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6,2 mln zł na nowe
inwestycje drogowe
 Do 10 stycznia można było składać oferty w trzech przetargach 
dotyczących zadań inwestycyjnych włączonych do projektu „Przebudowa sieci 
dróg, mostu, chodników i parkingu na terenie Gminy Opole Lubelskie”. 
Całe zadanie jest warte ponad 6,2 mln zł. 

	 W	 związku	 z	 bardzo	
dużym	zakresem	prac	 całe	 za-
danie	 zostało	 podzielone	 na	
trzy	 części.	 Wykonawcą	 czę-
ści	 pierwszej,	 obejmującej	
przebudowę	 dróg	 gminnych	
w	 miejscowościach	 Francisz-
ków	 Stary,	 Góry	 Kluczkowic-
kie,	Skoków,	Kluczkowice	oraz	
w	 Opolu	 Lubelskim	 przy	 ul.	
Przemysłowej	i	Cmentarnej	zo-
stała	 firma	 PPTHU	 ROLBUD	
z	 Chodla.	 Złożyła	 najniższą	
ofertę	spośród	6	oferentów,	na	
kwotę	2	323	631,81	zł.	
	 Drugi	przetarg	dotyczył	
części	zamówienia		obejmującej	
przebudowę	ulicy	Głębokiej	we	
Wrzelowcu,	 chodników	 w	 Zo-
sinie,	 Wandalinie	 i	 przy	 uli-
cach	 Kościuszki	 i	 Fabrycznej	
w	Opolu	Lubelskim	oraz	budo-
wę	 miejsc	 parkingowych	 przy	
ulicy	 Kraszewskiego	 w	 Opolu	
Lubelskim.	W	tej	części	najko-
rzystniejszą	 ofertę	 złożyła	 fir-
ma	EKO-DROGPOL	z	Urzędo-
wa.	W	przetargu	wzięło	udział	
5	firm,	a	najniższa	zapropono-
wana	kwota	to	2	177	100,00	zł.	
	 W	 trzecim	 przetargu	
uczestniczyło	 także	 5	 firm.	
Najniższa	 okazała	 się	 ofer-
ta	 firmy	 DURA	 z	 Lublina	 na	
kwotę	1	777	877,79	zł.	Ta	część	
projektu	obejmuje	remont	i	bu-
dowę	mostu	nad	rzeką	Leonką	
w	ciągu	drogi	gminnej	–	ul.	Po-
morskiej.	
	 -	 Przebudowa	 infra-
struktury	 drogowej	 to	 naj-
większy	z	 trzech	projektów	na	
który	 Gmina	 Opole	 Lubelskie	

pozyskała	 środki	 w	 ramach	
drugiego	 naboru	 do	 Polskie-
go	 Ładu.	 Cieszę	 się,	 że	 mimo	
dużego	 zakresu	 prac	 i	 dużej	
ilości	 działań	 inwestycyjnych	
udało	 nam	 się	 sprawnie	 roz-
strzygnąć	 przetargi	 i	 liczę,	 że	
możliwie	 szybko	 przystąpimy	
do	 podpisania	 umów	 z	 wyko-
nawcami	 i	 realizacji	 tych	 in-
westycji	-	mówi	Sławomir	Plis,	
Burmistrz	Opola	Lubelskiego.		
	 Aktualnie	 gmina	 czeka	
na	 ostateczną	 promesę	 inwe-
stycyjną	 po	 otrzymaniu	 której	
będzie	 mogła	 	 podpisać	 umo-
wy	z	wykonawcami.	Następnie	
wykonawcy	poszczególnych	za-
dań	będą	mieli	15	miesięcy	od	
dnia	 podpisania	 umów	 na	 re-
alizację	 pełnego	 zakresu	 prac.	

Wszystkie	 inwestycje	 będą	 re-
alizowane	 jednocześnie,	 a	 ich	
rozpoczęcie	 powinno	 nastąpić	
do	połowy	bieżącego	roku.	
	 Rządowy	 Fundusz	 Pol-
ski	 Ład:	 Program	 Inwestycji	
Strategicznych	 ma	 na	 celu	
dofinansowanie	 projektów	 in-
westycyjnych	 realizowanych	
przez	gminy,	powiaty	 i	miasta	
lub	 ich	związki	w	całej	Polsce.	
Program	 realizowany	 jest	 po-
przez	 promesy	 inwestycyjne	
udzielane	 przez	 Bank	 Gospo-
darstwa	 Krajowego.	 Wysokość	
bezzwrotnego	 dofinansowania	
jest	zależna	od	obszaru	priory-
tetowego,	w	którym	mieści	 się	
planowana	inwestycja.
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Budowa sali sportowej w Skokowie na półmetku  
 Trwają zaawansowane 
prace przy budowie obiektu Sali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Skokowie. Inwestycja war-
ta jest blisko 7 mln zł. 

	 95%	 kosztów	 stanowi	
dofinansowanie,	 które	 gmina	
otrzymała	w	ramach	Rządowe-
go	 Funduszu	 Polski	 Ład:	 Pro-
gramu	 Inwestycji	 Strategicz-
nych.	 Wykonawcą	 inwestycji	
jest	 firma	 Arbud	 Investment	
Sp.	z	o.o.	
	 Wzniesione	są	już	mury	
w	 części	 sali	 sportowej	 oraz	
trwają	 przygotowania	 pod	
montaż	 konstrukcji	 stalowej	
dachu.	W	drugiej	części	obiek-
tu,	 łączącej	 salę	 z	 budynkiem	
szkoły,	 wykonana	 jest	 kondy-
gnacja	 parteru	 i	 trwa	 budowa	
ścian	 kondygnacji	 piętra	 łącz-
nika.	 Jednocześnie	 toczą	 się	
prace	 związane	 z	wykonaniem	
instalacji	 sanitarnej	 wodno-
-kanalizacyjnej	 przy	 inwesty-
cji.	
	 -	 Aktualny	 postęp	 prac	
możemy	 oszacować	 na	 ok.	
45%,	 uzgadniamy	 właśnie	
z	 wykonawcą	 wybór	 systemu	
nawierzchni	 części	 sportowej	
obiektu.	W	kolejnym	etapie,	po	
wykonaniu	dachu,	przewidzia-
ny	 jest	montaż	 stolarki	 okien-
nej	–	mówi	Sławomir	Plis,	Bur-
mistrz	Opola	Lubelskiego.	
	 Prace	 budowlane	 przy	
tej	 inwestycji	 toczą	 się	 od	 po-
łowy	 ubiegłego	 roku.	 Do	 poło-
wy	bieżącego	roku,	ma	powstać	
obiekt	 sportowy	 z	 zapleczem	
oraz	łącznikiem	pomiędzy	salą	
sportową	a	istniejącym	budyn-
kiem	szkolnym	-	sala	sportowa	
o	 powierzchni	 413	 m2	 i	 sala	
gimnastyczna	na	piętrze	o	pow.	
60	 m2.	 Łączna	 powierzchnia	
budynku	 z	 salami	 i	 zapleczem	
wyniesie	 930	 m2.	 Na	 dachu	
sali	 przewidziano	 montaż	 in-
stalacji	fotowoltaicznej.	

KR
fo

t.
 k

r
zy

s
zt

o
f 

r
y

c
ze

k



Opolaninaktualności aktualnościOpolanin

opolelubelskie.pl6 7opolelubelskie.pl1(307)/2023 1(307)/2023

Bezpieczna droga do szkoły
 2 lutego w sali kinowej OCK odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród uczestnikom kon-
kursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Konkurs organizowany był w ramach projektu pn. 
„Bezpieczny pieszy na pasach – poprawa bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lu-
belskim”.

	 Głównym	 zadaniem	 projektu	 była	 mo-
dernizacja	dwóch	przejść	dla	pieszych	zlokalizo-
wanych	przy	Szkole	Podstawowej	Nr	2,	w	ciągu	
ulicy	 Fabrycznej.	 Utworzone	 tam	 zostały	 tzw.	
Aktywne	Przejścia	(APP),	które	zwiększają	bez-
pieczeństwo	pieszego,	dzięki	temu,	że	kierowcy	
otrzymują	za	pomocą	sygnału	świetlnego	dodat-
kową	 informację	 o	 jego	 obecności	 na	 przejściu.	
Same	przejścia	są	także	dodatkowo	doświetlone.	
Dodatkowym	 elementem	 projektu	 była	 organi-
zacja	 konkursu	 plastycznego	 i	 wydanie	 kalen-
darza	z	pracami	zgłoszonymi	do	konkursu.	Bur-
mistrz	 Opola	 Lubelskiego	 wręczył	 laureatom	
i	 uczestnikom	konkursu	 pamiątkowe	 dyplomy,	
nagrody	i	odblaskowe	upominki.
	 Dofinansowanie	 na	 realizację	 projektu	
„Bezpieczny	pieszy	na	pasach	–	poprawa	bezpie-
czeństwa	 na	 przejściach	 dla	 pieszych	w	Opolu	
Lubelskim”	gmina	pozyskała	ze	środków	rezer-
wy	celowej	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	
i	Administracji	w	ramach	Rządowego	Programu	
ograniczania	 przestępczości	 i	 aspołecznych	 za-
chowań	 „Razem	 bezpieczniej”.	 Wartość	 całego	
projektu	wyniosła	93	295,00	zł.	

KR

Place zabaw za 800 000 zł  
 2 lutego, przy ulicy Przemysłowej 3 w Opo-
lu Lubelskim (teren Przedszkola Miejskiego), od-
było się symboliczne przekazanie placu budowy 
wykonawcy dwóch nowych inwestycji Gminy Opole 
Lubelskie – przebudowy placu zabaw oraz budowy 
siłowni zewnętrznej przy ul. Długiej w Opolu Lubel-
skim i modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim w Opolu Lubelskim. 

	 Na	 terenie	 obiektu,	 gdzie	 zlokalizowana	
jest	 jedna	 z	 inwestycji	 Burmistrz	 Opola	 Lubel-
skiego	Sławomir	Plis	wraz	z	pracownikami	gminy	
i	wiceprzewodniczącym	Rady	Miejskiej	Radosła-
wem	 Śpiewakiem,	 spotkali	 się	 z	 przedstawicie-
lem	wykonawcy	zadania	i	Dyrektor	Przedszkola	
Miejskiego	Anną	Sagan.	
	 Gmina	Opole	 Lubelskie	 pozyskała	 na	 te	
inwestycje	łącznie	blisko	800	000,00	zł	w	ramach	
III	edycji	Rządowego	Programu	Inwestycji	Stra-
tegicznych	 Polski	 Ład.	 Poziom	 dofinansowania	
dla	tych	projektów	wynosi	98%.	Tylko	2%	wkładu	
własnego	musi	zabezpieczyć	gmina.	
	 Oprócz	 nowoczesnych,	 certyfikowanych	
urządzeń	do	zabaw	dla	dzieci,	na	terenie	placów	
zabaw	ułożona	zostanie	częściowo	specjalna	bez-
pieczna	 nawierzchnia.	 Inwestycje	 powinny	 zo-
stać	zakończone	do	połowy	bieżącego	roku.			

KR

Ul. Długa / koszt 465 500,00 zł

W ramach realizacji zadania planuje się: 
- rozbiórkę wyeksploatowanych istniejących urzą-
dzeń i ogrodzenia placu zabaw; 
- montaż nowych urządzeń na placu zabaw; - bu-
dowę ogrodzenia; 
- budowę nawierzchni placu zabaw; 
- budowę dojść; 
- wykonanie elementów uzupełniających; 
- urządzenie i odtworzenie zieleni na działce po 
wykonaniu robót.
Zamontowane zostaną następujące nowe urzą-
dzenia:  zjeżdżalnia wolnostojąca, sześciokąt z pa-
jęczyną, huśtawka ważka, huśtawka potrójna, 
huśtawka bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa , 
sprężynowiec słoń. Nawierzchnia, na której zlo-
kalizowane będą urządzenia placu zabaw zostaną 
wykonane z płyt gumowych o wymiarach, amor-
tyzujących upadek dziecka z wysokości. Na placu 
zabaw zamontowane zostaną także ławki w ilości 
10 sztuk, 2 kosze na śmieci oraz 2 stojaki na ro-
wery przy wejściach – każdy przeznaczony na 5 
rowerów.

Zostanie również wybudowana siłownia plenero-
wa składająca się z 6 urządzeń montowanych do 
podłoża za pomocą fundamentów betonowych: 
biegacz , twister, orbitrek, wioślarz, podciągacz, 
wypychacz. W strefie siłowni plenerowej planuje 
się nawierzchnię żwirową.
Wykonane zostanie nowe ogrodzenie o wysokości 
180 cm z 2 furtkami o szerokości 150 cm. 

Ulica Przemysłowa / 328 300,00 zł

W ramach planowanego zadania zostaną zdemon-
towane stare, urządzenia zabawowe. Zostanie wy-
konana niwelacja terenu, umożliwiająca bezpiecz-
ne zamontowanie nowych urządzeń. Zaplanowano 
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z podbudową 
w systemie guma wylewana. Na placu zabaw zo-
staną zamontowane urządzenia zabawowe takie 
jak: skoczek, cymbałki, altana x 2 sztuki, huśtawki 
z siedziskami w 2 wariantach, bujaki x 6 sztuk. Po-
nadto zostaną usytuowane w odpowiednich miej-
scach ławki parkowe z oparciem x 3 sztuki, stoliki 
z ławkami x 4 komplety oraz ławeczka do istnieją-
cej piaskownicy.
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Dodatki do emerytur dla strażaków OSP

Dostępny samorząd - grant dla Gminy Opole Lubelskie

zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego związku OSP rP 

Gra szyfrów zawitała do SP Nr 1
 8 grudnia, w sali kinowej 
OCK, Burmistrz  Opola Lubelskiego 
Sławomir Plis i zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu Lubel-
skim zbigniew zielonka, wręczyli 
byłym druhom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy Opo-
le Lubelskie, decyzje o przyznaniu 
specjalnego świadczenia ratowni-
czego. 
	 To	 druga	 taka	 uroczy-
stość	w	Gminie	Opole	Lubelskie.	
Wcześniej,	 w	 czerwcu	 bieżącego	
roku,	dodatki	przyznano	36	dru-
hom.	Tym	razem	decyzje	o	przy-
znaniu	świadczenia	trafiły	do	ko-
lejnych	59	druhów.	
	 -	Bardzo	dziękuję	 za	wa-
szą	 służbę	 na	 rzecz	 naszego	 re-
gionu,	 za	 wasze	 poświęcenie	
i	 oddanie	 oraz	 społeczną	 pracę	
w	 celu	 zapewnienia	 bezpieczeń-
stwa	w	 naszej	 gminie,	 na	 prze-
strzeni	wielu	lat.	To	świadczenie	
jest	 symbolicznym	 podziękowa-
niem	 polskiego	 rządu	 dla	 pań-
stwa	 aktywności	 w	 strukturach	

1(307)/2023 1(307)/2023

OSP	–	mówił	podczas	uroczysto-
ści	Burmistrz	Sławomir	Plis.	
	 Dodatek	 do	 emerytu-
ry	 z	 tytułu	 wysługi	 lat	 w	 OSP	
w	 wysokości	 200	 zł	 miesięcznie	
wprowadziła	 ustawa	 o	 Ochotni-
czej	 Straży	 Pożarnej,	 która	 we-
szła	w	życie	1	stycznia	br.	Otrzy-
mują	 go	 ochotnicy,	 członkowie	
OSP,	 którzy	 przez	 co	 najmniej	
25	 lat	 (w	 przypadku	mężczyzn)	
lub	 przez	 20	 lat	 (w	 przypad-
ku	 kobiet)	 brali	 czynny	 udział	
w	 działaniach	 ratowniczych	 lub	

akcjach	 ratowniczych.	 Czyn-
ny	 udział	 oznacza	 bezpośredni	
udział	w	tych	działaniach	lub	ak-
cjach	co	najmniej	raz	w	roku.
	 Świadczenie	 jest	 wy-
płacane	 z	 budżetu	 państwa	 po	
osiągnięciu	przez	mężczyznę	65.	
a	 przez	 kobietę	 60.	 roku	 życia.	
Wniosek	 o	 jego	 wypłatę	 składa	
się	 do	 komendanta	 powiatowe-
go	 lub	 miejskiego	 Państwowej	
Straży	Pożarnej,	właściwego	dla	
siedziby	jednostki	OSP,	do	której	
się	należy.	

KR

 W piątek 10 lutego br. w strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Niezdowie odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych rzeczypospolitej Polskiej w Opolu Lu-
belskim.

	 W	posiedzeniu	udział	wzięli:	
-	 Prezes	 Zarządu	 Oddziału	 Miejsko-Gminne-
go	ZOSP	RP	w	Opolu	Lubelskim	–	Burmistrz	
Opola	Lubelskiego	dh	Sławomir	PLIS,	
-	Prezes	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	ZOSP	
RP	w	Opolu	Lubelskim,	wice	Prezes	Zarządu	
Oddziału	Miejsko-Gminnego	ZOSP	RP	w	Opo-
lu	 Lubelskim	 –	 starosta	 opolski	 dh	 Dariusz	
PIOTROWSKI
-	Naczelnik	Wydziału	Operacyjno-Rozpoznaw-
czego	Komendy	Powiatowej	PSP	w	Opolu	Lu-
belskim	–	kpt.	Bartłomiej	MYSZAK

 Pod koniec listopada ubiegłego roku, przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim 
pojawił się mobilny showroom z „Grą szyfrów”, 
przeznaczoną dla uczniów, którzy ukończyli 13 
lat.

	 Podczas	 otwarcia	 showroomu	 obecni	
byli	 Burmistrz	 Opola	 Lubelskiego	 Sławomir	
Plis,	Dyrektor	Oddziału	IPNw	Lublinie	Robert	
Derewenda	i	Dyrektor	SP	Nr	1	w	Opolu	Lubel-
skim	Ilona	Majak-Gierczak.		
	 „Gra	Szyfrów”	prezentowana	była	w	ti-
rze	 przekształconym	 w	 pokój	 multimedialny	
ze	 stanowiskami	 do	 grania.	 Dostępne	 były	 4	
stanowiska	 do	 grania	 na	 konsoli	 oraz	 2	 sta-
nowiska	 do	 grania	 w	 okularach	 VR.	 W	 grze	
uczniowie	 wcieli	 się	 w	 rolę	 polskich	 bohate-
rów	z	wojny	polsko-bolszewickiej	z	1920	roku.	
Musieli	odkryć	najgłębiej	skrywane	tajemnice	
wywiadu	-	złamać	bolszewickie	szyfry,	zapew-
nić	łączność	radiową	i	zneutralizować	budzące	
postrach	pociągi	pancerne.	
	 „Gra	Szyfrów”	została	włączona	w	tym	

-	Komendant	Gminny	Zarządu	Oddziału	Miej-
sko-Gminnego	 ZOSP	RP	w	Opolu	 Lubelskim	
–	st.	asp.	Stanisław	KAMELA
-	 przedstawiciele	 wszystkich	 jednostek	 OSP	
z	terenu	gminy	Opole	Lubelskie	wchodzących	
w	skład	Zarządu	Oddziału	Miejsko-Gminnego	
oraz	Prezesi	OSP.
Posiedzenie	było	okazją	do	przedstawienia	pla-
nowanych	 i	 rozpoczętych	 inwestycji	 w	 obiek-
tach	strażnic	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
na	 terenie	 gminy	 Opole	 Lubelskie,	 ustalono	
harmonogram	zebrań	sprawozdawczych	w	jed-
nostkach	OSP,	a	także	poruszano	bieżące	spra-
wy	Związku	OSP	i	jednostek	OSP.
	 Kampania	 sprawozdawcza	 w	 jednost-
kach	OSP	na	 terenie	 gminy	Opole	Lubelskie	
trwa	 do	 31	 marca	 2023	 roku,	 i	 ma	 na	 celu	
podsumowanie	działalności	 jednostek	w	2022	
roku.
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roku	 -	 jako	 jedna	 z	 dwóch	 gier	 do	 podstawy	
programowej	jako	treści	rekomendowane.	

KR

 Prezes PFrON Krzysztof Michałkiewicz 
przekazał Burmistrzowi Opola Lubelskiego Sławo-
mirowi Plisowi symboliczny czek na realizację za-
dania dofinansowanego w ramach projektu granto-
wego PFrON pn. „Dostępny samorząd – granty” 

	 Projekt	finansowany	jest	ze	środków	Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	
(PO	WER)	 2014-2020,	 Działanie	 2.18	Wysokiej	
jakości	usługi	administracyjne.	Gmina	Opole	Lu-
belskie	otrzymała	na	ten	cel	100	tys.	zł		
	 Dofinansowanie	pozyskane	zostało	na	po-
prawę	 dostępności	 do	 usług	 publicznych	 świad-
czonych	 przez	 gminę	 dla	 osób	 ze	 szczególnymi	
potrzebami,	w	tym	osób	z	niepełnosprawnościa-
mi.	Przedsięwzięcie	grantowe	realizowane	będzie	
w	 podziale	 na	 dostępność	 architektoniczną,	 cy-
frową	i	komunikacyjno-informacyjną.
	 W	ramach	zadania	budynek	Urzędu	Miej-
skiego	w	Opolu	Lubelskim	zostanie	doposażony	
pod	 kątem	 zapewnienia	 dostępności	 architekto-
nicznej	w	plan	tyflograficzny,	pasy	uwagi,	maty	
bezpieczeństwa.	 Zostanie	wykonany	projekt	 do-
stępności	 architektonicznej.	 W	 ramach	 dostęp-

ności	cyfrowej	dostosowane	zostaną	strony	inter-
netowe	BIP	Gminy	 i	BIP	CUS	do	wymagań	na	
poziomie	określonym	w	Ustawie	z	dn.	4	kwietnia	
2019	 r.	 o	 dostępności	 cyfrowej	 stron	 interneto-
wych.	W	ramach	dostępności	komunikacyjno-in-
formacyjnej	 zakupione	 zostaną	 urządzenia	 lek-
torskie	oraz	pętle	indukcyjne	na	potrzeby	gminy	
i	jednostek	organizacyjnych	gminy.	
	 Kwota	dotacji	stanowi	100	procent	warto-
ści	projektu	finansowanego	przez	PFRON.
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 artykuły o uzależnieniu 
od alkoholu pojawiają się zwykle 
w sierpniu (miesiąc trzeźwości), 
po spektakularnych wypadkach 
ze śmiertelnymi ofiarami oraz 
po kolejnych pobitych rekordach 
w zawartości alkoholu we krwi lub 
wydychanym powietrzu. Nie tym 
razem.

Karuzela 

	 Uzależnienie	od	alkoholu	na-
zywane	jest	zespołem	(ZUA)	ponieważ	
obejmuje	 wiele	 objawów	 charaktery-
stycznych	dla	tego	nałogu	w	obszarze	
fizjologicznym,	psychicznym	i	społecz-
nym:	 zmiana	 tolerancji	 na	 alkohol,	
alkoholowe	 zespoły	 abstynencyjne,	
utrata	 kontroli	 nad	 piciem,	 zaburze-
nia	pamięci	i	świadomości,	koncentra-
cja	życia	wokół	picia,	głód	alkoholowy,	
nawroty	picia.	
	 Statystyki	 z	 analiz	 OECD	
(Międzynarodowa	Organizacja	Współ-
pracy	 i	 Rozwoju)	 wskazują,	 że	 na	
statystycznego	Polaka	przypada	11,7	
l	 czystego	 alkoholu	 rocznie.	 Osoba	
w	wieku	15	lat	lub	więcej,	wypija	4,5	l	
piwa	tygodniowo	lub	2,4	butelki	wina	
tygodniowo.	 35%	 dorosłych	 Polaków	
upija	się	co	najmniej	raz	w	miesiącu.	
Spożycie	alkoholu	w	Polsce	 jest	wyż-
sze	 od	 spożycia	 alkoholu	 w	 Europie.	
Dziennie	w	Polsce	sprzedaje	się	3	m	i	l	
i	o	n	y	„małpek”.	
	 Zespół	 Uzależnienia	 od	 Al-
koholu	 jest	 chorobą	 ujętą	 w	 ICD	 10	
(Międzynarodowa	 Klasyfikacja	 Cho-
rób	 i	 Problemów	 Zdrowotnych),	 pod	
numerem	F10	 -	zaburzenia	psychicz-
ne	i	zaburzenia	zachowania,	spowodo-
wane	 używaniem	 alkoholu.	 Choroba	
ta	ma	cztery	 fazy	 (picie	 towarzyskie,	
faza	 ostrzegawcza,	 krytyczna	 i	 chro-
niczna),	które	mają	w	swoim	przebie-
gu	 charakterystyczne	 zmiany	 fizycz-
ne,	psychiczne	i	społeczne.	Społeczny	
aspekt	 uzależnienia	 od	 alkoholu	 jest	
nam	wszystkim	znany,	 ponieważ	nie	
ma	w	Polsce	 rodziny,	 której	 problem	
alkoholowy	 w	 jakimś	 stopniu	 by	 nie	
dotyczył.	Znacie?	To	posłuchajcie….
	 W	 fazie	 pierwszej	 ZUA,	 na-
zywanej	 sympatycznie	 Piciem	 Towa-
rzyskim,	 spożywanie	 alkoholu	 spra-
wia	 przyjemność.	 Nie	 dziwi	 więc,	 że	
na	 tym	 etapie	 obserwujemy	 wzrost	
ochoty	 i	 tolerancji	 co	 do	 ilości	 przy-
jętego	 środka.	 Użytkownicy	 chętnie	
wymieniają	się	doświadczeniami	swo-
ich	rekordów	świadczących	o	„mocnej	
głowie”.	Polska	obyczajowość	oraz	tra-
dycje:	 rodzinne,	 religijne,	 narodowe	

i	biznesowe,	bardzo	sprzyjają	rozwojo-
wi	tej	fazy.	To	nasz	święty	Graal.	
		 Wesele	 bez	 wódki?	 Grill	 bez	
piwa?	Postawy	rodziny	i	współpracow-
ników	sprzyjają	temu,	żeby	się	„trochę	
napić”,	wszak	„alkohol	jest	dla	ludzi”.	
Osoby	wzbraniające	się	od	picia	alko-
holu	 bywają	 towarzysko	 sekowane,	
a	 co	 najmniej	 wzbudzają	 zdziwienie	
i	 podejrzliwość.	 No	 bo	 dlaczego	 niby	
nie?	Z	nami	się	nie	napijesz?	Mało	kto	
uważa	 tego	 typu	 dociekania	 za	 nie-
właściwe	czy	nietaktowne.	Mamy	więc	
zakrapiane	 komunie	 i	 pijane	 chrzci-
ny,	 branżowe	 imprezy	 integracyjne,	
pikniki	rodzinne	pod	parasolami	bro-
warów,	pijaną	 turystykę	 i	 sport,	 sty-
py	a	nawet	 imprezy	post	rozwodowe,	
no	 i	 urodziny	 dzieciaczków,	 koniecz-
nie	 z	 szampanem	 bezalkoholowym.	
Wszystko	 to	 przy	 pełnej	 akceptacji	
społecznej.	 Oburzenie	 budzą	 raczej	
próby	ograniczania	tego	typu	praktyk.	
Bo	„gdyby	nam	tego	kiedyś	zabrakło-	
nie,		nie	zabraknie”	(jak	śpiewał,	fan-
tastycznie	zresztą,	pan	Gołas).	Osoba	
systematycznie	 pijąca	 „towarzysko”,	
z	 czasem	 zaczyna	 szukać,	 	 a	 nawet	
stwarzać	okazje	do	napicia	się.	Wcho-
dzi	w	ten	sposób	w	drugą	fazę	w	kie-
runku	 uzależnienia,	 nazywaną	 	 fazą	
ostrzegawczą.	
	 Pijący	 towarzysko,	 czuje	 się	
atrakcyjniej	 po	 wypiciu	 alkoholu,	
bywa	 duszą	 tegoż	 towarzystwa,	 co	
bardzo	uruchamia	go	do	tego	by	znów	
się	napić.	W	fazie	drugiej	pojawia	się	
stan	upojenia	aż	do	tzw.	„urwania	się	
filmu”.	Ponieważ	towarzystwo	nie	ko-
niecznie	dotrzymuje	kroku	osobie	piją-
cej	w	ten	sposób,	zaczyna	więc	ona	pić	
samotnie.	 Ponieważ	 otoczenie	 reagu-
je	 coraz	 częściej	 uwagami:	 „pijesz	 za	
dużo”,	„przesadzasz”,	„tato	obiecałeś”,	
„znowu	 piłeś”-	 pijący	 zaczyna	 ukry-
wać	 swoje	 picie.	 Organizuje	 i	 chowa	
sobie	alkohol	w	różnych	tajnych,	prze-
myślnych	 schowkach,	 kupuje	 „małp-
ki”	 i	 piersiówki,	 przelewa	 alkohol	 do	
innych	 opakowań,	 dolewa	 do	 kawy	
lub	 herbaty.	 Robi	 sobie	 bifory	 przed	
właściwymi	 imprezami	aby	być	kilka	
kolejek	do	przodu,	a	przy	ludziach	pić	
niby	mniej	oraz	aftery-	po	imprezach	
bo	przeważnie	bywa	”niedopity”,	a	po-
trzebuje	 napić	 się	 do	 końca.	Wyska-
kuje	wieczorkiem	z	domu	lub	podczas	
pracy	 (jest	 mistrzem	 w	 wymyślaniu	
pretekstów),	 aby	 szybko	 wypić	 piwo	
po	drodze,	setkę	przy	barze	albo	w	to-
alecie.	Pod	koniec	 fazy	ostrzegawczej	
pojawia	się	klinowanie	czyli	potrzeba	
wypicia	 pewnej	 ilości	 alkoholu	 naza-

jutrz	 po	 upiciu	 się.	 Jedno	 piwo,	 kie-
liszek	 wódki,	 lampka	 wina,	 wydają	
się	niezbędne	aby	pijący	był	w	stanie	
znów	względnie	normalnie	funkcjono-
wać.	Osoba	pijąca		towarzysko	w	sytu-
acji,	gdy	przesadzi	z	 ilością	alkoholu,	
nazajutrz	jest	chora	i	ma	niechęć	lub	
wręcz	wstręt	do	alkoholu.	Klinowanie	
jest	informacją	o	tym,	że	zbliżamy	się	
lub	 wchodzimy	 już	 w	 uzależnienie.	
Powiedzenia	zwyczajowe,	że	„klin,	kli-
nem”,	że	„należy	się	leczyć	tym,	czym	
się	zatruło”	to	slogany,	które	niestety	
wzmacniają	tego	typu	zachowania.	
	 Otoczenie	 rodzinne	osoby	bę-
dącej	 w	 fazie	 ostrzegawczej,	 zaczyna	
podejmować	 próby	 kontrolowania	 jej	
i	ograniczania	picia	przez	nią	alkoho-
lu.	Pojawiają	się	komunikaty	krytycz-
ne	 typu:	 „Nie	 przesadzaj”,	 „Nie	 mo-
żesz	 trochę	 się	 napić?”,	 „Nie	 możesz	
pić	jak	normalni	ludzie?”,	„Znowu	pi-
łeś,	a	 obiecałeś!”	 oraz	próby	kontroli:	
„Chuchnij!”,	 „Pokaż	 się!”,	 „Co	 masz	
w	 kieszeni?”.	 Efekty	 tych	 działań	 są	
zwykle	 odwrotne	 od	 zamierzonych,	
wywołują	kłótnie,	obrażanie	się	i	sto-
sowanie	przez	osobę	pijącą	coraz	bar-
dziej	 wyrafinowanych	 sposobów	 na	
ukrywanie	faktu	picia	i	samego	alko-
holu.	
	 Klinowanie	wprowadza	osobę	
pijącą	w	fazę	krytyczną,	z	całym	nie-
zwykle	 dramatycznym	 wachlarzem	
objawów.	 Chory	 pije	 ciągami,	 które	
są	coraz	dłuższe.	W	stanie	„kaca”	ma	
wielkie	wyrzuty	 sumienia	 i	 konflikty	
moralne	związane	z	zaniedbywaniem	
pracy	 i	 rodziny.	 Pojawiają	 się	 obiet-
nice	 i	 przysięgi	 zaprzestania	 picia	
oraz	 okresy	 całkowitej	 abstynencji.	
Okresowa	 abstynencja	 ma	 dowodzić,	
że	mamy	kontrolę	nad	piciem,	a	rów-
nocześnie	 pozwalają	 choremu	 nieco	
odpocząć	 i	 podratować	 swoje	 zdrowie	
przed	kolejnym	nawrotem,	który	nie-
uchronnie	 nadejdzie…	 Znienacka,	
którejś	 środy	 lub	 czwartku,	 rano	 lub	
po	 południu,	 bez	 żadnych	wyraźnych	
wskazań	nasz	abstynent	znów	zapija.	
Nadzieja	 rodziny	 umiera.	 Jego	 też.	
Wybuchają	 kolejne,	 coraz	 bardziej	
spektakularne	 awantury,	 ponieważ	
pijący	 i	 jego	 środowisko	 są	 krańco-
wo	 zniecierpliwieni	 i	 sfrustrowani	
więc	skłonni	do	agresji.	Pijący	wszedł	
w	stan		degrengolady	więc	jak	mawia	
ulica	 „	 jedzie	 po	 bandzie”:	 nie	 chodzi	
do	pracy,	siada	za	kierownicę	nietrzeź-
wy,	zaniedbuje	swój	wygląd,	wchodzi	
w	szemrane	 interesy,	bo	kolegów	ma	
z	 półświatka	 (ci	 lepsi,	 z	 którymi	 za-
czynał	już	się	go	wstydzą).	Usprawie-

dliwia	 swoje	 picie:	 „Jak	 w	 tej	 pracy	
można	nie	pić?	W	tym	kraju	wszyscy	
piją”.	Gdy	zaczyna	brakować	środków	
na	alkohol	uzależniony	wynosi	z	domu	
cenne	rzeczy	 i	upłynnia	 je	za	bezcen,	
zastawia	 w	 lombardach-	 z	 głęboką	
wiarą,	że	natychmiast	wykupi,	o	czym	
natychmiast	zapomina.	Przytrafia	mu	
(jej)	 się	 przypadkowy	 seks	 i	 spanie	
poza	domem	w	różnych	nieciekawych	
miejscach.	Coraz	częściej	budzi	się	nie	
wiedząc	 skąd,	 gdzie	 i	 z	 kim.	 Klinuje	
i	znów	zanurza	się	w	ciągu	i	wszystko	
się	powtarza.	Wraca	do	domu	jak	zbity	
pies,	aby	trochę	się	znów	podratować.	
Obieca	 wszystko,	 żeby	 tylko	 dali	 mu	
spokój.	Pisuje	wtedy	listy	samobójcze,	
przeprasza,	kaja	się	lub	grozi-	wszyst-
ko	 zależy	 od	 stopnia	 upojenia,	 tem-
peramentu	 i	reakcji	otoczenia.	Rodzi-
na,	 począwszy	 od	 fazy	 ostrzegawczej,	
żyjąca	na	huśtawce	nastrojów	pijącej	
osoby,	w	fazie	krytycznej	przesiada	się	
na	karuzelę,	która	obraca	się	w	rytmie	
ciągów,	kaców,	ozdrowień	i	nawrotów.	
Takie	wesołe	miasteczko.	
Od	 samego	 początku	 uczestniczą	
w	 tym	 dzieci.	 Czy	 to	 w	 roli	 małych	
szpiegów,	 których	 rolą	 jest	 spraw-
dzić	 czy	 ojciec/mama	 są	 w	 domu	 czy	
w	 knajpie,	 dyskretnie	 obwąchać	 czy	
pił,	 czy	 to	 w	 roli	 „bezpiecznika”-	 bo	
jak	 są	 w	 domu	 dzieci	 to	 tata	mamie	
nic	 nie	 zrobi,	 czy	 to	w	 roli	 świadków	
(	 „Nie	 kłam,	 dziecko	 też	 widziało!!”).	
Często	 przeciwko	 dzieciom	 właśnie	
kieruje	się	agresja	pijącego,	który	wi-
dzi	w	nich	konfidentów.	Bywa	też,	że	
wchodzą	 w	 rolę	 stronników	 pijanego	
rodzica	 np.	 oszukują	w	 jego	 sprawie,	
pożyczają	mu	pieniądze	ze	skarbonki.	
Rodzina	izoluje	się	od	innych	i	posłu-
guje	swoim	tajemnym	językiem.	Zwy-
kły	komunikat:	 „	Mamo	przyjdź,	 tata	
jest	 w	 domu.”,	 może	 posiadać	 wielki	
ładunek	 informacyjny	 i	 emocjonal-
ny.	 Może	 oznaczać,	 że	 jesteśmy	 bez-
pieczni	 i	będziemy	spali	w	domu,	 lub	
przeciwnie	 jest	 krzykiem:	 Ratunku!!!	
Dzieci	alkoholików	dojrzewają	szybko.	
A	 właściwie	 nie	 -	 dzieci	 alkoholików	
starzeją	 się	 szybko.	Z	dzieci	 stają	 się	
zmęczonymi	 starcami,	 zamrożonymi	
emocjonalnie,	żyjącymi	w	strachu,	bez	
marzeń	i	nadziei.
	 Jeśli	alkoholik	nie	rozchoruje	
się,	nie	zginie	w	wypadku,	nie	trafi	do	
więzienia	 lub	 na	 terapię,	 to	 przecho-
dzi	 z	 fazy	 krytycznej	 do	 chronicznej	
bardzo	płynnie,	wraz	z	powtarzaniem	
się	 kolejnych	 ciągów	 i	 strat.	 Pije	 bez	
przerwy,	często	samotnie,	coraz	mniej	
alkoholu	 potrzebuje	 aby	 się	 odurzyć	
(spadek	tolerancji	na	alkohol),	pije	to,	
co	 jest	dostępne,	w	tym	alkohole	nie-
konsumpcyjne.	Zwykle	nie	ma	już	ro-
dziny,	pracy,	przyjaciół,	 rzeczy,	które	

można	 by	 sprzedać,	 bywa	 bezdomny	
i	zaniedbany	higienicznie.	Ma	proble-
my	z	myśleniem	i	pamięcią	oraz	regu-
lacją	 emocji	 (zespół	Korsakowa,	 deli-
rium	 tremens,	 psychozy	alkoholowe).	
Może	 mieć,	 na	 tym	 etapie	 padaczkę	
alkoholową,	 polineuropatie	 (charak-
terystyczny	chód),	marskość	wątroby,	
skrajne	 wyczerpanie	 fizyczne	 i	 psy-
chiczne.	 Cała	 aktywność	 uzależnio-
nego	 koncentruje	 się	 wokół	 picia	 –	
zdobyć	coś	i	wypić,	nie	dopuścić,	żeby	
„puściło”,	bo	to	boli	za	bardzo.	W	fazie	
chronicznej,	 trwającej	krócej	 lub	dłu-
żej	-	większość	uzależnionych	umiera.	
Odchodzą	z	powodu	zawałów,	udarów,	
raka	wątroby,	nowotworów	płuc	i	gór-
nych	dróg	oddechowych	(nosa,	gardła,	
krtani).	Wielu	ginie	w	wypadkach	dro-
gowych,	z	wychłodzenia	zimą,	z	powo-
du	zatrucia	i	przedawkowania	alkoho-
lu	oraz	z	powodu	śmierci	samobójczej.	
Ci,	 którzy	 podjęli	 leczenie	 w	 fazie	
krytycznej,	 zachowują	 abstynencję	

i	budują	trzeźwość,	żyją….	ale	zwykle	
około	 20%	 krócej,	 niż	 gwarantowały-
by	 to	 ich	 geny.	 Kiedy	 dodać	 do	 tego	
skutki	współuzależnienia	w	rodzinach	
alkoholików	(rozpad	rodzin,	niedosto-
sowanie	społeczne,	depresje,	nerwice,	
samobójstwa),	 to	 robi	 się	 naprawdę	
smutno	 i	 groźnie.	 I	 tak	ma	 być	 -	 bo	
tak	 jest.	Alkoholizm	 to	nie	powód	do	
niewybrednych	 żartów,	 nie	 w	 kraju,	
w	którym	jest	tak	wielkim	problemem	
społeczno-moralnym.	 To	 nie	 gra-	 tu	
nie	ma	nic	do	wygrania,	a	stracić	moż-
na	wszystko.	
	 Rozwiązaniem	może	być	dobrze	
zaplanowana	 profilaktyka	 i	 edukacja	
oraz	skuteczna	terapia.	Środki	na	te	cele	
na	 poziomie	 gminnym	 pochodzą	 z	 tak	
zwanego	„korkowego”,	czyli	opłat	za	po-
zwolenia	na	sprzedaż	alkoholu.	Jak	się	
to	odbywa,	jak	wyglądają	działania	Gmi-
ny	w	tym	zakresie,	jaka	jest	ich	skutecz-
ność,	o	tym	w	następnym	artykule.

Iwona Bidzińska

Jeżeli  tak zachowuje się twój bliski, jeżeli cierpisz samotnie 
widząc chaos twego domu

PrzerWIJ TO! Gdzie możesz szukać pomocy?

Gminna Komisja  rozwiązywania  Problemów alkoholowych
(kontakt z pełnomocnikiem w poniedziałek. środa, piątek w godz.: 

7:15 – 15:15
UM Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, pokój 113; tel. (081) 287-72-21

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia         
Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,

tel. (081) 287-28-69

Klub abstynenta „Jutrzenka”,
Opole Lubelskie, ul. Puławska 19A,

tel. (081) 287-37-08
Punkt konsultacyjny w lokalu 

każdy wtorek w godz. 16:00 – 19:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5,

tel. (081) 827-23-67

Centrum Usług Społecznych
Opole Lubelskie, ul. Syndykacka 2,

tel. (081) 827-61-69

Komenda Powiatowa Policji
Opole  Lubelskie  ul. Morwowa 4

tel. (081) 828- 82-10
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 Przed	 I	 Wojną	 Świato-
wą	 ks.	 Chotyński	 podczas	 pracy	
przy	budowie	Kościoła	oraz	cmen-
tarza	 w	 Dratowie,	 na	 Powiślu	
Lubelskim	 odkrywał	 dziesiątki	
a	może	 setki	 artefaktów	wykopy-
wanych	z	ziemi,	większość	z	nich	
uległa	 zniszczeniu.	 	 Z	 informacji	
zamieszczonych	 w	 czasopiśmie	
„Światowid”	 z	 1913	 roku	 dowia-
dujemy	się	w	 jakich	wsiach	prze-
bywał	ksiądz	Chotyński	 (Dratów,	
Trzciniec,	 Żmijowiska,	 Chodlik,	
Kosiorów,	 Wrzelów,	 Niedźwiada	
Duża	i	Niedźwiada	Mała,	Głodno,	
Głodno	 Folwark),	 w	 których	 od-
krył	mnóstwo	przedmiotów	o	war-
tości	historycznej.	Jako	ciekawost-
kę	 przytoczę	 „Przed	 1913	 rokiem	
wykopano	 szkielety	 ludzkie,	 na	
głowach	 których	 były	 żelazne	 ob-
ręcze”.	Był	to	grób		prawdopodob-
nie	 wodza	 lub	 osoby	 z	 elity	 ple-
miennej.	Drugą	osobą	penetrującą	
ten	 obszar	 był	 archeolog	 Z.	 Ryb-
ka,	który	badał	w	Chodlu,	Głusko	
Małe,	 Grabówka,	 Leszczyniec,	
Ruda	 Opolska,	 Zagrody,	 Grobla,	
Góry,	 Kopce,	 Leonin,	 Niezdów,	
Piszczek,	 Skoków,	 Trzciniec	 oraz	

Krótka historia aktu Lokacyjnego miasta Opola 

1(307)/2023 1(307)/2023

 Dolina rzeki Chodelki 
ukrywa jeszcze ogromną liczbę 
artefaktów czekających na swoje 
odkrycie.

Zajączków.	Gdyby	 zebrać	wszyst-
kie	artefakty	odkryte	przez	te	dwie	
osoby	i	zrobić	z	nich	ekspozycje,	to	
sale	wystawowe	Muzeum	Narodo-
wego	na	Zamku	w	Lublinie,	byłby	
za	małe.	
	 Najstarsze	 siedziby	 ple-
mienne	m.in.	Chodlik,	Opole,	Żmi-
jowiska	być	może	i	Skoków,	które	
później	zmieniły	się	w	piastowskie	
enklawy	 powstały	 na	 przełomie	
VIII	i	IX	wieku	a	wiek	X	był	cza-
sem	 ich	 rozkwitu.	 	 Przykładem	
może	 być	 grodzisko	 w	 Chodliku,	
gdzie	 według	 aktualnych	 badań	
studnia	 drewniana	 z	 centralnej	
części	majdanu	datowana	metodą	
dendrochronologiczną	 pochodzi	
z	 728	 roku,	 natomiast	 szczątki	
drewnianych	 konstrukcji	 wału	
średniego	 badane	 metodą	 C14	
pochodzą	z	lat	740-840.	Pozostałe	
grodziska	 czekają	 cierpliwie	 na	
swoje	 badania	 bowiem	 np.	 gro-
dzisko	w	Opolu	mając	status	„do-
mniemanego”	może	stracić	okazję	
do	 dalszych	 badań.	 Główny	 pro-
blem	w	 tym	 temacie	 to	 środki	 fi-
nansowe,	a	drugi	to	dostępność	do	
nich		oraz	ogromne	koszty	konser-
wacji	zabytków	i	artefaktów.	Jest	
duże	 prawdopodobieństwo,	 że	 po-
wstanie	Parafii	Opolskiej		(1160r.)	
i	jej	organizacji	odbywało	się	przy	
pomocy	 Benedyktynów	 św.	 Krzy-

ża.	Dogodna	lokalizacja	osady,	na	
skraju	 Wyżyny	 Lubelskiej,	 przy	
starym	 szlaku	 handlowym	 bie-
gnącym	z	Solca	n/Wisłą	do	Lubli-
na	 oraz	 na	 północ	 do	Kazimierza	
Dolnego	 była	 motorem	 rozwoju	
miasta	i	regionu.	Taki	stan	został	
doceniony	przez	Króla	Kazimierza	
Wielkiego	 nadaniem	 prawa	 nie-
mieckiego	 25	 lutego	 1368	 r.	 wsi	
Opole.	 	 Jako	 ciekawostkę	 podam,	
że	 takie	 prawo	 uzyskały	 w	 1319	
roku	wieś	Głodno,	jako	wieś	zaro-
bowa	z	folwarkami	Głodno,	Niedź-
wiada	 Duża	 i	 Niedźwiada	 Mała	
oraz	 wieś	 Braciejowice	 jako	 wieś	
zarobowa	 z	 folwarkami	 Bracie-
jowice	 i	 Zakrzew.	 Były	 to	 jedyne	
wsie	 w	 województwie	 lubelskim	
wchodzące	 w	 skład	 Opactwa	 Be-
nedyktynów	św.	Krzyża.	W	skład	
Opactwa	 wchodziło:	 24	 folwarki,	
39	 wsi	 zarobowych	 oraz	 ponad	
10	 tysięcy	 morgów	 lasu.	 Wynika	
z	 tego,	 że	 Benedyktyni	 byli	 pre-
kursorami	w	kulturze	uprawy	zie-
mi	 (rozwój	 sadownictwa,	 uprawy	
warzyw,	zastosowanie	pługa	żela-
znego).	 Jak	 na	 razie	 najstarszym	
dokumentem	 mówiącym	 o	 Opolu	
jest	pismo	wydane	w	1252	r.	przez	
Bolesława	Wstydliwego	dla	Klasz-
toru	w	Sieciechowie.	W	następnej	
kolejności	 są	 informacje	 z	 1325r.	
dotyczące	podatku	świętopietrza.		

	 Dokładna	 data	 nadania	
praw	miejskich	miastu	jest	ograni-
czona	dwoma	datami:	1413	–	1418.	
Pierwszym	 dokumentem	 z	 roku	
1413	jest	wyrok	wydany	w	Sando-
mierzu	w	sprawie	o	dziesięciny	ze	
wsi	 Boby	 pomiędzy	 proboszczem	
Michałem	z	Opola	i	Świętosławem,	
Dziedzicem	 wsi	 Boby.	 Powyższą	
sprawę	 wygrał	 proboszcz	 Michał,	
a	z	tekstu	tego	wyroku	wynika,	że	
Opole	jest	wsią.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Natomiast	drugie	źródło	
z	 1418	 roku	 	 zawiera	 dokumen-
ty	 sądowe	 Słupeckich,	 w	 których	
znajdziemy	 informację,	 iż	 	 Opole	
posiada	 mieszczan.	 Bardzo	 istot-
ną	 datą	 w	 całej	 tej	 historii	 jest	
rok	1417,	w	którym	miała	miejsce	
wizyta	 Króla	 Polski	 Władysława	
Jagiełły	 w	 Opolu.	 Według	 mojej	
interpretacji	faktów	ta	wizyta	była	
przyczynkiem	 wydania	 pierwsze-
go	dokumentu	 lokacyjnego	Opola.	
Z	 chwilą	 nabycia	 praw	 miejskich	
i	 wyborem	 nowej	 rady	 otrzymało	
własny	herb.	
	 Pytanie	 jest	 następujące:	
Co	 spowodowało,	 że	 na	 herb	 wy-
brano	 „głowę	 bawołu”?	 Sądzę,	 że	
była	to	sugestia	kogoś	z	otoczenia	
samego	Króla.	Herb	Rzeczypospo-

litej	na	pieczęci	kancelaryjnej	Kró-
la	 zawiera	 herby	 Polski,	 Litwy,	
Wielkopolski	 i	 Kujaw,	 przedsta-
wia	głowę	bawołu	w	koronie.	Nale-
ży	w	tym	miejscu	przypomnieć,	że	
miasto	 należy	 do	 rodziny	 Słupec-
kich,	którzy	mają	swój	herb	rodo-
wy	„panna	na	niedźwiedziu”	i	ho-
norują	herb	miasta	w	działalności	
nowej	Rady	Miejskiej.	
	 Jak	 twierdził	 ówczesny	
właściciel	Opola,	Łukasz	Słupecki	
powodem	 zaginięcia	 pierwszego	
dokumentu	 lokacyjnego	był	pożar	
Dworu,	 w	 którym	 znajdował	 się	
dokument.	Wobec	powyższego	fak-

tu	przekonał	on	Króla	Kazimierza	
Jagiellończyka	 o	 powtórne	 wyda-
nie	 drugiego	 dokumentu	 lokacyj-
nego	z	dniem	10	lutego	1450	roku.	
	 W	 dniu	 25.X.1990	 roku	
skończył	 żywot	 stary	 herb	 mia-
sta	Opola	„głowa	bawołu”.	Po	573	
latach	 decyzją	 Rady	 Miejskiej	
uchwalono	wtedy	nowy	herb	-	„to-
pór”,	 który	 był	 herbem	 rodowym	
Tarłów.	Była	 to	 sytuacja	bez	pre-
cedensu	w	historii	Polski.	Jestem	
na	 etapie	 kompletowania	 doku-
mentów		i	wyjaśnienia	tej	sprawy.	

Krzysztof Wierzyński

Bibliografia: 
1. Znamierowski A. „Insygnia, symbole i herby Polskie” Warszawa 2003r. 
2. Ks. Borowski F. „Dekret kasacyjny z roku 1819” Szczęsne 2017r.
3. Soborska M. „Szkice z dziejów Kluczkowic” Lublin 1998r. 

„ Kopia aktu lokacyjnego miasta Opola z dnia 10.02.1450 roku wydanego przez Króla Polski Kazimie-
rza Jagiellończyka – dokument ze zbiorów prof.Feliksa Kiryka. Tekst z łaciny przetłumaczony przez 
dr. Hab. Mariusza Ausz, prof. UMCS w Lublinie. Kaligrafię dokumentu w języku łacińskim wykonał 
Wojciech Patro. Pomysł przedsięwzięcia i jego finansowanie – Krzysztof Wierzyński, regionalista, V-ce 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego. Opole Lubelskie 1.06.2022r.”
„Factum abiit, monumenta nanent – czyn mija, pomniki pozostają (z Owidiusza)”

Uroczyste wręczenie dokumentu Panu Sławomirowi Plisowi, Burmistrzowi Miasta Opola nastąpiło dnia 27.X.2022 r. na 
posiedzeniu sesji rady Miasta Opola Lubelskiego. 
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Przedwojenne Opole Lubelskie 
we wspomnieniach Tadeusza Szuby

Opracowała Ewa Śmiech

Moje dzieciństwo

						 Przed	wojną	mieszkałem	
na	 wsi,	 ale	 w	 Opolu	 bywałem	
często.	 Nie	 było	 czym	 dojechać,	
roweru	 też	 nie	mieliśmy.	 Auto-
bus	 przejeżdżał	 dwa,	 trzy	 razy	
dziennie,	były	to	kursy	do	Lubli-
na,	do	Puław	i	do	Józefowa,	dalej	
nie	było	twardej	drogi,	więc	cho-
dziliśmy	piechotą.	Dawniej	dzie-
ci	nie	miały	dużo	wolnego	czasu,	
ale	 udawało	 się	 go	 trochę	 wy-
gospodarować.	 Grało	 się	 wtedy	
w	 piłkę	 z	 kolegami,	 w	 pikora.	
To	była	byle	jaka	piłka,	sami	ją	
zrobiliśmy	 sobie.	 Obowiązkiem	
dzieci	była	pomoc	w	gospodarst-
wie.	 Rano	 rodzice	 budzili	 i	 szło	
się	 do	 szkoły,	 a	 po	 powrocie	 do	
domu,	brało	się	krówkę	na	past-
wisko	 i	 pasło,	 przeważnie	 na	
swoim.	 Trzeba	 było	 pilnować,	
żeby	krowa	szkody	sąsiadom	nie	
zrobiła.	
						 Prezentów	 na	 imieniny	
czy	pod	choinkę	nie	dostawałem	
w	dzieciństwie,	nie	było	takiego	
zwyczaju,	 może	 gdzieś,	 w	 bo-
gatych	 rodzinach	 tak	 było.	 Je-
dynie	na	zimę	rodzice	kupili	cie-
plejsze	ubranie	czy	buty.	Na	lato	
ubranie	 miałem,	 ale	 chodziłem	
boso.	Chyba,	że	jak	szliśmy	się	do	
kościoła,	to	braliśmy	jakieś	buty	
ze	 sobą.	 Zakładaliśmy	 je	 dopie-
ro	przed	kościołem,	a	po	wyjściu	
z	 kościoła	 	 buty	 pod	 pachę,	 bo	
szkoda,	żeby	się	niszczyły.	Taka	
to	 była	 oszczędność.	 Pamiętam	
nawet	 swoją	 komunię.	Teraz	 to	
jest	 tak	 uroczyście.	 Za	 moich	
czasów	 komunia	 odbywała	 się	
w	 roboczy	 dzień,	 moja	 mama	
była	wtedy	ze	mną.	Nie	wszyscy	
rodzice	 mogli	 towarzyszyć	 	 dz-
ieciom	 podczas	 tej	 uroczystoś-
ci.	Te,	które	nie	miały	rodziców	
przyszły	 z	 	 nauczycielką	 od	 re-
ligii.	 Po	 ceremonii	 kościelnej,	

rozeszliśmy	 się	 do	 domu,	 do	
swoich	 obowiązków	 -	 pasienia	
krowy.	 W	 miastach	 być	 może	
było	 inaczej,	 nie	 powiem,	 dzie-
ci	miały	 trochę	 lżej.	Na	wsi	 nie	
mieliśmy	dzieciństwa.		
 

Społeczność żydowska 

						 Stosunki	 między	
chrześcijanami	 a	 Żydami	 były	
dobre.	 Prawie	 każdy	 miesz-
kaniec	 miał	 jakiegoś	 swojego	
sklepowego	 Żyda.	 Moi	 rodzice	
mieli	 na	 przykład	 znajomych	
Żydów	 Rafałów.	 Jak	 nie	 było	
pieniędzy,	 to	 szło	 się	 do	 nich,	
wzięło	 się	 trochę	 mąki,	 kaszy.	
Zapisali	wszystko	i	oddawaliśmy	
jak	 były	 pieniądze.	 Pamiętam,	
poszliśmy	 jako	 dzieci	 do	 spow-
iedzi	do	kościoła	w	Opolu,	bo	był	
obowiązek	i	trzeba	było.	Dawniej	
przed	 komunią	 nie	 wolno	 było	
nic	 jeść.	 Po	 przyjęciu	 komunii	
byłem	 głodny,	 to	 poleciałem	 się	
do	 tej	 naszej	 Żydówki.	 Miałem	
dwadzieścia	groszy	i	poprosiłem:	
„Pani	 Rafałowo,	 niech	 mi	 pani	
da	za	dwadzieścia	groszy	bułek”.		
I	dała,	bo	ona	nas	znała,	rodzice	
brali	u	niej	na	burg	(borg	-	dop.	
red).	 Dała	 tak	 bez	 pieniędzy,	
później	 oddaliśmy.	 Takie	 ludz-
kie	 były	 te	 Rafały.	 Jako	 młody	
człowiek	z	widzenia	znałem	dużo	
Żydów,	 ale	 tak	 bardzo	 się	 nimi	
nie	interesowałem.
						 O,	 jeszcze	 znałem	 rodz-
inę	 opolskich	 aptekarzy	 Dys-
ich-Pery,	tak	na	nich	mówili,	nie	
wiem,	może	 to	 było	 ich	 nazwis-
ko.	 Oni	 mieli	 skład	 apteczny.	
Byli	 bardzo	 życzliwi.	 Ludzie	
biedni,	 kiedy	 trzeba	 było	 iść	 do	
lekarza,	żeby	wypisał	lek,	musi-
eli	opłacić	wizytę,	ale	nie	każdy	
miał	pieniądze.	A	 jak	poszło	 się	
do	 tych	 Dysich-Perów,	 oni	 za-
wsze	pomogli.	On	był	jak	lekarz.	

Opolaninlekcja historii Opolanin
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Doradzał,	 tłumaczył,	 ludzie	 szli	
do	niego	z	różnymi	dolegliwości-
ami.	Bolały	mnie	oczy	 i	 z	 ojcem	
poszedłem	 do	 tego	 aptekarza.	
Popatrzył,	 dał	 lek,	 pomogło	 mi	
bez	 lekarza.	 Często	 pomagał	
biednym	 ludziom.	 Mieli	 dwie	
piękne	 córki.	 Jedną	 im	 Niemcy	
zastrzelili.	 Jechała	 z	 Warszawy	
i	 zobaczył	 ją	 niemiecki	 tajniak	
z	 Opola.	 Spodobała	 mu	 się,	 to-
warzyszył	 jej	 przez	 całą	 podróż.	
Chciał	 z	 nią	 nawiązać	 znajo-
mość,	 wtedy	 ona	 przyznała	 mu	
się,	że	 jest	Żydówką.	Już	 jej	nie	
pozwolił	 iść	 do	 domu,	 została	
aresztowana.	Aptekarz	 chciał	 ją	
wykupić,	ale	Niemcy	zastrzlili	ją	
na	kirkucie.	Kiedy	były	wywózki	
cała	 rodzina	 aptekarza	 zażyła	
truciznę,	 wiedzieli,	 że	 nic	 do-
brego	ich	nie	spotka.
						 Żydzi	 w	 większości	 byli	
ubodzy.	 Nigdy	 nie	 widziałem,	
żeby	 któryś	 Żyd	 poszedł	 gdzieś	
dorabiać.	Utrzymywali	się	z	han-
dlu.	 Prawie	 każdy	 miał	 jakiś	
sklepik	 -	 biedny	mniejszy	 a	 bo-
gaty	 większy.	 Jakoś	 sobie	 rad-
zili.	 	 Oni	 mieli	 różne	 zawody,	
szewców	 i	 krawców	 żydowskich	
było	 bardzo	 dużo,	 piekarze	 też	
byli.	 Odróżniali	 się	 ubiorem	
od	 chrześcijan,	 najbardziej	
ci,	 którzy	 mieli	 	 brody	 i	 nosili	
chałaty.	Żydów	było	dużo	w	Opo-
lu,	całe	Stare	Miasto	 (Stary	Ry-
nek	 –	 dop.	 red.)	 opanowali,	 ale	
na	Nowym	Mieście	(Nowy	Rynek	
–	dop.	red.))	było	ich	mniej.	Mie-
li	 swoje	 święto	na	 jesieni,	kucki	
je	nazywaliśmy.	Oni	bardzo	prz-
estrzegali	zwyczajów	religijnych.	
I	to	mi	się	podobało.	Żyd	w	swoje	
święto	 i	 w	 soboty	 nie	 pracował.	
Sklepy	były	zamknięte	i	w	te	dni	
nic	nie	można	było	kupić.	Nato-
miast	 w	 niedzielę	 już	 otwierali	
sklepiki.	Oni	nawet	ognia	w	pie-
cu	nie	napalili,	bo	święto.	Bogat-

si	 wynajmowali	 chrześcijan	 do	
palenia	i	noszenia	wody	ze	stud-
ni.		
	 Handlowali,	ale	nie	krad-
li.	Mnie	trzeba	było	do	pierwszej	
komunii	 ubranie	 kupić.	 Wtedy	
z	 ojcem	 poszliśmy	 do	 Opola,	
a	z	ojca	był	handlarz,	że	ho,	ho.	
Na	 Starym	 Mieście	 stały	 bud-
ki	 żydowskie.	 Oni	 wiedzieli,	 że	
wkrótce	 będzie	 komunia,	 więc	
zaopatrzyli	 się	 w	 towar.	 Po-
deszliśmy	 z	 tatą	 do	 Żyda	 i	 ten	
zaczął	mi	przymierzać	elegancką	
marynareczkę	z	wizytówką.	Ład-
nie	wyglądała	i	ojciec	zapytał	się	
ile	 kosztuje.	Handlarz	 żydowski	
powiedział,	że	dwadzieścia	złoty.	
Tata	 kazał	mi	 zdjąć	marynarkę	
i	 zaczęliśmy	 wychodzić.	 Wtedy	
Żyd	zapytał,	dlaczego	nie	chcemy	
kupić.	Kiedy	usłyszał,	że	za	dro-
go,	 zapytał	 za	 ile	 chcemy	kupić.	
I	 tak	się	handlowali,	Żyd	zaczął	
opuszczać	i	opuszczać,	i	w	końcu	
kupiliśmy	za	5	zł.	Cieszyłem	się,	
że	 mam	 taki	 ładny	 garnitur	 do	
komunii.

Życie codzienne przed wojną 

	 	 	 	 	 Przed	 wojną	 było	 dużo	 że-
braków.	 Jak	 szedłem	 w	 nied-

zielę	do	kościoła	w	Opolu,	 to	od	
dzwonnicy	do	drzwi	kościelnych,	
siedzieli	po	obu	stronach	i	prosili	
o	datek.	Nie	wszyscy	byli	z	Opo-
la,	niektórzy	przybywali	z	okolic-
znych	wiosek.	Dało	 się	 im	 dwa,	
trzy,	 czy	 pięć	 groszy.	 Ile	 kogo	
było	 stać.	 Kiedy	 żebrak	 dostał	
pieniądz,	przeżegnał	się	i	odma-
wiał	modlitwę	za	duszę	z	rodziny	
darczyńcy.	 Dał	 mu	 parę	 groszy	
drugi,	 więc	 przerywał	 modlitwę	
i	 modlił	 się	 za	 duszę	 poleconą	
przez	 drugiego.	 Nadszedł	 nas-
tępny,	to	tak	samo	było.
	 	 	 	 	Pamiętam	w	latach	trzydzi-
estych	kataklizmy	-	burze,	pożary	
i	powodzie.	W	33	roku,	jak	sobie	
przypominam,	 była	 nawałnica,	
trzaskanie,	błyskanie	bez	przer-
wy,	całą	noc	i	lał	też	deszcz.	Wt-
edy	piorun	zabił	Jóźwickich,	żonę	
i	męża.	A	padało	w	tamtym	roku,	
że	Wisła	wylała.	 	Były	 i	pożary.	
Często	 się	 paliło,	 bo	 domy	 były	
przykryte	słomą.	Dawniej	ludzie	
drzewem	palili.	 I	 latem,	zdrzało	
się,	 że	 wyleciało	 parę	 iskier	 na	
suchą	strzechę	i	zapaliło	się.	Cią-
gle	gdzieś	był	pożar.
	 	 	 	 	 Dawniej	 jeździli	 po	 okolicy	
Cyganie.	 Przyjeżdżali	 eleganck-
imi	 wozami.	 Teraz	 nie	 jeżdżą.		

Zatrzymywali	 się	 	 w	 pobliskim	
lasku,	 przenocowali	 i	 na	 drugi	
dzień	 odjeżdżali.	 Cyganki	 cho-
dziły	 wróżyć.	 U	 nas	 niby	 nic	
nie	 zginęło,	 ale	 ludzie	 musieli		
uważać.	 Jak	 szły	 przez	wieś,	 to	
trzeba	 było	 pilnować	 dobytku.	
Handlowali	też	końmi.
	 	 	 	 	 Przed	 wojną	 w	 Opolu	 były	
prawdziwe	 jarmarki,	 nie	 to	 co	
teraz	 jest.	O	 godzinie	 dwunastej	
w	południe	już	jest	po	jarmarku.	
Dawniej	 słońce	 zachodziło	 na	
dużym	dniu	i	jeszcze	jarmark	tr-
wał,	 że	 trudno	 było	 przejść.	 Do	
wieczora	 były.	 A	 teraz	 raniutko	
przyjadą	ze	świnkami,	ze	zbożem	
i	 drobiem,	 późno	 się	 rozstawią	
i	o	dwunastej	w	południe	już	nie	
ma	nic,	koniec	targu.	A	dawniej…	
Wtedy	 wszystkim	 handlowano,	
krowami,	 końmi,	 zbożem,	 ubra-
niami,	garnkami	i	czym	kto	miał.	
Każdy	 wiózł	 na	 targ	 wszystko	
co	 nadawało	 się	 do	 sprzedaży.	
Tak		Żydzi	jaki	i	Polacy.	Targ	był	
dawniej	w	miejscu	 jak	teraz	stoi	
ośrodek	zdrowia	i	szkoła	przy	ul.	
Fabrycznej,	 łącznie	 z	 	 boiskiem	
szkolnym.	A	Żydzi	cielaki	i	krowy	
skupowali,	potem	 	 zabijali	 i	 tym	
mięsem	handlowali.	Takie	to	były	
wtedy	targi.

lekcja historiiOpolanin
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
MIaSTO / zaBUDOWa JeDNOrODzINNa

ODPaDy SeGreGOWaNe

(PaPIer, SzKłO, MeTaLe I TWOrzyWa SzTUCzNe, BIO)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
MIaSTO / zaBUDOWa JeDNOrODzINNa

ODPaDy zMIeSzaNe
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

TereNy WIeJSKIe / zaBUDOWa JeDNOrODzINNa

ODPaDy SeGreGOWaNe

(PaPIer, SzKłO, MeTaLe I TWOrzyWa SzTUCzNe, BIO)

TereNy WIeJSKIe / zaBUDOWa JeDNOrODzINNa

ODPaDy zMIeSzaNe

TereNy WIeJSKIe 

zBIórKa ODPaDóW WIeLKOGaBaryTOWyCH 

TereNy WIeJSKIe 

zBIórKa ODPaDóW eLeKTrOODPaDóW

W dniu odbioru elektrośmieci  powinny być wystwione  przed posesję do godziny 7:00                                                                                                                                            
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Opolska biblioteka z nowym systemem 
i wyszukiwarką Primo

za nami XX Festiwal Kolęd i Pastorałek
Polska Kolęda

	 Narzędzia	 te	 wykorzystują	 najlepsze	 bi-
blioteki	 na	 świecie	 jak	Uniwersytetu	Harvarda	
lub	Oksfordzki.	Dzięki	temu	czytelnicy	otrzymali	
szybki	dostęp	do	informacji	o	zbiorach	biblioteki	
i	dostęp	do	połączonych	katalogów	Biblioteki	Na-
rodowej	–	bazy	zawierającej	ponad	25	mln	jedno-
stek	zbiorów	i	codziennie	powiększanej	o	kolejne	
nowości	 wydawnicze.	 Przełoży	 się	 to	 na	 zwięk-
szenie	 jakości	 obsługi	 czytelników,	 obniżenie	
kosztów	 związanych	 z	 utrzymywaniem	 infra-
struktury	informatycznej	oraz	optymalizację	cza-
su	pracy	bibliotekarzy.
	 Nowy	katalog	online	jest	dostępny	na	stro-
nie	https://fajnabiblioteka.pl/,	również	za	pośred-
nictwem	urządzeń	mobilnych.	

 W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim został wdrożony najnowocześniejszy 
system biblioteczny alma wraz z wyszukiwarką Primo.

Opolaninedukacja

Ważne akcje wolontariuszy w SP w Kluczkowicach
 Od września 2022 roku w Szkole Podsta-
wowej im. Świętego Jana Pawła II w Kluczkowicach 
aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu i PCK. 
Obecnie należy do niego 45 uczniów. W ostatnim 
czasie mieliśmy kumulację kilku ważnych i praco-
chłonnych akcji. 

 15 stycznia w OCK odbył się finało-
wy koncert laureatów XX Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Polska Kolęda”. 

	 Do	 2	 grudnia	 prowadziliśmy	 akcję	 „Po-
dziel	się	zabawką”.	Naszym	celem	było	zebranie	
używanych	zabawek,	książek	i	gier	planszowych	
i	 przekazanie	 ich	 do	 użytku	 do	 nowo	 powstałej	
w	 tym	 roku	 świetlicy	 dla	 dzieci	 ze	 specjalnymi	
potrzebami	edukacyjnymi.	W	akcję	włączyła	się	
większość	klas,	podopieczni	przedszkola	w	Ćwię-
talce	oraz	nauczyciele	i	pracownicy	szkoły.	Ilość	
i	znakomita	 jakość	przekazanych	artykułów	za-
skoczyła	wszystkich.	
	 Kolejne	 zadanie	 to	 uczestnictwo	 w	 akcji	
Pomóż	Dzieciom	Przetrwać	Zimę.	Zbiórka	trwa-
ła	od	12	do	15	grudnia.	Zaangażowana	była	cała	
społeczność	szkolna	-	uczniowie,	rodzice,	nauczy-
ciele.	Do	zbiórki	włączyli	się	także	sołtysi	pobli-
skich	wsi,	którzy	zbierali	dary	w	swoich	miejsco-
wościach.	Udało	się	zebrać	ponad	650	kg	słodyczy,	
żywności	z	długą	datą	do	spożycia,	ziemiopłodów	
i	środków	chemicznych.	Dary	zostały	przekazane	
do	 głównego	magazynu	akcji	PDPZ	w	Lublinie,	
skąd	zostaną	rozdysponowane	do	najbardziej	po-
trzebujących.
	 W	 okresie	 przedświątecznym	 udało	 nam	
się	 zorganizować	 Kiermasz	 Bożonarodzeniowy	
na	skwerze	miejskim	w	Opolu	Lubelskim.	Dzięki	
naszym	wolontariuszom,	rodzicom,	uczniom,	na-
uczycielom	i	pracownikom	szkoły	pozyskaliśmy:	
pierniczki,	stroiki,	ozdoby	choinkowe	 i	wiele	 in-
nych	 dekoracji	 świątecznych.	W	 akcję	 włączyły	
się	również	oddziały	specjalne,	których	uczniowie	
przekazali	 swoje	prace	wykonane	podczas	 zajęć	
kreatywnych.	Największym	powodzeniem	cieszy-
ły	się	anioły	wykonane	w	ramach	 innowacji	pe-
dagogicznej	„Sztuka	recyklingu”.	Zebrane	w	ten	
sposób	 środki	 zostaną	 przekazane	 na	 potrzeby	
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naszych	uczniów	ze	specjalnymi	potrzebami	edu-
kacyjnymi.	
	 Dyrektor	 szkoły,	 pan	 Leszek	 Goliszek	
włączył	się	w	nasze	akcje	pomocowe.	Sukcesem	
było		pozyskanie	funduszy	z	banku	HSBC	w	Lon-
dynie,	które	przeznaczone	zostały	na	zakup	lap-
topów	dla	czterech	rodzin	ukraińskich,	z	których	
dzieci	uczęszczają	do	naszej	szkoły.	Laptopy	wy-
posażone	 zostały	 w	 oprogramowanie	 w	 języku	
ukraińskim,	co	ułatwi	im	naukę	zdalną.	
	 W	 poniedziałek,	 19	 grudnia	 przedstawi-
ciele	Szkolnego	Koła	Wolontariatu	wzięli	udział	
w	wieczorze	polsko-ukraińskim	zorganizowanym	
przez	PCK	Opole	Lubelskim	w	Restauracji	Cu-
krownia.	Wieczór	upłynął	na	wspólnym	kolędo-
waniu,	przygotowywaniu	świątecznych	dekoracji	
i	 miłych	 rozmowach.	 	 Możliwość	 uczestnictwa	
w	tym	wydarzeniu	była	dla	nas	ogromnym	wy-
różnieniem.	
	 Nasi	 wolontariusze	 mają	 jeszcze	 wiele	
pomysłów	na	kolejne	akcje.	W	naszej	najbliższej	
okolicy	jest	jeszcze	wiele	osób,	dla	których	nawet	
najdrobniejsza	pomoc	jest	bezcenna.	Dziękujemy	
serdecznie	wszystkim	zaangażowanym	w	nasze	
działania.	

Milena Sochaj
Milena Sitarska-Pyć

	 Wszystkie	 koszty	 wdrożenia	 i	 utrzy-
mania	 systemu	 pokrywa	 Biblioteka	 Narodowa 
–	 operator	 Priorytetu	 1.	 Kierunku	 Interwencji	
1.2.	 Budowa	 ogólnokrajowej	 sieci	 bibliotecznej	
poprzez	zintegrowany	system	zarządzania	zaso-
bami	 bibliotek	 Programu	 Wieloletniego	 „Naro-
dowy	Program	Rozwoju	Czytelnictwa	2.0	na	lata	
2021–2025”.	Wdrożenie	systemu	Alma	i	katalogu	
online	w	MGBP	 zostało	 zrealizowane	 przez	 Bi-
bliotekę	Narodową.
	 Zachęcamy	 do	 odkrywania	 bogactwa	 pi-
śmiennictwa	 polskiego	 dostępnego	 w	 wyszuki-
warce	 Primo	 w	 połączonych	 katalogach	 Biblio-
teki	Narodowej,	w	których	znajdują	się	również	
zbiory	MGBP	W	Opolu	Lubelskim.

MP

„Zamknęły się zmęczone oczy
spoczęły spracowane dłonie

Przestało bić najczulsze serce”

Dziękuję rodzinie, dyrekcji Centrum usług Społecznych, lekarzom, księżom opolskiej parafii za pomoc, 
opiekę w trudnych dla mnie chwilach w czasie choroby i odejścia mojego męża Alfreda Korziuk-Zalewskiego.

Żona Jadwiga

	 Celem	 Festiwalu	 było	 pogłębianie	
przeżyć	 i	 refleksji	 związanych	 z	 Bożym	
Narodzeniem,	 pielęgnowanie	 i	 kultywo-
wanie	tradycji	śpiewania	kolęd	i	pastora-
łek	oraz	możliwość	zaprezentowania	zdol-
ności	 artystycznych	 dzieci	 i	 młodzieży.	
W	Festiwalu	biorą	udział	dzieci	i	młodzież	
szkolna	(soliści,	zespoły	wokalne,	zespoły	
wokalno–instrumentalne)	oraz	rodziny.
	 Komisja	w	składzie:	Izabela	Konar	
–	 muzyk,	 instrumentalista,	 Joanna	 Sza-
fran	-muzykolog,	muzyk	flecista,	Ewelina	
Benga	 –	 Instruktor	 muzyki,	 po	 analizie	
i	ocenie	poszczególnych	występów	wyłoni-
ło	 laureatów	 festiwalu	 w	 poszczególnych	
kategoriach.	 Nagrody	 wszystkim	 wyróż-
nionym	wręczył	obecny	na	finałowym	kon-
cercie	Zastępca	Burmistrza	Opola	Lubel-
skiego	Waldemar	Gogół.		
	 Koncert	uświetnił	występ	opolskie-
go	Chóru	Cantata.

LaUreaCI:
Kat. 1 / klasy 0-III, przedszkole 
Laureat - Wiktoria Chodór 
Kat. 2 / klasy IV-VIII
Laureat - amelia Czarnota, Julia Turek, Lena Gosik 
Kat 3. / Szkoły ponadpodstawowe
Laureat -  Julia rocka 
Kat. 4 / zespoły wokalne -  uczniowie szkół podstawowych
Laureat i Grand Prix – Music Girls 



Filmoffo 14 Koncerty

Szczegóły: facebook.com/filmoffo
Organizatorzy: Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury,  Grupa Sorry Film Polska

duet Bisz/radex to jeden z najBardziej oryginalnych zespołów na scenie okołohiphopowej. zna-
ni są ze swoich znakomitych tekstów oraz muzycznego, wykraczającego poza schemat, podejścia 
do Bitów.

zadeBiutowali w 2016 roku płytą „wilczy humor”. alBum został świetnie przyjęty przez fanów, 
a także doceniony przez krytykę (m.in. płyta roku wg tVp kultura czy nominacja do fryderyka 
– alBum roku hip-hop). płyta dotarła do 3-ciego miejsca listy olis – najlepiej sprzedających się 
alBumów w polsce. nowy alBum „duch oporu” to wielowątkowa opowieść o stanie świata. to 
swoisty dialog o współczesności, tego co w niej zachwyca, ale przede wszystkim, co uwiera, od 
pułapek cyfrowej rzeczywistości po refleksję nad masową kulturą. alBum został wyBrany płytą 
roku w pleBiscycie słuchaczy radiowej trójki (rdk).

Bisz // jarosław jaruszewski znany jest przede wszystkim z występów w zespole hip-hopowym 
B.o.k. współpracował ponadto z takimi wykonawcami jak: miuosh, Vixen, tau, Vienio, sarius 
i wielu innych.

radek łukasiewicz // oprócz działalności w duecie z Biszem jest autorem większości piosenek 
zespołu pustki, jego piosenki śpiewają także m. in. monika Brodka czy piotr zioła. jest autorem 
wszystkich piosenek na najnowszej płycie artura rojka „kundel”

piotr madej występujący pod pseu-
donimem patrick the pan to alter-
natywny artysta młodego pokolenia 
pochodzący z krakowa.

o ludziach takich, jak on amerykanie 
z  podziwem mówią: self-made man. 
jest nie tylko tekściarzem, zdolnym 
kompozytorem, ale także samodzielnie 
realizuje nagrania i produkcję. jego 
wszystkie cztery do tej pory wydane 
alBumy zostały zostały świetnie przy-
jęte przez dziennikarzy oraz puBlicz-
ność. patrick miał okazję koncerto-
wać na jednych z  najważniejszych 
festiwali muzycznych w kraju takich 
jak open’er, off festiwal czy mę-
skie granie.

razem ze swoim zespołem umiejętnie 
Balansują na pograniczu elektroni-
ki, gitarowego grania i  cichego, so-
lowego stukania w klawisze pianina. 
spoiwem jest wszechoBecna w muzy-
ce i  tekstach melancholia, z  którą 
piotr romansuje od samego początku 
kariery.

kiedy nie występuje jako patrick, 
koncertuje jako muzyk z  dawidem 
podsiadło.

działa prężnie również jako produ-
cent dla innych wykonawców w swo-
im krakowskim studiu. współpraco-
wał między innymi z darią zawiałow, 
andrzejem smolikiem, ralphem ka-
minskim, dawidem tyszkowskim, pau-
liną przyBysz, kaśką sochacką, 
meek oh why’em, czy misią furtak.

preza	 odbywająca	 się	 w	 Opolu	
Lubelskim	od	2006	roku.	W	tym	
czasie	 w	 ramach	 festiwalowych	
pokazów	 wyświetlonych	 zosta-
ło	 ponad	 200	 filmów	 offowych.	
Na	Filmoffo	grały	m.in.	takie	ze-
społy	 jak	Daria	Zawiałow,	Król,	
Fisz	 Emade	 Tworzywo,	 Mela	

Opolaninfilmoffo filmoffoOpolanin
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_24.02.2023
// ok. godz. 2015

_25.02.2023
// ok. godz. 2030

Patrick
the 
Pan

Bisz/Radex

Piątek // 24.02.2023

• Godz. 17:00 
 rozpoczęcie festiwalu

• Godz. 17:15 – 18:15 
i Blok konkursowy
• Godz. 18:15 – 18:30 / przerwa

• Godz. 18:30 – 19:45 
ii Blok konkursowy
• Godz. 19:30 
/ przerwa techniczna

• Godz. 20:15 
koncert: patrick the pan

 Po przerwie spowodowa-
nej pandemią powraca Festiwal 
Kina Offowego FILMOFFO w Opolu 
Lubelskim. To jedna z najstarszych 
i najdłużej odbywających się tego 
typu imprez w kraju, prezentująca 
kino niezależne i muzykę alterna-
tywną. 

	 14.	 edycja	 imprezy	 odbę-
dzie	się	w	dniach	24	i	25	lutego	
2023.	 Do	 konkursu	 kina	 nieza-
leżnego,	który	jest	głównym	wy-
darzeniem	 imprezy,	 zgłoszono	
w	 tym	 roku,	 70	 filmów	 z	 całej	
Polski.	Spośród	nich	organizato-
rzy	wyselekcjonowali	17	tytułów,	
które	 walczyć	 będą	 o	 nagrodę	
przyznawaną	 przez	 festiwalo-
wą	 publiczność	 -	 statuetkę	 Zło-
tego	 Jeża	 i	 nagrodę	 pieniężną.	
W	konkursie	pojawiają	się	filmy	
fabularne,	dokumentalne	i	jedna	
animacja.		
	 Jak	 zawsze,	 każdy	 z	 fe-
stiwalowych	 dni	 kończyć	 się	
będzie	 koncertem.	 Tym	 razem	
wystąpią	Patrick	the	Pan	i	duet	
Bisz/Radex.	Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia imprezy jest 
bezpłatny, na miejscu trze-
ba jednak odebrać specjalną 
wejściówkę.	 W	 ramach	 festi-
walu	 odbędzie	 się	 też	 wystawa	
plakatów	 autorstwa	 Krzysztofa	
Iwańskiego,	 absolwenta	 łódz-
kiej	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	
na	 Wydziale	 Grafiki	 i	 Malar-
stwa.	Na	 jego	portfolio	 składają	
sie	 przede	 wszystkim	 plakaty.	
Eksperymentując	 z	 typografią,	
łączy	 rozwiązania	 zaczerpnięte	
z	 konstruktywizmu	 z	 lekcjami	
Bauhausu	 i	 myślą	 Mondriana.	
Typografia	 zajmuje	 w	 jego	 pra-
cy	 centralne	 miejsce.	 Sprawnie	
łączy	liternictwo	z	obrazami,	po-
zwalając	im	przenikać	się	i	two-
rzyć	ściśle	przemyślane,	harmo-
nijne	kompozycje.
	 Festiwal	 Filmoffo	 to	 im-

Sobota // 25.02.2023

• Godz. 14:00 – 15:00 
iii Blok konkursowy
• Godz. 15:00 – 15:15 / przerwa

• Godz. 15:15 – 16:15 
iV Blok konkursowy 
• Godz. 16:15 – 16:30 / przerwa

• Godz. 16:30 – 17:30 
V Blok konkursowy
• Godz. 17:45 - rozmowa z twórcami 
filmów / głosowanie (sala taneczna) 
przerwa techniczna 
• Godz. 20:00 oGłoszenie zwycięzcy 
złotego jeża puBliczności filmoffo

• Godz. 20:30 koncert: Bisz/radex

Koteluk,	 Wojtek	 Mazolewski	
Quintet,	 Skubas,	 Ścianka,	 Cool	
Kids	Of	Death,	Muchy,	Pogodno,	
Kamp!,	The	Dumplings.		
	 Organizatorami	 wydarze-
nia	 są:	 Gmina	 Opole	 Lubelskie,	
Opolskie	 Centrum	 Kultury	 i	 nie-
formalna	grupa	Sorry	Film	Polska.
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rycerze Kipera zwycięzcami IV Memoriału edwarda Ptaka Grand Prix Lubelszczyzny (FIDe) 
o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego

ernest Staniek ze złotym medalem Grand Prix Lubelszczyzny

 29 stycznia w sali gimnastycznej przy ulicy 
Kolejowej w Opolu Lubelskim rozegrany został IV-
-ty Memoriał edwarda Ptaka. 

	 W	Halowym	Turnieju	Piłki	Nożnej	5-oso-
bowej	wzięło	udział	10	drużyn.	Łącznie,	podczas	
turnieju	 odbyły	 się	 24	 spotkania.	 Rywalizacja	
zakończyła	 się	 zwycięstwem	 drużyny	 Rycerze	
Kipera.	Drugie	miejsce	zajął	Sygnał	Chodel	a	na	
miejscu	 trzecim	 uplasowała	 się	 Lokalna	Ekipa.	
Najlepszym	zawodnikiem	turnieju	wybrano	Ra-
fała	Kucharczyka	a	najlepszym	bramkarzem	zo-
stał	Kacper	Kowalski.		
	 Organizatorem	turnieju	była	Gmina	Opo-
le	 Lubelskie	 przy	współpracy	 z	Centrum	Usług	
Społecznych.	 Patronat	 honorowy	 nad	 wydarze-
niem	objął	Burmistrz	Opola	Lubelskiego	Sławo-
mir	Plis,	który	ufundował	 także	nagrody	 i	wrę-
czył	je	zwycięskim	drużynom.	Podczas	dekoracji	
drużyn	 obecni	 byli	 krewni	 ś.p.	 Edwarda	 Ptaka	
–	 wieloletniego	 działacza	 klubu	MKS	Opolanin	
Opole	Lubelskie.

KR   

 zawodnik KS Opolanki naj-
lepszy w Grand Prix Lubelszczyzny. 
ernest Staniek zdobył złoty medal 
w kategorii kadet/młodzik.
 
	 Bardzo	 dobry	 występ	 zano-
towali	 zawodnicy	Klubu	Sportowe-
go	 Opolanki	 Opole	 Lubelskie	 pod-
czas	 l	 turnieju	 z	 cyklu	Grand	Prix	
województwo	 lubelskiego	w	 tenisie	
stołowym.	 Turniej	 rozegrany	 był	
w	dniu	11.02.2023	r.	 i	 odbywał	 się	
pod	patronatem	wójta	gminy	Niedź-
wiada	(Powiat	Lubartów).	
	 W	 kategorii	 kadet/młodzik	
1	 miejsce	 zdobył	 Ernest	 Staniek,	
w	kategorii	junior	2	miejsce	zdobył	
Mikołaj	 Rzepecki,	 4	miejsce	Mate-
usz	 Rzepecki.	 Dobry	 występ	 zali-
czyły	 młode	 zawodniczki	 naszego	
klubu:	 w	 kategorii	 żaczki	 Natalia	
Żydorczyk	zdobyła	5	miejsce,	a	Lau-
ra	Staniek	7	miejsce.	Gratulujemy.

Sławomir Ignatowski

 11 grudnia w sali gimna-
stycznej SP Nr 1 w Opolu Lubel-
skim odbył się turniej szachowy 
Grand Prix Lubelszczyzny (FIDe) 
o Puchar Burmistrza Opola Lubel-
skiego. 

	 W	 wydarzeniu	 wzięło	
udział	 49	 zawodników,	 choć	 po-
czątkowo	akces	zgłosiło	ponad	70	
osób.	Niestety	silne	opadu	śniegu	
i	złe	warunki	na	drogach	w	całym	
województwie	 spowodowały,	 że	
część	zawodników	musiało	zrezy-
gnować	z	udziału	w	turnieju.	
	 Zawodnicy	 rywalizowa-
li	 o	 puchary	 ufundowane	 przez	
Burmistrza	 Opola	 Lubelskiego	
i	 nagrody	 finansowe,	 których	
sponsorem	 był	 pomysłodawca	
i	 inicjator	 wydarzenia	 Piotr	 Za-
gozdon,	właściciel	firmy	INTOP.	
Dodatkowo	 przygotowano	 także	
upominki	rzeczowe.	Sędzią	zawo-
dów	był	Zbigniew	Pyda,	a	turniej	
zaliczony	 był	 do	 międzynarodo-
wego	rankingu	w	szachach	szyb-
kich	FIDE	Rapid.	
	 Puchary	przyznano	w	ka-
tegoriach:	 chłopcy	 i	 dziewczęta	
do	 lat	 10,	 chłopcy	 i	 dziewczęta	
do	 lat	 14,	 juniorzy	 i	 juniorki	 do	
lat	 18	 	 oraz	w	 kategorii	 OPEN.	
Specjalne	 regulaminowe	 wyróż-
nienia	 powędrowały	 do	 ośmiu	
najlepszych	 zawodników	 repre-
zentujących	 Gminę	 Opole	 Lu-
belskie.	Rywalizowali	zawodnicy	
z	Polski,	Ukrainy	i	Kazachstanu.	
	 Puchary	zwycięzcom	wrę-
czył	Burmistrz	Opola	Lubelskie-
go	Sławomir	Plis,	który	dziękując	
za	 udział	 w	 turnieju	 wszystkim	
uczestnikom,	 wyraził	 nadzieję,	
że	to	wydarzenie	na	stałe	zagości	
w	kalendarzu	imprez	sportowych	
Opola	Lubelskiego.	
	 Współorganizatorami	
turnieju	 było	Opolskie	Centrum	
Kultury	 i	 Centrum	 Usług	 Spo-
łecznych	w		Opolu	Lubelskim.	
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