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Rozmowa z Dariuszem Piotrowskim,
starostą powiatu opolskiego

JESTEŚMY SKUTECZNI

Panie Starosto, minęło półtora roku
pańskiego urzędowania. Jak Pan oce-
nia ten czas?

Przede wszystkim był to czas wy-
tężonej pracy. Powierzenie mi tej zaszc-
zytnej funkcji od początku traktowałem
jako wielkie wyzwanie dla moich umiejętn-
ości, doświadczenia i kompetencji. Doda-
tkowo zdawałem sobie sprawę jak duże
były oczekiwania mieszkańców powiatu
opolskiego związane z moim wyborem.
Stąd tak jak wspomniałem na początku,
jeśli się chce osiągnąć sukces trzeba się
wziąć do ciężkiej pracy.

Zwłaszcza, że często rzeczywistość z
którą się spotykamy odbiega od naszego
wyobrażenia o niej. Dlatego na początku
kadencji musieliśmy zdiagnozować sytua-
cję powiatu opolskiego. Nie było to łatwe,
ponieważ diagnoza ta musiała być prze-
prowadzona na wielu płaszczyznach będ-
ących w zainteresowaniu powiatu. To
jednak już jest przeszłość.

Po tym co widać i co się dzieje na
drogach powiatu opolskiego, można
stwierdzić, że poprawa infrastruktury
drogowej należy do tych zadań.

Jest mnóstwo odcinków dróg powia-
towych, które nie były remontowane od
kilkudziesięciu lat. Stąd też uznaliśmy, że
inwestycje drogowe będą naszym priory-
tetem.

Z zestawień, liczb i statystyk jasno
wynika, że ten rok jest rekordowy pod
względem remontów dróg powiatowy-
ch.

Mamy 412 kilometrów dróg, a tylko w
tym roku trwają prace drogowe na blisko
40 kilometrach odcinków dróg. Więc bli-
sko 10% całości sieci drogowej w powie-
cie opolskim będzie wyremontowane w

Razem z innymi członkami zarządu powiatu udało
nam się zidentyfikować najważniejsze problemy
z jakimi borykają mieszkańcy powiatu opolskiego.
Dzięki tej analizie mogliśmy przystąpić do plano-
wania, a następnie realizacji zadań istotnych
z punktu widzenia mieszkańców.

bieżącym roku. Niektóre przebudowy, jak
w Darownem czy Radlinie już zostały za-
kończone i to kilka miesięcy przed termi-
nem. Pozostałe, także te planowane w
ujęciu dwuletnim, również zostaną
ukończone w tym roku.

W sumie koszt remontów w tym roku
wyniesie 21 milionów złotych. Z tego środ-
ki własne powiatu to 4 miliony złotych. Na-
jwiększe inwestycje to przebudowa dróg
w Skokowie (11,5 kilometra, za ponad 5,5
miliona złotych), przebudowa drogi Klucz-
kowice – Świdry – Zadole – Wandalin (po-
nad 8 kilometrów, koszt 5 milionów) oraz
droga Wrzelowiec – Kręciszówka – Pusz-
no Godowskie (9,5 kilometra, za prawie 5
milionów). Były też dwie duże inwestycje
na drodze Wilków – Zagłoba – Kosiorów
oraz na drodze Janiszów – Kosiorów –
Kamionka. To nasze największe, można
powiedzieć, że sztandarowe inwestycje w
tym roku.

Brzmi naprawdę imponująco. Zdra-
dzi Pan tajemnicę tego sukcesu?

Zdobycie dotacji, przygotowanie wnio-
sków, dokumentacji, a potem rozliczenia
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tak dużej ilości inwestycji oznaczało dla
nas ogrom pracy. Udało się dlatego, że
zajmował się tym naprawdę dobry zespół
ludzi.

Dzięki partycypacji kosztów 50% na
50% burmistrzowie Opola Lubelskiego i
Poniatowej oraz wójtowie Chodla i Łazisk
znacznie pomogli w osiągnięciu tego suk-
cesu.

W tym roku 40 kilometrów, a do
końca kadencji 100 kilometrów wyre-
montowanych dróg. Czy to prawda, że
są takie plany?

To oczywiste, że nie spoczywamy na
laurach. Już teraz mogę powiedzieć, że
właśnie finalizujemy kwestie związane z
uzyskaniem dofinansowania na przebu-
dowę dróg w Ratoszynie Drugim, Spław-
ach oraz ul. Kraczewicka. To kolejne
ponad 12,5 kilometrów za blisko 8 milio-
nów złotych, obejmujących również re-
mont mostu. Z kolei w przyszłym roku
czekają nas inwestycje drogowe w Kosio-
rowie, Rogowie i Wólce Polanowskiej
(Gmina Wilków) oraz Niezabitów- Zabor-
ze. I jeśli sprawdzą się zapowiedzi rząd-
owe o zwiększeniu o połowę dotacji w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych
to będziemy aplikować o kolejne środki.

Dla niektórych z nich mamy już doku-
mentację projektową, dla części będz-
iemy ją tworzyć. Tych mieszkańców,
którzy na realizacje postulatów muszą
czekać, prosimy jeszcze o odrobinę cier-
pliwości i wyrozumiałości. Jeżeli utrzyma-
my takie tempo inwestycji jak w tym roku,
to za 3 lata powinniśmy zakończyć prze-

budowę bardzo dużej części dróg powia-
towych.

Można tylko pogratulować. A co z
innymi aspektami funkcjonowania po-
wiatu?

Do najbardziej istotnych zadań, które
są na końcowym etapie procedowania na-
leży projekt „Nowoczesne szkoły zawodo-
we w Powiecie Opolskim”. Jego celem
jest zwiększenie szans uczniów szkół na
rynku pracy poprzez podniesienie jakości
kształcenia zawodowego, podniesienie
kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie
pracowni. W projekcie uczestniczą Zespół
Szkól Zawodowych im. Stanisława Konar-
skiego w Opolu Lubelskim oraz Zespół
Szkół w Poniatowej. Wartość projektu to
ponad 2 miliony złotych, a wartość dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego to 1 787 tysięcy złotych.

Złożyliśmy także wniosek na wykonanie
zadania inwestycyjnego „Zespół boisk
sportowych przy Zespole Szkół w Ponia-
towej”. Projekt ten ma być dofinansowany
z programu „Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej –
EDYCJA 2020” ogłoszonego przez Mini-
stra Sportu.

W ramach programu planowana jest
budowa dwóch boisk sportowych: jedne-
go do gry w piłkę nożną oraz drugiego
wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do
gry w piłkę siatkową oraz koszykówkę.
Dodatkowo zakładane jest wybudowanie
bieżni lekkoatletycznej oraz stanowiska
do skoku w dal. Szacowany koszt inwe-
stycji to ponad 2,4 miliona złotych. Dofi-
nansowanie jakie Powiat Opolski może
otrzymać wynosi 50 % kosztów kwalifiko-
wanych zadania.

W sumie możliwe będzie pozyskanie
funduszy zewnętrznych na oświatę i sport
w kwocie ponad 3 miliony złotych.

Nie są pewnie dla Pana nowością
zastrzeżenia mieszkańców wobec fun-
kcjonowania Wydziału Komunikacji
czy Szpitala w Poniatowej.

Dodatkowo pozyskaliśmy sprzęt do naukiDodatkowo pozyskaliśmy sprzęt do nauki
zdalnej dla szkół z powiatu opolskiego w postacizdalnej dla szkół z powiatu opolskiego w postaci
tabletów i laptopów na kwotę ponad 120 tysięcytabletów i laptopów na kwotę ponad 120 tysięcy
złotych.złotych.

Jesteśmy skuteczni, składamy wnioski i szu-
kamy pieniędzy gdzie tylko się da. Nie ukrywamy,
że do naszego sukcesu przyczynił się także Fun-
dusz Dróg Samorządowych. Wykorzystanie
szansy jaką dają programy rządowe i samorządu
województwa lubelskiego jest kluczem do reali-
zacji tak dużych inwestycji. Dodatkowym ele-
mentem była współpraca z samorządami
gminnymi.

Zarząd Powiatu razem z radnymi tworzy listę
dróg powiatowych, które trzeba zmodernizować
w następnych latach. To drogi biegnące po całym
powiecie, są na terenie wszystkich gmin. To są
drogi, o które zabiegali mieszkańcy.
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Droga w Darownem oddana do użytku
Zakończyły się prace przy bu-

dowie drogi 2619L – przebiega-
jącej przez Darowne. Budowa
obejmowała odcinek o długości
1093 metrów, a jej całkowity
koszt wyniósł 580 990 złotych.

Realizacja tego zadania była możliwa
dzięki uzyskaniu przez powiat dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 346 194 zł. oraz współpracy
Starosty Opolskiego Dariusza Piotrow-
skiego z Burmistrzem Opola Lubelskiego
Sławomirem Plisem, którzy wyłożyli pozo-
stałe fundusze z budżetów powiatu i gmi-
ny. 50% wkładu własnego stanowiło
dofinansowanie Powiatu Opolskiego, dru-
gie 50% wkładu własnego pokryła Gmina
Opole Lubelskie.
"Do kilku zakończonych już inwestycji

na drogach gminnych, teraz dochodzi ta-

kże pierwsza z zakończonych inwestycji
starostwa. Bardzo się cieszę, że prace
związane z poprawą infrastruktury drogo-
wej w gminie i powiecie przebiegają tak
sprawnie. Mam nadzieję, że już wkrótce
będziemy mogli wspólnie informować o
kolejnych zakończonych inwestycjach
drogowych" mówi Burmistrz Opola Lu-
belskiego Sławomir Plis.

B.Ś.

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIEINWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

Oczywiście mam świadomość, że nie
wszystko funkcjonuje tak jak powinno.
Akurat te dwa istotne dla mieszkańców
powiatu podmioty dostaliśmy w spadku w
nieciekawym stanie.

W Wydziale Komunikacji poczyniliśmy
kroki, zarówno pod kątem technicznym
jak i personalnym, które usprawniły pracę
tego wydziału. Mam na myśli przede
wszystkim wprowadzenie systemu kolej-
kowego, który znacznie usprawnił ob-
sługę interesantów.

Podobnie wygląda sytuacja w Powia-
towym Centrum Zdrowia. Wirus opóźnił

nasze poczynania związane z sanacją
spółki. Mimo to, widać już efekty naszych
działań. Trzeba podkreślić, że prezes Ga-
briel Maj zagwarantował szpitalowi bez-
pieczne przejście przez czas epidemii.
Teraz jest czas na kolejne etapy reorgani-
zacji jednostki tak by funkcjonował w od-
powiednich standardach. Zostanie zaku-
piony nowy sprzęt oraz pozyskani nowi le-
karze o wysokich kwalifikacjach.

Dlatego proszę mieszkańców powiatu
opolskiego o wyrozumiałość i pragnę pod-
ziękować za cierpliwość.

Starosta Dariusz Piotrowski, który moni-
toruje postępy robót mówi: „Jest to pierwsza
z naszych inwestycji drogowych zakończona w
tym roku. Droga w Darownem wymagała tak
naprawdę budowy od podstaw. Cieszę się, że
budowa tej drogi została tak szybko zrealizowa-
na. To kolejna inwestycja, która ułatwi życie
mieszkańcom powiatu opolskiego”.
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Przebudowa obejmie ponad 11 kilo-
metrów dróg, a jej całkowity koszt wynie-
sie 5 664 411 złotych. Realizacja tego
zadania była możliwa dzięki uzyskaniu pr-
zez lokalne władze dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie 3
380 008 złotych oraz współpracy Starosty
Opolskiego Dariusza Piotrowskiego z Bur-
mistrzem Opola Lubelskiego Sławomirem
Plisem, którzy wyłożyli pozostałe fun-
dusze z budżetów powiatu i gminy.

Starosta Dariusz Piotrowski mówi „Prace wy-
konywane są zgodnie z harmonogramem co tym
bardziej cieszy, gdyż droga ta nie była remontowa-
na od 50 lat. Dzięki dobrej współpracy z gminami
powiatu opolskiego wspólnie realizujemy ten wiel-
ki projekt inwestycyjny. Doskonale wiemy także
jak dużo dróg w powiecie opolskim wymaga re-
montu. Stąd też podczas obecnej kadencji samor-
ządu chcemy wyremontować ponad 100 kilo-
metrów odcinków dróg. Mamy nadzieję, że wszy-
stko szybko wróci do normy i będziemy mogli dalej
realizować nasze ambitne plany.”

Zakres prac, które obecnie są wykony-
wane na poszczególnych odcinkach dróg
obejmuje: roboty rozbiórkowe, wycinkę
drzew, roboty ziemne, wykonanie podbu-
dowy, wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Jezdnia będzie po-
szerzona do 5,5 metra, powstaną poboc-
za o szerokości 75 cm oraz zatoki autobu-
sowe. Część odcinków dróg będzie
kładziona od nowa. Termin ukończenia tej
inwestycji to sierpień 2020 roku.

Z kolei Burmistrz Sławomir Plis dodaje
„Wspólnie z Powiatem Opolskim zrealizu-
jemy w tym roku 37 km dróg na kwotę 21

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

mln złotych. Jest to działanie jakiego do
tej pory, na taką skalę, w naszej gminie
nie było. Doskonale zdaję sobie sprawę
ze skali potrzeb w zakresie remontów in-
frastruktury drogowej, zarówno na terena-
ch wiejskich gminy, jak również na terenie
powiatu, dlatego cieszę się, że aż 5 odcin-
ków dróg realizowanych przez powiat z
dofinansowaniem z FDS przebiega przez
teren gminy Opole Lubelskie. W tej sytua-
cji oczywiste stało się, że miasto powinno
wesprzeć finansowo te inwestycje i stąd
decyzja o przekazaniu 2,7 mln zł w tym
roku i ponad miliona zł w 2021 roku.”

B.Ś.

Trwają prace przy przebudo-
wie drogi 2622L – przebiegającej
przez Skoków, Puszno Godow-
skie, Puszno Skokowskie, Ludwi-
ków, Wandalin, Białowodę,
Kolonię Boby. Jest to flagowa in-
westycja drogowa w powiecie
opolskim w 2020 roku. Wraz z re-
montem drogi 2621L – Emilcin –
Skoków należy do zadania pier-
wszego w ramach programu „Pr-
zebudowa dróg powiatowych”.

Przebudowa drogi Skoków – Białowoda
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Trwają prace przy budowie
drogi 2634L – przebiegającej pr-
zez Kluczkowice - Świdry - Zadole
- Wandalin. Jest to kolejna inwe-
stycja drogowa w powiecie opol-
skim w 2020 roku. Należy ona do
zadania czwartego w ramach pro-
gramu „Przebudowa dróg powia-
towych”.

Budowa obejmie odcinek o długości
8,316 kilometrów, a jej całkowity koszt wy-
niesie ponad 5 milionów złotych. Realizac-
ja tego zadania jest możliwa dzięki
uzyskaniu przez lokalne władze dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowy-
ch w kwocie ponad 3 milionów złotych
oraz współpracy Starosty Opolskiego Da-
riusza Piotrowskiego z Burmistrzem Opola
Lubelskiego Sławomirem Plisem, którzy
wyłożyli pozostałe fundusze z budżetów
powiatu i gminy.

Starosta Dariusz Piotrowski, który na
bieżąco monitoruje postępy robót mówi
„Przebudowa tej drogi to jedna z trzech
naszych największych inwestycji drogow-
ych w tym roku. Te ponad 8 kilometrów
drogi pozwoli mieszkańcom miejscowości

Przebudowa drogi Kluczkowice - Świdry -
Zadole - Wandalin

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

przez które przebiega na lepszy komfort
komunikacyjny i wygodę w przemieszcza-
niu się. To też zasługa współpracy z Gmi-
ną Opole Lubelskie.”

Z kolei Burmistrz Sławomir Plis dodaje:
„W tym trudnym dla nas wszystkich cza-
sie, informacje o kolejnych, sprawnie re-
montowanych odcinkach dróg, są bardzo
pozytywne i optymistyczne. Chcę, tylko pr-
zypomnieć, że samorząd Opola Lubel-
skiego wspiera finansowo remonty
wszystkich odcinków dróg realizowane pr-
zez Powiat Opolski i przebiegające w gra-
nicach naszej gminy. Chciałbym, aby w
kolejnych latach ta współpraca była równ-
ie dobra i owocowała kolejnymi kilometra-
mi wyremontowanych dróg”.

B.Ś.

Remontowana jest także droga
nr 2626L Wrzelowiec – Kręc-
iszówka – Puszno Godowskie.
Jest to jedna z większych inwe-
stycji drogowych w powiecie
opolskim w 2020 roku. Należy
ona do zadania trzeciego w rama-
ch programu „Przebudowa dróg
powiatowych”.

Budowa obejmie odcinek o długości
9.507 kilometrów, a jej całkowity koszt wy-
niesie 4 972 335 złotych. Realizacja tego
zadania była możliwa dzięki uzyskaniu pr-
zez lokalne władze dofinansowania z
Funduszu Dróg Samorządowych w kwo-

Przebudowa drogi Wrzelowiec –
Kręciszówka – Puszno Godowskie

cie 2 962 368 złotych. Wkład Powiatu
Opolskiego to ponad milion złotych. Dofi-
nansowanie w takiej samej wysokości za-
pewniła Gmina Opole Lubelskie.

B.Ś.
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Zakończyły się prace przy przebu-
dowie drogi 2248L – przebiegającej pr-
zez Radlin. Jest to kolejna inwestycja
drogowa w powiecie opolskim w 2020
roku. Należy ona do zadania szóstego
w ramach programu „Przebudowa
dróg powiatowych”.

Przebudowa objęła odcinek o długości
950 metrów, a jej całkowity koszt wyniósł
533 421 złotych. Realizacja tego zadania
była możliwa dzięki uzyskaniu przez lokal-
ne władze dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie 314 832
złotych oraz współpracy Starosty Opol-
skiego Dariusza Piotrowskiego z Wójtem
Chodla Przemysławem Kowalskim, którzy
wyłożyli pozostałe fundusze z budżetów
powiatu i gminy.

Starosta Dariusz Piotrowski, który na
bieżąco monitoruje postępy robót mówi
„Jest to kolejna z naszych inwestycji
drogowych, tym razem zlokalizowana w
gminie Chodel. Doskonale wiemy jak
dużo dróg w powiecie opolskim wymaga
remontu. Stąd też staramy się współpra-
cować czy to z samorządem gminnym czy
z wojewódzkim. Jak widać przynosi to
efekty. Przebudowa drogi w Radlinie
i budowa obwodnicy Chodla to kolejne
inwestycje, które ułatwią życie
mieszkańcom powiatu.

Z kolei Wójt Przemysław Kowalski
dodaje „Mam nadzieję, że jest to dobry
początek współpracy ze Starostwem.
Mamy około 40 km dróg powiatowych w
bardzo złym stanie technicznym na
terenie naszej gminy, które powstały na
przełomie lat 60, 70 i od tamtej pory nie
przechodziły gruntownych remontów.
Remont sieci dróg powiatowych ze
względów finansowych rozłożony jest na
następne lata. Kolejna inwestycja
realizowana we współpracy z Powiatem
obejmuje odcinek długości 8,5 km, a
termin jej realizacji jest zaplanowany na
kolejny rok. Bardzo cieszy mnie
współpraca ze Starostą i Radą Powiatu.
Dziękuję za przychylne spojrzenie w
naszą stronę i liczę na więcej inwestycji w
Gminie Chodel."

B.ŚB.Ś..

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE
Przebudowa drogi

Chodel – Ratoszyn - Borzechów

Budowa dróg przebiegających przez Wilków –
Zagłobę – Łaziska oraz Janiszów – Kosiorów –

Kamionkę
Kończą się prace przy budo-

wie drogi nr 2605L – przebiega-
jącej przez Wilków – Zagłoba –
Łaziska oraz drogi nr 2624L – Ja-
niszów – Kosiorów – Kamionka.
Wykonano większość zakładan-
ych robót.

Do końca sierpnia powinny za-
kończyć się wszystkie prace. Jest to kole-
jna inwestycja drogowa w powiecie
opolskim w 2020 roku, tym razem prze-
biegająca przez dwie gminy: Opole Lu-
belski i Łaziska. Należy ona do zadania
drugiego w ramach programu „Przebudo-
wa dróg powiatowych”.
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Trwają prace przy budowie
drogi 2618L – przebiegającej pr-
zez Plizin i Dąbrowę Wronowską.
Jest to następna inwestycja dro-
gowa w powiecie opolskim w
2020 roku. Należy ona do zadania
siódmego w ramach programu
„Przebudowa dróg powiatowy-
ch”.

Przebudowa drogi Plizin – Dąbrowa Wronowska

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

Michał Kramek z Zarządu Powiatu i jednoc-
ześnie radny powiatowy z Poniatowej dodaje
„Każda informacja o kolejnych inwestycjach dro-
gowych jest bardzo budująca. Samorząd Poniato-
wej wspiera finansowo remont odcinka drogi
realizowany przez Powiat Opolski i przebiegający
w naszej gminie. Wierzę, że w kolejnych latach ta
współpraca będzie równie dobra i zaowocuje ko-
lejnymi odcinkami wyremontowanych dróg.”

Budowa obejmie odcinek o długości
1935 metrów, a jej całkowity koszt wynie-
sie 997 214 złotych. Realizacja tego zada-
nia była możliwa dzięki uzyskaniu przez
lokalne władze dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie
592 298 złotych oraz współpracy Starosty
Opolskiego Dariusza Piotrowskiego
z Burmistrzem Poniatowej Pawłem Kacz-

marczykiem, którzy wyłożyli pozostałe
fundusze z budżetów powiatu i gminy.

Starosta Dariusz Piotrowski, który na
bieżąco sprawdza postępy robót mówi
„Jest to kolejna z naszych inwestycji dro-
gowych, tym razem zlokalizowana w gmi-
nie Poniatowa. Droga Plizin – Dąbrowa
Wronowska była w bardzo złym stanie
i wymagała poważnego remontu.”

B.Ś.

Budowa obejmuje odcinki o długości
ponad 6,5 kilometrów, a jej całkowity
koszt wyniesie 3,4 miliona złotych. Reali-
zacja tego zadania była możliwa dzięki
uzyskaniu przez lokalne władze dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowy-
ch w kwocie ponad 2 milionów złotych.
Powiat dofinansował inwestycję w kwocie
686 tysięcy złotych, Gmina Opole Lubel-
skie dołożyła 464 tysiące złotych, a Gmi-
na Łaziska dorzuciła 224 tysiące złotych.

B.Ś.
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INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski
mówi „To bardzo ważna inwestycja
w naszym powiecie. Znacznie ułatwi i pr-
zyśpieszy komunikację w tej części po-
wiatu. Będzie to naprawdę duże
udogodnienie dla mieszkańców. Ta ob-
wodnica to też dowód jak ważna jest do-
bra współpraca wszystkich szczebli
samorządu, zaczynając od gminnego, po-
przez powiatowy kończąc na wojewódzk-
im. Dlatego też pragnę podziękować
Wójtowi Chodla Przemysławowi Kowal-
skiemu i Marszałkowi Województwa Jaro-
sławowi Stawiarskiemu za pomoc
w staraniach o realizację tej inwestycji”.

Staroście wtóruje również radna Sej-
miku Województwa Lubelskiego Anna Ba-
luch, która również lobbowała za
powstaniem obwodnicy - „Jako radna Se-
jmiku wielokrotnie przejeżdżałam drogami
czy to w powiecie opolskim czy w kraśn-
ickim. Stąd z autopsji znałam potrzeby ko-
munikacyjne lokalnych społeczności. Od
dłuższego czasu sygnalizowałam władz-
om wojewódzkim konieczność budowy
obwodnicy Chodla stąd też tym bardziej
się cieszę, że inwestycja ta się rozpoc-
zęła.”

B.Ś.

Tak jak zapowiadał Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Lublinie
rozpoczęto budowę połączenia
drogi wojewódzkiej nr 833 z dro-
gą wojewódzką nr 747, zwaną ob-
wodnicą Chodla.

Inwestycja obejmuje budowę po now-
ym śladzie połączenia drogi wojewódzkiej
nr 833 z drogą wojewódzką nr 747 oraz
rozbudowę dróg nr 747 i 833 w strefie pro-
jektowanych skrzyżowań wraz z infra-

strukturą techniczną, budowlami i urzą-
dzeniami budowlanymi w miejscowości
Godów. Odcinek budowanej obwodnicy
Chodla wynosi niecały 1 km, odcinek dro-
gi wojewódzkiej nr 747 wynosi ponad pół
kilometra, a drogi wojewódzkiej nr 833
około 0,3 kilometra.

Za realizację tej inwestycji odpowiada
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Budowa obwodnicy ma się zakończyć
w tym roku.

Ruszyła budowa obwodnicy Chodla
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INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

Ustawą z 23 października 2018 r. o Fun-
duszu Dróg Samorządowych powołany został
nowy mechanizm wsparcia dla jednostek sa-
morządu terytorialnego, realizujących inwe-
stycje na drogach samorządowych. Fundusz
Dróg Samorządowych (FDS) stanowi komplek-
sowy instrument wsparcia realizacji zadań na
drogach zarządzanych przez jednostki samor-
ządu terytorialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstawania nowoczesnej i
bezpiecznej infrastruktury drogowej na szcze-
blu lokalnym.
Środki Funduszu Dróg Samorządowych od 2019 roku przekazywane są na:

• dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
• dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,

powiatowych i gminnych.
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Ułatwienia dla interesantów
w Wydziale Komunikacji

Duże zmiany wWydziale Komunikacji Starostwa Opolskiego. Mają
one na celu ułatwić mieszkańcom naszego powiatu załatwianie
spraw związanych z kwestiami komunikacyjnymi.

W ostatnim czasie w Wydziale Komu-
nikacji, Transportu i Drogownictwa wpro-
wadzone zostały zmiany, które znacząco
wpłynęły na poprawę obsługi interesan-
tów:

Został zainstalowany i uruchomiony
system kolejkowy, dzięki któremu intere-
sanci mają możliwość rejestrowania wizy-
ty przez internet, nie tracąc czasu na
spędzanie wielu godzin w kolejce. Osoby,
które zarezerwowały wizytę za pomocą
systemu przychodzą do urzędu konkret-
nego dnia i o określonej godzinie, pobie-
rają bilet w biletomacie i zostają
przekierowane do stanowiska obsługi.
Całość przebiega szybko i sprawnie.
Dzięki wprowadzeniu systemu kolejkowe-
go nastąpił znaczny wzrost liczby obsług-
iwanych petentów w wydziale,

Na każdym stanowisku obsługi zain-
stalowane zostały terminale płatnicze.
Płatność kartą bezpośrednio na stanowi-
sku skraca czas obsługi i ułatwia petento-
wi załatwienie sprawy na miejscu, bez
konieczności dokonywania płatności w
kasie. Od momentu zainstalowania termi-
nali średnia dzienna suma wpłat dokony-
wanych za ich pomocą to ok. 3 tys. zł,

Na potrzeby interesantów kasa Staro-
stwa Powiatowego została przeniesiona
na I piętro, naprzeciwko Wydziału Komu-
nikacji. Jest to duże ułatwienie, zwłaszcza
dla osób starszych, które nie muszą już
wchodzić na III piętro budynku,

Członek Zarządu Powiatu Michał Kra-
mek dodaje z kolei – „Każdy, kto próbował
zarejestrować samochód wie co tu się
działo. Kolejki, chaos, długi czas oczeki-
wania na załatwienie sprawy. Po prostu
koszmar dla zwykłego człowieka.”

B.Ś.

Nowy zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji
Piotr Kocoń mówi - „Wsłuchując się zarówno w skargi
jak i oczekiwania naszych mieszkańców tworzymy
Wydział Komunikacji dostosowany zarówno technolo-
gicznie do naszych czasów jak i potrzeb ludzi.”
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Laptopy warte 70 tysięcy złotych
dla uczniów szkół prowadzonych

przez Powiat Opolski
Starosta Opolski Dariusz Piotrow-

ski wziął udział w przekazaniu zakupio-
nych przez Powiat Opolski 28 laptopów
wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
na kwotę 70 tysięcy złotych.

Jest to duże wsparcie dla placówek
oświatowych z Powiatu Opolskiego, które
nie dysponują odpowiednim sprzętem,
niezbędnym w obecnej sytuacji do zdal-
nego nauczania. Trafiły one do:

• Zespołu Szkół w Poniatowej,
• Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Opolu
Lubelskim,
• Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Konarskiego w Opolu
Lubelskim,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Karczmiskach,
• Zespołu Szkół w Chodlu.
„Niestety nie wszyscy uczniowie dy-

sponują sprzętem, który pozwala na nau-
kę zdalną. Dlatego laptopy trafią do osób
najbardziej potrzebujących. W obecnym
czasie, kiedy realizacja zajęć edukacyjny-
ch opiera się na wykorzystaniu metod i
technik kształcenia na odległość, takie
wsparcie dla potrzebujących uczniów jest

ogromnie przydatne” – mówi Starosta Da-
riusz Piotrowski.

Zakup został sfinansowany w 100% ze
środków UE w ramach programu opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, a dotyczy wsparcia Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego. W dniu 9 czerwca br. laptopy
zostały przekazane dyrektorom szkół. Do-
celowo trafią do uczniów, którzy mają
utrudniony dostęp do nauki zdalnej. Po
zakończeniu projektu sprzęt zostanie po-
zostanie w szkołach z przeznaczeniem na
realizację zadań dydaktycznych. Wszyst-
kim uczniom życzymy miłego użytkowan-
ia, efektywnej nauki oraz wielu sukcesów.

B.Ś.

Tablety dla uczniów powiatu opolskiego
W ramach akcji „Lubelskie

Wspiera Uczniów” zorganizowa-
nej przez Zarząd Województwa
Lubelskiego do powiatu opol-
skiego trafiło 59 tabletów o war-
tości ponad 53 tysięcy złotych.

Celem tej akcji było wsparcie szkół,
w tym placówek z Powiatu Opolskiego,
które nie dysponują odpowiednim sprzęt-

em, niezbędnym w obecnej sytuacji do
zdalnego nauczania.

Pomoc ta kierowana jest do uczniów
klas 8 szkół podstawowych, klas matural-
nych oraz innych najbardziej potrzebując-
ych uczniów. Przekazaniem tabletów
poszczególnym uczniom zajęli się dyrek-
torzy właściwych szkół. Co ważne, tablety
są wyposażone w kompletne oprogramo-
wanie oraz bezpłatny dostęp do internetu
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„Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w tym za-
kresie są dużo większe. Jestem jednak przekonany,
że te kilkadziesiąt tabletów pomoże młodym lud-
ziom dobrze przygotować się do czekających ich
egzaminów. Pragnę także serdecznie podziękować
Panu Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu w
imieniu własnym oraz uczniów którzy już korzystają
z tych urządzeń.” – mówi Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski.

50 tysięcy złotych dla Powiatowego Centrum Zdrowia
w Opolu Lubelskim

Poseł na Sejm RP Jan Kanthak
spotkał się w Opolu Lubelskim ze
Starostą Opolskim Dariuszem
Piotrowskim i Burmistrzem Opo-
la Lubelskiego Sławomirem Pli-
sem.

Wizyta parlamentarzysty związana
była z otrzymaniem przez Powiat Opolski
dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-

nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymanie
dofinansowania było możliwe dzięki umo-
wie Starosty Dariusza Piotrowskiego z Mi-
nistrem Sprawiedliwości. Dzięki temu do
Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu
Lubelskim trafi wart ponad 50 tysięcy złot-
ych kolonoskop - oparte na technice św-
iatłowodowej urządzenie służące do
diagnostyki chorób jelita grubego.

B.Ś.

na okres 3 miesięcy. Sprzęt został przeka-
zany starostom wszystkich powiatów wo-
jewództwa lubelskiego w celu rozdyspo-
nowania go na szkoły prowadzone przez
powiaty i gminy według wykazów opraco-
wanych przez Departament Kultury, Edu-
kacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego.

B.Ś.

Starosta Dariusz Piotrowski „Chcę bardzo podziękować Panu
Posłowi Janowi Kanthakowi za pomoc w uzyskaniu tego dofinan-
sowania. Fundusze te pomogą na zakup sprzętu jakże niezbędn-
ego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Przyczyni się to istotnie do
polepszenia jakości usług medycznych dla pacjentów z naszego
powiatu. Jest to kolejne z naszych działań mające na celu sanację
opolskiej służby zdrowia. Pokazuje to jak ważna jest współpraca na
różnych szczeblach administracji.”.
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Powiatowe Centrum Zdrowia w czasie epidemii
Szpital w Poniatowej został

wzorowo zabezpieczony i w cza-
sie epidemii w ograniczonym za-
kresie, ale jednak działał. Takie
słowa można było usłyszeć od
wicestarosty opolskiego Janusza
Złotuchy.

Bardzo dużą pomoc starostwo jako
właściciel szpitala otrzymało od Burmistr-
zów Opola Lubelskiego i Poniatowej –
Sławomira Plisa i Pawła Kaczmarczyka.
W ramach tej pomocy zakupiono między
innymi środki ochrony osobistej oraz dyfu-
zory, jakże pomocne do odkażania po-
mieszczeń szpitalnych. W ocenie
wicestarosty przez ten ciężki czas udało
się zarządowi szpitala i starostwu wyjść
obronną ręką.

„Gdyby nie zaistniała sytuacja z koro-
nawirusem bylibyśmy jako właściciele sz-
pitala po reorganizacji tej placówki.

Niebawem dojdziemy do stanu, który poz-
woli na prężną działalność oddziałów sz-
pitalnych. To już będzie szpital pracujący
w nowych standardach. Zakupiony nowy
sprzęt, pozyskanie nowych lekarzy to jest
to co zostanie zagwarantowane naszym
pacjentom.”

Z kolei Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Gabriel Maj dodaje „Robiliśmy
wszystko co w naszej mocy, żeby placów-
ka funkcjonowała jak w normalnych cza-
sach. Pod względem wsparcia sanita-
rnego uzyskaliśmy dużą pomoc od władz
lokalnych. Ponadto sami prowadziliśmy
działania remontowe oraz infrastruktural-
ne. Pragnę przypomnieć, że także udało
nam się pozyskać dofinansowanie na za-
kup nowych karetek czy kolonoskopu.
Gdyby nie ograniczenia związane z epi-
demią bylibyśmy na pewno w lepszej sy-
tuacji. Niemniej sytuacja w PCZ zmierza
w dobrym kierunku”

B.Ś.

„Zarząd spółki i władze starostwa z panem Dariuszem Pio-
trowskim na czele zagwarantowali bezpieczne przejście przez
czas trwania epidemii. Mamy nadzieję, że wszystko wróci jak
najszybciej do normalności. Za mankamenty tej sytuacji prze-
praszamy pacjentów i dziękujemy za cierpliwość” – dodaje wi-
cestarosta.

Prawie 17 milionów złotych dla
przedsiębiorców z powiatu opolskiego
w ramach Tarczy Antykryzysowej

Olbrzymi strumień pieniędzy
trafia do przedsiębiorców z po-
wiatu opolskiego poszkodowany-
ch przez sytuację związaną
z koronawirusem.

W ramach trzech instrumentów walki
ze skutkami kryzysu złożono już 2357
wniosków o pomoc. Z tego 1845 wnio-
sków o niskoprocentową pożyczkę dla mi-
kroprzedsiębiorców, 330 wniosków na

dofinansowanie do kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsięb-
iorców nie zatrudniających pracowników
oraz 182 wnioski na dofinansowanie
kosztów wynagrodzeń pracowników za-
trudnionych przez mikro, małe lub średnie
firmy.

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski
„To dobrze, że te pieniądze trafiają do pr-
zedsiębiorców z powiatu opolskiego.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Iwona Dudziak

Duża grupa z nich praktycznie z dnia na
dzień została pozbawiona dochodów.
Mam nadzieję, że ta pomoc pozwoli im na
pokrycie bieżących zobowiązań. Jednoc-
ześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu z
nich, zwłaszcza tych co wynajmują lokale,
największym problemem jest zapłacenie
czynszu. Dlatego też apeluję do wynajmu-
jących lokale o przychylne podejście do
najemców, takie które pozwoli Wam wszy-
stkim przetrwać ten trudny czas.”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Iwona Dudziak „Instrumenty te cieszą się
tak ogromnym zainteresowaniem wśród
przedsiębiorców, że znaczna część pra-
cowników urzędu zajmuje się tylko ich
rozpatrywaniem. Do połowy czerwca wy-
płaciliśmy już ponad 9 miliony złotych po-
mocy. W związku z tak dużym zainte-
resowaniem i skalą kryzysu, pozyskana
przez nas kwota 13 milionów złotych była
nie wystarczająca. Dlatego też złożyliśmy
wniosek o dodatkowe środki w wysokości
4 miliony złotych.”

B.Ś.

Budowa zespołu boisk
przy Zespole Szkół w Poniatowej

Powiat Opolski złożył wniosek
na wykonanie zadania inwestycy-
jnego „Zespół boisk sportowych
przy Zespole Szkół w Poniato-
wej”. Projekt ten ma być dofinan-
sowany z programu „Sportowa
Polska – Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej –
EDYCJA 2020” ogłoszonego pr-
zez Ministra Sportu.

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski
„Głównym problemem w Zespole Szkół
Poniatowej jest brak odpowiedniej infra-
struktury sportowej umożliwiającej prowa-
dzenie zajęć wychowania fizycznego oraz
organizację międzyszkolnych zawodów
sportowych. Dodatkowo istniejące obiekty
sportowe nie są przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością. Skutkuje to ogra-
niczoną możliwością organizacji zajęć
sportowych, niską jakością oferty sporto-



OPOLSKA GAZETA POWIATOWA I lipiec 202017

wej zajęć pozalekcyjnych, brakiem aktyw-
ności ruchowej wśród młodzieży, a co za
tym idzie pogarszającą się sprawnością fi-
zyczną wśród uczniów”.

Członek Zarządu Powiatu Wojciech
Furtak „W ramach programu planowana
jest budowa dwóch boisk sportowych: jed-
nego do gry w piłkę nożną oraz drugiego

wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do
gry w piłkę siatkową oraz koszykówkę.
Dodatkowo zakładane jest wybudowanie
bieżni lekkoatletycznej oraz stanowiska
do skoku w dal”.

Inwestycja zawiera ponadto wykona-
nie oświetlenia, przyłącza kanalizacji
deszczowej, budowę ciągów komunikacy-
jnych, ogrodzenia boiska oraz wszystkich
elementów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania obiektów sportowych.
Szacowany koszt inwestycji to ponad 2,4
miliona złotych. Dofinansowanie jakie Po-
wiat Opolski może otrzymać wynosi 50 %
kosztów kwalifikowanych zadania.

B.Ś.

PRZEGLĄD GMINNY
Gmina Opole Lubelskie w budowie

INWESTYCJE DROGOWE

Z Funduszu Dróg Samorządowych wy-
konanych zostanie 12 odcinków dróg
o łącznej długości ok. 13,5 km, na kwotę bli-
sko 13 mln zł. Wszystkie inwestycje odby-
wają się zgodnie z przewidzianym harmo-
nogramem prac.

Inwestycje drogowe, realizowane przez
Gminę Opole Lubelskie:

1. Wólka Komaszycka nr 108155L-995 mb
2. Kluczkowice Wieś G-108164L -950 mb.
3. ul. Graniczna we Wrzelowcu nr 108299L
– 462 mb.
4. Sewerynówka -Dębiny nr 108154L –
1768 mb.
5. Nowe Komaszyce nr 113478L – 995 mb.
6. Ożarów (do składowiska) nr 108166L–
950 mb.
7. Kluczkowice-Osiedle dz. Ew. 12,22 –
421 mb.
8. ul. Wiejska w Opolu – Grabówka – 1642
mb.
9. Dolna w Opolu – Niezdów nr 113477L –
2458 mb.
10. Góry Kluczkowickie nr 108165L – 797
mb
11. Góry Opolskie nr 108178L – 1169 mb.
12. Stare Komaszyce – 528 mb.

NA PODSTAWIE INFORMACJI Z GMIN POWIATU OPOLSKIGO
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DOTACJE DO DRÓG POWIATOWYCH

Gmina Opole Lubelskie współfinansu-
je także powiatowe inwestycje drogowe.
Na odcinki dróg powiatowych przebiega-
jących przez gminę Opole Lubelskie de-
cyzją Burmistrza i Rady Miejskiej
Starostwo otrzyma wsparcie finansowe
w wysokości 50% wkładu własnego.
Łącznie będzie to kwota ok. 3 mln zł. Od-
cinki dróg, które realizować będzie Staro-
stwo Powiatowe (w całości lub częściowo
przebiegające przez gminę Opole Lubel-
skie) przy wsparciu finansowym Gminy
Opole Lubelskie :

1. Przebudowa ciągu drogowego dróg po-
wiatowych: nr 2622L Opole Lubelskie –
Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km
2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km
i nr 2621L Emilcin - Skoków o dł 11,42 km

2. Przebudowa ciągu drogowego dróg po-
wiatowych: nr 2605L Wilków - Zagłoba -
Łaziska - do drogi nr 824 od km 17+699
do km 20+792 dł. 3,093 km, nr 2624L Ja-
niszów – Kosiorów – Kamionka o długości
6,609 km

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2626L
Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Go-
dowskie o długości 9,507 km

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2634L
Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wanda-
lin o długości 8,316 km

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2619L
Darowne - Poniatowa o długości 1,093 km

REWITALIZACJA,INFASTRUKTURA
SPORTOWA, TERMOMODERNIZACJA

Ponadto gmina rozpoczęła prace
budowlane przy rewitalizacji centrum mia-
sta. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 13
mln zł. Aktualnie trwają prace przy rewita-
lizacji małego targu i ul. Ogrodowej oraz
remonty lokali gminnych z przeznacze-
niem na Inkubator Aktywności (ul. Ogro-
dowa 9), Centrum Usług Społecznych (ul.
Stary Rynek 44) i utworzenie CentrumAk-
tywności Lokalnej (ul. Długa 17). Wkrótce
podpisana zostanie też umowa z wykona-
wcą na przebudowę skweru miejskiego.

Gmina przygotowuje się także
do rozbudowy infrastruktury sportowej.
„Pozyskaliśmy dofinansowanie na projekt
o wartości wartości blisko 3,5 mln zł z mi-
nisterialnego Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na budowę boiska do piłki nożn-
ej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Lipo-
wej. Będzie to doskonałe uzupełnienie
bazy sportowej dla mieszkańców i dla klu-
bów sportowych” mówi Burmistrz Sław-
omir Plis.

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis
„Realizujemy inwestycje drogowe praktycznie w każdej części
naszej gminy. Łącznie na terenie Gminy Opole Lubelskie wy-
konanych zostanie w ciągu dwóch lat ok. 50km dróg. To
działania na niespotykaną dotąd skalę, które są możliwe m.in.
Dzięki dobrej współpracy ze Starostą Opolskim Dariuszem
Piotrowskim. Samorząd Opola Lubelskiego dofinansowuje też
5 odcinków dróg powiatowych przebiegających przez teren
gminy”.

PRZEGLĄD GMINNY
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Inwestycje drogowe w Gminie Poniatowa
• Przebudowa drogi gminnej 108083L
ul. Leśniczówka w m. Poniatowa.
• Przebudowa drogi gminnej 108067L
w miejscowości Niezabitów, gmina Po-
niatowa.
• Przebudowa drogi gminnej 108045L
w m. Niezabitów gmina Poniatowa.
• Przebudowa drogi gminnej 108058L
w m. Poniatowa Kolonia, gmina Poniato-
wa.

Pozostałe zadania o łącznej długości
przebudowywanych dróg 3,72 km przewi-
dziane są do realizacji w 2021 roku, tj:
• Przebudowa drogi gminnej 108053L
w m. Kraczewice Rządowe, gmina Ponia-
towa.
• Przebudowa drogi gminnej 108055L
w m. Poniatowa Kolonia, gmina Poniato-
wa.

Łączna długość dróg podlegając-
ych przebudowie w ramach wyżej wy-
mienionych zadań to 12,25 km. Kwota
uzyskanego dofinansowania z FDS to
2 370 372,00 zł.

Burmistrz Poniatowej Paweł Karcz-
marczyk mówi: Na terenie Gminy Poniato-
wa zrealizowanych zostało wiele
inwestycji, których celem jest poprawienie
warunków życia mieszkańców. Podjęl-
iśmy działania związane z rozbudową in-
frastruktury publicznej: w tym remonty
dróg, chodników oraz parkingów. Z naszej
inicjatywy podpisana została umowa w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych.

Burmistrz Poniatowej
Paweł Karczmarczyk

Gmina rozpoczyna także ostatni
etap termomodernizacji opolskich szkół.
Dotąd zakończono termomodernizację
szkół w Wandalinie, Kluczkowicach, Sko-
kowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu
Lubelskim. Do wykonania pozostała ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej Nr
1 w Opolu Lubelskim która ruszy w naj-
bliższych tygodniach. Cały projekt
to koszt ponad 13 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Opole Lubelskie

Łączna długość dróg podlegając‐
ych przebudowie to 12,25 km. Kwota
uzyskanego dofinansowania z FDS
na wszystkie dziesięć odcinków to
2 370 372,00 zł

W 2020 roku realizowane będą na-
stępujące zadania o łącznej długości pr-
zebudowywanych dróg 8,53 km:
• Przebudowa dróg gminnych 108063L
i 108046L w m. Łubinów oraz 108064L w
m. Wólka Łubkowska - gmina Poniatowa
(droga w trakcie realizacji).
• Przebudowa drogi gminnej 108092L
ul. Sporniak w Poniatowej (droga w trak-
cie realizacji).
• Przebudowa drogi w m. Kowala Pier-
wsza i Kowala Druga, gmina Poniatowa.
• Przebudowa drogi gminnej 108068L
w miejscowości Niezabitów, gmina Po-
niatowa.

PRZEGLĄD GMINNY
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Gmina Karczmiska
W ramach Funduszu Dróg Sa-

morządowych w latach 2019 –
2020 Gmina Karczmiska realizuje
zadanie pn. „Poprawa bezpiec-
zeństwa w ruchu drogowym
w Gminie Karczmiska poprzez
przebudowę drogi gminnej nr
113494 L łączącej dwie miejsco-
wości - Karczmiska Pierwsze
i Karczmiska Drugie.

Przebudowa obejmuje ul. Starowiej-
ską w miejscowości Karczmiska Pierwsze
i Karczmiska Drugie na odcinku od km
0+000 do km 0+ 990, znajdującą się w
ciągu komunikacyjnym z drogą wojewód-
zką nr 824 i powiatową nr 2613.” Ul. Sta-
rowiejska stanowi bardzo ważny ciąg
komunikacyjny. W jej bezpośrednim sąs-
iedztwie znajduje się Przychodnia PANA-
CEUM, Apteka, sklepy spożywcze. Jest
drogą dojazdową do Urzędu Gminy Karc-
zmiska, Kościoła Parafialnego, cmentar-
za, Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Szkoły Podstawowej, Żłobka, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Przedszkola i innych
instytucji zlokalizowanych w tych miejsco-
wościach. Bardzo widocznym manka-
mentem drogi był brak chodnika i
odnawiające się ubytki asfaltu, widoczne
zwłaszcza po zimie.
W ramach robót wykonano:
• nową nawierzchnię asfaltową na dług-

ości 990 mb,

• wprowadzono elementy uspokojenia
ruchu poprzez budowę progów spo-
walniających z kostki betonowej,

• po stronie lewej wybudowano chodnik
• wzdłuż drogi wykonano zjazdy na po-

sesje mieszkańców i inne drogi,
• utwardzenie pobocza po stronie pra-

wej, nowe oznakowanie.
Koszt realizacji rzeczowej zadania wynosi
998 629, 56 zł brutto, z czego otrzymane
wsparcie z Funduszu Dróg Samorząd-
owych wynosi 599 177,00 zł.

W umowie z Wykonawcą robót ustalo-
no termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.
ale spodziewamy się wcześniejszego za-
kończenia przebudowy drogi, gdyż trwają
już prace wykończeniowe i stawiane jest
oznakowanie. Już teraz możemy bez-
pieczniej poruszać pieszo, korzystając z
chodnika, a jazda pojazdami mechanicz-
nymi jest płynniejsza.”

Gmina Poniatowa otrzymała prawie 2 mln
zł na przebudowę ponad 12 km dróg.
Ważne dla nas jest także bezpieczeństwo
i warunki do życia najmłodszych miesz-
kańców, dlatego podjęte zostały prace
związane z termomodernizacją budyn-
ków szkół oraz Przedszkola Miejskiego.
Na tym nie przystajemy i ciągle przygo-
towywane są kolejne wnioski o dofinan-
sowania na realizację inwestycji
gminnych. Chcemy odpowiedzieć na po-
trzeby wszystkich mieszkańców tak, by
żyło im się lepiej. Mam głęboką nadzieję,
że podjęte działania inwestycyjne przyc-

zynią się do rozwoju naszej gminy, przy-
ciągając w ten sposób inwestorów oraz
turystów.

Źródło: Urząd Miasta Poniatowa
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Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Nowaczek ( z lewej )

Przewodniczący Rady Gminy Jacek
Nowaczek mówi: Cieszę się, że moja
skromna osoba przyczyniła się do pozy-
skania środków finansowych z funduszu
dróg samorządowych na przebudowę ul.
Starowiejskiej. Miałem przyjemność jako
Przewodniczący Rady Gminy z rąk ówcz-
esnego Wojewody Lubelskiego Prof.
Przemysława Czarnka, promesę na dofi-
nansowanie przebudowy tej ulicy. Ta dro-
ga jest najbardziej uczęszczaną przez
mieszkańców całej gminy, dlatego kolej-
nym krokiem moim zdaniem winno być
dokończenie budowy chodnika w Karcz-
miskach Drugich. Bardzo ważnym winno
być dofinansowanie przez nas przebu-
dowy dróg powiatowych w Zaborzu i
Słotwinach a także budowa drogi gminnej
w Wolicy. Brak jest również chodnika na
ul. Nadrzecznej w Karczmiskach Pier-
wszych i konieczna jest budowa kanaliza-
cji w Wymysłowie.

Źródło: Urząd Gminy Karczmiska

Inwestycje w Gminie Łaziska

1. Przebudowa drogi gminnej nr
113477L w miejscowości Kamień, Ja-
niszów i Łaziska od km 0+000 do 5+978 –
Etap I od km 0+000 do km 0+862, Etap III
od km 3+082 do km 4+827 i Etap IV od km
5+802 do km 5+978. Wartość brutto prze-
budowy 2 357 925,19 zł, wysokość dotacji
z Funduszu Dróg Samorządowych 1 414
755,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji,
umowny termin zakończenia do 31 lipca
2020r.
2. Przebudowa drogi gminnej nr
113477L w miejscowości Kamień, Ja-
niszów i Łaziska od km 0+000 do 5+978 –
Etap II od km 0+862 do km 3+082. Sza-
cunkowa wartość brutto przebudowy
3 274 890,78 zł, wysokość dotacji z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 60 % war-
tości inwestycji. Zadanie zatwierdzone do
dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
3. Przebudowa drogi gminnej nr
108109L w miejscowości Zakrzów od km

0+350 do km 1+340 o długości 990,00
m.b. Szacunkowa wartość brutto przebu-
dowy 283 544,00 zł, wysokość dotacji z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
179 782,00 zł wkład własny Gminy Łazis-
ka 103 762,00 zł.

Wójt Gminy Łaziska
Karol Grzęda

PRZEGLĄD GMINNY
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Inwestycje w Gminie Wilków
Gmina Wilków zrealizowała

szereg istotnych dla mieszkańc-
ów naszej gminy inwestycji. Wie-
le zadań z uwagi na ograniczony
budżet zaplanowaliśmy do reali-
zacji na lata kolejne.

Bardzo ważne dla mieszkańców są
projekty związane z poprawą infrastruktu-
ry drogowej. Przy wyborze dróg kierowa-
liśmy się ich stanem technicznym, jak
również kryteriami wyboru zadań w kon-
kursach. Niestety nie wszystkie drogi,
które według nas oraz mieszkańców wy-

Inwestycje Gminne przewidziane do
realizacji w bieżącym roku:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
na realizację zadania p.n.:
a)Przebudowa drogi gminnej na działce o
nr ewid. 645/2 w miejscowości Kamień;
b) Przebudowa drogi gminnej na działce
o nr ewid. 391/2 w miejscowości Kamień;
c) Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Piotrawina odcinku 0,5 km (koło
stadionu);
d) Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Kamień - Kępa Gostecka etap Pla-
nowany koszt dokumentacji ok 20 tys. zł

2. Montaż kondensatora mocy biernej w
Szkole Podstawowej w Łaziskach – zada-
nie w trakcie realizacji na kwotę 15 tys. zł.
3. Budowa altany wiejskiej w miejsco-
wości Piotrawin. Planowany koszt ok.
10 000,00 zł

4. Termomodernizacja budynku świetlicy

wiejskiej w Braciejowicach. Planowany
koszt ok. 25 500,00 zł

5. Budowa kominka do ogrzewania bu-
dynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Łaziska. Planowany koszt ok. 20 tys. zł

6. Wykonanie nawodnienia boiska spor-
towego w Piotrawinie. Zadanie zrealizo-
wane za kwotę 18 tys. zł.

7. Budowa placu zabaw w miejscowości
Łaziska. Planowany koszt ok. 170 tys. zł

Źródło: Urząd Gminy Łaziska

magają remontu kwalifikują się do dofi-
nansowania. Zdaję sobie sprawę, że potr-
zeby w tym zakresie są duże i będziemy
starali się sukcesywnie zabiegać o dofi-
nansowanie na pozostałe drogi, które po-
winny zostać wyremontowane.

W ramach Funduszu Dróg Samorząd-
owych
W 2019 r. Gmina Wilków złożyła wnioski i
otrzymała dofinansowanie na niżej wy-
mienione zadania, które zrealizowano w
2020 r.
• Przebudowa drogi gminnej nr 128019L

w miejscowości Zastów Polanowski.

PRZEGLĄD GMINNY
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Głównym celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej Szkoły Pod-
stawowej w Rogowie. Wszystkie plano-
wane do realizacji działania w projekcie
wynikają bezpośrednio z audytów energe-
tycznych i służą znacznej poprawie efek-
tywności energetycznej budynku. Dzięki
wykonaniu projektu Szkoła Podstawowa
w Rogowie stanie się obiektem o niskim
zapotrzebowaniu na energię.

Wartość całego projektu: 817 605,35,
Wkład EFRR: 469 458,48

Zaplanowany do realizacji w 2020
roku jest również ważny dla najmłodszych
mieszkańców projekt realizowany bez ud-
ziału środków zewnętrznych:

Projekt: „Przebudowa części po-
mieszczeń Szkoły Podstawowej w Wilko-
wie z przystosowaniem na potrzeby
stołówki szkolnej wraz z niezbędnymi bra-
nżami oraz projekt technologiczny”.

Zakres prac obejmuje: robot rozbiórk-
owe, budowlane, elektryczne, sanitarne,
wykonanie wentylacji oraz podejścia i po-
djazdu do drzwi wejściowych. Szacunko-
wa wartość zadania: 182 152,30 zł netto.”

Źródło: Urząd Gminy Wilków

Długość: 348,75 mb, wysokość dotac-
ji: 128 502,00 zł

• Przebudowa drogi gminnej nr 108014L
w m. Zagłoba” Długość: 1545,67 mb,
wysokość dotacji: 660 666,00 zł

W 2020 r. Gmina Wilków złożyła wnio-
ski i podpisała umowy o dofinansowanie
na niżej wymienione zadania, których
realizacja zaplanowana jest również na
2020 r.
• Przebudowa drogi gminnej nr 128017L

w miejscowości Rogów. Długość: 239
mb, wysokość dotacji: 139 474,00 zł

• Przebudowa drogi gminnej nr 108014L
w miejscowości Szczekarków Dług-
ość: 600 mb, wysokość dotacji:
261 076,00 zł

W zakresie inwestycji drogowych za-
planowano do realizacji w 2020 r. niżej
wymienione zadania:
• Z udziałem środków Funduszu Ochro-

ny Gruntów Rolnych „Przebudowa
drogi gminnej nr 108006L w miejsco-
wości Machów”. Długość: 995 mb

• Z udziałem środków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie „Prze-
budowa w miejscowości Dobre na od-
cinku” Długość: 215,84 mb

Ponadto realizujemy projekty z ud-
ziałem środków z Unii Europejskiej:
Projekt „Odnawialne źródła energii
w Gminie Wilków”

Celem projektu jest przejście na go-
spodarkę niskoemisyjną energooszc-
zędna, wykorzystującą energię z
odnawialnych źródeł, tj. słońca. Montaż
nowych instalacji produkujących energię
cieplną wpłynie na redukcję emisji gazów
powodujących efekt cieplarniany. Wyko-
nanie instalacji solarnych spowoduje ob-
niżenie produkcji energii z dotychcza-
sowych źródeł. Wartość projektu:
3 924 438,47, Wkład EFRR: 2 685 043,43

Projekt „Poprawa efektywności ener-
getycznej poprzez kompleksową termo-
modernizację budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wilków” II etap

Wójt Gminy Wilków Daniel Kuś

PRZEGLĄD GMINNY
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Inwestycje w Gminie Chodel
„Drogi z Funduszu Dróg Sa-

morządowych w roku 2020 zosta-
ną zrealizowane do 15 paździe-
rnika br., jesteśmy w trakcie prze-
targu, który wyłoni wykonawcę
tych dwóch inwestycji.”

Przebudowa dróg gminnych w gminie
Chodel dofinansowanych z Funduszu
Dróg Samorządowych – rok 2020:

1. Chodel, ul. Partyzantów - długość 992
mb - 70% dofinansowania;

2. Granice - długość 550 mb - 70% dofi-
nansowania.
Łącznie w 2019 r. i 2020 r. na terenie

Gminy Chodel z Funduszu Dróg Samor-
ządowych zostanie zrealizowane 4,8 km
dróg gminnych oraz ok. 1km drogi powia-
wej w miejscowości Radlin. Łączna kwota
dofinansowania wynosi to 1164530,7zł.

Wojt Gminy Chodel
Przemysław Kowalski

będzie realizowana w tym i następnym
roku.

Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w
2019r. Wójt Gminy Chodel Przemysław
Kowalski został nominowany do pierwszej
10tki Wójtów w Polsce w konkursie „Wójt
Roku 2019” organizowanym przez TVP
pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy. „

Źródło: Urząd Gminy Chodel

TERMOMODERNIZACJA

Czekamy na zakończenie przetargu
na termomodernizację Budynku Szkół
Podstawowych w: Chodlu, Granicach i
Ratoszynie, Przedszkole w Ratoszynie,
budynek poszkolny w Godowie i Zakład
Gospodarki Komunalnej w Chodlu. W za-
leżności od danego obiektu wymianie
będą podlegać: instalacje ogrzewania, in-
stalacje elektryczne, okna, całkowicie
ocieplimy te budynki razem z dachami
bądź stropami.

Całkowita wartość projektu projektu to
6 780 487,56zł a kwota przyznanego dofi-
nansowania to 746 094,92 zł. Inwestycja

PRZEGLĄD GMINNY



OPOLSKA GAZETA POWIATOWA I lipiec 202025

Nieodpłatna Pomoc Prawna
i Nieodpłatne Poradnictwo

Obywatelskie w czasie epidemii

Ewa Szmit - Pastwa
- pełnomocnik starosty

ds. nieodpłatnej
pomocy prawnej

W związku z koniecznością przeci-
wdziałania zagrożeniom związanym z CO-
VID-19 oraz zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta
Opolski informuje iż:

Realizacja zadań z zakresu nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego
w trakcie trwania epidemii odbywa się w
sposób wyłączający bezpośrednią ob-
sługę interesantów, a więc za pośredn-
ictwem środków porozumiewania się na
odległość (np. telefon, e-mail) przy jed-
noczesnym zawieszeniu działalności
punktów stacjonarnych.

Biorąc pod uwagę stopniowe zm-
niejszanie obostrzeń oraz uwzględniając
aktualną sytuację epidemiczną na terenie
powiatu opolskiego, decyzją starosty roz-
poczęto procedurę powrotu do udzielania
nieodpłatnych porad prawnych w punktach
stacjonarnych. W trosce o bezpieczeństwo
beneficjentów pomocy oraz wykonawców
konieczne jest opracowanie stosownych
procedur. Niezbędne jest określenie zasad
bezpieczeństwa z uwzględnieniem warun-
ków lokalowych oraz zachowanie aktualnie
obowiązujących zasad bezpieczeństwa re-
komendowanych przez GIS. Informacja o
terminie i sposobie przywrócenia działania
punktów zostanie podana do publicznej
wiadomości, po wdrożeniu procedur za-
pewniających bezpieczeństwo wykonaw-
ców oraz osób zgłaszających się na
porady.

Ponadto informujemy, iż nastąp-
iła nowelizacja przepisów o nieodpłatn-
ej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz eduka-
cji prawnej, która poszerza krąg benefi-
cjentów o osoby prowadzące jedno-

osobową działalność gospodarczą -
pod warunkiem, że w ciągu ostatniego
roku nie zatrudniały innych osób oraz
upraszcza procedury udzielania takiej
pomocy w czasie epidemii. W mocy po-
zostają zalecenia Ministerstwa Spra-
wiedliwości dotyczące sposobu
udzielania pomocy w czasie trwania
epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą praw-
ną i nieodpłatnym poradnictwem obywatel-
skim jednoosobowych przedsiębiorców
wynika z nowych wyzwań, przed którymi
stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie
epidemii. Nieodpłatna pomoc prawna po-
winna pozwolić takim przedsiębiorcom po-
djąć właściwe decyzje w nowych dla nich
okolicznościach i oddalić niebezpieczeńs-
two zawieszenia lub nawet zakończenia
działalności.

Co istotne, przed uzyskaniem nieod-
płatnej pomocy w postaci porady zdalnej
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beneficjent nie jest zobowiązany do
złożenia pisemnego oświadczenia, że
nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej, a osoba fizycz-
na-przedsiębiorca nie musi składać
oświadczenia o niezatrudnianiu innych
osób w ciągu ostatniego roku.

Dodatkowo nowe przepisy umożliwiają
osobom ze znaczną niepełnosprawnością
ruchową, które nie mogą stawić się w pun-
kcie osobiście, oraz osobom doświadczaj-
ącym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-
nia 2011 r. o języku migowym i innych śr-
odkach komunikowania się, skorzystanie z
usług nieodpłatnej mediacji poza punk-
tem lub za pośrednictwem środków po-
rozumiewania się na odległość.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego można skorzystać telefonicznie
po wcześniejszym umówieniu wizyty pod
numer telefonu 81 458 10 31 lub e-maile-
m: npp@opole.lublin.pl. Zapisy prowad-
zone są od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 15.00.

Wszelkie szczegółowe informacje na te‐
mat funkcjonowania punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego porad‐
nictwa obywatelskiego na terenie powiatu
opolskiego zamieszczane są na stronie http:‐
//www.opole.lublin.pl/ w zakładce „Nieod‐
płatna pomoc prawna i nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie”.

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

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego można skorzystać w następujących godzinach:
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Kapitan Przemysław Kocoń ps. Alembik
– ostatni żyjący w powiecie opolskim żołnierz

majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
mianowany na stopień majora

W sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta w Opolu Lubelskim w dniu 9 czer-
wca odbyła się uroczystość miano-
wania na stopień majora kapitana Pr-
zemysława Koconia – żołnierza Armii
Krajowej, uczestnika między innymi
akcji rozbicia więzienia niemieckiej

żandarmerii w Opolu Lubelskim, ataku na majątek SS w Kręciszówce oraz zasa-
dzki na niemiecką kolumnę samochodów pod Krężnicą Okrągłą. Dodatkowo Pan
Przemysław uhonorowany został medalem pamiątkowym województwa lubel-
skiego.

W spotkaniu udział wzięli Poseł na
Sejm RP Przemysław Czarnek, Członek
Zarządu Województwa Lubelskiego Se-
bastian Trojak, Starosta Opolski Dariusz
Piotrowski, Burmistrz Opola Lubelskiego
Sławomir Plis, Zastępca Burmistrza Opo-
la Lubelskiego Waldemar Gogół, przed-
stawiciele Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Lublinie, 2 Lubelskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej, 22 Batalionu

Lekkiej Piechoty w Dęblinie, Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Puławach oraz
rodzina majora.

Więcej o życiu Przemysława Koconia
na stronie:
zaporczycy.com.pl/kocon-przemyslaw-
alembik/

B.Ś.



Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Pol-
skiej Agata Kornhauser – Duda wzięła
zdalny udział w koncercie „Chóru Szczy-
giełki” z okazji Dnia Dziecka. Koncert od-
był się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w Poniatowej.

„Jest mi bardzo miło, że możemy się spotkać w tak
wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Dziecka” rozpoczęła
wideokonferencję z młodymi muzykami Agata Korn-
hauser - Duda. „Życzę Wam, żebyście mogli spełniać
swoje marzenia, realizować pasje i zainteresowania
oraz byście zawsze mogli liczyć na wsparcie nas: doro-
słych” powiedziała Pierwsza Dama.

Wydarzenie odbyło się w ramach trwając-
ego w tym roku jubileuszu 45-lecia chóru "Szc-
zygiełki" działających w Poniatowej pod
kierunkiem Danuty i Witolda Danielewiczów.

W uroczystości udział wzięli także Starosta
Opolski Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu
Powiatu Michał Kramek oraz Burmistrz Ponia-
towej Paweł Karczmarczyk.

Koncert „Chóru Szczygiełki”
z okazji Dnia Dziecka

„Autentycznie się wzruszyłam. Dostarczyliście mi pięknych
wrażeń artystycznych” zapewniła Pierwsza Dama. Słowa
uznania skierowała także do założycieli zespołów oraz do
prowadzących dziecięcy chór „Szczygiełki”. „Serdeczne
gratuluję jubileuszu, to wielki sukces i ogromna satysfakcja dla
Państwa” – mówiła. „Jestem pod wrażeniem także troski o
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży” – podkreśliła Agata
Kornhauser - Duda, zwracając uwagę na wykształcenie
wokalne, ale też instrumentalne i taneczne młodych ludzi,
których występy cechuje duża różnorodność środków wyrazu
i wielka pasja.
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