr 2 (69)  czerwiec 2018
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Na terenie miasta Poniatowa:
-Przebudowa ul. 1-go Maja – 445,9 tys. zł
-Przebudowa ul. Słonecznej – 300 tys. zł
-Przebudowa ul. Henin – 320 tys. zł
-Przebudowa ul. Konwaliowej – 108,2 tys. zł
-Budowa ul. Lawendowej – 140 tys. zł
-Przebudowa ul. Różanej, Brzozowej, Ogrodowej
– 313,4 tys. zł
Na terenie gminy Powiat Opolski zmodernizował infrastrukturę drogową, w której Gmina Poniatowa aktywnie
uczestniczyła we współfinansowaniu:
- Przebudowa mostu na rzece Poniatówka wraz z dojazdami oraz budowa chodników i ścieżki rowerowej (1,2 km) - 1,79 mln zł, w tym udział środków Gminy
Poniatowa - 448,6 tys. zł
-Przebudowa ul. Fabrycznej wraz ze ścieżką rowerową i ciągiem pieszo – jezdnym w kierunku cmentarza (0,7 km) – łącznie 1,02 mln zł, w tym środki budżetu
Gminy Poniatowa – 504,3 tys. zł
- Przebudowa drogi Kowala II - (1,88 km), łączna kwota
522 tys. zł, w tym udział Gminy Poniatowa 400 tys. zł.
- Przebudowa drogi w Dąbrowie Wronowskiej - (0,6 km)
za 376,3 tys. zł, w tym środki z budżetu Gminy Poniatowa – 94,1 tys. zł.

- „Stacja Kultura’’- Zagospodarowanie terenów bezpośrednio sąsiadujących ze Stacją Kolejki Wąskotorowej – (Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa - Markowy produkt Województwa Lubelskiego). Projekt obejmuje m.in. utworzenie ścieżek historycznych, dydaktycznych i rowerowych,
modernizację obiektów, znajdujących się na terenie dawnych zakładów Eda S.A. Teren ten, to szczególne miejsce
łączące historię z teraźniejszością i przyszłością. Tam bowiem powstały pierwsze budynki fabryki, wybudowanej
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – 1937 r.,
tam też w latach II Wojny Światowej funkcjonował obóz
pracy dla Jeńców Radzieckich oraz obóz zagłady dla ludności żydowskiej. Obozy pochłonęły ponad 40 tys. ofiar.
Teren objęty projektem, to także strefa ekonomiczna, na
której prowadzą swoją działalność firmy, zatrudniające
od kilku do kilkuset osób. Są one przykładem wspaniałej
kontynuacji idei COP-u, wykorzystując jednocześnie najnowsze osiągnięcia współczesnej myśli technicznej.
- Kompleksowe zagospodarowanie „Doliny 10 stawów”,
obejmujące miedzy innymi pogłębienie, odmulenie, zagospodarowanie otoczenia. Wartość projektu to 3,9 mln zł.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020.

Łącznie wybudowano i przebudowano 22,1 km dróg na terenie gminy Poniatowa, w tym na terenie wiejskim 18,2 km.
Łączne wydatki na infrastrukturę drogową w bieżącej
kadencji to kwota – 14,4 mln złotych.
Poniatowa jest pięknie położonym, niezwykle urokliwym miasteczkiem, czy Gmina zamierza wykorzystać
te niezwykłe walory?
Oczywiście! Chcemy, aby do Poniatowej przyjeżdżało
jak najwięcej turystów, bo jest to wyjątkowe miejsce.
Nie znam drugiego takiego miasta, gdzie w centrum
znajduje się dziesięć kaskadowo połączonych ze sobą stawów, kąpielisko i plaża. Mamy tu wyjątkowy mikroklimat, wytworzony przez dziesiątki hektarów lasów, które
tworzą zielone ściany naszego miasta. Nie bez powodu
znajduje się tu Sanatorium dla osób z chorobami płuc.
Posiadamy bogatą ofertę hotelarsko-gastronomiczną,
a bliskie sąsiedztwo Gmin Kazimierz Dolny i Nałęczów,
to dodatkowy bodziec do tego, aby stworzyć atrakcyjną,
zintegrowaną ofertę turystyczną i dołączyć do grona najbardziej atrakcyjnych miast naszego Regionu.
Wierzę, że nam się to uda, a to wszystko dzięki szeregu
projektom i przedsięwzięciom realizowanym w sferze turystyki i kultury. Wymienię chociażby te największe:
Projekty zintegrowane, dotyczące zagospodarowania
otoczenia związanego turystycznie i tematycznie z Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową w tym:
- Modernizacja budynku Centrum Kultury Promocji
i Turystyki oraz budynku Kina wraz z otoczeniem. Wartość projektu - 4,9 mln zł , z tego środki Unii Europejskiej
– 4,1 mln zł

Modernizacja budynku
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej
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Przebudowa ul. Fabrycznej w Poniatowej

Czy to oznacza, że Gmina Poniatowa stawia na turystykę?
Nie tylko. Jest to bardzo ważny element naszej aktywności, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
ale oczywiście nie skupiamy się tylko na nim. Potrzeby są
ogromne i to w różnych dziedzinach.
Kiedy 3,5 roku temu obejmowałem Urząd Burmistrza,
stan budynków użyteczności publicznej był fatalny. Jednym z pierwszych wniosków złożonych do dofinansowania w ramach RPO WL, był wniosek dotyczący szeroko
rozumianej termomodernizacji 7 budynków użyteczności
publicznej, w tym szkół i budynku Urzędu Miejskiego.
Wartość całego projektu to 11,7 mln zł.
Warto podkreślić, że wszystkie budynki, jeszcze w tym
roku zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co w znacznym stopniu poprawi jakość życia
osób starszych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Rozpoczęliśmy także realizację dużego projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”. W ramach tego projektu
przewidziana jest między innymi rewitalizacja placu Konstytucji 3-go Maja, ul. Brzozowej, ul. Słonecznej, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i utworzenie tam
Klubu Seniora. Wartość projektu to 11,9 mln zł.
Realizacja rozłożona została na lata 2017 – 2020.
Dużym przedsięwzięciem upływającej kadencji jest rozpoczęta modernizacja krytej pływalni. W tym roku planujemy rozbudowę budynku o tzw. strefę fitness. Wartość
projektu to 1,7 mln zł.

Czy wśród środków zewnętrznych, które tak skutecznie pozyskują władze Poniatowej, są środki adresowane bezpośrednio do mieszkańców?
Tak. W ubiegłym roku podpisaliśmy z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie alternatywnych źródeł energii na terenie gminy. W ramach
projektu mieszkańcy otrzymają dofinansowanie na zakup
i montaż 410 zestawów instalacji kolektorów słonecznych.
Całkowita wartość projektu to ponad 3,6 mln zł. Prace zaczynamy w drugiej połowie bieżącego roku.
Dotujemy również budowy przez naszych mieszkańców
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę azbestowych pokryć dachowych.
Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu

Zmodernizowana pływalnia w Poniatowej

„Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim”
III Edycja
2 czerwca 2018 roku już po raz trzeci bibliotekarze, czytelnicy oraz sympatycy bibliotek wzięli udział w rajdzie
rowerowym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to kampania, która
łączy bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączona z animacją
czytelnictwa oraz promocją aktywnego modelu życia.
Jak zwykle dopisali uczestnicy,
pogoda i dobry humor. Ogółem
w rajdzie wzięło udział ponad 140
uczestników: bibliotekarze, czytelnicy z całymi rodzinami, uczniowie
szkół w Wilkowie, Rogowie, Karczmiskach, Klub Opolskich Cyklistów
oraz przyjaciele i sympatycy bibliotek. Mieliśmy również gości z ziemi
łęczyńskiej, którzy razem z nami ruszyli na rajd i podziwiali piękno przyrody powiatu opolskiego.
Cztery grupy uczestników wyruszyły jednocześnie z różnych gmin
powiatu-Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Wilków i spotkały się

na Grodzisku Żmijowiska. Trasa
rowerowa każdej grupy, była tak zaplanowana przez organizatorów, aby
uczestnicy rajdu mogli odwiedzić
miejsca pamięci narodowej i poznać
ich historię. Zarówno ten punk rajdu
jak również prezentacja zabytkowego
umundurowania i uzbrojenia przygotowana przez Stowarzyszenie „Nasza
Historia” z Opola Lubelskiego były
bardzo ważnym akcentem związanym
z obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Barwnie
opowiadana historia przez członków
grupy rekonstrukcyjnej o ważnych
wydarzeniach historycznych związa-
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z atrakcyjnymi nagrodami oraz gry
i zabawy sprawnościowe, mnóstwo
radości i uśmiechu. Wszystkie dzieci z okazji Dnia Dziecka, otrzymały
drobne upominki.
Uczestnicy rajdu spędzili niezapomniane chwile. Wszyscy, którzy
nie mieli swoich rowerów a chcieli
wziąć udział w naszym rajdzie, dzięki
uprzejmości Zarządu Dróg Powiatowych, mogli je wypożyczyć na stacji
„Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” w Karczmiskach.
Organizatorem akcji była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu
Lubelskim przy wsparciu Gminnej

Biblioteki Publicznej w Wilkowie,
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Karczmiskach, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach oraz
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
okazali nam pomoc wspierając naszą
akcję.
Uczestnikom oraz współorganizatorom i naszym sympatykom dziękujemy zapraszając jednocześnie do
udziału w kolejnych edycjach Rajdu
Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz w Powiecie Opolskim”. Do zobaczenia na szlaku za rok.
Elżbieta Żyszkiewicz

fot. Elżbieta Żyszkiewicz, Jacek Rosły, Gabriela Dajos-Kowalska

nych z walką o niepodległość, które
miały miejsce na naszych terenach,
bardzo zainteresowały wszystkich
uczestników rajdu.
Dodatkową atrakcją była możliwość oglądania budowy pieca do wytopu szkła według średniowiecznych
opisów, którą wykonywała grupa
rekonstruktorów z Bractwa Gladii
Amici. Tą atrakcję dla wszystkich
zwiedzających Grodzisko Żmijowiska w dniach 1-3 czerwca przygotowało Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.
Uzupełnieniem wszystkich atrakcji było wspólne ognisko, konkursy

Po raz pierwszy sołeckie obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka
na wspólnej wycieczce!
Z inicjatywy sołtysa wsi Osiny Ireny Piątek, tegoroczne
świętowanie odbyło się 26 maja br. w formie integracyjnej
wycieczki, której przyświecał cel relaksacyjny i kształcąco
– edukacyjny.
Uczestnicy – dzieci i młodzież z sołectwa Osiny i Adeliny oraz rodzice – opiekunowie odwiedzili miejscowości i
miejsca ważne i atrakcyjne pod względem tematycznym i
kulturowo-historycznym.
Wycieczkowicze wybrali się do Muzeum – Izba Pamięci
Szkolnictwa Wiejskiego i Izba Pamięci Wsi w Siewalce,
gdzie z wielkim zaciekawieniem obejrzeli różnorodne eks-
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ponaty, sprzęt i inne – dotyczące dawnej wsi oraz szkolnictwa. Dalej majowa podróż wiodła do Kębła, miejsca
wybranego przez Maryję z interesującą historią kapliczki
Matki Bożej Kębelskiej i jej cudowną mocą.
W klimacie pięknej, słonecznej pogody i duchowości
wycieczka dotarła do niezwykłego miejsca, leżącego na
Bursztynowym Szlaku, jakim jest Wąwolnica zwana „Lubelską Częstochową”. Jest to miejsce niezwykłe, religijno
– kulturowe zabytki wraz z historycznymi tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na fasadzie bazyliki przyciągają pątników.
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Wycieczkę ciepło przywitał również Nałęczów – miasto
kuracjuszy, literatów: Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego,
niezwykłe w swoim mikroklimacie, perła w trójkącie turystycznym: Kazimierz – Nałęczów – Puławy.
Wizyta w Muzeum Bolesława Prusa, interesujące pamiątki po pisarzu, to piękna lekcja języka polskiego i historii dla dzieci i młodzieży.
Wycieczce towarzyszyły niespodzianki przygotowane
przez panią sołtys. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki odwiedzili Poniatową – miejsce byłego obozu jenieckiego, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Historii.
W tym szczególnym, historycznym miejscu zaprezentowano historię dotyczącą Rajdów śladami „Zapory.
Na zakończenie wycieczki integracyjnej, pani sołtys
wręczyła dzieciom i młodzieży pamiątkowe kartki z życzeniami.

fot. zasoby własne sołtysa wsi Osiny

Aneta Dąbrowska

Poniato-wianki 2018
w 100-lecie Niepodległości
W dniach 16-17 czerwca 2018 roku odbyły się „Poniato-wianki 2018”. Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter, ponieważ zorganizowana została pod hasłem „100-lecia Niepodległej Polski”.
Podczas pierwszego dnia świętowania odbyły się koncerty zespołów ludowo-folkowych oraz konkurs na najpiękniejszy wianek. Zakończeniem sobotniej imprezy był
koncert zespołu Vision.
Drugi dzień uroczystości rozpoczął się z wielkim rozmachem. Niedzielne świętowanie rozpoczęła Msza Święta
w Kościele Parafialnym w Poniatowej. Następnie ulicami
miasta przeszedł wielki, barwny korowód. Swoją obecnością podczas obchodów zaszczycili: poseł na Sejm RP, Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP
Jan Łopata, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes PSL Krzysztof Hetman, dyrektor Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości Marceli Niezgoda, Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim Bogdan
Kuta, Starosta Opolski Zenon Rodzik wraz z Zarządem
Powiatu. W marszu udział wzięły również Władze MiaOPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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sta oraz lokalne stowarzyszenia, szkoły, organizacje oraz
Ochotnicze Straże Pożarne. Po zakończeniu przemarszu
wszyscy przeszli na plac przy ul. Brzozowej. Przy scenie zaprezentowali się uczestnicy korowodu. Burmistrz Miasta
Zygmunt Wyroślak wraz z Zastępcą Krystyną Sołdek dokonali uroczystego otwarcia imprezy oraz powitali przybyłych gości.
Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja,
by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia
Polakiem. Chcąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
wraz z Urzędem Miejskim ogłosili konkurs wiedzy pn.
„Wincenty Witos – życie i działalność polityczna”. Konkurs dotyczący jednego z największych „Ojców Polskiej
Niepodległości” skierowany był do uczniów wszystkich
szkół działających na terenie gminy Poniatowa, w różnych
kategoriach wiekowych. Zwycięzcą konkursu młodszej
kategorii wiekowej został Maksymilian Pomorski, natomiast w starszej kategorii wiekowej wygrała Gabriela Tkaczyk. Uczniowie pierwszych miejsc otrzymali dwa piękne
rowery ufundowane przez Powiat Opolski.
Podczas „Poniato-wianek 2018” dokonano rozstrzygnięcia konkursu Piosenki Patriotycznej „Niepodległa
2018”. Laureatami konkursu z podziałem na trzy kategorie wiekowe, tj. uczniowie szkoły podstawowej klas
IV-VI, szkół gimnazjalnych i klas VII i szkół ponadgimnazjalnych zostali Patrycja Micek, Zuzanna Gajor oraz
chór Dmuchawce. Powiat Opolski w ramach konkursu
ufundował atrakcyjny sprzęt elektroniczny. Zwycięzcy ponownie wystąpili, tym razem na dużej scenie. Powyższe
konkursy miały na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży największych wartości i tradycji patriotycznych
oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
Podczas trwania imprezy uczestnicy mogli odwiedzić
wiele stoisk przygotowanych przez szkoły, organizacje
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i stowarzyszenia, skosztować lokalnych specjałów, a także kupić rękodzieło. Przy stoisku Powiatowego Centrum
Zdrowia każda osoba mogła wykonać darmowe badanie
poziomu ciśnienia krwi oraz glukozy.
Jednym z najważniejszych stoisk była wystawa poświęcona życiu oraz działalności politycznej Wincentego Witosa. Podczas przemówienia, poseł na Sejm RP, prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił sylwetkę Witosa, jako zasłużonego dla odzyskania Niepodległej Polski.
Podkreślił jak wielkie były słowa Wincentego Witosa
o szacunku i godności do drugiego człowieka, o Państwie
wolnym i demokratycznym. Zaznaczył również, iż Wincenty Witos nie tylko osiągnął znaczące stanowiska, mimo
ukończenia tylko kilku klas, ale przede wszystkim zjednoczył cały naród Polski.
W dalszej części programu uroczystości odbyły się
prezentacje grup artystycznych z tereny gminy Poniatowa, koncert zespołu „Poligon nr 4” oraz występ zespołu
„MUS!”.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert gwiazdy wieczoru „Łobuzy” oraz pokaz sztucznych ogni.
Organizatorem Poniatowianek był Urząd Miejski w Poniatowej oraz Centrum Kultury, Promocji Turystyki, przy
wsparciu lokalnych przedsiębiorców. Uroczystość zgromadziła bardzo dużo uczestników. W 100-lecie Niepodległości, tegoroczne „Poniato-wianki 2018” dostarczyły nie
tylko dobrej zabawy, lecz również wielu wzruszeń i refleksji dotyczących tożsamości narodowej oraz patriotyzmu
współczesnych Polaków.
Patrycja Kucharska
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Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej
W dniu 10 czerwca 2018 roku na placu przy ul. Brzozowej odbył się Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Festyn rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Poniatowej. Następnie uczestnicy przemaszerowali barwnym korowodem na plac. Oficjalnego powitania przybyłych gości dokonał Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Tadeusz
Burek. Na uroczystość przybyli m.in.: Starosta Opolski
Zenon Rodzik oraz Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak wraz z Zastępcą Krystyną Sołdek.
Celem festynu było propagowanie zdrowego stylu życia,
rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku oraz integracji ze środowiskiem, zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych, promowanie umiejętności
artystycznych osób niepełnosprawnych, włączenie osób
niepełnosprawnych w proces tworzenia życia kulturalnego w środowisku, upowszechnianie kultury i sztuki two-
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rzonej przez osoby niepełnosprawne, prezentacja talentów
tanecznych i wokalnych osób niepełnosprawnych, a także
osób pełnosprawnych z różnych placówek kulturalnych
i oświatowych.
W trakcie festynu uczestników bawili zaproszeni artyści
oraz specjalnie przygotowane na tę okoliczność atrakcje
tj.: Foto budka, miasteczko zabaw KLANZA, dmuchane zjeżdżalnie. W trakcie zabawy zostało przedstawione
rękodzieło artystyczne stworzone osobiście przez osoby
niepełnosprawne. Zaprezentowano również samochód do
przewozu osób niepełnosprawnych, zakupiony ze środków PFRON oraz przeprowadzonych zbiórek w 2017
roku. Festyn zakończyła dyskoteka, którą poprowadził DJ
Kornel.
Patrycja Kucharska
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Oficjalne powitanie nowego Komendanta Policji
27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim odbyło się
oficjalne powitanie nowego Komendanta. Został nim dotychczasowy
Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim, mł. insp. Janusz
Kaniowski.
W ceremonii uczestniczył Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie insp. Mariusz Siegieda,
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Poli-

cji w Lublinie mł. insp. Katarzyna
Węgrzyn, Starosta Opolski Zenon
Rodzik, Wójt Gminy Chodel Jan
Majewski, Burmistrz Józefowa nad
Wisłą Grzegorz Kapica, Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski,
Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, Wójt Gminy Wilków
Joanna Kowalska, Sekretarz urzędu
Miasta w Poniatowej Witold Szwajgier, przedstawiciele służb na co dzień
współpracujących z jednostką, policjanci i pracownicy cywilni komendy.
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Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda wręczył nowemu Komendantowi rozkaz o powołaniu na
stanowisko. Starosta Opolski Zenon
Rodzik złożył gratulacje mł. insp.
Januszowi Kaniowskiemu oraz wyraził chęć dalszej współpracy i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
opolskiego.
Patrycja Kucharska
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KONSUMENCIE, POZNAJ SWOJE PRAWA

OPŁATY WINDYKACYJNE
• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie sprawdził zasady pobierania opłat windykacyjnych przez instytucje finansowe.
• Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że opłaty te muszą odpowiadać kosztom, które faktycznie ponoszą za
np. wysłanie listu.
• Po interwencji urzędu, przedsiębiorcy zrezygnowali z pobierania opłat windykacyjnych lub znacznie je obniżyli.
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów otrzymywał skargi
na wysokość opłat windykacyjnych
pobieranych przez banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i. Dlatego prezes
urzędu skierował tzw. wezwania
miękkie. Ten tryb pozwala na szybkie wyeliminowanie podejrzewanych
nieprawidłowości bez wszczęcia postępowania. Urząd opisuje swoje wątpliwości i daje przedsiębiorcy czas na
zmianę.
W wystąpieniach prezes UOKiK
pytał, jakimi kosztami instytucje
finansowe obciążają konsumentów za wysłanie upomnienia czy
wizytę windykatora oraz w jakiej
kolejności stosują te środki i jak
często. Efekt działań urzędu: instytucje finansowe zrezygnowały
z pobierania opłat windykacyjnych
lub znacznie je obniżyły. Obecnie
urząd przygląda się, jakimi kosztami
inne banki lub SKOK-i obciążają
konsumentów.
Tzw. działania miękkie urzędu dotyczyły:
• Aasa – zrezygnowała z opłat za
monity. Pobiera jedynie odsetki za
opóźnienie. Wcześniej opłaty wynosiły: 25 zł za monit, 49 zł za wezwanie do zapłaty i za skierowanie
należności do windykacji.
• Alior Bank – zrezygnował z pobierania opłat za windykację terenową (która wynosiła 85 zł) oraz
opłat za upomnienie wysłane listem zwykłym (wcześniej 25 zł).
Jednocześnie zmienił postanowienie umowne, tak że wysyłka listu
poleconego będzie wynosiła 4,20 zł
(zamiast 40 zł), natomiast list polecony za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru - 6,20 zł.
• Bank BPH – przestał pobierać
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opłatę za wezwanie do zapłaty
i zmienił postanowienia wzorców
umów w tym zakresie. Wcześniej
opłaty wynosiły: 30 zł za list (lub
też 8 CHF/ 7 EUR/ 10 USD), 35
zł za telefon.
Bank Handlowy – przestał pobierać opłaty za monity w stosunku
do wszystkich konsumentów będących posiadaczami kart kredytowych (niezależnie od daty zawarcia
umowy) i usunął z wzorców umów
postanowienia umowne dotyczące
opłat za podejmowane czynności
windykacyjne. Wynosiły one: 25 zł
za list, 35 zł za telefon.
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski – ustalił wysokość
opłat za czynności windykacyjne
na poziomie: 4 zł za list polecony
bądź list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru oraz 0 zł
za telefoniczne poinformowanie
konsumenta o zaległości w spłacie.
Ponadto bank zaprzestał pobierania
opłat za informacje o zaległościach
przekazywane w pisemnych wezwaniach wysyłanych listem zwykłym.
Wynosiły one: 15 zł za monit pisemny, 10 zł za monit telefoniczny.
Raiffeisen Bank Polska - przestał
pobierać opłaty za monitorowanie, czy klient w terminie spłaca
zadłużenie i zmienił postanowienia
wzorców umów w tym zakresie.
Wcześniej pobierał za to 35 zł.
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni – przestała
pobierać opłaty za monity SMS
oraz windykację terenową. Dodatkowo zmienił opłaty za zawiadomienie/wezwanie wysyłane do
konsumenta (maksymalnie mogą
wynieść 3,94 zł). Wcześniej win-
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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
dykacja terenowa kosztowała 94,15
zł, telefon 9,81 zł, a list 19,82 zł.
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Iwona Giza
na podstawie materiałów
Biura Prasowego UOKiK

Strażak ochotnik

– wielki potencjał społeczno-ratowniczy
Floriany 2018 w Powiecie Opolskim
Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. To również grupa ludzi – ochotników, którzy coraz częściej swoim poziomem wiedzy, umiejętności oraz stałemu doszkalaniu dorównują kolegom
z Państwowej Straży Pożarnej. W przeciągu ostatnich kilku lat zwrócono uwagę na wzrost liczby młodych osób,
które wstępują w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo często staje się też tradycją kontynuowaną z pokolenia na pokolenie, ale również z bezpośredniego wizerunku zawodu strażaka odbieranego przez społeczeństwo.
Niejednokrotnie mówiono, że praca w służbach mundurowych to praca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tak też jest w przypadku strażaka OSP, który
w każdej chwili gotowy jest na alarm i każdorazową akcję.
Służba w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej oznacza
służbę ludziom z ogromną liczbą ochotników z terenu
całego kraju, stanie na straży bezpieczeństwa oraz każdorazowe działanie w myśl strażackiej maksymy: „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”. Bycie strażakiem to zobowiązanie do pracy na rzecz drugiego człowieka, jednostki,
ale również pracy nad samym sobą, swoimi słabościami
oraz strachem. Praca w służbach mundurowych to idealna motywacja do kształtowania własnej osobowości.
Podczas wypełniania swoich obowiązków, strażakowi zawsze powinna towarzyszyć myśl, że każde podejmowane
działanie, to działanie na rzecz innych ludzi. W związku
z powyższym bycie strażakiem ochotnikiem to nie praca,
a służba na rzecz drugiego człowieka.
Działając przy zdarzeniach ludzie skrupulatnie zapamiętują strażaków oraz to jak postępują w czasie akcji.
Strażak z OSP staje się przykładem dla innych ludzi,
zwłaszcza młodych, którzy w przyszłości również mogą
zasilić szeregi strażaków ochotników. Najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać strażak to: odpowiedzialność, wewnętrzna dyscyplina, odwaga, wytrwałość, pracowitość, sumienność, inicjatywa oraz poczucie honoru
osobistego. Są to cechy, które strażak powinien stale doskonalić. Każda osoba wstępująca w szeregi straży powinna mieć wewnętrzną motywację oraz gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy.
Strażacy ochotnicy są ogromną grupą ludzi, która na
pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i życie społeczeństwa. Poprzez szkolenia, stałe zdobywanie doświadczenia oraz odpowiednie kierowanie zasobami ludzkimi,
jednostka „rośnie w siłę”.
W maju obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. 4 maja, jak co roku wspominamy świętego Floriana
- patrona strażaków. Uroczyste obchody Dnia Strażaka na terenie powiatu odbyły się w Chodlu, Dąbrowie
Wronowskiej, Łaziskach, Rogowie i Wolicy. Każda uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą w intencji strażaków, zostały wręczone odznaczenia i medale, a także
dokonano podsumowania działalności i osiągnięć każdej
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jednostki. Dzień Strażaka w maju obchodziła także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim.
Tegoroczne obchody odbyły się również w Wilkowie, gdzie miały bardzo wyjątkowy charakter, ponieważ
Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła Jubileusz 130-lecia
istnienia. W uroczystości udział wzięli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, poseł na Sejm
RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP Jan Łopata, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Starosta Opolski, jednocześnie
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Zenon
Rodzik, Przewodniczący Rady Gminy Wilków Henryk
Pawłowski, Wójt Gminy Wilków Joanna Kowalska, Wójt
Gminy Łaziska Roman Radzikowski, Burmistrz Opola
Lubelskiego Dariusz Wróbel, Sekretarz Gminy Karczmiska Edward Rudnicki, bryg. Zbigniew Zielona z KP
PSP w Opolu Lubelskim, st. bryg. Marek Gogół, a także
Kapelan Powiatowy Strażaków ks. kap. Adam Lemieszek.
Przybyły również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wilków oraz jednostki OSP z Józefowa nad Wisłą, Lasu Dębowego, Łazisk i Noworąblowa.
Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej, na placu przed
remizą OSP Wilków nastąpiło złożenie meldunku, powitanie przybyłych gości i jednostek OSP, podniesienie flagi
państwowej oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Z tej
okazji odznaczono strażaków złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, odznaką wzorowego strażaka oraz odznaką za wysługę lat.
W uroczystościach Międzynarodowego Dnia Strażaka
uczestniczył Starosta Opolski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Zenon Rodzik.
Podczas przemówień złożył najserdeczniejsze życzenia
oraz podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie
tegorocznych uroczystości. Przekazał wyrazy ogromnego szacunku oraz uznania dla strażaków za ofiarną służbę oraz poświęcenie w niesieniu pomocy oraz zmagania
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Podkreślił, że postawa strażaka nie
tylko umacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu Opolskiego, ale również podtrzymuje cenną tradycję ruchu strażackiego i stanowi godny naśladowania
wzór obywatelskich wartości.
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Poza tradycyjnymi zadaniami związanymi z gaszeniem pożarów, Ochotnicza Straż Pożarna dysponowana jest do wielu
innych zagrożeń. Coraz częściej strażacy niosą pomoc ofiarom wypadków drogowych, usuwają skutki powodzi, czy
wichur. Każda podejmowana akcja niesie za sobą ogromne
ryzyko, często obszar zagrożenia powoduje wielkie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia samych strażaków. W myśl

największych zagrożeń, jakie czekają na strażaków podczas
każdej akcji życzymy tego, co w służbie najważniejsze: ilu
wyjazdów, tylu powrotów!
Poniżej przedstawiamy relacje z tegorocznych obchodów
Św. Floriana w jednostkach działających na terenie powiatu
opolskiego.
Patrycja Kucharska

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dąbrowie Wronowskiej

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łaziskach

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wilkowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wolicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

