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Inwestycyjny i prorozwojowy budżet 
Powiatu Opolskiego na 2018 rok

IX Targi Edukacyjne

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jajka oraz mokrego śmigusa-dyngusa 

życzy Redakcja Opolskiej Gazety Powiatowej

Gimnazjalisto, wybierz szkołę 
z Powiatu Opolskiego!

Gmina Wilków wychodzi 
z długów i nadrabia 

zaległości inwestycyjne
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Z okazji zbliżających się 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni wiarą i pokojem.

Świąteczny czas niech wprowadzi do Państwa życia spokój,

a w domu zagości prawdziwie

rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.

Starosta Opolski
Zenon Rodzik

Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kuta

Przypominamy, że w  dalszym cią-
gu istnieje możliwość uzyskania bez-
płatnej pomocy dla swojego dziecka 
w  ramach programu realizowanego 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Karczmiskach.

• nie jest wymagana opinia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej

• do 5 godzin zajęć w tygodniu
• dla dzieci w wieku 0-7 lat (do pod-

jęcia nauki w szkole), ich rodzin, 
kobiet w ciąży

• bezpłatne zajęcia i  porady specja-
listyczne, m.in. logopeda, rehabi-
litant, terapeuta SI, komunikacji 
alternatywnej, metody Biofeedback, 
psycholog, pedagog (terapeuci Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Opolu Lubelskim, Prywatnej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
„Sto Pociech”, Niepublicznej Spe-
cjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej 
w Poniatowej, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w  Karcz-
miskach)

• program trwa do 2021 roku

Zadzwoń i dowiedz się więcej
w godz. 9:00-13:00
tel. 81 828 70 31

Program Rządowy „ZA ŻYCIEM”
Zadzwoń i dowiedz się o możliwościach 

uzyskania bezpłatnej pomocy

Wydawca:
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim

Adres Redakcji:
24-300 Opole Lubelskie,

ul. Lubelska 4,
tel. 81 827 22 60

E-mail: gazeta@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

Foto:
Zasoby własne

Druk:
Drukarnia Standruk

tel. 81 740 25 35

Redakcja nie zwraca materiałów
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Inwestycyjny i prorozwojowy budżet 
Powiatu Opolskiego na 2018 rok

Podczas sesji Starosta Opolski Zenon Rodzik odniósł się 
następująco do uchwalonego budżetu Powiatu: „Prioryte-
tem były te inwestycje, na które mamy zapewnione źródło 
finansowania w większości w powiązaniu z innymi powia-
tami, mówię tu o projekcie drogowym, geodezyjnym, czy 
o projektach oświatowych, które są w trakcie realizacji, roz-
poczęte w tym roku. […]”

Skarbnik Powiatu Małgorzata Różyło w  trakcie se-
sji przedstawiła założenia budżetu Powiatu na 2018 rok, 
w tym w zakresie zadań inwestycyjnych. Planowane inwe-
stycje pochłoną ponad ¼ wszystkich wydatków. Tegorocz-
ny budżet ma zatem charakter prorozwojowy, i to w wielu 
dziedzinach. Intensywnie ruszą projekty przygotowywane 
od kilku lat, głównie z zakresu modernizacji infrastruktu-
ry drogowej, infrastruktury kształcenia zawodowego, czy 
modernizacji kolei wąskotorowej. Istotnym punktem tego 
budżetu jest również kontynuacja projektów „miękkich” 
skierowanych głównie do naszych uczniów. Są to projekty, 
dzięki którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą 
odbyć dodatkowe kursy, szkolenia oraz staże, ale również 
pozwolą nam doposażyć pracownie szkolne o  niezbędne 
pomoce dydaktyczne. Realizacja tak wielu różnorodnych 
zadań jest dużym wyzwaniem.

Opinie wszystkich komisji Rady Powiatu oraz opinia 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczące 
budżetu są pozytywne, a  wszystkie wskaźniki ustawowe 
i wymogi ustawowe wynikające z ustawy o finansach pu-
blicznych zostały spełnione. 

Zadania inwestycyjne zaplanowane w  budżecie Po-
wiatu Opolskiego związane z  budową i  przebudową 
dróg oraz mostów:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2612L Karczmiska – 

Kol. Rzeczyca: 250 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2619L Darowne – Po-

niatowa: 550 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – 

Kosiorów – Trzciniec: 200 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Woli-

ca – Kowala: 200 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ra-

toszyn – Borzechów w  km 7+639-8+589 dł. 950 mb: 
650 000 zł,

• Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami w km 
1+384 drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – 
Borzechów w m. Kożuchówka:  700 000 zł,

 W dniu 28 grudnia 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu budżet na 2018 rok uchwałą budżetową Nr 
XLV/275/2017 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 
rok. Określono łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu w wysokości ponad 55,5 mln zł. Wydatki przewidziano 
na kwotę niewiele ponad 58 mln zł. Różnica stanowiąca deficyt zostanie pokryta z przychodów emisji papierów 
wartościowych. Spośród głosujących 19 radnych biorących udział w sesji za przyjęciem budżetu opowiedziało się 
14 radnych, natomiast 5 radnych wstrzymało się od głosowania. 
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W dniu 28 grudnia 2017 roku zespół Scholares Mino-
res pro Musica Antiqua po raz kolejny promował Powiat 
Opolski biorąc udział w XVI Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie” w Rado-
miu. Podczas finału zespół z Poniatowej kierowany przez 
Danutę i Witolda Danielewiczów został nagrodzony Na-
grodą Główną Grand Prix Festiwalu oraz kwotą trzech ty-

sięcy złotych. W trakcie przesłuchań udział wzięło około 
1500 wykonawców z terenu województwa Lubelskiego, 
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego oraz Polski centralnej. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Patrycja Kucharska

Zespół Scholares Minores 
pro Musica Antiqua nagrodzony 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2627L Leonin – Wandalin: 180 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2608L Braciejowice – Kol. Koło: 240 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L Kowala – Spławy: 150 000 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów – Boiska – Dzierzkowice: 

400 000 zł.

Zadania inwestycyjne związane z modernizacją:
• Zabezpieczenie hali sportowej przed zalewaniem w ZSZ w Opolu Lubel-

skim: 16 000 zł,
• Wykonanie schodów ewakuacyjnych w budynku internatu SOSW w Karcz-

miskach: 70 000 zł,
• Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku 

internatu SOSW: 22 000 zł,
• Wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej program prac konser-

watorskich i robót budowlanych w zabytkowym pałacu w Kluczkowicach: 
13 000 zł,

• Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Przemysłowej 4a na potrzeby Wydzia-
łów Starostwa Powiatowego: 100 000 zł,

• Dostosowanie pomieszczenia na wypadek sytuacji kryzysowych (zapasowe 
miejsce pracy Starostwa Opolskiego infrastruktura teleinformatyczna wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń): 100 000 zł,

• Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Parkowej 2 
w Opolu Lubelskim: 20 000 zł,

• Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 
w Opolu Lubelskim: 15 000 zł.

Zadania inwestycyjne projektów w ramach środków z Unii Europejskiej:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – 

Karczmiska na odcinku od km 5+660 km do km 10+141 dług. 4,481 km: 
1 356 320 zł (łącznie planowane nakłady 4 391 491,00 zł), 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Bia-
łowoda -  Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 dług. 2,455 
km: 4 871 086 zł

• Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej: 
2 240 000 zł,

• e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego: 
274 168,00 zł,

• Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim: 
770 000 zł,

• Termomodernizacja obiektów Komendy powiatowej PSP w Opolu Lubel-
skim w ramach RPO WL: 1 613 000 zł,

• Dokapitalizowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia: 88 500 zł.

Patrycja Kucharska

Oświata i wychowanie 13 898 595 zł 

Transport i łączność 12 986 272 zł

Administracja publiczna 6 488 294 zł

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 6 072 300
zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 4
903 661 zł

Pozostałe wydatki 2 823 051 zł

Rodzina 2 588 871 zł

Turystyka 2 568 881 zł

Ochrona zdrowia 2 005 500 zł

Pomoc społeczna 1 606 911 zł

Działalność usługowa 1 257 750 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 352 591 zł

Leśnictwo 293 629 zł

Gospodarka mieszkaniowa 192 762
zł

Informatyka 15 300 zł

Oświata i wychowanie  
13 898 595 zł

Transport i łączność  
12 986 272 zł

Administracja publiczna  
6 488 294 zł

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa  
6 072 300 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza  
4 903 661 zł

Pozostałe wydatki 
2 823 051 zł

Rodzina 
2 588 871 zł

Turystyka 
2 568 881 zł

Ochrona zdrowia 
2 005 500 zł

Pomoc społeczna 
1 606 911 zł

Działalność usługowa 
1 257 750 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
352 591 zł

Leśnictwo 
293 629 zł

Gospodarka mieszkaniowa 
192 762 zł
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Podczas festiwalu na scenie wystą-
piło około 500 wykonawców w kate-
goriach wiekowych od 6 do 21 lat, 
w tym: soliści, duety, zespoły wokal-
ne, zespoły wokalno - instrumen-
talne i  chóry. W uroczystości udział 
wziął m.in. Starosta Opolski Zenon 
Rodzik oraz Wójt Gminy Karczmi-
ska Janusz Goliszek. Gościem spe-
cjalnym festiwalu był rumuński chór 

Kolędowanie w Karczmiskach

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Zapobiegajmy pożarom” na terenie Powiatu Opolskiego
W bieżącym roku po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegajmy po-

żarom” organizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie. 

W dniu 5 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół w Karczmiskach po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek. Patronat nad uroczystością objął Starosta Opolski Zenon Rodzik, a także Lubelski Kurator 
Oświaty Teresa Misiuk i Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek. 

Celem konkursu było zaintere-
sowanie dzieci i  młodzieży życiem 
środowisk strażackich, ochroną prze-
ciwpożarową, tradycją, a  także do-
skonalenie zdolności plastycznych. 
Zakres tematyczny konkursu obej-
mował udział jednostek straży po-
żarnych w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 
ekologicznych oraz w  szkoleniu, za-
wodach, działalności prewencyjnej, 
kulturalnej oraz historię pożarnictwa.

Komisja Konkursowa oceniając 
prace uwzględniła zakres tematycz-
ny, wiek uczestników oraz technikę 
wykonania wyróżniając 20 prac kon-
kursowych na szczeblu powiatowym. 
Wyłonione prace zostały przekazane 
do Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Lublinie, gdzie wezmą udział w eli-
minacjach na szczeblu wojewódzkim. 
Komisja wyróżniła następujące prace:
I grupa – przedszkola:

Wiktoria Majerek
Martyna Kiljan
Paulina Tabor
Allan Adamczyk
Filip Gawlik
Nikola Pastwa

II grupa – szkoła podstawowa  
klasy I–III:

Lena Piłat
Klaudia Maziarz
Julia Kołodziej

III grupa – szkoła podstawowa  
klasy IV–VI:

Agnieszka Kłak
Bartłomiej Janoszczyk
Marcela Solis
Katarzyna Bidacha
Kinga Klocek

IV grupa – szkoły podstawowe klasy 
VII-VIII lub gimnazjum klasy II-III

Paulina Migora
Wiktoria Sagatowska
Emilia Duda
Kinga Stawiarska
Arkadiusz Odymała
Patrycja Piłat
Wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy za udział, a uczniom wy-
różnionych prac składamy gratulacje 
i  życzymy sukcesu na dalszym szcze-
blu eliminacji wojewódzkich.

Patrycja Kucharska
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Nowy samochód 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej

W dniu 26 stycznia 2018 roku przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się uroczyste 
poświęcenie oraz przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Z nowo zakupionego samo-
chodu będą mogli korzystać podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

W  uroczystym przekazaniu samo-
chodu udział wziął m.in.: Zastępca 
Prezesa Zarządu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych ds. Finansowych Tomasz 
Maruszewski, Ryszard Dados z  Lu-
belskiego Oddziału PFRON, Staro-
sta Opolski Zenon Rodzik, Przewod-
niczący Rady Powiatu Bogdan Kuta, 
Członek Zarządu Powiatu Andrzej 
Chyła, Skarbnik Powiatu Małgorzata 
Różyło oraz wójtowie i  burmistrzo-
wie gmin powiatu opolskiego: Wójt 
Gminy Karczmiska Janusz Goliszek, 
Wójt Gminy Łaziska Roman Ra-
dzikowski, Burmistrz Opola Lubel-
skiego Dariusz Wróbel, Burmistrz  
Poniatowej Zygmunt Wyroślak oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jó-
zefowie nad Wisłą Adam Rędzia. 

Uroczystość rozpoczęła się poświę-
ceniem samochodu przez proboszcza 
Parafii pw. Świętego Ducha w Ponia-
towej ks. dr Krzysztofa Petryka, zaś 

przedstawiciele gmin dokonali sym-
bolicznego przecięcia wstęgi.

Stowarzyszenie otrzymało dofinan-
sowanie od Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w  ramach umowy zawartej 
z  Powiatem Opolskim w  ramach 
„Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w obszarze D 
w wysokości 198 460 zł, a także bra-
kującą kwotę 55 000 zł z  budżetów 
Gmin Powiatu Opolskiego: Gminy 
Chodel, Gminy  Józefów nad Wisłą, 
Gminy Karczmiska, Gminy Łaziska, 
Gminy Opole Lubelskie, Gminy Po-
niatowa, Gminy Wilków. Całkowity 

„Lia Ciocarlia” pod dyrekcją Stepa-
nidy Pustelnicu oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Poniatowej pod kie-
runkiem Jarosława Mielko.

Młodzi wykonawcy zachwycili 
swymi umiejętnościami wokalnymi 
zarówno jury, jak i publiczność.

Patrycja Kucharska
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O spadku bezrobocia, dostępnych programach 
aktywizacji zawodowej i nowych przepisach 

dotyczących zatrudniania obcokrajowców w Polsce
Rozmowa z Dariuszem Czarnowskim, 

dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim

Redakcja: Panie dyrektorze, proszę powiedzieć jak 
kształtuje się bezrobocie na koniec 2017 roku na te-
renie naszego powiatu? Wiadomym jest, że bezrobocie 
systematycznie spada. Czy to wynika z tego, że miejsc 
pracy w regionie rzeczywiście przybywa, czy mieszkań-
cy wyjeżdżają za pracą do innych miast czy za granicę?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Tak, bezrobocie spada. 
Pomimo sukcesywnego spadku, do roku 2012 bezrobocie 
w naszym powiecie było jednym z najwyższych w woje-
wództwie lubelskim (2004 r. – 23,3% stopa bezrobocia 
przy 6  783 osobach bezrobotnych). Na koniec 2017 r. 
mieliśmy zarejestrowane 2 434 osoby bezrobotne. Stopa 

koszt zakupu samochodu przystoso-
wanego dla osób niepełnosprawnych 
wyniósł 248 460 zł. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
odbyła się część artystyczna, podczas 
której podopieczni Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej z  Teatru „Maguta” 
przedstawili scenkę teatralną, a zespół 
muzyczny działający przy Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Po-
niatowej zaprezentował kilka utwo-
rów. Prezes Stowarzyszenia Krystyna 
Sołdek złożyła serdeczne podzięko-
wania za bezinteresowną pomoc oraz 
wsparcie bardzo szczytnego celu na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

Patrycja Kucharska
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bezrobocia wyniosła 9,1%. Sytuacja w powiecie opolskim 
na tle innych powiatów województwa lubelskiego, gdzie 
również nastąpił spadek bezrobocia, uległa znacznej po-
prawie.

Na spadek bezrobocia składa się wiele różnych czynni-
ków. Oczywiście wzrost ofert pracy o  28,7% w  porów-
naniu do roku 2015, spadek liczby osób rejestrujących 
się w urzędzie, wzrost liczby osób wyłączonych z urzędu 
z różnych przyczyn, w tym w większości z podjęcia zatrud-
nienia tego zgłaszanego i nie zgłaszanego do urzędu (wy-
rejestrowanie z powodu niepotwierdzenia wizyty). Nie bez 
znaczenia są działania urzędu aktywizujące bezrobotnych 
i wspierające ich powrót na rynek pracy. W porównaniu 
do poprzednich lat w  roku 2017 udział osób objętych 
wsparciem PUP wśród zarejestrowanych wzrósł do 40% 
a na aktywizację w różnych formach wydatkowano blisko 
11 mln zł, w tym jedną piątą na nową formę dedykowaną 
osobom młodym do 30 r.ż., tj. refundację części wynagro-
dzenia i składek ZUS przez rok czasu. Na tym tle niepo-
kojąco wygląda kwota FP przyznana powiatowi opolskie-
mu na formy wspierające zatrudnienie osób bezrobotnych 
przez Ministerstwo Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej 
na ten rok. Ponieważ środki te uległy zmniejszeniu o 51% 
w stosunku do początku roku 2017. Powoduje to koniecz-
ność występowania do MRPiPS w trakcie roku o przyzna-
nie nam środków dodatkowych, tak abyśmy pozytywnie 
mogli odpowiedzieć na zapotrzebowanie pracodawców.  

Redakcja: Mamy wzrost ofert pracy, ale czy praco-
dawcy bez problemu znajdują pracowników?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Ponad 50% ogółu za-
rejestrowanych w urzędzie stanowią osoby bezrobotne nie 
szukające pracy, z niskimi kwalifikacjami a jedynie potrze-
bujące ubezpieczenia zdrowotnego. I  w  tym kontekście 
pracodawcom jest bardzo trudno znaleźć odpowiedniego 
pracownika.  Największe problemy ze znalezieniem kan-
dydata do pracy mają firmy poszukujące  spawaczy, elek-
tryków, magazynierów, księgowych, fryzjerów i  kierow-
ców zawodowych (kat. C+E) czyli osób z uprawnieniami, 
umiejętnościami a  dodatkowo z  doświadczeniem i  chę-
ciami do pracy. Zarejestrowane w  tych zawodach osoby 

często nie spełniają wymagań pracodawców lub zwyczaj-
nie nie są zainteresowane pracą. W celu zaspokojenia po-
trzeb pracodawców organizujemy na ich wniosek, właśnie 
w tych zawodach deficytowych, szkolenia bezrobotnych. 

Redakcja: Jak Powiatowy Urząd Pracy wspomaga 
osoby bezrobotne, aby te mogły znaleźć pracę? Czy re-
alizowane są programy aktywizujące osoby pozostające 
bez pracy?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Każda z osób bezrobot-
nych ma przygotowywany przez doradcę klienta Indywi-
dualny Plan Działania czyli sposób w jaki najefektywniej 
powróci na rynek pracy. W takim planie  gwarantujemy 
wsparcie doradcy zawodowego w zakresie określenia pre-
dyspozycji i możliwości zawodowych, w zakresie wsparcia 
psychologicznego czy przygotowania się do szukania pra-
cy, do rozmowy z pracodawcą i opracowania dokumen-
tów aplikacyjnych. Wspólnie z osobą bezrobotną doradca 
ustala czy osoba jest gotowa aby trafić na otwarty rynek 
pracy czy wymaga wsparcia, adekwatnego do wieku bez-
robotnego, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, sta-
żu bezrobocia i innych cech osobowościowych. 

Programy aktywizujące osoby bezrobotne planujemy 
i  realizujemy zawsze w  oparciu o  analizy tych najtrud-
niejszych grup, które mają największe problemy z podję-
ciem pracy, tj. osób młodych do 30 roku życia, osób które 
ukończyły 50 lat czy pozostających bez pracy dłużej niż 
rok. I właśnie dla tych grup mamy do dyspozycji środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego (w dwóch projek-
tach) i dodatkowe środki z Funduszu Pracy na trzy Pro-
gramy Regionalne w województwie lubelskim.

Z  usług i  instrumentów w  tych projektach skorzysta-
ło od 2014 r. blisko 2,5 tysiąca osób zarejestrowanych 
w urzędzie. Każdego roku realizujemy z reguły około pię-
ciu - sześciu projektów dla najbardziej potrzebujących.

Redakcja: Na jaką pomoc ze strony Urzędu mogą li-
czyć młodzi, wykształceni ludzie?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Największym zainte-
resowaniem wśród osób młodych cieszą się staże, gdzie 
młody człowiek zdobywa doświadczenie w zakładzie pra-
cy otrzymując za to stypendium a pracodawca może bez 
kosztów dla firmy przyuczyć i  sprawdzić potencjalnego 
pracownika. W celu jak najdłuższego wyłączenia z bezro-
bocia, wymagamy od kilku lat, aby przedsiębiorcy, pra-
codawcy zatrudniali w różnych formach kierowane przez 
nas osoby po okresie stażu. W bieżącym roku będziemy 
oczekiwali aby po stażu był to okres co najmniej 3 mie-
sięczny w formie umowy o pracę lub zlecenia.

Kolejnymi formami, w których najchętniej uczestniczą 
młodzi ludzie są bony na zasiedlenie oraz bony szkolenio-
we. Z bonu na zasiedlenie (tj. dotacji na pokrycie kosztów 
zamieszkania w wysokości 8 tys. zł) skorzystało dotychczas 
226 osób, które nie mogły znaleźć zatrudnienia na lokal-
nym rynku pracy, a znalazły ją w miejscu oddalonym od 
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dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 
km lub w miejscu, do którego  czas dojazdu do miejsca 
pracy i powrotu wynosi ponad 3 godziny dziennie. Nato-
miast  bony  szkoleniowe w kwocie do 4 tys. zł przyzna-
no 113 osobom, które mogły odbyć wybrane przez siebie 
szkolenie lub szkolenia w  celu podniesienia lub zmiany 
kwalifikacji. Dodatkowo młodzi bezrobotni mogli tu li-
czyć na dofinansowanie kosztu przejazdu, zakwaterowa-
nia, jeśli szkolenie odbywało się poza miejscem zamiesz-
kania. Otrzymywali także stypendium w wysokości 120% 
kwoty zasiłku. 

Młodość kojarzy się z  odwagą do podejmowania wy-
zwań co znajduje odzwierciedlenie w  stałym  wzroście 
udziału  osób do 30 roku życia w grupie osób ubiegają-
cych się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
W  2016 roku wskaźnik ten wyniósł 59,8%, natomiast 
w 2017 już 70%.

Redakcja: Osoby z jakich grup wiekowych najczęściej 
pozostają bez pracy? 

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Niestety najwięcej 
osób pozostających bez pracy to osoby młode do 30 roku 
życia – 35,5% ogółu zarejestrowanych, chociaż od kil-
ku lat mamy w tej grupie tendencję spadkową. Również 
osoby po 50 roku życia stanowią pokaźną grupę – 22%. 
Podobna tendencja jest także w całym województwie lu-
belskim. 

Redakcja: W jakich zawodach najtrudniej jest pod-
jąć zatrudnienie w naszym powiecie?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Z  jednej strony będą 
to zawody, które posiadają osoby bezrobotne, a na które 
nie ma zapotrzebowania, czyli nie zgłoszono do urzędu 
żadnej oferty. Do pracy w powiecie nie skierujemy więc 
m.in. techników i  specjalistów informatyki, inżynierów 
rolnictwa, specjalistów ochrony środowiska, pedagogów, 
specjalistów BHP, krawców czy pracowników ochrony fi-
zycznej.

Z drugiej natomiast strony problem z podjęciem pracy 
mają osoby, które posiadają zawód na który jest zapotrze-
bowanie, np. sprzedawcy czy brukarze ale z różnych przy-
czyn takich jak brak określonych umiejętności, brak ak-
tualnych uprawnień, odpowiednich cech charakteru i co 
często podkreślają pracodawcy brak motywacji do pracy 
- nie podejmują jej. 

Redakcja: Jak już jesteśmy przy temacie samozatrud-
nienia to warto wspomnieć o dostępnych formach wspar-
cia dla pracodawców i  przedsiębiorców. Proszę powie-
dzieć, w jaki sposób Urząd wspomaga lokalne firmy?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Pracodawcy są dla nas 
najważniejszym i największym partnerem do współpracy 
w aktywizacji osób bezrobotnych. I w tym miejscu bardzo 
serdecznie za tą współpracę dziękuję. 

Przede wszystkim służymy pomocą w pozyskiwaniu pra-
cowników na oferowane stanowiska pracy, m.in. poprzez 
giełdy pracy, ale dużą cześć naszej pracy stanowi realizacja 
wsparcia finansowego dla firm. Pracodawcy mogą uzyskać 
dofinansowanie na zatrudnienie pracowników w ramach 
prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowa-
nie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezro-
botnego, który ukończył 50 rok życia lub refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Mogą 
również zorganizować w swojej firmie staż lub skorzystać 
z możliwości przeszkolenia przez urząd pracownika przed 
jego zatrudnieniem. W  każdym przypadku pomoc dla 
firm jest jednocześnie pomocą dla osoby bezrobotnej.

Od trzech lat istnieje też możliwość dofinansowa-
nia zmiany lub podniesienia kwalifikacji pracodawców 
i  ich pracowników dzięki środkom Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego. Głównym celem Funduszu jest za-
pobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 
z  powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 
dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz zwięk-
szenie kompetencji kadrowych firm, a  tym samym ich 
konkurencyjności. Szkolenia, które najczęściej dofinan-
sowuje urząd to szkolenia z obszaru księgowości, prawa 
pracy, obsługi wózków widłowych, rehabilitacji, kosme-
tyki, fryzjerstwa, kursów prawa jazdy kat. C i kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej. 

Nie zapominamy również o tych, którzy stawiają pierw-
sze kroki w  biznesie. Dzięki udzielonym dotacjom ze 
środków pozostających w dyspozycji urzędu w ostatnich 
trzech latach powstało 256 nowych firm.

Redakcja: Przedsiębiorcy korzystający z  pracowni-
ków ze Wschodu z  niepokojem patrzą w  przyszłość. 
Od 1 stycznia 2018 r. w życie weszła duża nowelizacja 
ustawy zmieniająca zasady zatrudniania cudzoziem-
ców wprowadzająca m.in. opłatę, którą przedsiębiorca 
będzie musiał wnieść do urzędu.

Czy może Pan nam przybliżyć ten temat?

Dyrektor Dariusz Czarnowski: Tak, ale ten niepokój 
może również wynikać z  coraz większego braku poten-
cjalnych pracowników, których chcieliby zatrudnić. Na 
szczęście nie występuje to u nas w  takiej skali jak w  in-
nych częściach Polski. Do tej pory średnio ponad 91% 
zapotrzebowania na pracowników ze wschodu pochodzi 
od naszych rolników. W  roku 2016 zarejestrowaliśmy 
15 570 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcom, w tym 93% oświadczeń od rolników, a w 2017 
roku 12  381 oświadczeń, w  tym 88,9% złożyli rolnicy. 
Oczywiście nie oznacza to, że faktycznie tyle osób do tych 
gospodarstw się stawiło. 

Od początku tego roku mamy zmiany w przepisach do-
tyczących zatrudniania pracowników ze Wschodu, głów-
nie możemy tu powiedzieć obywateli Ukrainy - 98%, 
wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Wprowadzono nowa formę zatrudniania 
cudzoziemców – pracę sezonową. O  zezwolenie na nią 
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Wyjaśniamy utrudnienia w Wydziale 
Komunikacji w związku z wdrażaniem przez 
Ministerstwo Cyfryzacji systemu CEPiK 2.0 
w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów

W  Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Opolu Lubelskim w związku z wprowadzeniem od dnia 
13 listopada 2017 roku nowego systemu informatyczne-
go CEPiK 2.0 występowały trudności z rejestracją pojaz-
dów. Podobna sytuacja miała miejsce w wielu wydziałach 
komunikacji w  kraju, również w  powiatach, gdzie od  
1 stycznia 2018 roku zostały utworzone nowe miasta. 
Pozostałe czynności w  Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatowego, w tym wydawanie praw jazdy wykonywane 
były na bieżąco.

Szczególnym problemem był brak możliwości podej-
mowania jakichkolwiek działań systemowych odnośnie 
nowo powstałego miasta na terenie powiatu opolskiego tj. 
miasta Józefów nad Wisłą. 

Teoretycznie uruchomienie nowego modułu w systemie 
miało ułatwić współpracę między stacjami kontroli pojaz-
dów a wydziałami komunikacji. CEPiK to ogólnopolski 
system, który gromadzi m. in. dane identyfikujące pojazd, 
właściciela, a  także takie dane jak: daty nabycia, zbycia 
pojazdu czy też informacje dot. ubezpieczenia i  badań 
technicznych. W praktyce okazało się, że system znacznie 
spowolnił i utrudnił prace urzędników.

Urząd i pracownicy dokładali wszelkich starań, aby zmini-

malizować skutki tych zmian polegające na  znacznym wy-
dłużeniu czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. W konse-
kwencji występował niejednokrotnie brak możliwości obsługi 
wszystkich klientów w danym dniu. Rozpatrzenie wniosku 
o rejestrację pojazdu trwało do kilku dni. W związku z tymi 
trudnościami były wystąpienia do Ministra Cyfryzacji, Preze-
sa Rady Ministrów z prośbą o interwencje.

Rada Powiatu w Opolu Lubelskim w dniu 2 lutego br. 
podjęła stanowisko, w  którym oczekiwała natychmia-
stowego podjęcia działań przez Ministerstwo Cyfryzacji 
zmierzających do stabilizacji funkcjonowania nieprawi-
dłowo działającego programu SI CEPIK 2.0.

Problemy z działaniem systemu zostały wyeliminowane 
z końcem lutego. Wdrożone interwencje przyniosły ocze-
kiwany rezultat. Wydział Komunikacji bez problemów 
obsługuje interesantów. 

Raz jeszcze przypominamy, że wszelkie problemy zwią-
zane z wadliwym systemem nie były zależne od Starostwa 
Powiatowego w Opolu Lubelskim.  

Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu

ubiegają się podmioty, które zatrudniają w  rolnictwie, 
prowadzą ruchome placówki gastronomiczne lub tury-
styczne obiekty noclegowe. Zezwolenie o prace sezonową 
będzie pozwalało na zatrudnienie cudzoziemca na okres 
maksymalnie 9 miesięcy w ciągu każdego roku kalenda-
rzowego. Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca 
w ramach pracy sezonowej składa w PUP wniosek z kopią 
paszportu, nakazem podatkowym i dowodem wpłaty. Pra-
cownicy sprawdzają informacje we wniosku czy podmiot 
faktycznie może zatrudniać, ma na to środki, czy nie zalega 
z opłatami składek pracowniczych na ZUS i opłatami po-
datkowymi. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku 
urząd wydaje zaświadczenie o  zarejestrowaniu wniosku. 
Na tej podstawie cudzoziemiec ubiega się o wydanie wizy. 
Po przyjeździe do Polski cudzoziemca, podmiot powierza-
jący wykonywanie pracy jest zobowiązany poinformować 
urząd pracy o tym fakcie, przedstawiając umowę, na pod-
stawie której będzie pracował i podać adres zamieszkania. 
Wtedy zostaje mu wydane zezwolenie na prace sezonową.

Pracodawcy, nie rolnicy, którzy zamierzają zatrudnić 
cudzoziemców do prac niezakwalifikowanych jako se-
zonowe, uzyskują w  urzędzie pracy wpis do ewidencji 
oświadczeń  o  powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Prace 

takie można wykonywać przez okres 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy. 

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie ze zmianą ustawy za 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową i  zarejestrowa-
nie oświadczenia należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł, 
z której to 15 zł trafi do budżetu państwa i 15 zł do budże-
tu powiatu. Te zmiany przedstawiłem dość skrótowo, po 
szczegółowe informacje zapraszam do urzędu pracy i na 
stronę internetową.

Pomimo wydłużenia rejestracji spraw związanych z za-
trudnianiem cudzoziemców, urząd jest przygotowany do 
sprawnej obsługi interesantów i  szybkiego załatwienia 
sprawy. Od stycznia zarejestrowaliśmy 276 wniosków 
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 
i wpisaliśmy 52 oświadczenia do naszej ewidencji.

Redakcja: Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za 
udzielenie wywiadu na łamach naszej gazety. Pana 
odpowiedzi na pytania, na pewno przybliżą mieszkań-
com a szczególnie osobom bezrobotnym cele i zadania 
Urzędu Pracy oraz jego możliwości w pomocy udziela-
nej bezrobotnym. 

Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu
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Bezpieczeństwo pożarowe w 2017 roku
Wzrost zagrożeń na terenie Powiatu Opolskiego

Powiat Opolski objęty jest rejonem działania Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubel-
skim, której głównym zadaniem jest walka z  pożarami, 
klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagro-
żeniami.  

Największe zagrożenia pożarowe na terenie powiatu wy-
stępują przede wszystkim: w lasach, zakładach przemysło-
wych, na wsiach i dzielnicach miast, a także stacjach paliw 
płynnych i gazowych. Duże zagrożenie dla ludzi stanowią 
również obiekty użyteczności publicznej m.in.: kina, cen-
tra kultury, kluby, supermarkety, hotele, restauracje, hale 
sportowe, hurtownie, przedszkola i żłobki oraz internaty. 

Występujące na terenie powiatu lasy zajmują obszar 
183,87 km2, co stanowi 22,7% obszaru całego powiatu. 
Większość istniejących drzewostanów osiągnęła wiek, 
który klasyfikuje je niekorzystnie na zagrożenie pożarowe. 

Na terenie powiatu funkcjonują zakłady przemysłowe, 
które zajmują się przede wszystkim przetwórstwem rol-
no – spożywczym oraz produkcją elektro – maszynową. 
Część tych zakładów stosuje lub przechowuje toksyczne 
środki przemysłowe i  niebezpieczne materiały grożące 
pożarem. Większość zakładów znajduje się w bezpiecznej 
odległości od zabudowań oraz skupisk ludzi. 

Na terenie powiatu znajdują się 23 stacje prowadzące 
dystrybucję gazu do pojazdów samochodowych. Ilość ich 
sięga nawet do 10 ton na jednej stacji. Do zasilania ko-
tłowni centralnego ogrzewania w obiektach mieszkalnych 
wykorzystywany jest gaz płynny, który również kwalifiku-
je się do znaczącej kategorii zagrożenia wybuchem. Istnie-
je także wiele punktów dystrybucji gazu w butlach. Przez 
teren Powiatu Opolskiego przebiega również odcinek ga-
zociągu wysokiego ciśnienia.

Zagrożenie wybuchami obejmuje przede wszystkim ta-
kie obiekty jak: stacje paliw płynnych i  LPG, malarnie 
i  lakiernie znajdujące się w  zakładach przemysłowych 
oraz naziemne zbiorniki z gazem przeznaczone do celów 
grzewczych. Obiektem wymagającym szczególnej ochro-
ny jest Zakład Karny w Opolu Lubelskim.

Na terenie powiatu w trzech gminach Józefów nad Wi-
słą, Łaziska i Wilków występuje realne zagrożenie powo-
dziowe związane z położeniem gmin nad Wisłą. Powódź, 
która miała miejsce ostatni raz w 2010 roku przyniosła 
bardzo duże straty. Co roku dochodzi do wypłycania się 
koryta rzeki. Potencjalnie możliwe są również uszkodze-
nia wałów związane z występowaniem w okolicy bobrów. 
Zimą istnieje natomiast zagrożenie powstawania zatorów 
lodowych.  

W 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Opolu Lubelskim łącznie odnotowała 670 zda-
rzeń. Porównując w roku 2016 zanotowano 569 zdarzeń, 

co wskazuje na tendencję wzrostową. W 2017 r. doszło 
także do 5 zdarzeń z udziałem ofiar śmiertelnych, w tym 
4 ofiary wody i 1 ofiara wypadku drogowego. Tendencja 
wzrostowa nastąpiła również pod względem ilości inter-
wencji w  ciągu doby. Najwięcej zdarzeń w  ciągu całego 
roku 2017 miało miejsce w  gminach Opole Lubelskie 
i Poniatowa.

Ogólna ilość pożarów zanotowanych w 2017 roku wy-
niosła 269 zdarzeń. Ze względu na ilość pożarów małych, 
tj. wypalanie traw, sucha wiosna i lato wzrosła liczba ma-
łych pożarów, a najwięcej zanotowano w gminie Chodel 
i Opole Lubelskie. Pożary dotyczyły głównie śmietników, 
poszycia leśnego oraz wypalania traw. Oprócz pożarów 
odnotowano także ponad 380 zdarzeń związanych z koli-
zjami drogowymi, usuwaniem powalonych drzew, zalania 
piwnic itp.

Biorąc pod uwagę poprzednie lata, ilość zdarzeń związa-
nych z niebezpieczeństwem pożarowym na terenie Powia-
tu Opolskiego z każdym rokiem wzrasta, o czym świadczy 
ilość interwencji podejmowanych przez Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej w  Opolu Lubelskim 
w ciągu roku. Nie wolno lekceważyć każdego rodzaju nie-
bezpieczeństw, gdyż powodują bardzo duże straty zarów-
no dla życia jak i zdrowia. 

Patrycja Kucharska

Źródła:
1. Informacje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-

żarnej w Opolu Lubelskim
2. Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

POWIAT OPOLSKI W LICZBACH

Liczba zagrożeń w gminach 
na terenie Powiatu Opolskiego
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W turnieju zmierzyło się ze sobą 5 
drużyn: UKS DUBLER 1 Opole Lu-
belskie, UKS DUBLER 2 Opole Lu-
belskie, SPARTA Biłgoraj, GRANIT 
Bychawa oraz SYBILLA Puławy. 
Rozgrywki odbywały się w  systemie 
każdy z  każdym. Opolskie drużyny 
miały bardzo trudne zadanie, gdyż 
poziom gry przeciwników był bardzo 
wysoki.

Bezkonkurencyjną drużyną okazał 
się UKS DUBLER Opole Lubel-
skie. Drugie miejsce zajęła drużyna 
GRANIT Bychawa, trzecie miejsce 
na podium zajęła SYBILLA Puławy, 
a dalsze przypadło UKS DUBLER 2 
i SPARTA Biłgoraj. 

Nagrody rzeczowe ufundował Po-
wiat Opolski, a uroczystego wręczenia 
dokonał Członek Zarządu Powiatu 
Paweł Grabek. Przyznana została rów-
nież nagroda dla najlepszej zawodnicz-
ki turnieju, którą została Julia Starek 
grająca w składzie UKS DUBLER 1. 

Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i  życzymy dalszych sukcesów 
sportowych w przyszłym roku. 

Patrycja Kucharska

Halowy Turniej Dziewcząt o Puchar 
Starosty Opolskiego rozstrzygnięty

Zbliża się jubileusz 20-lecia istnienia
 Powiatu Opolskiego

Powiat Opolski położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego. Od wschodu powiat graniczy z po-
wiatem lubelskim, od północy z puławskim, a od południa z kraśnickim. Teren rozciągający się na powierzchni 
około 804 km2 jest jednym z najpiękniejszych obszarów, który w głównej mierze cechują tereny rolnicze. Region 
zamieszkiwany jest przez ponad 60 tys. mieszkańców. 

Początek historii Powiatu Opolskiego sięga 1998 roku. 
To właśnie wtedy został powołany Zarząd Powiatu i po raz 
pierwszy powołano Starostę Opolskiego. W tym czasie po-
wiat stał się również dobrym prognostykiem do przyszłego 
rozwoju regionu. Przez pierwsze lata budowano fundamen-
ty instytucjonalne oraz utworzono jednostki organizacyjne 

powiatu. Na terenie powiatu funkcjonuje również 7 gmin 
w tym 3 miasta: nowopowstałe 1 stycznia br. Józefów nad 
Wisłą, Opole Lubelskie i Poniatowa oraz 4 gminy: Chodel, 
Karczmiska, Łaziska i Wilków.

W roku 2000 ukazała się po raz pierwszy Opolska Gaze-
ta Powiatowa. W tym samym roku Rada Powiatu podjęła 

W dniu 10 lutego 2018 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbył się 
Halowy Turniej Dziewcząt o Puchar Starosty Opolskiego zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy DU-
BLER działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim. Honorowy Patronat nad turniejem objął 
Starosta Opolski Zenon Rodzik. 
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 Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim realizuje projekt
MOBILNY NAUCZYCIEL - EUROPEJSKA JAKOŚĆ W SZKOLE

finansowany przez
PO WER Edukacja Szkolna

Po raz pierwszy Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego przy ul. Kolejowej 2 w Opolu Lubelskim 
brał udział w konkursie wniosków Erasmus + . Mobilność kadry edukacyjnej. W sierpniu 2017 r. szkoła 

otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach 
programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 41742.00 EUR.

W ramach projektu zaplanowano 18 zagranicznych mobilności nauczycielskich. Weźmie w nich udział 
11 nauczycieli ZSZ, którzy od czerwca do listopada 2018 r. wyjadą na szkolenia językowe i metodyczne 

organizowane w Irlandii i we Włoszech.
Celem projektu  jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez:

• podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli
• zdobycie wiedzy i doświadczenia dotyczącego organizacji nauczania w Szkole Branżowej ( wdrożenia założeń 

reformy oświaty w oparciu o dobre europejskie  praktyki),
• nadanie ZSZ wymiaru europejskiego, tak aby podnieść konkurencyjność szkoły na rynku,

Cieszymy się z sukcesu i przygotowujemy się do wzięcia udziału w zagranicznych mobilnościach. 
O efektach szkoleń będziemy informować również na łamach lokalnej prasy, 

a na stronie internetowej szkoły, www.zszopolelubelskie.pl w zakładce projektu 
oraz na szkolnym Facebooku już teraz pierwsze relacje z realizacji projektu.

uchwałę o ustanowieniu herbu i flagi Powiatu Opolskiego. 
Znaczącym wydarzeniem było w 2004 roku przyłączenie 
dwóch wsi, tj. Kępy Choteckiej i Kępy Gosteckiej, które 
pierwotnie należały do Powiatu Lipskiego. Przez te wszyst-
kie lata największym wyzwaniem dla powiatu było spraw-
dzenie skuteczności działania podczas niszczycielskich po-
wodzi w 2001 i 2010 roku oraz zagrożenie powodziowe, 
które miało miejsce w 2014 roku. 

Powiat wspierał szereg działań kulturalnych i  sporto-
wych. W  2006 roku wytyczone zostały szlaki rowerowe, 
a  wspólnie z  nadleśnictwem zorganizowano dydaktyczne 
ścieżki przyrodnicze. W roku 2008 Powiat Opolski stał się 
właścicielem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, która 
została całkowicie zmodernizowana. Wraz z archeologami 
organizowane były majówki archeologiczne w  Chodliku 
oraz warsztaty archeologii doświadczalnej w Żmijowiskach. 

W  dniu 28 lutego 2013 roku Rada Powiatu w  Opolu 
Lubelskim podjęła decyzję o  przekształceniu Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością – Powiatowe Centrum 
Zdrowia. 

W roku 2015 historycznym wydarzeniem  było otwarcie 
przeprawy mostowej na Wiśle w miejscowości Kamień oraz 

oddanie do użytku zmodernizowanej drogi wojewódzkiej 
747. Budowa ta była zwieńczeniem pracy władz samorzą-
dowych Powiatu Opolskiego, gmin ościennych i  Woje-
wództwa Lubelskiego.

Obecnie zaplanowano szereg inwestycji związanych 
z przebudowami dróg powiatowych, modernizacją linii ko-
lejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej oraz moder-
nizację infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie 
opolskim. Od czasu powstania Powiatu Opolskiego, mimo 
niejednokrotnie trudnych sytuacji finansowych Starosta 
Opolski i  Radni Powiatu stawiali na modernizację dróg 
oraz infrastrukturę szkół średnich, obiektów sportowych 
i szpitala. Największe inwestycje zostały zrealizowane dzię-
ki pozyskanym przez Powiat środkom unijnym. Mając na 
celu rozwój gospodarki, podniesienie atrakcyjności i kon-
kurencyjności regionu oraz poziomu życia mieszkańców 
Powiat przez lata zrealizował szereg działań, wiele jeszcze 
przed nami.

W roku 2018 będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia ist-
nienia Powiatu Opolskiego, o którym będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. 

Patrycja Kucharska
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II Ogólnopolskie Spotkanie Chórów 
„Szczygiełki i Przyjaciele”

W dniu 23 lutego 2018 roku od-
były się uroczyste obchody Dnia Pa-
trona Zespołu Szkół Zawodowych 
w Opolu Lubelskim. 

W wydarzeniu uczestniczył Czło-
nek Zarządu Powiatu Paweł Gra-
bek, Dyrekcja szkoły, Grono Peda-
gogiczne, emerytowani nauczyciele 
oraz cała społeczność szkolna. 

Uroczysty apel rozpoczął się 
wprowadzeniem sztandaru oraz od-
śpiewaniem hymnu państwowego. 

Dzień Patrona 
w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

W dniu 10 lutego 2018 roku w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej  z inicjatywy Danuty Danie-
lewicz Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Chórów 
„Szczygiełki i Przyjaciele”. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica 
Antiqua”. Patronat Honorowy nad spotkaniem objął Starosta Opolski Zenon Rodzik oraz Burmistrz Poniatowej 
Zygmunt Wyroślak. 

Głównym celem spotkania była 
integracja ludzi fascynujących się 
śpiewem, a także wymiana doświad-
czeń oraz wspólne wykonywanie 
utworów wielogłosowych, w  tym 
jednego polichóralnego napisanego 
na trzy chóry. 

W  Spotkaniach udział wzięły za-
przyjaźnione zespoły: Corda Can-
tando z Karczmisk pod batutą Ewy 
Resztak, Cantata z Opola Lubelskie-
go pod batutą Krystyny Piłat, Szczy-
giełki Fenix pod batutą Anny Marii 
Karwat oraz Szczygiełki Grandi pod 
batutą Joanny Garbacz z Poniatowej 
i  Cantate Dei Gloriam z  Warszawy 
pod batutą Małgorzaty Sobieszek. 
Warsztaty chóralne poprowadzili 
dyrygenci uczestniczących zespołów.

Chórzystom oraz dyrygentom 
serdecznie gratulujemy wspaniałych 
występów i życzymy dalszych sukce-
sów artystycznych. 

Patrycja Kucharska  
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Następnie podczas apelu przybliżono 
historię życia ks. Stanisława Konarskie-
go, jego działania oraz zaangażowanie 
w  rozwój edukacji. Przedstawiono rów-
nież związek Patrona z  opolską szkołą. 
Podczas spotkania wręczono nagrody dla 
zwycięzców w konkursie fraszki o Patro-
nie oraz w konkursie na najlepszą postać 
Patrona, a  uczennica szkoły Karolina 
Borowiec zaśpiewała kilka utworów. Na 
zakończenie obchodów Dyrektor szkoły 
Anita Wrona podziękowała za przybycie 
oraz udział w obchodach Dnia Patrona, 
cytując słowa ks. Stanisława Konarskiego 
„Miejmy odwagę być mądrymi, abyśmy 
umieli odróżniać dobro od zła”.

Patrycja Kucharska

Redakcja: Pani Wójt, jak można 
podsumować realizację budżetu 
Gminy Wilków w 2017 roku?

Wójt Joanna Kowalska: Realizacja 
budżetu Gminy Wilków w 2017 roku 
przebiegła bez większych zakłóceń. 
W  2017 r. dochody bieżące w  sto-
sunku do 2016 r. wzrosły o  kwotę  
971 601,47 zł, dochody majątkowe 
również wzrosły o kwotę 90 903,39 zł. 
Wydatki bieżące wzrosły o 599 044,49 zł 
i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 
1 238 687,93 zł. Z roku na rok ma-
leje również zadłużenie gminy i  tak 
np. w  2014 r. zadłużenie wynosiło  
3 872 138,75 zł a już w 2017 r. zma-
lało do kwoty 1  635 000 zł. Świad-

czy to o  tym, że gmina mimo tego, 
iż pozyskuje środki na rozwój gminy 
i  inwestuje to spłaca wcześniej zacią-
gane kredyty. W  2017 r. inwestycje 
wyniosły 2  419 972,63 zł. Budżet 
gminy z  roku na rok rośnie i  rosną 
inwestycje. Przypomnę, że w  roku 
2018 gmina planuje inwestycje na  
kwotę 3 225 484,61 zł, czyli o kwotę 
805 511,98 zł więcej niż w 2017 r.

Redakcja: Czy uważa Pani, że 
ubiegły rok był dobry dla Gminy?

Wójt Joanna Kowalska: Każ-
dy rok po 2014 jest rokiem do-
brym dla tej gminy. Mówię to  
z  podniesioną głową, ale nie mogę 

inaczej. Byłam Radną w  tej gminie 
przez wiele lat. Wiem jaki był zakres 
prac realizowanych przez Gminę i jak 
to wygląda teraz. Gmina niestety 
wykazywała pewne zapóźnienia. Nie 

Gmina Wilków wychodzi z długów  
i nadrabia zaległości inwestycyjne
Rozmowa z Joanną Kowalską, Wójtem Gminy Wilków
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Budowa chodnika w miejscowości Urządków  
przy drodze powiatowej

Budowa chodnika w miejscowości Urządków  
przy drodze powiatowej

chcę rozwijać do końca tego tematu, 
bo mogłabym podać wiele przykła-
dów zapóźnienia gminy, ale powiem 
o najważniejszym - czyż brak sali gim-
nastycznej przy Zespole Szkół to nie 
jest zapóźnienie?

Redakcja: Które z  inwestycji mi-
nionego roku uważa Pani za naj-
ważniejsze?

Wójt Joanna Kowalska: Przy-
mierzaliśmy się do budowy dwóch 
dróg gminnych. Niestety przetargi 
wypadły dla Nas bardzo niekorzyst-
nie i musieliśmy je unieważnić. Cały 
czas trwa budowa Sali gimnastycz-
nej z  łącznikiem, zrealizowaliśmy: 
utwardzenie wąwozu lessowego 
w Dobrem (stanowiącego dojazd do 
pól) oraz dofinansowaliśmy budowę 
chodnika w  Urządkowie i  Zagło-
bie, współfinansowaliśmy naprawę 
nawierzchni asfaltowej dróg po-
wiatowych zamiejscowością Dobre, 
w  stronę Puław oraz w  Rogowie. 
Każde z  tych zadań było jednakowo 
potrzebne.

Redakcja: Co może Pani powie-
dzieć o przyjętym budżecie na 2018 
rok?

Wójt Joanna Kowalska: Budżet na 
2018 rok jest mocno napięty. Przyjęli-
śmy do realizacji wiele dobrego. Dużo 
zależy od tego jak pomyślne dla Nas 
okażą się oferty przetargowe.

Redakcja: Jakie inwestycje czeka-
ją Gminę w tym roku i najbliższym 
czasie?

Wójt Joanna Kowalska: W  2018 
roku chcemy budować trzy drogi 
gminne: w Zastowie Karczmiskim, 
Kosiorowie i  Wólce Polanowskiej 
(złożyliśmy wniosek o  dofinanso-
wanie do Marszałka Wojewódz-
twa), otrzymaliśmy promesę od 
Wojewody Lubelskiego na kwotę  
226.000 złotych na utwardzenie 
wąwozu lessowego w  Podgórzu. 
Wspólnie z Powiatem planujemy re-
mont dróg powiatowych: od Kosio-
rowa w  stronę Kłodnicy, w  Szcze-
karkowie i  wylotową w  stronę 
Karczmisk oraz budowę parkingu 
w Wilkowie. Gmina ponadto, otrzy-
mała dofinansowanie od Marszałka 
Województwa do termomoderni-
zacji budynku gminy i  wymiany 
sprzętu komputerowego (realizacja 
w 2018 roku). W 2019 roku gmina 
podejmie się montażu instalacji so-
larnych  oraz termomodernizacji 
budynku szkoły w Rogowie (podpi-
sano stosowne umowy).

Redakcja: Jakie plany dla Gminy 
ma Pani na najbliższe miesiące? 
Czy są jakieś priorytety?

Wójt Joanna Kowalska: Najbliż-
sze miesiące to dla Nas wszystkich 
czas wytężonej pracy. Najważniejsze 
jest to, aby uporać się z planami na 
ten rok, to znaczy zapewnić ich reali-

zację. Priorytetem jest budowa Sali 
gimnastycznej (najbardziej kosztow-
na inwestycja). Wszystko inne, rów-
nież ma swoją ważność, bo jeśli jest 
potrzebne lub pomocne mieszkań-
com, to należy zrobić wszystko, aby 
to wykonać. 

Redakcja: Jakie ważne wydarze-
nia kulturalne czekają Gminę Wil-
ków w tym roku?

Wójt Joanna Kowalska: W  maju 
chcemy świętować Dzień Strażaka. 
W połowie roku odbędą się obchody 
jubileuszowe OSP w Wilkowie (130 
lat istnienia jednostki) i OSP w Wól-
ce Polanowskiej (100-lecie). W lipcu, 
od lat  odbywa się w Dobrem impre-
za poświęcona ziołom. W  tym roku 
po raz kolejny podejmujemy temat 
organizacji Chmielaków Nadwiślań-
skich 2018 w Wilkowie. Dla Nas jest 
to bardzo ważna impreza, nawiązu-
jąca do tradycji uprawy chmielu na 
Naszym terenie. W  tym roku przy-
mierzamy się do przeprowadzenia 
panelu szkoleniowego dla chmielarzy  
w  sobotę, natomiast część oficjalna 
i artystyczna odbędzie się w niedzielę. 
Nie zabraknie okazji do popróbowa-
nie regionalnych potraw, przygoto-
wanych przez lokalne stowarzyszenia 
kobiet. Obchody święta chmielarzy 
uświetni koncert Zespołu Akcent 
i Mig. 

Biuro Rady, Zarządu  
i Promocji Powiatu
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Budowa sali gimnastycznej w Wilkowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 L  
Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków na odcinku  

długości 0,974 km do granicy powiatu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 L  
Kazimierz Dolny - Dobre - Wilków na odcinku  

długości 0,974 km do granicy powiatu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 L 
Zagajdzie - Rogów - Wólka Polanowska - Kosiorów 

od km 3+637 do km 4+087 dł. 450 mb

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 L 
Zagajdzie - Rogów - Wólka Polanowska - Kosiorów 

od km 3+637 do km 4+087 dł. 450 mb

Budowa sali gimnastycznej w Wilkowie
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I Powiatowy Konkurs 
Matematyczny πtagoras

w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim 
W dniu 14 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim po raz pierwszy został rozegra-

ny Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras. Patronat nad konkursem objął Starosta Opolski Zenon Rodzik. 
Zarząd Powiatu dofinansował zakup atrakcyjnych nagród dla zwycięzców.

Uczestnikami zmagań matema-
tycznych byli uczniowie klas trzecich 
gimnazjów z   powiatu opolskiego: 
Publicznego Gimnazjum w Chodlu, 
Publicznego Gimnazjum w  Karcz-
miskach, Niepublicznego Gimna-
zjum w Niezdowie oraz Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim 
i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu 
Lubelskim.

Konkurs zorganizowany był z my-
ślą o  uczniach zdolnych, wykazu-
jących szczególne zainteresowania 
matematyką. Głównym celem było 
rozwijanie potencjału intelektual-
nego uczniów, sprawdzenie umie-
jętności wykorzystania poznanych 
wiadomości w zadaniach, rozwijanie 
zainteresowań matematycznych oraz 
wyłonienie najlepszych matematy-
ków spośród uczniów gimnazjów.

Konkurs obejmował zadania 
z podstawy programowej nauczania 
matematyki dla gimnazjum oraz 
treści rozszerzające podstawę progra-
mową. 

Zwycięzcą I Powiatowego Konkur-
su Matematycznego został Mateusz 
Wieczorek -  uczeń Publicznego Gim-
nazjum w  Chodlu, drugie miejsce 
zajęła Natalia Strawa ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim, 
trzecie miejsce Kewin Dubil z  Pu-
blicznego Gimnazjum w  Chodlu, 
a dalsze miejsca zajęli Jakub Rosły ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Opolu 
Lubelskim i Łukasz Kania z Publicz-
nego Gimnazjum w Chodlu. 

Uroczystego rozdania nagród dla 
zwycięzców konkursu dokonał Czło-
nek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcą-

cego Małgorzata Woś oraz Koordy-
nator Konkursu Joanna Mroczek. 
Pozostali uczniowie otrzymali po-
dziękowania za udział w konkursie. 

Zwycięzcom I Powiatowego Kon-
kursu Matematycznego serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w dziedzinie matematyki.

Patrycja Kucharska
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UOKiK wydał decyzje dotyczące 
trzech sprzedawców energii: Energe-
tyczne Centrum, Novum i Energa-
Obrót. Decyzje były wynikiem pro-
wadzonego postępowania wskutek 
licznych skarg Konsumentów. Kon-
sumenci skarżyli się, że przedstawi-
ciele handlowi proponowali aneks 
do umowy i  obniżenie rachunków 
za prąd. Okazało się, że konsumenci 
podpisali umowy z nowymi firmami 
i  płacili większe rachunki. Wobec 
wydanych decyzji przedsiębiorcy zo-
bowiązali się do rekompensaty pie-
niężnej dla konsumentów. Klienci 
otrzymają również umorzenie lub 
zwrot wszelkich opłat za rozwiąza-
nie umowy.

Wprowadzanie w błąd

Konsumenci twierdzili, że zostali 
wprowadzeni w  błąd przez spół-
ki sprzedające energię elektryczną: 
Novum, Energetyczne Centrum 
(przedsiębiorca jest również sprze-
dawcą gazu) oraz Energa-Obrót. 
Osoby reprezentujące te firmy, pod-
czas wizyty w  domu podawali się 
za przedstawicieli dotychczasowego 
sprzedawcy prądu. Informowali, 
że konieczna jest zmiana umowy, 
a  jako powody przedstawiali m.in. 
konieczność anektowania kontrak-
tu, zmiany przepisów prawa, czy 
likwidację obecnego sprzedawcy 
energii. Zapewniali przy tym, że ra-
chunki będą niższe, a przedstawicie-
le Energetycznego Centrum straszyli 
nawet, że brak podpisu skutkować 
będzie wyłączeniem prądu. Po pew-
nym czasie okazywało się, że w rze-
czywistości konsumenci podpisali 
umowę z  nowym przedsiębiorcą, 

a  zamiast obiecywanych korzyści 
finansowych musieli co miesiąc 
opłacać wyższe rachunki za energie 
elektryczną. 

Zobowiązanie Energetycznego 
Centrum

Spółka zobowiązała się do zanie-
chania zakwestionowanych praktyk. 
Zwróci lub umorzy konsumentom, 
którzy rozwiązali umowy wszelkie 
koszty jakie ponieśli z  tego tytu-
łu oraz wypłaci im rekompensatę  
w wysokości 30 zł. 15 zł otrzymają 
z kolei klienci, którym udało się od-
stąpić od umowy w  terminie prze-
widzianym przez prawo lub kon-
trakt wygasł. Dotyczy to osób, które 
w  ciągu roku od zawarcia umowy 
złożyły skargę dotyczącą kwestiono-
wanych praktyk– bezpośrednio do 
przedsiębiorcy, UOKiK, URE lub 
organizacji chroniącej konsumen-
tów. Jeżeli pomimo złożenia rekla-
macji i skargi konsumenci przedłu-
żyli okres obowiązywania umowy 
dostaną rekompensatę w wysokości 
30 zł.

Zobowiązanie Novum

Zobowiązanie spółki dotyczy 
m.in. osób, które złożyły skargę 
w  ciągu czterech miesięcy od pod-
pisania umowy. Skorzystają z niego 
także konsumenci, którzy poskarży-
li się później – jeżeli przy zawarciu 
umowy nie podpisali oświadczenia, 
w którym m.in. potwierdzili  świa-
domość, że Novum jest konkuren-
cyjnym podmiotem wobec innych 
sprzedawców energii.  

Konsumenci, którzy spełniają te 
warunki i  nadal są klientami spół-

ki będą mogli bezpłatnie rozwiązać 
umowę. Ci, którzy zapłacili lub mie-
li zapłacić za rezygnację z kontraktu 
otrzymają zwrot lub umorzenie tych 

DECYZJE URZĘDU OCHRONY KONKURECJI 
I KONSUMENTÓW WOBEC SPRZEDAWCÓW ENERGII

KONSUMENCIE, POZNAJ SWOJE PRAWA

Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów

Porad konsumenckich  
i informacji prawnej w zakresie 
praw konsumenta udziela  
Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów Iwona Giza.

Adres: 
Starostwo Powiatowe  
w Opolu Lubelskim 
ul. Lubelska 4 
piętro III,  
pok. 309

Godziny przyjęć  
konsumentów: 
Poniedziałek i piątek:  
9.00 – 14.00

Telefon: 
81 827 61 21

UOKiK wydał decyzje dotyczące trzech sprzedawców energii: Energetyczne Centrum, Novum i Energa-
Obrót. Decyzje były wynikiem prowadzonego postępowania wskutek licznych skarg Konsumentów. Konsu-
menci skarżyli się, że przedstawiciele handlowi proponowali aneks do umowy i obniżenie rachunków za prąd. 
Okazało się, że konsumenci podpisali umowy z nowymi firmami i płacili większe rachunki. Wobec wydanych 
decyzji przedsiębiorcy zobowiązali się do rekompensaty pieniężnej dla konsumentów. Klienci otrzymają rów-
nież umorzenie lub zwrot wszelkich opłat za rozwiązanie umowy.
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Gimnazjalisto, wybierz szkołę 
z Powiatu Opolskiego!

W dniu 2 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyły się 
IX Targi Edukacyjne szkół z terenu Powiatu Opolskiego. Ofertę edukacyjną skierowaną do klas III gimnazjum 
zaprezentowały szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski:

1. Zespół Szkół w Chodlu,
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Karczmiskach,
3. Liceum Ogólnokształcące 
w Opolu Lubelskim,
4. Poradnia Psychologiczno – Pe-
dagogiczna w Opolu Lubelskim,
5. Zespół Szkół Zawodowych 
w Opolu Lubelskim,
6. Zespół Szkół w Poniatowej. 

W wydarzeniu udział wzięli mię-
dzy innymi Dyrektorzy naszych 

szkół oraz Członek Zarządu Po-
wiatu Paweł Grabek, który zachęcił 
młodzież do skorzystania z  ofert 
wystawców oraz życzył wszystkim 
przybyłym uczniom trafnych życio-
wych decyzji w dalszej drodze edu-
kacyjnej i zawodowej.  

Tegoroczne targi ponownie umoż-
liwiły młodzieży bliższe zapoznanie 
się z ofertą oraz pracownikami pla-
cówek oświatowych. Każda ze szkół 
przygotowała własne stoiska pro-
mocyjne, ulotki z  ofertami eduka-

cyjnymi oraz tablice informacyjne. 
Uczestnicy tragów edukacyjnych 
mogli zobaczyć między innymi mo-
dele budowlane przygotowane przez 
uczniów Zespołu Szkół w  Chodlu 
oraz konstrukcje elektromecha-
niczne uczniów z  Zespołu Szkół 
w Poniatowej, spróbować przysma-
ków kulinarnych przygotowanych 
przez Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w Karczmiskach oraz Zespół Szkół 
Zawodowych w Opolu Lubelskim. 
Hotel i  kawiarnia z  dancingiem, 

kosztów, a  także rekompensatę – 
46,13 zł. Tę samą kwotę otrzymają 
osoby, którym udało odstąpić od 
umowy bez dodatkowych kosztów, 
lub gdy po złożeniu skargi przedłu-
żyły okres obowiązywania umowy 
albo ich kontrakt wygasł.

Energetyczne Centrum i  Novum 
muszą powiadomić listownie kon-
sumentów o  swoim zobowiązaniu  
oraz złożyć do UOKiK sprawozda-
nie z jego realizacji.

Zobowiązanie Energi-Obrót

Klienci Energi-Obrót mogą liczyć 
na rekompensatę 56 zł. Dostaną ją 
m.in. osoby, które w trakcie wizyty 
akwizytora zostały wprowadzone 
w  błąd, jeżeli złożyły wcześniej re-
klamację do spółki z  tego powodu. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy na-
dal są klientami Energi-Obrót. 

Rekompensatę  w tej samej wyso-
kości otrzymają także wszyscy, któ-
rzy zdecydowali się na skorzystanie 
z oferty Gwarancja Stałej Ceny, po-
nieważ nie zostali poinformowani 
o  dodatkowej opłacie handlowej. 
Otrzymają również propozycję no-
wej oferty lub będą mogli rozwiązać 
umowę i  skorzystać z  innej oferty 

lub   taryfy Energi-Obrót, a  także 
zdecydować się na zmianę sprzedaw-
cę energii elektrycznej.

Spółka powiadomi konsumentów 
listownie o rekompensatach pienięż-
nych, zamieści również informację 
o decyzji na swojej stronie interne-
towej. Będzie musiała również zło-
żyć sprawozdanie z realizacji swoje-
go zobowiązania.

Szczegóły dotyczące zobowiązań 
Energetycznego Centrum, Novum 
oraz Energi-Obrót będzie można 
znaleźć w  decyzjach, które są na 
stronie internetowej UOKiK.

Opisane decyzje są prawomocne, 
co oznacza, że spółki muszą rozpo-
cząć realizację swoich zobowiązań.

Uwaga na umowy telekomuni-
kacyjne i energetyczne!

W przeszłości urząd wydawał de-
cyzje dotyczące innych sprzedaw-
ców energii, którzy wprowadzali 
konsumentów w błąd. Przykładowo, 
w ubiegłym roku do zmiany praktyk 
zobowiązały się spółki: Polski Prąd 
oraz Multimedia Polska Energia. 
Ponadto w grudniu 2016 r. UOKiK 
nałożył na innego przedsiębiorcę 
- Polski Prąd i Gaz karę finansową 

ponad 10 mln zł.Ta decyzja nie jest 
prawomocna.  Ponadto w  Urzędzie 
Regulacji Energetyki toczy się postę-
powanie w  sprawie cofnięcia temu 
przedsiębiorcy koncesji na obrót 
energią elektryczną.

Konsumenci  mogą liczyć na bez-
płatną pomoc rzeczników konsu-
mentów, organizacji konsumenc-
kich. Porad udziela także  Punkt 
Informacyjny dla Odbiorców Ener-
gii i Paliw Gazowych przy Urzędzie 
Regulacji Energetyki.

Iwona Giza
na podstawie Komunikatu Prasowego 

Biura Prasowego Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
Pl. Powstańców Warszawy 1, 

00-950 Warszawa
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warzywniak, kartki żywnościowe, 
termoloki, WSK, zabawy podwór-
kowe, oranżada i pączki to atrakcje 
przygotowane przez uczniów Ze-
społu Szkół Zawodowych w  Opo-
lu Lubelskim, które fenomenalnie 
przeniosły w świat PRL-u. Wszyst-
kim uczestnikom czas umilała mu-
zyka i  śpiew w  wykonaniu uczen-
nicy kl. II TH Karoliny Borowiec. 
Liceum Ogólnokształcące w Opolu 
Lubelskim przedstawiło natomiast 
bardzo ciekawą prezentację z  życia 
szkoły. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w  Opolu Lubelskim 
umożliwiła uczniom wykonanie 
komputerowych testów zaintereso-
wań i predyspozycji zawodowych.

Podejmowane działania służą uła-
twieniu młodym ludziom podjęcia 
istotnych życiowych wyborów doty-
czących ich edukacji i  pracy. Targi 
cieszyły się zainteresowaniem lokal-
nej społeczności. 

Zapytaliśmy Dyrektora ZSZ 
w  Opolu Lubelskim Panią Anitę 
Wronę o korzyści płynące z organi-
zowanych corocznie targów eduka-
cyjnych:

„Coroczne targi edukacyjne dają 
możliwość uczniom III klas gimna-
zjum na zaplanowanie własnej karie-
ry edukacyjno – zawodowej. Ponad-
to podczas targów uczniowie mogą 
określić własne zainteresowania, 
poznają możliwe ścieżki edukacyj-
ne: strukturę i typ szkół oraz zasady 
rekrutacji. Gimnazjaliści zapozna-
ją się również ze specyfiką zawo-
dów z  którymi chcą wiązać własną 
przyszłość. Mogą poznać atmosferę 
panującą w  szkole, zaobserwować 
kreatywność i  aktywność uczniów 
podczas prezentacji: nasi uczniowie 
zabierają  gimnazjalistów w  tym 
roku na wycieczkę w przeszłość, dla 
nas znajomą, dla młodzieży odległą. 
Co roku staramy się zaprezentować 
naszą szkołę w  jakiejś określonej 
konwencji. W  tym roku sięgamy 
do lat 70-tych XX wieku, chcemy 
pokazać ciągłość funkcjonowania 
szkoły w Opolu, które w tym roku 
obchodzi jubileusz 600-lecia istnie-
nia. Możliwość udziału w targach to 
dla naszych uczniów okazja do za-
prezentowania swoich talentów, za-

interesowań oraz nabytych w szkole 
umiejętności. To także okazja do 
znakomitej zabawy z  udziałem sze-
rokiej rzeszy publiczności. 

Zawody, które oferujemy uczniom 
w naszej szkole to zawody na które 
jest największe zapotrzebowanie. 
Gastronomia i hotelarstwo to bran-
że, które notują najwyższy wzrost 
rozwoju w Polsce. Tutaj rozszerzyli-
śmy ofertę o zawody: technik tech-
nologii żywności i  technik obsługi 
turystycznej. Tradycyjnie wpisujemy 
się w  profil ogrodniczy i  tutaj ofe-
rujemy zawody technik ogrodnik 
i technik agrobiznesu. Zdobyte wy-
kształcenie w  tych kierunkach po-
zwala na posiadanie gospodarstwa 
i korzystanie ze wszystkich funduszy 
na działalność rolniczą. 

Od 6 lat z  powodzeniem pro-
wadzimy kształcenie w  zawodzie 
technik usług fryzjerskich. Jest to 
tak naprawdę zawód pomocniczy 
w  branży turystyczno - gastrono-
miczno – hotelarskiej, więc wszystko 
łączy się w  całość. Aktualnie jeste-
śmy na etapie wchodzenia w  super 
nowoczesność realizując projekty, tj. 
12.4 i 13.6., co pozwoli Nam zmo-
dernizować całą bazę kształcenia 
zawodowego. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z  planem, jeszcze w  tym 
roku szkolnym chcemy otworzyć 
nową pracownię. 

Prowadzimy jedyną na terenie po-
wiatu Branżową Szkołę I  stopnia, 
która prowadzi kształcenie w formie 
dualnej, w ścisłej współpracy z pra-
codawcami. Uczeń wybiera sobie 
zawód, w  którym chce się kształ-
cić. Następnie podpisuje umowę 
z pracodawcą i wspólnie szkoła oraz 
pracodawca prowadzą kształcenie. 
Gwarantujemy naukę w fantastycz-
nej atmosferze, w  szkole bezpiecz-
nej, przyjaznej dla każdego ucznia, 
otwartej na współpracę z rodzicami. 

Model kształcenia, który propo-
nujemy naszym uczniom to model 
kształcenia przez mistrza – nauczy-
ciela z  pasją, świetnego specjalistę 
w swojej dziedzinie. Czekamy rów-
nież na uczniów z  pasją, aby po-
móc im je rozwijać. Szkoła istnieje 
od prawie 60 lat i wydaje mi się, że 
stanowimy mocny punkt na mapie 

naszego regionu. Jako jedyna szko-
ła prowadzimy internat. Uczniowie 
mogą korzystać z całodobowej opie-
ki, pomocy w odrabianiu lekcji lub 
dodatkowych zajęć prowadzonych 
w czasie wolnym. 

Aktualnie w  ramach projektów 
12.2 i  12.4 dla dwóch roczników 
proponujemy dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z matematyki i j. an-
gielskiego. Są to zajęcia rozwijające 
z tych przedmiotów oraz przedmio-
tów ścisłych. W zakresie kształcenia 
zawodowego przygotowaliśmy dla 
uczniów szkolenia branżowe, które 
dają naszym uczniom dodatkowe 
kwalifikacje.

Proponujemy regularne zajęcia 
artystyczne, chóru, zespół wokalny 
i  instrumentalny, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Obecnie 
uczniowie odnoszą sukcesy arty-
styczne, przedmiotowe i  zawodo-
we.”

Możliwości kształcenia przedsta-
wił również Dyrektor Zespołu Szkół 
w Chodlu Pan Janusz Kobiałka:

„ZS w  Chodlu składa się z  3 ty-
pów szkół: Liceum Ogólnokształ-
cącego, Technikum i  Branżowej 
Szkoły I  stopnia (dawniej Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa). Liceum 
proponuje kształcenie o  profilu 
humanistycznym, matematyczno 
– przyrodniczym i wojskowym. Je-
śli chodzi o  technikum możliwość 
kształcenia w  zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych i technik 
budownictwa. W Branżowej Szkole 
Zawodowej kształcimy w  dowol-
nie wybranym zawodzie. W  chwili 
obecnej najbardziej stawiamy na 
nabór do technikum o  specjalności 
technik budownictwa ze względu 
na zapotrzebowanie tego typu fa-
chowców na rynku pracy. Każdy 
absolwent ma zapewnioną dobrze 
płatną pracę. Szkoła posiada certyfi-
katy: „Nowoczesna szkoła” zdobyte 
w 2015 i 2016 r., jak również „Szko-
ła dobrze wychowująca”. Absolwen-
ci liceum zdają maturę na poziomie 
85%, technikum 77%, a  egzaminy 
zawodowe 100% zdawalności”.

Każdy uczestnik targów eduka-
cyjnych otrzymał Opolską Gazetę 
Powiatową, która zawiera wykaz 
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wszystkich placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Opol-
ski wraz z ofertą edukacyjną na rok 
szkolny 2018/2019. Liczymy, że 
publikacja przybliży charakterysty-
kę naszych szkół, a wybór stanie się 
łatwiejszy. 

Atutem naszych szkół jest możli-
wość uzyskania stypendium Starosty 
Opolskiego za dobre wyniki w na-
uce. W roku szkolnym 2017/2018 
ze stypendium w  kwocie od 100 
do 140 zł korzysta 69 uczniów. 
Uczniowie opolskich szkół mają 
do dyspozycji internat w malowni-
czo położonych Kluczkowicach we 
Wrzelowieckim Parku Krajobrazo-
wym.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
Dyrektorom przybyłych uczniów 
klas III gimnazjum za umożliwie-
nie udziału w  IX Targach Eduka-
cyjnych. Zachęcamy również do 
skorzystania z szerokiej oferty szkół 
prowadzonych przez Powiat Opol-
ski. 

Patrycja Kucharska




