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STAROSTA OPOLSKI:
„Ponad połowa kadencji za nami. Zakończyliśmy wiele inwestycji, wkrótce szereg 
nowych przedsięwzięć współ� nansowanych z Funduszy Europejskich.”

Przewodnik Pacjenta:
• harmonogram pracy lekarzy
• mapa obiektów PCZ

Jak zatrudnić cudzoziemców?
Procedura krok po kroku

Budżet Powiatu 
Opolskiego

Pożegnanie ze służbą 
Komendanta Powiatowego PSP
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Autor wystawy w krótkim wystąpieniu opowiedział historię swojego 
fotografowania. Kiedy miały miejsce początki jego pracy fotograficz-
nej, co go inspiruje i pobudza do pracy, zdradził również  tajniki swo-
jego warsztatu fotograficznego. 

Na wystawie można obejrzeć fotografie kolorowe przedstawiające 
krajobrazy  i różne motywy plenerowe z terenów powiatu opolskie-
go uchwycone przez autora w  czterech porach roku. Zaprezentowa-
ne zdjęcia dają oglądającym możliwość do podziwiania naszego ro-
dzimego krajobrazu z ich charakterystycznymi elementami, polnymi 
drogami z wierzbami, kwitnącymi sadami, łanami zbóż ukwieconymi 
makami, starymi chałupami wiejskimi, zachodami słońca i mglistymi 
porankami. W tej różnorodności tematów  każdy zwiedzający znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie. Robert Woś fotografuje od wielu lat, 
należy do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Swoją wrażliwością 
i niezmordowaną pracą osiągnął wysoki poziom fotografowania.

Jadwiga Religa
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach

ZAPRASZAMY DO 
OBEJRZENIA WYSTAWY
Wystawę można oglądać 

do końca maja br.

Godziny otwarcia Muzeum:
Poniedziałek – piątek:  
8.00 – 15.00;

Ceny biletów:
Bilet wstępu normalny: 2,50 zł;
Bilet wstępu ulgowy: 2,00 zł;
W piątki wstęp bezpłatny.

Wszelkie informacje moż-
na uzyskać pod numerem:  
81 827 10 67, 509 806 107. 
Wystawę można również 
obejrzeć w innym terminie po 
wcześniejszych ustaleniach 
telefonicznych.

Dnia 3 marca w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbył się wernisaż wystawy 
fotografii przyrodniczej autorstwa Roberta Wosia. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Powiatową 
Biblioteką Publiczną w Opolu Lubelskim

„Rytm przyrody”
Wystawa fotografii przyrodniczej
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Redakcja: Panie Starosto, jak Pan ocenia dotychczaso-
wy okres urzędowania Zarządu Powiatu? Czy ostatnie 
dwa lata były dobre dla samorządu powiatowego?
Starosta Zenon Rodzik: Minione pół kadencji 
można ocenić jako pracowite, efektywne i przebie-
gające z  dużymi emocjami. Udało nam się zreali-
zować bardzo wiele inwestycji jak na okres przygo-
towawczy do strumienia funduszy europejskich. Ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
zostały zakończone 22 zadania inwestycyjne w szpi-
talach, szkołach i obiektach administracji polegające 
przede wszystkim na termomodernizacji budynków 
i  wymianie kotłów centralnego ogrzewania. Zre-
alizowano wiele remontów i  przebudów dróg oraz 
mostów – w większości poprzez montaż finansowy 
z funduszami rządowymi i, co należy zauważyć, co-
raz aktywniejszą finansową współpracę z samorząda-
mi gminnymi. Warto również podkreślić, że także 

samorząd powiatowy w  wielu przedsięwzięciach 
udzielał wsparcia gminom, zwiększając ich szanse na 
dofinansowanie. Przykładem tego może być przebu-
dowa ul. Fabrycznej w  Opolu Lubelskim – dzięki 
wsparciu finansowemu Powiatu inwestycja otrzy-
mała dodatkowe 2 pkt, Gmina pozyskała ponad  
2 mln zł dotacji, a mieszkańcy będą mogli korzystać 
z nowej drogi.
Dużym natomiast zaskoczeniem i marnotrawstwem 
energii społecznej było, delikatnie ujmując, upoli-
tycznienie debaty w ramach Rady Powiatu wyrażone 
we wnioskach o nieudzielenie absolutorium, a póź-
niej odwołanie Przewodniczącego Rady i  Starosty 
wraz z Zarządem, tak naprawdę bez merytorycznych 
powodów. Ubolewam, że najgorsze wzorce z debaty 

W  dniu 28 listopada ubiegłego roku minęły równe dwa lata od pierw-
szej sesji Rady Powiatu w  Opolu Lubelskim obecnej kadencji, a  tym sa-
mym od wyboru władz Powiatu. Niedawny półmetek urzędowania oraz 
okres wiosenny, w  którym zazwyczaj w  fazę realizacji wchodzi wiele 
przedsięwzięć inwestycyjnych, stanowi dobry moment, aby podsumo-
wać dotychczasowe osiągnięcia, przedstawić plany na nadchodzące mie-
siące, a  także nakreślić dalej wykraczające w  przyszłość zamierzenia.  
Na wszystkie powyższe tematy rozmawiamy ze Starostą Opolskim Zenonem 
Rodzikiem.

warszawskiej zostały przeniesione na grunt samorzą-
dowy. W takiej skali, w takim stylu dyskusja o spra-
wach naszego regionu nie toczyła się od początku 
istnienia Powiatu. Oczywistym i zrozumiałym jest, 
że można spierać się o to, czy budujemy drogę w tej 
lub innej miejscowości lub czy przesuwamy pienią-
dze np. z oświaty na drogi, zdrowie albo na odwrót, 
ale negacja wszystkiego musi budzić zdumienie. Na-
turalnym jest w polityce, skoro już tak mocno wkro-
czyła do samorządu, że opozycja próbuje odwołać 
Przewodniczącego czy Starostę, ale instrumentalne 
wykorzystanie do tego celu problemów wewnętrz-
nych szpitala, narażanie na straty finansowe poprzez 
powielanie nieprawdziwych informacji, straszenie 
pacjentów, wykracza poza kanony walki politycznej, 
jest po prostu nieetyczne – oczywiście nie w relacji 
do mnie czy kolegów z Zarządu, ale w stosunku do 
pacjentów. Bardzo często w  zachowaniach i  posta-
wach niektórych radnych dominowało myślenie 
polityczne, a  nie samorządowe. Najtrafniej ujął to 

bardzo doświadczony samorządowiec, radny Pan 
Władysław Guściora, który mając dość politykier-
stwa i  negowania wszystkiego, postanowił przystą-
pić do wspierania Klubu PSL: „Nie mogłem dalej 
współpracować z  radnymi z  takim nastawieniem. 
Drogi miały być budowane prawie po parapetach 
ich domów, a oni byli przeciwni bądź chcieli bojko-
tować sesję”
Redakcja: Jakie przedsięwzięcia uznałby Pan za naj-
ważniejsze sukcesy naszego Powiatu w trakcie ostatnich 
dwóch lat? 

„Ponad połowa kadencji za nami:  
Wiele inwestycji, obawy o unijne fundusze i sieć szpitali”

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU

Minione pół kadencji można ocenić jako 
pracowite, efektywne i przebiegające 

z dużymi emocjami. Radny Władysław Guściora: „Nie mogłem 
dalej współpracować z radnymi z takim nasta-

wieniem. Drogi miały być budowane prawie 
po parapetach ich domów, a oni byli 

przeciwni bądź chcieli bojkotować sesję.”
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ju Obszarów Wiejskich, który dotychczas dostępny 
był tylko dla gmin. Jest to szczególnie istotne przy 
dużej, ponad 420-kilometrowej, sieci dróg i bardzo 
wąskiej ofercie funduszy celowych dedykowanych 
na drogi. W  bieżącej kadencji z  funduszy PROW 
zrealizowaliśmy dwa zadania za ponad 2,5 mln zł.  
Redakcja: Które sfery, obszary działalności samorzą-
du, wymagały ze strony Pana i władz Powiatu szcze-
gólnego zaangażowania? Co stanowiło największe wy-
zwanie? 
Starosta Zenon Rodzik: Dużym przedsięwzięciem, 
i równocześnie wyzwaniem, jest realizacja w bardzo 
krótkim czasie wspomnianych wcześniej 22 zadań 
inwestycyjnych, w  tym finansowanych ze szczegól-
nie trudnego w  wykonaniu i  rozliczeniu Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. Krótki okres re-
alizacji, wiele obiektów zabytkowych, konieczność 
dokonania licznych uzgodnień konserwatorskich, 
ornitologicznych, chiropterologicznych sprawiają, 
że prawidłowa realizacja projektu jest niełatwym 
przedsięwzięciem. Przykładowo, w kilku zadaniach 
konieczne było doprowadzenie nowych przyłączy 
gazowych. Projekt przechodzi kilka instytucji po-
średniczących, od przedstawiciela Królestwa Nor-
wegii poprzez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo 
Środowiska po Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska. Przy tej okazji trzeba wyrazić uznanie dla 
zaangażowania i profesjonalizmu pracowników Sta-
rostwa, a w szczególności Wydziału Inwestycji i Wy-

Starosta Zenon Rodzik: Najważniejszym sukcesem 
samorządu powiatowego i  mieszkańców było od-
danie do użytku przebudowanej drogi nr 747 wraz 
z mostem na Wiśle. Samorządy i społeczność zarów-
no powiatu opolskiego, jak powiatów po drugiej 
stronie Wisły, przez lata zabiegały o tę największą re-
alizowaną przez samorząd województwa inwestycję. 
Oprócz odczuwalnej poprawy komunikacji ze stolicą 
województwa i Polską Centralną, wierzymy, że ta oś 
przeprawy uaktywni gospodarczo region. Warto za-
uważyć, że efekty już są dostrzegalne. Powstało kilka 
nowych centrów logistycznych, istniejące firmy pla-
nują rozwój, są również realne zapowiedzi powstania 
kolejnych przedsiębiorstw. Wiąże się to oczywiście 
z większymi podatkami dla gmin oraz nowymi miej-
scami pracy. Oprócz wspomnianej inwestycji, szcze-
gólnie cieszy również pozyskanie funduszy z nowego 
źródła na drogi powiatowe, czyli Programu Rozwo-

działu Finansowego. Kolejnym wyzwaniem bieżącej 
kadencji było przygotowanie projektów do absorp-
cji środków z Funduszy Europejskich, które może-
my już powiedzieć, zakończyło się sukcesem. Mamy 
kilka projektów zakwalifikowanych do dofinanso-
wania, m.in. projekt drogowy opiewający na ok. 
11,5 mln zł oraz projekt geodezyjny o wartości ok.  
9 mln zł. Po ocenie merytorycznej, z dużymi szan-
sami na dofinansowanie, są projekty oświatowe, do-
tyczące modernizacji bazy szkolnictwa zawodowego, 
dofinansowania staży i  szkoleń – na ok. 4 mln zł. 
Dobrze oceniony został także projekt modernizacji 
Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zgłoszony 
w partnerstwie z gminami powiatu opolskiego i pu-
ławskiego – opiewający na ok. 8,5 mln zł. Na liście 
projektów kluczowych województwa lubelskiego 
znalazł się projekt na inwestycje w szpitalu, napisa-
ny w ramach wspólnego projektu z 17 innymi szpi-
talami, w którym liczymy na dofinansowanie rzędu 
8 mln zł. 

Redakcja: W kontekście dość rewolucyjnych zapowie-
dzi zmian w  samorządach jaka, Pana zdaniem, bę-
dzie przyszłość samorządu powiatowego? Co czeka nas 
dalej?
Starosta Zenon Rodzik: Jako doświadczony samo-
rządowiec, byłem bowiem radnym sejmiku woje-
wództwa, radnym rady gminy, a od 18 lat radnym 
Powiatu i Starostą, z dużym zaniepokojeniem, a cza-
sami zdumieniem, obserwuję kierunek już doko-
nanych zmian, wyrażanych w  ograniczaniu kom-
petencji samorządu województwa, teraz rozpoczęte 
procedury i zapowiedzi dalszych zmian. Dotychczas 
powszechna była opinia wszystkich frakcji politycz-
nych, ale również ekspertów, że reforma samorzą-
dowa była najbardziej udaną z wdrożonych w życie 
reform po 1989 r. Samorządowcy najlepiej, najefek-
tywniej gospodarują groszem publicznym, bardzo 
skutecznie uruchamiają aktywność społeczną po-
przez wspieranie inicjatyw społecznych, organizacji 
pozarządowych. Większość zmian na poziomie za-

Samorządy i społeczność zarówno powiatu 
opolskiego, jak powiatów po drugiej stronie Wi-
sły, przez lata zabiegały o tę największą realizo-
waną przez samorząd województwa inwestycję.

Kolejnym wyzwaniem bieżącej kadencji było 
przygotowanie projektów do absorpcji środ-
ków z Funduszy Europejskich, które możemy 

już powiedzieć, zakończyło się sukcesem.

Z dużym zaniepokojeniem, 
a czasami zdumieniem, obserwuję 

kierunek już dokonanych zmian, […] 
teraz rozpoczęte procedury 

i zapowiedzi dalszych zmian.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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bezpieczenia infrastruktury, zauważalnych przez nas 
na co dzień, to inwestycje samorządów. 
Jeśli rządzący wprowadzą w życie swoje zamiary dal-
szego zabierania kompetencji samorządom, a  także 
politycznego i  niekonstytucyjnego eliminowania 
z  życia publicznego doświadczonych i  skutecznych 
samorządowców – mam na myśli ograniczenie bier-
nego prawa wyborczego, czyli tzw. dwukadencyj-
ność – to w  konsekwencji powrócimy do czasów 
PRL, wydawałoby się, że zapomnianych na zawsze. 
Wówczas to w Warszawie decydowano, gdzie będzie 
wyremontowana szkoła czy przebudowana droga. 
Najczęściej były to decyzje polityczne, a nie logiczne 
i prawie zawsze droższe. Ja polecam jedynie pamięci 
mieszkańców, a możemy również udostępnić doku-
mentację fotograficzną, jak wyglądały szkoły przejęte 
od tzw. rządówki, czyli od kuratorów. Mimo obec-
nie bardzo wielu mankamentów – głównie powodo-
wanych mizerią środków finansowych na inwesty-
cje drogowe – drogi powiatowe i  gminne również 
w zarządzie centralnym wyglądały fatalnie, w wielu 
gminach nie było nawet znaków drogowych. 
Nie chcę zrażać pesymizmem, mam nadzieję, że 
rozsądek zwycięży, bo zapowiadane zmiany to nie 
jest strata, jak się lansuje w niektórych mediach dla 

wójtów, burmistrzów czy starostów, tylko strata dla 
społeczności lokalnej i  Polski, przede wszystkim 
strata gospodarcza. Na pewno optymistyczne są, 
wspomniane wcześniej, przygotowane do realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjne ze znaczącym udzia-
łem środków z Unii Europejskiej o wartości prawie 
30 mln zł. Z dużym niepokojem natomiast obser-
wujemy mocne napięcia między Rządem RP a Unią 
Europejską, co może skutkować zamrożeniem bądź 
spowolnieniem dotacji na wspomniane inwestycje. 
Obawy władz Powiatu budzą również zapowiadane 
kolejne reformy w służbie zdrowia, które skutkować 

mogą bardzo dużymi problemami dla naszego szpi-
tala i  pacjentów. Pomimo częściowego oddłużenia 
szpitala przed kilkoma laty, zamrożenie kontrakto-
wania przy wzroście kosztów i procedur medycznych 
powodują, że jego kondycja finansowa jest przecięt-
na. Wprowadzenie wprost reformy według zapisów 
na dziś sprawiłoby, że szpital powiatowy byłby co 
prawda w sieci, ale jest spore prawdopodobieństwo, 
że straciłby prawie pół kontraktu szpitalnego, tj. 
około 10 mln.
Redakcja: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Na pewno optymistyczne są przygotowane 
do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ze 
znaczącym udziałem środków z Unii Europej-

skiej o wartości prawie 30 mln zł.

Obawy władz Powiatu budzą również zapo-
wiadane kolejne reformy w służbie zdrowia, 

które skutkować mogą bardzo dużymi proble-
mami dla naszego szpitala i pacjentów.

Drogi, chodniki, mosty…
Od początku istnienia samorządu powiatowego dla Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim funda-

mentalne znaczenie miał rozwój infrastruktury drogowej w regionie. Właściwy stan dróg, chodników i 
mostów wpływa nie tylko na wygodę i komfort podróżowania mieszkańców, ale również mocno prze-
kłada się na rozwój gospodarczy regionu. Dominujące na terenie powiatu opolskiego sadownictwo, 
uprawy owoców miękkich oraz przetwórstwo owocowo-warzywne wymagają funkcjonalnej infrastruk-
tury drogowej, niezbędnej zarówno dla sprawnego dojazdu rolników do swoich upraw, jak również dla 
dogodnego transportu płodów rolnych do punktów skupu lub zakładów przetwórczych. Nieoceniona 
jest również rola dobrze rozwiniętej sieci drogowej dla przedsiębiorców działających na terenie po-
wiatu. Realizując inwestycje w zakresie drogownictwa, Zarząd Powiatu Opolskiego stara się, aby jak 
największa część funduszy przeznaczanych na remonty i przebudowy dróg pozyskiwana była ze źródeł 
zewnętrznych – w rezultacie umożliwia to objęcie zakresem prac znacznie dłuższego kilometrażu dróg. 
O wytypowaniu danego odcinka do budowy, przebudowy lub remontu decydują potrzeby jego użyt-
kowników. Władze Powiatu starają się, aby rodzaj i lokalizacja inwestycji drogowych w jak najwięk-
szym stopniu sprostały oczekiwaniom mieszkańców oraz maksymalizowały szanse pozyskania środków 
m.in. z budżetu państwa lub Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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Dotychczas droga ta była w  bardzo złym stanie 
technicznym, jezdnia zawierała liczne przełomy, 
a  nawierzchnia – ubytki, wyrwy i  dziury. Bezpo-
średnio przekładało się to na prędkość ruchu pojaz-
dów, komfort podróży oraz stan techniczny pojaz-
dów. Stosunkowo mała i  zmienna szerokość jezd-
ni, a  także brak wyznaczonych poboczy stwarzały 
bezpośrednie zagrożenie dla pieszych, rowerzystów 
i kierowców. Przebudowa miała na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych miejsco-

Oddanie do użytku w styczniu 2015 r. drogi wojewódzkiej nr 747 biegnącej po nowym śladzie na 
odcinku Kamień – Elżbieta sprawiło, że dla mieszkańców przede wszystkim Łazisk i pobliskich im 
miejscowości ważna stała się kwestia wygodnego dojazdu do nowo wybudowanej trasy. Naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców wyszła zakończona w październiku 2016 r. przebudowa ponad 3,5-kilome-
trowego odcinka drogi powiatowej przecinającego wymieniony wyżej fragment drogi wojewódzkiej 
– zmodernizowana trasa biegnie od centrum Łazisk do punktu odpowiadającego końcowi położonej 
równolegle do przedmiotowej drogi powiatowej miejscowości Kosiorów.

wości oraz ułatwienie dostępności komunikacyjnej 
do drogi wojewódzkiej nr 747.

Zrealizowana inwestycja objęła poszerzenie dro-
gi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, bu-
dowę szerokiego na 2,0 m chodnika w  Łaziskach 
i  Kolonii Łaziska oraz wykonanie 1-metrowych 
poboczy wzmocnionych kruszywem. Zmienna sze-
rokość jezdni, która kształtowała się od 4,8 m do 
5,5 m, dzięki przebudowie została unormowana do 
6,0 m na całym odcinku. Wykonawcą inwestycji 

1. Łatwiejszy dojazd do nowej drogi wojewódzkiej 
dla mieszkańców Łazisk i okolic

PRZEBUDOWA DROGI WILKÓW – ZAGŁOBA – ŁAZISKA

Mapa najważniejszych 
inwestycji drogowych 
Powiatu Opolskiego 

od początku V kadencji 
władz Powiatu

LEGENDA

granice powiatu opolskiego

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne
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było Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski. 
Wartość robót budowlanych opiewała na 2 020 
317,32 zł. Dofinansowanie rzędu 63,63% (czyli 1 
285 527,00 zł) pochodziło z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarówno 
Powiat Opolski, jak i Gmina Łaziska przeznaczyły 
na tę inwestycję kwotę równą 367 395,16 zł.

Starosta Opolski Zenon Rodzik, uczestnicząc 
w sesji Rady Gminy Łaziska, na której radni podjęli 
decyzję o  udzieleniu pomocy finansowej na prze-
budowę drogi, podziękował im za wsparcie, zrozu-
mienie i zaufanie okazane władzom Powiatu. Rada 
Gminy nie uległa presji wcześniejszego remontu 
drogi, gdy możliwe było objęcie inwestycją znacznie 
krótszego odcinka za kwotę 300 tys. zł. Cierpliwość 
oraz oczekiwanie na szansę pozyskania środków ze-
wnętrznych opłaciły się – umożliwiły zrealizowanie 
znacznie większej inwestycji bez nadmiernego ob-
ciążania budżetu, zarówno samorządu gminnego, 

jak i powiatowego. Starosta jednocześnie podkreślił 
wówczas, że realizowana w gminie Łaziska inwesty-
cja jest największym zadaniem inwestycyjnym pro-
wadzonym przez Powiat w 2016 r.

Poddany przebudowie odcinek stanowi część dro-
gi powiatowej 2605L łączącej bezpośrednio miej-
scowości Wilków z  Kluczkowicami, tym samym 
przebiegającej przez trzy gminy: Wilków, Łaziska 
i Opole Lubelskie. Od 2010 r. na powyższej trasie 
zrealizowane zostały zadania polegające na przebu-
dowie i remontach łącznie około 13,18 km drogi.

2. Bezpieczna droga do szkoły
PRZEBUDOWA DROGI WRZELOWIEC –  KRĘCISZÓWKA – PUSZNO GODOWSKIE

Do czasu realizacji inwestycji ruch pieszych wzdłuż 
drogi odbywał się po trawiastych poboczach, brak 
chodników istotnie wpływał na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. Obecnie, dzięki wykonanej przebudowie, 
znaczna część trasy, którą muszą pokonać uczniowie, 
w  tym jej najbardziej niebezpieczne odcinki, została 
wyposażona w szerokie na 1,5 m chodniki. W ramach 
przeprowadzonej inwestycji wykonano nową na-
wierzchnię o szerokości 5,5 m wraz ze wzmocnieniem 
podbudowy, utwardzono pobocze oraz przebudowano 
zjazdy.

Przeprowadzone prace mają istotne znaczenie m.in. 
z uwagi na przelotowy charakter trasy. Przebudowany 
odcinek nie ma wyłącznie lokalnego charakteru, ale 
również łączy teren gminy Opole Lubelskie z  kilku-
nastoma miejscowościami gminy Józefów nad Wisłą. 
Po drodze odbywa się ruch ciężkich pojazdów prze-
wożących owoce od rolników do tamtejszego zakładu 
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz położonego 
nieopodal punktu skupu owoców. Przebudowa drogi 

W październiku ubiegłego roku zakończono procedurę odbiorową odcinka drogi powiatowej nr 
2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie o długości 0,97 km. Roboty budowlane pro-
wadzone przez Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski trwały od sierpnia 2016 r., zaś ich wartość 
opiewała na kwotę ponad 490 tys. zł. Oddana do użytku przebudowana droga ma szczególne znaczenie 
z uwagi na położony w jej pobliżu Zespół Szkół w Kluczkowicach. Droga do szkoły, jaką pieszo poko-
nuje wiele dzieci m.in. z Wrzelowca, wiedzie w większości poddaną przebudowie trasą nr 2626L. Troska 
o bezpieczeństwo najmłodszych była jedną z głównych przyczyn decydujących o skierowaniu powyższej 
drogi do modernizacji.

poprawiła komfort jazdy oraz bezpieczeństwo i wygo-
dę ruchu w szczególności mieszkańców miejscowości 
Wrzelowiec, Kręciszówka, Puszno Godowskie, Klucz-
kowice, Góry Kluczkowickie i Zadole, a także ułatwiła 
dostęp komunikacyjny do drogi wojewódzkiej nr 824.

Na realizację inwestycji Powiat Opolski pozyskał 
pomoc finansową  w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 w  kwocie 314 602,00 
zł, co stanowiło 63,63% całkowitego kosztu zadania. 
W przedsięwzięciu uczestniczyła również Gmina Opo-
le Lubelskie, która wygospodarowała na ten cel środki 
w wysokości 89 911,27 zł.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU



OPOLSKA GAZETA POWIATOWA nr 2 (65)  marzec 20178

Aplikowanie w  2015 r. o  fundusze z  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-
2011 zakończyło się niepowodzeniem. Wsparcie ze-
wnętrzne na przebudowę drogi udało się pozyskać 
w  roku 2016 – była to kwota blisko 1,3 mln zł po-
chodząca z rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środ-
ki zostały pozyskane na realizację przebudowy drogi 
Poniatowa – Chodel na trzech odcinkach: ul. Fabrycz-
nej w Poniatowej, ul. Szkolnej w Chodlu oraz odcinka 
w Dąbrowie Wronowskiej. Łączna wartość zadań zre-
alizowanych z udziałem subwencji wyniosła niespełna 
2,7 mln zł. Gmina Poniatowa wsparła powyższe inwe-
stycje środkami w wysokości ponad 542,7 tys. zł, zaś 
Gmina Chodel kwotą blisko 150,8 tys. zł.

Na odcinku ul. Fabrycznej jezdnia Przed przed mo-
dernizacją posiadała liczne spękania, nierówności na-
wierzchni oraz poprzeczne deformacje. Nierówności 
i  lokalne ubytki obecne były także na wykonanym 
z płytek betonowych obustronnym chodniku. Z po-
wodu uszkodzonej izolacji most posiadał liczne prze-
cieki, zaś beton dźwigarów głównych oraz przyczół-
ków objęła korozja.

Rozpoczęta w  lipcu 2016 r. inwestycja polegała na 
rozbiórce starego mostu, wykonaniu nowych przy-

W listopadzie 2016 r. zakończono realizację bardzo potrzebnej i od dawna oczekiwanej inwestycji 
drogowej w Poniatowej polegającej na przebudowie 1,2-kilometrowego odcinka ul. Fabrycznej, w tym 
mostu wraz z kładkami na rzece Poniatówka. Kwalifikująca się od dawna do remontu przeprawa mo-
stowa i zły stan techniczny jezdni przy równoczesnym istotnym znaczeniu drogi zarówno dla miesz-
kańców, jak i lokalnych przedsiębiorców, powodowały, że Powiat Opolski od dawna starał się pozyskać 
środki na realizację powyższego zadania.

czółków, chodników, ścieżki rowerowej oraz wzmoc-
nieniu istniejącej drogi i położeniu nowej nawierzchni. 
Przebudowie poddany został odcinek od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 832 do końca ogrodzenia szpi-
tala. Obecnie szerokość jezdni mierzy 6,0 m (6,8 na 
łuku), zaś łączna szerokość chodnika i ścieżki rowero-
wej wynosi 3,2 – 3,5 m. Wykonawcą mostu była fir-
ma DURA z Lublina. Pracami przy pozostałej części 
przebudowanej drogi zajęła się firma PRD Zwoleń. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na ponad 
1,8 mln zł.

Przebudowany odcinek ul. Fabrycznej jest ważną 
inwestycją przede wszystkim dla mieszkańców gminy 
Poniatowa, ale także gminy Chodel oraz miejscowych 
przedsiębiorców. W znacznym stopniu ułatwia on do-
jazd od strony centrum Poniatowej do Powiatowego 
Centrum Zdrowia i  grupy firm zlokalizowanych na 
terenie byłych zakładów elektromaszynowych EDA. 
Z uwagi na przelotowy charakter ul. Fabrycznej, dzię-
ki zrealizowanej inwestycji bardziej komfortowy i bez-
pieczny jest również przejazd pomiędzy siedzibami są-
siadujących ze sobą gmin – Poniatowej i Chodla – na 
czym niewątpliwie zyskuje wielu mieszkańców oko-
licznych miejscowości.

3. Poniatowa: strefa ekonomiczna 
i Powiatowe Centrum Zdrowia z odnowionym dojazdem

4. Blisko 2 kilometry nowej drogi przez Zadole

PRZEBUDOWA DROGI PONIATOWA – CHODEL ORAZ MOSTU NA RZECE PONIATÓWCE

PRZEBUDOWA DROGI KLUCZKOWICE – ŚWIDRY – ZADOLE – WANDALIN
Bardzo potrzebną i ważną dla kierowców inwestycją w Gminie Opole Lubelskie była zakończona we 

wrześniu ubiegłego roku przebudowa 1,85-kilometrowego odcinka drogi powiatowej biegnącej przez 
wieś Zadole.
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Nawierzchnia drogi przed przebudową była w bar-
dzo złym stanie technicznym. Jezdnia na całej szero-
kości posiadała nierówności, deformacje oraz liczne 
spękania siatkowe oznaczające całkowitą degradację 
asfaltu. Szczególnie uciążliwe dla kierowców, oprócz 
zdeformowanej nawierzchni, były zastoiska wody 
tworzące się w obrębie skrzyżowania. Wiele do życze-
nia pozostawiała ponadto niewielka szerokość jezdni 
– lokalnie wynosiła ona 4,50 – 5,00 m.  

Zrealizowane roboty budowlane objęły poszerze-
nie istniejącej drogi i unormowanie jej do szerokości 
5,50 m, wykonanie nowej nawierzchni bitumicz-
nej i obustronnych szerokich na 0,75 m poboczy z 
kruszywa kamiennego oraz wydłużenie istniejącego 
przepustu odprowadzającego wody opadowe z rowu 
przydrożnego. Wykonawcą prac było Przedsiębior-
stwo „IGORD” Jerzy Podgórski, zaś wartość inwe-
stycji opiewała na blisko 560 tyś zł. Zadanie kwotą 
ponad 285,9 tys. zł wsparła Gmina Opole Lubelskie.

Przebudowa powyższego fragmentu drogi ma szcze-
gólne znaczenie z uwagi na położony nieopodal trasy 
duży zakład przetwórstwa, do którego transportowa-

ne są owoce miękkie z całego regionu. Mieszkańcy 
kilkunastu miejscowości z terenu powiatu opolskie-
go, z zagłębia owoców miękkich, dzięki zrealizowanej 
inwestycji mogą sprawnie dowozić towary do prze-
twórni. W przypadku tego typu produktów bardzo 
ważne jest, aby nie były one narażone na wstrząsy 
spowodowane m.in. złym stanem nawierzchni.

Przebudowana droga ma ponadto ogromne zna-
czenie dla mieszkańców miejscowości Wandalin, 
którzy dzięki inwestycji uzyskali, bardzo potrzebny 
im, komfortowy dojazd do Kluczkowic i Wrzelowca, 
a co za tym idzie również Opola Lubelskiego, Józefo-
wa nad Wisłą i dalszych miejscowości.

Wybudowany odcinek rozpoczyna się w miejsco-
wości Grądy a kończy przy skrzyżowaniu z drogą w 
Kolonii Borów. Szerokość jezdni wynosi obecnie, w 
zależności od fragmentu, 5,5 lub 6,0 m. Na całej 
długości wybudowanej drogi powstały obustronne 
pobocza. Wykonawcą zadania była firma PBI Infra-
struktura S.A. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła blisko 720 tys. zł. Dzięki pozyskaniu dofinanso-
wania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych prawie połowa tej kwoty (354 486,00 zł) 
pochodziła z budżetu państwa. Udział w realizacji 
zadania miała również Gmina Chodel, która na ten 
cel przekazała środki w wysokości 50 000,00 zł.

Od listopada 2015 r. mieszkańcy Ratoszyna i Grąd, chcąc dostać się do Bełżyc nie muszą już poko-
nywać dłuższej trasy przez Chodel, ale mogą wybrać krótszą, wygodną alternatywę dzięki, nowo wy-
budowanemu 1,3-kilometrowemu fragmentowi drogi w Grądach. Dotychczas na wskazanym odcinku 
istniała jedynie droga gruntowa, co w praktyce uniemożliwiało komfortowy przejazd

Budowa powyższego fragmentu drogi była kon-
tynuacją zadania realizowanego w 2014 r. polegają-
cego na budowie przepustu nad przepływającą tam 
rzeką Chodelką. Wówczas koszt zadania opiewał na 
blisko 400 tys. zł.

5. Z Ratoszyna i Grąd do Bełżyc krótszą trasą
BUDOWA DROGI RATOSZYN – GRĄDY – SKRZYNIEC – WIERZCHOWISKA STARE

6. Ulica Szkolna w Chodlu przebudowana
PRZEBUDOWA DROGI PONIATOWA - CHODEL

Pod koniec 2016 r. zakończyła się realizacja ważnego dla mieszkańców Chodla zadania inwestycyj-
nego polegającego na przebudowie odcinka o długości 0,66 km w Chodlu obejmującego ul. Szkolną 
i ul. Józefa Piłsudskiego. Droga ta łączy centrum Chodla z obwodnicą tej miejscowości, będącą częścią 
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Środki na realizację zadania pochodziły z rezerwy 
subwencji ogólnej 2016 r. w ramach zadania polega-
jącego na przebudowie drogi powiatowej Poniatowa 
– Chodel. Wartość prac opiewała na kwotę nieco po-
nad 507 tys. zł. Przebudowa powyższego fragmentu 
drogi była konieczna z uwagi na zły stan nawierzch-
ni, spękania jezdni oraz nierówności głównie na od-
cinku do skrzyżowania z ul. Leśną. W ramach prze-
prowadzonych robót budowlanych położono nową 
nawierzchnię bitumiczną, zaś jezdnię poszerzono 
do 6,00 m (na łuku 6,50 m). Wybudowano rów-
nież chodnik i ścieżkę rowerową – całkowita szero-
kość ścieżki pieszo-rowerowej liczy obecnie 3,20 m, 

7. Odcinek o długości 1,63 km w Karczmiskach
W ciągu drogi powiatowej nr 2613L Karczmiska - Noworąblów wzmocniono podbudowę i wykonano 

nową nawierzchnię wraz z umocnieniem poboczy kruszywem kamiennym. Wykonawcą robót była firma PBI 
INFRASTRUKTURA S.A., wartość prac wyniosła 410,6 tys. zł.

8. Odcinek o długości 0,6 km w Dąbrowie Wronowskiej
W ciągu drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel poszerzono istniejącą nawierzchnię, wykonano za-

tokę przystankową oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonawcą prac opiewających na kwotę 376,3 tys. zł 
 było Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski.

9. Odcinek o długości 0,8 km na ul. Szkolnej w Opolu Lubelskim
W ciągu drogi powiatowej nr 2610L Trzciniec – Opole Lubelskie – droga wojewódzka nr 824 poszerzono 

istniejącą drogę, wykonano warstwy bitumiczne oraz wzmocniono pobocza kruszywem kamiennym. Wyko-
nawcą robót była firma PBI INFRASTRUKTURA S.A., wartość prac wyniosła 349,7 tys. zł.

10. Odcinek o długości 0,7 km na ul. Fabrycznej w Poniatowej
W ciągu drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowe-

rową oraz ciąg pieszojezdny. Wykonawcą była firma HYDRO-BRUK Dominik Figura, wartość prac opiewała 
na 308,1 tys. zł.

z czego 2,00 m stanowi ścieżka rowerowa. Wyko-
nawcą zadania było Przedsiębiorstwo „IGORD” Je-
rzy Podgórski.

Jakie jeszcze drogi i mosty objęto przebudową?

11. Odcinek o długości 0,89 km w Osinach
W ciągu drogi powiatowej nr 2240L Kolonia Chmielnik – Kierz – Cuple – Trzciniec położono nową na-

wierzchnię i wzmocniono pobocza kruszywem. Prace o wartości 238 tys. zł wykonywała firma PBI INFRA-
STRUKTURA S.A.

13. Odcinek o długości 1,0 km w Dąbrowie Wronowskiej
W ciągu drogi powiatowej nr 2618L Opole Lubelskie – Grabówka – Plizin – Dąbrowa Wronowska wyko-

nano podwójne powierzchniowe utrwalenie wraz z umocnieniem poboczy kruszywem kamiennym. Roboty 
wykonywała firma PRD Lubartów. Wartość prac wyniosła 111 tys. zł.

12. Odcinek o długości 1,0 km w Zadolu
W ciągu drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin na odcinku od skrzyżowania  

z drogą gminną w kierunku Gór Kluczkowickich do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2634 L wykonano 
nową nawierzchnię bitumiczną i wzmocniono pobocza kruszywem kamiennym. Wartość prac opiewała na  
226,2 tys. zł, wykonawcą robót była firma PBI INFRASTRUKTURA S.A.

drogi wojewódzkiej nr 747. Przy przebudowanej trasie mieszczą się takie instytucje jak Zespół Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, Publiczne Gimnazjum w Chodlu oraz Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu.
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15. Most drogowy przez rzekę Wyżnicę w miejscowości Mazanów 
W ciągu drogi nr 2639L Józefów – Boiska – Dzierzkowice poddano przebudowie most w Mazanowie.  

Wykonawcą prac była firma „Hydro-Mel” z Poniatowej. Wartość inwestycji wyniosła 318 tys. zł.
16. Przepust w Chruślinie

Pod drogą 2637L Józefów – Chruślina – Wierzbica firma „Hydro-Mel” z Poniatowej wybudowała przepust 
za kwotę ponad 145 tys. zł.

14. Wąwóz lessowy w Podgórzu
Na odcinku o długości 0,18 km w ciągu drogi powiatowej nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wil-

ków utwardzono dno i odwodnienie wąwozu lessowego – wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych wielo-
otworowych obramowanych krawężnikami. Wykonawcą robót o wartości 93,5 tys. zł była firma WOD-BUD  
Sp. z o.o. z Kraśnika.

Wyremontowany odcinek drogi w Zadolu Utwardzone dno wąwozu lessowego w Podgórzu

• Puszno Godowskie, Antonówka, Godów: 0,71 km za kwotę 200 tys. zł (udział Gminy Opole Lubelskie 
w wysokości 50% wartości inwestycji),

• Ratoszyn Pierwszy, Ratoszyn Drugi, ul. Ratoszyńska w Chodlu: 2,2 km,
• ul. Kraczewicka w Poniatowej: 0,62 km za kwotę 84,1 tys. zł (udział Gminy Poniatowa w wysokości 50% 

wartości inwestycji),
• Kolonia Boiska: 0,32 km za kwotę 120 tys. zł (udział Gminy Józefów nad Wisłą w wysokości 50% wartości 

inwestycji),
• Jeżów: 0,25 km,
• Wandalin: 0,36 km za kwotę 60 tys. zł (udział Gminy Opole Lubelskie w wysokości 50% wartości inwe-

stycji),
• Dąbrowa Wronowska: 0,1 km za kwotę 24 tys. zł (udział Gminy Poniatowa w wysokości 50% wartości 

inwestycji),
• Dąbrowa Wronowska: 0,33 km za kwotę 60 tys. zł (udział Gminy Poniatowa w wysokości 50% wartości 

inwestycji),
• Godów: 0,54 km,
• Kowala, Henin, ul. Fabryczna w Poniatowej: 0,33 km za kwotę 86 tys. zł (udział Gminy Poniatowa w wy-

sokości 50% wartości inwestycji).

W jakich miejscowościach powstały nowe chodniki?

Powiatowe budynki odzyskują blask
Powiat Opolski od stycznia 2015 r. do kwietnia 2017 r. realizuje jedno z największych podejmowanych 

w ostatnich latach przedsięwzięć, jakim jest termomodernizacja 17 budynków użyteczności publicznej, 
stanowiących własność samorządu powiatowego. Całkowita wartość projektu opiewa na 7,37 mln zł.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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Inwestycje realizowane są w ramach projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009-214. Wsparcie, ja-
kie Powiat Opolski otrzyma z funduszy EOG oraz 
funduszy norweskich wyniesie 3,07 zł, co będzie 
stanowić około 41,66% kosztów kwalifikowal-
nych inwestycji. Wielkość zarówno realizowanego 
przedsięwzięcia, jak i  pozyskanego dofinansowania 
zewnętrznego obrazuje m.in. wysokość całości wy-
datków inwestycyjnych Powiatu w roku 2015 r. wy-
nosząca niespełna 3,5 mln zł. 

Zasadniczym celem projektu jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powie-
trza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w budynkach przeznaczonych 
na potrzeby administracji publicznej, oświaty oraz 
opieki zdrowotnej. Dotychczasowy stan technicz-
ny budynków powodował ciągły wzrost kosztów 
ich utrzymania oraz ogrzewania. Ściany, okna oraz 
drzwi we wszystkich obiektach charakteryzowały się 
dużymi współczynnikami przenikania ciepła. Nie-
szczelność okien i  drzwi oraz brak odpowiedniego 
ocieplenia i izolacji budynków skutkowały wysokim 
poziomem zużycia energii w okresie grzewczym.

Początkowo zrealizowanym projektem objętych 
zostało 14 budynków. W  odniesieniu do każdego 
z  nich przeprowadzono szereg odpowiednich, do-
stosowanych do jego stanu i potrzeb prac, mających 
doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii ciepl-
nej. Najczęściej roboty te polegały na dociepleniu 
ścian zewnętrznych, stropów i  stropodachów, wy-
mianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie 
instalacji centralnego ogrzewania.

Wraz z początkiem roku 2016 pojawiła się szansa 
rozszerzenia projektu o  nowe zadania. Propozycja 
rozszerzenia była skierowana jedynie do dotychcza-
sowych Beneficjentów programu. Powiat Opolski 
skorzystał z niej, złożył wniosek aplikacyjny o roz-
szerzenie zakresu i projekt pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” powiększył się 
o  7 kolejnych zadań. Dodatkowy zakres projektu 
obejmuje kontynuację modernizacji budynków już 
objętych projektem oraz termomodernizację kolej-
nych trzech budynków użyteczności publicznej bę-
dących w zasobie Powiatu Opolskiego. 

Zgodnie z obliczeniami efektywności ekonomicz-
nej projektu w  wyniku realizacji przedsięwzięcia 
znacznie spadną koszty zakupu węgla i gazu, a roczne 
koszty eksploatacyjne budynków związane z zaopa-
trzeniem w energię zmniejszą się o około 550 tys. zł. 
Do obniżenia wydatków związanych z  funkcjono-
waniem obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia 
istotnie przyczynia się także realizowany w ramach 
projektu montaż instalacji solarnej na dachu budyn-
ku Oddziału Chirurgicznego. Od czerwca 2016 r. 
90 kolektorów słonecznych wspomaga istniejącą 
w budynku kotłownię gazową w przygotowaniu cie-
płej wody użytkowej na potrzeby budynków szpi-
talnych.

Termomodernizacja budynków, racjonalizując 
wykorzystanie energii, przyczynia się ponadto do 
ochrony środowiska naturalnego. Szacuje się, że 
w wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie 
emisji dwutlenku węgla do powietrza o ponad 30%. 
Ekologiczne efekty termomodernizacji mają dla Po-
wiatu Opolskiego szczególne znaczenie m.in. z uwa-
gi na fakt, iż w jego granicach znajdują się obszary 
chronione – Wrzelowiecki Park Krajobrazowy i Ka-
zimierski Park Krajobrazowy.

1. Budynek poradni specjalistycznych Powiatowego Centrum Zdro-
wia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu niewentylo-
wanego; ocieplenie stropu zewnętrznego; ocieplenie ścian fundamen-
towych; wymiana stolarki okiennej i  drzwiowej na nową; wymiana 
przeszklenia z  pustaków szklanych na okno PCV; wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania na nową; montaż instalacji solarnej typu koge-
neracyjnego składającej się z 40 kolektorów typu TWIN oraz 50 kolek-
torów płaskich meandrycznych;  wymiana instalacji odgromowej.

Jakie budynki objęto termomodernizacją 
i jakie prace w nich wykonano?

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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2. Budynek Oddziału Medycyny Paliatywnej  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian zewnętrznych; usunięcie balkonów żelbetowych; wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wymiana instalacji centralnego  
ogrzewania na nową; wymiana instalacji odgromowej.

3. Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej na nową; wy-
miana instalacji centralnego ogrzewania na nową; wymiana pokrycia da-
chowego; wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych bu-
dynku; wymiana pokrycia dachowego; wymiana instalacji odgromowej.

4. Budynek dawnego Laboratorium Szpitalnego  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na 
nową; wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową; wymiana insta-
lacji odgromowej.

5. Budynek administracyjny – Wypis Chorych  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu niewentylowane-
go; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wzmocnienie ścian 
budynku; izolacja fundamentów.

6. Budynek dawnego Oddziału Neurologii  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim

Ocieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych części nowej i zabytkowej; 
ocieplenie stropodachu niewentylowanego w części nowej; ocieplenie stro-
pu pod nieogrzewanym poddaszem w części zabytkowej; wymiana stolarki 
okiennej na nową; wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową; 
wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego na nowe; wymiana instalacji 
odgromowej.

Zmodernizowano kotłownię budynków Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Opolu Lubelskim – wymieniono dwa stare kotły olejowo-
gazowe na gazowe kotły kondensacyjne z palnikami gazowo-olejowy-
mi o wartości 250 tys. zł.

7. Budynek w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 – siedziba Sta-
rostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego i Prokuratury Rejonowej

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki 
okiennej; wymiana kotła na gazowy niskotemperaturowy kocioł konden-
sacyjny; wymiana instalacji odgromowej.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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8. Budynek w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a 
– siedziba Wydziału Geodezji, Kartografi i i Katastru Starostwa 
Powiatowego oraz administracji Powiatowego Centrum Zdrowia

Oieplenie ścian zewnętrznych podziemia (ściany piwnic wyniesione ponad 
gruntem), ścian zewnętrznych nadziemia wraz z obróbkami; ocieplenie 
ścian zewnętrznych nadziemia wraz z obróbkami; ocieplenie ścian piwnic 
zagłębionych w gruncie, wraz z odgrzybieniem ścian i wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej; ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewany-
mi; ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; wymiana stolarki 
okiennej na PCV; wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową; wymiana 
drzwi wewnętrznych pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i nieogrzewaną; 
wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową; wymiana istniejącego 
źródła ciepła na dwa kotły kondensacyjne; wymiana instalacji odgromo-
wej; odtworzenie schodów zewnętrznych; remont płyt balkonowych.

9. Budynek w Opolu Lubelskim przy ul. Parkowej 2 
- siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropu piwnic; ocieplenie stro-
pu poddasza; izolacja fundamentów; odtworzenie schodów wejściowych; 
odtworzenie opaski brukowej; wymiana kotła na wysokosprawny kocioł 
kondensacyjny; wymiana instalacji centralnego ogrzewania; wymiana wrót 
garażowych; wymiana instalacji odgromowej.

10. Budynek zaplecza warsztatów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu wentylowanego; 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania na nową; wymiana instalacji odgromowej.

11. Hala warsztatów nr A Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu wentylowanego; 
ocieplenie dachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wymia-
na instalacji centralnego ogrzewania na nową; wymiana instalacji odgro-
mowej.

12. Hala warsztatów nr B Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu wentylowanego;
ocieplenie dachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wy-
miana instalacji centralnego ogrzewania na nową; wymiana instalacji od-
gromowej.

W kompleksie budynków warsztatowych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  w Karczmiskach, hali A i B oraz zapleczu 
warsztatów część C, wymieniono istniejące źródła ciepła na gazowy ko-
cioł kondensacyjny.
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Adres: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie 
Telefon/fax: 81 827 22 78    Adres strony internetowej: www.pczol.pl   Adres e-mail: sekretariat@pczol.pl 

Lokalizacja obiektów szpitalnych w Opolu Lubelskim: ul. Szpitalna 9 
Lokalizacja obiektów szpitalnych w Poniatowej: ul. Fabryczna 18 
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Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których 
podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy: 
 pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 

zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”, zastosowane środki domowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 

 pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć 
na rozwój choroby i jego stan. 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, tel. 81 827 28 69 
 

Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy 
psychoterapeuty: 

Godziny pracy specjalisty/ 
instruktora terapii 

uzależnień: 

Poniedz. lek. med.  
J. Feldo 

08:00 - 10:00                     
18:00 - 19:00 

mgr M. Tompolska 07:25 - 15:00 
mgr A. 
Szwed- 
Kiszczak 

14:00 
- 19:00 

J. Jędrasik 

07:25 - 15:00 mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 

Wtorek lek. med. 
J. Koziara 08:00 - 9:00 

mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 14:00 
- 19:00 11:25 - 19:00 mgr M. Tompolska 11:25 - 19:00 

Środa - 
mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 

- 07:00 - 14:35 
 07:00 - 14:35 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35   

Czwartek lek. med. J. 
Feldo 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

Piątek lek. med. J. 
Koziara 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,  tel. 81 827 28 69 

 Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy psychoterapeuty: 

Poniedz. lek. med. J. Feldo 10.00 - 18.00 mgr V. Fedorovich 10:00 - 16:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 08:00 - 13:00 

mgr H. Olejniczak 09:00 - 18:00 
Wtorek lek. med. J.  Koziara                        09:00 - 18:00 - - - - 

Środa lek. med. J. Grusiewicz 15:00 - 18:00 mgr A. Mirosław 15:00 - 18:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 10:00 - 16:00 

Czwartek lek. med. J. Feldo 10:00 - 18:00 
mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00  

- 

 
 
- mgr  V. Fedorovich 10.00 - 16.00 

Piątek lek. med. J. Koziara                        10:00 - 18:00 mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00 -  
- 

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna, tel. 600 416 557, 81 827 20 17 
Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Andrzej Gryma - 12:00 - 13:00 - 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 
Ewa Rudzik 08:00 - 9:30 - - - - 
Katarzyna 
Kaczorowska 10:25 - 18:00 10:25 - 18:00 08:00 - 13:10 08:00 - 18:00 10:25 - 18:00 

Agnieszka 
Ścisłowska 09:30 - 15:00 08:00 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 08:00 - 12:00 

Sylwia Milaniuk - - 10:00 - 18:00 - - 

AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, tel. 81 827 20 17  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 
18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 08:00 - 08:00 

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 
8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także 
w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.  
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w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.  
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UWAGA: w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie nowych numerów kontaktowych 
do poszczególnych poradni – informacje o zmianach dostępne będą na stronie www.pczol.pl. 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22  PORADNIA OKULISTYCZNA, tel. 81 827 20 17 
Śr. dr n. med. Monika Cendrowska- Pinkosz 16:30-20:30  Pon. 

lek. med.  
Anna Calów -Zwolińska 

08:00-14:00 
Czw. dr n. med. Monika Cendrowska- Pinkosz 08:00-12:00  Wt. 08:00-14:00 
Sob. dr n. med. Monika Cendrowska- Pinkosz 15:00-19:15  Śr. 10:00-18:00 

  Czw. 08:00-14:00 
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22  Pt. 08:00-14:00 

Pon. dr n med. Iwona Chmiel- Perzyńska 08:00-20:00   

Czw. dr n med. Grzegorz Piechota 08:00-20:00  PORADNIA ONKOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22 
Sob. dr n med. Grzegorz Piechota 08:00-12:00  Pon. lek. med. Mieczysław Kowalczyk 16:00-20:00 

  Wt. lek. med. Małgorzata Miącz 16:00-20:00 
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA, tel. 81 827 22 22  Sob. lek. med. Małgorzata Miącz 08:00-12:15 

Wt. lek. med. Elżbieta Szwed 16:00-20:00   

Pt. 
 

lek. med. Elżbieta Mazurek 16:30-18:30  PORADNIA ORTOPEDII, tel. 81 827 22 22 
lek. med. Elżbieta Szwed 18:30-20:30  

Pon. 
lek. med. Piotr Trojanowski 08:00-15:00 

Sob. lek. med. Elżbieta Mazurek 08:30-13:00  lek. med. Fares Slim 15:00-20:00 
  Wt. lek. med. Piotr Trojanowski 08:00-15:00 

PORADNIA GIN.-POŁOŻNICZA, tel. 81 827 36 64  Śr. lek. med. Fares Slim 15:00-20:00 
Pon. lek. med. Sławomir Choma 07:25-12:00  Czw. lek. med. Piotr Trojanowski 08:00-18:00 

Wt. 
lek. med. Janusz Bernat 07:25-13:00  

Pt. 
lek. med. Piotr Trojanowski 08:00-16:00 

lek. med. Wojciech Łuczak 13:00-18:00  lek. med. Artur Tomczyński 16:00-20:00 
Śr. lek. med. Janusz Bernat 10:00-18:00   

Czw. lek. med. Grażyna Bartyzel- Maciąg 07:25-18:00  PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22 

Pt. 
lek. med. Janusz Bernat 10:00-12:00  Pon. lek. med. Małgorzata Szymczak 14:00- 18:00 
lek. med. Wojciech Łuczak 12:00-18:00  Śr. lek. med. Adam Górski 10:00- 15:00 

  
Pt. 

lek. med. Adam Górski  
lek. med. Małgorzata Szymczak 08:00-12:00 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22  lek. Jerzy Olech 07:30-11:00 
Pon. lek. med. Michał Miszczak 08:00-14:00   

Śr. lek. med. Michał Miszczak 17:00-21:00  PORADNIA REUMATOLOGICZNA, tel. 81 827 22 22 
Czw. lek. med. Michał Miszczak 08:00-12:30  

Wt. dr hab. n med. Barbara Nieradko- 
Iwanicka 13:00-17:00 

Sob. lek. med. Olga Grzegorczyk- Nużka 16:00-20:00  
  Czw. dr n med. Ewa Beata Chemperek 07:30-15:30 

PORADNIA NEUROLOGICZNA, tel. 81 827 22 22  Pt. lek. med. Krystyna Ciszewska 15:00-19:00 
Pon. lek. med. Czesława Mądzik 14:00-18:00   

Wt. lek. med. Czesława Mądzik 11:00-15:00  PORADNIA UROLOGICZNA, tel. 81 827 22 22 
Śr. lek. med. Ewa Butrym 08:00-12:00  Wt. lek. med. Dariusz Rzedzicki 15:30-19:30 
Czw. lek. med. Ewa Butrym 11:00-15:00  Czw. dr n med. Paweł Płaza 15:30-19:30 

  Sob. dr n med. Paweł Płaza 08:00-12:15 
 

PORADNIA CHIRURGICZNA, tel. 81 827 22 22 
 Lek. med. Abdulsalam 

Al.- Hayouti lek. med. Grzegorz Łoza lek. med. Wiktor Nowak lek. med. Eduard 
Otchenashenko 

Poniedziałek - - 07:30-18:00 - 
Wtorek - 07:30-18:00 - - 
Środa 07:30- 18:00 - - - 
Czwartek - - - 07:30-18:00 
Piątek - - - 07:30-18:00 
Sobota  10:00-12:00 12:00-14:00 08:00-10:00 
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Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których 
podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy: 
 pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 

zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”, zastosowane środki domowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 

 pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć 
na rozwój choroby i jego stan. 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, tel. 81 827 28 69 
 

Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy 
psychoterapeuty: 

Godziny pracy specjalisty/ 
instruktora terapii 

uzależnień: 

Poniedz. lek. med.  
J. Feldo 

08:00 - 10:00                     
18:00 - 19:00 

mgr M. Tompolska 07:25 - 15:00 
mgr A. 
Szwed- 
Kiszczak 

14:00 
- 19:00 

J. Jędrasik 

07:25 - 15:00 mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 

Wtorek lek. med. 
J. Koziara 08:00 - 9:00 

mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 14:00 
- 19:00 11:25 - 19:00 mgr M. Tompolska 11:25 - 19:00 

Środa - 
mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 

- 07:00 - 14:35 
 07:00 - 14:35 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35   

Czwartek lek. med. J. 
Feldo 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

Piątek lek. med. J. 
Koziara 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,  tel. 81 827 28 69 

 Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy psychoterapeuty: 

Poniedz. lek. med. J. Feldo 10.00 - 18.00 mgr V. Fedorovich 10:00 - 16:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 08:00 - 13:00 

mgr H. Olejniczak 09:00 - 18:00 
Wtorek lek. med. J.  Koziara                        09:00 - 18:00 - - - - 

Środa lek. med. J. Grusiewicz 15:00 - 18:00 mgr A. Mirosław 15:00 - 18:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 10:00 - 16:00 

Czwartek lek. med. J. Feldo 10:00 - 18:00 
mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00  

- 

 
 
- mgr  V. Fedorovich 10.00 - 16.00 

Piątek lek. med. J. Koziara                        10:00 - 18:00 mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00 -  
- 

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna, tel. 600 416 557, 81 827 20 17 
Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Andrzej Gryma - 12:00 - 13:00 - 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 
Ewa Rudzik 08:00 - 9:30 - - - - 
Katarzyna 
Kaczorowska 10:25 - 18:00 10:25 - 18:00 08:00 - 13:10 08:00 - 18:00 10:25 - 18:00 

Agnieszka 
Ścisłowska 09:30 - 15:00 08:00 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 08:00 - 12:00 

Sylwia Milaniuk - - 10:00 - 18:00 - - 

AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, tel. 81 827 20 17  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 
18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 18:00 - 08:00 08:00 - 08:00 

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 
8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także 
w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.  
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Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy 
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Godziny pracy specjalisty/ 
instruktora terapii 
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Poniedz. lek. med.  
J. Feldo 
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18:00 - 19:00 

mgr M. Tompolska 07:25 - 15:00 
mgr A. 
Szwed- 
Kiszczak 

14:00 
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Wtorek lek. med. 
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- 19:00 11:25 - 19:00 mgr M. Tompolska 11:25 - 19:00 
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mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 

- 07:00 - 14:35 
 07:00 - 14:35 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35   

Czwartek lek. med. J. 
Feldo 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

Piątek lek. med. J. 
Koziara 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,  tel. 81 827 28 69 

 Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy psychoterapeuty: 
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Ścisłowska 09:30 - 15:00 08:00 - 12:00 09:30 - 12:00 09:30 - 12:00 08:00 - 12:00 

Sylwia Milaniuk - - 10:00 - 18:00 - - 
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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 
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 pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 
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instruktora terapii 
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Poniedz. lek. med.  
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18:00 - 19:00 
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mgr A. 
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Kiszczak 

14:00 
- 19:00 

J. Jędrasik 

07:25 - 15:00 mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 

Wtorek lek. med. 
J. Koziara 08:00 - 9:00 

mgr A. Mirosław 11:25 - 19:00 14:00 
- 19:00 11:25 - 19:00 mgr M. Tompolska 11:25 - 19:00 

Środa - 
mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 

- 07:00 - 14:35 
 07:00 - 14:35 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35   

Czwartek lek. med. J. 
Feldo 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
 

mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

Piątek lek. med. J. 
Koziara 08:00 - 10:00 

mgr A. Mirosław 07:00 - 14:35 
- 07:00 - 14:35 

 
mgr M. Tompolska 07:00 - 14:35  

 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,  tel. 81 827 28 69 

 Godziny pracy lekarza: Godziny pracy psychologa: Godziny pracy psychoterapeuty: 

Poniedz. lek. med. J. Feldo 10.00 - 18.00 mgr V. Fedorovich 10:00 - 16:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 08:00 - 13:00 

mgr H. Olejniczak 09:00 - 18:00 
Wtorek lek. med. J.  Koziara                        09:00 - 18:00 - - - - 

Środa lek. med. J. Grusiewicz 15:00 - 18:00 mgr A. Mirosław 15:00 - 18:00 mgr J. Dziwólska-
Adamus 10:00 - 16:00 

Czwartek lek. med. J. Feldo 10:00 - 18:00 
mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00  
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- mgr  V. Fedorovich 10.00 - 16.00 

Piątek lek. med. J. Koziara                        10:00 - 18:00 mgr U. Jastrzębska- Socha 10:00 - 18:00 -  
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Sylwia Milaniuk - - 10:00 - 18:00 - - 
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Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać np. w przypadku: 
 zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej, 
 infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, w szczególności u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, 
 bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków, 
 bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków, 
 biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, 
 zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu, 
 nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp., 
 zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem pacjentów  agresywnych lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać 

pogotowie ratunkowe). 
 

 

PRACOWNIA RADIOLOGICZNA  PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNA 
Badanie pracy serca metodą Holtera Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 

Tel.: 81 827 20 17 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
Oferowane w pracowni badania to m.in.: 
 zdjęcia klatki piersiowej, 
 zdjęcia układu kostno-stawowego. 
Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie. 

 
 Tel.: 81 820 41 04 

Oferowane w pracowni badania to m.in.: 
 Holter ciśnieniowy (wskazania do badania: podejrzenie 

nadciśnienia tętniczego), 
 Holter EKG (wskazania do badania: zaburzenia rytmu, ocena 

skuteczności leczenia antyarytmicznego, ocena czynności 
rozrusznika, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego). 

 

  
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  

Tel.: 81 820 41 04 
Oferowane w pracowni badania to m.in.: 
 tomografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej,  
 tomografia kości i stawów (w tym tomografia kręgosłupa w 

poszukiwaniu dyskopatii). 
Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie.  

 
  
 PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNA 

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa) 
Tel.: 81 820 41 04 
W pracowni wykonywane są testy wysiłkowe pozwalające 
określić wydolność mięśnia sercowego, stopień 
zaawansowania choroby wieńcowej oraz umożliwiające 
wczesne wykrycie zaburzeń rytmu serca oraz niedotlenienia, 
które wskazuje na przewężenia w naczyniach wieńcowych. 

  
SPIROMETRIA – PORADNIA ALERGOLOGICZNA  

Tel.: 81 827 22 22 
W poradni są  wykonywane badania spirometryczne 
pozwalające określić pojemność płuc oraz drożność dróg 
oddechowych, wskazane w wielu schorzeniach 
pulmonologicznych i alergologicznych. 

 
  
 PRACOWNIA ENDOSKOPII 

Tel.: 81 827 22 22 
W pracowni wykonywane są badania diagnostyczne 
i terapeutyczne w zakresie górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. Możliwe jest wykonanie gastroskopii i 
kolonoskopii. Badania endoskopowe wykonywane są 
nowoczesnym aparatem marki Pentax z torem wizyjnym 
(videoendoskopia). 
Do wykonania badania niezbędne jest skierowanie. 

  
PRACOWNIA USG  

Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 
Tel.: 81 827 20 17 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
Pracownie ultrasonograficzne dysponują dwoma 
nowoczesnymi trzygłowicowymi ultrasonografami.  Aparaty 
umożliwiają pełną diagnostykę ultrasonograficzną, łącznie z 
techniką Dopplerowską. Oferowany jest pełny profil świadczeń 
diagnostycznych w zakresie badania narządów wewnętrznych, 
badań naczyniowych oraz świadczeń terapeutycznych. 

 
 
 
    
 CYTOLOGIA – PORADNIA GIN.-POŁOŻNICZA 

Tel.: 81 827 36 64 
Wykonywane w poradni badania cytologiczne  mają na celu 
kontrolę, ocenę stanu szyjki macicy, w tym wykrywanie stanów 
zapalnych oraz profilaktykę przecwinowotorową, dzięki 
wykrywaniu tzw. stanów przedrakowych oraz wczesnej postaci 
raka szyjki macicy. 

  
PRACOWNIA USG 

Echo serca (echokardiografia) 
 
 

Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 
Tel.: 81 827 22 22 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
W pracowni wykonuje się badania echa serca, w których 
uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, 
zastawek, przedsionków, dużych naczyń) poprzez 
zastosowanie zjawiska odbijania się fal ultradźwiękowych od 
tkanek serca. 

  
 LABORATORIUM ANALITYCZNE 
 Punkty pobrań znajdują się: 

1) Poniatowa, ul. Młodzieżowa 3, NZOZ Nasza Przychodnia, 
tel.:  81 440 62 70, 81 476 14 58, 

2) Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9, tel.: 81 827 20 17. 
Godziny pobrań:  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 
9.30. 
Termin odbioru wyników badań uzgadniany jest po ich 
pobraniu. 

 
PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNA  

Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 
Tel.: 81 827 22 22 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
W pracowni wykonywane są badania EKG serca, pozwalające 
na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwiające 
wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które 
przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. 
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nowoczesnymi trzygłowicowymi ultrasonografami.  Aparaty 
umożliwiają pełną diagnostykę ultrasonograficzną, łącznie z 
techniką Dopplerowską. Oferowany jest pełny profil świadczeń 
diagnostycznych w zakresie badania narządów wewnętrznych, 
badań naczyniowych oraz świadczeń terapeutycznych. 

 
 
 
    
 CYTOLOGIA – PORADNIA GIN.-POŁOŻNICZA 

Tel.: 81 827 36 64 
Wykonywane w poradni badania cytologiczne  mają na celu 
kontrolę, ocenę stanu szyjki macicy, w tym wykrywanie stanów 
zapalnych oraz profilaktykę przecwinowotorową, dzięki 
wykrywaniu tzw. stanów przedrakowych oraz wczesnej postaci 
raka szyjki macicy. 

  
PRACOWNIA USG 

Echo serca (echokardiografia) 
 
 

Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 
Tel.: 81 827 22 22 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
W pracowni wykonuje się badania echa serca, w których 
uzyskuje się obrazy ruchomych struktur serca (komór, 
zastawek, przedsionków, dużych naczyń) poprzez 
zastosowanie zjawiska odbijania się fal ultradźwiękowych od 
tkanek serca. 

  
 LABORATORIUM ANALITYCZNE 
 Punkty pobrań znajdują się: 

1) Poniatowa, ul. Młodzieżowa 3, NZOZ Nasza Przychodnia, 
tel.:  81 440 62 70, 81 476 14 58, 

2) Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9, tel.: 81 827 20 17. 
Godziny pobrań:  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 
9.30. 
Termin odbioru wyników badań uzgadniany jest po ich 
pobraniu. 

 
PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNA  

Tel.: 81 820 41 04 (pracownia w Poniatowej) 
Tel.: 81 827 22 22 (pracownia w Opolu Lubelskim) 
W pracowni wykonywane są badania EKG serca, pozwalające 
na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwiające 
wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które 
przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. 

 
 
 
  

4 4
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13. Część warsztatów położonych przy zapleczu sanitarno-socjalnym 
„Orlik” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmi-
skach

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu wentylowanego; 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową; wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania na nową; wymiana instalacji odgromowej wymiana 
istniejącego źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny.

15. Budynek Zespołu Szkół w Poniatowej

Wymiana istniejącego źródła ciepła na gazowe kotły kondensacyjne.

14. Budynek warsztatów Zespołu Szkół w Poniatowej  
przy ul. Fabrycznej 16C

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropu piwnicy; ocieplenie stro-
podachu wraz z ułożeniem pokrycia dachowego; wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej na nową; wymiana instalacji centralnego ogrzewania na 
nową; wymiana instalacji odgromowej wymiana istniejącego źródła ciepła 
na gazowe kotły kondensacyjne.

16. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim

Docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie stropów; wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej; wymiana instalacji centralnego ogrzewania; odłącze-
nie od istniejącej kotłowni znajdującej się w sąsiednim budynku i montaż 
nowego gazowego kotła kondensacyjnego; wymiana oświetlenia wbudowa-
nego na energooszczędne; wymiana opraw oświetleniowych na energoosz-
czędne; wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego.

17. Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania; wymiana istniejącego źródła 
ciepła na gazowe kotły kondensacyjne; docieplenie stropodachu; wymiana 
stolarki drzwiowej; wymiana oświetlenia wbudowanego na energoosz-
czędne; wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne; docieplenie 
stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z ułożeniem podłogi.

Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu

Władze Powiatu Opolskiego V kadencji kontynuowały, podejmowane systematycznie przez Powiat 
od początku jego istnienia, wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc ta polegała przede 
wszystkim na dofinansowaniu tych zakupów lub przedsięwzięć, o które wnioskowały jednostki. Wśród 
zgłaszanych przez strażaków-ochotników, a zarazem zrealizowanych zadań znalazły się m.in. remonty 
w remizach strażackich oraz zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych i potrzebnego wyposażenia.

Nowy sprzęt dla strażaków-ochotników

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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Samochody pożarnicze zakupio-
ne z  udziałem środków Powiatu 
Opolskiego trafiły do Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Nowo-
rąblowie, Wymysłowie i Kluczko-
wicach. O  najbardziej wartościo-
wy sprzęt wzbogaciła się jednostka 
z Kluczkowic – zakupiła ona nowy 
lekki samochód ratowniczo-gaśni-
czy marki PEUGEOT BOXER 
o  dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 tony. Auto wyposażone jest 
w  silnik o  pojemności 2.0 litra 
(150KM), posiada napęd 4x2 na 
przednią oś oraz może pomieścić 
sześcioosobową załogę. Na wypo-
sażeniu pojazdu znajduje się m.in. 
w  200-litrowy zbiornik na wodę 
oraz wysokociśnieniowy agregat 
wodno-pianowy o  wydajności 
pompy min. 50l/min.

Dla skutecznej pracy Ochotni-
czych Straży Pożarnych z  terenu 
powiatu, a  co za tym idzie bez-
pieczeństwa mieszkańców, nie 
mniejsze znaczenie miały również 
współfinansowane przez samorząd 
powiatowy zakupy sprzętu stra-
żackiego. Motopompa szlamowa, 
zestaw specjalnych narzędzi hy-
draulicznych, prądownica wod-
no-pianowa czy maski do aparatu 
powietrznego to tylko niektóre 
z nowych narzędzi, w jakie wypo-
sażone zostały jednostki OSP. 

Na szczególną uwagę zasługu-
je sprzęt zakupiony przez OSP 
w  Opolu Lubelskim – wysokiej 
klasy zestaw ratownictwa technicz-
nego typu LUCAS. – Wzbogaci-
liśmy się o  zestaw o  przybliżonej 
wartości około 75 tys. zł! – mówi 
Naczelnik OSP w  Opolu Lubel-
skim Paweł Górka – Zakupione 
narzędzia pozwalają na sprawne 
działanie m.in. podczas wypad-
ków drogowych, gdzie doskonale 
dają sobie radę z nawet najbardziej 
zaawansowanymi technologicznie 
wzmocnieniami bezpieczeństwa 
najnowszych samochodów. Pozy-
skany sprzęt to jeden z najnowo-
cześniejszych takich zestawów na 
terenie województwa, a najnowo-
cześniejszy w  powiecie opolskim. 
– dodaje Naczelnik. O  trwałości 
i  możliwościach nabytych urzą-
dzeń mówi chociażby masa dwóch 
rozpieraczy wchodzących w  skład 
zestawu (kolumnowego i  ramie-
niowego), z  których każdy waży 
20 kg.

Współfinansowane ze środków 
Powiatu Opolskiego działania 
wspierające Ochotnicze Straże Po-
żarne to również modernizacje re-
miz strażackich. Od początku bie-
żącej kadencji dofinansowano pra-
ce remontowe w  czterech obiek-
tach: w  Karczmiskach, Rogowie, 

Braciejowicach oraz Wilkowie – 
obejmowały one m.in. wykonanie 
nowych posadzek w  budynkach 
oraz remonty garaży.

Starosta Opolski Zenon Rodzik w następujący 
sposób odniósł się do uchwalonego budżetu: „Pro-
jekt budżetu na 2017 r. jest ambitny i mocno inwe-
stycyjny. […] Chcemy w miarę szybko przejść do 
ogłaszania przetargów. Z naszego doświadczenia z 
lat ubiegłych wynika, że na początku roku przetargi 
wychodziły taniej. Jeśli będą oszczędności na nie-
których zadaniach to pewne rzeczy będziemy chcieli 

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r. został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia br. 
uchwałą budżetową Nr XXXI/188/2017 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok. Dochody Powiatu zaplanowano w wysokości niespełna  
51 mln zł, zaś wydatki przewidziano w kwocie ponad 52 mln zł. Spośród 17 radnych uczestniczących 
w sesji za przyjęciem budżetu w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu opowiedziało się  
16 radnych.

wprowadzić jako zadania dodatkowe. Główny na-
cisk położony jest na zadania drogowe. Budżet na 
2017 r. jest aktywny, przez co równocześnie jest du-
żym wyzwaniem dla pracowników Starostwa. […] 
Trzymajcie Państwo kciuki, żeby to wyszło. Miejmy 
nadzieję, że nie dojdzie do zablokowania funduszy 
pomiędzy Unią Europejską a Polską, bo to by nam 
wiele skomplikowało, a taka groźba niestety jest.”

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PODSUMOWANIE POŁOWY KADENCJI WŁADZ POWIATU
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Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r. 
 

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r. został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia br. 
uchwałą budżetową Nr XXXI/188/2017 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opolskiego na 2017 rok. Dochody Powiatu zaplanowano w wysokości niespełna 51 mln zł, zaś wydatki 
przewidziano w kwocie ponad 52 mln zł. Spośród 17 radnych uczestniczących w sesji za przyjęciem budżetu w 
kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu opowiedziało się 16 radnych. 

Starosta Opolski Zenon Rodzik w następujący sposób odniósł się do uchwalonego budżetu: „Projekt budżetu 
na  2017  r.  jest  ambitny  i mocno  inwestycyjny.  […] Chcemy w miarę  szybko przejść  do ogłaszania przetargów.  Z 
naszego  doświadczenia  z lat ubiegłych wynika, że na początku  roku  przetargi  wychodziły  taniej. Jeśli będą 
oszczędności na  niektórych  zadaniach  to  pewne  rzeczy  będziemy  chcieli  wprowadzić jako  zadania  dodatkowe. 
Główny nacisk położony jest na zadania drogowe. Budżet na 2017 r. jest aktywny, przez co równocześnie jest dużym 
wyzwaniem dla pracowników Starostwa. […] Trzymajcie Państwo kciuki, żeby to wyszło. Miejmy nadzieję, że nie 
dojdzie do zablokowania funduszy pomiędzy Unią Europejską a Polską, bo  to by nam wiele skomplikowało, a  taka 
groźba niestety jest.” 

Na co będą wydatkowane środki budżetu Powiatu Opolskiego w 2017 roku? 

 

 
Na jakie zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu Opolskiego zostało zaplanowanych najwięcej środków? 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kolonia Boby: 2 430 833,00 zł, 
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: 1 924 620,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad Wisłą – Boiska – Dzierzkowice: 1 845 000,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa na odcinku ul. Fabrycznej w Poniatowej: 790 651,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska: 723 593,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2619L Darowne – Poniatowa: 450 000,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin: 400 000,00 zł, 
 Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami przez rzekę Wyżnica w ciągu drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad Wisłą 

– Boiska – Dzierzkowice: 355 446,00 zł. 
 
  

Oświata i wychowanie 13 452 324 zł

Transport i łączność 10 543 085 zł

Administracja publiczna 6 042 178 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 4 582 190 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 282 300 zł

Rodzina 2 379 230 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 214 744 zł

Ochrona zdrowia 2 185 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 709 408 zł

Pomoc społeczna 1 429 677 zł
Działalnośc usługowa 932 404 zł

Różne rozliczenia 574 929 zł

Turystyka  411 080 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 331 931 zł

Informatyka 320 958 zł

Leśnictwo 310 790 zł

Pozostałe wydatki 546 647 zł

Redakcja: Pani Skarbnik, docho-
dy budżetu Powiatu na 2017 rok 
zostały zaplanowane w  wysokości 
50  951  004 zł. Z  jakich źródeł 
będą pochodzić powyższe środki? 
Jak kwota ta kształtuje się na tle lat 
ubiegłych?
Skarbnik Małgorzata Różyło: 
Spośród dochodów budżetu za-
planowanych na 2017 rok 83% 
stanowią dochody bieżące. W po-
równaniu do lat ubiegłych w bie-
żącym roku istotnie wzrósł wskaź-
nik dochodów majątkowych do 
17%, co wynika m.in. z  faktu, 
że nowa perspektywa fi nansowa 
Unii Europejskiej na lata 2014-
2020 wkracza w   fazę realizacji. 
W praktyce oznacza to, że procesy 
naboru wniosków o dofi nansowa-
nie wielu projektów, które skła-
daliśmy w latach ubiegłych są na 
fi niszu. A  co za tym idzie, wraz 
z podpisaniem umowy z Instytu-

cją Zarządzającą otrzymamy zie-
lone światło do działania.

W latach ubiegłych zaobserwo-
wać można było cykliczny wzrost 
dochodów w  okresie największej 
kumulacji środków europejskich. 
Ale przecież budżet to nie tyl-
ko fundusze unijne i  inwestycje. 
To głównie działalność bieżą-
ca. Niestety powiaty nie zostały 
przez Ustawodawcę wyposażone 
w  możliwość kreowania docho-
dów własnych, dlatego też docho-
dy bieżące Powiatu w  znacznej 
mierze opierają się na subwen-
cjach i dotacjach otrzymywanych 
z  budżetu państwa. Niepokojący 
jest fakt odpływu uczniów z  te-
renu naszego Powiatu, co nega-
tywnie odbija się na wysokości 
subwencji oświatowej. Ale prze-
cież nie tylko o aspekt fi nansowy 
chodzi. Funkcjonujące na terenie 
powiatu szkoły ponadgimnazjalne 

to szkoły z  wieloletnią tradycją, 
kształcące w  młodzież w  klasach 
o wielu profi lach. Szkoda, że sami 
nie wykorzystujemy własnego po-
tencjału. 

Istotną pozycją dochodową jest 
również udział Powiatu we wpły-
wach z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych. Ten, rok do roku 
systematycznie rośnie. Jednakże, 

Na jakie zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu 
Opolskiego zostało zaplanowanych najwięcej środków?

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lu-
belskie – Skoków – Białowoda – Kolonia Boby: 
2 430 833,00 zł,

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej: 
1 924 620,00 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad 
Wisłą – Boiska – Dzierzkowice: 1 845 000,00 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica 
– Poniatowa na odcinku ul. Fabrycznej w Poniato-
wej: 790 651,00 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2606L Wilków – 
Wólka Polanowska – Karczmiska: 723 593,00 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2619L Darowne – 
Poniatowa: 450 000,00 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec 
– Chruślina – Idalin: 400 000,00 zł,

• Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami 
przez rzekę Wyżnica w ciągu drogi powiatowej 
nr 2639L Józefów nad Wisłą – Boiska – Dzierzkowi-
ce: 355 446,00 zł.

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r. 
 

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r. został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia br. 
uchwałą budżetową Nr XXXI/188/2017 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opolskiego na 2017 rok. Dochody Powiatu zaplanowano w wysokości niespełna 51 mln zł, zaś wydatki 
przewidziano w kwocie ponad 52 mln zł. Spośród 17 radnych uczestniczących w sesji za przyjęciem budżetu w 
kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu opowiedziało się 16 radnych. 

Starosta Opolski Zenon Rodzik w następujący sposób odniósł się do uchwalonego budżetu: „Projekt budżetu 
na  2017  r.  jest  ambitny  i mocno  inwestycyjny.  […] Chcemy w miarę  szybko przejść  do ogłaszania przetargów.  Z 
naszego  doświadczenia  z lat ubiegłych wynika, że na początku  roku  przetargi  wychodziły  taniej. Jeśli będą 
oszczędności na  niektórych  zadaniach  to  pewne  rzeczy  będziemy  chcieli  wprowadzić jako  zadania  dodatkowe. 
Główny nacisk położony jest na zadania drogowe. Budżet na 2017 r. jest aktywny, przez co równocześnie jest dużym 
wyzwaniem dla pracowników Starostwa. […] Trzymajcie Państwo kciuki, żeby to wyszło. Miejmy nadzieję, że nie 
dojdzie do zablokowania funduszy pomiędzy Unią Europejską a Polską, bo  to by nam wiele skomplikowało, a  taka 
groźba niestety jest.” 

Na co będą wydatkowane środki budżetu Powiatu Opolskiego w 2017 roku? 

 

 
Na jakie zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu Opolskiego zostało zaplanowanych najwięcej środków? 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kolonia Boby: 2 430 833,00 zł, 
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: 1 924 620,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad Wisłą – Boiska – Dzierzkowice: 1 845 000,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa na odcinku ul. Fabrycznej w Poniatowej: 790 651,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2606L Wilków – Wólka Polanowska – Karczmiska: 723 593,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2619L Darowne – Poniatowa: 450 000,00 zł, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin: 400 000,00 zł, 
 Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami przez rzekę Wyżnica w ciągu drogi powiatowej nr 2639L Józefów nad Wisłą 

– Boiska – Dzierzkowice: 355 446,00 zł. 
 
  

Oświata i wychowanie 13 452 324 zł

Transport i łączność 10 543 085 zł

Administracja publiczna 6 042 178 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 4 582 190 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 282 300 zł

Rodzina 2 379 230 zł
Gospodarka mieszkaniowa 2 214 744 zł

Ochrona zdrowia 2 185 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 709 408 zł

Pomoc społeczna 1 429 677 zł
Działalnośc usługowa 932 404 zł

Różne rozliczenia 574 929 zł

Turystyka  411 080 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 331 931 zł

Informatyka 320 958 zł

Leśnictwo 310 790 zł

Pozostałe wydatki 546 647 zł

O odpowiedź na kilka pytań dotyczących tegorocznego budżetu 
poprosiliśmy Skarbnika Powiatu Opolskiego – Panią Małgorzatę Różyło
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Zgodnie z przyjętą reformą edukacji na podstawie art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Powiatu w Opolu Lubelskim podjęła uchwałę 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez 
Powiat Opolski do nowego ustroju szkolnego, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających 
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy. Na terenie Powiatu Opolskiego Liceum 
Ogólnokształcące prowadzi również Gmina Józefów nad Wisłą. 

Reforma edukacji w Powiecie Opolskim

z  uwagi na zmiany w  przepisach 
prawa w zakresie wysokości kwo-
ty wolnej od podatku, staje pod 
znakiem zapytania, czy zaplano-
wany w tym roku dochód uda się 
osiągnąć.
Redakcja: Na jakie cele będzie 
wydatkowanych najwięcej środków 
z  budżetu Powiatu? Czy możemy 
liczyć na większe fundusze przezna-
czone na inwestycje?
Skarbnik Małgorzata Różyło: 
W  2017 roku zaplanowane zo-
stały wydatki w kwocie ponad 52 
mln zł. Wydatki bieżące pochłoną 
80% tej kwoty. Od lat najbardziej 
istotną pozycją w tym zakresie są 
wydatki związane z  oświatą, wy-
chowaniem oraz edukacyjną opie-
ką wychowawczą, które stanowią 
niemalże 40% wszystkich wydat-
ków bieżących. Tym bardziej za-
leży nam na tym, aby absolwen-
ci gimnazjów z  terenu powiatu 
opolskiego zechcieli skorzystać 
z naszej oferty edukacyjnej. 
Budżet na 2017 rok określa rów-
nież szereg inwestycji do realiza-
cji w roku bieżącym, ale również 
w  cyklu wieloletnim. Wydatki 
majątkowe zgodnie z  planem na 
2017 rok wynoszą 10,6 mln zł, 
tj. ponad 20% wszystkich wydat-
ków. Jest to wskaźnik najwyższy 

Proponowana sieć w powiecie 
opolskim odzwierciedla istnieją-
cy stan. Żadna ze szkół nie bę-
dzie likwidowana. Wygaszeniu 
będzie podlegało Gimnazjum 

od 2011 roku. Podkreślić należy, 
że wiele tych inwestycji  trudno 
byłoby zrealizować bez wsparcia 
zewnętrznego. W  tym miejscu 
należy się ukłon dla rad miejskich 
i  rad gmin z  terenu naszego Po-
wiatu za zgodę na partycypację 
w realizowanych przez Powiat in-
westycjach. Środki z budżetu pań-
stwa czy fundusze unijne pozwa-
lają znacznie poszerzyć zakres rze-
czowy realizowanych projektów.
Redakcja: Co, Pani zdaniem, bę-
dzie stanowić największe wyzwanie 
w  realizacji tegorocznego budżetu? 
Czy dostrzega Pani jakieś szczegól-
nie ważne zagrożenia?
Skarbnik Małgorzata Różyło: 
Budżet na 2017 rok został skon-
struowany w oparciu szczegółową 
i  dokładną kalkulację zarówno 
dochodów, jak i  wydatków, ale 
również pewne wytyczne Mini-
stra Finansów. Zdecydowanie 
należy stwierdzić, że największym 
zagrożeniem jest otoczenie ze-
wnętrzne, sytuacja gospodarcza 
całego kraju. Wystarczy, że wzrost 
PKB będzie niższy od planowane-
go, a znajdzie to swoje przełożenie 
w niższych wpływach do budżetu, 
m. in. z  tytułu udziałów w  PIT, 
które stanowią istotne źródło do-
chodów własnych. Podobny efekt 

Specjalne w Karczmiskach. Za-
sadnicze Szkoły Zawodowe od 
1 września 2017 roku staną się 
Branżowymi Szkołami I  Stop-
nia w których będą prowadzone 

wywoła również podwyższenie 
od tego roku kwoty wolnej od 
podatku. Ponadto pomimo spad-
ku subwencji oświatowej, kosz-
tem samorządów rząd zapewnił 
wzrost wynagrodzeń nauczycieli. 
Intencja słuszna, jednak szkoda, 
że za tym nie idą środki finanso-
we. Efekt jest taki, że na samo-
rząd nakładane są coraz to nowe 
obciążenia bez wskazania źródeł 
finansowania, a  ustawa o docho-
dach jednostek samorządu teryto-
rialnego pozostaje niestety od lat 
niezmienna. 

Nie bez znaczenia jest również 
ryzyko naruszenia progu deficy-
tu budżetu państwa, czyli prze-
kroczenie bariery 3 proc. PKB. 
W  wyniku jego przekroczenia 
Komisja Europejska może zasto-
sować wobec Polski zawieszenie 
całości lub części płatności w od-
niesieniu do odpowiednich pro-
gramów lub priorytetów. W prak-
tyce oznaczałoby to dla nas do 
2020 roku utratę nawet 28 mln 
dochodów stanowiących dotacje 
związane z  projektami unijny-
mi, które w chwili obecnej są już 
u progu rozpoczęcia.
Redakcja: Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

dotychczasowe oddziały Zasad-
niczych Szkół Zawodowych

Uchwała została pozytyw-
nie zaopiniowana przez Kura-
tora Oświaty w Lublinie oraz 
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Radni nad przyjęciem uchwały głosowali w dniu 17 lutego br. na XXXII 
sesji Rady Powiatu

W zbiórce uczestniczyli: Zastęp-
ca Lubelskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. Szcze-
pan Goławski, Starosta Opolski 
Zenon Rodzik, burmistrzowie, 
wójtowie i  inni przedstawiciele 
powiatowych i  gminnych władz 
samorządowych, Komendant Po-
wiatowy Policji w  Opolu Lubel-
skim, Dyrektor Zakładu Karnego 
w Oplu Lubelskim, komendanci 
powiatowi jednostek PSP z woje-
wództwa lubelskiego i mazowiec-
kiego, Kapelan Powiatowy Stra-

żaków, przedstawiciele emerytów 
pożarnictwa, przedstawiciele jed-
nostek ochotniczych straży po-
żarnych oraz strażacy i pracowni-
cy cywilni Komendy Powiatowej 
PSP w Opolu Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od 
złożenia meldunku Zastępcy 
Lubelskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Szcze-
panowi Goławskiemu przez do-
wódcę uroczystości kpt. Kamila 
Młyńca. Po powitaniu zaproszo-
nych gości, zgodnie z  ceremo-

niałem, nastąpiło odczytanie de-
cyzji o  odwołaniu ze stanowiska 
komendanta powiatowego PSP, 
pożegnanie dotychczasowego 
Komendanta Powiatowego PSP 
w  Opolu Lubelskim st. bryg. 
Marka Gogoła ze sztandarem 
i zdanie obowiązków służbowych 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Opolu Lubelskim. 

Ustępujący komendant po-
dziękował wszystkim zebranym 
za współpracę, wsparcie i pomoc 
w trakcie pełnionej służby.

związki zawodowe. W terminie 
do 31 marca 2017 roku Ra-
dzie Powiatu w Opolu Lubel-
skim zostanie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie do-
stosowania sieci szkół ponad-
gimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju  szkolnego 
wprowadzonego ustawą – Pra-
wo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych, na okres od dnia  
1 września 2017 roku do dnia 
31 sierpnia 2019 roku. 

Iwona Giza
Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury i Sportu

W dniu 10 lutego 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim 
odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu 
Lubelskim przez st. bryg. mgr inż. Marka Gogoła.

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego 
PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marka Gogoła
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 „Odejście ze służby było moją własną, nieprzymuszoną decyzją. 
Więcej czasu chciałbym teraz poświęcić rodzinie.”

Rozmowa z Markiem Gogołem – emerytowanym Komendantem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

Redakcja: Panie Komendancie, w dniu 10 lutego, po 
31 latach służby rozstał się Pan ze strażackim mun-
durem. Jest Pan emerytem, a ma Pan jedynie 52 lata 
– nasuwa się więc pytanie, co dalej?
Pan Marek Gogół: W  pierwszej  kolejności  zamie-
rzam nieco odpocząć od zawodowych  trudów  i obo-
wiązków,  gdyż  muszę  przyznać  przez  minione  lata 
było ich sporo. Więcej czasu chciałbym także poświę-
cić rodzinie – do tej pory służba nie zawsze na to po-
zwalała.  Oczywiście,  jak  pewnie  każdy,  mam  wiele 
zaległych  spraw,  od  dawna  odkładanych,  które  teraz 
będzie  okazja  nadrobić  i  pozałatwiać. W przyszłości 
zająłbym się działalnością społeczną. Zawsze lubiłem 
też majsterkować – cieszę się, że teraz będę miał moż-
liwość realizowania tych zainteresowań. 
Redakcja: W trakcie uroczystego pożegnania dowie-
dzieliśmy się, że całkowicie poświęcił się Pan służbie. 
Jakie strażackie obowiązki będzie Pan szczególnie 
miło wspominał?
Pan Marek Gogół: Patrząc wstecz na wszystkie mi-
nione lata służby bardzo sobie cenię udaną współpra-
cę  z  samorządami  i  jednostkami  OSP.  Cieszy  mnie 
również wiele inwestycji, jakie udało się zrealizować, 
w  szczególności  polegających  na  wymianie  sprzętu, 
dzięki którym praca naszych strażaków stała się trochę 
łatwiejsza. Przez wszystkie  te  lata nie brakowało  też 
trudnych  chwil.  Poznałem  wówczas  wielu  wspania-

łych  ludzi, którzy  także uczestniczyli w zdarzeniach, 
z  jakimi  musiała  się  zmierzyć  Straż  Pożarna  –  nie 
byli to tylko strażacy, ale też osoby cywilne. W takich 
chwilach rodziły się przyjaźnie, ogromnie sobie cenię 
współpracę z Panem Starostą, z burmistrzami i wójta-
mi. W minionym okresie przeżyliśmy razem m.in. kil-
ka powodzi – wystarczy przypomnieć lata 2001, 2010 
i 2014. Wiele satysfakcji sprawia mi również fakt, że 
w Komendzie przez wiele lat funkcjonuje, zainicjowa-
na przeze mnie swego czasu, zbiórka krwi. Do chwi-
li obecnej udało się nam zebrać 1200 litrów krwi dla 
osób potrzebujących.
Redakcja: W lokalnej prasie pojawiły się informacje, 
że został Pan odwołany oraz spekulacje, że miało to 
związek z kontrolą przeprowadzoną w opolskiej Ko-
mendzie oraz „wietrzeniem” komend powiatowych. 
Jak odniesie się Pan do tych informacji? Jakie były 
prawdziwe powody Pana odejścia ze służby? 
Pan Marek Gogół: Moje odejście ze służby było po-
dyktowane moją własną, przez nikogo nieprzymuszo-
ną decyzją związaną z nabyciem prawa do zaopatrze-
nia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi. 
Postanowiłem tak w lipcu ubiegłego roku i już wów-
czas rozmawiałem na ten temat z Komendantem Woje-
wódzkim PSP w Lublinie Panem st. bryg. Grzegorzem 
Alinowskim.  W  listopadzie,  na  trzy  miesiące  przed 

W  dalszej części uroczystości 
głos zabrali zaproszeni goście 
którzy dziękowali za dotychcza-
sową współpracę odchodzącemu 
Komendantowi oraz życzyli po-
myślności w realizacji życiowych 
zamierzeń oraz wielu lat w  do-
brym zdrowiu.

Obowiązki komendanta zo-
stały powierzone dotychczaso-
wemu Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Opolu Lu-
belskim bryg. Mariuszowi No-
wakowi.

mł. kpt. Rafał Dobraczyński 
Zdjęcia: mł. asp. Bartłomiej Myszak

KP PSP Opole Lubelskie
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PRZEBIEG SŁUŻBY KOMENDANTA MARKA GOGOŁA
St. bryg. Marek Gogół w dniu 1 sierpnia 1986 r. rozpo-

czął służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarni-
czej w Warszawie. 15 czerwca 1991 r. po ukończeniu 5-let-
nich studiów magistersko-inżynierskich w Szkole Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie został promowany na 
pierwszy stopień oficerski podporucznika pożarnictwa. Od  
1 sierpnia 1991 r. skierowano go do pełnienia służby w Komen-
dzie Rejonowej Straży Pożarnych w Opolu Lubelskim na stanowi-
sku starszego instruktora ds. operacyjno-szkoleniowych. Z dniem 
1 lipca 1992 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Do-
wódcy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Po 
siedmiu latach, 8 lipca 1999 r., otrzymał powołanie na stanowisko 
Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim, na którym 
pełnił służbę do dnia 10 lutego 2017 r. W międzyczasie, w roku 
2007, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejęt-
ności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach na kierunku „Orga-
nizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”.

W czasie kierowania Komendą Powiatową PSP w Opolu Lubel-
skim przez st. bryg. Marka Gogoła sukcesywnie wymieniono cały 
sprzęt pożarniczy. Zostały zakupione nowe ciężkie i średnie sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze oraz lekkie samochody operacyj-
ne. Pojawił się nowy sprzęt w postaci skokochronu, quada, drona 
czy piaskarki. 

Jednym z największych sukcesów st. bryg. Marka Gogóła było 
utworzenie w Poniatowej Posterunku PSP. Trzech strażaków nie-
ustannie od 30 marca 2007 r. pełni służbę wspólnie z Jednostką 
OSP Poniatowa Miasto. 

Ochrona przeciwpożarowa to także strażacy ochotnicy. St. 
bryg. Marek Gogół zawsze wysoko cenił ich zaangażowanie i po-
święcenie. Znajdował czas na spotkanie czy rozmowę o sytuacji 

Ochotniczych Straży Pożarnych w danej miejscowości, w gminie 
lub powiecie. Wspólnie były wypracowywane zasady współdzia-
łania w zakresie wyposażenia, wyszkolenia, działań ratowniczych. 
Priorytetem było włączanie kolejnych jednostek do KSRG:
• 2000 r. – OSP Las Dębowy,
• 2001 r. – OSP Noworąblów i OSP Poniatowa Wieś,
• 2002 r. – OSP Rogów,
• 2015 r. – OSP Boiska,
• 2016 r. – OSP Opole Lubelskie i OSP Poniatowa Miasto.

St. bryg. Marek Gogół podczas swojej służby pożarniczej 
uczestniczył w wielu dużych i trudnych akacjach ratowniczo-ga-
śniczych na terenie powiatu, spośród których wymienić należy 
m.in. pożar kompleksu leśnego o dużej powierzchni w Ożarowie 
i kilka lat później w kompleksie Jankowa, a także powodzie w la-
tach 1997, 2001, 2010 i 2014. W czasie służby był wielokrotnie 
odznaczany, wyróżniany i nagradzany, m.in.:
• Srebrnym Krzyżem Zasługi,
• Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę,
• Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożaro-

wej”,
• Złotą Odznaką za „Zasługi w Pracy Penitencjarnej”,
• Złotym Znakiem Związku OSP,
• Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
• Laurem Premiera Buzka,
• Honorowym Medalem Marszałka Województwa Lubelskie-

go,
• Honorowym Medalem Wojewody Lubelskiego.

St. bryg. Marek Gogół czynną zawodową służbę pełnił przez 
okres ponad 31 lat, w tym 18 lat na stanowisku Komendanta Po-
wiatowego w PSP Opolu Lubelskim.

odejściem, złożyłem raport do Komendanta Główne-
go PSP, którego zadaniem jest zwalnianie oficerów ze 
służby.  Komendant  Główny  przychylił  się  do  mojej 
prośby. Wbrew  niektórym  spekulacjom  moje  odwo-
łanie nie było związane z  jakimikolwiek negatywny-
mi  wynikami  kontroli  prowadzonych  w  Komendzie 
Powiatowej. Warto być może wspomnieć, że w maju 

W  dniu 7 lutego 2017 r. podczas uroczystej zbiórki 
w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim akty 
włączenia jednostek do KSRG zostały wręczone naczel-
nikowi OSP Opole Lubelskie druhowi Pawłowi Górce 
oraz naczelnikowi OSP Poniatowa – Miasto druhowi 
Adrianowi Bieleckiemu. Wręczenia aktów włączenia do-
konał Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wo-
jewódzkiej PSP w Lublinie bryg. Zenon Pisiewicz w asy-
ście Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim 
st. bryg. Marka Gogoła.

W  dalszej części apelu odznaczono zasłużonych dru-
hów i druhnę.

ubiegłego roku, jako jeden z kilku strażaków w Polsce 
otrzymałem od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. 
Owszem, nasza Komenda w ubiegłym  roku przeszła 
kilka kontroli, ale niczym nie różniło się to od lat po-
przednich. Nie wiem również nic o tym, aby ich wyni-
ki były negatywne. 
Redakcja: Bardzo dziękuję za rozmowę.

OSP Opole Lubelskie i OSP Poniatowa – Miasto to 
15 i 16 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na tere-
nie powiatu opolskiego włączona w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na zakończenie wszyscy zebrani gratulowali jednost-
kom takiego wyróżnienia, pod adresem obu jednostek 
padały bardzo miłe słowa mówiące o  zaangażowaniu 
i oddaniu druhów służbie pożarniczej.

mł. kpt. Rafał Dobraczyński 
KP PSP Opole Lubelskie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją nr III/106 KSRG i Decyzją nr III/107 KSRG 
z dniem 1 grudnia 2016 r. włączył OSP Poniatowa – Miasto i OSP Opole Lubelskie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Włączenie kolejnych jednostek OSP do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego



OPOLSKA GAZETA POWIATOWA nr 2 (65)  marzec 201722

Podczas spotkania z  uczniami Iwona Giza – Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów zwróciła się do młodych konsu-
mentów o  świadome i  rozważne dokonywanie samodziel-
nych zakupów. Przestrzegała, by zwracać szczególną uwagę 
na oznakowanie produktów (znak CE), zwłaszcza zabawek, 
a na produktach spożywczych na datę przydatności do spo-
życia. Pani Edyta Żur Rzecznik Prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Opolu Lubelskim przypomniała uczniom o za-
sadach bezpieczeństwa na drodze. Pani Monika Pietrak-Żur-
kowska i Pan Arkadiusz Kozłowski, pracownicy Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w  Lublinie poruszyli 
zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z  Inter-
netu i  smartfonów. Uczniowie z  ogromnym zainteresowa-
niem obejrzeli zaprezentowany przez nich film poruszający 
tą tematykę a następnie odpowiadali na zadawane pytania. 
Uczniowie dostali od prowadzących  broszury i ulotki, mogli 
także wykazać się talentem plastycznym podczas omawiania 
poszczególnych zagadnień. Akcją objęci zostali uczniowie 
klas II i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim, 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Chruślinie i Szkoły Podsta-
wowej w Starych Boiskach, uczniowie klas III Szkoły Pod-
stawowej w Poniatowej, uczniowie klas II i III Szkoły Pod-
stawowej w Karczmiskach oraz uczniowie klas I-III i IV-VI 
Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. 

Niezależnie od akcji skierowanej do uczniów szkół pod-
stawowych Powiatowy Rzecznik Konsumentów w  Opolu 
Lubelskim, Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Lublinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubel-
skim podjęli akcję skierowaną do osób starszych pod tytułem 
„Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych”. Odbyły 
się spotkania z członkami Klubu Seniora w Wilkowie oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu Lubelskim. 

Iwona Giza
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Opolu Lubelskim wspólnie z Delegaturą Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w  Lublinie zainicjował akcję edukacyjną skierowaną do uczniów klas I, II i  III 
szkół podstawowych z  terenu Powiatu Opolskiego na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
w szczególności  bezpieczeństwa w sieci. Do udziału w akcji zaproszono również Rzecznika Prasowego 
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. 

Bezpieczeństwo w sieci

Jakie jednostki OSP z terenu powiatu opolskiego działają  
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego?

1. OSP Osiny

2. OSP Chodel

3. OSP Józefów

4. OSP Noworąblów

5. OSP Karczmiska I

6. OSP Las Dębowy

7. OSP Łaziska

8. OSP Puszno Godowskie

9. OSP Wrzelowiec
10 .OSP Kraczewice
11. OSP Poniatowa Wieś
12. OSP Rogów
13. OSP Wilków
14. Stowarzyszenie O.S.P. 

z siedzibą w Boiskach Kolonii
15. OSP Opole Lubelskie
16. OSP Poniatowa Miasto
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Krok 1 –  Wypełnienie „Oświadczenia …” 
Druk „Oświadczenia …” można pobrać w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim (pok. nr 
3) oraz ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy 
w zakładce „Pośrednictwo pracy dla pracodawców”: 
http://opolelubelskie.praca.gov.pl/dokumenty-do-
pobrania/. Podmiot powinien wypełnić oświadczenie 
czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. W oświad-
czeniu należy określić m.in.
-	 dane identyfikujące pracodawcę;
-	 dane identyfikujące pracownika;
-	 okres na jaki planowane jest powierzenie wyko-

nywania pracy cudzoziemcowi – należy podać 
daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, możliwe jest 
wskazanie kilku okresów pracy, łączna długość 
okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca 
w związku z jednym lub wieloma oświadczeniami, 
jednego lub wielu pracodawców nie może prze-
kroczyć 6 miesięcy (180 dni) w  ciągu kolejnych 
12 miesięcy;

-	 zawód, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
-	 miejsce wykonywania pracy (adres);
-	 rodzaj umowy na podstawie której ma być wyko-

nywana praca (umowa o pracę, umowa zlecenia, 
umowa o dzieło);

-	 przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto.
Krok 2 –  Złożenie „Oświadczenia …” 

„Oświadczenie…” należy złożyć w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy celem rejestracji wraz z  aktualnymi 
dokumentami potwierdzającymi prowadzoną działal-
ność:
-	 w przypadku pracodawcy nie będącego osobą fi-

zyczną – wpis do KRS lub wpis do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, 

-	 w  przypadku działalności rolniczej może to być 
m.in. zaświadczenie o  podleganiu ubezpieczeniu 
w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o po-

wierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa 
rolnego lub inny dokument potwierdzający posia-
danie gospodarstwa rolnego.

Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospo-
darczej lub rolniczej, przy rejestracji oświadczenia po-
winny posiadać dokument tożsamości.

Oświadczenie powinno być złożone w Powiatowym 
Urzędzie Pracy co najmniej na 7 dni przed planowa-
ną datą zatrudnienia cudzoziemca. 

Krok 3 – Rejestracja „Oświadczenia …”
Po wstępnej weryfikacji Powiatowy Urząd Pra-

cy rejestruje oświadczenie w  systemie SYRIUSZ  
i umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmian-
kę o rejestracji.

Po zarejestrowaniu  urząd sporządza kserokopię 
„Oświadczenia…” w  dwóch egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz pozostawiany jest w dokumentach urzę-
du, drugi przekazany jest podmiotowi rejestrującemu 
„Oświadczenie…”. 

Urząd pracy w przypadku wątpliwości dotyczących 
możliwości zatrudnienia przez rejestrującego oświad-
czenia wskazanej przez niego liczby pracowników 
bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących 
możliwość wystąpienia nadużyć może powiadomić 
organy konsularne i  kontrolne – Straż Graniczną, 
Państwową Inspekcję Pracy i Policję.

Krok 4 –Uzyskanie wizy przez cudzoziemca
Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawca 
powinien przekazać cudzoziemcowi, który na jego 
podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju sta-
łego zamieszkania wizę w  celu wykonywania pracy 
w Polsce.

Krok 5 – Przyjazd cudzoziemca do Polski
Po uzyskaniu wizy cudzoziemiec przyjeżdża do Pol-

ski w celu wykonywania pracy. Pierwszego dnia pra-
cy powinna zostać sporządzona umowa o pracę lub 
umowa cywilnoprawna zawarta w  formie pisemnej, 

Rolnicy i przedsiębiorcy w przypadku braku rąk do pracy mogą obecnie powierzyć pracę sezonową 
cudzoziemcowi na podstawie zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia. 
Oświadczenie takie rejestrowane jest dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy. Osoby z tych krajów mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce, w okresie 
do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. 
Dotychczasowe, oparte na oświadczeniach, zasady zatrudniania cudzoziemców mają obowiązywać do 
końca 2017 roku.

Jak legalnie zatrudnić 
cudzoziemca w Polsce?

Procedura oparta na oświadczeniach o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi krok po kroku
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czyli taka jak deklarowana w „Oświadczeniu…”. 
Osoba powierzająca pracę jest zobowiązana wyko-

nać kserokopię ważnego dokumentu uprawniającego 
do pobytu w Polsce cudzoziemca (paszport) i  prze-
chowywać jego kopię przez cały okres wykonywania 
pracy.

Umowa zawarta z cudzoziemcem musi być zgodna 
z zarejestrowanym oświadczeniem. Praca cudzoziem-
ca na warunkach innych niż określone w  oświad-
czeniu jest wykonywana nielegalnie i  skutkuje karą 
grzywny (dla podmiotu powierzającego cudzoziem-
cowi wykonywanie pracy – nie niższą niż 3000 zł, dla 
cudzoziemca – nie niższą niż 1000 zł).

Osoba zawierająca z cudzoziemcem umowę o pracę 
lub umowę cywilnoprawną objętą obowiązkiem od-
prowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (np. 
umowa zlecenia) jest zobowiązana do zgłoszenia tego 
cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego w termi-
nie 7 dni od rozpoczęcia pracy oraz comiesięcznego 
odprowadzania za tę osobę składek. Ponadto osoba 
powierzająca cudzoziemcowi wykonywanie pracy 
w  szczególności na podstawie umowy o  pracę jest 
obowiązany odprowadzać z tytułu tej umowy zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zry-

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wjechać na teryto-
rium Polski, a potem legalnie podjąć pracę musi po-
siadać właściwe dokumenty, przede wszystkim pasz-
port uprawniający do wjazdu oraz ważną wizę lub 
inny dokument pobytowy. Pierwszym warunkiem 
legalnego zatrudnienia cudzoziemców jest ich legalny 
pobyt na terytorium Polski. Paszport i wiza powinny 
zostać skserowane i przechowywane przez pracodaw-
cę co najmniej przez czas zatrudnienia cudzoziemca. 
Przy sprawdzaniu dokumentów należy zwrócić uwa-
gę na ważność wizy. Cudzoziemiec nie może wykony-
wać pracy w Polsce po utracie ważności wizy. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie są rejestrowane 
oświadczenia, w przypadku których od dnia ich zło-
żenia do dnia rozpoczęcia pracy minie więcej niż 3 
miesiące. Praktyka ta obowiązuje w całym wojewódz-
twie, ponieważ w przeciwnym wypadku w polskich 
konsulatach cudzoziemcy nie otrzymują wiz, rolnicy 
muszą ponownie udawać się do Powiatowego Urzę-

czałtowany podatek dochodowy, chyba że odpowied-
nia umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania stanowi inaczej. 

Krok 6 – Kiedy cudzoziemiec nie przyjedzie do 
Polski w celu wykonywania pracy

Jeżeli cudzoziemiec nie przyjedzie do Polski w celu 
wykonywania pracy na „Oświadczenie...” to wskaza-
ne jest, aby podmiot powierzający wykonywanie pra-
cy zgłosił bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędu 
pracy do Straży Granicznej fakt niepodjęcia pracy 
przez cudzoziemca, na którego zostało zarejestrowane 
„Oświadczenie…” lub rezygnację z całego lub części 
okresu wykonywania pracy. 

Warto podkreślić, że obecnie procedura reje-
stracji odbywa się w  trakcie jednorazowej wi-
zyty w  Powiatowym Urzędzie Pracy, jest bez-
płatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak 
i  cudzoziemca. Szczegółowa procedura rejestracji 
opisana jest w Zasadach postępowania w przypadku 
składania „Oświadczenia...”, dostępnych w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, po-
kój 3, lub na stronie internetowe w zakładce „Pośred-
nictwo pracy dla pracodawców”:  http://opolelubel-
skie.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

du Pracy, poprawiać oświadczenia i  po raz kolejny 
przesyłać je za granicę. W  związku z  koniecznością 
długiego oczekiwania na przyjęcie cudzoziemców 
w konsulatach, rozwiązaniem może być wcześniejsze 
rezerwowanie terminu wizyty po wizę – rezerwacja 
przed otrzymaniem przez cudzoziemca zarejestrowa-
nego oświadczenia z Polski.

Cudzoziemiec może wykonywać prace m.in. na 
podstawie umowy pracę lub umowy cywilnoprawnej 
– umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zatrudnie-
nie osoby na umowę o pracę nakłada na pracodaw-
cę wiele obowiązków wynikających z Kodeksu pracy 
(m.in. szkolenia bhp, badania lekarskie). Zatrudnie-
nie na podstawie umowy cywilnoprawnej wiąże się 
z  mniejszą ilością obowiązków osoby powierzającej 
pracę. Umowa z cudzoziemcem powinna być zawarta 
w języku zrozumiałym dla niego – może być to język 
polski, jeżeli cudzoziemiec jest w stanie zrozumieć tak 
napisaną umowę. 

Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających zatrudnić cudzoziemców.
Czego dowiedzieli się rolnicy?

W dniu 24 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie dla osób 
zamierzających zatrudnić cudzoziemców zorganizowane przez Straż Graniczną i  Państwową Inspekcją 
Pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu Lubelskim. Przedstawiamy wybrane infor-
macje, które uzyskali uczestniczący w nim rolnicy:
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Umowa o dzieło od umowy zlecenie różni się fak-
tem, że musi być w niej określony konkretny, nama-
calny rezultat wykonywanej pracy, praca musi dać się 
określić w pewnym momencie jako skończona. Przy 
umowie zlecenie powierzone jest wykonywanie pew-
nych czynności z zachowaniem należytej staranności. 

Powierzenie pracy cudzoziemcowi może nastąpić 
tylko w terminach, które zostały wskazane w oświad-
czeniu rejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Kwota wynagrodzenia podana w oświadczeniu po-
winna być zgodna z przyszłym wynagrodzeniem pra-

cownika – najlepiej użyć sformułowania „nie mniej 
niż ….”, aby w przypadku m.in. nadgodzin nie być 
ograniczonym wskazaną kwotą.

Jeżeli cudzoziemcy, do których zostało wysłane 
zarejestrowane oświadczenie nie stawili się do pracy 
można zgłosić to telefonicznie do Straży Granicznej 
(poza koniecznością pisemnego zgłoszenia do Powia-
towego Urzędu Pracy) – wówczas cudzoziemiec, pró-
bując przekroczyć granicę na danym oświadczeniu, 
dostanie odmowę wjazdu do Polski. 

Elżbieta Lejwoda

 

 

KRAJOWY  FUNDUSZ  SZKOLENIOWY  
WSPARCIEM  DLA  PRACODAWCÓW 

Pracodawcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika mogą wystąpić z wnioskiem 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim o dofinansowanie kosztów 

kształcenia ustawicznego w wysokości:  
▪ 80% kosztów kształcenia ustawicznego przy zatrudnieniu więcej niż 10 pracowników, 
▪ 100% kosztów kształcenia ustawicznego przy zatrudnieniu mniej niż 10 pracowników, 
▪ do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.  

Pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je realizuje. 

Przyznane środki KFS można przeznaczyć na: 
▪ kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, 
▪  ubezpieczenia od NNW w związku z działem 

w kształceniu, 

▪ badania lekarskie i psychologiczne, 
▪  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie  

kształcenia ustawicznego.

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni, do wyczerpania limitu, jakim dysponuje Powiatowy Urząd 
Pracy w Opolu Lubelskim. Informacja na temat KFS dostępna jest na stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim: http://opolelubelskie.praca.gov.pl/ w zakładce: KRAJOWY FUNDUSZ 
SZKOLENIOWY 
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Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim: http://opolelubelskie.praca.gov.pl/ w zakładce: KRAJOWY FUNDUSZ 
SZKOLENIOWY 
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ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

ZARZĄD POWIATU W OPOLU LUBELSKIM
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu rolnego niezabudowanego oznaczonego w ewi-
dencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-Osiedle jako działki: nr 106 o powierzchni 5,97 ha; nr 114/1 o 
powierzchni 1,2574 ha; nr 114/5 o powierzchni 0,99 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00054003/8.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. 
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubel-
skie nieruchomość nr ew. 106 przeznaczona jest pod tereny rolne, tereny lasów oraz pod projektowaną drogę 
klasy Z. Natomiast działki gruntów nr 114/1 i nr 114/5 przeznaczone są pod tereny usług turystycznych.
Cena wywoławcza i wadium: cena wywoławcza wynosi:
1) dla działki nr 106 – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), a wadium 29 000,00 PLN;
2) dla działki nr 114/1 – 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych), a wadium 11 500,00 PLN;
3) dla działki nr 114/5 – 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), a wadium 9 000,00 PLN.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Po-
wiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium 
– nieruchomość nr . . . .  w Kluczkowicach”.
Termin wpłacenia wadium upływa 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1400.
Przetarg ustny odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Opolu 
Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl lub tel. 81 827 61 22.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu rolnego niezabudowanego oznaczonego w ewiden-
cji gruntów dla obrębu 18-Kluczkowice jako działka nr 1315/4 o powierzchni 11,3966 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00054003/8.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. 
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubel-
skie nieruchomość nr ew. 1315/4 przeznaczona jest pod tereny rolne.
Cena wywoławcza i wadium: 
cena wywoławcza wynosi: 615 000,00 PLN (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych), a wadium 61 500,00 
PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Po-
wiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium 
– nieruchomość w Kluczkowicach”.
Termin wpłacenia wadium upływa 25 maja 2017 r.  o godz. 1400.
Przetarg ustny odbędzie się dnia 29 maja 2017 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., 
ul. Lubelska 4, pok. 301. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl lub tel. 81 827 61 22.
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kredytów oraz pożyczek pienięż-
nych.

Na stronie Nie daj się nabrać. 
Sprawdź, zanim podpiszesz 
możesz uzyskać wiele przydat-
nych informacji oraz zapoznać 
się z przykładami   nieuczciwych 
praktyk stosowanych przez para-
banki i firmy pożyczkowe. 

Iwona Giza
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wynosi np. 10%. Zwróć uwagę 
na wszelkie opłaty dodatkowe 
(opłata przygotowawcza, dodat-
kowe ubezpieczenia, prowizja), 
jak również ewentualne kary fi-
nansowe za opóźnienie w spłacie. 
Ograniczenie dotyczące maksy-
malnego oprocentowania nie do-
tyczy innych kosztów pożyczki.

5. Sprawdź  jakiego zabezpie-
czenia wymaga firma udzielają-
ca pożyczki. Wartość przyjętego 
zabezpieczenia powinna być ade-
kwatna do wartości udzielonej 
pożyczki. Należy pamiętać, że 
w  przypadku braku terminowej 
spłaty zobowiązania konsekwen-
cją może być utrata zabezpiecze-
nia, gdyż pożyczone pieniądze 
muszą zostać zwrócone.

6. Zapoznaj się z warunkami 
ubezpieczenia kredytu lub po-
życzki. 

7. Pamiętaj, że masz prawo 
do odstąpienia od umowy, bez 
podawania przyczyny i  bez po-
noszenia dodatkowych kosztów, 
w  terminie 14 dni od daty jej 
zawarcia. W takiej sytuacji jesteś 
zobowiązany zwrócić otrzymaną 
kwotę pożyczki/kredytu, nato-
miast kredytodawca ma obowią-
zek zwrócić pobrane od ciebie 
opłaty.

Na stronie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów 
znajdują się informacje, wskazu-
jące, gdzie można uzyskać bez-
płatną pomoc.

Na stronie Komisji Nadzoru 
Finansowego możesz bezpłatnie 
sprawdzić czy firma oferująca Ci 
pożyczkę nie znajduje się na liście 
ostrzeżeń publicznych w zakresie  
prowadzenia działalności polega-
jącej na gromadzeniu środków 
pieniężnych w  celu udzielania 

Zanim podpiszesz umowę 
o kredyt lub pożyczkę dokładnie 
sprawdź warunki, na jakich jest 
ona oferowana

1. Dokładnie zapoznaj się 
z  umową oraz wszystkimi za-
łącznikami. Jeżeli   przedstawio-
ne  dokumenty są niezrozumiałe, 
powinieneś   zadać   dodatkowe 
pytania lub   poprosić o   kopie 
dokumentów i  skonsultować je 
np. z członkami rodziny lub zna-
jomymi. 

2. Sprawdź podaną w  umo-
wie wartość RRSO. Rzeczywi-
sta Roczna Stopa Oprocento-
wania obrazuje całkowity koszt 
pożyczki w ujęciu procentowym 
w  skali rocznej. Należy pamię-
tać, iż RRSO uwzględnia oprócz 
oprocentowania także  wszystkie 
dodatkowe koszty pożyczki/kre-
dytu, dlatego jej wartość często 
znacznie przekracza oprocen-
towanie określone w  umowie. 
Wartość ta stanowi podstawową 
informację, która   musi zostać   
przekazana   konsumentowi. Jest 
to wskaźnik umożliwiający nam   
porównywanie z innymi ofertami 

3. Zwróć uwagę na maksy-
malną wysokość oprocento-
wania kredytów i  pożyczek. 
W  stosunku rocznym nie może 
ono być wyższe niż czterokrot-
ność stopy lombardowej Na-
rodowego Banku Polskiego.   
Obecnie  górna  granica  wynosi   
10 proc.

4. Pamiętaj, oprocentowanie 
kredytu to nie jedyny koszt 
kredytu. To dlatego pożyczki 
oferowane jako „0%” w  rzeczy-
wistości nie są bezpłatne. Rze-
czywisty koszt pożyczki „0%” 
może być dużo wyższy niż koszt 
pożyczki, której oprocentowanie 

Nie dajmy się nabrać na szybki kredyt lub pożyczkę

KONSUMENCIE,  POZNAJ SWOJE PRAWA

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Porad konsumenckich i infor-
macji prawnej w zakresie praw 
konsumenta udziela Powiato-
wy Rzecznik Konsumentów  
Iwona Giza.

Adres:
Starostwo Powiatowe  

w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4

piętro III, pok. 309

Godziny przyjęć konsumentów:
Poniedziałek i piątek:  

9.00 – 14.00

Telefon:
81 827 61 21
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W  dniu 10 lutego 2017 roku w  hali sportowej 
przy ZSZ w Opolu Lubelskim odbyły się VIII Tar-
gi Edukacyjne. Ofertę edukacyjną skierowaną do 
uczniów klas III gimnazjów przygotowały szkoły 
średnie oraz placówki oświatowe prowadzone przez 
Powiat Opolski:
• Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim,
• Zespół Szkół Zawodowych 

w Opolu Lubelskim,
• Zespół Szkół w Poniatowej,
• Zespół Szkół w Chodlu,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karczmiskach,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Opolu Lubelskim.
Tegoroczne Targi Edukacyjne łączyły w sobie pre-

zentację nowoczesnych technologii z  klimatycznie 
przestawionym światem minionej epoki. Każda 
ze szkół przygotowała stoiska promocyjne, ulotki 
z  ofertą edukacyjną, ekspozycje oraz tablice infor-
macyjne. 

Zwiedzający mogli min. obserwować pracę dru-
karki 3D, skonstruowanej przez uczniów Zespołu 
Szkół w Poniatowej. Dzięki stylizacjom przygotowa-
nym przez Zespół Szkół Zawodowych zwiedzający 
mogli się przenieść w świat lat 20-tych. W niezwykle 
klimatycznie zaaranżowanych wnętrzach hotelu, ka-
wiarni, salonu fryzjerskiego czy kwiaciarni młodzież 
w strojach z minionej epoki prezentowała swoje za-
wodowe umiejętności.  Kolejki chętnych ustawiały 
się do przy stanowisku Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Opolu Lubelskim, gdzie każdy mógł 
wykonać test zainteresowań i predyspozycji zawodo-
wych. Wszystkim uczestnikom czas umilała muzyka 
dochodząca z głośników LO w Opolu Lubelskim.

Magdalena Kramek-Pietras

VIII Targi Edukacyjne


