
Grudzień 2020 Nr 3 (75) * egzemplarz bezpłatny

MILIONY ZŁOTYCH NA SZPITALW OPOLU LUBELSKIM

KOLEJNE DROGI POWIATOWEWYREMONTOWANE

DOPŁATY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH





3OPOLSKA GAZETA POWIATOWA I grudzień 2020

Wydawca:
Zarząd Powiatu
w Opolu Lubelskim

Adres Redakcji:
24-300 Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 22 60
e-mail: gazeta@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

Foto:
Zasoby własne
str. 16 - Robert Woś

Druk:
Drukarnia Standruk
tel. 81 740 25 35

Wnumerze:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych / str. 2

Wywiad z Wicestarostą / str. 4

Nowe drogi w powiecie / str. 5

Nowe parkingi przy miejscach użyteczności publicznej/ str. 6

Dotacje dla Ochotniczych Strazy Pożarnych / str. 6

Symboliczne otwarcie dróg finansowanych
z Funduszu Dróg Samorządowych / str. 8

Nowy kolonoskop dla szpitala w Poniatowej / str. 9

Droga Opole - Poniatowa - podpisanie listu intencyjnego / str. 10

Droga Chruślina – Zadole będzie przebudowana / str. 11

Prawie 100 tysięcy pomocy dla rodzin zastępczych / str. 12

45 lat pełnych muzyki - Jubileusz chóru „Szczygiełki” / str. 13

Remont w Ognisku Pracy Pozaszkolnej / str. 13

Akcja # sadzimy / str. 14

Laureaci konkursu „Rolnik z Lubelskiego 2020” wyłonieni / str. 14

70 - lecie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego "SAZAN” w Opolu Lubelskim / str. 15

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego / str. 15

Kolejni żołnierze ochotnicy z powiatu opolskiego / str. 16

Spektakl pt. „W hołdzie bohaterskim PowstańcomWarszawy”/ str. 17

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie opolskim / str. 18

Dzieci z Wałowic w Pałacu Prezydenckim / str. 27

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość
zast�kają do Waszych drzwi a Nowy Rok

przy�iesie pomyślność i szczęście.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności w Nowy� 2021 Roku

życzą

Starosta Opolski

Dariusz Piot�owski

Wicestarosta

Janusz Złot�cha



4

Szpital w Poniatowej, to
chyba najważniejszy temat
ostatnich lat w powiecie
opolskim. Panie wicestaro-
sto, czy mieszkańcy w jakiś
sposób odczują zmiany w
szpitalu? Będzie lepiej niż
było?

Trzeba pamiętać, że funk-
cjonowanie szpitala jest uza-
leżnione od kontraktu z NFZ.
Ten kontrakt jest oczywiście
coraz wyższy, ale koszty ta-
kże rosną i wyjście na zero
jest czymś naprawdę trud-
nym. Służba zdrowia w
naszym kraju nigdy nie była
wystarczająco dofinansowy-
wana. Niemniej jako Zarząd
Powiatu razem z Powiatowym
Centrum Zdrowia prowadzimy
działania mające na celu po-
prawę sytuacji w szpitalu. Za-
trudniona została nowa kadra,
zakupiony został nowy sprzęt
medyczny. Myślę, że sytuacja
związana z koronawirusem
opóźniła nasze plany napra-
wcze.

Czy pandemia koronawi-
rusa mocno uszczupliła fi-
nanse powiatu? Czy trzeba
zrezygnować z jakichś in-

Współpraca jest kluczem do sukcesu
rozmowa z Wicestarostą Opolskim Januszem Złotuchą

westycji lub mocno ogra-
niczyć wydatki?

Z tego co widzę to powiaty,
ze względu na specyfikę
wpływów do budżetu ucie-
rpiały nieco mniej niż gminy.
Braki w budżecie są, ale czas
na podsumowania i ewentua-
lną korektę kierunków jeszcze
przyjdzie, dlatego jak na razie
działamy normalnie. Oczy-
wiście niepokój jest i sytuacja
za kilka miesięcy może być o
wiele gorsza. Niemniej w tym
momencie prowadzimy wszel-
kie inwestycje zgodnie z har-
monogramem.

W listopadzie 2018 roku
objął Pan funkcję wicesta-
rosty. Jak ocenia Pan ten
czas? Co ważnego udało
się zrealizować?

Ten czas minął bardzo
szybko i oczywistym jest, że
dużą uwagę poświęcaliśmy
szpitalowi. Ale samorząd to
nie tylko szpital. W ciągu tego
czasu mierzyliśmy się z wielo-
ma wyzwaniami. Cala sytu-
acja związana z COVID-19
spowodowała, że praktycznie
każda jednostka zaczęła fun-
kcjonować inaczej i trzeba

było zaplanować pracę ina-
czej niż zwykle. Teraz już
wszystko wraca do normy.
W 2019 r. reforma oświaty
spowodowała, że musieliśmy
się przygotować na przyjęcie
podwójnego rocznika, a przy-
gotowanie się do przeprowa-
dzenia matur w tym roku było
oczywiście inne niż zwykle.

Dużo też inwestujemy,
między innymi w infrastruktu-
rę drogową. Korzystamy, ze
środków zewnętrznych
i współpracujemy z innymi sa-
morządami. Znalezienie od-
powiedniego bilansu między
wydatkami bieżącymi i inwe-
stycjami, a wpływami do bu-
dżetu jest niezwykle ważne.

Jest pan nie tylko wice-
starostą, ale także radnym
powiatowym z Wilkowa. Ja-
kie inwestycje szykują się
dla tej gminy?

W chwili obecnej dobiega
końca położenie nowego
chodnika o długości 630 me-
trów w Wilkowie, od kościoła
w stronę Dobrego. W na-
stępnym roku planujemy prze-
budowę drogi Kosiorów –
Wilków. Zakładane jest także
położenie nowej nawierzchni
w Rogowie oraz budowa
chodnika w Szczekarkowie.
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Nowe inwestycje drogowe
Remont dróg Ratoszyn –

Grądy oraz Chodel – Ra-
toszyn rozpoczął się w tym
roku.

Dodatkowo wykonany zo-
stał remont mostu w Ratoszy-
nie. Przebudowanych zo-
stanie ogółem 5 odcinków
dróg o łącznej długości ponad
7,5 kilometra. Wartość inwe-
stycji to ponad 4 miliony
złotych, z czego 60% to dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Starosta Opolski Dariusz Pio-
trowski – „Bardzo się cieszę,
że udało się nam dostać dofi-
nansowanie z FDS-u na prze-
budowę tych odcinków dróg.
Pierwotnie były one na liście
rezerwowej zadań funduszu,

lecz dzięki naszemu uporowi
i konsekwencji wprowadzi-
liśmy je w etap realizacji, która
rozpoczęła się w tym roku”.

Radna powiatowa Berna-
rda Giza – Małecka - „Info-
rmacja o remontach tych dróg
jest niezwykle budująca.

Jako radna zabiegałam od
początku kadencji wraz z wó-
jtem o wpisanie ich na listę za-
dań przeznaczonych do reali-
zacji. Ten sukces jest nie-
wątpliwie wynikiem dobrej
współpracy Rady Powiatu ze
Starostą Opolskim oraz Wó-
jtem Chodla.”

Wójt Chodla Przemysław
Kowalski – „Jestem bardzo
wdzięczny Staroście i Zarzą-
dowi Powiatu Opolskiego za
starania mające na celu przy-
śpieszenie przebudowy tych
dróg. Mam nadzieję, że
w przyszłości współpraca bę-
dzie układała się równie po-
myślnie i kolejne odcinki dróg
powiatowych przebiegających
przez gminę Chodel również
zostaną wyremontowane.”

B Ś.

Na różnym etapie realizacji są prace remo-
nty dróg powiatowych w gminie Poniatowa.

Rozpoczęły się prace na ulicy Kraczewickiej,
z kolei dobiegły do końca roboty na drodze Kowala
- Spławy. "To kolejne inwestycje drogowe w po-
wiecie opolskim, które wpisują się w długoletni
projekt modernizacji dróg powiatowych. Łącznie to
blisko 5 kilometrów odcinków dróg o łącznej wa-
rtości ponad 3,5 milionów złotych. Wszystko w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dzięki
współpracy władz Powiatu Opolskiego z Burmi-
strzem Poniatowej " - mówi Starosta Opolski Da-
riusz Piotrowski.
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Nowe parkingi przy miejscach użyteczności publicznej
Remont parkingu przy Komendzie
Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim.

Opolscy policjanci doczekali się
w końcu parkingu z prawdziwego zda-
rzenia. Poprzedni będący w bardzo
złym stanie został zastąpiony nową na-
wierzchnią o powierzchni prawie 700
metrów kwadratowych. Dodatkowo wy-
konano poszerzenie parkingu o dwa
metry na całej jego długości

Przebudowa placu przy Zespole Szkół w Poniatowej
Została wylana warstwa nowej nawierzchni przed

Zespołem Szkół w Poniatowej. To dobra wiadomość dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przebudowa placu przy remizie OSP
w Wandalinie

Została wylana pierwsza warstwa no-
wej nawierzchni przed remizą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wandalinie. Wiado-
mość ta na pewno ucieszy mieszkańców
Wandalina i druhów - ochotników.

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Przekazanie dotacji dla

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ratoszynie. Fundusze te
mają być przeznaczone na
zakup motopompy pływającej
"Niagara Plus".

Przekazanie dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osinach. Środki te maja po-

móc w modernizacji garażu
dla nowego samochodu rato-
wniczo - gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Noworąblowie, w gminie
Karczmiska to kolejna jedno-
stka z powiatu opolskiego,
która otrzymała dotację od
Starosty Opolskiego. Tym ra-

zem na projekt „Modernizacja
drogi dojazdowej do garażu
OSP w Noworąblowie”.

„OSP są bardzo ważne dla
mieszkańców szczególnie w
czasach kiedy coraz częściej
mają miejsca anomalie pogo-
dowe, a walka z żywiołem jest
bardzo niebezpieczna. To

6 OPOLSKA GAZETA POWIATOWA I grudzień 2020



7OPOLSKA GAZETA POWIATOWA I grudzień 2020

Strażacy ochotnicy często są
pierwsi na miejscu zdarzenia
i niosą niezbędną pomoc.
Jest to bardzo ważne ogniwo
w społeczności wiejskiej, któ-
rego nie może zabraknąć,
a wręcz muszą być oni doce-
niani, mobilizowani i wspiera-
ni” – mówił starosta Dariusz
Piotrowski.

Remont drogi był możliwy
dzięki środkom przyznanym
przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Powiat Opolski oraz środkom
własnym OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kowali Pierwszej, w gminie
Poniatowa to kolejna jedno-
stka z powiatu opolskiego,
która otrzymała wsparcie fi-
nansowe na zakup nowego
samochodu ratowniczo -
gaśniczego z napędem 4x4.
„To bardzo ważna inwestycja
w bezpieczeństwo na terenie
Gminy Poniatowa oraz Powia-
tu Opolskiego. W sytuacjach
kryzysowych każda jednostka
ma obowiązek wyjazdu do
pożaru i powinna mieć mo-
żiwość skutecznej pomocy.
Nie inaczej jest w przypadku
OSP w Kowali Pierwszej,
która bardzo prężnie działa,
a ten zakup będzie ogromnym
wsparciem w zakresie zabe-
zpieczenia mienia oraz życia
mieszkańców szczególnie
w tej części gminy" - mówił
Starosta Opolski Dariusz Pio-
trowski.

Jego zakup będzie możliwy
dzięki środkom przyznanym
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie, Ko-
mendę Główną PSP w Wa-
rszawie, Gminę Poniatowa,
Powiat Opolski oraz środkom
własnym OSP, a także zbió-
rkom i darowiznom.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pusznie Godowskim,
w gminie Opole Lubelskie to
kolejna jednostka z powiatu
opolskiego, która otrzymała
wsparcie finansowe na zakup
samochodu ratowniczo -
gaśniczego.

„Wszyscy doskonale wie-
my, jak ważne jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa sobie
i swoim najbliższym. Wielką
rolę odgrywają w tym wszelkie
służby, wśród których nieoce-
nionym wsparciem są zastępy

strażaków- ochotników. Nowy
samochód to spełnienie ma-
rzeń druhów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pusznie
Godowskim. Dzięki niezwykłej
aktywności własnej oraz
wsparciu samorządów do re-
mizy trafił samochód ratowni-
czo - gaśniczy” - mówił Staro-
sta Opolski Dariusz Piotro-
wski.

Pozyskany przez straża-
ków pojazd to średni samo-
chód ratowniczo - gaśniczy
marki Star. Wartość całkowita
pojazdu to 45 tysięcy złotych.
Jego zakup był możliwy dzięki
środkom własnym OSP w wy-
sokości 20 tysięcy złotych
oraz wsparciu finansowemu
pochodzącemu z budżetów
Powiatu Opolskiego oraz
Gminy Opole Lubelskie.

B. Ś.



Symboliczne otwarcie dróg finansowanych
z Funduszu Dróg Samorządowych

Przy Szkole Podstawowej
w Niezdowie miało miejsce sy-
mboliczne przecięcie wstęgi
z okazji zakończenia przebudowy
wszystkich dziesięciu odcinków
dróg w Gminie Opole Lubelskie
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

W uroczystości udział wzięli:
Starosta Opolski Dariusz Piotro-
wski, Burmistrz Opola Lubelskie-
go Sławomir Plis, Wiceminister
Finansów Piotr Patkowski, Poseł
na Sejm RP Przemysław Czarnek,
Senator RP Stanisław Gogacz oraz
liczni goście.

„W ciągu niespełna dwóch
lat, dzięki wsparciu z Funduszu

„Skala inwestycji drogowych w gminie Opole Lubelskie jest fa-
ktycznie imponująca. Cieszę się, że bardzo dobra współpraca z Burmi-
strzem Sławomirem Plisem pomaga w realizacji zadań ułatwiających
codzienne życie mieszkańcom gminy i powiatu. Tym bardziej, że
w dniu dzisiejszym jesteśmy przy drodze łączącej dwie gminy powiatu
opolskiego, Opole Lubelskie i Łaziska. Pragnę też podziękować posłowi
Czarnkowi i ministrowi Patkowskiemu za wspieranie naszych starań
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych" - mówił Starosta Dariusz Pio-
trowski.

Dróg Samorządowych, mogliśmy
przeprowadzić inwestycje w in-
frastrukturę drogową w całej
gminie na niespotykaną dotąd
skalę. Łącznie z drogami powia-
towymi wykonanych zostało ok.
50 km dróg. Bez dobrej współpr-
acy ze Starostą Opolskim takie
efekty działań byłby niemożliwe”
mówi Sławomir Plis, Burmistrz
Opola Lubelskiego.

Dzięki dofinansowaniu jakie
Gmina Opole Lubelskie pozyskała

w ubiegłym roku z Funduszu
Dróg Samorządowych, wyre-
montowanych zostało 10 odci-
nków dróg o łącznej długości
11,5 km. Koszty remontów wy-
niosły blisko 11 mln zł, z czego
wartość dofinansowania z FDS to
7 468 271,00 zł. Wszystkie re-
monty zostały zakończone zgo-
dnie z przewidzianym harmono-
gramem prac.

B.Ś.
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Dzięki przyznanemu dofi-
nansowania z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwości Powiat Opolski
zakupił nowoczesny sprzęt dia-
gnostyczny, który w dniu 26
sierpnia 2020 roku został prze-
kazany do Powiatowego Cen-
trum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu
Lubelskim.

Do Pracowni Endoskopii
w szpitalu w Poniatowej trafił
warty ponad 50 tysięcy złotych
kolonoskop - urządzenie oparte
na technice światłowodowej słu-
żące do diagnostyki chorób jelita
grubego. To kolejna inwestycja
zdrowotna w powiecie opolskim
usprawniająca działalność Po-
wiatowego Centrum Zdrowia
i poprawiająca komfort badań
pacjentów.

Zakupiony sprzęt medyczny
pozwoli na podniesienie jakości
udzielanych świadczeń w zakre-
sie badań endoskopowych do-
lnego odcinka układu pokarmo-
wego, usprawni diagnostykę
i umożliwi leczenie chorych.

Starosta Dariusz Piotrowski
„Chcę bardzo podziękować Panu
Posłowi Janowi Kanthakowi za
pomoc w uzyskaniu tego dofi-
nansowania. Zakup tego sprzętu
był niezbędny dla Powiatowego
Centrum Zdrowia. Przyczyni się
to istotnie do polepszenia jakości
usług medycznych dla pacje-
ntów z naszego powiatu. Jest to
kolejne z naszych działań mające
na celu uzdrowienie opolskiej
służby zdrowia.”

Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Gabriel Maj „Ta inwe-
stycja wydaje się szczególnie
ważna w obliczu wzrostu zacho-
rowalności na schorzenia prze-
wodu pokarmowego i zapotrze-
bowanie na diagnostykę chorób
tego odcinka. Nowy kolonoskop
pozwoli nam na jeszcze większą
precyzję i skuteczność w wykry-
waniu zmian w jelicie grubym”

W uroczystym przekazaniu
sprzętu udział wzięli: Poseł Jan
Kanthak, Starosta Opolski Da-
riusz Piotrowski, Burmistrz Opo-
la Lubelskiego Sławomir Plis,
Burmistrz Poniatowej Paweł
Karczmarczyk oraz Prezes Powia-
towego Centrum Zdrowia Ga-
briel Maj.

B.Ś.

lek. Grzegorz Borek - Kierownik Oddziału
Chirurgicznego z Pododdziałem Gineko-
logii Operacyjnej oraz Pododdziałem Oto-
laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim:

„Kolonoskopię powinno się wykonywać
w ramach badań profilaktycznych w kierunku
wczesnego wykrywania raka jelita grubego
i zmian przedrakowych w postaci gruczola-
ków (polipów). Kolonoskopia połączona
z endoskopową polipektomią jest najsku-
teczniejszą metodą zmniejszającą zapada-
lność na raka jelita grubego.”

Szpital w Poniatowej zakupił nowy kolonoskop

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.



Droga Opole - Poniatowa
- podpisanie listu intencyjnego

Rozpoczęły się starania
w sprawie przebudowy dro-
gi wojewódzkiej nr 832 Wola
Rudzka - Poniatowa -
Krężnica Okrągła.

Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski, Burmistrz Opola
Lubelskiego Sławomir Plis
oraz Burmistrz Poniatowej
Paweł Karczmarczyk podpi-
sali list intencyjny w sprawie
współpracy w zakresie reali-
zacji inwestycji polegającej na
przebudowie w/w drogi wo-
jewódzkiej.

Jednocześnie przedstawi-
ciele tych trzech samorządów
wystosowali pismo do Ma-
rszałka Województwa Lube-
lskiego Jarosława Stawiar-
skiego z wnioskiem o zabe-
zpieczenie w budżecie Wo-
jewództwa Lubelskiego na rok
2021 środków finansowych
na wykonanie tej przebudowy.

Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski - "Wsłuchując się
w głosy mieszkańców powiatu
opolskiego rozpoczęliśmy sta-
rania o jak najszybszą prze-
budowę tej jakże istotnej
drogi, której obecny stan te-

chniczny pozostawia wiele do
życzenia".
Burmistrz Opola Lubelskiego
Sławomir Plis - "Wspólna ini-
cjatywa trzech samorządów
czyli Powiatu Opolskiego oraz
Gmin Opole Lubelskie i Po-
niatowa zakłada partycypację
w kosztach przebudowy dro-
gi, której remont leży w kwestii
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Lublinie".

Burmistrz Poniatowej Paweł
Karczmarczyk - "Jest to nie-
zwykle istotna arteria komuni-
kacyjna w naszym regionie.
Zarówno ze względu na usy-
tuowanie Szpitala w Poniato-
wej jak i tranzyt w kierunku
Lublina czy komunikację
między Opolem i Poniatową".

B.Ś.
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Droga Chruślina – Zadole będzie przebudowana
W siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Opolu Lubelskim
Starosta Opolski Dariusz Piotro-
wski podpisał umowę z wykona-
wcą na remont dróg powia-
towych w gminie Józefów nad
Wisłą.

Tym razem będzie to projekt
inwestycyjny pod nazwą „Prze-
budowa ciągu drogowego dróg
powiatowych nr 2636L Wrzelo-
wiec -Chruślina - Idalin dł. 3,260
km i 2637L Józefów n. Wisłą -
Chruślina - Wierzbica dl. 3,323
km”

„Konsekwentnie realizujemy
plan przebudowy przynajmniej
100 kilometrów dróg powiato-
wych do 2023 roku. Obecnie już
55 kilometrów odcinków dróg
zostało wyremontowanych bądź
jest w trakcie przebudowy” po-
dkreśla Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski.

„Jest to ważna inwestycja
drogowa w powiecie opolskim.
To, że ma miejsce w gminie Józe-
fów nad Wisłą tym bardziej mnie
raduje jako reprezentanta mie-
szkańców tej gminy w Zarządzie
i Radzie Powiatu” mówi Członek
Zarządu Powiatu Tomasz Kapica.

„Remont tej drogi, która zo-
stała cześciowo zniszczona po-
dczas tegorocznej nawałnicy po
prostu należał się mieszkańcom.
Cieszy mnie fakt, że mogłem
dołożyć małą cegiełkę w budowę

nowej nawierzchni” dodaje ra-
dny Paweł Grabek.

„Kieruję słowa uznania dla
naszych władz za remont tej dro-
gi. Ułatwi to codzienne życie
mieszkańcom naszych terenów”
mówi radny Adam Adamczyk.
„Wielkie podziękowania w imie-
niu mieszkańców Chruśliny
składam Staroście Dariuszowi
Piotrowskiemu i Marszałkowi Ja-
rosławowi Stawiarskiemu. Bez
ich wsparcia remontu tej drogi
by nie było. Trzeba ich także do-
cenić, że osobiście pofatygowali
się obejrzeć skutki zerwania
chmury w naszej wsi” dodaje
sołtys Irena Kręcisz.

Przebudowane zostaną dwa
odcinki dróg o łącznej długości
ponad 6,5 kilometra. Szczególnie
cieszy fakt przebudowy drogi
w Chruślinie, która została po-
ważnie zniszczona podczas cze-
rwcowej nawałnicy.

Wartość inwestycji to blisko
3,4 miliona złotych, z czego 60%
to dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. Pozostałe
środki pochodzą z budżetów Po-
wiatu Opolskiego oraz Gminy
Józefów nad Wisłą. Planowane
zakończenie inwestycji to lipiec
2021 roku.

W spotkaniu oprócz Starosty
Opolskiego uczestniczyli również
Członek Zarządu Powiatu Tomasz
Kapica, Radny Powiatowy Paweł
Grabek, Radny Gminy Opole Lu-
belskie oraz Sołtys Zadola Adam
Adamczyk, Sołtys Chruśliny Irena
Kręcisz oraz pracownicy Wy-
działu Inwestycji i Gospodarki
Mieniem i przedstawiciele wyko-
nawcy.

B.Ś.



Prawie 100 tysięcy pomocy dla rodzin zastępczych

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Opolu Lubelskim
doszło do symbolicznego prze-
kazania pomocy dla rodzin za-
stępczych z powiatu opolskiego.

Pomoc ta była możliwa
dzięki umowie zawartej między
Powiatem Opolskim, a Wojewo-
dą Lubelskim w ramach Projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój lata 2014-2020
– Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym, PI 9iv:
Ułatwianie dostępu do przy-
stępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socja-
lnych świadczonych w interesie
ogólnym.

Głównym celem projektu
jest zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutków wystą-
pienia COVID-19 w obszarze
pieczy zastępczej. Realizacja celu
nastąpiła poprzez wzmocnienie
rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka w zakresie be-

zpiecznej realizacji zadań tych
podmiotów w okresie epidemii
COVID-19.

„Chodzi nam przede wszy-
stkim o wyrównanie szans w do-
stępie do edukacji, również tej
zdalnej, dzieci i młodzieży z ro-
dzin zastępczych, aby mogły
w komfortowych warunkach
uczyć się i rozwijać” mówił Sta-
rosta Opolski Dariusz Piotrowski

Wojewoda Lubelski przeka-
zał Powiatowi Opolskiemu środki
finansowe w łącznej kwocie
95.852,00 zł z przeznaczeniem
na zakup: laptopów oraz śro-
dków ochrony indywidualnej
w postaci: maseczek jednora-
zowych, rękawiczek i płynów do
dezynfekcji. Powiat Opolski na
warunkach porozumienia prze-
kazał Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Opolu Lube-
lskim z siedzibą w Poniatowej
w/w środki finansowe na realiza-
cję Projektu.

W ramach otrzymanych
środków finansowych Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu Lubelskim z siedzibą

w Poniatowej dokonało zakupu:
29 laptopów wraz z oprogramo-
waniem w ramach pomocy
w organizacji zdalnego nauczania
dla dzieci przebywających w ro-
dzinnej pieczy zastępczej oraz
1560 sztuk maseczek jednora-
zowych, 7850 sztuk rękawiczek
i 259 litrów środków dezynfeku-
jących.

W spotkaniu oprócz starosty
opolskiego udział wzięli prze-
dstawiciele Powiatowego Ce-
ntrum Pomocy Rodzinie w Opolu
Lubelskim z siedzibą w Poniato-
wej oraz członkowie rodzin za-
stępczych.

B.Ś.
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Trwają prace remontowe
przy ostatniej tegorocznej inwe-
stycji Powiatu Opolskiego.
Tym razem jest to zadanie inwe-
stycyjne pod nazwą „Adaptacja
sali gimnastycznej na salę ko-
ncertową Ogniska Pracy Poza-
szkolnej w Poniatowej etap I”.
Jego realizacja możliwa była
dzięki uchwale Sejmiku Wo-
jewództwa Lubelskiego w spra-
wie udzielenia pomocy fina-
nsowej w formie dotacji. W jej
efekcie z budżetu Województwa
Lubelskiego udzielono pomocy
finansowej w wysokości 70 ty-
sięcy złotych. W ramach prac re-
montowych ułożony zostanie
m.in nowy parkiet i wykonana
zostanie izolacja akustyczna. Pra-
ce mają być zakończone do
końca roku.

„Pragnę podziękować Wice-
marszałkowi Wojciechowskiemu

za przyznanie tej dotacji. Od-
ciążyło to w dużym stopniu bu-
dżet powiatu opolskiego i tak
bardzo napięty w tym trudnym
dla wszystkich roku. Inwestycja
ta, która mam nadzieję, że będzie
kontynuowana w przyszłym roku,
na pewno poprawi komfort dzieci
uczestniczących w zajęciach”
mówi Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski.

„Bardzo dobrze się stało, że do-
chodzi do wymiany tego wieko-
wego parkietu i adaptacji tej sali
koncertowej. Poprzedni wygląd
nie przystawał do poziomu arty-
stycznego reprezentowanego
przez podopiecznych Ogniska
Pracy Pozaszkolnej” dodaje
Członek Zarządu Powiatu Michał
Kramek.

B.Ś.

Remont w Ognisku Pracy Pozaszkolnej

45 lat pełnych muzyki - Jubileusz chóru „Szczygiełki”
Rok jubileuszowy – 45 lat

pracy artystycznej Danuty i Wi-
tolda Danielewiczów oraz po-
niatowskich zespołów muzy-
cznych – chórów „Szczygiełki”
i zespołu muzyki dawnej „Scho-
lares Minores pro Musica An�-
qua”, a także innych formacji
muzycznych działających
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Poniatowej, obfituje w wiele
ciekawych i innowacyjnych
przedsięwzięć muzycznych.

Zespoły z Poniatowej, jako
Ambasador Lubelszczyzny, go-
dnie reprezentują województwo
od 45 lat na arenie międzynaro-
dowej. Danuta i Witold Danie-
lewiczowie, w małej miejsco-
wości stworzyli ogromny kombi-
nat muzyczny, swoiste centrum
kultury dla dzieci i młodzieży
z województwa lubelskiego (do
tej pory z zajęć skorzystało około
trzy tysiące dzieci i młodzieży
z ponad 100 miejscowości). Pod
okiem profesjonalistów ucznio-

wie szlifują głosy (indywidualnie
oraz w chórze), uczą się gry na
instrumentach (flety, skrzypce,
wiolonczela, gitara, mandolina,
fortepian) oraz tańca. Od począ-
tku istnienia placówka stawiała
na wysoki poziom artystyczny
i szybką prezentację zdobytych
umiejętności, dzięki czemu
uczestnicy mieli nie tylko info-
rmację zwrotną, ale też zyskiwali
motywację do dalszej pracy pre-
zentując swoje umiejętności na
scenie od najmłodszych lat, czy
w to w chórach „Szczygiełki”, czy

w zespole muzyki dawnej „Scho-
lares Minores pro Musica An�-
qua”, Orkiestrze Smyczkowej
„KOS, kapeli folkowej „Czarne
Bociany”, czy w zespole rocko-
wym „Junior Band” lub innych
grupach instrumentalnych.

Przez 45 lat istnienia ze-
społów pilny kronikarz naliczył
ponad 3500 koncertów na pol-
skich i międzynarodowych sce-
nach (123 zagraniczne tournee).

Fragment artykułu Pani
Małgorzaty Kacprzak-Kamińskiej



Laureaci konkursu
„Rolnik z Lubelskiego 2020” wyłonieni

Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski oraz Burmistrz Opola
Lubelskiego Sławomir Plis wzięli
udział w ramach ogólnopolskiej
akcji #sadziMY.

30 sadzonek, które gmina
Opole Lubelskie otrzymała
z Nadleśnictwa Kraśnik, zostało

Akcja
#sadziMY

posadzonych wczoraj w parku
miejskim w Opolu Lubelskim.

Tak jak w poprzednim roku
leśnicy rozdawali wszystkim
chętnym sadzonki drzew. Inicja-
torem ogólnopolskiej akcji był
Prezydent RP Andrzej Duda wraz
z małżonką Agatą Kornhauser-
Dudą.

Do tegorocznej akcji #sadzi-
MY leśnicy przygotowali aż mi-
lion sadzonek. W tym roku

w ramach akcji można było
otrzymać dęby, jodły i świerki,
modrzewie, lipy, sosny w zale-
żności od regionu.

Drzewa zasadzili także Za-
stępca Burmistrza Waldemar
Gogół i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim
Dariusz Stachowicz w asyście
dzieci z klasy 6D ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Opolu Lu-
belskim.

B.Ś.

Przedstawiciel powiatu opolskie-
go,Marcin Kłudka z Nietrzeby, gmina
Józefów nad Wisłą, zajął II miejsce
w kategorii sadownictwo w konku-
rsie "Rolnik z Lubelskiego 2020”.

Pan Marcin Kłudka prowadzi go-
spodarstwo rolne o powierzchni 18
hektarów, z czego 16 to sady jabło-
niowe. W gospodarstwie wdrażane
są innowacyjne rozwiązania i techno-
logie produkcji. Nasadzenia stanowią
odmiany preferowane przez krajowe
i zagraniczne rynki zbytu.

Sady założone są z wysokiej ja-
kości materiału szkółkarskiego, kwali-
fikowanego wolnego od chorób.
Gospodarstwo posiada chłodnię
przechowalniczą. która mieści 400
ton jabłek w atmosferze kontrolowa-
nej.

B.Ś.
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70 - lecie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego "SAZAN"
w Opolu Lubelskim

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
"SAZAN" w Opolu Lubelskim obchodziło
w tym roku 70 - lecie istnienia. W obchodach
uczestniczyli między innymi Wicestarosta
Opolski Janusz Złotucha oraz Burmistrz Opola
Lubelskiego Sławomir Plis. Uroczystości
towarzyszyły zawody wędkarskie. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.

B.Ś.

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego
42 wędkarzy wzięło udział

w Drużynowych Zawodach Wędka-
rskich o Puchar Starosty Opolskiego
Dariusza Piotrowskiego.

Turniej odbywał się na Zbiorniku
Wodnym w Opolu Lubelskim w kate-
goriach grunt oraz spławik. Organiza-
torem zawodów było Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 48 „SA-
ZAN” w Opolu Lubelskim.

Pierwsze miejsce zajęła para
Jacek Barwiński oraz Piotr Urbański.
Drugie miejsce przypadło Arturowi
Barwińskiemu oraz Pawłowi Flasi-
ńskiemu. Podium zamknęła para
Piotr Chyła oraz Marcin Rodzik.

W konkurencji na największą
rybę w kategorii spławik wygrał Piotr
Urbański za leszcza o dłogości 47 cm.

W konkurencji za największą rybę
w kategorii grunt triumfował Tomasz
Kuś za karpia – 45 centymetrów.

B.Ś.



2 września 2020r. 94 ocho-
tników, w tym 31 kobiet stawiło
się przed bramą koszar 22 Bata-
lionu Lekkiej Piechoty w Dębli-
nie, aby wstąpić w szeregi
2 Lubelskiej Brygady Obrony
Terytorialnej im. mjr. Hieronima
Dekutowskiego ps. „ Zapora” .

Nabór ochotników z zacho-
waniem reżimu sanitarnego ro-
zpoczął się od dopełnieniu
formalności ewidencyjnych i
śniadaniu na stołówce żołnierski-

walki. Zwieńczeniem ich szesna-
stodniowego szkolenia podsta-
wowego był egzamin, tzw. „pętla
taktyczna” i uroczysta przysięga,
która odbyła się 27 września br.
na kompleksie wojskowym 2
LBOT na Majdanku w Lublinie.
Tym samym kolejna grupa żołni-
erzy zasiliła szeregi kompanii
opolskiej 22 blp.

Robert Woś
WOT

ej. Następnie ochotnicy po po-
braniu sortów mundurowych
i wyposażenia przeszli test oceny
potencjału sprawności fizycznej
i przystąpili do egzaminu z wy-
chowania fizycznego. Przez kole-
jne dni pod okiem doświadczon-
ych instruktorów zgłębiali wo-
jskowe rzemiosło, wykonując
strzelanie oraz ucząc się technik
SERE (umiejętność przetrwania
w izolacji na terenie wroga),
działań taktycznych, terenozna-
wstwa i podstaw medycyny pola

Kolejni żołnierze ochotnicy z powiatu opolskiego
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Spektakl pt.

„W hołdzie bohaterskim PowstańcomWarszawy”

11 września 2020r. w Zespole
Szkół w Poniatowej odbył się spe-
ktakl pt. „W hołdzie bohaterskim
PowstańcomWarszawy”.

W przedstawieniu postawiono
pytanie, dlaczego Polacy bronią od
wieków Boga, Honoru i Ojczyzny
przed agresywnymi sąsiadami.

Powstanie Warszawskie to dzi-
siaj wydarzenie o charakterze nieo-
mal mitycznym, niosące ze sobą
uniwersalne przesłanie o potrzebie
wolności,a także mówiące o cenie,
którą trzeba za tą wolność zapłacić.
Śmierć dzieci walczących w ruinach
stolicy jest czymś niezwykle przej-
mującym. Spektakl w wykonaniu
aktorów Warszawskich: Piotra Cy-
rwusa, Mai Barełkowskiej, Łukasza
Cyrwusa, Daniela Skrzypczaka, Pauli-
na Kulasa pokazał, że wciąż pamię-
tamy o młodych bohaterach.

Po zakończeniu widowiska mło-
dzież została zaproszona do udziału
w dyskusji oraz odbył się konkurs do-
tyczący problematyki Powstania
Warszawskiego i treści prezentowa-
nych na scenie.

Nagrody wręczył Pan Michał
Kramek Członek Zarządu Powiatu,
który jest równocześnie Prezesem
Stowarzyszenia Niezłomna Polska
Dobre Słowo, które było organizato-
rem całego wydarzenia. Zadanie zo-
stało współfinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej.

B.Ś.
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W związku z koniecznością
przeciwdziałania zagrożeniom
związanym z COVID-19 oraz
zgodnie z zaleceniami Ministe-
rstwa Sprawiedliwości, Staro-
sta Opolski informuje iż:

realizacja zadań z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradni-
ctwa obywatelskiego od 2 listo-
pada 2020 roku do odwołania
odbywa się w sposób wyłączają-
cy bezpośrednią obsługę intere-
santów, a więc za pośredni-
ctwem środków porozumiewa-
nia się na odległość (np. tele-
fon, e-mail, komunikatory inte-
rnetowe).

Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działal-
ość gospodarczą niezatrudnia-
jącą innych osób w ciągu
ostatniego roku.

Co istotne, przed uzyska-
niem nieodpłatnej pomocy
w postaci porady zdalnej bene-
ficjent nie jest zobowiązany do
złożenia pisemnego oświadcze-
nia, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy pra-
wnej, a osoba fizyczna - prze-
dsiębiorca nie musi składać
oświadczenia o niezatrudnianiu
innych osób w ciągu ostatniego
roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
� poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzysta‐
nia z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności
mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
� przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o prze‐
prowadzenie mediacji;
� przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowa-
nia mediacyjnego w sprawie karnej;
� przeprowadzenie mediacji;
� udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwie-
rdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
� sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy
do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
� zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje
przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dosto‐
sowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej upra-
wnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZASIE EPIDEMII

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
� poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą upraw‐
nioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, admini‐
stracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
� wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej proble‐
mu prawnego, lub
� sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się post-
ępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
� nieodpłatną mediację, lub
� sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracy-
jnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku fina-
nsowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
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Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
można skorzystać po wcześniejszym umówieniu porady:

- pod numer telefonu:81 458 10 31
- e-mailem: npp@opole.lublin.pl

- na stronie internetowej powiatu opolskiego
www.opole.lublin.pl

w zakładce „Zapisy na bezpłatne usługi”.

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 81 458 10 31.

Na terenie powiatu opolskiego funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa,
które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego.

Poniżej zamieszcza się listę poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu opolskiego
według tematyki.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
można skorzystać w następujących godzinach:



LISTA JEDNOSTEK
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
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6 października Pierwszą Damę odwiedziły dzieci ze wsi
Wałowice w województwie lubelskim. Podczas spotkania na
tarasie Pałacu Prezydenckiego młodzi ludzie podzielili się
z Małżonką Prezydenta swoją pasją do tradycji regionalnych.
Ubrani w ludowe stroje zaprezentowali znane przyśpiewki,
mówili o bitwie kulinarnej „Tradycja kontra nowoczesność” czy
święcie produktu regionalnego.

Pierwsza Dama, która kilka dni wcześniej uczestniczyła
w gali konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” w Lublinie
opowiedziała o potrawach, które rywalizowały tam w katego-
riach na najlepszą szarlotkę oraz na najlepsze produkty i po-
trawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane
z wykorzystaniem lubelskich jabłek.

Małżonka Prezydenta pytała swoich gości o szkołę i naukę,
dzieci mówiły o warsztatach plastycznych i wyjazdach, szkolny-
ch kolegach i planach na przyszłość.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Wałowice dzieci przekazały na ręce ks. Kapelana różaniec wy-
konany z drewnianych paciorków przez lokalnego artystę.

Tekst i zdjęcia:

h� ps://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywno-
sc/art,787,mali-pasjonaci-tradycji-regionalnych-z-wizyta-w-
palacu-prezydenckim.html?�clid=IwAR2EtBXEPB72aZNR-
GO7o7rWAitdNu13AMELZq5hLTe5oEy8F7YCpvNN9_nE

Dzieci z Wałowic
w Pałacu Prezydenckim
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