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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei, miłości 
i błogosławieństwa Bożego. 
Niech zmartwychwstały Chrystus 
obudzi w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywi to, co jeszcze w nas martwe 
i niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie 
w radości i pokoju!

Wszelkiej pomyślności 
życzy

Burmistrz Opola Lubelskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
Radni Rady Miejskiej 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
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Nowe miejsce zabaw i rekreacji przy ul. Morwowej

 W miejscu dotychczasowego starego 
placu zabaw przy Komendzie Powiatowej 
Policji powstała nowa Otwarta Strefa Ak-
tywności (OSA) składająca się z dwóch czę-
ści: strefy fitness dla starszych i placu zabaw 
dla dzieci.

	 W	 marcu	 zdemontowano	 stare	 urządze-
nia	i	rozpoczęły	się	prace	ziemne.	Obiekt	będzie	
się	 znacznie	 różnił	 od	 tego,	 który	 funkcjonował	
w	tym	miejscu	dotychczas.	Na	części	placu	utwo-
rzone	zostały	alejki	z	kostki	brukowej.	Przy	urzą-
dzeniach	 dla	 dzieci	 położona	 została	 także	 tzw.	
poliuretanowa	 nawierzchnia	 bezpieczna.	 Cała	
strefa	 została	 wyposażona	 w	 nowe,	 bezpiecz-
ne	i	posiadające	wszelkie	atesty	bezpieczeństwa	
urządzenia.
	 W	 strefie	 fitness	 znajdą	 się	 urządzenia:	
„wioślarz”,	„rower”,	dwustanowiskowy	„biegacz”,	
„orbitrek”,	„twister”	i	dwustanowiskowe	„krzeseł-
ko	do	ściągania”.
	 Plac	zabaw	natomiast	wyposażony	będzie	
huśtawkę	„bocianie	gniazdo”,	huśtawkę	dwusta-
nowiskową	 wagonową	 oraz	 karuzelę,	 sprężyno-
wiec,	domek	i	stolik	do	gier.
	 Wykonawca	wykonał	już	całość	prac	insta-
lacyjnych	i	budowlanych.	Aktualnie	trwa	porząd-
kowanie	terenu.	Konieczne	 jest	 jeszcze	posianie	
trawy,	 dlatego	 przewidywany	 termin	 otwarcia	
nowego	obiektu	to	połowa	maja.	
	 Gmina	Opole	Lubelskie	na	realizację	tego	
zadania	 otrzymała	 dofinansowanie	 z	 Programu	
rozwoju	 małej	 infrastruktury	 sportowo-rekre-
acyjnej	 Ministerstwa	 Sportu	 i	 Turystyki.	 War-
tość	inwestycji	to	179.000	zł	z	czego	dofinansowa-
nie	wyniosło	50.000	zł.	Projekt	powstania	w	tym	

miejscu	 strefy	 sportowej	 był	 także	 zgłaszany	
przez	 Pana	 Janusza	Mikitę	 w	 ramach	 budżetu	
obywatelskiego	na	rok	2018
		 „To	 pierwszy	 tego	 typu	 obiekt	 w	 naszej	
gminie,	chciałbym	aby	podobne	strefy	mogły	po-
wstawać	na	terenach	wiejskich.	Być	może	w	przy-
szłych	latach	uda	nam	się	wygospodarować	odpo-
wiednie	 środki,	aby	móc	wnioskować	o	dofinan-
sowanie	 podobnych	 obiektów	 na	 terenach	 wiej-
skich”	mówi	 Burmistrz	 Opola	 Lubelskiego	 Sła-
womir	Plis.			
	 Program	 rozwoju	 małej	 infrastruktury	
sportowo-rekreacyjnej	 –	Otwarte	 Strefy	Aktyw-
ności	(OSA)	to	nowy	program,	po	raz	pierwszy	de-
dykowany	w	całości	rozwojowi	małej	infrastruk-
tury	w	Polsce.	MSiT	w	ciągu	dwóch	lat	przezna-
czy	na	ten	cel	100	mln	zł.	W	wyniku	dofinanso-
wania	z	MSiT	na	terenie	całego	kraju,	tylko	w	ra-
mach	tego	projektu,	może	powstać	nawet	3	000	
ogólnodostępnych	 obiektów	 sportowo-rekreacyj-
nych.
	 Otwarte	Strefy	Aktywności	(OSA)	to	w	za-
mierzeniu	 ogólnodostępne	 plenerowe	 miejsca	
sportu,	rekreacji	 i	odpoczynku,	w	skład	których	
wchodzą:	urządzenia	siłowni	zewnętrznej,	spraw-
nościowy	 plac	 zabaw	 dla	 dzieci,	 strefa	 relak-
su	i	gier,	zagospodarowanie	zieleni.	Strefy	mają	
sprzyjać	 integracji	 społecznej	 poprzez	 wspólne	
podejmowanie	aktywności	fizycznej	i	być	skiero-
wane	do	różnych	grup	wiekowych.	Obiekty	zloka-
lizowane	w	bliskim	sąsiedztwie,	zaprojektowane	
z	dbałością	o	integracyjny	charakter	przestrzeni,	
mają	szansę	stać	się	miejscem	pierwszej	aktyw-
ności	fizycznej	dla	dzieci,	 rodzin	oraz	osób	star-
szych.

KR
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Pierwsze inicjatywy lokalne dofinansowane
 Trwa nabór wniosków 
w tegorocznej edycji inicja-
tyw lokalnych. Nabór prowa-
dzony jest do czasu wyczer-
pania środków przeznaczo-
nych na ten cel, czyli 50 tys. 
zł. Maksymalna wartość ini-
cjatywy nie może przekro-
czyć kwoty 5 tys. zł. 

	 Powołany	 przez	 Burmi-
strza	 Opola	 Lubelskiego	 Ze-
spół	ds.	wspierania	inicjatyw	lo-
kalnych	 dokonał	 właśnie	 oce-
ny	i	wyboru	wniosków	złożonych	
do	 28	 marca	 br.	 Do	 dofinanso-
wania	 rekomendowano	 9	 wnio-
sków	spośród	14	złożonych.	Ogól-
ny	 koszt	 wybranych	 do	 realiza-
cji	wniosków	to	31.200	zł.	Zachę-
camy	więc	do	składania	następ-
nych	w	 celu	wykorzystania	 peł-
nej	kwoty	pieniędzy	przeznaczo-
nej	w	budżecie	gminy	na	tej	cel.
	 Poniżej	 prezentujemy	 ty-
tuły	wniosków	które	przeszły	po-
zytywnie	ocenę	formalna	i	mery-
toryczną	i	zostały	wybrane	do	re-
alizacji	a	także	wnioskodawców:
1.	Regionalista	Opolski	–	wyda-
nie	 IX	 numeru	 –	 Ewa	 Śmiech,	
Marek	Plis;
2.	 Wydanie	 publikacji	 „Spojrze-
nie	i	pamięć	–	autorstwa	Zofii	Bi-
gos”	–	Ewa	Śmiech,	Zofia	Bigos,

3.	 Bezpieczny	 dom	 –	 Karolina	
Kobyra-Bożek;
4.	Klub	Mam	Kreatywnie	–	roz-
wój	i	promocja	Klubu	Mam	Opo-
le	Lubelskie	 –	Małgorzata,	Tro-
czyńska,	Milena	Szczęsna;
5.	Seniorzy	na	fali	–	Halina	Zło-
tucha;
6.	Wznowienie	wraz	z	aktualiza-
cją	 albumu	 „Ozdoba	Opola.	 Ko-
ściół	 pw.	 Wniebowzięcia	 NMP	
w	Opolu	Lubelskim”;
7.	Wydanie	publikacji	poświęca-
nej	 jednemu	 z	 najcenniejszych	
zabytków	 gminy	 Opole	 Lubel-
skie	 –	 kościołowi	 Parafialnemu	
pw.	 Trójcy	 Przenajświętszej	 we	
Wrzelowcu;
8.	Laudate	Dominum	–	koncerty	
muzyki	chóralnej;
9.	Mamo,	 tato,	 baw	się	 ze	mną,	
chcę	mieć	 buzię	 uśmiechniętą	 –	
Iwona	Giza,	Małgorzata	Iskra.
	 Inicjatywa	 lokalna	
jest	 	 formą	 współpracy	 Miasta	
z	mieszkańcami	w	celu	wspólne-
go	 realizowania	 zadań	 publicz-
nych	na	rzecz	społeczności	lokal-
nej.	 Zadania,	 jakich	mogą	doty-
czyć	wnioski	o	realizację	zadania	
publicznego	Gminy	Opole	Lubel-
skie	w	zakresie	inicjatywy	lokal-
ne	to:
●	działalność	wspomagająca	roz-
wój	 wspólnot	 i	 społeczności	 lo-

kalnych,	obejmującej	w	szczegól-
ności	budowę,	rozbudowę	lub	re-
mont	dróg,	kanalizacji	i	sieci	wo-
dociągowej,	 stanowiących	 wła-
sność	 jednostek	 samorządu	 te-
rytorialnego,	 a	 także	 budynków	
oraz	 obiektów	małej	 architektu-
ry;
●	działalność	charytatywna;
●	podtrzymywanie	 i	upowszech-
nianie	tradycji	narodowej,	pielę-
gnowania	polskości	oraz	rozwoju	
świadomości	 narodowej,	 obywa-
telskiej	i	kulturowej;
●	działalność	na	rzecz	mniejszo-
ści	narodowych	i	etnicznych	oraz	
języka	regionalnego;
●	kultura,	 sztuka,	ochrona	dóbr	
kultury	i	dziedzictwa	narodowe-
go;
●	promocja	 i	 organizacja	wolon-
tariatu;
●	 edukacja,	 oświata	 i	wychowa-
nie,	nauka,	szkolnictwo	wyższe;
●	 działalność	 w	 sferze	 wspiera-
nia	 i	 upowszechniania	 kultury	
fizycznej,	 turystyki	 i	krajoznaw-
stwa;
●	ochrona	przyrody,	w	tym	ziele-
ni	w	miastach	i	wsiach,	ekologii	
i	ochrona	zwierząt	oraz	ochrona	
dziedzictwa	przyrodniczego;
●	porządek	i	bezpieczeństwo	pu-
bliczne;
●	rewitalizacja.

ws
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16 kilometrów dróg w ciągu roku Kanalizacja jest, czas na przyłącza
 Aż 16 odcinków dróg 
w całej gminie o łącznej dłu-
gości ponad 16 km – tyle gmi-
na zamierza wyremontować 
w przyszłym roku, pod wa-
runkiem uzyskania dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 

	 „Zadanie	 jest	 bardzo	
trudne	 ponieważ	 nabór	 wnio-
sków	na	dofinansowanie	remon-
tów	 dróg	 w	 ramach	 Funduszu	
Dróg	Lokalnych	trwa	tylko	do	15	
kwietnia	a	my	musimy	przygoto-
wać	16	takich	wniosków,	tyle	ile	
odcinków	 planujemy	 wyremon-
tować”	 mówi	 Gabriela	 Teresiń-
ska-Pruchniak	–	Kierownik	Wy-
działu	 Integracji	 Europejskiej	
i	Promocji	UM	w	Opolu	Lub.	
	 „Zdajemy	 sobie	 sprawę	
z	tego,	że	to	bardzo	ambitne	za-
danie,	 jednak	 tych	 potrzeb	 dro-
gowych,	szczególnie	na	terenach	
wiejskich	 gminy,	 jest	 tak	 wie-
le,	 że	musimy	 próbować	 działać	
na	tak	dużą	skalę”	–	dodaje	Bur-
mistrz	Sławomir	Plis.	
	 Pomimo	 systematycznej	
poprawy,	 stan	polskich	dróg	sa-
morządowych	wciąż	stanowi	jed-
ną	z	podstawowych	barier	ogra-
niczających	wzrost	poziomu	bez-
pieczeństwa	 ruchu	 drogowego,	
a	 także	 jest	 czynnikiem	 obniża-
jącym	 aktywność	 gospodarczą,	
inwestycyjną	 oraz	 konkurencyj-
ność	 regionów	 i	 poszczególnych	
ośrodków	gospodarczych.	
	 Fundusz	 Dróg	 Samorzą-
dowych	 powołany	 został	 w	 paź-
dzierniku	 2018	 roku.	 To	 nowy	
mechanizm	 wsparcia	 dla	 jedno-
stek	 samorządu	 terytorialnego,	
realizujących	inwestycje	na	dro-
gach	samorządowych.	Jego	celem	
jest	 przyspieszenie	 powstawa-
nia	nowoczesnej	i	bezpiecznej	in-
frastruktury	 drogowej	 na	 szcze-
blu	 lokalnym,	 stanowiącej	 waż-
ny	 element	 prawidłowego	 funk-
cjonowania	 i	 rozwoju	 gospodar-
ki	oraz	przyczyniającej	się	do	po-

prawy	poziomu	życia	obywateli.
	 Źródła	 finansowania	
Funduszu	Dróg	Samorządowych	
to	wpłaty	pochodzące	 z	Narodo-
wego	 Funduszu	 Ochrony	 Śro-
dowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	
(NFOŚiGW),	 dotacje	 z	 budżetu	
państwa	 (w	 tym	z	 części	budże-
tu,	 której	 dysponentem	 jest	Mi-
nister	Obrony	Narodowej),	Pań-
stwowego	 Gospodarstwa	 Leśne-
go	Lasy	Państwowe	oraz	z	zysku	
jednoosobowych	 spółek	 Skar-
bu	Państwa	 i	 spółek,	w	których	

wszystkie	akcje	(udziały)	są	wła-
snością	Skarbu	Państwa.
	 Wysokość	 dofinansowa-
nia	ze	środków	FDS	na	zadania	
gminne	 jest	 uzależniona	 od	 do-
chodów	danej	jednostki	samorzą-
du	 terytorialnego:	 im	niższy	do-
chód	własny	jednostek	samorzą-
du	 terytorialnego,	 tym	 większa	
wartość	 dofinansowania,	 przy	
czym	maksymalne	dofinansowa-
nie	może	 wynieść	 do	 80%	 kosz-
tów	realizacji	zadania.

KR

Odcinki dróg na które 
przygotowywane są wnioski 
o dofinansowanie:

1. Al. 600 lecia (Opole Lub. - wzdłuż 
Parku Miejskiego) – 471 mb
2. Ul. Dolna – Niezdów – 2458 mb
3. Ul. Wiejska (Opole Lub.) – Grabówka – 1642 mb
4. Kluczkowice Osiedle  - 421 mb
5. Ożarów (do składowiska) – 950 mb
6. Nowe Komaszyce – 995 mb
7. Stare Komaszyce + oświetlenie – 528 mb
8. Sewerynówka – Dębiny – 1768 mb
9. Góry Opolskie (przedłużenie ul. Garbarskiej 
w stronę Gór Opolskich) – 1169 mb
10. Góry Kluczkowickie – 797 mb
11. Ul. Graniczna Wrzelowiec – 462 mb
12. Kluczkowice wieś – 950 mb
13. Kol. Elżbieta – 950 mb
14. Góry Kluczkowickie – 995 mb
15. Skoków Podlas - 650 mb
16. Wólka Komaszycka – 995 mb 

 8 kwietnia w Urzędzie Miejskim od-
było się spotkanie informacyjne dotyczą-
ce budowy przyłączy do wybudowanej sie-
ci kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Ko-
lejowej, Parkowej, Zbożowej, Podzamcze, 
Al.600-lecia i części ul. Kaliszańskiej do nr 
porządkowego 34.

	 Na	spotkaniu	przedstawiona	została	pro-
cedura	kompleksowej	realizacji	przyłączy	do	sie-
ci	kanalizacji	sanitarnej.	Uczestniczył	w	nim	Bur-
mistrz	Opola	Lubelskiego	oraz	pracownicy	odpo-
wiedzialni	 za	 bezpośrednią	 realizację	 tego	 pro-
jektu.	Spotkanie	związane	było	z	zakończeniem	
przez	gminę	realizacji	zadania	pn.	„Budowa	sie-
ci	kanalizacji	sanitarnej	w	gminie	Opole	Lubel-
skie	–	etap	I”	(rozbudowa	kanalizacji	sanitarnej	
przy	ul.	Kolejowej,	ul.	Podzamcze,	Al.	600-lecia,	
ul.	Parkowej,	ul.	Zbożowej	i	części	ulicy	Kaliszań-
skiej	w	Opolu	Lubelskim).	

	 Zakończenie	 inwestycji	przez	Gminę,	 ob-
liguje	mieszkańców	posesji	zlokalizowanych	przy	
nowopowstałej	 sieci	 kanalizacji	 do	 przyłącze-
nia	 swoich	 nieruchomości	 do	 wybudowanej	 sie-
ci.	Przyłączenie	nieruchomości	do	sieci	kanaliza-
cji	sanitarnej	powinno	nastąpić	do	końca	czerw-
ca	br.	Niewykonanie	przez	właściciela	ciążącego	
na	nim	obowiązku	podłączenia	do	istniejącej	sie-
ci	kanalizacyjnej	uprawnia	burmistrza	do	wyda-
nia	decyzji	administracyjnej	nakazującej	przyłą-
czenie	nieruchomości	do	sieci	kanalizacyjnej.
	 W	związku	z	powyższym	uprzejmie	prosi-
my	o	kontakt	z	Urzędem	Miejskim	w	Opolu	Lu-
belskim	 i	 informację	o	 terminie	budowy	przyłą-
cza	do	Państwa	nieruchomości.	Osobą	do	kontak-
tu	w	tym	zakresie	jest	p.	Agnieszka	Gentelman	
tel.	81	827-72-01	e-mail:	sekretariat@opolelubel-
skie.pl.

KR

Świetlica w Niezdowie na ukończeniu
 Dobiegły końca prace modernizacyj-
ne budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Nie-
zdowie. Roboty wykonała firma JBM Bu-
downictwo Sp. z o.o. sp. z siedzibą w Boryso-
wie 72, 24-103 Żyrzyn. Aktualnie trwa jeszcze 
procedura odbiorowa, która powinna zkoń-
czyć się w drugiej połowie kwietnia.
 
					 Zakres	robót	obejmował:	przebudowę	klat-
ki	schodowej,	przebudowę	dachu	tj.	wymianę	po-
krycia	dachu	wraz	z	częściową	wymianą	konstruk-
cji	drewnianej	dachu,	wykonanie	obróbek	blachar-
skich	oraz	rynien	i	rur	spustowych,	wymianę	sto-
larki	okiennej	i	drzwiowej	zewnętrznej	w	świetlicy	
i	OSP,	roboty	malarskie	w	części	świetlicowej,	wy-
mianę	instalacji	wod-kan,	instalacji	odgromowej.
					 Zadanie	to	jest	współfinansowane	ze	środ-
ków	 PO	 „Rybactwo	 i	Morze”	 w	 ramach	 Strate-
gii	Rozwoju	Lokalnego	Kierowanego	 przez	Spo-
łeczność	 dla	 obszaru	 Lokalnej	Grupy	Działania	
„Owocowy	Szlak”	na	lata	2016	–	2022.	Całkowi-

ty	 koszt	 zadania	 wyniósł	 792.011,12	 zł	 brutto,	
a	kwota	dofinansowania	to	300.000,00	zł	brutto.
					 Celem	 operacji	 jest	 popularyzacja	 wielo-
letniego	dziedzictwa	rybackiego	poprzez	remont	
pomieszczeń	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Niezdowie	
wraz	z	doposażeniem.

ws
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Fotowoltaika na DDPS Angielskie Opole Lubelskie rusza po raz trzeci! 
 Gmina Opole Lubelskie pozyskała do-
finansowanie na zadanie pn.  „Montaż insta-
lacji fotowoltaicznej na budynku  użyteczno-
ści publicznej przy ul. Kolejowej 17 w Opolu 
Lubelskim”.
 
	 Zadanie	 zostanie	 sfinansowane	 ze	 środ-
ków	Programu	Operacyjnego	„Rybactwo	i	Morze”	
w	wysokości	85	%	kosztów	kwalifikowanych	ope-
racji.	
	 Projekt	 będzie	 obejmował	 montaż	 siłow-
ni	 fotowoltaicznej	na	dachu	budynku	wielofunk-
cyjnego	z	przeznaczeniem	na	dzienny	dom	pomo-
cy	społecznej	oraz	zaplecze	szatniowe	i	sanitarne	
klubu	sportowego.	W	ramach	instalacji	planuje	się	
montaż	 156	 sztuk	 paneli	 słonecznych.	 Zamonto-

wanie	instalacji	fotowoltaicznej	pozwoli	na	uzysk	
energii	elektrycznej	z	odnawialnego	źródła	ener-
gii,	 jakim	 jest	 słońce.	 Instalacja	wspomagać	 bę-
dzie	 pracę	 pompy	 ciepła,	 co	 pozwoli	 na	 znaczne	
obniżenie	kosztów	ekspoatacji	obiektu.	
	 Cele	zadania	to	wspieranie	i	wykorzysty-
wanie	atutów	środowiska	na	obszarach	rybackich	
i	obszarów	akwakultury	w	tym	operacje	na	rzecz	
łagodzenia	 zmiany	 klimatu,oraz	 podejmowanie	
działań	na	rzecz	ograniczenia	negatywnych	skut-
ków	zmian	klimatycznych,	tworzenie	i	rozwijanie	
instalacji	 odnawialnych	 źródeł	 energii,	 w	 rozu-
mieniu	przepisów	o	odnawialnych	źródłach	ener-
gii.

A.W.

 W czerwcu po raz kolejny wystartuje 
Angielskie Opole Lubelskie, czyli Test Zna-
jomości Języka i Kultury Krajów Angloję-
zycznych. Zapisy ruszają tuż po Świętach 
Wielkanocnych – 24 kwietnia. Uwaga! Ilość 
miejsc jest ograniczona.

	 Test	odbędzie	się	już	3	czerwca	i	–	podob-
nie	jak	w	poprzednich	latach	–	będzie	składał	się	
ze	120	pytań	(należy	wybrać	jedną	odpowiedź	spo-
śród	czterech	opcji:	a,	b,	c,	d).	Część	zadań	będzie	
wyświetlana	na	kinowym	ekranie.	Wszystkie	py-
tania	 drukowane	 w	 teście	 będą	 sformułowane	
w	języku	angielskim,	te	z	zakresu	kultury	-	w	ję-
zyku	polskim.
	 Udział	 w	 konkursie	 może	 wziąć	 każdy,	
kto	 ukończył	 13	 rok	 życia.	 Na	 test	 należy	 zare-
zerwować	dokładnie	90	minut	(nie	ma	możliwości	

opuszczenia	sali	przed	końcem).	Rejestracja	rusza	
o	9:30,	test	piszemy	od	10:00	do	11:30.	Wyniki	(3	
najlepsze)	pojawią	się	na	stronie	organizatora	już	
tego	samego	dnia,	o	19:00.	
	 Angielskie	 Opole	 Lubelskie	 to	 doskona-
ła	 okazja,	 by	 sprawdzić	 swój	 angielski	 i	 porów-
nać	wynik	z	 innymi	uczestnikami.	 Indywidualne	
wiadomości	do	osób,	które	zajęły	miejsca	poza	po-
dium	zostaną	wysłane	maksymalnie	w	ciągu	7	dni	
od	daty	konkursu.
	 Patronat	nad	wydarzeniem	objął	Sławomir	
Plis	Burmistrz	Opola	Lubelskiego
	 Więcej	 informacji	 można	 uzyskać	 od	 or-
ganizatora	adres:	Jolly	Jelly	Szkoła	Języków	Ob-
cych,	ul.	Nowy	Rynek	2	(wejście	obok	banku	PKO),	
1	piętro,	telefon:	576	155	959,	e-mail:	angielski.jol-
lyjelly@gmail.com.

Patrycja Olejniczak

W CZAS-ie ruszyły zajęcia dla seniorów
 Choć uroczyste otwarcie Klubu Se-
niora CZAS w Opolu Lubelskim zaplanowa-
ne jest na początek maja, to powoli rusza-
my z zajęciami, na które seniorzy mogą za-
pisać się już dziś. 29 marca odbyły się pierw-
sze warsztaty z dietetykiem. 

	 Seniorzy	 poznali	 harmonogram	 spotkań	
na	najbliższe	miesiące	i	skorzystali	z	indywidual-
nych	 konsultacji,	 które	 przeprowadziła	mgr	 inż.	
Dorota	Pietraszek-Bańka,	 dyplomowany	psycho-
dietetyk,	dla	której	zawód	to	nie	tylko	praca,	ale	
i	prawdziwa	pasja.	Kolejne	spotkanie	z	Panią	Do-
rotą,	 specjalistką	 z	firmy	Centrum	Edukacji	Ży-
wieniowej	i	Dietoterapii	VitaNutrica	odbędzie	się	
już	 16	 kwietnia.	 Temat	 przewodni	 na	 kwietnio-
we	warsztaty	to	Wielkanoc	-	jak	świętować	smacz-
nie	i	zdrowo	oraz	jak	ratować	się	po	świątecznym	
przejedzeniu.	Nie	zabraknie	oczywiście	indywidu-
alnych	konsultacji,	podczas	których	seniorzy	będą	
mogli	skorzystać	z	pomiarów	i	analizy	składu	cia-
ła	oraz	uzyskać	fachowe	porady	na	temat	zdrowe-
go	odżywiania.	
	 Dietetyka	to	nie	 jedyne	zajęcia,	które	ru-
szają	 w	 naszym	 Klubie	 w	 kwietniu.	 Następny-
mi,	które	chcemy	wprowadzić	do	stałego	harmo-
nogramu	jeszcze	w	tym	miesiącu,	są	zajęcia	tema-
tyczne	podzielone	na	cztery	sekcje:	spokój	senio-
ra,	zdrowie	seniora,	eko	senior	i	senior	rozwijają-
cy	się.	W	każdym	z	bloków	zaplanowane	są	cieka-
we	warsztaty	dotyczące	między	 innymi	treningu	
pamięci,	masażu,	tworzenia	eko	kosmetyków	czy	

kształtowania	kultury	dyskusji.	
	 Podczas	 zajęć	 historycznych	 planujemy	
z	 kolei	 odkopać	 historię	 PCK	 w	 naszej	 okolicy.	
W	kolejnych	tygodniach	planujemy	ruszyć	z	resz-
tą	zajęć	m.in	z	językiem	angielskim,	rękodziełem,	
zajęciami	komputerowymi,	wokalno-muzycznymi,	
tanecznymi,	spotkaniami	autorskimi,	nordic	wal-
king	z	instruktorem	czy	gimnastyką.	
	 Należy	 podkreślić,	 że	 wszystkie	 zajęcia	
są	 darmowe.	Warunkiem,	 aby	 z	 nich	 skorzystać	
jest	wypełnienie	deklaracji	przystąpienia	do	pro-
jektu.	Można	to	zrobić	w	siedzibie	klubu	przy	uli-
cy	 Puławskiej	 19.	 Klub	 jest	 czynny	 codziennie	
od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	8.00-16.00.	
W	tym	czasie	zapewniamy	seniorom	ciepłe	napoje	
i	przysłowiowe	ciasteczko.	Posiadamy	też	całkiem	
fajną	kolekcję	książek	 i	 gier	planszowych.	Doce-
lowo	uruchomimy	również	doradztwo	oraz	wspar-
cie	prawne	i	psychologiczne	dla	seniorów.	Przewi-
dziane	jest	także	otwarcie	wypożyczalni	profesjo-
nalnego	sprzętu	rehabilitacyjnego.	
	 Przypominamy,	że	CZAS	czyli	Centra	Za-
interesowań	Ambitnych	Seniorów	to	projekt	reali-
zowany	przez	PCK	w	ramach	Regionalnego	Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Województwa	 Lubelskie-
go	 na	 lata	 2014	 –	 2020	 oraz	 współfinansowany	
ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europej-
skiego	 Funduszu	 Społecznego.	 W	 Opolu	 Lubel-
skim	jest	on	realizowany	we	współpracy	z	gminą,	
która	udostępniła	nam	lokal	i	wspiera	działalność	
PCK	na	wielu	płaszczyznach.

Małgorzata Troczyńska

Klasa mundurowa w opolskim liceum 
 Pod koniec marca władze samorzą-
dowe, dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożar-
nej i Zakładu Karnego zawarły porozumie 
w sprawie utworzenia w opolskiej szkole 
klasy o profilu mundurowym.

	 Oferta	 skierowana	 jest	 do	 uczniów,	 któ-
rzy,	 oprócz	 kształcenia	 ogólnego	 przewidziane-
go	w	programie	liceum,	są	zainteresowani	pozna-
niem	specyfiki	służb	mundurowych.	
	 Głównym	 celem	 kształcenia	 w	 oddzia-
le	 mundurowym	 jest	 przygotowanie	 absolwen-
tów	do	 pracy	w	 służbach	mundurowych.	Na	po-
szczególnych	 przedmiotach	 realizowane	 są	 tre-
ści	 z	 zakresu	 funkcjonowania	 tych	 służb.	Absol-
wenci	klas	mundurowych	mogą	kontynuować	na-
ukę	na	uczelniach	kształcących	w	zakresie	bezpie-
czeństwa	publicznego.
	 „Jest	to	moja	inicjatywa,	na	którą	przystał	
pan	starosta.	Chodzi	o	to,	by	maksymalnie	wyko-
rzystać	funkcjonujące	u	nas	służby,	ale	także	nowy	
obiekt	sportowy,	który	chcemy	zbudować	na	tere-
nie	liceum.	Ważne	też,	by	wykorzystać	tegoroczny	
nabór	do	szkół	 średnich,	który	wskutek	reformy	
będzie	zdecydowanie	większy	niż	kolejny.	Gorąco	
zachęcam	uczniów	kończących	podstawówkę,	jak	
również	ostatni	rocznik	gimnazjalistów	do	skorzy-

stania	z	tej	oferty,	ale	także	do	rozważenia	oferty	
drugiej	opolskiej	szkoły	średniej	 -	Zespołu	Szkół	
Zaowodowych	im.	Stanisława	Konarskiego”	mówi	
Burmistrz	Sławomir	Plis.	
	 „Dzięki	wprowadzaniu	nowych	profili	klas	
–	takich	jak	klasa	mundurowa	czy	organizowana	
w	tym	roku	klasa	o	profilu	sportowym,	poszerza-
my	ofertę	edukacyjną	naszego	liceum	i	oferujemy	
młodzieży	zupełnie	nowe	możliwości”	dodaje	Sta-
rosta	Opolski	Dariusz	Piotrowski.
	 Zajęcia	w	klasie	mundurowej	będą	reali-
zowane	 we	 współpracy	 z:	 Komendą	 Powiatową	
Policji	 w	 Opolu	 Lubelskim,	 Zakładem	 Karnym	
w	 Opolu	 Lubelskim	 oraz	 Komendą	 Powiatową	
Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Opolu	Lubelskim.

KR
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Harcerka z Niezdowa 
Harcmistrz Kazimiera Malon - 1938 - 2019

 Dnia 26 marca 2019 r. na opolskim 
cmentarzu pochowano dh. hm. Kazimie-
rę Malon. Odprowadziły ją na ostatni spo-
czynek tłumy przyjaciół, uczniów, sąsiadów 
i instruktorów harcerskich.
        
	 Druhna	 Kazia	 całe	 swoje	 życie	 związa-
ła	z	Niezdowem.	Tu	wyszła	za	mąż,	tu	pracowa-
ła	w	szkole	od	1958	do	1990	roku.	I	tu	prowadzi-
ła	drużyny	zuchowe	i	harcerskie.	A	kiedy	odeszła	
na	emeryturę,	organizowała	spotkania	z	byłymi	
instruktorami	ZHP.
	 Dla	 Kazi	 Malon	 wszystko	 co	 harcerskie	
i	 zuchowe	 było	 bardzo	 ważne.	 Każda	 zbiórka,	
każde	spotkanie,	narada	instruktorska	były	per-
fekcyjnie,	zgodnie	z	rytuałem	harcerskim	przygo-
towane.	A	następnie	wszystko	udokumentowane	
kronikami	 i	 śpiewnikami.	Do	dzisiaj	 są	one	ko-
palnią	wiedzy	o	minionym	okresie.	
					 To	właśnie	Kazia	postanowiła,	żeby	te	ma-
teriały	ujrzały	światło	dzienne	w	postaci	jednego	
i	jedynego	w	swoim	rodzaju	regionalnego	śpiew-
nika	harcerskiego.	
			 Borykając	się	z	trudnościami	losu,	choro-
bą,	zebrała	wokół	siebie	grupkę	wytrawnych	in-
struktorów	 i	 fachowców,	 a	 także	 sprzymierzeń-
ców	z	OCK	i	sponsorów,	i	przystąpiła	do	działa-
nia.	
	 Między	jednym	a	drugim	pobytem	w		szpi-
talu	 interesowała	 się	 postępującymi	 pracami.	
Wydzwaniała	 do	 instruktorów,	 ustalała	 „swo-
imi	kanałami	”adresy,	żyła	chwilą	sfinalizowania	
swojego	projektu.
								 Ten	 śpiewnik	 to	 jak	 gdyby	 Jej	 kolejne	
dziecko.	Jakże	ukochane.	Myśl	 o	nim	dodawała	
Jej	sił	witalnych.	Była	bardzo	szczęśliwa,	że	jesz-
cze	 zdążyła	 wydanym	 śpiewnikiem	 obdarować	
swoich	Najbliższych.	I	chociaż	nie	uczestniczyła	
w	żadnym	oficjalnym	spotkaniu	(grudzień	2018,	
luty	 2019),	 cieszyła	 się,	 że	wspominaliśmy	 Ją	 ,	
że	 w	 obrzędowy	 sposób	 przesłaliśmy	 światełko	
do	nieba	z	prośbą	o	przywrócenie	Jej	zdrowia.	
								 W	 tym	 śpiewniku	 „Pal	 się	 ogniu	 jasno”	

w	 przedmowie	 autorstwa	 Kazi,	 widzieliśmy	
Ja	 jako	 opokę	 naszego	 opolskiego	 harcerstwa.	
Bo	hm.	Malon	Kazimiera	to	zasłużona	instruk-
torka	 zuchowa	 odznaczona	m.in.	 Krzyżem	 Ka-
walerskim	 Orderu	 Odrodzenia	 Polski,	 Meda-
lem	Komisji	Edukacji	Narodowej,	Złotym	Krzy-
żem	Zasługi	dla	ZHP.	Pełniła	 także	 liczne	spo-
łeczne	funkcje	zarówno	w	Hufcu	ZHP	Opole	Lu-
belskie,	jak	i	w	Komendzie	Chorągwi	w	Lublinie.	
Uczestniczyła	w	licznych	obozach	szkoleniowych	
dla	kadry	instruktorskiej.	Swoim	zuchom	dawa-
ła	przykład	solidnej	pracy,	co	zaowocowało	dwu-
nastokrotnym	 zdobyciem	 miana	 Mistrzowskiej	
Drużynowej	Zuchów.
						 Kazia	 to	 rzeczywiście	najlepszy	 instruk-
tor	harcerski.	A	określenie		„Harcerka	z	Niezdo-
wa”	to	niekwestionowany	atut	Jej	rozpoznawal-
ności.	 To	 z	 Jej	 dorobku	 korzystają	 odradzające	
się	drużyny	harcerskie	i	zuchowe.
							 Byliśmy	dumni,	a	w	sercach	czuliśmy	ra-
dość,	że	przy	Jej	trumnie	warty	zaciągnęli	mło-
dzi	druhowie	i	druhny.	A	słysząc	wiersz	„Baden	
Pwell””	i	pieśń	„Modlitwa	harcerska”	uzmysłowi-
liśmy	sobie,	że	nie	tylko	złożono	hołd	Jej	ideałom,	
ale	i	to,	że	to	był	moment	przejęcia	pałeczki	przez	
młode	pokolenie.	Widać	było,	że	ci	młodzi	harce-
rze	umieją	wybrać	z	przeszłości	to,	„co	daje	moc	
czynu,	 zdrój	 siły	 na	 dzień	 przyszłości”	 (M.	 Ko-
nopnicka).
	 	 	 	 	 	 	 	Dh.	hm.	Kazimiera	Malon	 jest	 już	w	 in-
nym	wymiarze,	ale	dla	nas-byłych	instruktorów	
i	przyjaciół-	zawsze	zostanie	Harcerką	z	Niezdo-
wa,	dla	której	słowa:
„I świeć przykładem, świeć
I leć w przestworza , leć
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz”
Są swoistym imperatywem!

I	za	to	dziękują	Ci	Kaziu	
                                             Instruktorzy z Hufca 

ZHP w Opolu Lubelskim.

Spotkanie autorskie z pisarką i podróżniczką

Bezpieczny dom w gminie Opole Lubelskie

 04 kwietnia w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Opolu Lubelskim od-
było się spotkanie autorskie z pisarką i po-
dróżniczką – Panią Mają Wolny. 

	 Pani	Wolny	była	 stypendystką	Stowarzy-
szenia	Naukowego	 Collegium	 Invisibile,	 a	 w	 la-
tach	1998-2002	dziennikarką	Polityki.	Przez	wie-
le	 lat	mieszkała	w	Belgii,	gdzie	prowadziła	Cen-
trum	Wschodnioeuropejskie	Post	Viadrina.	Pani	
Wolny	jest	autorką	takich	książek	jak:	„Dom	ty-
siąca	nocy”,	„Księgobójca”,	„Powrót	z	Północy”.	Po-
wieść	„Czarne	liście”	opowiada	o		losach	polsko-ży-
dowskiej	fotografki	Julii	Pirotte	oraz	dotyczy	pro-
blematyki	 pogromu	 kieleckiego.	 Powieść	 zosta-
ła	 uznana	 przez	 belgijską	 gazetę	 De	 Standaard	
za	jedną	z	najlepszych	książek	2017	roku.		Za	po-
wieść	„Księgobójca,	Maja	Wolny	otrzymała	belgij-
ską	nagrodę	literacką	Hercule	Poirotprijs	w	kate-
gorii	"debiuty".	
	 Spotkanie	 w	 naszej	 bibliotece	 odbyło	 się	
w	ramach	promocji	Jej	ostatniej	książki,	która	do-

tyczy	Syberii.	Pisarka	opowiedziała	o	 swojej	po-
dróży	 koleją	 transsyberyjską,	 zdradziła	 tajniki	
powstawania	książek	i	wspomniała	o	przyszłych	
planach	wydawniczych.	Nie	zabrakło	też	niezwy-
kłego	poczęstunku,	którym	była	herbata	z	sybe-
ryjskiej	huby!

Małgorzata Pidek

 Dom to najważniejsza inwestycja 
w życiu wielu osób. To też duma i poczucie 
spełnienia właścicieli po jego wybudowa-
niu. To miejsce, w którym spędzamy więk-
szość swojego życia. Miejsce, do którego 
wracamy szukając ciepła, spokoju, ucieczki 
od codziennych problemów i stresów. 

	 BEZPIECZNY	DOM	to	inicjatywa	społeczna	
skierowana	do	wszystkich	mieszkańców	naszej	gmi-
ny.	Kampania	 powstała	 z	 inicjatywy	Klubu	Mam	
Opole	 Lubelskie	 oraz	 firmy	 SafeHouse	 a	 jej	 part-
nerem	jest	Burmistrz	Opola	Lubskiego	oraz	Aisko	
przedstawiciel	Kidde	–	światowego	lidera	i	ekspor-
tera	w	dziedzinie	zabezpieczeń	przeciwpożarowych.	
	 Kampania	 informacyjno-edukacyjna	 ma	
na	 celu	 między	 innymi	 poszerzenie	 świadomo-
ści	mieszkańców	na	 temat	zagrożeń	wynikających	
ze	złego	użytkowania	oraz	zaniedbania	obowiązko-
wych	 przeglądów	 i	 czyszczeń	 przewodów	 komino-
wych.
	 To	co	robimy	aktualnie,	to	wykłady	szkole-
niowe	w	49	sołectwach	w	ramach	akcji	prozdrowot-
nej	prowadzonej	na	terenie	Gminy	Opole	Lubelskie	
pod	 hasłem	 „Zdrowie	 mieszkańców	 –	 bogactwem	
Gminy”.	
	 Uczestnicy	 dostają	 mnóstwo	 informacji,	

które	 pozwolą	 im	 zaoszczędzić	 pieniądze	 i	 czas.	
Poznają	metody	na	efektywne	palenie	w	piecach	
poprzez	 wykorzystanie	 całej	 energii	 zawartej	
w	paliwie.	
	 Zdobywają	 również	 wiedzę,	 która	 popra-
wia	 ich	bezpieczeństwo,	a	 czasami	nawet	ratuje	
życie.	W	 przystępny	 sposób	 dowiadują	 się	 jakie	
niebezpieczeństwa	czyhają	na	nich	w	domu,	 jak	
ich	uniknąć,	jak	je	rozpoznać,	na	co	zwrócić	uwa-
gę	i	co	zrobić,	kiedy	już	nas	spotkają.	
	 To,	co	będziemy	robić	w	najbliższej	przy-
szłości	 to	 realizacja	 inicjatywy	 lokalnej,	 w	 ra-
mach	której	najmłodsi	mieszkańcy	naszego	mia-
sta	 zapoznają	 się	 z	 zagrożeniami,	 jakie	 mogą	
ich	 spotkać	w	 domu.	 Bezpieczny	Dom	w	 szkole	
to	autorski	cykl	spotkań	pod	tytułem	„6	kroków	
do	bezpiecznego	domu”,	w	którym	dzieci	 i	rodzi-
ce	w	przystępny	sposób	zapoznają	się	z	6	kroka-
mi,	których	znajomość	jest	podstawą	zapewnienia	
bezpieczeństwa	w	domu.	
	 Zapraszamy	 wszystkich	 mieszkańców	
do	śledzenia	naszej	akcji	Bezpieczny	Dom	na	na-
szym	profilu	na	Facebooku	oraz	stronie	interneto-
wej	www.bezpiecznydom.edu.pl.

Karolina Kobyra-Bożek
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Czym jest e-dowód?
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie do-
kumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli 
chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie 
elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewi-
doczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia 
do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, oso-
by zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

-    e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektro-
nicznej (profil osobisty)
 -   elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?
Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wnio-
sków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wy-
mieniać.

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-
dowód będzie bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

- w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
- przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych po-
wodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu 
podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (za-
łączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).

Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Gdzie i jak zgłosić zgubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?
Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywa-
tel.gov.pl .Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Je-
śli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawie-
szenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywa-
tel.gov.pl . Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie zawieszony od razu.
 
Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie 
unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta 
bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.
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Życie kulturalno-rozrywkowe 
w Opolu Lubelskim w latach 1950-1965 

Przemysław Piłat

	 Były	 to	 lata	 wczesno	
powojenne.	 Ludzie	 zajmowali	
sięposzukiwaniem	 jakiejkolwiek	
pracy,	 aby	 zapewnić	 rodzinie	
przetrwanie	biedy	i	niedostatku.	
Czas	 był	 trudny	 i	 wielu	
mieszkańców	 decydowało	 się	
na	 wyjazd	 do	 większych	 miast,	
część	 osiedliło	 się	 na	 Ziemiach	
Odzyskanych.
						 Na	 rozrywkę	 czasu	 było	
niewiele.	Niemniej	jednak	w	nie-
dziele	i	święta	państwowe	ówcze-
sna	 władza	 lokalna	 starała	 się	
w	możliwy	sposób	zorganizować	
i	uprzyjemnić	wolny	czas	miesz-
kańcom	miasta	i	najbliższej	oko-
licy.

Kino

					 Ulubionym	miejscem	roz-
rywki	było	kino.	Mieściło	się	tak	
jak	 obecnie	 w	 budynku-spichle-
rzu	 przy	 ulicy	 Lubelskiej.	 Obok	
budynku	 kina	 była	 lodownia,	
gdzie	 składano	 lód	 w	 taflach.	
Jej	właścicielem	był	pan	Bąska,	
mieszkaniec	 pobliskich	 Zagród.	
Za	 ścianą	 szczytową	 budynku	
usytuowano	 obskurny	 szalet.	
W	budynku	kina	brak	było	wody,	
kanalizacji,	ogrzewania	i	wenty-
lacji.	Na	sali	kinowej	była	scena	
na	 podwyższeniu.	 W	 sali	 wido-
wiskowej	 stały	 drewniane	 krze-
sła,	 a	 za	 nimi	 na	 końcu	 ław-
ki.	Z	boku,	na	antresoli	 (półpię-
tro)	 umieszczono	 tzw.	 galerię	
z	 miejscami	 stojącymi.	 Na	 pod-
daszu	ściany	szczytowej	mieściło	
się	pomieszczenie,	gdzie	znajdo-
wał	 się	 aparat	 do	 wyświetlania	
filmów.	 Urządzenie	 to	 obsługi-
wał	operator,	pan	Borowiak	z	Li-
pek,	 pracownik	 cukrowni.	 Po-
mocnikiem	 operatora	 był	 p.	 La-
lak	z	ul.	Cementarnej.	Kinem	za-
rządzał	 kierownik,	 Jan	 Paluch,	
bardzo	 zaangażowany	 i	 odda-
ny	tej	działalności,	dbał	o	reper-

tuar	wyświetlanych	filmów.		Bi-
leterami	 i	 jednocześnie	 porząd-
kowymi	 byli	 panowie,	 Klemens	
Myczkowski	i	Woroniecki,	ubra-
ni	 w	 szare	 mundury	 i	 płaszcze	
w	 okresie	 zimowym.	 Filmy	 wy-
świetlano	 najczęściej	 w	 niedzie-
lę,	po	dwa	lub	trzy	seanse	dzien-
nie.	Cena	biletów	była	zróżnico-
wana.	 Najtaniej	 kosztowały	 bi-
lety	 na	 galerii	 i	 na	 końcu	 sali.	
Zdarzało	się,	 że	zabrakło	miejsc	
siedzących	 i	 wtedy	 dostawiano	
krzesła	 przy	 rzędach.	 Na	 wstę-
pie	 była	 kronika	 z	 aktualnymi	
i	bieżącymi	wydarzeniami	z	kra-
ju	 i	 ze	 świata,	 a	 po	 niej	 leciał	
film.	 	 Najczęściej	 wyświetlano	
filmy	polskie,	radzieckie	i	propa-
gandowe.	Podczas	seansu	niektó-
re	 sceny	 widzowie	 komentowa-
li	na	głos	i	śmiali	się.	Na	końcu	
sali	zdarzały	się	przypadki	pale-
nia	 papierosów.	Często	 nieprze-
widziane	 przerwy	w	 czasie	 pro-
jekcji	powodowały	gwizdy	i	tupot	
nóg.	W	sali	kinowej	nad	porząd-
kiem	i	bezpieczeństwem	widzów	
czuwali	 porządkowi.	 Tuż	 przed	
zakończeniem	filmu	nad	drzwia-
mi	wyjściowymi	zapalał	się	czer-
wony	napis	 -	wyjście	 i	po	chwili	
porządkowi	otwierali	drzwi.
						 W	 latach	 późniejszych	
rozpoczęto	 modernizację	 kina,	
dobudowano	 budynek	 z	 prze-
znaczeniem	na	zaplecze	socjalne	
i	urządzenia	sanitarne.

Dom kultury

	 Obok	 kina,	 w	 malutkim	
parku,	 wśród	 drzew	 stał	 drew-
niany	 barak,	w	 którym	 na	 czas	
remontu	 kina	 wyświetlano	 fil-
my.	W	części	budynku	mieścił	się	
dom	 kultury.	 Kierownikiem	 był	
p.	Bierencwaj,	o	którym	krążyły	
różne	plotki.	Występowały	tu	ze-
społy	artystyczne	z	różnych	stron	
Polski,	cieszące	się	dużym	uzna-

niem	społeczności.	Między	 inny-
mi	 wystepował	 Jerzy	 Połomski	
oraz	 znany	w	 tym	 czasie	 zespół	
estradowy	 ze	 Szczecina.	 Wystę-
powały	też	zespoły	i	soliści	ama-
torzy	 z	 Opola	 i	 okolic,	 np.	 bra-
cia	Józef	i	Jan	Wronowie	z	Woli	
Rudzkiej.
						 W	 1957	 roku	 lub	 trochę	
później,	 dokładnej	 daty	 nie	 pa-
miętam,	odbył	się	w	sali	widowi-
skowej	sąd	pokazowy	z	udziałem	
poszkodowanych	 i	 oskarżonych.	
Sprawa	miała	 charakter	brutal-
nego	 pobicia	 i	 rozboju.	 Pamię-
tam,	 że	 frekwencja	 była	 bardzo	
duża.

Radiowęzeł

						 Kolejnym	 miejscem	 roz-
rywki,	 a	 przy	 okazji	 wiadomo-
ści	 o	Opolu	 i	 jego	mieszkańcach	
był	 radiowęzeł	 z	 nagłośnieniem.	
Mieścił	 się	 w	 budynku,	 gdzie	
obecnie	 jest	 PKO	 BP	 przy	 No-
wym	Rynku.	Radiowęzłem	kiero-
wał	 p.	Przemysław	Łukasiewicz	
z	 Opola.	 Urządzenie	 znajdowa-
ło	się	na	piętrze	budynku.	Nada-
wano	z	niego	ważne	komunikaty	
oraz	 muzykę	 i	 piosenki-przebo-
je.	Sale	na	parterze	wynajmowa-
no	na	różne	imprezy,	a	przeważ-
nie	na	zabawy	taneczne.	Wkrótce	
budynek	adaptowano	na	potrze-
by	banku	i	przedszkola.	W	tej	sy-
tuacji	imprezy	i	zabawy	przenie-
siono	do	sali	nowo	wybudowanej	
remizy	 Ochotniczej	 Straży	 Po-
żarnej	 ku	 zadowoleniu	 miejsco-
wej	społeczności.

Świetlica w cukrowni

	 Kierownikiem	 przyzakła-
dowej	 świetlicy	 przy	 cukrowni	
był	p.	Gąsior,	pracownik	fabryki,	
człowiek	 spokojny,	 sympatycz-
ny,	 dobry	 organizator.	 	 Oprócz	
sceny,	 na	 wyposażeniu	 świetli-

cy	były	stoliki,	krzesła,	stół	bilar-
dowy	 i	 do	 ping	 ponga,	warcaby,	
szachy	oraz	czasopisma.	Świetli-
ca	 czynna	 była	w	 godzinach	 po-
południowych.	 Starsi	 pracowni-
cy	 administracyjni	 organizowa-
li	w	wąskim	gronie	turnieje	sza-
chowe,	 które	 cieszyły	 się	 dużym	
zainteresowaniem.	 Oto	 niektó-
re	nazwiska	uczestników:	pp	Ni-
kolski,	Rejowski,	Gładosz	 i	z	ze-
wnątrz	Janusz	Ciechociński	oraz	
Jan	Dacka.

Opolskie kawiarnie

	 Pierwsza	 kawiarnia,	 któ-
rą	 pamiętam	 i	 tam	 przycho-
dziłem	 w	 1959	 r.	 mieściła	 się	
na	 parterze	 budynku	 narożne-
go	przy	ulicy	Piłsudskiego,	a	do-
kładnie	w	miejscu,	gdzie	obecnie	
stoi	Urząd	Skarbowy.	W	jednym	
pomieszczeniu	znajdował	się	bu-
fet,	a	w	drugim	sala	konsumpcyj-
na.	 Bufetową	 była	 p.	 Lenarciak	
(nazwisko	po	mężu),	wtedy	 jesz-
cze	 była	 panienką,	 bardzo	 miła	
a	 przy	 tym	 ładna.	 W	 tym	 jedy-
nym	lokalu	w	Opolu	można	było	
spotkać	 się	 ze	 znajomymi	 przy	
kawie	 i	 dobrym	 winie.	 Wysoka	
frekwencja	 powodowała,	 że	 było	
ciasno	i	gwarno.	Najwięcej	przy-
chodziło	 młodych	 mężczyzn,	 ko-
biet	 niewiele.	 Starsi	 odwiedza-
li	 gospody:	 “Opolankę”	 i	 “Pod	
Brzózkami”	 lub	 lokal	 zwany	po-
tocznie	 “na	 wysokich	 stołkach”.	
Asortyment	 win	 był	 dość	 sze-
roki.	 Oprócz	 tanich	 i	 droższych	
win	 krajowych,	 wyróżniały	 się	
te	z	importu.	Chętnie	spożywano	
słodycze	i	ciastka.	Klientów	przy-
bywało,	miejsc	było	mało	i	wszy-
scy	w	jednym	czasie	nie	mogli	się	
pomieścić.
						 Zarząd	 Miejskiej	 Spół-
dzielni	 przeniósł	 kawiarnię	
do	 większego	 lokalu	 znajdują-
cego	 się	 na	 parterze	 w	 budyn-
ku	 wielorodzinnym	 przy	 uli-
cy	 Lubelskiej.	 Kawiarni	 nada-
no	 nazwę	 “Kaprys”.	 Rozszerzo-
na	działalność	i	zwiększony	asor-
tyment	 jeszcze	 bardziej	 zachęci-
ły	 klientów,	 którzy	 przybywali	
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liczniej.	Kierownikiem	kawiarni	
“Kaprys”	 mianowano	 p.	 Koziń-
skiego.	W	 soboty	 i	 niedziele	 od-
bywały	 się	 wieczory	 taneczne.	
Do	 tańca	 przygrywała	 orkiestra	
p.	Franciszka	Kowalskiego	z	Po-
niatowej.	Mieli	znakomity	reper-
tuar	i	dobrych	muzykantów,	jed-
nym	z	nich	był	p.	Roman	Kurzę-
pa.	Często	do	kawiarni	przycho-
dził	 pan	 Czesław	 Myczkowski,	
gość	 już	 w	 słusznym	 wieku,	 fa-
chowiec,	 społecznik	 i	 miłośnik	
polowań,	 dobrze	 znany	 starsze-

mu	pokoleniu.	Siadał	przy	stoli-
ku	obok	wyjścia,	słuchał	muzyki	
i	 bacznie	 obserwował	 gości,	 de-
lektując	się	winem.	Był	też	zna-
komitym	 gawędziarzem,	 toteż	
chętnie	 przysiadali	 się	 do	 niego	
słuchacze	 ciekawi	 jego	 opowia-
dań	z	przeszłości	i	wizji	przyszło-
ści.	 Z	 biegiem	 czasu	 kawiarnię	
przeniesiono	 do	 nowo	 wybudo-
wanego	budynku	 “Motelu”	 znaj-
dującego	 się	 po	 przeciwnej	 stro-
nie	ulicy.

Przemysław Piłat
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Niebieska Jedynka 
sp nr 1 w opolu lub.

 W Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Opolu Lubelskim 
drugiego kwietnia – tak jak 
na całym Świecie – obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Świa-
domości Autyzmu. Jak wska-
zują dane, liczbę dzieci z au-
tyzmem w Polsce szacuje się 
na kilkadziesiąt tysięcy. Ce-
lem obchodów jest zapozna-
nie uczniów z tematyką auty-
zmu, pomoc w zrozumieniu 
ich problemów oraz trudno-
ści w rozumieniu świata.
 
	 Osoby	ze	spektrum	auty-
zmu,	 	 mają	 problemy	 związane	
z	 komunikacją,	 najprościej	 mó-
wiąc	 nie	 czują	 potrzeby	 porozu-
miewania	się	z	innymi	lub	mają	
z	tym	duże	trudności.	Nie	nawią-
zują	kontaktów	społecznych,	czy-
li	 niechętnie	 przebywają	w	 gru-
pie	 rówieśniczej,	 nie	 są	 im	 po-
trzebni	 koledzy	 i	 koleżanki.	
U	 autystów	 czasami	 obserwuje	
się	nietypowe	 zachowania	 zwią-
zane	z	utrudnionym	przetwarza-
niem	 informacji	 dochodzących	
do	nich	z	otoczenia.	Może	to	być	
machanie	rękami,	nogami,	dziw-
ne	 miny,	 okrzyki,	 powtarzanie	
słów.	Do	spektrum	autyzmu	wli-
cza	 się	 również	Zespół	Asperge-
ra.	 Coraz	 więcej	 z	 nas	 spotyka	
się	z	osobami	że	spektrum	auty-
zmu	i	zaczynamy	je	akceptować,	
ale	nadal	 trzeba	 informować	 lu-
dzi	 neurotypowych,	 czyli	 nas	
wszystkich,	 czym	 charakteryzu-
je	się	autyzm.
	 Na	 autyzm	 się	 ani	 nie	
choruje,	 ani	 nie	 cierpi.	 Cierpieć	
można	 jedynie	 przez	 bariery	
tworzone	 przez	 społeczeństwo,	
przeszkody,	które	uniemożliwia-
ją	osobom	ze	spektrum	autyzmu	
funkcjonowanie	na	miarę	swoich	
potrzeb	i	możliwości.
	 Monika	 Pospisilova,	 psy-
cholożka	 z	 zespołem	 Asperge-
ra,	apeluje,	by	w	kontekście	au-
tyzmu	 nie	 mówić	 o	 zaburzeniu,	

ale	 o	 neuroróżnorodności.	 Prze-
stać	traktować	autyzm	(co	wciąż	
jest	niestety	nagminne)	jako	cho-
robę,	 ale	 jako	 sposób	 funkcjono-
wania	człowieka.	Ona	i	inne	oso-
by	 ze	 spektrum	 autyzmu	 mają	
prawo	 tego	 oczekiwać,	 a	 społe-
czeństwo	ma	obowiązek	to	prawo	
wypełnić.	Póki	 to	się	nie	stanie,	
świat	 będzie	wciąż	 pełen	 niepo-
trzebnego	cierpienia.
	 Nauczyliśmy	 się	 szano-
wać	inne	kultury,	a	także	czerpać	
korzyści	 z	 ich	 przenikania	 się.	
Dlaczego	w	 ten	 sposób	nie	moż-
na	podchodzić	do	tematu	neuro-
różnorodności.	Czy	nie	lepiej	by-
łoby,	 gdyby	 osoby	 ze	 spektrum	
autyzmu	nie	musiały	być	ofiara-
mi	 przemocy,	 a	 ich	 odmienność	
była	zaakceptowana.	Czy	nie	le-
piej	 byłoby,	 zamiast	 zmuszać	 je	
do	dopasowania	się	na	siłę	do	ob-
cych	im	norm,	dać	im	możliwość	
rozwijania	 swoich	 przyrodzo-
nych	talentów?	
	 Duże	miasta	w	Polsce	ob-
chodziły	Światowy	Dzień	 	Świa-
domości	 Autyzmu	 poprzez	 pod-
świetlenie	 budynków	 na	 niebie-
sko.	 Nasza	 szkoła	 włączyła	 się	
w	te	obchody	różnorodnymi	dzia-
łaniami.
	 Cała	szkoła	została	przy-

strojona	 w	 niebieskie	 kolory	 –	
balony,	 kwiaty,	 kartki	 z	 życze-
niami	 i	 plakaty	 dotyczące	 spek-
trum	autyzmu.	Każda	klasa	wy-
konała	niebieskie	kartki	z	życze-
niami	dla	kolegi	i	koleżanki	z	au-
tyzmem.
	 2	kwietnia	2019	roku	od-
był	 się	 kiermasz	 ciast	 oraz	 lo-
teria	 fantowa,	 na	 której	 moż-
na	 było	wylosować	 ciekawe	 rze-
czy,	od	słodyczy	po	talony	na	piz-
zę	 lub	 bilety	 wstępu	 na	 zaję-
cia	w	Opolskim	Centrum	Kultu-
ry.	 Pieniądze	 ze	 zbiórki	 zostały	
przeznaczone	na	potrzeby	dzieci	
z	autyzmem.
	 Również	2	kwietnia	2019	
roku	 wszyscy	 ubraliśmy	 się	
na	 niebiesko.	 Do	 naszej	 akcji	
włączyły	 się	 Poradnia	Psycholo-
giczno	 –	 Pedagogiczna	 w	 Opolu	
Lubelskim,	 Prywatna	 Poradnia	
Psychologiczno	 –	 Pedagogiczna	
„Sto	Pociech”		oraz	niektóre	skle-
py	z	naszego	miasta.
	 Serdecznie	 dziękujemy	
Wszystkim	 Darczyńcom,	 którzy	
ofiarowali	mnóstwo	rzeczy	na	lo-
terię	fantową.	

Krystyna Flisiak
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Świętujemy Rok Moniuszkowski
 Projekt „I like Mo-
niuszko” powstał z okazji 
Roku Moniuszkowskiego za-
planowany jako interaktyw-
ny, multimedialny koncert 
podczas którego usłyszymy 
najbardziej znane utwory 
kompozytora takie jak Przą-
śniczka, Bajka, Dziad i Baba, 
Złota Rybka, Krakowiak, 
Niedźwiadek.

	 Dzieła	Moniuszki	 ukaza-
ne	 są	w	 swobodny	 i	 nowatorski	
sposób,	 dzięki	 czemu	 możemy	
odkryć	nowe	brzmienie	„muzyki	
klasycznej”	nawiązujące	m.in.	do	
szeroko	pojętego	do	folkloru.	Po-
lka,	krakowiak,	tango	argentyń-
skie,	bossa	nova,	tańce	góralskie,	
a	 także	 klimaty	 filmowe	 i	 frag-
menty	 improwizowane	 przepla-
tają	się	wraz	z	elementami	sono-
rystycznymi	 tworząc	 niepowta-
rzalne	kreacje	muzyczne	zaaran-
żowane	przez	dwie	kompozytor-
ki	Adriannę	Furmanik-Celejew-
ską	oraz	Vlastę	Traczyk.
	 Pomysłodawczynią	 pro-
jektu	„I	like	Moniuszko”	jest	Eu-
genia	 Kwon-Kominek,	 pianist-
ka,	 absolwentka	 Uniwersytetu	
Muzycznego	 Fryderyka	 Chopi-
na	w	Warszawie,	twórczyni	wie-
lu	 projektów	 artystycznych.	 Po-
czątkowo	 zakładała,	 że	 projekt	
będzie	 skierowany	 głównie	 do	
dzieci,	 ale	 w	 trakcie	 powstawa-
nia	 coraz	 to	 kolejnych	 muzycz-
no-wizualnych	 kreacji	 Moniusz-
kowskich	okazało	się,	że	utwory	
są	ciekawe	dla	każdego	odbiorcy	
niezależnie	od	wieku.
	 W	skład	zespołu	muzycz-
nego	wchodzą:	Agnieszka	Kadłu-
bowska	(sopran),	Szymon	Telec-
ki	 (skrzypce),	 Agnieszka	 Kiljan	
(wiolonczela),	 Eugenia	 Kwon-
Kominek	 (fortepian),	 Jolanta	
Szyndler-Linette	 (instrumenty	
perkusyjne).	 Jak	 dodaje	 Vlasta	
Traczyk:	marimba,	 dzwonki,	 kij	
deszczowy,	 cajon,	 shakery,	 tale-

rze,	bongosy,	kalimba	momenta-
mi	tworzą	baśniową	i	tajemniczą	
atmosferę,	 a	momentami	 „pory-
wają	do	tańca”.	
	 Wykonawcami	 projektu	
są	 artyści,	 absolwenci	 Uniwer-
sytetu	 Muzycznego	 Fryderyka	
Chopina	w	Warszawie	oraz	Aka-
demii	 Muzycznej	 im.	 G.	 Bace-
wicz	w	Łodzi,	laureaci	wielu	pre-
stiżowych	 konkursów,	 czynnie	
działający	muzycy,	koncertujący	
na	scenach	w	kraju	i	za	granicą.
Serdecznie	 zapraszamy	 na	 kon-
cert	 w	 ramach	 projektu	 „I	 like	

Moniuszko”	 do	 Opolskiego	 Cen-
trum	 Kultury	 3	 MAJA	 o	 godz	
16.00	Wstęp	wolny.	
	 Rok	 2019	 został	 ustano-
wiony	 przez	 Sejm	 Rzeczypospo-
litej	Polskiej	i	UNESCO	Rokiem	
Stanisława	 Moniuszki.	 W	 tym	
roku	 przypada	 200-setna	 rocz-
nica	urodzin	kompozytora,	dyry-
genta,	dyrektora	Teatru	Wielkie-
go	w	Warszawie	oraz	twórcy	pol-
skiej	opery	narodowej.

Karolina Dygus

XX edycja Debiutów 
 To była już XX edy-
cja Debiutów 19' - Ogólno-
polskiego Konkursu Piosen-
ki. Organizatorem od 2000r. 
jest Młodzieżowy Dom Kultu-
ry nr 2 w Lublinie. 

	 Minister	 Edukacji	 i	 Na-
uki	 podkreślając	 walory	 arty-
styczne	 i	 edukacyjne,	 przejął	
patronat	 od	 5	 edycji	 konkursu.	
Od	pierwszej	edycji	konkurs	pa-
tronuje	i	funduje	nagrody:	Woje-
woda	Lubelski,	Marszałek	Woje-
wództwa	 Lubelskiego,	 Starosta	
Lubelski,	 Prezydent	Miasta	Lu-
blin,	 Lubelski	 Kurator	 Oświa-
ty	 i	 Dyrektor	 Wydziału	 Oświa-
ty	i	Wychowania	Urzędu	Miasta	
Lublin.	Realizacja	przedsięwzię-
cia	 stwarza	 możliwość	 spotka-
nia	młodych	wokalistów	z		regio-
nu	z	kolegami	z	kraju,	sprzyjając	
ich	rozwojowi,	nie	tylko	muzycz-
nemu.	
	 W	 tym	 roku	 Jury	wysłu-
chało	 82	 nadeslanych	 nagrań	
demo	i	spośród	nich	zakwalifiko-
wało	 19	 uczestników	 do	 pierw-
szego	 etapu.	 Pośród	 nich	 znazł	
się	jedyny	zespół	wokalny-	dziew-
czyny	 z	 młodzieżowego	 zespołu	
wokalngo	z	Opolskiego	Centrum	
Kultury.
	 20	 marca	 nasze	 dziew-
czyny	czekały	warszaty	wokalne	
z	panią	Łobaszewską.	Zakwalifi-
kowani	 uczestnicy	 byli	 przesłu-
chiwani	 indywidualnie,	 woka-
listka	 dawała	 dużo	 dobrych	 rad	
dotyczących	 wyboru	 kompozy-
cji,	 impostacji	 i	 ambitusu	głosu,	
odpowiedniej	 akcentacji,	 czy	 in-
terpretacji,	nie	szczędząc	rówież	
często	 bezpośredniej,	 bardzo	 bo-
lesnej	 krytyki	 wymierzonej	 naj-
częściej	w	instruktorów.
	 Nasze	 dziewczyny	 po	 ca-
łodniowym	 przysłuchiwaniu	 się	
batalii	przygotowującej	na		kon-
kurs-koncert	 wystąpiły	 jako	
ostatnie.	 Kompozycje	 rozpisa-
ne	 na	 3	 głosy	 bardzo	 przypadły	
do	 gustu	 pani	 Łobaszewskiej,	

która	 byłą	 zachwycona	 czystym	
brzmieniem	 dziewczyn	 w	 3-gło-
sie,	 zachowaniem	 scenicznym	
i	 trafnością	 repertuaru.	 Drugi	
utwór	 również	 został	 zaakcep-
towany	 z	 małą	 sugestią,	 żeby	
dziewczyny	 zaśpiewały	 pół	 tonu	
niżej.	Było	jeszcze	lepiej.
	 Dziewczyny	 wylosowały	
ostatni	 numer	 występu	 tak	 jak	
i	 na	 warsztatach.	 Podczas	 pró-
by	 mikrofonów	 były	 małe	 pro-
blemy	 techniczne.	 Dziewczyny	
wzięły	sobie	do	serca	wskazówki	 
p.	 Łobaszewskiej	 i	 instruktor	
Eweliny	 Oroń	 co	 zaoowocowa-
ło	i	wypadły	świetnie.	Po	wysłu-
chaniu	 wszystkich	 uczestników	
otrzymały	największe	brawa.	Ze-
spół	pracuje	razem	od	roku	i	tym	
bardziej	 było	 to	 dla	 niego	 sporą	
nobilitacją	występować	na	równi	
z	finalistami	The	Voisa,	studen-
tami	 jazzu,	 czy	 etatowymi	 pra-
cownicami	teatru	muzycznego.
	 Dla	 zespołu	 i	 instruk-
tor	E.Oroń	ogromnym	wyróżnie-
niem	 było	 zakwalifikowanie	 się	

do	 tej	 rangi	 konkursu.	 Czołowe	
miejsca	 zajęli	 zasłużenie	 wszy-
scy	wymieni	powyżej	uczestnicy,	
a	 nasze	 dziewczyny	 wywalczyły	
sobie	udział	w	Koncercie	Laure-
atów	 w	 niezwykłym	miejscu	 ja-
kim	jest	Teatr	Stary	w	Lublinie,	
a	 także	 Nagrodę	 Specjalną	 G.	
Łobaszewskiej.
	 Dziewczyny	 -	 bohaterki	
tej	 wyprawy:	 Iga	 Pęczkowska,	
Natalia	Mendak,	 Karolina	 Cza-
pla,	 Weronika	 Król	 od	 dłużego	
czasu	 zastanawiały	 sie	 nad	 na-
zwą	 zespołu.	 Od	 dawna	 wiado-
mo,	że	spontaniczne	pomysły	są	
najtrafniejsze	 i	 tak	 stało	 się	 te-
raz.	 Podczas	 powrotu,	 w	 busie,	
był	 na	 to	 czas.	 Ciemno,	 nic	 nie	
można	 poczytać,	 zmęczenie,	 te-
lefony	 rozładowane	 i	 właśnie	 w	
takiej	 atmosferze	 powtsała	 IN-
A-WENA	 -	 składak	 inicjałów	
dziewczyn	 dał	 im	 nazwę	 zespo-
łu,	 a	 końcówką	nazwy	 jest	 imię	
instruktor	 Eweliny	 Oroń.	 Dla	
dziewczyn	była	to	fajna	lekcja.

EO/KD
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Kiermasz Wielkanocny
6-7 lwietnia 2019

 Opolskie Centrum Kultury wycho-
dząc naprzeciw potrzebom związanym z tu-
rystyką kajakową zachęca do wstąpienia 
do Opolskiego Klubu Turystyki Kajakowej. 

	 Jest	jeden	mały	warunek,	aby	zostać	klu-
bowiczem,	a	mianowicie	ukończone	18lat.	Opol-
skie	Centrum	Kultury	gwarantuje	sprzęt,	trans-
port	 oraz	 inne	 atrakcje	 związane	 ze	 spływami	
kajakowymi.	Podsumowując	jeśli	lubisz	aktywny	
wypoczynek	na	łonie	natury	wstąp	do	Opolskie-
go	Klubu	Turystyki	Kajakowej	 i	 ahoj	przygodo!	
W	końcu	mamy	gdzie	korzystać	z	turystyki	kaja-
kowej.	Zapisy	i	informacje	w	OCK	tel.81	827	25	
67	.

Opolski Klub Turystyki Kajakowej

„Kocham Poniedziałki” 
w Kinie Opolanka
Opolskie Centrum Kultury za-
prasza Państwa na ostatnią już 
retransmisję z cyklu Kocham 
Poniedziałki w Kinie Opolanka. 

29 kwiecień 2019r., godz.18.00
"Śpiąca królewna" 
retransmisja	z	Teatru	Bolszoj.

Baletowa	 wersja	 baśni	 Charles’a	
Perraulta	 o	 księżniczce	 Aurorze,	
która	zasnęła	na	sto	 lat,	ukłuwszy	
się	podczas	swoich	szesnastych	uro-
dzin	 w	 palec	 zaczarowanym	 przez	
złą	 wróżkę	 wrzecionem,	 to	 klasyk	
nad	klasykami.	Spektakl	nie	 tylko	
opowiada	historię	śpiącej	królewny,	
ale	 jest	 przede	 wszystkim	 pełnym	
uroku,	 barw	 i	 tanecznej	 wirtuoze-
rii	baletowym	koncertem,	wymaga-
jącym	 zaangażowania	 olbrzymiego	
zespołu,	w	tym	uczniów	szkoły	ba-
letowej,	a	także	kilkudziesięciu	so-
listów.

Bilety: 25 – normalny, 20 – ulgowy 
(legitymacja szkolna),do nabycia se-
kretariat OCK oraz kasa Kina Opo-
lanka te.81 827 25 67 oraz przez na-
sza stronę www.ockopolelubelskie.
pl

fot. Michał Czajka




