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Szanowni Czytelnicy,

W

czasie, gdy okoliczny krajobraz nabiera złotych barw, a jesień zbliża się do swojej pełni, mamy przyjemność przekazać w Państwa
ręce kolejne wydanie Opolskiej Gazety Powiatowej. Chłodniejsze dni oraz bardziej pochmurna aura są nie tylko odpowiednią
okazją do wyznaczania sobie nowych celów i zadań przez tych, którzy mogli skorzystać z wakacyjnego odpoczynku, ale również skłaniają
do podsumowania zazwyczaj aktywnych, obfitujących w różnorodne działania letnich miesięcy. Tego rodzaju swoisty przegląd ważnych
dla naszej samorządowej wspólnoty wydarzeń pragniemy na łamach niniejszej publikacji przedstawić.
Minione lato dla bardzo wielu mieszkańców naszego powiatu z pewnością, jak rokrocznie, było okresem szczególnie wymagającym
i trudnym, pełnym wytężonej, ciężkiej pracy. Brak szans na choćby chwilę wakacyjnego wytchnienia oraz konieczność pozyskania
w tym czasie środków finansowych na często cały najbliższy rok są zwykle rzeczywistością naszych rolników i sadowników. Mam nadzieję,
że większości z Państwa trud włożony w niełatwą rolniczą pracę przyniósł oczekiwane efekty, zaś okres letnich zbiorów można podsumować
pozytywnie.
Ciepłe miesiące również dla mnie, pozostałych członków Zarządu Powiatu i wielu pracowników Starostwa nie były czasem odpoczynku.
Jako władze samorządu powiatowego musimy stawiać czoła zmieniającej się rzeczywistości, odpowiadać na pojawiające się problemy
oraz szukać rozwiązań dla sytuacji, z którymi mamy styczność, a na które często nie mamy wpływu.
Niewątpliwie, jednym z zadań mających tak w okresie letnim, jak i obecnie charakter zdecydowanie priorytetowy, jest przekształcenie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego – Powiatowe Centrum Zdrowia. Pragnę zapewnić,
iż wszelkie nasze działania zmierzają do tego, aby instytucja ta nie tylko dalej istniała, ale co więcej działała lepiej niż aktualnie.
Po przeprowadzeniu procesu przekształcenia szpital w dalszym ciągu będzie w pełni własnością Powiatu, zyska możliwość efektywniejszego
zarządzania, a co najważniejsze będzie miał szansę otrzymać około 6 mln zł dotacji na pokrycie istniejących zobowiązań. Ciężko pracujemy
aktualnie nad doprowadzeniem powyższego procesu do końca i głęboko wierzymy, że nasze działania wkrótce zakończą się sukcesem.
Z uwagi na fakt, iż w ostatnich miesiącach nie brakowało wydarzeń ważnych dla funkcjonowania samorządu powiatowego
w niniejszym numerze Opolskiej Gazety Powiatowej dużo uwagi poświęcamy tego rodzaju zagadnieniom – piszemy o sesjach Rady Powiatu,
podejmowanych w ich trakcie uchwałach oraz realizowanych przez Powiat przedsięwzięciach. Przygotowując obecną publikacją naszym
zamierzeniem było również przybliżenie Państwu treści typowo związanych z letnim wypoczynkiem, zrelacjonowanie ciekawych wydarzeń
kulturalnych oraz przedstawienie tych miejsc w regionie, które zasługują na szczególne zainteresowanie. Trzeba pamiętać, że powiat opolski
odznacza się nieprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. W okresie wakacyjnym coraz częściej możemy spotkać osoby
z odległych części Polski pragnące skorzystać z turystycznej oferty naszych okolic. Warto znać naturalne bogactwo, którym dysponujemy
i starać się je jak najlepiej wykorzystywać.
Starosta Opolski
Zenon Rodzik
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Rozwój regionu

tematem społecznych konsultacji
5 czerwca ponad 150 przedstawicieli społeczności powiatu opolskiego wzięło udział w konferencji
zorganizowanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Starostę Opolskiego Zenona Rodzika, poświęconej wykorzystaniu środków wspólnotowych w regionie oraz planom
rozwoju województwa i powiatu w kolejnym okresie unijnego programowania. Ideą spotkania było
nie tylko przybliżenie zgromadzonym powyższych tematów, ale również poznanie ich opinii, wniosków bądź sugestii, uwzględnianych następnie przy konstruowaniu dokumentów planistycznych.
Kluczowymi zagadnieniami, wokół
których koncentrował się program konferencji były trzy dokumenty obejmujące
lata 2014-2020: przekazany w kwietniu do
społecznych konsultacji projekt Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz,
mające być przedmiotem prac do końca bieżącego roku, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego
i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkanie stanowiło równocześnie element cyklu konsultacji organizowanych
przez Samorząd Województwa Lubelskiego, zmierzających do wypracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie programu
rozwoju regionu na najbliższe lata.
W roli prelegentów spotkania wystąpili
liczni przedstawiciele instytucji działających na szczeblu wojewódzkim. Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, poza współgospodarzem konferencji
Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem,
reprezentowali Aneta Pieczykolan – Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Bogdan Kawałko
– Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Zbigniew Januszek – Kierownik Oddziału Wdrażania PROW 20072013. Z ramienia Lubelskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR w debacie udział
wziął Zastępca Dyrektora Andrzej Maj. Na zaproszenie
organizatorów odpowiedziało również szerokie grono
przedstawicieli powiatowej społeczności. Konferencja
zgromadziła m.in. burmistrzów, wójtów, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli zrzeszeń i organizacji pozarządowych, prezesów ochotniczych straży
pożarnych oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
Zebranych na spotkaniu gości powitał Starosta Opolski
Zenon Rodzik, który następnie, w pierwszej części swojego
wystąpienia przedstawił najważniejsze inwestycje i działania zrealizowane przez Powiat Opolski za sprawą funduOPOLSKA GAZETA POWIATOWA

szy unijnych w obecnym okresie programowania. Wśród
wymienionych przedsięwzięć znalazła się w szczególności modernizacja zabytkowego pałacu w Kluczkowicach,
przebudowa drogi powiatowej Wąwolnica – Poniatowa
oraz zakup sprzętu medycznego i systemów informatycznych dla SPZOZ. Uczestnicy konferencji zapoznali się
z obrazem powiatu opolskiego rysującym się w oparciu
o dane statystyczne, a także z dotychczas występującymi
w regionie tendencjami, mogącymi stanowić podstawę do
wysuwania prognoz na przyszłość. W prezentacji przedstawione zostały ponadto przedsięwzięcia finansowane ze
środków unijnych obecnie będące w trakcie realizacji oraz
zamierzenia i potrzeby powiatu na lata 2014-2020 – odnr 3 (59) • wrzesień 2013



noszą się one przede wszystkim do sfery drogownictwa,
służby zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman omawiając wykorzystanie funduszy europejskich na
terenie powiatu opolskiego podkreślał dużą aktywność
naszego regionu w zakresie pozyskiwania tego rodzaju
środków. Pod względem wartości dofinansowania przypadającego w latach 2007-2012 na jednego mieszkańca
powiat opolski uplasował się w województwie lubelskim
w pierwszej piątce, otrzymując unijne wsparcie w kwocie
ponad 9 tys. zł na osobę. Marszałek mocno zachęcał do
tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów klu-

w przedłożonej propozycji uznany został za Obszar Strategicznej Interwencji w trzech aspektach: gospodarczego
wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych;
ochrony i kształtowania zasobów wodnych; „nowoczesnej
wsi”. Zakwalifikowanie terenu samorządu do powyższych
grup będzie go preferowało w zakresie realizacji określonych typów działań.
n Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego
Propozycje obszarów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 przedstawiła Dyrektor
Aneta Pieczykolan. W nowej perspektywie finansowej wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz cele związane
z gospodarką niskoemisyjną. Środki przeznaczone na transport skoncentrowane zostaną wokół modernizacji kolei, a także budowy i modernizacji kluczowych połączeń
komunikacyjnych.
n Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

czowych i ubiegania się o pomoc oferowaną na szczeblu
krajowym. W naszym regionie bowiem, pomimo ponadprzeciętnego w skali Polski zaangażowania w pozyskiwanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, stosunkowo mało projektów realizowanych jest
z udziałem dużych funduszy dostępnych na poziomie kraju. Konieczność właściwego wykorzystania przez powiat
szansy w postaci budowanego mostu w Kamieniu oraz
dobrego spożytkowania potencjału, jakim jest rolnictwo
i sadownictwo były kolejnymi silnie akcentowanymi przez
Marszałka zagadnieniami.
Tematyka dalszej części konferencji poświęcona została szczegółowej prezentacji poszczególnych dokumentów programowych obejmujących kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej.
n Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przybliżył
słuchaczom Dyrektor Bogdan Kawałko. Za główne cele
uznano w nim wzmacnianie urbanizacji regionu, restrukturyzację rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, zwiększanie poziomu wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
a także integrację województwa lubelskiego. Powiat opolski
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Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez rolnictwo powiatu opolskiego
było przedmiotem wystąpienia Zastępcy Dyrektora Oddziału ARiMR Andrzeja
Maja. Począwszy od 2004 r. do gospodarstw
naszego regionu przekazanych zostało blisko 343 mln zł wsparcia. Na dokonywane
przez Agencję płatności w głównym stopniu składały się
przy tym płatności bezpośrednie (od początku działalności ARiMR stanowiły one 47,80% wszystkich płatności),
pomoc krajowa (15,98%) oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,34%). W powiecie
opolskim ponadto składana była największa w kraju liczba wniosków o płatność chmielu oraz największą w Polsce powierzchnię zajmowały uprawy owoców miękkich.
Inwestycje realizowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich polegały dotychczas przede wszystkim na modernizacji parku maszynowego, budowie lub modernizacji budynków i zakupie sadzonek.
Wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 zostały przybliżone zgromadzonym przez Kierownika Zbigniewa Januszka. Program
będzie nakierowany głównie na wzrost konkurencyjności
rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno-środowiskowych – obejmie sześć priorytetów i trzy cele przekrojowe:
innowacje, zmiany klimatu i środowisko.
Po zakończeniu konferencyjnej części spotkania wszyscy goście mieli możliwość skorzystania z przejazdu Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, której odrestaurowanie
możliwe było dzięki realizacji przez Powiat Opolski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Elżbieta Lejwoda
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Sesje Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
XXIV sesja Rady Powiatu

XXIV sesja Rady Powiatu za swój przedmiot miała
zagadnienia, które zasadniczo koncentrowały się wokół
dwóch kwestii. Radni zajęli się pięcioma sprawozdaniami dotyczącymi bądź to ubiegłorocznej działalności
nadzorowanych przez Powiat instytucji bądź realizacji
w tym okresie przyjętych programów, a także podjęli tematy związane ze szkolnictwem, w tym z kształtem sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w powiecie opolskim.
Pierwsze punkty w porządku obrad stanowiły przedłożone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, odnoszące się do ubiegłego roku, sprawozdania – sprawozdanie
z działalności tej instytucji oraz sprawozdania z realizacji
dwóch programów: Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. Radni skupili się także na
sprawozdaniu z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim za 2012
r. oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Programu współpracy Powiatu Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.
Informacja dotycząca funkcjonowania SPZOZ w Opo-

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 za 2012 rok
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20092013 uchwalony został przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim w dniu 24 marca
2009 r. Zmierza on do zwiększenia aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym oraz wyrównywania ich szans życiowych.
Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest nie tylko podejmowanie
działań w kierunku osiągnięcia celów operacyjnych Programu, ale także dokonywanie okresowej oceny jego wykonania. Do innych instytucji zaangażowanych w realizację zawartych w dokumencie zamierzeń należą w szczególności urzędy gmin,
ośrodki pomocy społecznej, szkoły, organizacje pozarządowe, a także Starostwo Powiatowe, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Powyższe jednostki dążą do osiągnięcia celów operacyjnych zarówno poprzez
wykonywanie zadań wynikających ze statutów bądź ustaw, jak i podejmowanie
przedsięwzięć innowacyjnych. Prowadzone w 2012 r. działania najczęściej polegały
na wspieraniu aktywności osób niepełnosprawnych w kulturalno-rekreacyjno-sportowej sferze życia. Konsekwentnie budowano system pomocy tego rodzaju potrzebującym poprzez m.in. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, tworzenie
warunków wsparcia rodzinnego i psychologicznego. Podejmowane w ubiegłym roku
działania związane były także z likwidacją barier funkcjonalnych w powszechnie
odwiedzanych przez niepełnosprawnych obiektach użyteczności publicznej – takie
przedsięwzięcia były ponadto często wskazywane jako prace do realizacji w 2013 r.
Wymienione w sprawozdaniu działania zazwyczaj finansowane były ze środków
budżetów własnych, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpływów ze składek członkowskich w organizacjach pozarządowych
oraz pieniędzy pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
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lu Lubelskim w minionym roku kalendarzowym skłoniła
zgromadzonych do podniesienia zagadnień związanych
z aktualną sytuacją Zakładu. Jego Dyrektor, Pani Elżbieta
Korszla, przedstawiła kilka działań prowadzonych obecnie
w placówce. Polegały one m.in. na realizacji dwóch projektów, wdrażanych w pierwszej połowie bieżącego roku,
z których jeden dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(lasera), drugi zaś odnosi się do likwidacji barier architektonicznych w obiektach szpitalnych w Poniatowej i Opolu
Lubelskim. W roku bieżącym, jak informowała Dyrektor,
zakontraktowane zostały ponadto dodatkowe świadczenia
na pracownię endoskopową.
Kontynuując temat obecnej sytuacji SPZOZ Starosta
Opolski Zenon Rodzik tłumaczył, iż wszelkie dotychczas
podjęte w tym zakresie działania wiążą się z uchwałą intencyjną, powziętą w ubiegłym roku przez Radę Powiatu. Przypominał on, iż decyzja o przekształceniu Zakładu
była koniecznością z uwagi na ograniczone możliwości
finansowania działalności tej instytucji przez Powiat.
SPZOZ przynosi negatywny wynik finansowy, a ponadto,
aby liczyć na uzyskanie kontraktu z NFZ, musi być dostosowany do licznych wymogów. Ze zmianą formy prawnej Zakładu na spółkę prawa handlowego wiąże się także
możliwość uzyskania około 6 mln zł dotacji przeznaczo-

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013 za 2012 rok
Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2013 przyjęty został
uchwałą Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 września 2009 r. Głównym jego
celem jest stworzenie kompleksowego i zintegrowanego systemu zapewniającego
pomoc dziecku i rodzinie na terenie naszego samorządu. Jednostką odpowiedzialną
za dokonywanie okresowego monitoringu założonych w nim działań jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Informację o stanie realizacji Programu w 2012 r. złożyło wiele podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie, w tym również PCPR. Tego rodzaju dane przekazane zostały m.in. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim,
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, siedem
ośrodków pomocy społecznej oraz szesnaście szkół. Działania podejmowane przez
powyższe instytucje polegały na dążeniu do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
• Tworzenia optymalnych warunków rodzinom w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
• Zapewnienia opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki
rodzicielskiej,
• Przeciwdziałania zjawiskom patologii mającym wpływ na funkcjonowanie
rodziny,
• Tworzenia i doskonalenie form opieki nad osobami starszymi.
Głównymi źródłami finansowania wykonywanych zadań zazwyczaj były fundusze pochodzące z budżetów własnych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Istotny udział miały również środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ubiegłym roku wiele ciekawych programów, oferujących dzieciom i rodzinom
potrzebne wsparcie, realizowanych było w szczególności przez szkoły.
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Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2012 roku
Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje lata
2011-2012 i funkcjonuje jako dokument od dnia 9 listopada 2010 r., kiedy to został
przyjęty przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim. Zaspokojenie potrzeb społecznych
mieszkańców naszego samorządu oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między Powiatem a organizacjami pozarządowymi określone zostały jako główne jego zamierzenia.
W przedstawionym sprawozdaniu ukazano sfery aktywności społecznej organizacji NGO oraz określono obszary, w których organizacje te mogą być partnerami
Powiatu. Warto wspomnieć, że na dzień 31 grudnia 2012 r. w na terenie samorządu
zarejestrowane było 154 organizacje pozarządowe, z czego 5 posiadało status organizacji pożytku publicznego.
Współpraca Powiatu Opolskiego z przedstawicielami III sektora przy realizacji
zadań publicznych przebiegała na dwóch płaszczyznach: finansowej i pozafinansowej. Współdziałanie o charakterze finansowym polegało na powierzeniu organizacjom wykonywania określonych zadań (wraz z przekazaniem na ten cel dotacji)
bądź udziale Powiatu w kosztach realizacji imprez i przedsięwzięć. W ramach współpracy niefinansowej m.in. powoływane były gremia reprezentujące organizacje pozarządowe, które stawały się wówczas realnym partnerem władz samorządowych
– prace prowadziła w szczególności Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

nej na spłatę zadłużenia. Starosta przedstawiał obecne
działania zespołu roboczego, który ma na celu dokonanie
przekształcenia, oraz apelował do zgromadzonych, aby informowali o tym, że po zmianach sytuacja nie tylko się nie
pogorszy, ale co więcej – ulegnie poprawie.
Dalszą część obrad, poświęconą problematyce szkolnictwa, zapoczątkowało podjęcie uchwał dotyczących likwidacji dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych. Uchwały
intencyjne w tym temacie przegłosowane zostały już podczas XIX sesji Rady Powiatu, w dniu 23 listopada 2012 r.
– obecnie przyjęte akty miały charakter niejako „ostateczny”. O przyczynach podjęcia tego rodzaju uchwał szczegółowo pisaliśmy w nr 57 Opolskiej Gazety Powiatowej.
Obecnie przypominamy jedynie, że zlikwidowane zostały
te szkoły, które albo nie realizowały kształcenia z uwagi na
brak chętnych do klas pierwszych, albo nie mogły dalej
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Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim za 2012 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ubiegłym roku kalendarzowym wykonywało zadania m.in. z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W 2012 r. na terenie powiatu opolskiego funkcjonowało 67 rodzin zastępczych,
w których wychowywało się 97 dzieci – 53 rodziny były przy tym spokrewnione
z dzieckiem. W pierwszym kwartale ubiegłego roku działała także jedna całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, przekształcona następnie
w rodzinny dom dziecka. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba spokrewnionych
rodzin zastępczych stale kształtowała się na zbliżonym poziomie, niestety niezawodowych rodzin zastępczych w dalszym ciągu było za mało w stosunku do potrzeb.
W 2012 r. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka Powiat Opolski wypłacił łącznie kwotę 863.078 zł.
W ramach wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej PCPR prowadziło
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt Interwencji Kryzysowej, w których
mieszkańcy powiatu opolskiego mogli skorzystać z usług doradczych, interwencyjnych i informacyjnych. W 2012 r. PPS udzieliło pomocy 191 osobom, zaś do PIK
zgłosiło się 81 osób. PCPR sprawuje również nadzór merytoryczny nad Środowiskowym Ośrodkiem Wsparcia „Pinokio”, gdzie na koniec 2012 r. z pobytu dziennego
korzystało 51 osób.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wykonywane były przez Centrum m.in. poprzez dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na ten cel przeznaczono
283.676 zł. Podejmowano także działania zmierzające do likwidacji barier funkcjonalnych – wydatkowano na nie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 89.468 zł. 106 niepełnosprawnych z terenu powiatu opolskiego mogło ponadto skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych (na ten
cel wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 99.336 zł) zaś 12 osób
uzyskało wsparcie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. PCPR
prowadziło również działania polegające na wspieraniu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki niepełnosprawnych. Zawartych zostało 11 umów z 7 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 13.760 zł.

funkcjonować ze względu na zmiany w przepisach prawa
oświatowego. Uporządkowano w ten sposób sieć prowadzonych przez Powiat szkół.
Kolejną z uchwał, jaką zajęli się Radni na XXIV sesji
Rady Powiatu była uchwała w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych na obszarze powiatu opolskiego. Dokument
ten miał charakter porządkujący, jednak jego uchwalenie
wiązało się także z koniecznością określenia siedziby Zespołu Szkół w Poniatowej, powstałego na mocy uchwały
Rady Powiatu z dnia 7 sierpnia ubiegłego roku w wyniku połączenia dwóch poniatowskich szkół: Zespołu Szkół
Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo, iż podjęte zagadnienie było
uprzednio przedmiotem licznych rozmów i konsultacji,
również na sesji wiązało się ono z wieloma dyskusjami.
Zebrani przedstawiali argumenty przemawiające za różnymi rozwiązaniami. Po rozważeniu zaprezentowanych
opinii Radni zdecydowali o zlokalizowaniu siedziby niedawno powstałej szkoły przy ul. Fabrycznej 16c.
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XXV sesja Rady Powiatu

Zarząd Powiatu z absolutorium za ubiegły rok
7 czerwca Radni Powiatu Opolskiego zgromadzili
się na XXV sesji, której tematyka w całości poświęcona była zagadnieniom finansowym. Obrady miały przy
tym zarówno szczególne znaczenie, jak i nieco inny
niż zazwyczaj przebieg – ich porządek w dużej mierze
podyktowany był poddaniem pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radni najpierw zajęli się m.in. sprawozdaniem
finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu za rok ubiegły, a następnie podjęli uchwałę
absolutoryjną. Przedmiotem obrad były także kwestie
związane z finansami Powiatu Opolskiego w roku bieżącym. Ważny charakter sesji sprawił, że wzięli w niej
udział także liczni goście – kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji
i straży.
n Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Prowadzone na XXV sesji Rady Powiatu obrady zapoczątkowały zagadnienia związane z finansami Powiatu
Opolskiego w 2012 r. Praca Radnych w pierwszej kolejności polegała na rozpatrzeniu i zatwierdzeniu dwóch odnoszących się do ubiegłego roku sprawozdań: sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z wykonania budżetu powiatu.
Powyższe dokumenty były uprzednio szczegółowo
omawiane na posiedzeniach czterech stałych komisji
Rady. W trakcie sesji przewodniczący wszystkich gremiów przedstawili wypracowane wówczas opinie – każda z komisji pozytywnie i jednogłośnie odniosła się do
sprawozdań. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
podlegało ponadto opiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Lublinie. Skład orzekający Izby również przychylnie ustosunkował się do przedstawionego
dokumentu, stwierdzając, iż pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w 2012 r. oraz sposób sporządzenia sprawozdania, opracowanego bardzo szczegółowo. Otrzymane
od organów opiniujących informacje przyczyniły się do
podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim
z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
W dalszej części obrad prace Radnych koncentrowały
się wokół udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za
2012 r. Zebrani zapoznali się na wstępie z podjętą przez Komisję Rewizyjną uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium. Komisja w dokumencie tym stwierdziła, że
budżet Powiatu został wykonany zgodnie z jego zapisami
i przepisami prawa, a realizując go Zarząd osiągnął zasadnicze, założone w nim cele. Podkreślone zostało ponadto
aktywne działanie tego organu w kierunku pozyskiwania
dodatkowych środków finansowych na realizację projektów z udziałem funduszy zewnętrznych – uzyskane środki
opiewały na kwotę 10.218.790,69 zł. Radni wysłuchali naOPOLSKA GAZETA POWIATOWA

stępnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Skład orzekający Izby pozytywnie ustosunkował się do
uchwały, nie wniósł zastrzeżeń ani do gospodarki finansowej, ani budżetowej Powiatu. Radni Powiatu Opolskiego po zapoznaniu się z przedstawionymi wyżej opiniami
i dokumentami powzięli uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim
z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
n Wykonanie budżetu Powiatu w 2012 r.
W 2012 r. Powiat Opolski zrealizował dochody w kwocie 50.860.651,80 zł, co stanowiło 99,74% dochodów
planowanych do wykonania w tym okresie, oraz wydatkował środki w wysokości 47.772.981,06 zł, stanowiące
z kolei 95,82% określonych na rok ubiegły założeń. 2012
r. dla Powiatu zamknął się zatem nadwyżką opiewającą
na 3.087.670,74 zł. Nieuzyskanie części planowanych
dochodów, jak stwierdziła w swojej opinii Komisja Rewizyjna, wynikało w większości z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od działań Zarządu. Niewykonane wydatki
majątkowe dotyczyły z kolei inwestycji zgłoszonych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej i nie miały
wpływu na prawidłowość bądź terminowość wykonania
zadań Powiatu.
Na pozyskane w ubiegłym roku fundusze na realizację
projektów z udziałem środków zewnętrznych we wspomnianej wyżej wysokości – 10.218.790,69 zł – w największym stopniu złożyły się środki uzyskane w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (3.229.461,57 zł), środki
z budżetu państwa na remonty i odbudowę infrastruktury
drogowej zniszczonej wskutek powodzi (w łącznej kwocie 2.839.275,00 zł, z czego 1.845.250,29 zł przeznaczone
było na zadania bieżące, zaś 2.654.749,71 zł finansowało
zadania inwestycyjne), a także środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
zadania bieżące (1.343.668,08 zł).
n Zmiany w budżecie Powiatu na 2013 r.
Podczas XXV sesji Radni zajęli się zagadnieniami finansów Powiatu Opolskiego nie tylko w roku minionym,
ale także w okresie bieżącym – podjęta została uchwała
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
na 2013 r. Za sprawą tego dokumentu dochody Powiatu
Opolskiego ustalono w wysokości 50.887.173 zł, zaś wydatki przewidziano w kwocie 51.653.317 zł. W uchwale
budżetowej ujęte zostały środki finansowe pozyskane
przez Zakład na likwidacje barier architektonicznych
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, tj. na budowę windy zewnętrznej w obiekcie szpitalnym w Poniatowej w kwocie 150.000 zł oraz
na modernizację pochylni do budynku Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego i Izby Przyjęć w obiekcie
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szpitalnym w Opolu Lubelskim, zakup i montaż drzwi
wejściowych na fotokomórkę, a także dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 sparcie dla budowy mostu na Wiśle i przebudowy
nW
drogi nr 747

Ostatnim z podjętych przez Radnych w trakcie sesji
tematów było udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień i rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 747 na odcinku Konopnica – Kamień”.

Sprawa ta była już przedmiotem obrad na XII sesji Rady
Powiatu, kiedy to Radni przyjęli stanowisko, w którym
uznali powyższą inwestycję za kluczową dla rozwoju
gospodarki powiatu i postanowili przeznaczyć na ten
cel kwotę 1 mln zł. W powziętej w trakcie obecnej sesji
uchwale zadecydowano o udzieleniu powyższej pomocy
w formie dotacji celowej w kwocie 500 tys. zł w roku bieżącym i kolejnych 500 tys. zł w roku 2014. Do zawarcia
stosownej umowy z Województwem Lubelskim, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, zobowiązany został Zarząd Powiatu.

XXVI sesja Rady Powiatu
Na XXVI sesji Rady Powiatu, przeprowadzonej w dniu 28 czerwca, prace Radnych koncentrowały się m.in. na analizie
dwóch sprawozdań – dotyczących stanu
bezrobocia oraz ochrony środowiska
w powiecie opolskim
n Informacja na temat bezrobocia
w powiecie opolskim
Jednym z pierwszych zagadnień, jakimi
zajęli się Radni na XXVI sesji Rady Powiatu
była Informacja o stanie bezrobocia w powiecie opolskim oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu Lubelskim na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i wspierania lokalnego rynku pracy. Dokument
ten przygotowany został przez Powiatowy
Urząd Pracy, zaś dotyczył roku 2012 oraz
okresu do 31 maja roku bieżącego.
Według stanu na koniec marca 2013 r.
powiat opolski liczył 4891 bezrobotnych
i mając wskaźnik bezrobocia na poziomie
17,3% zajmował szóste miejsce pod tym
względem w województwie lubelskim. Największy odsetek osób bezrobotnych występował przy tym w gminach
Opole Lubelskie i Poniatowa, zaś najmniejszy – w gminach Łaziska i Wilków. Wśród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy szczególnie liczne kategorie stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia
średniego, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych oraz te, które nie ukończyły 25 roku życia.
Cechą charakterystyczną powiatu opolskiego jest również
sezonowość zatrudnienia. Znaczny napływ osób bezrobotnych obserwuje się w okresie jesienno-zimowym, po
ukończeniu prac sezonowych w rolnictwie, przetwórstwie
i budownictwie, zaś wraz z nadejściem wiosny liczba zarejestrowanych w Urzędzie Pracy spada.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa rodzaje zadań
zmierzających do ograniczenia bezrobocia – zadania pasywne (osłonowe) oraz zadania aktywne (usługi i instru-
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menty rynku pracy). Pierwsze
z nich polegają na rejestracji
osób bezrobotnych i wypłacaniu zasiłków. Zadania aktywne
to w szczególności pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. Powyższe usługi wspierają instrumenty rynku
pracy – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace
społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej, finansowanie dodatków aktywizacyjnych oraz
wypłata stypendiów z tytułu dalszej nauki.
W 2012 r. usługami i instrumentami rynku pracy objęto 3547 bezrobotnych, czyli o 597 osób więcej niż w roku
2011. 288 z nich skorzystało ze stażu, 55 podjęło pracę w ramach dofinansowanych przez Urząd prac interwencyjnych,
zaś 23 zatrudnionych zostało w ramach robót publicznych.
W ubiegłym roku powstało ponadto 99 nowych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano w tym okresie środki w łącznej wysokości 5.352.982,94 zł.
nr 3 (59) • wrzesień 2013

Dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do przedstawionej informacji udzielał Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Opolu Lubelskim Dariusz Czarnowski.
n Wykonanie Programu Ochrony Środowiska w
latach 2011-2012
Kolejnym dokumentem poddanym pod obrady Rady
Powiatu był Raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata 2011-2012.
Radni po rozpatrzeniu przedstawionych informacji podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do
2016 r. została ustanowiona na mocy uchwały Rady Powiatu dnia 22 września 2010 r. Głównym celem Programu jest zaplanowanie działań w kierunku poprawy stanu
środowiska przyrodniczego naszego samorządu tak, aby
nie kolidowały one z warunkami rozwoju gospodarczego,
a wręcz ten rozwój wspierały. Organ wykonawczy Powiatu
co dwa lata zobowiązany jest sporządzać raport z wykonania zaplanowanych działań. W przedłożonym Radnym
dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego,
w tym stanu jakości środowiska i infrastruktury, weryfikację głównych kierunków zaplanowanych działań oraz
koszty i źródła finansowania Programu.
Jak wynika z Raportu, określone w Programie kierunki działań dla powiatu opolskiego były w latach 20112012 systematycznie realizowane. W wyniku porównania
wskaźników efektywności wdrażania dokumentu odnotowano pozytywny wpływ jego realizacji w trakcie ostatnich czterech lat. W szczególności o ponad 4% wzrosła
ilość gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej,
a o blisko 12% – ilość gospodarstw mających dostęp do
sieci kanalizacyjnej. Rozbudowywany był zatem system
odbierania ścieków i zastępowania indywidualnego sposobu odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych systemem zorganizowanym. Stały rozwój obecny był
również w odniesieniu do istniejącej w powiecie opolskim
bazy turystycznej, o czym świadczy ilość i rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych oraz obecność gospodarstw ekologicznych.
n Zmiana statutu PCPR
Radni powzięli również uchwałę w sprawie zmiany
uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
Lubelskim. W dokumencie tym dokonano przeniesienia
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

siedziby PCPR, które nie będzie już mieściło się
w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4, ale
w Poniatowej przy ul. 11 Listopada.
Zmiana siedziby powyższej instytucji ma
m.in. związek z realizacją ze środków unijnych
dużego projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego powSIP-opolski”,
który wiąże się z koniecznością zapewnienia
niezbędnej powierzchni Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – aktualna siedziba nie spełnia wymogów
lokalowych. Obecnie przy ul. Przemysłowej 4 ulokowany
jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego, PCPR oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Budynek w Opolu Lubelskim
nie zapewnia jednak dobrych warunków obsługi interesantów i nie umożliwia efektywnej pracy powyższych instytucji.
n Wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli
Wynikiem obrad Radnych było również podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
Regulacje zawarte w ustawie Karta Nauczyciela umożliwiają zatrudnienie nauczycieli łączących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze pensum (tj.
określonej liczby godzin zajęć, do której zobowiązany jest
pracownik). Zgodnie z Kartą Nauczyciela w takiej sytuacji
organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli. Pensum
ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych
przez pedagogów zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. Ustalenia o takiej treści powzięła również
Rada Powiatu w Opolu Lubelskim.
n Zmiany w budżecie Powiatu na 2013 r.
Ostatnie z poruszanych przez Radnych zagadnień wiązały się z podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu na 2013 r. Na mocy powyższego aktu Rada Powiatu przekazała środki finansowe
w kwocie 320.702 zł w formie dotacji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu
Lubelskim. Fundusze te przeznaczone były na modernizację pochylni do budynku Oddziału InternistycznoKardiologicznego i Izby Przyjęć w obiekcie szpitalnym
w Opolu Lubelskim, zakup i montaż drzwi wejściowych
na fotokomórkę, a także dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe działania
otrzymały wsparcie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, zaś wyasygnowana przez
Radę Powiatu kwota stanowi w nim udział własny.
Elżbieta Lejwoda
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Orlik i odnowione centrum Łazisk uroczyście otwarte
Od 18 czerwca mieszkańcy gminy Łaziska mogą cieszyć się z dwóch nowych, oficjalnie już oddanych do
użytku inwestycji. Na płycie niedawno powstałego boiska odbyło się wówczas uroczyste otwarcie „Kompleksu
Boisk Orlik 2012” – będącego jubileuszowym, bo 150-tym tego rodzaju obiektem w województwie lubelskim –
oraz odnowionej centralnej części miejscowości Łaziska, do której rewitalizacji, poprzez przebudowanie drogi
powiatowej, przyczynił się również Powiat Opolski.
Uroczystość zgromadziła gminną, w tym szkolną, społeczność, zaś funkcję jej gospodarza pełnił Wójt Gminy
Zygmunt Pyć. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman,
Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Starosta Opolski Zenon Rodzik, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Lublinie Andrzej Gwozda oraz przedstawiciele wielu instytucji działających na szczeblu powiatu bądź gminy.
Wybudowany przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego „Kompleks Boisk Orlik 2012” wzbogacił tamtejszą bazę
sportową – salę gimnastyczną i siłownię – o inwestycję za
kwotę 1.277 tys. zł. W dyspozycji uczniów i mieszkańców
gminy znalazły się dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią
(jedno do piłki nożnej, drugie wielofunkcyjne – do koszykówki i siatkówki) oraz budynek zaplecza socjalnego.
Nowo powstałe obiekty posiadają odpowiednie oświetlenie, są ogrodzone i wyposażone w chodniki, zaś wraz
z dotychczas istniejącą przy szkole infrastrukturą tworzą
zadowalający, pełnowartościowy kompleks sportowy.
W ramach odnowy centrum miejscowości Łaziska dwie
drogi zyskały nową nawierzchnię, wybudowane zostały
chodniki, kanalizacja deszczowa i zjazdy, dzięki czemu
główny punkt gminy zauważalnie zmienił swoje oblicze.
Udział w powyższym przedsięwzięciu miał również Powiat Opolski, przez którego wykonane zostało poszerzenie nawierzchni i położenie nowych warstw bitumicznych
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na nieco ponad 300-stu metrowym odcinku drogi powiatowej nr 2605L. Na zadanie to ze środków własnych oraz
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat
przeznaczył łącznie ponad 210 tys. zł.
Uroczystość oddania powyższych inwestycji do użytkowania zapoczątkowały pieśni Zespołu Folklorystycznego

„Powiśle”, po których zgromadzeni obejrzeli widowiskowe wokalne, taneczne oraz sportowe występy młodzieży
gimnazjalnej. Nie zabrakło również ciepłych słów, gratulacji i podziękowań, zarówno ze strony gospodarzy, jak
i przybyłych gości. Dobrą prognozę na przyszłość przyniosła zapowiedź Wójta Gminy, zgodnie z którą nie będzie to koniec podejmowanych przez lokalny samorząd
inicjatyw. Po poświeceniu obiektów symbolicznego aktu
ich otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali wszyscy
mający swój wkład w realizację przedsięwzięć.
Elżbieta Lejwoda
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„Dojrzali w pracy” – program dla osób 50+
W roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Lubelskim pozyskał dodatkowe środki z rezerwy będącej w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu specjalnego pt. „Dojrzali
w pracy – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w powiecie opolskim”.
Środki te umożliwiły:
1) przeszkolenie 33 uczestników programu w zawodach
zgodnych z wymaganiami lokalnych pracodawców;
2) skierowanie 14 osób bezrobotnych na sześciomiesięczne staże, po których większość uczestników podpisała
umowę o pracę;
3) pomoc finansową dla 4 osób na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej;
4) udzielenie wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom
w postaci refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, na których zostało zatrudnionych 12 osób bezrobotnych.
Dzięki działaniom w ramach programu pracę podjęło
łącznie 28 osób bezrobotnych. Dodatkowo osoby te zdobyły nowe, adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy
kwalifikacje, wzbogaciły swoje doświadczenie zawodowe,
wzrosła także ich motywacja do działania w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i podejmowania pracy.
Oficjalne zakończenie realizacji projektu stanowiła konferencja podsumowująca jego przebieg, w której udział wzięli pracodawcy, z jakimi Powiatowy Urząd Pracy nawiązał
współpracę, tj. SP ZOZ w Opolu Lubelskim, „Orzeł” S.A.
Ćmiłów oddział w Poniatowej, PPHU „Malec”, „Wójtowicz Zygmunt i Tomasz. Transport” Sp. j., „FHU Paweł
Świątkowski”, „Samet” Sp. z o.o., Ferma drobiu i Hotel
– Restauracja „SŁOWIK”, Przedszkole Miejskie w Poniatowej, przedsiębiorstwo „Wiki”, Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowe „STAMPOL”, Przedsiębiorstwo Handlowe
„P.H.U. AGRO-LUX” oraz inni pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnianiem osób powyżej 50
roku życia. W konferencji uczestniczyli także uczestnicy
programu specjalnego, przedstawiciele Powiatu Opolskiego, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia i przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej.
W trakcie konferencji omówiono sytuację osób 50+ na regionalnym i lokalnym rynku pracy oraz formy aktywizacji zawodowej najkorzystniejsze dla osób, które ukończyły
50 lat. Zaprezentowano również działania podejmowane
w programie specjalnym i efekty jego realizacji, m.in.
podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez 85%
uczestników. Pracodawcy i uczestnicy programu przedstawili swoje opinie i spostrzeżenia. Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały promocyjne, w tym broszurę
na temat realizowanego programu „Dojrzali w pracy” oraz
jabłko – jego symbol.
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Sukces, jakim zakończył się program
specjalny
„Dojrzali w pracy”
wpłynął na decyzję o rozpoczęciu
realizacji II edycji
w roku bieżącym.
Najważniejszym
zadaniem dla pracowników urzędu
jest doprowadzenie do zatrudnienia jak największej
liczby uczestników
programu. Zaplanowane
działania, podobnie jak
w roku ubiegłym, koncentrują się, więc z jednej strony
na osobach bezrobotnych, z drugiej natomiast wspierają
przedsiębiorców powiatu opolskiego w zakresie tworzenia
i utrzymania miejsc pracy.
Uczestnicy II edycji programu po zakończeniu cyklu porad zawodowych skierowani zostali na działania zgodne
z wybraną ścieżką kariery zawodowej. Szesnastu z nich
uczestniczyło w warsztatach aktywizacyjnych oraz bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Następnie zostali oni
skierowani na staże, po których podejmą zatrudnienie.
Dwie kolejne osoby bezrobotne, zostaną skierowane na
doposażone lub wyposażone stanowiska pracy, a czterem
uczestnikom udzielone zostaną bezzwrotne dotacje
na rozpoczęcie własnej działalności.
Zatrudnienie, staż czy samozatrudnienie każdego z uczestników wspierane jest
tzw. „elementem specyficznym”. Za osoby, które zostaną
nr 3 (59) • wrzesień 2013
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zatrudnione w ramach doposażonych lub wyposażonych
stanowisk pracy urząd zrefunduje pracodawcom koszty
składki ZUS, stażyści otrzymają zestawy poszukującego pracy, a pracodawcy, którzy zatrudnią uczestników
programu po odbyciu staży – premię zatrudnieniową.
Natomiast osobom, które założą własne firmy zostanie
zrefundowany koszt finansowego wsparcia pomostowego obejmującego m.in. koszty ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego, usług księgowych, prawnych czy eksploatacji pomieszczeń.
Szczegółowe informacje nt. działań zaplanowanych
w ramach II edycji programu specjalnego oraz warunków
uczestnictwa w nim dostępne są pod adresem:

Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek 14-16
tel (081) 827 73 50 fax (081) 827 73 51
email: luop@praca.gov.pl
http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

Bezpłatne
komputery
i Internet

Nabór wniosków
do projektu
zakończony

Wraz z początkiem kwietnia
bieżącego roku Powiat Opolski
przystąpił do realizacji projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim – edycja II”, w ramach którego 30 rodzin
z terenu naszego samorządu otrzyma kompleksowe
wsparcie umożliwiające im korzystanie z sieci internetowej. W toku trwającego w dniach od 2 do 22
kwietnia naboru do Starostwa Powiatowego wpłynęło 56 zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem
w przedsięwzięciu.
Zakwalifikowani do projektu mieszkańcy powiatu opolskiego otrzymają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp
do Internetu przez 8 lat. Aby wszyscy beneficjenci efektywnie wykorzystywali dane im możliwości zaplanowano
także szkolenia z zakresu obsługi komputera, posługi-

wania się Internetem oraz nabycia
nowych umiejętności niezbędnych
dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji drogą elektroniczną.
Przekazane w ramach projektu
urządzenia objęte będą gwarancją opieki serwisowej, a po
około dwóch latach od ich dostarczenia zostaną zmodernizowane.
Obecnie ustalona została już lista rankingowa osób wnioskujących o wsparcie. Pomoc mogły otrzymać wyłącznie
rodziny nieposiadające komputera i dostępu do Internetu. Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie
uwzględniane były zgłoszenia złożone przez rodziny zastępcze oraz wnioskodawców spełniających inne kryteria
(na pomoc mogą liczyć w szczególności rodzinne domy
dziecka, sieroty zupełne, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz samotni rodzice w trudnej sytuacji materialnej i życiowej).
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w wo-
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jewództwie lubelskim – edycja II” ma na celu zapewnienie
bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania osobom zamieszkałym na terenie
województwa lubelskiego, zagrożonym wykluczeniem
z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Jest on realizowany przez konsorcjum
jednostek samorządu terytorialnego, w którym jako lider

i główny koordynator występuje Samorząd Województwa
Lubelskiego, zaś funkcje partnerów pełni 12 samorządów,
w tym Powiat Opolski. Koszty kwalifikowane projektu
w 80% zostaną pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, a w 15% z budżetu państwa.
Elżbieta Lejwoda

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Obchody 150-tej rocznicy
powstania styczniowego w powiecie opolskim
2013 rok, ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej Rokiem Powstania Styczniowego, jest w Polsce
czasem obchodów 150-tej rocznicy wybuchu insurekcji styczniowej. Mając na celu uczczenie tych godnych
pamięci wydarzeń oraz upowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu świadomości, że rozgrywały
się one również na ternie powiatu opolskiego 6 czerwca Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowały poświecone im uroczystości. Miejscem obchodów była Szkoła Podstawowa
w Chruślinie – wsi, pod którą stoczone zostały dwie bitwy – oraz Złota Góra – teren walk powstańców.
Przeprowadzone na terenie gminy Józefów nad Wisłą
odświętne spotkanie było jedną z kliku inicjatyw, jakie podejmowane są przez Powiat Opolski w związku z obchodami rocznicy insurekcji styczniowej. W marcu Powiatowa
Biblioteka Publiczna ogłosiła II Powiatowy Konkurs Literacki „Opolskie wierszowanie”, którego regulamin zachęcał młodych poetów do poruszania powstańczej tematyki. W połowie maja ukazało się okazjonalne, poświecone
wydarzeniom z lat 1863-1864, wydanie Opolskiej Gazety
Powiatowej, zaś na jego łamach z kolei, obwieszczony został drugi z konkursów – Konkurs Wiedzy o Powstaniu
Styczniowym. Powiat Opolski wspierał ponadto uroczystości rocznicowe zorganizowane 4 sierpnia przez Gminę
Józefów nad Wisłą.
Otwierając spotkanie w Chruślinie, jego gospodarz,
Starosta Opolski Zenon Rodzik, przypomniał znaczenie
powstania styczniowego oraz zwrócił uwagę na idee, które mu przyświecały. Podkreślał on, jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o walce narodowo-wyzwoleńczej
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

minionych pokoleń,
szczególnie
wówczas, gdy rozgrywała się ona na
zamieszkiwanym
przez nas terenie.
Wśród zgromadzonych na spotkaniu gości znaleźli
się m.in. uczestnicy
dwóch wymienionych wyżej konkursów, nauczyciele,
dyrektorzy bibliotek i szkół. Funkcję
gościa honorowego
pełniła Pani Józefa
Osojca – autorka
wierszy w konkursie literackim, która
w tym roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Samorząd powiatowy i gminny reprezentowane były przez Wicestarostę Opolskiego Janusza Gąsiora,
Wójta Gminy Józefów nad Wisłą Grzegorza Kapicę oraz
radnych Powiatu Opolskiego.
W pierwszej części uroczystości zebrani, za sprawą
prezentacji przedstawionej przez Dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej Elżbietę Żyszkiewicz, przybliżyli
sobie przebieg powstania styczniowego ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń mających miejsce na terenie
województwa lubelskiego. Zaprezentowane zostało tło hinr 3 (59) • wrzesień 2013
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storyczne insurekcji, bezpośrednie jej przyczyny oraz stoczone wówczas bitwy, w tym
również dwie, rozegrane 30
maja i 4 sierpnia 1863 r. pod
Chruśliną. Pierwsza z przebiegających na terenie naszego powiatu walk zakończyła
się odparciem ataku Rosjan
przez 180 powstańców połączonych oddziałów Marcina
Borelowskiego i Zygmunta
Koskowskiego, w drugiej zaś
oddział dowodzony przez
gen. Michała Heydenreicha,
pseudonim Kruk, odniósł
zwycięstwo. Uczestnicy obchodów zaznajomieni zostali również z przyczynami klęski powstania i jego konsekwencjami, które nie miały wyłącznie negatywnego
charakteru. Insurekcja przyczyniła się do korzystniejszego
niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów,
pozostawiła trwały ślad w literaturze i malarstwie, a bohaterska postawa jej uczestników stała się wzorem do naśladowania.
Spotkanie dla wszystkich obecnych było także nieczęstą okazją do zapoznania się z praktycznym aspektem walki powstańców styczniowych. Pan Grzegorz Sztal, znawca
uzbrojeń i umundurowania, członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Stowarzyszenia Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich (reprezentowanego na uroczystości także przez dwóch innych kawalerzystów) w swoim
wykładzie zaprezentował zarówno używaną w trakcie insurekcji broń palną – m.in. sztucer myśliwski, dubeltówkę
– jak i broń białą – np. bagnet do karabinu, szablę do walki
konno, broń krótką oraz symbolizującą powstanie kosę.
Zorganizowane w Chruślinie uroczystości stanowiły
ponadto okazję do zaprezentowania wyników oraz nagrodzenia laureatów dwóch poświęconych powstaniu
styczniowemu konkursów: II Powiatowego Konkursu
Literackiego „Opolskie wierszowanie” oraz Powiatowego

Prasowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym.
Jako pierwsi nagrody odebrali uczestniczy zmagań literackich. Na ten temat nieco szerzej piszemy w kolejnym
artykule.
Drugim z rozstrzygniętych konkursów był Powiatowy Prasowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym,
mający na celu przede wszystkim upowszechnianie świadomości o wydarzeniach z 1863 i 1864 r. Wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w zmaganiach poprzez
udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte
w kuponach konkursowych, które znalazły się w wydaniu
specjalnym Opolskiej Gazety Powiatowej oraz dostępne były we wszystkich bibliotekach powiatu opolskiego,
a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego
i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na konkurs wpłynęło
łącznie 467 zgłoszeń, z czego 305 zawierało prawidłowo
udzielone odpowiedzi. W drodze losowania wyłoniono 39
szczęśliwców, którzy otrzymali dyplomy oraz publikacje
książkowe poświęcone tematyce historycznej.
Ostatnim, ale bez wątpienia bardzo ważnym punktem
programu były uroczystości na Złotej Górze, miejscu walk
powstańców – złożone zostały kwiaty, zapalono znicze
oraz oddano hołd poległym.
Elżbieta Lejwoda
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II Powiatowy Konkurs Literacki

„Opolskie wierszowanie”
II Powiatowy Konkurs Literacki „Opolskie wierszowanie” zorganizowany został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
w Opolu Lubelskim i bibliotekami publicznymi powiatu opolskiego, zaś honorowy patronat nad nim pełnił Starosta Opolski.
Celem konkursu było m.in. rozbudzanie wyobraźni
i wrażliwości mieszkańców powiatu, inspirowanie ich zainteresowań literackich oraz odkrywanie świeżych spojrzeń na historyczne znaczenie powstania styczniowego.
Uczestnicy do końca kwietnia nadsyłali maksymalnie
dwa napisane przez siebie wiersze, które nie mogły być
wcześniej publikowane ani nagradzane. Do organizatorów wpłynęło łącznie 138 prac, kwalifikowanych następnie w czterech kategoriach: uczniów szkół podstawowych,
uczniów gimnazjów i szkół średnich, uczestników dorosłych oraz nauczycieli i bibliotekarzy.
7 maja utwory zostały ocenione przez komisję konkursową z uwzględnieniem takich kryteriów jak ich twórczy charakter, poprawność stylistyczna i językowa oraz
ogólne wrażenie artystyczne. W trakcie odbywających się
w Chruślinie uroczystości rocznicowych wnioski z pracy
komisji przedstawiła, podsumowując tym samym konkurs, jej Przewodnicząca – Pani Irena Piątek. Uczestnicy
konkursu, jak informowała, posługiwali się sugestywnym,
plastycznym, prezentującym wysoki poziom językiem
oraz podejmowali szeroką paletę tematów. Dominujące
były wiersze poruszające problematykę powstania styczniowego i oddające jego tragizm, chociaż twórcy często
koncentrowali się również na takich zagadnieniach jak
miłość, przyjaźń, ekologia, przyroda lub kwestie związane
z ludzką egzystencją.
Komisja konkursowa w każdej kategorii uczestników
wyłoniła jednego laureata i przyznała nagrody równorzędne oraz postanowiła uhonorować dwóch laureatów
specjalnych – Panią Józefę Osojcę, która w tym roku obchodziła jubileusz stulecia swoich urodzin, i Pana Władysława Pietrasa. Pani Józefa odbierając nagrodę zaszczyciła
zebranych pięknym wykonaniem trzech patriotycznych
pieśni, zaś Pan Władysław, dziewięćdziesięciolatek, który
nie mógł w tym czasie przybyć na uroczystość, przesłał
wiersz pt. „Złota Góra”.
Ogłoszenie wyników zmagań oraz wręczenie nagród
zwycięzcom było częścią obchodów 150-tej rocznicy powstania styczniowego. Dyplomy oraz nagrody, w postaci
publikacji książkowych i statuetek dla laureatów, wręczył
zwycięzcom Starosta Opolski Zenon Rodzik. Przez Elżbietę
Żyszkiewicz – Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej
– zapowiedziane zostało natomiast wydanie nadesłanych
w konkursie wierszy w formie tomika poezji.
Elżbieta Lejwoda
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Nagrodzeni w konkursie
w poszczególnych kategoriach

I. Uczniowie szkół podstawowych:
Laureat:
Dawid Lis,
Wyróżnieni: Emilia Dzięsław, Jerzy Faściszewski,
Olga Kuchta, Alicja Gogółka, Gabriela Kancik, Paulina Krzak, Natalia Peterwas.
II. Uczniowie gimnazjów i szkół średnich:
Marcel Klisz,
Laureat:
Wyróżnieni: Krystiana Pepłowska, ANGA P.H.
(pseud.), Andżelika Anasiewicz,
Agata Morawska, Paulina Witczak,
Damian Żółtowski, Liliana Nowomiejska, Dominika Szafran.
III. Uczestnicy dorośli:
Małgorzata Nowaczek,
Laureat:
Wyróżnieni: Maria Czupyt, Krzysztof Janeczko,
Janina Węgrzycka, Zbigniew Młyniec,
Joanna Rola, Teresa Siwiec, Łukasz
Daruk.
IV. Nauczyciele i bibliotekarze:
Laureat:
Halina Janeczko,
Wyróżnieni: Elżbieta Złotucha, Grażyna Berlińska,
Ewa Plis.
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Mieszkańcy powiatu wiersze piszą...
Powstanie styczniowe

Królestwo Polskie pod rosyjskim zaborem
Było gnębione wielkim terrorem.
Chcąc w końcu ulżyć cierpieniu ludzkiemu
Wystąpiło przeciw Imperium Wielkiemu.
Polski Tymczasowy Rząd Narodowy
Ogłaszając manifest walczyć był gotowy.
Wyznaczono w kraju naczelników wojskowych
By prowadzili do walki wielu poborowych.
Pierwsze potyczki, które się odbyły
W większości sukcesem powstańców kończyły.
Lecz Armia Rosyjska siłą przeważała
I o porażce Polaków zadecydowała.
Choć Powstanie Styczniowe klęską się skończyło
To ducha oporu w ludziach nie stłumiło.
Odzyskanie niepodległości stało się marzeniem
A po I wojnie było już spełnieniem.

Dawid Lis
I miejsce w kategorii „Uczniowie szkół podstawowych”

* * *
Patrzę w księżyc
Widzę widzę...
Białą kulkę z dziurami
Ale ja się staram
Słucham strumyka
Słyszę słyszę
Plusk plusk
Ale ja się staram!
Czyżby wygody
Gadżety i
Cywilizacji grube mury
Uwięziły moje zmysły
Wyrwać się z okowów
Natura zew przygoda
Dzika piękna
Niebezpieczna
Boję się
Siedzę za bezpieczeństwem
Cywilizacji
Otumaniony
Bo nie mam odwagi
Lub nie brakuje mi rozwagi
Rozdarty na dwie strony
Pchnięty w wir szalony
Jestem zmęczony
eee tam idę pograć na kompie

Mimo męki, katorgi, cierpienia
Potrzeba było tylu lat…
Tylu lat ciężkiego westchnienia
By Polska wolną się stała – usłyszał o niej Świat

Małgorzata Nowaczek
I miejsce w kategorii „Uczestnicy dorośli”

Rozważania o życiu

* * *

Życie – nudna fabryka,
Wypluwająca kolorową taśmę.
Zawikłanych ponad wszelką miarę,
Ludzkich losów.

Praca – kadry przeplatające się
Aktorów coraz więcej.
Różnych dobrych i złych.
Dom – praca , praca – dom
I tak codziennie .
Aż do emerytury.
Której najczęściej nie dożywamy
Za wcześnie ukazuje się kadr
Z napisem „The End” – koniec

Halina Janeczko
I miejsce w kategorii „Nauczyciele i bibliotekarze”

Znienacka

* * *

Jakże łatwo teraz pisać księgi
Tworzyć poematów strony
Gdy wtedy brakowało polskiej potęgi
A kraj przez zaborców uciśniony
Wstęga „Białych” i „Czerwonych”
Królestwo Polskie spowiła
Powiew nadziei dla strudzonych
Ręka cara waśnie uczyniła
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Dusza ojca na Syberii zbłąkana
Wolność brata wątpliwa
Mowa wroga celebrowana
Zapach śmierci buduje ogniwa

Dom – kolorowe kadry,
Filmowej taśmy.
Gdzie aktorami jesteśmy –
My sami.
Pytanie tylko jakimi aktorami jesteśmy?

Marcel Klisz
I miejsce w kategorii „Uczniowie gimnazjów i szkół średnich”

Ku niepodległości

Krew Berga na polu bitwy płynie
Traugutt dowódca w Cytadeli stracony
Łzy cisną się niejednej matce dziewczynie
Partyzanta serce nawołuje do żony

* * *

Właśnie skończyłam sześćdziesiątkę, nie myśląc o niczym
Znienacka szare komórki zrobiły w głowie wyczyn
Zaczęły rodzić sie tytuły do wierszy do czytadeł
Więc szybko piszą dany temat, nie, nie jest to poemat
Śmieję się sama z siebie jakie myśli mam w głowie
Czy pisać czy nie pisać może ktoś mi podpowie
Rano mam temat więc go opisuje
W południe jest następny, gdy obiad gotuję
Z wieczora usłyszę wyraz i w pięć minut bez mała
Moja wyobraźnia zaczyna działać
Tak piszę co myślę i także co czuję
Biała noc także umysłem kieruje
Staram się pisać jasno zrozumiale
Z rymem albo prawie i tą nową pasją
Wspaniale się bawię
Jeśli moje wnuki kiedyś przeczytają
Babcine wierszyki smutne i wesołe
Będą sie uśmiechać i cieszyć zarazem
Że babcia tak znienacka stała się pisarzem ha ha

Teresa Kucharczyk
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Powiatowy Dzień Strażaka
16 maja strażacy z terenu powiatu opolskiego, zarówno zawodowi, jak i pełniący służbę w Ochotniczej
Straży Pożarnej, uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Uroczystości związane z przypadającym w maju Dniem św. Floriana – patrona strażaków
– odbyły się na placu Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
Rozpoczęta o godz. 1300 zbiórka do apelu zgromadziła funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i strażaków-ochotników reprezentujących jednostki włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Funkcję
gospodarzy obchodów pełnili Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży, a jednocześnie Starosta Opolski, Zenon Rodzik oraz Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek
Gogół. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się
przedstawiciele samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także innych instytucji współpracujących
z państwową i ochotniczą strażą pożarną – na strażackie

święto przybyli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Gustaw
Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lucjan Orgasiński, Komendant Powiatowy Policji mł. insp.
Ryszard Szklarz oraz Dyrektor Zakładu Karnego płk Zbigniew Drożyński.
Złożenie meldunku o gotowości strażaków do apelu,
podniesienie flagi państwowej i odsłuchanie polskiego
hymnu zainaugurowały uroczystości, w trakcie których
nie zabrakło słów uznania dla niełatwej strażackiej służby. Zgromadzeni goście przekazywali funkcjonariuszom
i druhom OSP gratulacje, wyrażali podziękowania za kolejny rok ich wytężonej pracy oraz składali najlepsze życzenia.
Ceremonia była ponadto okazją do wręczenia zasłużonym strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe
lub medali. Stopień ogniomistrza otrzymał Wojciech
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Dobrowolski, na starszego sekcyjnego awansowali Stanisław Kamela, Marcin Bielecki, Krzysztof Strawa i Mariusz Strawa, zaś do grona starszych strażaków wstąpił
Robert Długosz. Nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymało jedenastu członków braci strażackiej wyróżniających
się w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Złotym Medalem uhonorowani zostali Piotr Lejwoda,
Grzegorz Pietras, Artur Skrzypek i Tomasz Smagieł,
srebrną odznakę przyznano Pawłowi Ozga, Wojciechowi Pętek i Mirosławowi Siedliskiemu, natomiast brązowe
odznaczenia trafiły do Wojciecha Basiakowskiego, Wojciecha Dobrowolskiego, Andrzeja Olendra i Sławomira
Ostracha.
Elżbieta Lejwoda
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VII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze
15 września w Opolu Lubelskim odbyły się VII
Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze. Wzięło
w nich udział 6 drużyn kobiecych i 14 drużyn męskich
– byli to zwycięzcy gminnych zawodów pożarniczych.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7 x 50 m
i ćwiczeniach bojowych.
Pierwsza z konkurencji polegała na pokonaniu w jak
najkrótszym czasie siedmiu odcinków 350-metrowego
toru przeszkód. Druga składała się z kilku elementów:
rozwinięcia węży, podania wody, zrzucenia pachołków
i złamania tarczy. O końcowej klasyfikacji decydowała suma zdobytych przez drużyny punktów w obydwu
konkurencjach po uwzględnieniu ewentualnych punktów
karnych. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś dla zwycięzców przewidziano puchary
i nagrody pieniężne.
Organizatorami Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych było Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim.
Anita Nieróbca

Wyniki VII Powiatowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych
Męskie drużyny pożarnicze:
Miejsce

Nazwa drużyny

Wynik
końcowy

I

OSP Świdno

111 pkt

II

OSP Trzciniec

112 pkt

III

OSP Dobre

120 pkt

IV

OSP Kol. Boiska

123 pkt

V

OSP Kaliszany

124 pkt

VI

OSP Karczmiska II

125 pkt

VII

OSP Kowala I

125 pkt

VIII

OSP Wandalin

126 pkt

IX

OSP Karczmiska I

126 pkt

X

OSP Puszno Godowskie

127 pkt

XI

OSP Poniatowa Wieś

129 pkt

XII

OSP Braciejowice

129 pkt

XIII

OSP Wilków

138 pkt

Kobiece drużyny pożarnicze:
Miejsce
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Nazwa drużyny

Wynik
końcowy

I

KDP Chodel

160 pkt

II

KDP Trzebiesza

169 pkt

III

KDP Kolonia Boiska

173 pkt

IV

KDP Kraczewice

255 pkt
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Atrakcje powiatu opolskiego częścią Ekomuzeum Lubelszczyzny

Powiat Opolski uczestniczy w przedsięwzięciu pn.
„Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja”,
którego celem jest promowanie produktów turystyki
wiejskiej położonych w środkowej i zachodniej części
województwa lubelskiego. Z ramienia samorządu
powiatowego w ramach projektu popularyzowane
są dwie lokalne atrakcje: Nadwiślańska Kolejka
Wąskotorowa i Muzeum Regionalne w Kluczkowicach.
Projekt „Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja”
realizowany jest przez trzy, współpracujące ze sobą, lokalne grupy działania: LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Owocowy Szlak” i LGD „Kraina wokół Lublina”. W jego wyniku
utworzona została sieć atrakcji turystycznych – tzw. ekomuzeum – składająca się z 31, położonych w niewielkiej

odległości, obiektów. Wizyta w poszczególnych
miejscach oraz skorzystanie z ich oferty pozwala
zwiedzającym zapoznać się z dziedzictwem kulturowym lubelskiej wsi, a także, dzięki rozproszeniu
obiektów, przybliżyć sobie walory przyrodnicze
regionu.
W ramach projektu zakończono już realizację
wielu działań, mających na celu promocję położonych na ekomuzealnym szlaku atrakcji. Zostały
one m.in. oznaczone w terenie tablicami informacyjnymi oraz scharakteryzowane w ulotkach
informacyjnych i paszportach turystycznych. Gestorzy poszczególnych obiektów otrzymali ponadto zindywidualizowane pieczęcie z nazwą i logo
ich miejsca, a także przeszli szkolenia z zakresu promocji
produktów regionalnych.
Upowszechnienie informacji na temat Ekomuzeum
możliwe było również dzięki organizacji trzech imprez
promocyjnych. Gestorzy obiektów ekomuzealnych zachęcali zwiedzających do skorzystania z przedstawianej przez
nich oferty poprzez stoiska promocyjne, występy sceniczne i wypowiedzi w relacjach radiowych. Pierwsza z imprez,
otwierająca projekt, miała miejsce 25 sierpnia w miniskansenie „Wojciechowsko Zagroda” w Wojciechowie. Wśród
prezentowanych na festynie produktów turystycznych nie
zabrakło Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej – wszyscy
zainteresowani uzyskali szczegółowe informacje zarówno na temat kursów pociągu, jak i wielu innych atrakcji
dostępnych w ofercie Kolejki. W trakcie drugiej z imprez,
zorganizowanej
w Pszczelej Woli,
do przybliżenia
sobie
kulturowych
bogactw
powiatu
opolskiego zapraszało
z kolei m.in. Muzeum Regionalne
w
Kluczkowicach. 29 września na Skwerze
Miejskim w Opolu Lubelskim gestorzy
atrakcji
turystycznych wchodzących w skład Ekomuzeum wzięli
udział w ostatniej z imprez i podsumowali tym samym
dotychczasowe działania.
W dniu 3 września w Opolskim Centrum Kultury swoją premierę miał ponadto film poświęcony kilku ginącym
zawodom i rzemiosłom, z którymi w dalszym ciągu można zapoznać się na ekomuzealnym szlaku.
Elżbieta Lejwoda
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XIV Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej
W dniu 23 czerwca w Poniatowej odbył się XIV
Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej,
organizowany corocznie przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Podczas imprezy swoje zdolności
prezentowali artyści z placówek działających
na rzecz niepełnosprawnych oraz indywidualni
wykonawcy.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Ducha Św. w Poniatowej, w trakcie której podopieczni Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”
czytali modlitwę
wiernych i nieśli
dary do ołtarza.
Po nabożeństwie
uczestnicy zwartą
grupą,
mimo
chwilowego
załamania pogody,
z
uśmiechem
przybyli na plac,
gdzie odbyła się
część artystyczna.
Festyn jak co roku
cieszył się dużym
zainteresowaniem
mieszkańcówPoniatowej i okolic.
Wśród jego uczestników znaleźli się m.in. Alicja Jankiewicz
z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Sejmik Wojewódzki w Lublinie, Starosta Opolski Zenon
Rodzik oraz radni powiatowi i gminni.
Podczas imprezy można było podziwiać pokazy historyczne, zakuć się w dyby, popróbować sił w walce na
miecze, a także podziwiać stroje dawnego rycerstwa.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się podróż ulicami
miasta kolorową kolejką „na kółkach”, konkursy sportowe
i plastyczne. Członkinie Stowarzyszenia – mamy jego
podopiecznych – przygotowały i serwowały wypieki oraz
kiełbaski z grilla i bigos na gorąco. Placówki uczestniczące
w Festynie prezentowały prace wychowanków, a także
swoją działalność. W trakcie imprezy wszyscy chętni mieli
ponadto możliwość zbadania stanu swojego zdrowia w ramach organizowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim „Białej Niedzieli”.
W odrębnym namiocie zainteresowani mogli zbadać swoją
krew, zmierzyć ciśnienie i poziom cholesterolu.
Zorganizowanie tegorocznego Festynu nie byłoby możliwe,
gdyby nie ofiarność sponsorów z Poniatowej, Opola
Lubelskiego i okolic. Organizatorzy na łamach niniejszej
gazety składają podziękowania wszystkim sponsorom

i darczyńcom, a w szczególności Powiatowi Opolskiemu
za ufundowanie nagród za prezentację stoisk, które zostały
wręczone podczas Festynu przez Pana Starostę Zenona
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Na Festynie o Godność Osoby Niepełnosprawnej
zaprezentowały się:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej – zespół „Maguta”,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym w Nałęczowie – zespół „Sympatyczni”,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Świdniku – zespół „Ach To My”,
• Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
– zespół „Świtezianka”,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach – zespół
„Bawitko”,
• Dom Pomocy Społecznej w Matczynie – zespół „Tacy Sami”,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu – zespół „Wesoła Gromada”,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie – zespół „Zaczarowani”,
• Zespół „Swojacy” z Kluczkowic,
• Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej – Dziecięca Kapela
Ludowa,
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej – zespół „Kasta”
i zespół „Vectis”,
• Małgorzata Brodziak z Nałęczowa,
• Mateusz Burek z Opola Lubelskiego.

Rodzika i Panią Skarbnik Powiatu Krystynę Sołdek, oraz
Gminie Poniatowa za nieodpłatne udostępnienie placu, energii elektrycznej i wody. Na wyrazy wdzięczności ze strony
organizatorów zasługuje również Powiatowe Centrum Po-

III Kulturalna Niedziela
W dniu 8 września w Józefowie nad Wisłą odbyła
się Kulturalna Niedziela, podczas której swoje święto
mieli niepełnosprawni. Tegoroczna impreza obfitowała w różnego rodzaju atrakcje i zabawy. Na scenie wystąpiły zespoły taneczne i wokalne niepełnosprawnych

mocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, które dofinansowało
ze środków PFRON wynajęcie sceny i nagłośnienia wraz
z obsługą.
Krystyna Rudnicka

z Annopola, Prawna, Poniatowej, Nałęczowa i Puław.
Oprócz nich zobaczyć można było także miejscowe
grupy z Józefowa nad Wisłą i Łazisk, a także tancerzy
z Opola Lubelskiego.
Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach rzemieślniczo-artystycznych oraz podziwiać wystawy i kiermasze
twórczości osób niepełnosprawnych. Dla wszystkich przewidziany był również smaczny poczęstunek: grochówka,

pierogi, przekąski z grilla, a na deser
pyszne domowe wypieki. Imprezę
zakończyła dyskoteka pod gołym
niebem.
Organizatorem III Kulturalnej
Niedzieli było Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Starszych, do akcji włączył się też
Samorząd Województwa Lubelskiego, Powiat Opolski i Gmina Józefów
nad Wisłą.
Anita Nieróbca
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Słowiańskie Babie Lato
w realizację uroczystości zaangażowali się również goście
z zagranicy – Ukrainy i Czech.
Na wszystkich zgromadzonych w Ośrodku Archeologii Doświadczalnej Grodzisko Żmijowiska czekały liczne
atrakcje, pozwalające w bezpośredni sposób poznać codzienne funkcjonowanie średniowiecznych mieszkańców
tamtejszych terenów. Uczestnicy imprezy mogli m.in. zwiedzić gród i skansen archeologiczny, zobaczyć jak wyglądały dawne chaty i urządzenia techniczne, a także podejrzeć
procesy wypalania naczyń glinianych, wytapiania żelaza
w piecu dymarskim lub wyrabiania ozdób. Ciekawym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w dniu
7 września 2013 r. tradycyjnie już zwieńczyło kolejny sezon pracy Oddziału Grodzisko Żmijowiska poprzez organizację spotkania pt. „Słowiańskie Babie Lato”. Impreza corocznie gromadzi przyjaciół, współpracowników
i partnerów Oddziału, zaś dla wszystkich zainteresowanych stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z życiem dawnych Słowian.
Zasadniczym celem wydarzenia jest podsumowanie
Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, które obecnie odbyły się już po raz IX. Na imprezie, będącej równocześnie
ostatnimi w roku zajęciami warsztatowymi, prezentowane
są najciekawsze eksperymenty i pokazy przeprowadzane
w ich trakcie – efekty dotychczasowych prac. Ideą przyświecającą wydarzeniu jest także złożenie swoistego podziękowania wszystkim, którzy mieli swój udział w całorocznej
działalności Oddziału, w tym m.in. lokalnej społeczności,
władzom samorządowym i badaczom. W bieżącym roku

punktem spotkania był występ teatru ognia grupy Dyptam
z Puław. Wszyscy goście mieli ponadto możliwość skosztować „smakołyków z Wilkowa” przygotowanych przez tamtejszy Klub Seniora
Elżbieta Lejwoda

Wernisaż malarstwa Mariana Adamczyka
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczmiskach

W dniu 7 września w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Karczmiskach odbył się wernisaż malarstwa Mariana
Adamczyka zatytułowany „Moje Karczmiska”. Malarz
urodzony w Karczmiskach znany jest ze swoich prac
i wystaw zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wystawa
zorganizowana po raz pierwszy w jego rodzinnej miejscowości miała dla artysty szczególną wartość ze względu na to, że odbywała się w roku 75 urodzin malarza.
W Gminnej Bibliotece Publicznej można było podziwiać 62 obrazy ręki artysty i 30 portretów mieszkańców
Karczmisk wykonanych wiosną i latem tego roku. Program wystawy obejmował też koncert skrzypcowy w wykonaniu prof. Krzysztofa Jakowicza oraz projekcję filmu
poświęconego Marianowi Adamczykowi w reż. Jana Szulimowskiego. Wernisaż odbywał się pod patronatem Starosty Opolskiego i Wójta Gminy Karczmiska.
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7 października odbyło się ponadto otwarcie Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej, w której oprócz portretów można podziwiać część obrazów z licznej kolekcji
artysty. Przedsięwzięcie wspierane jest przez Wójta Gminy
Karczmiska, Starostę Opolskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.
Anita Nieróbca

Staże i praktyki zagraniczne dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim został uczestnikiem projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.
Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III – „Wysoka jakość
systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu
oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe
życie – projekty systemowe”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania: 94
232,05 PLN.
Projekt realizowany jest na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE).
W ramach projektu ośmioro uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych, będzie miało możliwość odbycia sześcio- i czterotygodniowych
staży w Niemczech.
Pierwsza grupa uczestników projektu, wyjechała na sześciotygodniowy staż w lipcu. Kolejna czteroosobowa grupa
odbędzie staż w styczniu 2014 roku.
W ramach projektu, zakwalifikowani do wyjazdu uczniowie odbędą przygotowanie językowe oraz kulturowe i pedagogiczne.
Najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty projektu to:
– doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników poprzez poznanie standardów usług gastronomicznych i hotelarskich w Niemczech i w Polsce,
– porównanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki szkolnej i praktyk zawodowych w kraju z wymaganiami jakie stawia europejski rynek pracy,
– podniesienie poziomu wiedzy fachowej uczestników,
– zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego,
– doskonalenie umiejętności językowych uczestników z naciskiem na terminologię fachową,
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

– poznanie specyfiki pracy w zespole zróżnicowanym kulturowo i językowo,
– kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w stosunku
do różnic religijnych i etnicznych,
– możliwość poznania, walorów turystycznych, atrakcji kulturalnych oraz tradycji Bawarii.
– pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szansy
znalezienia zatrudnienia w branży gastronomicznej i hotelarskiej lub rozpoczęcie samodzielnej działalności w tych
branżach.
Uczniowie zdobędą umiejętności związane z obsługą gościa hotelowego oraz konsumenta. Do tego podstawowym rezultatem będzie wzrost umiejętności językowych spowodowany koniecznością posługiwania się językiem niemieckim
w środowisku pracy.
Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi konfrontację, poszerzanie i pogłębianie wiadomości teoretycznych
odbytych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności
praktycznych niezbędnych w zawodach technik hotelarstwa
oraz technik organizacji usług gastronomicznych.
Praktyki zagraniczne motywują uczniów do dalszej nauki
i zdobywania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych. Promują także rozwój wartościowego, mobilnego pracownika potrafiącego świetnie się odnaleźć na międzynarodowym rynku pracy. Mają uświadomić uczniom konieczność
znajomości języków obcych oraz nauczyć tolerancji i szacunku do odmiennej kultury i obyczajowości.
Udział w międzynarodowym programie poprawi niską
samoocenę uczestników. Nastąpi poprawa zdolności komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów, w tym z obcokrajowcami.
Wartością dodaną projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany i cieszący się uznaniem
we wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność
oraz certyfikat odbycia stażu wystawiony przez niemieckiego partnera.
Program praktyk wzbogacony został o ofertę kulturalną i turystyczną: zwiedzanie zabytków, osobliwych miejsc
i atrakcji stolicy Bawarii Monachium, wycieczka do Salzburga, Insbruka, zwiedzanie historycznego browaru Hofbraeuhaus.
Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
nr 3 (59) • wrzesień 2013
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„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”
W Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim dobiegła końca realizacja projektu POKL pn.
„Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego”, który rozpoczął się w lipcu 2011 r. i przebiegał
w dwóch edycjach (w roku szkolnym 2011/2012 oraz
2012/2013). Z projektu skorzystało łącznie 336 beneficjentów – 312 uczniów/uczennic Technikum oraz 24
nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich
i gastronomicznych.

li oni swoje wyobrażenia o pracy i zawodzie, a przede
wszystkim – zgodnie z założeniami projektu – wzmocnili poczucie własnej wartości i pewności w poszukiwaniu
pracy.
Młodzież aktywnie i z dużym zaangażowaniem zdobywała kolejne kwalifikacje, czego potwierdzeniem jest
blisko 100% frekwencja na zajęciach. Ankietowani uczniowie bardzo wysoko ocenili realizację kursów w zakresie: zgodności z oczekiwaniami; możliwości praktycznego przećwiczenia podczas zajęć zdobytych
wiadomości i umiejętności; form pracy zastosowanych na zajęciach; ogólnej oceny zajęć i osób
prowadzących.
W ramach projektu do prawidłowej jego realizacji zostały zakupione materiały dydaktyczne będące pomocą na prowadzonych zajęciach.
Dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu
Lubelskim doposażony został w tablice interaktywne, sprzęt barmański i baristy, ekspres
ciśnieniowy, bieliznę stołową, stoły bankietowe,
odzież hotelarską, kamerę cyfrową, filmy edukacyjne i pawilony ogrodowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał

Szkolenie ECCC – Obsługa turystyki

Za główne cele projektu postawiono rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, języków
obcych, przedsiębiorczości oraz ECCC. Oprócz tego
położono nacisk na wzbogacenie oferty edukacyjnej
o specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli (barman, kelner, sommelier, carving, barista,
obsługa programu Fidelio, ECCC Obsługa Turystyki)
czy też podniesienie poziomu motywacji do nauki oraz
poziomu samooceny uczniów przez wskazanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności przy wyborze
drogi zawodowej lub dalszej ścieżki edukacyjnej.
Zajęcia projektowe przyczyniły się do poszerzenia
wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych
w zakresie sporządzania i serwowania potraw i napojów, wykorzystania technik kelnerskich i barmańskich,
rzeźbienia w owocach i warzywach, obsługi programów
komputerowych. Biorący udział w projekcie nauczyciele
wykształcili nowe umiejętności, z kolei uczniowie mogli liczyć na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych zaświadczeniami oraz certyfikatami
w języku polskim i angielskim. Ponadto zweryfikowa-

Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2 - „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Jego łączny
koszt wynosi 760 769,18 zł, z czego wkład własny stanowi kwota 91 362,18 zł.
Bożena Sajnóg

24

nr 3 (59) • wrzesień 2013

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

Szkolenie barmańskie dla uczniów

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Dwóch uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim zostało laureatami eliminacji okręgowych
XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
które odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Organizowane w powyższym konkursie rozgrywki rolnicze wpisane są do rejestru olimpiad przedmiotowych MEN oraz otwierają furtki na wybrane kierunki
studiów.
Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim reprezentowany był przez sześcioro uczniów technikum: Dorotę
Klucznik z IIITGa, Anetę Sass z IIITGb i Adama Smykla
z IIITGb, którzy brali udział w eliminacjach z bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, oraz Kamila Jakubczyka z IVTO, Andrzeja Kaślikowskiego z IVTO i Mateusza
Szczerbę z IIITO, startujących z bloku ogrodnictwo.
Wielkim sukcesem jest wynik uczniów czwartej klasy Technikum Ogrodniczego. Andrzej Kaślikowski zajął
pierwsze miejsce, uzyskując 81 punktów, zaś Kamil Ja-

Kolejny sukces uczniów
Zespołu Szkół w Poniatowej
2 czerwca zakończone zostały zmagania na etapie
centralnym XXXIX Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, w których udział wzięła również trzyosobowa
reprezentacja Technikum Zespołu Szkół w Poniatowej w składzie Agnieszka Piwko, Mariusz Pyda i Piotr
Szymański. Uczestnictwo uczniów poniatowskiej
szkoły zakończyło się dużym sukcesem – zespół zajął
drużynowo IX miejsce, zaś Mariusz Pyda uplasował
się na IX pozycji w klasyfikacji końcowej.
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kubczyk trzecie miejsce z 71 punktami i ci absolwenci są laureatami etapu okręgowego olimpiady. Mateusz Szczerba zdobył 69 punktów.
Laureaci byli zwolnieni z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik ogrodnictwa oraz reprezentowali okręg
Lublin na III szczeblu olimpiady (centralnym)
w Miętnem w dniach 7 i 8 czerwca.
Reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim po raz pierwszy wzięła
udział w OWiUR w bloku żywienie człowieka
i gospodarstwo domowe. Uczestnictwo w tych
zmaganiach okazało się równocześnie sukcesem drużyny. Na 71 zawodników Aneta Sass
zajęła czwarte miejsce, uzyskując łącznie 94
punkty na 120, Dorota Klucznik zdobyła 79 punktów, zaś
Adam Smykla 70.
Jako drużyna Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława
Konarskiego w Opolu Lubelskim zajął czwarte miejsce, na
39 rywalizujących szkół średnich.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest
prestiżowym konkursem dla uczniów klas maturalnych
i przedmaturalnych szkół ponadgimnazjalnych, który
najlepszym otwiera drogę na wybrane kierunki studiów.
Organizowana jest ona we współpracy z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Lublinie, a jej Komitet Główny znajduje się w Siedlcach. W XXXVII eliminacjach okręgowych
OWiUR brało udział 215 uczestników z Polski Południowo-Wschodniej (województwo lubelskie i podkarpackie)
z 39 szkół.
Rafał Mendak
Małgorzata Przywara
Monika Wieczorek-Konarska

W tym roku szkolnym miejscem organizacji etapu centralnego Olimpiady było II Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Broniewskiego w Koszalinie. W trzydniowych zmaganiach (od 31 maja do 2 czerwca) brało udział
32 zespoły, składające się z trzech uczniów, z całej Polski
– najlepsi z najlepszych. Drużyna Technikum Zespołu
Szkół w Poniatowej została wyłoniona w eliminacjach
okręgowych w Lublinie i reprezentowała Okręg Lublin.
Olimpiadę przeprowadził Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy o Wynalazczości pod przewodnictwem Wiceprezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów – Waldemara Matuszczaka. W wyniku przeprowadzonych 1 czerwca pisemnych eliminacji,
reprezentanci Technikum w Poniatowej zajęli drużynowo
miejsce IX, co ich klasuje w ścisłej czołówce tegorocznych
finalistów Olimpiady.
W niedzielę piętnaście osób, które najlepiej zaliczyli testy
pisemne, wzięło udział w eliminacjach ustnych. Wśród najnr 3 (59) • wrzesień 2013
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lepszych znalazł się również Mariusz Pyda. W klasyfikacji
końcowej zajął on miejsce IX (w Polsce), które zagwarantowało mu uzyskanie tytułu Laureata krajowego XXXIX
edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w 2013 roku.
Agnieszka Piwko i Piotr Szymański uzyskali tytuł Finalisty krajowego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w 2013
roku.
Cała reprezentacja szkoły otrzymała zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane
równoznacznie z uzyskaniem 100% punktów z tej części
egzaminu oraz możliwością przyjęcia na studia z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na prawie
wszystkie kierunki techniczne na uczeniach wyższych.
Na zakończenie Olimpiady zorganizowano uroczyste
wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i fina-

listów. Mariusz Pyda otrzymał puchar, dyplom oraz tablet
z nawigacją.
Czas pobytu na Olimpiadzie to nie tylko zmagania uczniów w dziedzinie wynalazczości, ale również możliwość
poznania kolegów i koleżanek z różnych regionów Polski
o podobnych zainteresowaniach oraz okazja do poznania
miasta i jego historii. Z ważniejszych punktów programu
Olimpiady należy wymienić wizytę na Politechnice Koszalińskiej, w tym wykład prof. dr hab. Aleksego Patryna
na temat fotowoltaiki, udział w zajęciach edukacyjnych
na Wydziale Elektroniki i Informatyki oraz wycieczkę do
Mielna.
Marek Wawrzyniak
Opiekun reprezentacji

Jak uniknąć zagrożeń?

Dziecięce zmagania w konkursie „Jestem Bezpieczny”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Chodlu zdobyli w bieżącym roku tytuł
laureata eliminacji powiatowych konkursu
wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.
Konkurs ten, organizowany przez opolską
policję, odbył się w hali sportowej Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
W finale powiatowego konkursu wiedzy
prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny”
brało udział siedem drużyn ze szkół podstawowych w Chodlu, Józefowie nad Wisłą, Kamieniu, Karczmiskach, Pusznie Godowskim i Rogowie oraz ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego z Poniatowej. Finaliści w trakcie
konkursu musieli zmierzyć się w trzech konkurencjach: zaprezentować szkołę i bezpieczne
hasło, rozwiązać test wiedzy oraz przedstawić plakat promujący zdrowy, bezpieczny styl życia.
W efekcie konkursowych zmagań największą ilością
punktów została uhonorowana drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chodlu. Drugie miejsce zajął zespół ze Szkoły
Podstawowej w Józefowie nad Wisłą, natomiast trzecie
– ze Szkoły Podstawowej w Pusznie Godowskim. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Wicestarosty Opolskiego
Janusza Gąsiora nagrodę główną – trzy rowery górskie.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje złożył mł.
insp. Ryszard Szklarz, a miejscowe samorządy ufundowały nagrody niespodzianki.
Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było promowanie wśród młodzieży szkolnej bezpiecznych postaw
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oraz wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ich unikania.
Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące między innymi problematyki alkoholizmu i narkomanii, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości numerów alarmowych. Zmagania wspierane są przez Powiat Opolski,
samorządy miejskie i gminne oraz instytucje działające
w powiecie, których celem jest propagowanie wzorców
bezpiecznych zachowań.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chodlu w dniu 5
czerwca reprezentowali powiat opolski na wojewódzkim
etapie turnieju. Drużyna odniosła duży sukces, zajmując
ponownie pierwsze miejsce.
asp. Edyta Żur
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
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Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
Do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowy, które odbyły
się w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, w bieżącym roku przystąpiło 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja z terenu całego powiatu. Najlepsza w zmaganiach
okazała się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Zespołu
Szkół w Józefowie nad Wisłą.
Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było promowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzież w trakcie turnieju,
rywalizowała w teście wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, udzielaniu pierwszej pomocy oraz praktycznym sprawdzianie jazdy rowerem. Zarówno w kategorii
szkół podstawowych, jak i gimnazjów bezkonkurencyjne
okazały się szkoły z Zespołu Szkół w Józefowie nad Wi-

słą. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary ufundowane
przez Starostę Opolskiego, a wszyscy uczestnicy eliminacji
nagrody rzeczowe zakupione przez lokalne samorządy.
Uczniowie z Józefowa nad Wisłą, wygrywając eliminacje powiatowe, reprezentowali również nasz samorząd
w eliminacjach wojewódzkich, które przeprowadzone zostały w Łęcznej i w Józefowie nad Wisłą. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Józefowie nad
Wisłą w rywalizacji tej uplasowały się na podium, zajmując trzecie miejsce.
asp. Edyta Żur
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
opolskiego mieli okazję sprawdzić swoją
wiedzę i praktyczne umiejętności motoryzacyjne podczas eliminacji powiatowych XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
W zmaganiach udział wzięły drużyny
z dwóch położonych w powiecie opolskim
szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie nad Wisłą oraz Zespołu Szkół w Poniatowej. W skład grupy z Józefowa, startującej pod opieką Pani Grażyny Szymczyk,
weszli Patryk Kowalczyk, Marcin Poszlak
i Daniel Rękas. Drużyna z Poniatowej,
w której funkcję opiekunów pełnili Pani Agnieszka Kocoń i Pan Grzegorz Niezgoda, reprezentowana była z kolei przez Marcina Adamczyka, Tomasza Adamczyka oraz
Cezarego Dudę.
Zadaniem zawodników było rozwiązanie testu z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, a następnie
przygotowanie samochodu do jazdy. Najlepiej w powyższych konkurencjach poradziła sobie młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego w Józefowie nad Wisłą, wygrywając tym samym powiatowy etap eliminacji. Dla obydwu
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA

startujących drużyn przygotowane zostały dyplomy oraz
ufundowane przez Starostę Opolskiego puchary.
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny ma
na celu popularyzowanie wśród młodych ludzi znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
Przygotowując się do eliminacji uczniowie przyswajają sobie zasady kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się
na drodze, a także zapoznają się podstawami udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Elżbieta Lejwoda
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Leczenie w zakresie ginekologii operacyjnej
dostępne w opolskim szpitalu
Od 1 stycznia bieżącego roku przy Oddziale Chirurgicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim funkcjonuje Pododdział Ginekologii Operacyjnej. Ze względu na krótki okres jego
istnienia mało upowszechniona jest jeszcze wiedza o tym, że wiele schorzeń, które dotychczas wymagały terapii
poza powiatem, obecnie może być skutecznie leczonych w Opolu Lubelskim.
W Pododdziale Ginekologii Operacyjnej prowadzi się
leczenie:
− mięśniaków macicy poprzez zabiegi oszczędzające
(wyłuszczenie, nadszyjkowe wycięcie macicy) oraz
poprzez zabieg całkowitego wycięcia macicy,
− obniżenia i wypadania narządu rodnego wykonując
plastykę pochwy, operacyjną stabilizację narządu
rodnego za pomocą technik taśmowych oraz poprzez wycięcie macicy drogą pochwową,
− nietrzymania moczu operacją Kelly-Kennedy, operacjami taśmowymi („trans vaginal tape” TVT oraz
„trans obturator tape” TOT).
Wykonywana jest również diagnostyka i leczenie
niepłodności, przewlekłych bólów podbrzusza, torbieli jajników techniką małoinwazyjną (laparoskopią) oraz
nieprawidłowych krwawień macicznych, polipów endometrialnych, przerostu śluzówki jamy macicy, niepłodności za pomocą histeroskopii.
Jednym ze schorzeń powszechnie występujących,
sprawiającym wiele niedogodności w życiu codziennym,
a jednocześnie z powodzeniem leczonym w Opolu Lubelskim jest nietrzymanie moczu. Nazwą tą określamy stan
niekontrolowanego, mimowolnego wyciekania moczu.
Według niepełnych danych ocenia się, że w Polsce na dolegliwość tą cierpi 3-4 mln kobiet.
Nietrzymanie moczu jest poważnym problemem, krępuje chorych, stanowi o pogorszeniu jakości życia. Ta
przykra dolegliwość skłania do unikania kontaktów towarzyskich, powoduje spadek zainteresowania różnymi
formami aktywności, wpływa negatywnie na relacje z rodziną i przyjaciółmi. Pomimo tego tylko 16-20% kobiet
z nietrzymaniem moczu zgłasza się z tego powodu do
lekarza.
Wyróżnia się trzy rodzaje nietrzymania moczu, wysiłkowe, naglące oraz mieszane.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje w chwili
nagłego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej (kichanie,
kaszel, śmiech itp.). Jest najczęstszą postacią nietrzymania moczu. Przyczyną jest osłabienie mięśni dna miednicy spowodowane licznymi porodami, urazami, niedoborem estrogenów.
Naglące nietrzymanie moczu charakteryzuje się nagłą
potrzebą oddania moczu. Chory uświadamia sobie potrzebę oddania moczu na chwilę przed mikcją i zanim
znajdzie się w toalecie, może oddać dużą ilość moczu.
Ten rodzaj nietrzymania moczu związany jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem mięśni wypieracza, który
wykazuje hyperaktywność lub niestabilność.
Nietrzymanie moczu o mieszanej etiologii jest skoja-

rzeniem obu powyższych.
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dr Kazimierz Dąbek
Kierownik Pododdziału Ginekologii Operacyjnej
w Szpitalu w Opolu Lubelskim
Kontakt:
Poradnia Ginekologiczna w Opolu Lubelskim,
ul. Fabryczna 26,
tel.: 81 827 36 64
Dr Kazimierz Dąbek
– Kierownik Pododdziału
Ginekologii Operacyjnej
w Szpitalu w Opolu Lubelskim
Dr Kazimierz Dąbek
swoją karierę zawodową rozpoczął w 1980 r.
w Instytucie Położnictwa
i Chorób Kobiecych Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji i obronił pracę doktorską.
W 1990 r. wyjechał do Afryki. Przez pierwsze dwa
lata pracował jako Konsultant Ginekologii i Położnictwa w dwóch szpitalach w Luanshyi, na północy
Zambii, a następnie wyjechał do Botswany, gdzie pracował jako Specjalista w Princess Marina Refferal Hospital w stolicy kraju, Gaboronie. Tutaj również, jako
Kierownik sponsorowanego przez UNICEF programu
„Safemotherhood’’, szkolił lekarzy i położne w leczeniu powikłań okołoporodowych.
W 1996 roku powrócił do kraju. Pracując w Katedrze
Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Lublinie
jednocześnie współpracował z Kliniką Rozrodczości
oraz Kliniką Położnictwa i Patologii Ciąży.
Caithness General Hospital w Szkocji oraz Blackpool Victoria Hospital w Anglii to kolejne miejsca w których zdobywał doświadczenie.
Od roku 2008 do 2012 przebywał w Hiszpanii. La
Real Fundacion Hospital de la Reina w Poferradzie,
Prowincja Castilla Leon (ufundowany w 1492 roku
przez Królów Katolickich w celu niesienia pomocy
pielgrzymom idącym do Santiago de Compostela)
jest miejscem, gdzie zorganizował i prowadził Oddział
Ginekologii Operacyjnej.
Od stycznia 2013 roku jest Kierownikiem Pododdziału Ginekologii Operacyjnej Szpitala w Opolu Lubelskim.

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu opolskiego,
masz problem, którego nie potrafisz rozwiązać
przyjdź do Biura Porad Prawnych i Obywatelskich!
Porady prawne i informacje obywatelskie udzielane są w BPOIP zgodnie z zasadami poufności,
bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności
i rzetelności informacji!
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Opolu Lubelskim
Godziny otwarcia:
Poniedziałek

8:00 – 15:00

Wtorek

12:00 – 20:15

Środa

8:00 – 20:15

Czwartek

15:00 – 20:15

Piątek

15:00 – 20:15

Ul. Lubelska 9
24-300 Opole Lubelskie

Telefon: (81) 473-67-29
e-mail: bpoip_opolelub@oic.lublin.pl
(naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego)

Zainteresowani mogą uzyskać pomoc bezpośrednio odwiedzając BPOIP lub telefonicznie oraz w formie mailowej.
Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Opolu Lubelskim zostało utworzone w ramach projektu „Lubelskie-Obywatelskie - program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie”. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie –5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora – 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Interesujące eksponaty
w niepowtarzalnej scenerii zapraszają
Wywiad z Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, Panią Jadwigą Religą
Pani Dyrektor, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach
z pewnością jest miejscem, które warto odwiedzić chcąc
poszerzyć swoją wiedzę o naszym obszarze, jego kulturze i historii. Proszę nam nieco przybliżyć tę instytucję
oraz prowadzoną w jej ramach działalność.

stałe i czasowe wystawy, a także prowadzimy działalność
oświatowo-edukacyjną poprzez organizowanie lekcji i warsztatów muzealnych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę dla
szkół z naszego regionu, proponując im do wyboru kilkanaście tematów zajęć muzealnych.

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zostało powołane w czerwcu 2007 r. przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim. W jego skład wchodzą cztery działy: trzy merytoryczne (Dział Prehistorii, Dział Historii i Historii Kolejnictwa
Wąskotorowego, Dział Etnografii) oraz czwarty Dział
Oświatowy. Do zadań statutowych instytucji należy głównie gromadzenie zabytków i materiałów dokumentalnych
związanych z historią regionu opolskiego poprzez zakupy,
darowizny bądź użyczenia z innych muzeów. Zgromadzone muzealia są inwentaryzowane, katalogowane i naukowo
opracowywane. Naszym obowiązkiem jest przechowywanie ich w odpowiednich warunkach, zabezpieczanie oraz
właściwa konserwacja. W Muzeum organizujemy również

Jakie eksponaty mogą zatem zobaczyć goście odwiedzający Muzeum?
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W każdym z działów Muzeum na zwiedzających czekają eksponaty związane z historią regionu opolskiego.
W Dziale Prehistorycznym posiadamy przedmioty użyczone z Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Są nimi muzealia
archeologiczne z Nieszawy Kolonii, datowane na II-V w.
n.e., oraz z grodzisk nad Chodelką, tzn. z Chodlika, Żmijowisk, Kłodnicy i Podgórza, pochodzące z VIII-XI w n.e.
W Dziale Historycznym zgromadzone już własne eksponaty Muzeum Regionalnego. Należy do nich oryginalne
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wyposażenie dawnej biblioteki
znany warszawski architekt Konpałacowej w stylu zakopiańskim,
stanty Wojciechowski. Dzisiaj, za
książki i broszury z przełomu XIX
sprawą Powiatu Opolskiego, budyi XX w. oraz dokumenty z początnek pałacu pięknie się prezentuje,
ku XX w. i z czasów II wojny świajest okazały i odnowiony. Z pozyskatowej. W Dziale Etnograficznym
nych w 2006 r. unijnych funduszy
podziwiać można z kolei ponad
w kwocie około 3 mln zł przeszedł
90 muzealiów – przedmiotów
on całkowitą zewnętrzną renowację.
codziennego użytku społeczności
Pałacyk otoczony jest parkiem
wiejskiej naszego regionu.
w stylu angielskim projektu znaneKolekcja z każdym rokiem pogo planisty przełomu XIX i XX w.
większa się o ciekawe eksponaty,
Waleriana Kronenberga. Z dawnego
najczęściej darowizny od osób
drzewostanu pozostało dzisiaj kilka
prywatnych. Chciałabym wystopomników przyrody. Są to dęby szysować prośbę, apel do społeczpułkowe, jodła kalifornijska i tuje.
ności naszego powiatu o pomoc
Należy wspomnieć, że zespół paław organizowaniu stałej ekspozycowo-parkowy z Kluczkowic znajDzieci
z
Zespołu
Szkół
w
Kluczkowicach
cji Muzeum poprzez darowania
duje się w centrum Wrzelowieckiego
na wystawie w Muzeum
lub użyczenia cennych pamiątek,
Parku Krajobrazowego. W pobliżu
dokumentów, zdjęć związanych
pałacu przebiegają szlaki przyrodniz historią powiatu opolskiego. Obiecujemy, że zaopiekuje- cze, piesze i rowerowe. Schodząc z nich można zatrzymać
my się odpowiednio przekazanymi przedmiotami i posta- się w Muzeum, odpocząć w pięknej scenerii biblioteki paramy się stosownie uhonorować darczyńców.
łacowej, a także posłuchać o historii tego miejsca i ludzi
z nim związanych.
Czy wśród zgromadzonych muzealiów można wskazać
takie, które najbardziej przykuwają uwagę i spotykają się z
największym zainteresowaniem zwiedzających?

Do najcenniejszych zabytków Muzeum należy oryginalne wyposażenie dawnej biblioteki pałacowej w stylu
zakopiańskim. Jest to jedyna w Polsce tego rodzaju biblioteka pałacowa, co wyróżnia nas spośród innych, okolicznych muzeów regionalnych. Zaprojektował ją na zlecenie
Jana i Marii Kleniewskich sam Stanisław Witkiewicz,
twórca stylu zakopiańskiego. Wykonawcami pomieszczenia byli dwaj cieśle, rzeźbiarze przysłani przez Witkiewicza, Jan Tatara i Andrzej Gąsiennica, którzy pracowali
nad nim przez pięć miesięcy na przełomie 1899 i 1900 r.
Do chwili obecnej zachowało się około 60 procent oryginalnego wyposażenia biblioteki. Możemy podziwiać szafy biblioteczne połączone na stałe z drewnianą boazerią,
oryginalny kominek stylizowany na ganek góralski oraz
piękny belkowany strop z okazałym „siestrzanem – sosrębem”. Wszystko jest efektownie ozdobione oryginalną zakopiańską dekoracją. Każdy, kto odwiedza nasze Muzeum
jest zauroczony tym pomieszczeniem.
Wiemy, że wartością Muzeum jest nie tylko wnętrze i prezentowane eksponaty, ale także sama jego lokalizacja. Może
nam Pani w kilku słowach opisać otoczenie instytucji?

Jakie inicjatywy, działania o charakterze kulturalnym, podejmowane są przez Muzeum w ostatnim czasie?

W naszym Muzeum organizowaliśmy w ciągu roku
wiele wystaw czasowych. Obecnie np. zapraszamy na wystawę pt. „Urządzenia korbowe z XIX i XX w.” We współpracy z innymi instytucjami powiatowymi uczestniczyliśmy także w organizowaniu różnych imprez kulturalnych.
W placówce rozstrzygały się konkursy wiedzy o powiecie
opolskim, konkursy fotograficzne i plastyczne. Wiosną
tego roku wraz z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego wystosowaliśmy ofertę
do szkół z propozycją wzięcia udziału w zajęciach przyrodniczo-muzealnych pt. „Poznajemy Wrzelowiecki Park
Krajobrazowy, wiosną, latem i jesienią”. Z naszego zaproszenia skorzystało już około 400 osób – byli to uczniowie
szkół z terenu powiatu. Mamy zamiar w kolejnych latach
kontynuować powyższy program, rozszerzając go o nowe
atrakcje.
Proszę nam pokrótce nakreślić plany Muzeum Regionalnego na przyszłość. Jakich przedsięwzięć bądź inicjatyw mieszkańcy naszego powiatu mogą jeszcze oczekiwać?

Muzeum Regionalne usytuowane jest w pałacu Kleniewskich, dawnej siedzibie rodowej ostatnich przedwojennych właścicieli dóbr opolskich, w skład których wchodziły Kluczkowice. Klasycystyczny pałacyk datowany jest
na pierwszą połowę XIX w., rozbudowywany był w latach
80-tych XIX w. za czasów Kleniewskich. Prace remontowo- budowlane wykonał na zlecenie Jana Kleniewskiego

W przyszłości będziemy oczywiście kontynuować podstawową, statutową działalność Muzeum, gdyż do tego jesteśmy zobowiązani. Z pewnością nadal organizowanych
będzie wiele ciekawych wystaw. Możliwe, że uda nam się
zorganizować jeszcze jedną wystawę na jesieni tego roku,
poświęconą skarbonkom.
Zamierzamy ponadto rozszerzyć ofertę muzealna dla
szkół poprzez opracowanie kolejnych tematów lekcji
i proponowanie nowych form zajęć plastycznych. Konty-
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nuowane będą także rozpoczęte wcześniej cykle, takie jak
popularyzacja twórczości osób wywodzących się z terenu
powiatu opolskiego czy spotkania z ciekawymi ludźmi.
Z racji wykonywanej pracy z pewnością może Pani wiele
powiedzieć o regionie opolskim. Jakie położone w nim miejsca polecałaby Pani odwiedzić?

Jako mieszkanka powiatu opolskiego zachęcałabym turystów odwiedzających nasz region do skorzystania ze szlaków
rowerowych i pieszych. Możemy podziwiać na nich wspaniałe malownicze krajobrazy, bogactwo przyrody naturalnej
nieskażonej jeszcze cywilizacją. Posiadamy parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody,
liczne pomniki przyrody, trzy obszary Natura 2000.
Obcując z przyrodą naszego regionu możemy zachwycać się licznymi zabytkami architektonicznymi, sakralnymi i świeckimi. Poleciłabym zobaczyć gotycki kościół
w Piotrawinie, barokowe kościoły w Opolu Lubelskim
i Józefowie nad Wisłą, renesansowy w Rybitwach i liczne
klasycystyczne we Wrzelowcu, Karczmiskach, Polanówce.

W Zagłobie możemy podziwiać ciekawy obiekt kościelny,
stylowo eklektyczny z elementami stylu zakopiańskiego. Warte uwagi są również zespoły pałacowo-parkowe
w Kluczkowicach, Józefowie nad Wisłą czy Piotrawinie.
Przy drogach głównych i bocznych otrzemy się o urokliwe
kapliczki przydrożne. Serdecznie zachęcam do przejechania się naszą Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową, unikatową w skali Polski, z okien której możemy podziwiać
opolskie pejzaże.
Na terenie powiatu opolskiego jest co oglądać – wystarczy tylko wybrać się w trasę, do czego serdecznie wszystkich zachęcam. Zapraszam również do odwiedzania Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Będziecie Państwo
u nas serdecznie przyjęci.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów w pracy na rzecz promowania naszego powiatu.

Z Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Kluczkowicach, Panią Jadwigą Religą
rozmawiała Elżbieta Lejwoda

Wystawa urządzeń korbowych z XIX i XX w.

W Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach prezentowana jest wystawa pt. „Urządzenia korbowe z XIX
i XX w.”. Eksponaty do niej zostały wypożyczone od
Pana Szczepana Ignaczyńskiego – prywatnego kolekcjonera z Kraśnika.

Ekspozycja składa się z 55 zabytkowych urządzeń nakręcanych korbą. Są to przedmioty codziennego użytku
społeczności miejskiej, wiejskiej i dworskiej. Można tu podziwiać różnego rodzaju i wielkości maselnice, krajalnice,
kiełbaśnice, pierwsze miksery – rozdrabniacze, pierwszą
pralkę mechaniczną „Marysię”. Zobaczymy tu
urządzenie do robienia lodów, cukierków i ciastek, młynki i krajalnice do warzyw. Spotkamy
także unikatowe przedmioty takie jak tzw. „Tarakotka” – urządzenie alarmowe, mechaniczna ostrzałka do kos, żyletek, podróżny młynek
do kawy, maszynę do liczenia pieniędzy i inne.
Wystawę można oglądać do 30 października 2013 r. w czasie otwarcia Muzeum tzn. od
poniedziałku do piątku w godz. 830–1400. Istnieje również możliwość obejrzenia wystawy
w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem Muzeum (tel. 81 827
10 67 lub 506 111 513).
Jadwiga Religa
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Poznajemy Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
Muzeum Regionalne w Kluczkowicach i Starostwo
Powiatowe w Opolu Lubelskim zapraszają na zajęcia
muzealno-przyrodnicze pt. „Poznajemy Wrzelowiecki
Park Krajobrazowy, wiosną, latem i jesienią”.
Edukacja przyrodniczo-leśna jest ważnym elementem
procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży szkolnej. Szczególną formą jej realizacji są wycieczki
do lasu czy parku, które dają możliwość bezpośredniego
obcowania z przyrodą. Ta forma edukacji ma walory poznawcze, uczy młodego człowieka właściwego stosunku
do przyrody i uwrażliwia na jej piękno.
Pierwszym etapem organizowanych
zajęć przyrodniczych jest przejście wytyczonym szlakiem po Wrzelowieckim
Parku Krajobrazowym. Uczestnicy
mają do wyboru ścieżkę przyrodniczą
„Skrzypowy Dół” długości 3 km lub,
dla bardziej zaawansowanych w wędrówkach, ścieżkę spacerową „Okolice Kluczkowic” długości 9 km. Starsi
turyści oraz bardzo młodzi wiekiem
(przedszkole, zerówka, nauczanie początkowe) mogą skorzystać ze spacerów po parku przypałacowym i podziwiać liczne na terenie Kluczkowic
drzewa pomnikowe.
Po powrocie z trasy następuje dalszy etap zajęć, już w pomieszczeniach
muzealnych w Pałacu Kleniewskich
w Kluczkowicach. Dla utrwalenia i uzupełnienia wiadomości o Parku, można obejrzeć wystawę informacyjnofotograficzną, zrealizowaną przez Starostwo Powiatowe,
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dalej uczestnicy mają możliwość
obejrzenia różnych prezentacji o walorach turystycznych
i krajobrazowych powiatu opolskiego albo jednego z filmów przyrodniczych. Dzieci i młodzież utrwalają wiedzę
o Parku w formie zabawowej, przez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek lub uczestnictwo w zajęciach
plastycznych, umożliwiających przelanie na papier wrażeń z wycieczki po lesie.
Od początku maja w zajęciach przyrodniczo-muzealnych uczestniczyło około 400 osób. Byli to indywidualni
turyści i grupy zorganizowane. Na początku maja w Muzeum gościły dzieci z Zespołu Szkół w Józefowie nad Wisłą i czytelnicy z bibliotek w Józefowie nad Wisłą, Prawnie,
Starych Boiskach i Chruślankach Józefowskich. Dzieci
z opiekunami przeszły ścieżką przyrodniczą „Skrzypowy
Dół”. Oprowadzane były po szlaku przez panów Jacka
Rosłego i Krzysztofa Gieronia, pracowników Starostwa

Powiatowego, którzy zapoznali ich z walorami szlaku,
przekazali najistotniejsze informację o florze i faunie
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego oraz przedstawili przepisy obowiązujące turystów w lesie.
16 i 23 maja uroki Parku poznawali seniorzy ze Stowarzyszenia Klubu Seniorów w Wilkowie oraz Klubu Seniora
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i Koła Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach. 17 maja Muzeum odwiedziły najmłodsze dzieci z Przedszkola Samorządowego w Józefowie nad Wisłą, a 29 maja uczniowie
z Zespołu Szkół w Kluczkowicach, klasy 0-3. Indywidualni turyści z Kazimierza Dolnego spacerowali po szlakach
Parku 30 kwietnia, zaś 4 i 11 maja Park podziwiały grupy z Lublina. Zainteresowanie szlakami przyrodniczymi
Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego jest bardzo duże,

spływają kolejne zgłoszenia na zajęcia.
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na szlaki piesze i rowerowe, do poznawania walorów krajobrazowych i turystycznych Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Czekamy na zgłoszenia pod telefonami:
81 827 10 67, 509 806 107.
Jadwiga Religa

„Rzeczy kopalne” i przyroda ożywiona

tematem wystawy geologicznej

W siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach w okresie letnim można było ponadto obejrzeć wystawę geologiczną pt. „Osobliwości rzeczy
kopalnych i przyroda ożywiona w Parkach Krajobrazowych Lubelszczyzny”.

Przyjechała ona do Muzeum z Lublina, z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W spotkaniu wzięli
udział goście z Lublina: Pan Piotr Deptuś – Kierownik
ZLPK Oddziału w Lublinie, Pani Joanna Trawińska i Pani
Maria Straka – kurator ekspozycji, która fachowo oprowadziła zebranych po wystawie. Na otwarcie przybyły
również dzieci z Zespołu Szkół w Kluczkowicach, wraz
z Dyrektorką Szkoły Panią Anną Madej i paniami opiekunkami, pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego – Pan Jacek Rosły i Pan Krzysztof Gieroń oraz gospodarze obiektu
w osobach Pana Lecha Borkowskiego – zastępcy Dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim – i Pani Teresy Kramek – Kierownika Szkolenia Praktycznego w tej samej szkole.
Wystawa składała się z trzydziestu plansz informacyjno-fotograficznych, zawierających najistotniejsze wiadomości z dziedziny geologii. Uzupełnieniem do tej części
były skamieniałości z terenów Parków Krajobrazowych
Lubelszczyzny i Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
wyeksponowane w gablotach muzealnych. W jednej z gablot można było zobaczyć plecak geologa z wyposażeniem
w kilof geologiczny, kompas, lupę, urządzenia do pomiaOPOLSKA GAZETA POWIATOWA

ru głębokości szybów
i temperatury wody
w głębokich szczelinach, latarkę. Ważnym
elementem wystawy
była tabela stratygraficzna definiująca oficjalną
terminologię
okresów geologicznych
w historii Ziemi. Na jej
podstawie zwiedzający mogli sami określić
wiek eksponatów geologicznych prezentowanych w Muzeum.
Dołączony do wystawy folder prezentował ważne geologicznie miejsca na terenie Parków Krajobrazowych Lubelszczyzny, które należy zobaczyć. Należy do nich np.
kamieniołom w Piotrawinie, kamieniołom miejski w Kazimierzu Dolnym, wąwozy lessowe we Wrzelowieckim
Parku Krajobrazowym, Skierbieszowskim PK, Kazimierskim PK oraz skamieniałe drzewo w Siedliskach. Ekspozycja geologiczna była ważnym uzupełnieniem do lekcji
przyrodniczych o Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym,
które prowadzone są w Muzeum od połowy kwietnia tego
roku. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, zarówno wśród indywidualnych turystów, jak i zorganizowanych grup.
Jadwiga Religa
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Zabytki architektoniczne powiatu opolskiego

ARCHITEKTURA RENESANSOWA

Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od
schyłku średniowiecza do początku baroku. Słowo „renesans” wywodzi się z języka francuskiego renaissance
i oznacza odrodzenie. Architektura tego okresu narodziła
się we Włoszech i odzwierciedlała poglądy myślicieli odrodzenia poszukujących wzorców w świecie antycznym.
Sztuka i architektura poprzedniej epoki negowały świat
doczesny i dążyły do wyzwolenia się od niego, poprzez
wzniesienie się ku niebu. W renesansie następuje powrót
do natury poparty nauką, człowiek przestaje być twórcą
– rzemieślnikiem, a staje się twórcą i artystą.
Renesans rozwinął się w latach 1401-1527 w północnych
Włoszech, następnie rozpowszechnił się w Europie Zachodniej. Pełny jego rozkwit nastąpił w II poł. XV w., a w Polsce
trwał przez XVI do początku XVII w.
Przesunięcie ciężaru zainteresowania na to co ziemskie
spowodowało wzrost zainteresowania budownictwem świeckim. Wzrosła ilość budowanych pałaców, podmiejskich
rezydencji i budynków użyteczności publicznej. Budynki cechowała zwartość planu, prostota i harmonia bryły
z przewagą linii poziomych. Rytm płaszczyźnie nadawały
linie gzymsów, balustrad i schodów. Dekoracja płaszczyzn
została podporządkowana układom konstrukcyjnym. Zamknięty plan średniowiecznego domu został zachowany,
zmiana nastąpiła w kierunku większej okazałości i wygody.
W dziedzińcu kwadratowym lub prostokątnym pojawiły się
krużganki. Wewnątrz budynku stosowano możliwie najprostsze rozwiązania. Pokoje obiegały pałac dookoła jednym
traktem, pomieszczenia były duże, proste jednego typu i wymiaru. W detalu architektonicznym dominowały elementy zarówno z architektury klasycznej, jak i z budownictwa
średniowiecznego. Ostre gotyckie łuki zastąpiono formami
półkolistymi. Można je odnaleźć w sklepieniach, arkadach,
portykach i obramowaniach okien.
W architekturze sakralnej dużo kościołów budowano na
planie centralnym (koło, kwadrat, plan krzyża greckiego,
wielobok). Strzeliste wieże zastąpiono kopułami wspartymi
na bębnach z latarniami z oknami. Obok stropów płaskich na
drewnianych belkach dekoracyjnie kasetonowanych pojawiły się sklepienia kolebkowo-półkoliste, wyposażone w lunety oraz sklepienia krzyżowe gładkie bez widocznych żeber.
Wysiłek architektów skierowany został na ukształtowanie
fasady. Lico elewacji zdobiła rustyka (znana w starożytnym
Rzymie), pojawiło się boniowanie, zróżnicowane na każdej
elewacji i sgraffito – dekoracja wykonana w kolorowym tynku. Elewacje wieńczył rozbudowany gzyms koronujący. Niektóre dachy zasłaniane były dekoracyjną attyką.
Renesans w Polsce dzieli się na trzy okresy:
I – rządy Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego
– pierwsza poł. XVI w.;
II – rządy Zygmunta Augusta – XVI w.;
III – rządy Wazów – początek XVII w. (współistnienie
renesansu i baroku).

W XVII w. w Polsce rozwijał się już barok, ale w Lublinie
ciągle trwał renesans nazwany od miejsca, gdzie się ujawnił
„renesansem lubelskim”. Nie był to jednak „czysty” styl renesansowy, łączył on bowiem elementy nowego stylu baroku z cechami renesansu. Barokowe części budynku to plan
krzyża łacińskiego z kopułą i bocznymi kaplicami, lekkość
i smukłość bryły, bogata dekoracja wnętrza kościoła i kaplic. Elementy renesansu to wyższe prezbiterium od nawy
głównej, pilastry w fasadzie zamiast kolumn. Jednak cechą
najbardziej charakterystyczną dla renesansu lubelskiego jest
zdobienie sklepień kaplic i kościołów dekoracyjnymi stiukami. Wzorzyste płaskorzeźby na nich umieszczone to coś, co
można spotkać tylko na Lubelszczyźnie. Tak samo wejścia
do kościołów ozdabiają attyki, których nie zobaczymy w innych rejonach Polski. Władysław Tatarkiewicz, filozof i etyk,
jako pierwszy użył określenia „renesans lubelski” wobec nietypowych budowli sakralnych rozciągających się na terenie
Lubelszczyzny.
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Kościół w Rybitwach
pw. Wszystkich Świętych
Przykładem budowli sakralnej w typie renesansu lubelskiego na terenie naszego powiatu jest kościół w Rybitwach
pw. Wszystkich Świętych. Pierwszy kościół drewniany z początku XIV w. spłonął w II poł. XV w. Drugi również drewniany wzniósł w 1487 r. właściciel wsi Jerzy Morawicz. Pod
koniec XVI w. kościół zamieniony został przez M. Ossolińskiego i jego braci na zbór kalwiński. Katolicy odzyskali go
na początku XVII w.
Obecny kościół jednonawowy wybudowany z kamienia
wapiennego w 1613 r. został ufundowany przez Katarzynę
Ossolińską i rodzinę Sienieńskich.
W wyposażeniu kościoła możemy zobaczyć drewniany
późnorenesansowy ołtarz, polichromowany i złocony, ufundowany przez proboszcza z Rybitw Stanisława Tulkiewicza.
Ołtarz został poszerzony w XVIII w. o parę kolumn z pilastrami i cokoły z posągami. Antepedium (bogato zdobione
zakrycie lub zasłona mensy ołtarza chrześcijańskiego) i posagi z belkowania pochodzą z XX w. W nastawie (dekoracja
ołtarza w kościele) został umieszczony duży obraz „Adoracja Trójcy Świętej i Matki Boskiej przez świętych” z 1634 r.
pędzla Jana Drużla. Wyżej widzimy obraz przedstawiający
zabójstwo biskupa Stanisława celebrującego mszę świętą.
W półkolistym przerwanym tympanonie szczytu ołtarza
znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła z krzyżem i proporcem.
Na uwagę zasługują również dwie chrzcielnice barokowo-renesansowe z XVIII w. W pierwszej połowie XIX w. do
wschodniej ściany świątyni dobudowano neogotycką kaplicę grobową hr. Ksawerego Franciszka Niesiołowskiego, niegdysiejszego właściciela tych dóbr, generała wojsk polskich.
W 1927 r. obok kościoła miejscowi murarze dobudowali
neogotycką dzwonnicę.
Jadwiga Religa
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Fotografie z naszych okolic...
Minione lato w obiektywie

