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Program Rodzina 500+ w gminie Opole Lubelskie Basen na stawach
 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w  Opo-
lu Lubelskim uprzejmie informuje, że  program "Rodzi-
na 500 +" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 
195) będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opolu Lubelskim ul. Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubel-
skie.
 Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku zostaną 
utworzone 3 punkty przyjęć wniosków. Druki będzie można 
już pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Urzędu Miejskiego, z punktu informacji w Urzędzie Miej-
skim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska i w Ośrodku Pomocy 
Społecznej.
 Jednocześnie przypominam wszystkim, którzy są za-
interesowani programem "Rodzina 500 +" , że w przypadku 
złożenia wniosku o  ustalenie prawa do  świadczenia wycho-
wawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. 
(włącznie) prawo do świadczenia wychowawczego na podsta-
wie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy tj. 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świad-
czenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypad-
ku z odpowiednim wyrównaniem.

 Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wnio-
sku tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w  wyżej wymienionym 
terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wy-
chowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc 
od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami.
     Justyna Kocon

Dyrektor OPS w Opolu Lubelskim

„Seniorzy w akcji” – warsztaty fotograficzne
 Projekt realizowany jest w ra-
mach  konkursu „Seniorzy w akcji”, 
który corocznie organizuje Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

 W lutym i marcu realizato-
rzy projektu poznawali tajniki fotogra-
fowania. W warsztatach uczestniczy-
ły 24 osoby. Po niezbędnej dawce teo-
rii uczestnicy wyruszyli w plener. Fo-
tografowali architekturę miasta, krajo-
braz oraz miasto nocą. Po powrocie z 
zajęć w terenie odbywały się analizy i 
oceny wykonanych fotografii. Nasz tre-
ner P. Michał Teresiński uznał, że gru-
pa robi postępy. To dobrze… bo przed 
nami jeszcze sporo pracy. Efekty naszej 
nauki i starań zostaną umieszczone na 
foto dźwiękowej mapie miasta, któ-
ra powstaje w ramach projektu. Mapa 
Opola Lubelskiego zamieszczona zo-
stanie w Internecie -  znajdą się na niej 
fotografie i nagrania dźwiękowe doku-
mentujące życie miasta.

Grażyna Strawa
Małgorzata Pidek

500+
W GMINIE OPOLE LUBELSKIE

 Gmina Opole Lubelskie pra-
cuje nad dużym projektem zagospoda-
rowania trzech stawów położonych przy 
ulicy Rybackiej. Wśród wielu rozwiązań 
przyjętych w  projekcie koncepcyjnym 
jest m.in. otwarty basen na terenie dru-
giego stawu.  

 Gotowy jest już projekt koncep-
cyjny zagospodarowania tego terenu jako 
Centrum Edukacji i Rekreacji Przyrodni-
czej. Koncepcje przygotowało biuro pro-
jektowe Nizio Design International. 
 Bardzo istotnym aspektem całe-
go przedsięwzięcia jest walor funkcjonal-
ny. Realizacja projektu przyniosłaby kilka 
ciekawych rozwiązań komunikacyjnych, 
takich jak połączenie promenadą ulicy 
Rybackiej i  Fabrycznej, otworzenie ko-
munikacji z ul. Kolejową za pomocą przej-
ścia pieszo-rowerowego i tym samym po-
łączeni strefy stadionu z obszarem stawów. 
Od ulicy Lubelskiej teren zyska także do-
godne połączenie dla pieszych wzdłuż ul. 
Rybackiej. Takie rozwiązania są tym bar-
dziej istotne w połączeniu z planami Sta-
rostwa Powiatowego dotyczącymi zago-
spodarowania peronu kolejki wąskotoro-
wej na ul. Kolejowej i uruchomienia połą-
czenia NKW na linii Opole – Nałęczów.
Założenia projektu były już konsultowa-
ne z  właścicielami gruntów przyległych 
do obszaru który projekt obejmuje .  Pre-
zentacja projektu miała na celu inspirację 
i propozycję współpracy w przyszłości po-
przez tworzenie przez potencjalnych in-
westorów rozwiązań komplementarnych 
w  stosunku do  rozwiązań projektowych, 
także o charakterze komercyjnym.     
 Projekt zakłada stworzenie sys-
temu tematycznie i  przestrzennie po-
wiązanych ze  sobą platform, pawilonów 
i punktów charakterystycznych dla każde-
go z  trzech odrębnych stawów, składają-
cych się jednak na jedno założenie – Cen-
trum Edukacji i Rekreacji Przyrodniczej. 
Wzdłuż rzeki Leonki oraz ulicy Rybac-
kiej poszczególne typologie przeplatają 
się tworząc założenie aktywnie łączące się 
z miastem, ekosystemem naturalnym oraz 
proponujące przyszłe kierunki przestrzen-
nych relacji z otaczającymi terenami.
Każdy ze stawów oplatają szlaki edukacyj-
ne pojawiające się wzdłuż ciągów komu-
nikacyjnych. Aspekt edukacyjny opiera się 
na  trzech wartościach: kultury (historii), 
natury (krajobraz, przyroda) i
ekologii (przyszłość, podejścia do obu po-
przednich).
 Celem projektu jest uczytelnie-

nie i  poprawienie dostępności do  tere-
nu stawów, z wykorzystaniem naturalne-
go potencjału stawów i  rzeki jako atrak-
cji krajobrazowej, rozrywkowej oraz prze-
strzeni edukacyjnej a  także wytworzenie 
urbanistycznej osi we wschodniej , pozba-
wionej obecnie ładu przestrzennego, czę-
ści miasta.   
 Zagospodarowanie pierwszego 
stawu zostało zaprojektowane w nawiąza-
niu do gniazd odwołujących się do ptac-
twa.  Tematyka ścieżki edukacyjnej to na-
tura. Istotną cechą jest tu  funkcja repre-
zentacyjna – estetyczne zagospodarowa-
nie terenu przy wjazdowej ulicy do miasta. 

Pojawią się tu platformy od ul. Lubelskiej 
schodzące do  poziomu wody z  poziomu 
ulicy, platformy wyposażone w  oświetle-
nie posadzkowe, barierki z panelami edu-
kacyjnymi na temat  obszaru Natura 2000 
i usytuowania stawów Opolskich. Ponad-
to platforma usytuowana w środku odcin-
ka ul. Lubelskiej zaprojektowana jako za-
daszona rampa oraz miejsce z  lunetami 
pozwalającymi obserwować ptactwo z dy-
stansu i brama widokowa do całego zało-
żenia stawów. Od strony ulicy zaprojekto-
wane są  gejzery wodne tworzące wodną, 
posadzkową kurtynę. Wzdłuż ul. Lubel-
skiej przewidziane są  nasadzenia drzew, 

Wizualizacja koncepcji zagospodaroWania cypla na drugim staWie
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OCK partnerem CSK 
 Miło nam poinformować Pań-
stwa, iż  Opolskie Centrum Kultury 
jako partner Centrum Spotkania Kul-
tur w  Lublinie zakwalifikowało się 
do  udziału w  programie Narodowe-
go Centrum Kultury -  „Bardzo Młoda 
Kultura”. 

 Trzyletni projekt „Młodzi LU-
Bią kulturę”, którego operatorem jest 
CSK w  Lublinie będzie realizowany 
wspólnie z  różnymi instytucjami kultury 
oraz placówkami oświatowymi w  latach 
2016 -2018. 
 Partnerami zaproszonymi 
do  współpracy przez CSK obok Opol-
skiego Centrum Kultury są m.in.: Woje-
wódzki Ośrodek Kultury, Teatr Muzyczny 
w Lublinie, Filharmonia Lubelska, Skan-
sen Lubelski, Teatr im. J. Osterwy, Mu-
zeum Zamoyskich, OPT Gardzienice, 
ZDK Zamość, Galeria Labirynt czy Lu-
belskie Kuratorium Oświaty. Razem two-
rzymy Konwent, który realizować będzie 
zadania projektowe.
 Dzięki realizacji projektu nasza 

oferta kulturalna oraz podmiotów z nami 
współpracujących będzie mogła łatwiej 
dotrzeć do  młodych odbiorców kultury. 
Głównym efektem projektu będzie stwo-
rzenie strony promującej na poziomie wo-
jewództwa oferty najaktywniejszych in-
stytucji kultury współpracujących z CSK. 
Dodatkowo w ramach projektu udostęp-
niane będą mikrogranty dla różnych grup 
formalnych i  nieformalnych działających 
na  styku edukacji i  kultury. Narodowe 
Centrum Kultury spodziewa się , że dzię-
ki podejmowanym działaniom wzro-
śnie zainteresowanie edukacją kulturową 
ze strony władz samorządowych oraz dy-
rektorów szkół.
 Program „Bardzo Młoda Kul-
tura” odpowiada również na  potrze-
by podnoszenia kompetencji kadr kultu-
ry i oświaty, ponieważ do tych grup adre-

sowane będą różne warsztaty, w  tym np.  
wzmacniające umiejętności pozyskiwania 
środków oferowanych w programie. 
 Możliwość zamieszczania ofer-
ty OCK w Opolu Lubelskim na portalu 
prezentującym działania kulturalne i edu-
kacyjne z całego województwa, adresowne 
w szczególności do osób młodych, stano-
wi niewątpliwie szczególnie ciekawą pro-
pozycję wychodzącą na przeciw potrzeby 
szerszej promocji różnych interesujących 
i  cennych zarazem przedsięwzięć mają-
cych miejsce nie tylko w OCK, ale rów-
nież w  innych miejscach i  placówkach 
na poziomie województwa lubelskiego. 
 O  dalszych krokach projekto-
wych będziemy Państwa informować 
na bieżąco. 

OCK

oświetlenie posadzkowe, ławki, stojaki ro-
werowe oraz ścieżka rowerowa przecho-
dząca przez rzekę Leonkę od  południa. 
Prawy brzeg pierwszego stawu z podesta-
mi w postaci stref izolacji/gniazd. Każde 
z gniazd wyposażone w panele edukacyj-
ne dotyczące ptactwa wodnego, lunetę wi-
dokową, nasadzenia roślinności trzcino-
wej pozwalające na "schowanie się w na-
turze". W połowie długości stawu 1. za-
projektowany jest pomost na planie okrę-
gu, przechodzący w stronę stawu ku ptac-
twu oraz przeprowadzający przez rzekę 
Leonkę w postaci mostu.
 Zagospodarowanie stawu 2. Za-
projektowane jest w typologii gałęzi scho-
dzących ku wodzie. Tematyka ścieżki 
edukacyjnej: kultura. Przewiduje korektę 
północnej linii brzegu stawu oraz zachod-
niego brzegu cypla, rozbudowę budynku 
wypożyczalni o  funkcje przestrzeni edu-
kacyjnej z biurem, powiększeniem gastro-
nomii oraz wypożyczalni a także użytko-
wy dach widokowy na budynku oraz in-
stalację fotowoltaiczną. Budynek wypo-
sażony w taras pozwalający na rozstawia-
nie parasoli gastronomii ze  schodzącymi 
do poziomu wody dużymi stopniami ta-
rasowymi. Ta część płynnie łączy się z po-
większoną plażą i powiększonym kąpieli-
skiem. Budynek ma tworzyć bramę wej-
ściową na cypel od ul. Rybackiej, separo-
wać wizualnie parking oraz stać się "twa-
rzą" całego założenia.  
 Funkcje zaprojektowane na  cy-
plu to  m.in. kąpielisko z  plażą i  wiatro-

wym aeratorem wody, siłownia na powie-
trzu z placem zabaw,  boisko do siatków-
ki z mini trybunami, plac zabaw z urzą-
dzeniami wodnymi, basen odkryty dla 
dzieci (opcjonalnie), basen odkryty pły-
wacki (opcjonalnie), miejsce do  kąpieli 
odkryte z  fontannami, przestrzeń rekre-
acyjna z miejscem na ognisko latem, zimą 
zamieniana w  lodowisko (opcjonalnie), 
miejsce do kąpieli na końcu cypla wypo-
sażone w aerator strumieniowy, wieża wi-
dokowa na  końcu cypla tworząca zaple-
cze plenerowej sceny z  siedziskami mi-
ni-amfiteatru, piramida liniowa na  ścia-
nie wieży (opcjonalnie),  zejście do wody 
wieńczące cypel w  postaci drewnianych 
stopni, molo.
 Na lewym brzegu stawu, wzdłuż 
torów kolejki zaprojektowano ścież-
kę z  trzema platformami widokowymi, 
panele edukacyjne przybliżające histo-
rię stawów w  Opolu i  ich usytuowanie 
w  otaczającym ekosystemie. Zaprojekto-
wano również elementy pływające: wy-
spy roślinne na  wodzie, pływający ogró-
dek gastronomiczny cumowany przy bu-
dynku wypożyczalni, z możliwością "mini 
rejsów" po stawie 2. Na  lewo od budyn-
ku wypożyczalni usytuowano tzw. "zielo-
ną plażę" - leżaki wśród drzew na trawie 
a w nasypie kolejki wąskotorowej przebi-
cie przejścia dla pieszych i ścieżki rowero-
wej. 
 Zagospodarowanie stawu 3. 
Zaprojektowane jest w  typologii wikli-
ny i  przeplatających się pędów. Tematy-

ka ścieżki edukacyjnej: natura i człowiek. 
Mogłyby się tu znaleźć pomosty rybackie, 
pomost cumowniczy, ścieżki na trasie wo-
kół stawu, wiata z wypożyczalnią i prze-
chowalnią sprzętu wodnego oraz  dachem 
widokowym i pomostami wodnymi (wia-
ta od ul. Rybackiej),  wiata z przechowal-
nią sprzętu wodnego,  siedziska krajobra-
zowe wśród trzcin na prawym brzegu, po-
zwalające na oglądanie całego założenia. 
Ponadto cała koncepcja przewiduje za-
gospodarowanie promenady od ulicy Ry-
backiej w stronę ulicy Fabrycznej jako cią-
gu pieszo-jezdnego ze  ścieżką rowerową 
i miejscami parkingowymi oraz zagospo-
darowanie rzeki Leonki poprzez utwo-
rzenie ścieżki przyrodniczej. 
 „To  dopiero pierwszy, ale jak-
że ważny etap całego przedsięwzięcia. 
Z  uwagi na  koszty związane z  realizacją 
takiej inwestycji konieczna będzie pró-
ba sięgnięcia po środki unijne na realiza-
cję takiego projektu. Budżet gminy oczy-
wiście nie będzie w stanie udźwignąć ta-
kiego ciężaru finansowego bez pozyska-
nego dofinansowania zewnętrznego. Je-
steśmy jednak dobrej myśli, być może naj-
lepszym rozwiązaniem będzie podzielenie 
całego przedsięwzięcia na  etapy i  sukce-
sywne wdrażanie poszczególnych rozwią-
zań. Sama wizja i koncepcja przedstawio-
na przez projektantów wydaje się być jed-
nak bardzo atrakcyjna ” mówi Burmistrz 
Opola Lubelskiego – Dariusz Wróbel.  

KRyczek

Ostatnie przetargi gminy
 Prezentujemy najnowsze informacje dotyczące 
gminnych przetargów. 
 
 09.03.1016 podpisano umowy na zadanie pn.: „Do-
stawa materiału kamiennego (kruszywa) i  profilowanie dróg 
gminnych na  terenie Gminy Opole Lubelskie”  z  F.H.U. 
„MAR-POL”  Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka. Tłuczeń 
ten będzie wykorzystany do remontu nawierzchni dróg w 33 
sołectwach i 10 ulicach miasta. Zakupiony będzie ze środków 
finansowych Funduszu Sołeckiego i  bieżących napraw dróg. 
Jego dostawa zakończy się w kwietni br.
 Trwa badanie i  ocena ofert złożonych w  przetar-
gu pn.: „Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz 
wykonanie stropu nad piętrem budynku Szkoły Podstawo-
wej w Skokowie”. Na wykonanie wszystkich przewidzianych 
w  specyfikacji prac wyłoniony wykonawca będzie miał czas 
do 15 sierpnia br.

 15 marca otworzono oferty przetargowe zadania pn.: 
„Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem za-
daszenia przy budynku Zespołu Szkół   Nr 1 w Opolu Lu-
belskim”. Do tego dnia wpłynęły 4 oferty, które są aktualnie 
badane i oceniane. Wymagające odnowienia szkolne schody 
znajdujące się od strony miasta i dach na nimi zostaną wyre-
montowane do 30 lipca br.
 Wyłoniony został wykonawca przetargu pn.: „Prze-
budowa ulicy Garbarskiej w Opolu Lubelskim”. Prace tą wy-
kona Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o. ze Zwo-
lenia. Nową nawierzchnię ulica Garbarska otrzyma do końca 
czerwca br. Remont obejmie odcinek 975 m od skrzyżowania 
z ul. Cmentarną do obwodnica miasta. W ramach zadania zo-
stanie również wyremontowany chodnik przy posesjach przy-
legających do togo odcinka ulicy. 

ws
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przedsiębiorczość

Działalność Centrum Obsługi Inwestora
 Zadania COI przez pierwszy 
kwartał roku skupione były na podejmo-
waniu współpracy oraz wspieraniu lo-
kalnych przedsiębiorstw poprzez usłu-
gi doradczo-szkoleniowe, czego owo-
cem było zorganizowanie spotkania in-
formacyjnego nt: możliwości dofinanso-
wania przedsiębiorców ze środków unij-
nych. 
 
 Na  spotkanie zaproszony został 
Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agen-
cji Wspierania Przedsiębiorczości w  Lu-
blinie Pan Radosław Tkaczyk. W  trak-
cie spotkania przedsiębiorcy zapoznali się 
z  harmonogramem konkursów dotyczą-
cych dofinansowania unijnego ogłasza-
nych w 2016 roku zgodnie z perspektywą 
2014-2020.
 Jednocześnie działania codzien-
ne dotyczyły wsparcia przedsiębiorców 
poprzez dostarczanie informacji o  zasa-
dach oraz możliwościach prowadzenia 
działalności gospodarczej, pozyskiwaniu 
środków na rozpoczęcie działalności,  jak 
również o  instrumentach wspierających 
działalność gospodarczą.
 Zadaniem COI jest wspiera-
nie i promocja marki Owocne Inwestycje. 
W  związku z  oddaniem do  użytku mo-
stu na  Wiśle i  olbrzymiego udogodnie-
nia w  przemieszczaniu się mieszkańców 
Opola Lubelskiego, Piotrawina i Kamie-
nia oraz Solca, Lipska i Zwolenia, przy-
gotowana został ulotka promująca gmi-
nę Opole Lubelskie, w różnych aspektach 
działalności, w celu zachęcenia do częst-
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Prace plastyczne uczniów z Kluczkowic w Brukseli
 W październiku ubiegłego roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach wzię-
li udział w międzynarodowym konkursie plastycznym "Mój 
region, nasza szkoła"  zorganizowanym  przez grupę poli-
tyczną European Alliance Group - działającą w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej w Brukseli.
 
 Celem konkursu było zaangażowanie  dzieci do kre-
atywnego wyrażenia  ich wizji życia szkoły w szerokim kon-
tekście regionu, który zamieszkują. Młodzi artyści mogli od-
woływać się zarówno do rzeczywistości jak i do marzeń. Prace 
wraz z dołączonymi do nich opisami w języku angielskim zo-
stały przesłane do Brukseli, gdzie odbyła się międzynarodowa  
wystawa.
 Laureatkami konkursu zostały:
I miejsce- Alicja Kijak – kl.  VI
II miejsce- Natalia Stępniak - kl.  VI
III miejsce – Agnieszka Śmiech - kl. VI
 Dziewczęta w swoich pracach podkreśliły między in-
nymi rolę tradycji, współpracy ze środowiskiem lokalnym i ko-
rzyści płynące z lokalizacji szkoły na terenie  wiejskim.

 Koordynatorką konkursu w naszej szkole została 
pani Karolina Kotuła- Kowalska.
 W dniu 9 lutego 2016 r. podczas apelu podsumo-
wującego wyniki klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 
2015/2016 nagrody ufundowane przez European Alliance 
Group uroczyście wręczył pan Dariusz Wróbel - Burmistrz 
Opola Lubelskiego.

Anna Kręcisz-Rola

szego odwiedzania naszego miasta skie-
rowana na teren województwa mazowiec-
kiego.
 Centrum Obsługi Inwesto-
ra współpracuje z  mieszkańcami, którzy 
chcą sprzedać grunty na potrzeby plano-
wanych przez potencjalnych inwestorów 
inwestycji na terenie gminy Opola Lubel-
skiego. W ramach działań COI przygoto-
wywane są oferty terenów inwestycyjnych, 
organizowane spotkania z  inwestorami, 
pomoc w spotkaniach inwestorów z wła-
ścicielami gruntów. W pierwszym kwarta-
le odbywały się takie spotkania, w związ-
ku z zainteresowaniem naszymi terenami 
inwestorów z województwa mazowieckie-
go.
 Dla przedsiębiorców i  inwesto-
rów prowadzony jest portal, który zapew-
nia bieżące informacje pomocne w  pro-
wadzeniu działalności, możliwości udzia-
łu w  konferencjach, targach, czy szkole-
niach organizowanych przez instytucje 
takie, jak: Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkow-
ski, Agencję Rynku Rolnego i inne. Por-
tal jest miejscem promocji marki Owoc-
ne Inwestycje, poprzez promocję ofer-
ty przedsiębiorców Opola Lubelskiego 
i okolic.
 Ponadto COI prowadzi działa-
nia poprzez pomoc w  przygotowywaniu 
wniosków unijnych m.in. we współpracy 
z  Stowarzyszeniem Wspierania Aktyw-
ności Twórczej czy Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.
 Ostatni kwartał to również przy-

gotowanie do  spotkania założycielskiego 
Stowarzyszenia przedsiębiorców „Owoc-
ne Inwestycje”, które ma zrzeszyć lokal-
ną przedsiębiorczość poprzez wspólne 
działania i promocję marki Opola Lubel-
skiego. Do  założenia stowarzyszenia za-
proszeni zostali wszyscy przedsiębior-
cy, którzy chcą aktywnie rozwijać swoją 
działalność,  tworząc platformę wymiany 
doświadczeń i  dobrych praktyk, kreując 
w ten sposób lokalną przedsiębiorczość.
 Pomimo, głównego celu dzia-
łania COI, jakim jest zapewnienie kom-
pleksowej obsługi przedsiębiorców oraz 
inwestorów na  poziomie Gminy, bar-
dzo aktywne działania prowadzone są we 
współpracy z mieszkańcami miasta. Mie-
dzy innymi w  trakcie Narad Obywatel-
skich, które zostały zakończone w marcu 
a  ich wynikiem jest wypracowanie przez  
mieszkańców Opola Lubelskiego wraz 
z  przedstawicielami Urzędu Miejskie-
go ponad  dziesięciu rekomendacji, do-
tyczących uatrakcyjnienia centrum mia-
sta, w celu zachęcenia mieszkańców i oso-
by przyjezdne oraz turystów do  spędza-
nia czasu w  tej części miasta. Oficjalne 
przekazanie  rekomendacji na ręce władz 
Opola Lubelskiego będzie miało miej-
sce 6 kwietnia br. w Opolskim Centrum 
Kultury, przy udziale mieszkańców miasta 
i okolic.
 Zapraszamy do odwiedzenia no-
wej siedziby oraz śledzenia wydarzeń po-
przez stronę: www.owocneinwestycje.pl 
lub poprzez e-mail: coi@opolelubelskie.pl

Aneta Bartmińska

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
 Narodowy Dzień Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych” to  czas, kie-
dy wspominamy tych, którzy walczyli 
za wolność Polski. Jednak mimo jedno-
znacznych skojarzeń powyższego twier-
dzenia nie walczyli oni z  okupantem 
niemieckim. 

 Żołnierze Wyklęci nie złożyli 
broni nawet po zakończeniu działań wo-
jennych w  1945 roku. Uważali, że  Pol-
ska nadal jest po okupacją. Niestety była 
to okupacja niedawnego sojusznika, czy-
li Związku Radzieckiego. W  tych trud-
nych czasach żołnierze, którzy postawi-
li sobie za honor przywrócenie Polsce su-
werenności walczyli i umierali za te war-
tości. Byli prześladowani, szykanowani 
i   osadzani w  więzieniach za to, że  pra-
gnęli wolności. Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” przypada na dzień 
1 marca. Tego dnia również w Opolu po-
stanowiliśmy uczcić pamięć tych naj-
bardziej znanych. Tych, którzy zapisa-
li się w historii jako najbardziej niezłom-
ni. Przypomnieliśmy życiorysy tych osób, 
ale również ukazaliśmy w jaki sposób zo-
stali potraktowani przez władzę ludową 
i  jaki los spotkał tych, którzy nie chcie-
li pogodzić się z realiami komunistycznej 
Polski. W  programie pojawiły się utwo-
ry skrzypcowe i fortepianowe zaprezento-
wane przez uczniów i nauczycieli ze Spo-

łecznej Szkoły Muzycznej im. Henryka 
Wieniawskiego w Bełżycach, filia Opole 
Lubelskie. Mogliśmy posłuchać piosenek 
z płyty „Panny Wyklęte” w wykonaniu in-
struktorów i podopiecznych z Opolskie-
go Centrum Kultury. Na zakończenie, dla 
zebranych zagrał duet „Miód”. Należy pa-
miętać, że Opole Lubelskie w swojej hi-
storii również posiada rozdział poświęco-
ny Wyklętym. Przecież na  naszym tere-
nie działali „zaporczycy”. Tu się ukrywa-
li, stąd prowadzili akcje, ale również tu gi-
nęli. Należy im się pamięć. Apelujemy 
do mieszkańców, którzy posiadają w swo-

ich zbiorach fotografie lub dokumen-
ty o  opolskich Wyklętych aby zechcie-
li się nimi podzielić. W  przyszłym roku 
chcemy położyć większy nacisk na histo-
rie, które rozegrały się w naszym mieście 
i jego okolicach, jednak bez Państwa po-
mocy nie będziemy dysponowali odpo-
wiednią wiedzą na ten temat. Wszystkich 
tych, którzy chcą opowiedzieć o tamtych 
czasach lub podzielić się fotografiami za-
praszamy do kontaktu z Opolskim Cen-
trum Kultury osobiście lub telefonicznie 
pod numerem (81) 827 25 67.

Sławomir Szczęsny

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie. 

Konsultacje prowadzone będą w formie:
- zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacji 
społecznych w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku do godz. 15:00.
- debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji, w dniu 21 kwietnia 2016 roku w godz. 17:00 – 20:00 w sali ki-
nowej Opolskiego Centrum Kultury przy ul. Lubelskiej 30, 24-300 Opole Lubelskie, umożliwiającej wyrażenie opinii, 
propozycji uwag dot. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie a także 
składanie ich do protokołu konsultacji z debaty publicznej.  
- zbierania uwag ustnych. Osobami wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: Marcelina 
Dziechciarz, izabela Zarzycka, Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, pok. 220 (ii 
piętro), w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zamieszone jest w Biuletynie informacji Publicznej pod adresem www.umo-
polelubelske.bip.lubelskie.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim www.opo-
lelubelskie.pl w zakładce „Aktualności” oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w terminie od dnia 21 
marca 2016 roku. 
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Wielkanoc u Myczkowskich na wesoło
Na podstawie wspomnień Małgorzaty Rejman-Czajkowskiej, wnuczki Julii i Bronisława 

Myczkowskich oraz siostrzenicy Wiesławy M.

 Babcia Julcia postanowiła 
przygotować najwspanialsza baum-
kucheny (po  naszemu teraz mówi 
sękacze) w całej Opolszczyźnie.  Na-
puściła Bronka do takiego przekon-
struowania pieca, żeby można było 
w  nim ukręcić wysooooki baumku-
chen. Był w dobrym nastroju, a zle-
cenie było  interesujące od  strony  
rozwiązań piecwo-mechanicznych 
i skonstruował coś takiego czego ni-
gdzie nie było. 
 Efekt? Udało się ukręcić 
dłuuugaśne baumkucheny, a następ-
nie udekorowano je marcepanowy-
mi liśćmi palmowymi, wyrastający-
mi z  czubków. W  stołowym poko-
ju ustawiono wielki stół, po bokach 
którego umieszczono dwa wielkie 
baumkucheny, resztę powierzchni 
stołu zapełniały najrozmaitsze maj-
stersztyki kulinarne mięsne i  cu-
kiernicze (baby, mazurki, ciasta, cia-
steczką), a na środku królował - jak 
każe tradycja - świński łeb z  obo-
wiązującym jajem na  twardo w  py-
sku, otoczony aureolą najróżniej-
szych kiełbas. 
 Czekano na księdza, po któ-
rego wysłano bryczkę. W  domu 
Myczkowskich zawsze były zarówno 
konie do zaprzęgu, jak i pod siodło 
- reminiscencje dawnych przyzwy-
czajeń. Bryczka z  księdzem, wodą 
święconą itp. akcesoriami niezbęd-
nymi, żeby uświęcić jadło była już 
tuż, tuż, kiedy na  podwórze zawi-
tała suka wabiąca się Butla, której 
„służbowym" zadaniem - a  zadanie 
to  od  lat wypełniała solidnie- było 

Narada Obywatelska w Opolu Lubelskim zakończona
 W marcu zakończyła się w Opolu Lubelskim narada 
obywatelska pt. „Atrakcyjne centrum Opola Lubelskiego”. 

 Spotkania mieszkańców były okazją do  wypowiedzi 
na  temat przyszłości centrum miasta. Podczas narady składa-
jącej się z czterech warsztatowych spotkań, grupa mieszkańców 
omówiła najważniejsze kwestie związane z centrum oraz opra-
cowała rekomendacje społeczne wskazujące pomysły kierunku 
zmian, które przedstawione zostaną na  wysłuchaniu publicz-
nym społeczności Opola Lubelskiego oraz przekazane zostaną 
na ręce Burmistrza Dariusza Wróbla 6 kwietnia 2016r.
 Narada obywatelska to  spotkania przedstawicie-
li lokalnej społeczności  Opola Lubelskiego, obejmujące cztery 
warsztatowe zajęcia w grupach. Tematyka spotkań dotyczyła sy-
tuacji centrum miasta, wskazania jakie obszary wymagają zmian 
i w  jakim kierunku należy te zmiany przeprowadzić. Na każ-
dym spotkaniu uczestnicy coraz bardziej szczegółowo omawia-
li zagadnienia,  zapoznawali się z materiałami informacyjnymi, 
spotykali z ekspertami.  W trakcie warsztatów mieszkańcy roz-
mawiali  o tym, na czym im zależy, czego się obawiają, a na ko-
niec formułowali rekomendacje. Każde z czterech spotkań wią-
zało się z odrębnym tematem oraz ekspertem. 
 W  trakcie pierwszego spotkania (28.01) mieszkańcy 
zwracali uwagę na rzeczy, które im się podobają, a które nie po-
dobają w centrum. Było ich bardzo dużo, więc zostały podzie-
lone tematycznie. Ekspertem zaproszonym na  spotkanie  był 
Pan Hubert Mącik. Drugie spotkanie poświęcone było trans-
portowi i bezpieczeństwu w Opolu Lubelskim oraz funkcjom 
poszczególnych miejsc w centrum. Doprecyzowano to, co pa-
dało na  spotkaniu pierwszym. Zaproszonymi ekspertami byli 
przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji z Wydziału Ru-
chu Drogowego oraz Wydziału Prewencji. Narada trzecia po-
święcona była temu jak gmina może oraz powinna wspierać re-
monty kamienic oraz jak sprawić, by ulice w centrum „zaprasza-
ły” do spacerów i były atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale 
również osób przyjezdnych. Zaproszonym ekspertem był po raz 
kolejny Pan Hubert Mącik. Ostatnie, czwarte spotkanie (10.03) 
w  pełni poświęcone było dopracowaniu pomysłów i  spisaniu 
ostatecznych rekomendacji, które wybrani przedstawiciele grup 
uczestników będą prezentować w trakcie wysłuchania publicz-
nego.
 Widać, że im dłużej o czymś rozmawiano, tym  pomy-
ły były coraz lepsze. Dzięki temu zarówno urząd, jak i pozosta-
li mieszkańcy, będą mieli wystarczająco dużo informacji, by od-
nieść się do wypracowanych propozycji. Wśród wypracowanych 
rekomendacji znalazły się:
1. Ograniczenie tranzytu samochodów ciężarowych przez cen-
trum miasta
2. Aktywny wypoczynek w „Małpim gaju”
3. Zastąpienie naziemnych linii elektrycznych instalacją pod-
ziemną
4. Zadbany skwer na Starym Rynku
5. Parking z elementami zieleni przy ul. Stary Rynek
6. Uporządkowanie Małego Targu
7. Poprawa wizerunku ul. Nowy Rynek

8. Przygotowanie programu wsparcia remontu kamienic
9. Remont ul. Piekarskiej
10. Odremontowanie ul. Długiej - fragment od ul. Kościelnej 
do ul. Józefowskiej
11. Miejsca parkingowe w centrum miasta
12. Zagospodarowanie terenu po starych toaletach
13. Wprowadzenie opłat parkingowych w mieście
14. Zamontowanie spójnych elementów małej architektury na-
wiązujących do historycznego charakteru miasto.  
 Pomysły wypracowane w  trakcie narady obywatel-
skiej będą przedstawiane na otwartym spotkaniu, czyli na wy-
słuchaniu publicznym. Będzie mógł w nim wziąć udział każ-
dy mieszkaniec gminy Opole Lubelskiej. Po przedstawieniu re-
komendacji narady obywatelskiej, przyjdzie pora na głosowa-
nie. W ten sposób mieszkańcy wskażą pomysły, które uznają za 
najbardziej potrzebne. Wynik głosowania zostanie przekazany 
władzom. Taka forma dyskusji znakomicie sprawdza się w kra-
jach zachodnich takich jak Dania czy Szwajcaria. Narady oby-
watelskie organizowano również w Polsce, m.in. w Rejowcu Fa-
brycznym, Rykach, Poniatowej czy w Opolu Lubelskim w 2014 
roku. 
 Projekt „Narady obywatelskie – uczenie przez do-
świadczenie”  wspólnie z mieszkańcami Opola Lubelskiego re-
alizowany jest przez Fundację Pole Dialogu i  Urząd Miejski 
Opola Lubelskiego  w ramach  programu Obywatele dla De-
mokracji, finansowanego w z funduszy EOG. 
 Mieszkańcy, którzy wspólnie z  przedstawiciela-
mi Urzędu Miejskiego oraz trenerami fundacji Pole Dialo-
gu wypracowali rekomendacje serdecznie zapraszają wszyst-
kich na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE w dniu 06.04.2016 
r. o godz. 17.30, do Opolskiego Centrum Kultury, do sali ki-
nowej.

Aneta Bartmińska

niedopuszczenie do tego, żeby świnie, którym pozwa-
lano korzystać z wolnego wybiegu, nie podkopywały 
się do ogrodu. Butla wlazła do sieni i w obramowaniu 
otwartych drzwi od „stołowego" oczom jej przedsta-
wił się straszliwy obraz: oto świnia nie tylko, że jakoś 
się podkopała, ale zajęła widoczne miejsce na stole! 
 Biedne służbiste psisko skoczyło przedni-
mi łapami, mocno zabłoconymi na  śnieżnobiały ob-
rus, złapało świnię za pysk i razem z obrusem, tudzież 
mięsiwem, kiełbasami, rybami oraz innymi frykasa-
mi i „szczytami" popisów cukierniczych załogi dowo-
dzonej przez  babcię Julię ściągnęło ten sporny frag-
ment świniny na  podłogę a  następnie warcząc tasz-
czyło to na podwórze. 

 Sytuacja ta - można tak powiedzieć - była róż-
nie widziana przez obserwatorów: ksiądz podobno 
dławił się powstrzymując zdrowy śmiech, babcia Jul-
cia zesztywniała jak piorunem rażona, a  młodzież - 
w tym dzieci i służące - rzuciła się do zbierania wszel-
kiego dobra z  podłogi i  podwórza. Bronek podobno 
zbadawszy stan tego, co pozostało na stole i nie było 
tknięte psią łapą ani pyskiem powiedział: wystarczy! 
A co na to wszystko zaproszeni goście? Co z popisem 
Julii przed nimi? Jaki był los Butli - wspomnienia mil-
czą. Można tylko przypuszczać, że  Opole Lubelskie 
dobrze się bawiło w czasie tych Świąt Wielkiej Nocy.

Rozmawiała Ewa Śmiech
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OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Opole Lu-
belskie

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 
39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 
z późniejszymi zmianami), na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lu-
belskim nr XLi/314/2014 z dnia 18 września 2014 r. zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Opole Lubelskie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 17.03.2016 r. do 
08.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,  ul. Lubel-
ska 4, w godzinach pracy Urzędu tj. pn., śr.-pt. od 715 do 1515, wt. od 800 do 
1600 oraz na stronie internetowej: www.opolelubelskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu 
odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godz. 9°° w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
można wnosić uwagi do projektu planu, które należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Opola Lubelskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać w 
formie:
- pisemnej na adres: Burmistrz Opola Lubelskiego, ul. Lubelska 4, 24-300 
opole lubelskie;
- ustnie do protokołu w pok. nr 217 Urzędu Miejskiego w Opolu Lubel-
skim;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@
opolelubelskie.pl (bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o pod-
pisie elektronicznym).

Termin składania uwag: do dnia 22.04.2016 r.

Zmiany przepisów dotyczących 
zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody 
chlewnej. Zgodnie z nimi:

1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi 
zarejestrować siedzibę stada. 
2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy 
posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biu-
ra powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad. 
3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w 
biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgło-
sić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła do-
stępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmie-
niająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane 
w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świ-
nię. 
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FRAKCJA SUCHA 
Odpady komunalne suche, oczyszczone pozbawione frakcji organicznej i odzieży, 

nadające się do dalszej selekcji i recyklingu.                                                                                                                   

PLASTIK I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

METAL

SZKŁO

- opakowania po płynach i napojach, typu PET 
(tj. butelki plastikowe),

- opakowania po chemii gospodarstwa domowego
 (np. po płynie do mycia naczyń i innych środkach czystości, 

płynach do prania itp.),
- zabawki w całości wykonane z plastiku,

- czyste kanistry plastikowe (np 5 litrowe kanistry 
po płynie do naczyń, wodzie destylowanej),

- plastikowe skrzynki, doniczki - bez zawartości,
- puste opakowania po kosmetykach,

- czyste opakowania po jogurtach, śmietanie, 
margarynie, maśle itp.,

- pojemniki na przechowywanie żywności

- odzież, buty, paski, plecaki, torebki, 
tekstylia, materiały tapicerskie, sznurki, itp.,

- opakowania z zawartością,
- opakowania po lekach, strzykawki, itp.

- opakowania po niebezpiecznych środkach chemicznych,
- opakowania po olejach, smarach, farbach i lakierach,
- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

- folia i pianka budowlana,
- styropian i opakowania ze styropianu,

- zabawki z plastiku z częściami metalowymi-elektronicznymi,
- reklamówki, woreczki foliowe,

- opakowania po słodyczach, cukierkach,
- folia szeleszcząca typu strecz,

- kalka techniczna

- papier suchy i niezatłuszczony,
-  gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery,

- torby i worki papierowe,
- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane 

z tych materiałów,
- opakowania wielomateriałowe typu tetrapak 

(kartony po sokach, napojach, mleku),
- drobny papier (np. pojedyncze kartki papieru, 

oprócz paragonów)

-  mokry, zanieczyszczony papier i karton,
- zużyte ręczniki papierowe,

- zużyte chusteczki higieniczne,
- zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
- worki po cemencie i zaprawach klejowych,

- tapety,
- zużyte torebki z herbaty

- artykuły higieniczne,
- kalka techniczna,

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,
- papier z niszczarki

- puszki po napojach, konserwach, karmach dla zwierząt 
(bez zawartości - opłukane),

- drobny złom żelazny,
- drobny złom metali kolorowych (np. puszki aluminiowe),

- puste dezodoranty i pojemniki po aerozolach

- kapsle,
- elektrośmieci,

- opakowania po farbach i lakierach,
- opakowania z zawartością

-  opakowania  z pozostałościami zawartości 
po farmaceutykach i niebezpiecznych środkach chemicznych,
-  szkło budowlane, pochodzące z rozbiórki (szyby okienne, 

szkło zbrojone i hartowane)
-  lustra, żarówki, świetlówki, 

- termometry,
-  znicze,

-  szkło gospodarcze (miski, talerze, doniczki, figurki, 
porcelana, ceramika, naczynia typu arco i żaroodporne),

- artykuły wykonane z połączenia szkła z innymi materiałami,
- reflektory i szyb samochodowe,

- opakowania z zawartością

- opakowania szklane bez zawartości,
- szkło bezbarwne i kolorowe tj: butelki, słoiki bez zakrętek, 

zacisków i gumowych uszczelek,
- opakowania szklane po kosmetykach,

- opakowania szklane po artykułach spożywczych

Informacje:
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
Tel. 81 827 72 26

DROGI MIESZKAŃCU! SEGREGUJĄC ŚMIECI PŁACISZ MNIEJ POD WARUNKIEM, ŻE ROBISZ TO PRAWIDŁOWO!!!
ZASTANÓW SIE DO JAKICH POJEMNIKÓW WRZUCASZ ŚMIECI BY NIE NARAZIĆ SIĘ NA WYŻSZE OPŁATY!!!

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Informujemy, że  w  dniu 4 stycznia br. 
na terenie powiatu opolskiego urucho-
mione zostały dwa punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej.

 Ich funkcjonowanie jest rezul-
tatem wejścia w  życie ustawy z  dnia 5 
sierpnia 2015 r. o  nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. Za or-
ganizację punktów odpowiedzialny jest 
Powiat Opolski, zaś nieodpłatnych po-
rad prawnych udzielają adwokaci i  rad-
cowie prawni.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc 
prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługu-
je osobie fizycznej, która spełnia co naj-
mniej jeden z następujących warunków
1) w  okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych zwrócenie się o  udzielenie nieod-
płatnej pomocy prawnej zostało jej przy-
znane świadczenie z  pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej  i w tym 
okresie nie wydano wobec niej decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świad-

czenia;
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie, o  którym 
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 
r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego;
4)posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowa-
nego, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat;
6) ukończyła 65 lat;
7) w  wyniku wystąpienia klęski żywio-
łowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagro-
żenia lub poniosła straty.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc praw-
na?
1) poinformowanie osoby uprawnio-
nej o  obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) udzielenie pomocy w  sporządzeniu 
projektu pisma w  sprawach, o  których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w  toczącym się postępo-
waniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu są-
dowo-administracyjnym;
4) sporządzenie projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub ustanowienie ad-
wokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego 
w  postępowaniu sądowo-administracyj-
nym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje spraw:
1) podatkowych związanych z  prowa-
dzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, z wyjątkiem przygo-
towania do rozpoczęcia tej działalności.

Na obszarze powiatu opolskiego znajdują się następujące 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Opolu Lubelskim 

przy ul. Przemysłowej 4A 
(budynek Przychodni Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

Tel.: 81 458 10 47

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 14:00 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 8:00 – 12:00
Piątek: 8:00 – 12:00

Pomocy prawnej w punkcie udzielają 
radcowie prawni i adwokaci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Poniatowej 

przy ul. 11 Listopada 5 
(budynek Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie)

Tel.: 81 458 10 46

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 – 13:00

Wtorek: 13:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 13:00

Czwartek: 10:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

ul. Narutowicza 56A
20-016 Lublin

tel. 81 534 32 00

Pomocy prawnej w punkcie udzielają radcowie prawni i adwokaci.
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Aktywne ferie w Niezdowie 
 Gminny turniej tenisa stołowego zorganizowany 
przez Pana Stanisława Ignatowskiego, nauka tańca, wyjazd 
najmłodszych dzieci do biblioteki, zajęcia z tablicą interak-
tywną dla klas 1-3 SP, zajęcia plastyczne lub dodatkowe za-
jęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, lodowisko - to tylko 
niektóre z propozycji, z jakich uczniowie szkół w Niezdowie 
mogli skorzystać w pierwszym tygodniu ferii. 

 Nasza szkoła, szczególnie w przypadku najmłodszych 
dzieci, dba o to, żeby w czasie ferii, (kiedy z rożnych powodów, 
nie są  objęte nadzorem dorosłych) mogły przyjść do  szkoły 
i ciekawie spędzić czas. 
 Zrobić coś czego normalnie w szkole się nie robi np. 
zagrać wspólnie z  kolegami w  grę komputerową w  pracow-
ni informatycznej, nauczyć się tańczyć, najmłodsi mogą po-
znawać nowe miejsca, w których wkrótce spędzą dużo czasu 
(np. biblioteka), starsze klasy egzaminacyjne mogą podszlifo-
wać umiejętności z różnych przedmiotów. Jak zawsze dużą po-
pularnością cieszą zajęcia plastyczne, które od razu powodują 
zmianę dekoracji szkolnych korytarzy. Koniec I semestru i po-
czątek ferii to jak zwykle czas prymusów, którzy za średnią po-
wyżej 5,00 otrzymują nagrody pieniężne stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego „Inicjatywa”.W  podstawowce najlep-
sze wyniki osiągnęły: Dominika Zydorczyk oraz Ilona Wło-
darczyk, a w gimnazjum Natalia konior i Jurek Faściszewski. 
Oczywiście pieniądze można było przeznaczyć, żeby pobawić 
się przed trudnym okresem egzaminacyjnym...

Piotr Kozak
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„Pożyteczne ferie” w Emilcin
 W  czasie zimowych ferii wieś Emilcin gościła 
w świetlicy wiejskiej dzieci w wieku od 3 do 15 lat w ramach 
projektu „Pożyteczne ferie” (23-25./02.2016 r.) Do  Emil-
cin zjechało 25 uczestników, którzy na  co  dzień mieszkają 
w Emilcinie i sąsiednich wioskach.

 Projekt miał na celu, za pomocą zajęć, wzmocnić więź 
wsi i okolic, uczyć pracy zespołowej oraz wzajemnego szacun-
ku.
 Uczestnicy przeżyli emocjonująca przygodę z  dala 
od swojej codzienności. Mogli uwolnić nieograniczone pokła-
dy kreatywności i zrealizować nietuzinkowe pomysły. Podczas 
warsztatów włóczkowe-zwierzaki powstały zagadkowe ptaki 
i zwierzaki. Wodze fantazji puszczone były również podczas 
ozdabiania słoików ciepłym sztonem z czego powstały piękne 
lampiony. Największą popularnością cieszyły się pisanki szma-
cianki, szczękał styropian, błyszczały cekiny i kolorowe mate-
riały.
 Dzięki różnorodnym zajęciom uczestnicy mieli oka-
zję lepiej poznać się i bawić. Na koniec zajęć dzieci piekły przy 
ognisku kiełbaski i zajadały się pączkami pani Elizy.
 W  tym miejscu organizatorzy projektu pragną po-
dziękować panu burmistrzowi Dariuszowi Wróblowi za 
wsparcie naszych warsztatów i pani Dorocie Antoniak za cie-
kawe pomysły i poprowadzenie wspaniałych zajęć

Organizatorzy

Akcja charytatywna „Pomagamy Wojtusiowi”
 W  dniach 8-12 lute-
go 2016r. Szkoła Podstawowa 
w Wandalinie przeprowadziła co-
roczną akcję charytatywną dla po-
trzebujących z naszej gminy. Tym 
razem zbieraliśmy pieniążki dla 
Wojtusia P. 

 W przedsięwzięciu udział 
wzięli uczniowie klas I  i  IV wraz 
z  wychowawczyniami B. Gaw-
ryszek i  J. Wójcik. Przez cały ty-
dzień uczniowie klasy IV w czasie 
długich przerw sprzedawali pysz-
ne ciasta przygotowane przez nie-
zawodne mamy uczniów naszej 
szkoły. Ze sprzedaży ciasta uzyska-
no dochód w  kwocie 484zł. Całą 
kwotę przekazano Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”, oczywi-
ście na rzecz Wojtusia.
 Wszystkim zaangażowa-
nym w akcję, szczególnie rodzicom 
klas I i IV, składamy serdeczne po-
dziękowania.

J. Wójcik
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Lepszy Internet zależy od ciebie
 Pod takim hasłem odbyła się 
tegoroczna akcja promującą Dzień Bez-
piecznego Internetu w  Szkole Podsta-
wowej w  Wandalinie. Po  raz pierwszy 
w tym roku nasza szkoła przyłączyła się 
do światowej inicjatywy, która w krajach 
Unii Europejskiej obchodzona jest już 
od wielu lat.
 W grudniu 2015 roku rozpoczę-
liśmy w naszej szkole projekt edukacyjny 
„Internet- przyjaciel czy wróg?”, promują-
cy zasady mądrego i bezpiecznego korzy-
stania z  Sieci. Uczniowie klas I-VI oraz 
oddziału przedszkolnego wzięli udział 
w warsztatach, podczas których obejrzeli 
filmy edukacyjne dotyczące tej tematyki. 
Starsi uczestniczyli w  dyskusjach na  te-
mat aktów cyberprzemocy, wykonywa-
li także prezentacje multimedialne oraz 
wysłuchali pogadanek o bezpieczeństwie 
w  Internecie. Uczniowie mięli również 
stały kontakt z  informacjami dotyczący-
mi netykiety oraz cyberprzemocy na spe-
cjalnych gazetkach ściennych. W  trak-
cie realizacji projektu, szkoła zorganizo-
wała zbiórkę pieniędzy na podopiecznych 
Fundacji Dzieci Niczyje- fundacji, która 
prowadzi bezpłatną pomoc psychologicz-
ną, terapeutyczną dla ofiar przemocy, tak-
że tej online.

 Uwieńczeniem projektu  „Inter-
net- przyjaciel czy wróg?” było zorgani-
zowanie i udział w obchodach Dnia Bez-
piecznego Internetu, który stał się nie tyl-
ko podsumowaniem wszystkich dzia-
łań, ale także bardzo dobrym i ciekawym 
doświadczeniem dla całej społeczności 
Szkoły Podstawowej w Wandalinie. Go-
ściliśmy bowiem w  murach naszej szko-
ły- Funkcjonariuszy Policji z  Komendy 
Powiatowej w Opolu Lubelskim: st. asp. 
Edytę Żur oraz mł. asp. Bożenę Lasota, 
które podzieliły się z dziećmi swoja wie-
dzą o najczęstszych zagrożeniach w Sie-

ci. Wskazały także na pozytywne aspekty 
korzystania z  Internetu, który może stać 
się źródłem wiedzy, rozrywki i miejscem 
spotkań z przyjaciółmi. 
 Wszystkie klasy otrzymały 
na zakończenie certyfikaty, zaświadczają-
ce o tym, że posiadają już niezbędną wie-
dzę dotyczącą wirtualnej Sieci oraz znany 
jest im doskonale Dekalog Młodego In-
ternauty. Mamy nadzieję, że  będą stoso-
wały go w praktyce i dzieliły się nim z in-
nymi.

Katarzyna Świątkowska 

Żywa lekcja historii w ZS Nr 1
 22 lutego 2016 r. w  Zespole 
Szkół nr 1 w  Opolu Lubelskim odby-
ło się spotkanie młodzieży gimnazjal-
nej z  członkami Stowarzyszenia ,,Na-
sza historia”. Pokaz ,,żywej lekcji histo-
rii” przygotowali i  przedstawili pano-
wie: Krzysztof Domżał, Mirosław Men-
dak, Jacek Grzywa i Jerzy Starcew.

 Podczas spotkania goście, opo-
wiadając z  pasją, przekazali informa-
cje na  temat działalności stowarzyszenia 
i jego zaangażowania w propagowanie hi-
storii naszego regionu. Stowarzyszenie, 
działając bardzo prężnie na naszym tere-
nie, zdobywa informacje na temat historii 
lokalnej, dba o  groby poległych bohate-
rów narodowych, bierze udział w  rekon-
strukcjach historycznych oraz spotyka się 
z młodzieżą i dziećmi szkół w regionie. 
 Członkowie stowarzyszenia, 
przybliżając przebieg powstania stycz-
niowego na  naszym terenie, pokazywali 
ubiór, uzbrojenie i sposób walki  powstań-
ców. Podczas pokazu posługiwali się au-

tentycznymi eksponatami historycznymi.
Uczniowie bezpośrednio mogli włączyć 
się w przedstawienie, odgrywając uczest-
ników powstania, co czynili  ze szczegól-
nym zaangażowaniem.
 Podczas spotkania goście uświa-
damiali istotę działań pasjonatów historii  
przyczyniających się do rozwoju świado-

mości narodowej i postaw patriotycznych 
młodzieży. 
 Pokaz wzbudził wśród uczniów 
ogromne zainteresowanie, dlatego też, 
dziękujemy za wizytę w  naszej szkole 
i z niecierpliwością  czekamy na następne 
spotkania.

Elżbieta Flisiak

Pierwsza pomoc w „dwójce”
 W dniu 24.11.2015r. w Zespole Szkół Nr 2 w Opo-
lu Lub. gościliśmy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa 
w kl. III gimnazjum  pana  Pawła Górkę, który pracuje jako 
ratownik  medyczny oraz pełni funkcję  komendanta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim i pana  Krystia-
na Kusia (naszego absolwenta). 

 Tematem zajęć była resuscytacja krążeniowo – od-
dechowa u  osoby dorosłej, dziecka i  niemowlęcia. Pan Pa-
weł bardzo profesjonalnie przekazał uczniom wiedzę teore-
tyczną i praktyczną. Każdy z nich mógł samodzielnie wyko-
nać na fantomie reanimacje – masaż serca. Goście spotkali się 
również z uczniami kl. II a szkoły podstawowej  i   uczniami 
oddziałów przedszkolnych. Rozmawiali z nimi na temat bez-
piecznego  zachowania się w  sytuacjach zagrażających życiu 
i zdrowiu (pożar, zasłabnięcie, wypadek itp.). Pan Paweł przy-
pomniał numery alarmowe oraz pokazał, w jaki sposób wyko-
nać  resuscytacją krążeniowo - oddechową. Zajęcia wzbudziły 
duże zainteresowanie wśród uczniów. 
 W  dniu 3.12.2015r. odbyło się szkolenie z  pierw-
szej pomocy dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół Nr 
2 w Opolu Lubelski, które przeprowadził pan Tomasz Górka 
przy współudziale pana Tomasza Rybaka (absolwenta naszej 
szkoły). Celem szkolenia było przypomnienie wiedzy teore-
tycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników 
do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach  
życiowych, które tego wymagają (omdlenie, oparzenie, zadła-

wienie, urazy, złamania, zwichnięcia,  krwotoki, RKO, AED).
 Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejęt-
ność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się 
potencjalnie znaleźć w sytuacji, gdy znajomość technik udzie-
lania pierwszej pomocy może uratować komuś życie lub zapo-
biegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.
 Dziękujemy panu Pawłowi Górce i  jego pomocni-
kom za przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i  pracowni-
ków szkoły.
                                                                               

Dorota Kopeć
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Ferie zimowe z Opolskim Centrum Kultury W poszukiwaniu Chopina
 Białystok w Opolu Lubelskim? 
Wszystko jest możliwe. W  Opolskim 
Centrum Kultury dzieją się przecież 
bardziej „niemożliwe” rzeczy. 

 Drugiego tygodnia ferii zimo-
wych 2016 zawitali do nas studenci z bia-
łostockiej uczelni aby wraz z nami prze-
prowadzić zajęcia feryjne z  dzieciakami. 
Tematem przewodnim była „Bajka pol-
ska”. Oczywiście oprócz bajek były rów-
nież legendy i  podania ludowe z  terenu 
całej Polski. 
 Dzięki zajęciom dzieci pozna-
wały stare wieczorynki, bajki z  dzieciń-
stwa ich rodziców i dziadków. Natomiast 
legendy przedstawiali studenci w bardzo 
niecodzienny i  kolorowy sposób. Każda 
z  nich oprawiona była filmem, quizem, 
kreatywnymi zajęciami plastycznymi, ale 
przede wszystkim czytana lub opowiada-
na była przez osobę przebraną w ludowy 
strój z regionu, z którego pochodziła. 
 Tak więc legenda o  powsta-
niu Lublina opowiadana była w  stro-
ju Krzczonowskim, legendy białostockie 
w stroju z Podlasia, natomiast te opowie-
ści, które pochodziły z Podkarpacia pre-
zentowane były w  stroju rzeszowskim. 

 Opolskie Centrum Kultury zaprasza na pokazy fil-
mu „W poszukiwaniu Chopina” w reż. Phila Grabsky’iego.   

 Dokumentalista Phil Grabsky, autor popularnej serii 
„Wystawa na ekranie” („Exhibition on Screen”), tropi tajemni-
ce życia i twórczości polskiego kompozytora w kolejnym filmie 
z cyklu „In Search of...”.
 Mający polskie korzenie Brytyjczyk Phil Grabsky 
cztery lata spędził w podróży, dążąc do prawdy o życiu Cho-
pina (1810–1849), współtwórcy europejskiego romantyzmu, 
autora blisko 240 utworów, z  których znakomitą część na-
tchnął on duchem polskiej muzyki ludowej. Grób kompozyto-
ra w Paryżu pozostaje miejscem pielgrzymek nie tylko melo-
manów, a jego muzyka nadal wypełnia sale koncertowe świata. 
Kim był człowiek, którego przerażały publiczne występy, któ-
ry wyjechał ze swej ojczyzny do Paryża i nie dane mu było po-
wrócić? Kim był ten, który rzadko koncertował, a pomimo złe-
go stanu zdrowia skomponował tak potężne i głębokie dzieła? 
Kim był wreszcie wirtuoz fortepianu, który wyniósł ten instru-
ment na najwyższy piedestał?
 W  filmie odpowiedzi postarają się udzielić tak wy-
bitni muzycy, jak Lars Vogt, Daniel Barenboim, Ronald Brau-
tigam czy Kevin Kenner. Na  ekranie zobaczymy i  usłyszy-
my także wspaniałego polskiego pianistę Janusza Olejniczaka 
oraz Orkiestrę XVIII Wieku pod kierunkiem Fransa Brügge-
na. Usłyszymy także wypowiedzi jednego z najwybitniejszych 
historyków muzyki – Jeremy’ego Siepmanna. Narratorką filmu 
jest gwiazda sceny i ekranu Juliet Stevenson, a  fragmenty li-
stów Chopina czyta David Dawson.
 Film powstał równocześnie z  nagraniem DVD 

Terminy projekcji w kinie Opolanka:

10 kwietnia 2016 / godz. 12:00
08 maja 2016 / godz. 12:00
12 czerwca 2016 / godz. 12:00

Cena biletu: ulgowy: 20zł, normalny: 25zł

wszystkich dzieł Fryderyka Chopina na fortepian z orkiestrą 
w  wykonaniu Nelsona Goernera, Kevina Kennera, Janusza 
Olejniczaka i Orkiestry XVIII Wieku pod kierunkiem Fransa 
Brüggena.
 Poprzednie filmy Grabsky’ego z cyklu „In Search of 
…”, poświęcone Mozartowi, Haydnowi i Beethovenowi, biły 
rekordy kasowe w Australii, Nowej Zelandii i USA, otrzymu-
jąc znakomite recenzje.
 Film powstał dzięki współpracy z Narodowym Insty-
tutem Fryderyka Chopina (NIFC), a  jego istotna część zo-
stała zrealizowana podczas koncertów organizowanych przez 
NIFC w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin kompozy-
tora oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Cho-
pin i jego Europa”. Nieocenioną pomoc w realizacji i promo-
cji filmu okazało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
a także Polish Cultural Institute w Londynie.
 Patronem pokazów filmu w Polsce jest British Coun-
cil Polska, a także stale współpracujące z dystrybutorem redak-
cje TVP Kultura oraz RMF Classic.

Pojawiła się nawet legenda z  Białorusi, 
również opowiedziana w stroju ludowym 
z tych terenów. 
 Mnóstwo ciekawostek przeka-
zanych prosty sposób na pewno wzboga-
ciło wiedzę dzieciaków, ale też rozbudzi-
ło ich wyobraźnię, co widać było podczas 
warsztatów, na których powstawały smo-
ki, krasnoludki, złote kaczki. 
 Coroczną już tradycją jest krę-
cenie teledysku jako pamiątki po  zaję-
ciach feryjnych. W tym roku również po-
wstał taki klip do piosenki „My jesteśmy 
Krasnoludki”. Można go obejrzeć na You 
Tube, na  kanale Opolskiego Centrum 

Kultury. 
 Również coroczną tradycją 
jest obecność na  zajęciach wolontariu-
szy z Klubu Wolontariusza OCK, którzy 
mimo tego, że sami mieli ferie i mogli ten 
czas poświęcić na  wypoczynek, postano-
wili  pomóc w organizacji zajęć. Serdecz-
ne podziękowania dla Laury oraz dwóch 
Karolin. 
 Dzieciaki zapraszamy na  waka-
cje z  Opolskim Centrum Kultury, które 
już się zbliżają wielkimi krokami. Obie-
cujemy, że jak zawsze będą one obfitować 
w przeróżne atrakcje i ciekawostki.

Sławomir Szczęsny



22

opolaninsport

Opolscy tenisiści stołowi nie zwalniają tempa!
         Dnia 20.02.2016r hala sportowa Pu-
blicznego Gimnazjum w  Niedźwiadzie 
powiat lubartowski była miejscem roz-
grywania II Grand Prix LZS w  tenisie 
stołowym województwa lubelskiego. 

 W turnieju strojącym na bardzo 
wysokim poziomie sportowym, uczest-
niczyła reprezentacja Klubu Sportowe-
go Opolanki Opole Lubelskie w składzie: 
Emilia Chudzicka, Jan Plis i Piotr Piątek
Wyniki sportowe : Emilia Chudzicka 
w kategorii młodziczek – 7 miejsce, Piotr 
Piątek w  kategorii młodzik – 7 miejsce, 
Jan Plis w kategorii młodzik – 9 miejsce.
W  turnieju uczestniczyła bardzo liczna 
grupa reprezentantów z najlepszych Klu-
bów tenisa stołowego województwa lu-
belskiego.

Sławomir Ignatowski
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XXVII halowy turniej piłki nożnej 5-osobowej 
o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego
 W dn.21.02.2016r w sala gimnastycznej Zespołu Szkół Nr w Opolu Lubelskim odbył się XXVII halowy turniej piłki 
nożnej 5-osobowej o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego.
 
 W imprezie uczestniczyło 7 zespołów z powiatu opolskiego. Zespoły podzielono losowo na dwie grupy. System rozgrywek 
w grupach „każdy z każdym”
             
      Kolejność w grupach :
                           Grupa A                                                          Grupa B
   1.LKS Czarni Puszno   1.Cephalgia Opole Lubelskie
   2.LKS Pogoń Trzebiesza   2.KS Jaworzanka Rogów
   3.Centrum Opole Lubelskie  3.KS Zaborze
   4.ZS Orły Kluczkowice
                                
               I półfinał : LKS Czarni Puszno - KS Jaworzanka Rogów 4:0
               II półfinał : LKS Pogoń Trzebiesza – Cephalgia Opole Lubelskie 0:4
               mecz o V miejsce w turnieju : Centrum Opole Lubelskie – KS Zaborze 3:0
               mecz o III miejsce w turnieju : LKS Pogoń Trzebiesza – KS Jaworzanka Rogów 5:0
               mecz o I miejsce w turnieju : LKS Czarni Puszno – Cephalgia Opole Lubelskie 0:5
          
 Skład zespołu Cephalgia Opole Lubelskie :
            Robert Krupa, Krzysztof Krajewski, Tomasz Sokołowski, Tomasz Kozak, Daniel Woliński, 
            Tomasz Kowalczyk, Tomasz Miroński, Andrzej Fliszkiewicz, Paweł Kuś, Krzysztof 
            Grabowski, Ryszard Frydecki.
            Trener – Robert Krupa
            Kierownik zespołu – Tomasz Kowalczyk 
           
 Skład zespołu LKS Czarni Puszno :
            Paweł Podgajny, Gabriel Podgajny, Marcin Jurak, Konrad Jurak, Grzegorz Jurak, Grzegorz
            Kożuszek, Emil Dacka, Rafał Dym, Kamil Bielecki, Kamil Wójtowicz, Bartosz Wilczopolski
            Kierownik zespołu – Antoni Jurak

 Organizatorem turnieju było Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, Gmina Opole Lubelskie i Zespół Szkół Nr1
   

Sławomir Ignatowski

Zimowy wypoczynek opolskich dzieci 
urozmaiciły trzydniowe warsztaty ręko-
dzielnicze przeprowadzone przez Sto-
warzyszenie Wspierania Aktywności 
Twórczej SWAT. Trzydzieścioro dzie-
ci doskonaliło umiejętności manual-
ne w dziedzinie: szycie, ozdoby z filcu 
- wykonały podkładkę pod kubek, de-
coupage – wieszczek z  płyty MDF oraz 
nabyły podstawowe  umiejętności, zasa-
dy wyplotu koszyczka z ratanu.  Zakup 
materiałów niezbędnych do przepro-
wadzenia warsztatów handmade  sfi-
nansowała Gmina Opole Lubelskie.

Ferie w SWAT



Ferie zimowe w OCK


