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Niech Ten wyjątkowy czas zmartwychwstania Pańskiego 
upłynie w zdrowiu oraz w spokojnej, rodzinnej atmosferze, 

pełnej miłości i wzajemnej życzliwości. 

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei  

i błogosławieństwa Bożego,
oraz wszelkiej pomyślności 

życzą

Burmistrz 
Opola Lubelskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opolu Lub.

Radosnego
Alleluja!
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Gmina Opole Lubelskie 
przystąpiła do spółki sim
 4 kwietnia 2022 roku, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Zastępca 
Burmistrza Waldemar Gogół, uczestniczyli w podpisaniu aktu notarialnego 
i tym samym powołaniu spółki SiM Lubelskie. 

	 SiM	 -	 społeczna	 inicjaty-
wa	mieszkaniowa	to	spółka,	któ-
ra	 realizuje	 budownictwo	 spo-
łeczne.	 Jej	 podstawowym	 celem	
jest	budowa	mieszkań	na	wyna-
jem	 o	 umiarkowanym	 czynszu.	
To	 oferta	 skierowana	 do	 osób,	
których	dochody	uniemożliwiają	
nabycie	 lub	wynajęcie	mieszka-
nia	 na	 zasadach	 komercyjnych.	
Spółka	 zasilona	 jest	 kapitałem	
rządowym.	 Każdy	 z	 samorzą-
dów	 otrzymał	 3	miliony	 złotych	
i	 za	 te	 środki	 obejmuje	 udziały	
w	spółce.	
	 W	 jej	 skład	 wchodzi	
17	 miast	 i	 gmin	 z	 terenu	 wo-
jewództwa	 lubelskiego,	 które	
chcą	 realizować	 społeczną	 ini-
cjatywę	 mieszkaniową	 wspiera-
ną	 środkami	 publicznymi.	 Jest	
to	pierwszy	SIM	na	Lubelszczyź-
nie,	a	dwudziesty	siódmy	w	Pol-
sce.	Do	spółki	przystąpiły	gminy:	
Chełm,	 Hrubieszów,	 Izbica,	 Ja-
nów	Lubelski,	Krasnystaw,	Kra-
śnik,	 Leśniowice,	 Łuków,	 Mię-
dzyrzec	Podlaski,	Niemce,	Opole	
Lubelskie,	Ryki,	Siennica	Róża-
na,	Szczebrzeszyn,	Terespol,	To-
maszów	Lubelski	oraz	Włodawa.	
Oznacza,	 że	 łącznie	 w	 ramach	
Społecznych	 Inicjatyw	Mieszka-
niowych	współpracuje	już	ponad	
300	gmin	z	całej	Polski.
	 -	Liczymy	na	to,	że	nasze	
przystąpienie	 do	 spółki	 przeło-

ży	się	na	znacznie	większe	moż-
liwości	 naszej	 gminy	 w	 zakre-
sie	 inwestycji	 w	 budownictwo	
mieszkaniowe.	 Z	 pewnością	 bę-
dąc	częścią	spółki	będzie	nam	ła-
twiej	 doprowadzić	 do	 realizacji	
taką	 inwestycję,	 niż	 gdybyśmy	
mieli	 realizować	 ją	 samodziel-
nie	–	mówi	Burmistrz	Opola	Lu-
belskiego	Sławomir	Plis	 i	 doda-
je	-	„Szacujemy,	że	w	Opolu	Lu-

belskim	powstanie	ok.	20	miesz-
kań	 w	 ramach	 inwestycji	 pro-
wadzonej	we	współpracy	z	SiM.	
Jako	 lokalizację	 inwestycji	 wy-
braliśmy	 ulicę	 Morwową	 czyli	
nieruchomość	 należącą	 do	 gmi-
ny,	dzięki	czemu	znacznie	obni-
żymy	 koszty	 realizacji	 całej	 in-
westycji”.		
	 –	 Cieszymy	 się,	 że	 tak	
wiele	 samorządów	 zdecydowa-

ło	się	partycypować	w	programie	
SIM.	Pokazuje	to	skalę	problemu	
jaki	 stanowi	 deficyt	 tanich,	 do-
stępnych	mieszkań	na	długoter-
minowy	najem.	Potrzeby	w	 tym	
zakresie	 są	 ogromne	 praktycz-
nie	 w	 każdym	 województwie.	
Chcemy	 zrobić	 wszystko,	 żeby	
tych	mieszkań	było	jak	najwięcej	
w	 możliwie	 najkrótszym	 czasie,	
zachowując	 jednocześnie	 wszel-

kie	normy	 i	 standardy	 stosowa-
ne	 w	 nowoczesnym	 budownic-
twie	–	mówił	podczas	podpisania	
aktu	notarialnego	Prezes	Krajo-
wego	Zasobu	Nieruchomości	Ar-
kadiusz	Urban.
	 W	ramach	inwestycji	pro-
wadzonych	 przez	 spółkę	 SIM	
Lubelskie,	 planowane	 jest	 wy-
budowanie	 co	najmniej	1000	 lo-
kali	 mieszkalnych	 w	 regionie.	

Łącznie	 do	 tej	 pory	 do	 Społecz-
nych	 Inicjatyw	Mieszkaniowych	
z	udziałem	KZN	przystąpiło	 już	
300	gmin,	które	planują	budowę	
ponad	 26	 tys.	mieszkań	 na	wy-
najem	 o	 umiarkowanym	 czyn-
szu	 z	 opcją	wykupu.	W	 najbliż-
szym	czasie	powstanie	też	kilka	
kolejnych	 SIM-ów,	 które	 zwięk-
szą	ten	wolumen	do	ok.	30	tys.

KR
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Gmina Opole Lubelskie pomaga uchodźcom z Ukrainy
 Od pierwszych dni woj-
ny na Ukrainie Gmina Opole Lu-
belskie prowadzi różnego rodza-
ju działania, mające na celu nie-
sienie pomocy uchodźcom, po-
zostając jednocześnie  w stałym 
kontakcie ze służbami Wojewody 
Lubelskiego oraz z Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w Opolu Lubelskim.

	 Już	w	pierwszych	dniach	
uruchomiono,	 za	 pośrednic-
twem	 Centrum	 Usług	 Społecz-
nych,	 zbiórkę	 najpotrzebniej-
szych	produktów,	dla	uchodźców	
przybywających	 i	 zamieszkują-
cych	na	terenie	Gminy	Opole	Lu-
belskie.	Wg	 danych	 CUS,	 obec-
nie	na	terenie	Gminy	Opole	Lu-
belskie	 przebywa	 ok.	 360	 osób.	
Ta	 liczba	 w	 ostatnich	 dniach	
unormowała	 się	 i	 pozostaje	 na	
tym	samym	poziomie.	
	 Od	17	marca	Gmina	Opo-
le	 Lubelskie	 prowadzi	 obsługę	
interesantów	 w	 zakresie	 nada-
wania	numerów	PESEL	uchodź-
com	 z	 Ukrainy.	 Do	 7	 kwietnia	
obsłużono	ok.	400	osób.
	 -	„Stale	organizujemy	po-
moc	dla	uchodźców	przebywają-
cych	na	terenie	naszej	gminy	za	
pośrednictwem	 Centrum	 Usług	
Społecznych	 ale	wsparliśmy	 też	
inne	 inicjatywy	 wysyłając	 po-
moc	 bezpośrednio	 na	 granicę	
i	na	Ukrainę.	Wsparliśmy	akcję	
humanitarną	 na	 rzecz	 uchodź-
ców	 z	 Ukrainy,	 organizowaną	
przez	Stowarzyszenie	Ratownic-
twa	Polskiego	przekazując	środ-
ki	 medyczne.	 Staramy	 się	 po-
magać	tak,	gdzie	to	tylko	możli-
we	 i	w	 ramach	możliwości	 jaki-
mi	dysponuje	gmina.	Cieszę	się,	
że	 aktywnie	 do	 pomocy	włączy-
ły	się	wszystkie	nasze	szkoły.	W	
tym	miejscu	chcę	bardzo	podzię-
kować	 wszystkim	 zaangażowa-
nym	w	 pomoc	 na	 rzecz	 uchodź-
ców	mieszkańcom	naszej	 gminy	
–	mówi	Burmistrz	Opola	Lubel-
skiego	Sławomir	Plis.	
	 W	 odpowiedzi	 na	 zapo-

trzebowanie	 Punktu	 Recepcyj-
nego	 dla	 uchodźców	 z	 Ukrainy	
w	 Dołhobyczowie	 gmina	 zor-
ganizowała	 specjalny	 trans-
port	 pomocy.	 Trafiło	 tam	 m.in.	
300	 kg	 	 krówek	 przekazanych	
przez	 Geomax,	 słodycze,	 napoje	
i	soki	przekazane	przez	hurtow-
nię	 PANDA.	 Gmina	 Opole	 Lu-
belskie	wsparła	 też	akcję	pomo-
cy	 medycznej	 (opatrunki,	 leki,	
środki	medyczne,	sprzęt	medycz-
ny),	przygotowując	transport	da-
rów	pozyskanych	przez	SP	Nr	1	
i	 CUS,	 które	 trafiły	 za	 pośred-
nictwem	 Ukraińskiej	 Organiza-
cji	 Skautowej	 PŁAST	 do	 Łucka	
i	do	Umania	na	Ukrainie.	Pozy-
skano	także	sprzęt	AGD	-	lodów-
ki,	pralki,	kuchenki	elektryczne,	
kuchenki	mikrofalowe,	suszarki,	
termosy	 stalowe	 i	 czajniki	 elek-
tryczne	o	wartości	10	tys.	zł	któ-
ry	 przekazany	 został	 do	 trzech	
miejsc	 pobytu	 tymczasowego	
i	 stałego	 uchodźców	 z	 Ukrainy.	
Sprzęt	 został	 zakupiony	 przez	
Fundację	PKO	Banku	Polskiego	
i	za	pośrednictwem	gminy	trafił	
do	miejsc	pobytu	uchodźców.	
	 Przygotowane	 są	 też	
miejsca	dla	uchodźców	na	pobyt	
czasowy	w	świetlicach	w	Elżbie-
cie,	Rozalinie	i	Niezdowie.	Każde	
z	tych	miejsc	może	pomieścić	20	
osób,	zatem	łącznie	przygotowa-
nych	zostało	60	miejsc.	
	 Gmina	 Opole	 Lubelskie	
stale	 prowadzi	 za	 pośrednic-
twem	 Centrum	 Usług	 Społecz-

nych	zbiórkę	produktów	z		prze-
znaczeniem	 na	 pomoc	 uchodź-
com	 z	 Ukrainy.	 Dotąd	 wydano	
już	 paczki	 dla	 93	 gospodarstw	
domowych	 obejmujących	 367	
osób,			zawierające	produkty	spo-
żywcze	 i	 artykuły	 higieniczne.	
Produkty	można	stale	dostarczać	
do	 Centrum	 Usług	 Społecznych	
w	Opolu	Lubelskim,	ul.	Ogrodo-
wa	 9,	 od	 poniedziałku	 do	 piąt-
ku	w	godz.	8:00	-	16:00.	Potrzeby	
wciąż	są	ogromne:	artykuły	spo-
żywcze	z	długim	terminem	przy-
datności,	 artykuły	 chemiczne,	
środki	 czystości,	 koce,	 śpiwory,	
nowe	ubrania,	produkty	dla	ma-
łych	dzieci,	zabawki,	leki.	
	 CUS	 prowadzi	 także	
sprawy	 związane	 z	 przyznawa-
niem	świadczeń	na	mocy	ustawy	
o	 pomocy	 obywatelom	 Ukrainy	
w	 związku	 z	 konfliktem	 zbroj-
nym	 na	 terytorium	 tego	 pań-
stwa.	Przyjęto	155	wniosków	na	
jednorazowe	 świadczenie	 pie-
niężne	 dla	 uchodźców	 w	 wyso-
kości	300	zł	na	osobę,	które	obej-
mują	334	osoby	na	łączną	kwotę	
100.200,00	zł.	Przyjęto	19	wnio-
sków	 na	 świadczenie	 pieniężne	
przysługujące	z	tytułu	zapewnie-
nia	 zakwaterowania	 i	 wyżywie-
nia	 obywatelom	 Ukrainy,	 obej-
mujących	 92	 osoby	 z	 Ukrainy	
na	 łączną	 kwotę	 107.960.00	 zł.	
Przyjęto	także	2	wnioski	na	zasi-
łek	rodzinny	dla	7	dzieci	na	kwo-
tę	1.791,00	zł	a	dyrektorzy	szkół	
z	obszaru	gminy	Opole	Lubelskie	
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przekazują	do	CUS	listy	uczniów	
z	 Ukrainy,	 którzy	 zostaną	 obję-
ci	 pomocą	 w	 formie	 posiłku	 na	
okres	60	dni.	
	 Ponadto	 gmina	 zainicjo-
wała	 zbiórki	 darów	 w	 sklepach	
Lewiatan,	Stokrotka,	Lidl	 i	Bie-
dronka	w	Opolu	Lubelskim.	Za-
praszamy	 także	 inne	 sklepy	
do	przyłączenia	się	do	akcji	(kon-
takt	do	koordynatora	zbiórek	663	
147	137	lub	81	478	73	48).
	 Zapotrzebowanie	 na	 po-
moc	 dla	 rodzin	 uchodźców	prze-
bywających	 na	 terenie	 Gminy	
Opole	 Lubelskie	 można	 zgłosić	
pod	nr	 tel.:	CUS	81	478	73	48	 /	
Gmina	81	827	72	11.
	 Zachęcamy	 także	 orga-
nizatorów	 mniejszych	 zbiórek	
do	 przekazywania	 zebranych	
produktów	bezpośrednio	do	Cen-
trum	Usług	Społecznych	przy	ul.	
Ogrodowej	9	w	Opolu	Lubelskim	
(tel.	81	478	73	48),	gdzie	cała	ze-
brana	pomoc	zostanie	odpowied-
nio	posegregowana	i	skierowana	
w	odpowiednie	miejsca.	

KR
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Narada sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 
 10 marca w sali kinowej OCK odbyła się 
narada sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli, w całości poświęcona sytuacji związanej 
z organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy na 
terenie Gminy Opole Lubelskie. 

	 W	naradzie	udział	wzięli	Burmistrz	Opo-
la	 Lubelskiego	 Sławomir	 Plis,	 Starosta	Opol-
ski	Piotrowski	Dariusz	a	także	przedstawicie-
le	jednostek	organizacyjnych	Gminy	Opole	Lu-
belskie,	zaangażowanych	w	pomoc	uchodźcom.	
Obecni	byli	 także	Zastępca	Burmistrza	Opola	
Lubelskiego	Waldemar	Gogół	i	Wiceprzewodni-
czący	Rady	Miejskiej	Radosław	Śpiewak.	
	 Sołtysi	 otrzymali	 pełną	 informację	 na	
temat	aktualnej	sytuacji,	form	i	zakresu	świad-
czonej	 pomocy	uchodźcom	z	Ukrainy,	 a	 także	
obowiązujących	uwarunkowaniań	prawnych.	
	 Spotkanie	 było	 też	 okazją	 do	 złożenia	
życzeń	z	okazji	przypadającego	11	marca	Dnia	
Sołtysa.

KR
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Wsparcie gminy w zakresie kultury 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Gmina Opole Lubelskie przyznała gran-
ty na realizację 3 zadań wyłonionych w konkursie 
na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lu-
belskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022.

	 30	 marca	 Burmistrz	 Opola	 Lubelskiego	
Sławomir	Plis	wręczył	symboliczne	czeki	przed-
stawicielom	 stowarzyszeń	 do	 których	 trafiły	
środki	na	realizację	zadań.	Łączna	pula	środków	
w	konkursie	wyniosła	30	000,00	zł.	
	 Dotacje	w	ramach	konkursu	na	wspiera-
nie	 zadań	 publicznych	 Gminy	 Opole	 Lubelskie	
w	zakresie	kultury,	sztuki,	ochrony	dóbr	kultury	
i	dziedzictwa	narodowego	w	roku	2022	otrzymali:
	 -	Stowarzyszenie	Wspierania	Aktywności	
Twórczej	SWAT	w	Opolu	Lubelskim	na	realiza-
cję	zadania	pn.	„Opolskie	laboratorium	tradycji”.	
Udzielono	 dotacji	 na	 częściowe	 dofinansowanie	
jego	 realizacji	w	kwocie	10	000,00	złotych.	Pro-
jekt	zakłada	organizację	cyklu	międzypokolenio-
wych	zajęć	dla	dzieci	 i	 rodziców,	kultywujących	
lokalne	zwyczaje	i	tradycje,	w	formie	warsztatów	
z	zakresu	ludowego	rękodzieła.
	 -	Stowarzyszenie	„Nasza	Historia”	wspar-
cie	 realizacji	 zadania	 pn.	 „Zakup	 wyposaże-
nia	w	celu	uzupełnienia	ekspozycji	historycznej	
w	 Izbie	Pamięci	Historii	 i	Tradycji	Wojskowej”.	
Udzielono	 dotacji	 na	 częściowe	 dofinansowanie	
jego	realizacji	w	kwocie	-	8	500,00	złotych.	W	ra-
mach	zadania	uzupełniona	zostanie	wystawa	hi-
storyczna	 Izby	Pamięci	Historii	 i	Tradycji	Woj-
skowej	o	zakup	brakujących	elementów	wyposa-
żenia	i	aranżacji.	Zakupione	zostaną:	lufa	jedno-

rogu	(rodzaj	działa	miotającego	kule),	podstawki	
obrotowe,	zabytkowe	krzesła,	historyczny	stolik,	
a	także	nagłośnienie	niezbędne	do	prowadzenia	
prezentacji	historycznych	i	wyświetlania	filmów.	
	 -	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Dubler”	na		
wsparcie	 realizacji	 zadania	 pn.	 „40-lecie	 Dzie-
cięcego	 Zespołu	 Tańca	 Ludowego	 „Powiśloki””	
-	 udzielono	 dotacji	 na	 częściowe	 dofinansowa-
nie	jego	realizacji	w	kwocie	-	11	500,00	złotych.	
Zadanie	 polega	 na	 organizacji	 cyklu	 wydarzeń	
kulturalnych	 związanych	 z	 obchodami	 40-le-
cia	 dziecięcego	 Zespołu	 Tańca	 Ludowego	 Powi-
śloki	a	także	90-lecia	Szkoły	Podstawowej	Nr	2	
w	Opolu	Lubelskim.	Wydana	zostanie	także	pa-
miątkowa	 broszura	 o	 zespole,	 a	 wszystkie	 wy-
darzenia	łączyć	się	będą	z	tegorocznym	Jarmar-
kiem	Opolskim.		

KR

 1 marca obchodzony był Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Bur-
mistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubel-
skim Dariusz Stachowicz złożyli  kwiaty przy po-
mniku KEDYWU AK.

	 W	ramach	obchodów	Narodowego	Dnia	
Pamięci	 Żołnierzy	Wyklętych	w	Opolu	Lubel-
skim	 zorganizowany	 został	 także	 bieg	 ku	 pa-
mięci	Żołnierzy	Wyklętych.	Długość	trasy	Bie-
gu	Honorowego	-	1963	m	to	dystans	symbolicz-
ny,	upamiętniający	rok	w	którym	zginął	ostat-
ni	Żołnierz	Wyklęty	–	Józef	Franczak	–	PS.	La-
lek.	W	biegu	wzięło	udział	70	osób.	Dla	uczest-
ników	przygotowano	pamiątkowe	medale,	 ko-
szulki,	 bidony,	 a	 także	 wojskową	 grochówkę.	
Podczas	biegu	zbierane	były	także	fundusze	na	
pomoc	uchodźcom	z	Ukrainy.	Dużym	zaintere-
sowaniem	cieszyło	się	też	stoisko	przygotowane	
przez	żołnierzy	Wojsk	Obrony	Terytorialnej.
	 Projekt	 ustawy	 o	 ustanowieniu	 świę-
ta	państwowego	do	Sejmu	skierował	śp.	prezy-
dent	Lech	Kaczyński	w	lutym	2010	r.	Była	to	
jedna	z	jego	ostatnich	inicjatyw	legislacyjnych	
przed	 tragicznym	 lotem	do	 Smoleńska.	 	Uza-

sadniając	 projekt,	 Prezydent	 podkreślił	 swoje	
pragnienie,	by	święto	1	marca	stało	się	hołdem	
dla	 Żołnierzy	 Wyklętych	 za	 „świadectwo	 mę-
stwa,	niezłomnej	postawy	patriotycznej	i	przy-
wiązania	 do	 tradycji	 niepodległościowych.	 Za	
krew	przelaną	w	obronie	Ojczyzny”.
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Fotorelacja z biegu na str. 27

Złóż wniosek o dodatek osłonowy
 W celu zrekompensowania wzrostu kosztów 
energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach 
Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony 
dodatek osłonowy.
	 Jest	to	wsparcie	dla	obywateli,	na	które	rząd	
przeznacza	ponad	4	mld	zł.	Wsparciem	objętych	zo-
stanie	 blisko	 7	 milionów	 gospodarstw	 domowych,	
których	przeciętne	miesięczne	dochody	nie	przekra-
czają	 2	 100	 zł	 w	 gospodarstwach	 jednoosobowych	
lub	1500	zł	na	osobę	w	gospodarstwach	wieloosobo-
wych.
	 Zadania	 związane	 z	 przyjmowaniem	 wnio-
sków	 i	 wypłatą	 dodatku	 osłonowego	 mieszkań-
com	w	Gminie	Opole	Lubelskie	świadczy		Centrum	
Usług	Społecznych	w	Opolu	Lubelskim	(tel.	81	827	
26	94,	sekretariat@cusopolelubelskie.pl).	
	 Wnioski	 o	 dodatek	 osłonowy	 mieszkańcy	
mogą	składać	w	dowolnym	terminie,	maksymalnie	
do	31	października	2022	r.	Osoby,	które	złożą	wnio-
sek	później	niż	do	końca	stycznia,	otrzymają	wypła-
tę	 100%	 dodatku	 niezwłocznie,	maksymalnie	 do	 2	
grudnia	2022	r.

Nowy nabór na 500+
 Od 1 lutego 2022 roku, ruszył nabór wnio-
sków na nowy okres świadczeniowy, który będzie 
obowiązywał od 1 czerwca 2022 r. - przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elek-
troniczną i portal Emp@tia.

 Od	1	stycznia	2022	r.	wnioski	o	świadcze-
nie	wychowawcze	można	składać	do	ZUS	wyłącz-
nie	online,	a	pieniądze	trafią	na	konto	bankowe.
	 W	 każdej	 jednostce	 ZUS	 są	 dla	 zainte-
resowanych	 klientów	 udostępnione	 kompute-
ry,	na	których	można	wypełnić	wniosek,	również	
z	asystą	pracownika	Zakładu	Ubezpieczeń	Spo-
łecznych.	Ponadto	ZUS	planuje	utworzenie	 	do-
datkowych,	mobilnych	punktów	składania	wnio-
sków	w	innych	placówkach/urzędach	(np.	Poczta,	
KRUS)	w	celu	dotarcia	do	 lokalnych	środowisk,	

służąc	 rodzinom	 pomocą	 zarówno	 w	 założeniu	
profilu	na	PUE	ZUS,	jak	i	w	wypełnieniu	i	wy-
słaniu	wniosku	przez	Internet.
	 ZUS	 zapewnia	 też	 pomoc	 w	 sprawie	
świadczenia	 wychowawczego:	 na	 specjalnej	 in-
folinii	22	290	55	00	 (od	poniedziałku	do	piątku	
w	godz.	8.00	–	15.00).
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Inicjatywy lokalne dofinansowane

„Strzał w dziesiątkę”

 6 kwietnia 2022 r. Burmistrz Opola Lubel-
skiego Sławomir Plis wręczył wnioskodawcom gran-
ty na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. 

	 Inicjatywa	 lokalna	 to	 forma	 współpra-
cy	samorządu	lokalnego	z	mieszkańcami,	w	celu	
wspólnego	 realizowania	 zadań	 publicznych	
na	rzecz	społeczności	lokalnej.
	 W	ramach	tegorocznej	edycji	inicjatyw	lo-
kalnych	podpisanych	zostało	sześć	umów	na	ich	
realizację.	Wybrany	przez	Burmistrza	Opola	Lu-
belskiego	 zespół	 ds.	wspierania	 inicjatyw	 lokal-
nych	 dokonał	 oceny	 i	 wyboru	 złożonych	 wnio-
sków.	W	budżecie	gminy	na	ten	rok	do	dyspozy-
cji	 było,	 podobnie	 jak	w	 roku	ubiegłym,	 30	 tys.	
zł.	Nabór	prowadzony	jest	do	czasu	wyczerpania	
środków	przeznaczonych	na	ten	cel.	Wartość	do-
finansowania	z	budżetu	gminy	na	realizację	ini-
cjatywy	nie	może	przekroczyć	kwoty	5	tys.	zł.
	 Po	 raz	 pierwszy	nabór	wniosków	na	 ini-
cjatywy	 lokalne	 został	 zorganizowany	 pod	 ko-
niec	 2017	 roku.	Realizacja	 tych	 projektów	mia-
ła	miejsce	w	2018	roku.	Na	realizację	 inicjatyw	
przeznaczono	wtedy	kwotę	50	tys.	zł	i	zrealizowa-
no	12	projektów.	Następnie	w	2019	roku	ponow-
nie	zrealizowano	14	inicjatyw	za	podobną	kwotę.	
W	2020	roku	przeznaczono	na	ten	cel	30	tys.	–	do-
finansowano	7	projektów,	ale	ze	względu	na	trud-
ności	wynikające	z	trwającej	pandemii	koronawi-
rusa	zrealizowano	5	projektów.	W	2021	roku	za	
kwotę	30	tys.	zł	zrealizowanych	zostało	7	inicja-
tyw.	
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Lista dofinansowanych inicjatyw 
w 2022 roku:

Ale wkoło jest zielono – zagospodarowanie 
terenu wokół Przedszkola Miejskiego 
Wnioskodawca: 
Marta Banaszek i Agata Kramek 
Kwota dofinansowania: 4 696,38 zł

Wydanie tomiku poezji pt. „Pod serca 
powieką” Grażyny Lech 
Wnioskodawca: Grażyna Lech 
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Bieg Konstytucji 3 Maja 
Wnioskodawca: Andrzej Fliszkiewicz 
Kwota dofinansowania: 4 964,00 zł

Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
działającej przy OCK w Opolu Lubelskim
Wnioskodawca: Marcin Buczek 
Kwota dofinansowania: 4 998,00 zł

Wydanie mapy turystycznej Gminy 
Opole Lubelskie 
Wnioskodawca: Sławomir Szczęsny 
Kwota dofinansowania: 4 993,80 zł

Eko Sztuka – kreatywne zajęcia 
dla seniorów 
Wnioskodawca: Małgorzata Troczyńska 
i Zofia Nowaczek 
Kwota dofinansowania: 3 810,55 zł

	 Klub	Seniora	CZAS	PCK	
Opole	 Lubelskie	 otrzymał	 dofi-
nansowa

Małgorzata Troczyńska 

Otwarcie Izby Pamięci Historii i Tradycji Wojskowej
 4 marca odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Izby Pamię-
ci Historii i Tradycji Wojskowej 
w Opolu Lubelskim. Mieści się 
ona w dawnym budynku Mu-
zeum Multimedialnego, przy uli-
cy Strażackiej 1. 

	 Na	 uroczystości	 obec-
ny	 był	 Burmistrz	 Opola	 Lu-
belskiego	 Sławomir	 Plis,	 któ-
ry	 wręczając	 list	 gratulacyj-
ny,	przekazał	także	symbolicz-
ny	czek,	na	wsparcie	kolejnych	
działań	Stowarzyszenia.			
	 Twórcami	Izby	są	człon-
kowie	 Stowarzyszenia	 Nasza	
Historia.	 Od	 7	 marca	 każdy	
będzie	 mógł	 obejrzeć	 ekspozy-
cję	przygotowaną	przez	Stowa-
rzyszenie	Nasza	Historia,	obej-
mującą	 m.in.	 wierne	 repliki	
umundurowania,	 eksponatów,	
dokumentów,	 map	 i	 rekwizy-
tów	z	okresu	1815	–	1830	i	Po-
wstania	 listopadowego.	 To	 do-
skonałe	 miejsce	 do	 zorganizo-
wania	 lekcji	historii	dla	szkół.	
Pierwsze	grupy	szkolne	już	od-
wiedziły	ekspozycje	 i	 zapozna-
ły	się	z	prezentowanymi	ekspo-
natami.	

KR fo
t.

 k
r

zy
s

zt
o

f 
r

y
c

ze
k

fo
t.

 k
r

zy
s

zt
o

f 
r

y
c

ze
k

 Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą 
„Strzał w dziesiątkę”. 

	 To	 projekt	 realizowany	 przez	 Lubelską	
Wojewódzką	Organizację	Ligi	Obrony	Kraju	przy	
wsparciu	 finansowym	 Gminy	 Opole	 Lubelskie	
w	ramach	konkursu	na	realizację	zadań	publicz-
nych	w	zakresie	upowszechniania	kultury	fizycz-
nej	i	sportu.	Gmina	przekazała	na	realizację	za-
dania	3	000,00	zł.	
	 „Strzał	w	dziesiątkę”	 to	 cykl	darmowych	
treningów	 strzeleckich,	 które	 odbywać	 się	 będą	
w	 kwietniu	 i	 maju	 w	 godzinach	 9:00	 –	 12:00,	
na	 strzelnicy	w	Łaziskach,	 zwieńczonych	 zawo-
dami	 strzeleckimi	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Opola	
Lubelskiego,	 zaplanowanymi	 na	 czerwiec.	 Pod-

czas	treningów	będzie	można	oddać	strzały	z	ka-
rabinka	Rossi	22LR	do	tarczy	P23.	Udział	w	tre-
ningach	jest	bezpłatny.	Więcej	informacji	można	
uzyskać	pod	numerem	telefonu	600	872	664.	
	 Terminy	wszystkich	 treningów:	 3	 kwiet-
nia	2022,	24	kwietnia	2022,	8	maja	2022,	24	maja	
2022.
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22 blp szkoli uczniów klas mundurowych
 29.03.2022 r. żołnierze 22 Dę-
blińskiego Batalionu Lekkiej Piecho-
ty  przeprowadzili planowe zajęcia 
z uczniami klas mundurowych w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Opolu Lubelskim. 

Laptopy dla dzieci z rodzin „pegeerowskich” 
 Gmina Opole Lubelskie pozyskała środki na 
zakup laptopów w ramach konkursu grantowego pn: 
„Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym” z Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Prioryte-
towa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia REACT-EU. 

	 Na	 terenach	 popegeerowskich	występuje	
duży	deficyt	sprzętu	komputerowego	oraz	utrud-
nienia	w	dostępie	do	internetu,	co	wpłynęło	na	re-
alizację	obowiązków	szkolnych	przez	dzieci	w	cza-
sie	nauki	zdalnej.	Projekt	„Granty	PPGR”	stawia	
za	cel	wyeliminowanie	tych	ograniczeń.	Osobami	
kwalifikującymi	się	do	Programu	z	naszej	gminy	
byli	uczniowie	szkół	podstawowych	 i	ponadpod-
stawowych,	których	członkowie	rodziny	pracowa-
li	w	 zlikwidowanym	państwowym	przedsiębior-

Ozonatory dla DDPS, CUS i szkoły w Kluczkowicach
 Centrum Usług Społecznych, w ramach 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kry-
zysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, po-
zyskało środki na zakup 5 kwarcowych ozonato-
rów. 
	 Sprzęt	 zakupiony	 został	 dzięki	 dotacji	
z	 Państwowego	 Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	
Niepełnosprawnych.	
	 Jest	to	dodatkowe	wsparcie	dla	osób	nie-
pełnosprawnych	w	związku	z	ogłoszonym	na	ob-
szarze	Rzeczpospolitej	Polskiej	stanem	epidemii	
wywołanym	wirusem	SARS-Cov-2.	
	 Ozonatory	będą	służyły	do	dezynfekcji	po-
mieszczeń	poprzez	wytwarzanie	ozonu,	posiada-
jącego	 silne	 właściwości	 aseptyczne,	 oczyszcza-
jące	i	dezynfekujące.	Ozon	zabija	bakterie,	drob-
noustroje,	wirusy	i	grzyby	unoszące	się	w	powie-
trzu.	Urządzenia	te	pomagają	utrzymać	wysoką	
jakość	 powietrza	 w	 pomieszczeniach	 oraz	 neu-
tralizują	przykre	zapachy.	Dzięki	małym	rozmia-
rom	i	dużej	wydajności,	ozonatory	mogą	być	wy-
korzystywane,	w	miarę	potrzeb,	w	różnych	miej-
scach	i	do	różnych	celów.	
	 Jedno	z	urządzeń	przekazane	zostało	nie-

odpłatnie	Szkole	Podstawowej	w	Kluczkowicach,	
do	 oddziału	 w	 Ćwiętalce.	 Porozumienie	 w	 tej	
sprawie	 podpisał	Burmistrz	Opola	 Lubelskiego	
Sławomir	Plis,	Dyrektor	CUS	Ewelina	Szkutnic-
ka	 i	Dyrektor	SP	w	Kluczkowicach	Leszek	Go-
liszek.	 Pozostałe	 cztery	 ozonatory	 służyć	 będą	
Centrum	 Usług	 Społecznych	 w	 Opolu	 Lubel-
skim	oraz	w	Dziennym	Domu	Pomocy	Społecznej	
w	Opolu	Lubelskim,	głównie	w	świetlicach	edu-
kacyjno	–	terapeutycznych	tych	instytucji.	
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	 Młodzież	ze	wszystkich	rocz-
ników	 klas	 mundurowych	 została	
podzielona	 na	 3	 	 grupy	 szkolenio-
we,	 z	 których	 każda	 na	 obiektach	
szkoły	 	 ćwiczyła	 	m.in.	 	 pracę	ma-
nualną	 na	 karabinku	 MSBS	 Grot	
oraz	postawy	strzeleckie	z	wykorzy-
staniem	 tej	 broni.	 Kształcono	 też		
umiejętność	 zakładania	 opatrunku	
indywidualnego	 i	 opaski	uciskowej	
stazy	taktycznej.	
	 Największym	 	 zaintereso-
waniem	wśród	młodzieży	cieszył	się	
tor	przeszkód,	do	pokonania	które-
go	 	 uczniowie	musieli	wykazać	 się	
wysoką	 sprawnością	 fizyczną.	 In-
tensywne	zajęcia	zakończyła	zbiór-
ka,	 	 podczas	 której	 	 Pani	 dyrek-
tor	 liceum	w	 imieniu	swoim,	 szko-
lonych	 	oraz	grona	pedagogicznego	
podziękowała	 wojskowym	 instruk-
torom	z	22	blp	za	wzorowe	przepro-
wadzenie	zajęć.	

Robert Woś WOT
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stwie	gospodarki	rolnej	i	zamieszkiwali	w	miej-
scowości	objętej	PPGR.	Wsparciem	objęte	zosta-
ną	wszystkie	osoby,	które	złożyły	wymagane	do-
kumenty.	 Z	 terenu	 naszej	 gminy	 będzie	 to	 32	
uczniów.	Sprzęt	posłuży	dzieciom	m.in.	jako	po-
moc	 w	 nauce	 zdalnej.	 Obecnie	 trwa	 procedura	
wyłonienia	dostawcy	sprzętu	komputerowego.

MK



Wielkanoc
	 Choć	 Wielkanoc	 jest	 najważniej-
szym	 świętem	 w	 chrześcijaństwie,	 więk-
szość	osób	stawia	je	niżej	niż	Święta	Bożego	
Narodzenia.	 Może	 czas	 to	 zmienić?	 Pokaż	
dziecku	magię	 Świąt	Wielkiej	 Nocy.	 Przy-
bliż	mu	świąteczne	zwyczaje,	a	będzie	z	ra-
dością	w	nich	uczestniczyło.	

	 Zwyczaje	i	obrzędy	wielkanocne:	świecon-
ka,	palmy	i	lany	poniedziałek,	budzą	w	nas	wspo-
mnienia	z	dzieciństwa.	Przygotowaniom	do	świąt	
wielkanocnych	 towarzyszy	 więc	 również	 radość	
z	powodu	budzenia	się	natury	do	życia	oraz	po-
wrotu	słońca.	Sianie	rzeżuchy,	sadzenie	żonkilów	
w	doniczkach	i	wprowadzanie	wiosennych	akcen-
tów	do	wystroju	mieszkania	sprawiają,	że	czuje-
my	powiew	zdrowej	świeżości	i	energii.

Wielka	Sobota:	
święconka	i	jej	znaczenie

 
	 W	Wielką	Sobotę	tradycyjnie	święcimy	po-
karm	na	świąteczny	stół.	Do	wiosennie	przystro-
jonego	 (np.	 listkami	 bukszpanu	 czy	 stokrotka-
mi)	koszyczka	z	Bożymi	Darami	pakujemy	kieł-
basę	 (chroni	przed	chorobami,	ale	 i	symbolizuje	
dostatek),	chrzan	(na	wsiach	uważa	się,	że	wyga-
nia	pchły	i	oczyszcza;	zaś	w	tradycji	chrześcijań-
skiej	symbolizuje	pokonanie	goryczy	męki	Chry-

stusa),	 sól	 (zapewnia	 trwałość	 i	 chroni	 życie),	
chleb	 (dawniej	 Pascha	 symbolizująca	 Chrystu-
sa	jako	chleb	życia),	wodę	(obmywa	nas	z	grze-
chów),	 wielkanocnego	 baranka	 (symbol	 Baran-
ka	Bożego,	czyli	Jezusa;	chroni	przed	klęskami	
żywiołowymi)	i	dużo	jajek	(symbolizują	nowe	ży-
cie,	ale	i	dostatek,	szczęście	oraz	zdrowie).	Tymi	
poświęconymi	produktami	dzielimy	się	kolejne-
go	dnia	przy	świątecznym	śniadaniu.

Wielka	Niedziela:	
rezurekcja	i	świąteczne	śniadanie

	 Zanim	jednak	zasiądziemy	do	stołu,	wiele	
rodzin	wita	Wielką	Niedzielę	w	kościele	na	tzw.	
rezurekcji.	 Ta	 odprawiana	 wczesnym	 rankiem	
Msza	Św.	kiedyś	była	wpisana	w	obrzęd	wyga-
niania	wiedźm	z	wsi	–	gdy	kapłan	śpiewał	„Al-
leluja”,	z	kościoła	uciekały	czarownice	w	obawie,	
że	stracą	swoją	moc	władania	czarami.
	 Wielkanocne	 śniadanie	 to	 prawdziwa	
uczta.	 Zaczyna	 się	 od	 dzielenia	 jajkami.	 Gene-
ralnie	 jajka	 uczestniczą	w	 świętach	w	 różnych	
postaciach.	Gdy	rozkruszymy	je	w	kątach	domu	
(zwyczaj	jeszcze	podtrzymywany	w	wiejskich	do-
mostwach),	odstraszymy	tak	myszy;	jeśli	rozrzu-
cimy	 skorupki	w	 ogrodzie,	 zapewnimy	urodzaj,	

a	 darując	 pisankę	 komuś	 bliskiemu	 zdradza-
my	się	ze	swoimi	gorącymi	uczuciami.	Dzieciaki	
uwielbiają	wojny	na	pisanki,	czyli	turlania	jajek	
albo	stukanie	się	nimi	–	przegrywa	ten,	którego	
jajko	pęknie	jako	pierwsze.
	 Na	 świątecznym	 stole	 obowiązkowo	 żu-
rek	z	jajkiem,	białą	kiełbasą	i	zabielony	śmieta-
ną	 oraz	 obficie	 przyprawiony	 chrzanem.	W	nie-
których	domach	jest	barszcz	biały	z	jajkiem	albo	
zupa	chrzanowa	z	jajkiem	i	boczkiem.	Poza	tym	
domowe	potrawy	mięsne	 i	samodzielnie	przygo-
towane	 wędliny	 w	 towarzystwie	 jajek	 faszero-
wanych	lub	w	majonezie	oraz	sałatki	jarzynowej	
z	majonezem.	Na	deser	pięknie	zdobiony	mazu-
rek,	tradycyjna	babka	wielkanocna	czy	sernik	–	
czyli	ciasta,	którym	żadne	dziecko	się	nie	oprze.

Lany	poniedziałek:	
na	śmigus-dyngus	czekają	wszystkie	dzieci

	 Po	dniu	biesiadowania,	przychodzi	dzień	
wzajemnego	 odwiedzania	 się.	Wielki	Poniedzia-
łek	upływa	pod	znakiem	goszczenia	się	u	bliskich	
oraz	przyjmowania	 gości	w	 swoim	domu	 („Gość	
w	domu.	Bóg	w	dom”).	Na	wsiach	gospodarze	ob-
jeżdżają	pola	końmi,	by	zapewnić	urodzaj.
	 Ale	 Wielki	 Poniedziałek	 dla	 dzieci	
to	przede	wszystkim	śmigus-dyngus,	który	rów-
nież	 wpisuje	 się	 w	 zwyczaj	 wzajemnych	 wizyt	
u	 rodziny	 i	 znajomych.	 Wielu	 przedszkolaków	
przez	wiele	dni	szykuje	na	ten	dzień	„broń”	-	pla-
stikowe	pistolety	różnego	kalibru.	Nie	zdziw	się	
więc,	 gdy	 o	 świcie	 w	 Wielki	 Poniedziałek	 obu-
dzi	cię	zimy	strumień	wody.	No	i	nie	złość!	Prze-
cież	 śmigus-dygus	 to	 zabawa	 o	 charakterze	 lu-
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dycznym,	czyli	dającym	radość.	A	jeśli	nie	chcesz	
być	totalnie	mokra,	wykup	się	u	dziecka	najpięk-
niejszymi	pisankami.	Na	to	pozwala	wielkanoc-
ny	 zwyczaj	 i	 z	 tym	wiąże	 się	 nazwa	 „dyngus”	 -	
od	 niemieckiego	 słowa	 „dingen”,	 czyli	 „wykupy-
wanie	się”.

Wielkanocna	krzyżówka
Wpisz	do	diagramu	poziomo	nazwy	

wszystkich	przedmiotów	widocznych	na	
obrazkach	i	odczytaj	pionowo	rozwiązanie	
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 82. rocznica rozstrzelania 
polskich oficerów w Katyniu.

Opracowała Ewa Śmiech

	 Katyń	 -	 	 symbol	 bes-
tialstwa	 dokonanego	 na	 najlep-
szych	 synach	 naszej	 Ojczyzny.	
We	wrześniu	1939	 r.	do	 sowieck-
iej	 niewoli	 dostało	 się	 około	 200	
tysięcy	 polskich	 oficerów.	 Zostali	
osadzeni	 w	 obozach:	 w	 Koziel-
sku,	 Starobielsku	 i	 Ostaszkowie.	
Po	ponad	dwóch	miesiącach	poby-
tu	w	obozie,	jeńcy		mieli	możliwość	
korespondowania	 z	 rodzinami	
przebywającymi	na	wolności.	Listy	
z	obozów	docierały	do	okupowanej	
Polski	 regularnie,	 podlegały	 nie	
tylko	ścisłej	cenzurze,	ale	również	
odgórnemu	ograniczaniu	ich	treści	
-	 nie	 mogli	 pisać,	 że	 są	 jeńcami.	
W	listach	dominuje	przede	wszyst-
kim	 tęsknota	 za	 najbliższymi.	
Więźniowie	 zamartwiali	 się	
o	swoje	żony,	dzieci.
	 Porucznik	 Stanisław		
Kołodziejczyk	 (lista	 wywozowa	
nr	 025/3	 z	 dnia	 9	 kwietnia	 1949	
r.)	 urodzony	 w	 Kępie	 Choteck-
iej	 gmina	 Wilków	 napisał	 list,	
w	którym	niepokoił	się	o	losy	rodz-
iny	i	informował	o	swoim		miejscu	
pobytu:	
 „Kochana Rodzino! Jestem 
zdrów i cały, przebywam obecnie 
w Rosji Sowieckiej. Bardzo proszę 
o powiadomienie mnie, co się dzieje 
z Wami, żoną, Danusią, Irką. 
Przejeżdżając przez Warszawę 
dowiedziałem się, że były one 
ewakuowane do Siedlec. Gdy nie 
macie o Nich wiadomości, to niech 
Janek przyjedzie do Warszawy 
i dowie się u inżyniera Stefa-
na Dargiewicza i razem z nim 
napiszą mi o wszystkim. Proszę 
pospieszyć się z odpowiedzią, gdyż 
jestem bardzo niespokojny o losy 
najbliższych. Szwagier Dargiewicz 
mieszka na Elektorolnej 5 m.6. 
Całuję Was wszystkich i oczekuję 
na odpowiedź. Stach
Mój adres: C.C.C.P,  gorod Kozielsk, 
Smolenskaja obłast, jaszczyk poc-
ztowoj nr 12, Stanisław Feliksow-
icz Kołodziejczyk.
Gdyby Halinka (żona – dop. red.) 
była w Warszawie, to proszę jej 

dać adres, a Ona już o wszystkim 
co potrzeba napisze. Mam nadzieję, 
że niedługo się zobaczymy. Stach”
					Na	początku		marca	1940	roku	
szef	 NKWD	 Ławrientij	 Beria	
postanowił	 w	 sposób	 radykalny	
rozwiązać	 sprawę	 więzionych	 ofi-
cerów	i	wystosował	do	najwyższych	
władz	ZSRR	wniosek	o	rozstrzela-
nie	przetrzymywanych	w	obozach.	
Propozycja	została	zaakceptowana	
przez	 Biuro	 Polityczne	 KC	 WKP		
w	 tajnej	 uchwale.	 8	 marca	 1940	
r.	z	Kozielska	wyruszył	transport	
trzynastu	jeńców	–	jak	się	później	
okazało,	wywiezionych	na	rozstrz-
elanie	(zginęli	w	egzekucji	15	mar-
ca)	–	wtedy	błyskawicznie	pojawiły	
się	w	obozie	pogłoski	o	zwolnieniu	
z	 niewoli.	 Wśród	 jeńców	 rozeszły	
się	 optymistyczne	 wieści,	 m.in.	
o	 przekazaniu	 jeńców	 stronie	
niemieckiej,	 czy	 o	 zezwoleniu	
na	wyjazd	do	państw	neutralnych.	
Zapanowała	radość.	Wydawało	się,	
że	nadchodząca	Wielkanoc	będzie	
poprzedzać	 odzyskanie	 wolności.	
Oficerowie	 postanowili	 spędzić	 ją	
na	 tyle,	 na	 ile	 pozwalały	 im	 sur-
owe	warunki	panujące	w	obozie.
 „Śniadanie zrobiliśmy 
sobie uroczyste, udało się nam 
wydostać 1 jajko, sałatkę z kar-
tofli, kanapki ze śledziem, her-
bata, kompot, to było śniadanie, 
życzenia, łamanie jajkiem, 
przemówienie itd. O 12 akademia 
uroczysta” –	 pisał	 kpt.	 Marian	
Gąsowski	w	swoim	pamiętniku.
						 3	kwietnia	1940	roku	z	obo-
zu	w	Kozielsku	wyruszył	pierwszy	
transport,	 który	 zabrał	 	 polskich	
jeńców	kierowanych	na	egzekucję	
do	Katynia.	W	ten	sposób	zaczęła	
się	 likwidacja	 obozu	 kozielskiego	
i	 rozpoczęto	 masowe	 egzekucje	
Polaków	 więzionych	 w	 obozach	
w	Kozielsku,	Ostaszkowie	i	Staro-
bielsku,	które	trwały	do	12	maja.	
Jeńców	 wywożono	 na	 podstawie	
list	 wywozowych	 układanych	
w	Moskwie.	
						 Opisy	 rozstrzeliwań	
znamy	 z	 zachowanych	 notatek	
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ofiar	 oraz	 relacji	 tych,	 którym	
cudem	 udało	 się	 przeżyć.	 Oficer	
NKWD	 zbierał	 pewną	 grupę	 Po-
laków,	nakazując	 zabranie	 rzeczy	
osobistych.	 Jeńców	 pakowano	
do	 samochodów	 więziennych	
i	 ciężarówek	 pod	 silną	 eskortą	
enkawudzistów.	 Potem	 ładowano	
ich	 do	 pociągu,	 który	 odchodził	
w	nieznanym	kierunku.	Transport	
odbywał	 się	 w	 katastrofalnych	
warunkach.	 Jeńcy	 stłoczeni	 byli	
w	 ciasnych	 przedziałach,	 kilkuk-
rotnie	 przekraczając	 normę	 ilości	
pasażerów.	 Pociąg	 zatrzymywał	
się	 w	 Gniazdowie,	 skąd	 Po-
laków	 zabierał	 specjalny	 auto-
bus	 więzienny.	 Stamtąd	 autobus	
jechał	 szosą	 w	 stronę	 Katynia,	
gdzie	rozciągała	się	polana.
						 Z	 lektury	 pamiętników	
widać,	 iż	 więźniowie	 nie	 mieli	
wiedzy	na	temat	tego,	co	ich	czeka.	
Major	rezerwy	Stefan	Pieńkowski,	
tak	opisywał	te	wydarzenia:
 „Kąpiel. Nagle wysłano 
grupę 74 z różnych baraków. Mówią 
o obozach rozdzielnych, wyjazdow-
ych. Nowa partia wyruszyła około 
400. (...) Podniecenie ogólne”.  
	 Z	 kolei	 major	 Kazimierz	
Szczerkowski	 pisał:	 „Nagle pękła 
bomba. Dziś wyjechał pierwszy 
transport około 100 ludzi - różnego 
autoramentu, wieku i pochodze-
nia, dokąd - nie wiadomo”.  
	 	 	 	 	 Ostatnie	 zapiski	 zostały	
sporządzone	 już	 w	 trakcie	 trans-
portu.	 	 Relację	 zostawił	 po	 sobie	
podporucznik	Wacław	Kruk:
„Jest wieczór, minęliśmy Smoleńsk, 
dojechaliśmy do stacji Gniezdo-
wo. Wygląda tak jakbyśmy mieli 
tu wysiadać, bo kręci się wielu 
wojskowych. W każdym razie doty-
chczas nie dali nam nic dosłownie 
do jedzenia. Od wczorajszego 
śniadania żyjemy porcją chleba 
i skromną dawką wody”.
	 	 	 	 	 	 Mjr	 Adam	 Solski,	 który	
znalazł	 się	 7	 kwietnia	 1940	
roku	 w	 transporcie,	 swe	 zapiski	
prowadził	 dosłownie	 do	 ostat-
niej	 chwili,	 czyli	 do	 przewiezie-

nia	do	Lasu	Katyńskiego	i	rewizji	
przed	egzekucją:
  „Piąta rano. Od świtu dzień 
rozpoczął się szczególnie. Wyjazd 
karetką więzienną w celkach (stras-
zne!). Przywieziono mnie gdzieś 
do lasu, coś w rodzaju letniska. 
Tu szczegółowa rewizja. Zabrano 
zegarek, na którym była godzina 
6.30, pytano mnie o obrączkę, 
zabrano ruble, pas główny, scyzo-
ryk…”	 napisał	 niedługo	 przed	
swoją	śmiercią.
	 Z	 kolei	 21	 kwietnia	 pod-
porucznik	 Dobiesław	 Jakubowicz	
raportował:
 „Dziś po południu mnie 
zabrano – po rewizji – w samo-
chodzie do bocznicy kolejowej 
– do więziennych wagonów – 
przedział 15 ludzi za kratami”  
Jeszcze następnego dnia zapisał: 
„O 1.30 godz. pociąg ruszył, 12 
godz. Smoleńsk”.	Na	tym	jego	dzi-
ennik	się	kończy.	
						 Na	 polanie	 wykopany	 był	
głęboki	dół.	Jeńcy	polscy	mieli	zająć	
miejsce	na	jego	brzegu	i	uklęknąć.	
Opornych	kneblowano	(niektórych	
trocinami,	 co	 wykazały	 sekcje	
zwłok)	 i	 związywano	 im	 ręce.	
Często	 oprawcy	 zakładali	 ofiarom	
worki	na	głowy.	Śmierć	odbywała	
się	 przez	 pojedynczy	 strzał	 w	 tył	
głowy	 z	 niedużej	 odległości	 z	 pis-
toletów	niemieckiej	marki	Walther	
kal.	7,65.	Następnie	ciała	spycha-
no	do	rowu	i	układano	w	stosy.	Po-
laków	ułożono	w	ośmiu	potężnych	
dołach,	 które	 po	 zakończeniu	 lik-
widacji	zostały	zasypane	i	staran-
nie	ukryte.
						 Wczesnym	 latem	 1940	
roku,	 kiedy	 wiadomości	 przestały	
przychodzić,	 rodziny	 zadawały	
pytania	 o	 losy	 swoich	 ojców	 syn-
ów	 i	 krewnych,	 nadawców	 setek	
listów	przychodzących	ze	Związku	
Sowieckiego.	 Niepokój	 nasilał	 się	
wraz	z	upływającym	czasem,	gdyż	
zerwanie	kontaktu	mogło	oznaczać	
najgorsze.	 Poza	 Katyniem,	 pols-
kich	 jeńców	NKWD	 zamordowało	
także	 w	 innych	 miejscach	 sow-
ieckiej	 Rosji,	 takich	 jak:	 Kalinin	
(dzisiaj	Twer),	Cherson,	Charków,	
Miednoje.	 Szacuje	 się,	 że	 łączna	
liczba	ofiar	przekracza	21	tysięcy.	
Wśród	 nich	 była	 jedna	 kobieta	 -	
Janina	Lewandowska,	pilot	Wojs-
ka	Polskiego.

						 Przez	 50	 lat	 (1940–1990)	
władze	 ZSRR	 zaprzeczały	 swojej	
odpowiedzialności	 za	 zbrodnię	
katyńską.	 13	kwietnia	 1990	 roku	
oficjalnie	przyznały,	że	była	to	„jed-
na	z	ciężkich	zbrodni	stalinizmu”.	

Oficerowie	z	Opola	zamordowani	
w	Katyniu:
- Podporucznik Zdzisław	 My-
czkowski	 urodzony	 24	 kwietnia	
1913	 r.	 w	 Opolu	 Lubelskim.	 Syn	
Bronisława	i	Julii	z	Ludwińskich.	Ab-
solwent	Szkoły	Podchorążych	Rezer-
wy	 Artylerii,	 podporucznik	 artylerii	
rezerwy,	mianowany	1	stycznia	1937	
r.	Zamordowany	w	Katyniu,	nr	listy	
wywozowej	017/3	z	dnia	09.04.1940	r.
- Kapitan Karol	Brejdygant	urod-
zony	 2	 listopada	 1893	 r.	 w	 Opolu	
Lubelskim,	 syn	 Stanisława	 i	 An-
toniny	z	Szatanów.	Absolwent	Semi-
narium	Nauczycielskiego	w	Siewnicy	
k.	 Mińska	 Mazowieckiego	 i	 Szkoły	
Wojennej	w	Moskwie.	W	chwili	wy-
buchu	 wojny	 był	 oficerem	 I	 Pułku	
Łączności	 w	 Zgierzu.	 Zamordowany	
w	 Katyniu,	 lista	 wywozowa	 z	 dnia	
01.04.1940	r.
- Podporucznik	 Mieczysław	
Długosz	urodzony	30	sierpnia	1910	
r.	 w	 Ostrogu	 pod	 Horyniem.	 Jego	
ojciec	 pochodził	 z	 Grabówki	 koło	
Opola	 Lubelskiego.	 Mieczysław	
uczęszczał	 do	 szkoły	 w	 Opolu.	
Ukończył	 Państwową	 Szkołę	
Przemysłu	Leśnego	w	Łomży,	po	 jej	
ukończeniu	pracował	w	Dąbrownicy	
i	 Ostrogu.	 We	 wrześniu	 1939	 r.	
otrzymał	 powołanie	 do	 wojska,	
walczył	w	50	Pułku	Piechoty.	Zamor-
dowany	w	Katyniu,	 lista	wywozowa	
z	dnia	5	kwietnia	1940	r.
- Major	 Stanisław	 Tomasze-
wski	 urodzony	 19	 lutego	 1899	 r.	
w	Opolu	Lubelskim,	syn	Teofila	i	An-
ieli	z	Kędzierskich.	Jako	żołnierz	za-
wodowy	 służył	w	 4	Pułku	Piechoty,	
od	1920	r.	w	2	kompanii	szturmowej	
33	Pułku	Piechoty,	 potem	w	2	 bao-
nie	 pancernym,	 w	 1937	 r.	 w	 Cen-
trum	Wyszkolenia	Broni	Pancernej.	
W	 1939	 r.	 był	 zastępcą	 dowódcy	
Broni	Pancernej	nr	2.	Zamordowany	
w	Katyniu	w	1940	r	lista	wywozowa	
nr	017/1.
					Wszyscy	opolscy	oficerowie	zostali	
upamiętnieni	 Dębami	 Katyńskimi,	
które	 rosną	 obok	 kapliczki	 Brejdy-
gantów	w	Opolu	Lubelskim	przy	uli-
cy	Puławskiej.
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Jadwiga Zawadzka

Katyńskie zamyślenie

Zwykły jak każdy las
Zwykły jak każdy inny
Lecz ten uwiecznił czas
W sercach rozkrwawia blizny

Obrońco naszych granic
Za co wywózka niewola
Za co kula w tył głowy
Twoja grobowa dola

Za Twe gorące serce
W żołnierską służbę dane
Za to żeś jest Polakiem
Wszystko co ukochałeś
Za twarze z fotografii
Co duszę stęsknioną krzepią
Uśmiechem skłaniają do wspomnień
Które tak serca cieplą
Za pokładaną w Bogu
Nadzieję przed wrogiem skrywaną
Za wierność Twej Ojczyźnie
Zdradziecko krwią zbroczoną
Za Orła z rogatywki                
Obozowy duszę dławiący kęs chleba
Wiedziałeś?
Umrzeć przyjdzie 
z rąk nieludzkiego wroga

On Ci udręk nie szczędził
Tyleś nocy nie przespał
Wśród których marzenia głuszył
Hart żołnierskiego serca

Ten las już nie jak każdy
Ten las już nie jak inny
Ten tuli kwiat narodu
Szeptem leśnej modlitwy

Wśród sosen suną cienie
Oczy ich smutne łzawe
Chwytają promień rosy
Bo może to przesłanie
Tych co długo czekali
Na szelest polskiej stopy
Dotyk kochanej dłoni
Płomyk miłości stęsknionej
Oko co łzę uroni
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Szkoła Podstawowa w Skokowie solidaryzuje się z Ukrainą!
 W Szkole Podstawowej w Skokowie miał 
miejsce  Tydzień Solidarności z Ukrainą. Od ponie-
działku każdego dnia w szkole uczniowie dają wyraz 
solidarności z narodem ukraińskim. 

	 Na	szkolnym	korytarzu	zawieszono	duże	
serce,	 które	 młodzież	 wypełniła	 karteczkami	
w	barwach	Ukrainy	ze	słowami	wsparcia	dla	na-
szych	 sąsiadów.	 Powstały	 gazetki	 ścienne	 po-
święcone	 sytuacji	 na	Ukrainie	 z	 symbolami	 so-
lidarności,	 pokoju.	Udekorowaliśmy	sale	 lekcyj-
ne	i	drzwi,	aby	pokazać,	że	cały	czas	wspieramy	
Ukrainę.	W	bibliotece	szkolnej	pojawił	się	akcent	
ukraiński	 w	 postaci	 ustawionych	 kolorystycz-
nie	książek	na	półkach.	We	wtorek	cała	społecz-
ność	szkolna	ubrana	była	w	kolory	flagi	ukraiń-
skiej,	nasze	stroje	przyozdobione	zostały	emble-
matami	związanymi	z	Ukrainą-	flagi,	wstążecz-
ki,	serduszka.	Uruchomiliśmy	również	pomoc	dla	
Uchodźców	z	Ukrainy	w	postaci	zbiórki	niezbęd-
nych	 rzeczy.	 Zajęcia	 z	wychowawcą	 zostały	 po-
święcone	sytuacji	na	ziemi	ukraińskiej.
	 Solidarnie	mówimy	NIE	 przemocy.	 Cała	
społeczność	szkolna	śle	w	kierunku	narodu	ukra-
ińskiego	wyrazy	wsparcia!	Choć	czasem	niewiele	
można	zrobić,	jesteśmy	razem.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” - sportowe ferie 
 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego 
Jana Pawła II w Kluczkowicach spędzili ferie  na świe-
żym powietrzu doskonaląc swoje umiejętności jazdy 
na nartach i łyżwach.

	 Wychodząc	 naprzeciw	 zdrowiu	 psychicz-
nemu	i	fizycznemu	naszych	uczniów	po	zdalnym	
nauczaniu	i	zamknięciu	w	domach		zorganizowa-
liśmy	im	ferie	na	sportowo.	W	pierwszym	tygo-
dniu,	kiedy	dopisywała	piękna	pogoda,	30	osobo-
wa	grupa	uczniów	wraz	z	opiekunami	wyjecha-
ła	do	 	Bałtowskiego	 	Kompleksu	Turystycznego	
na	narty.	Uczniowie	bardziej	zaawansowani	spę-
dzili	trzy	cudowne	godziny	na	słonecznym	stoku,	
a	reszta	doskonaliła	jazdę	pod	okiem	instrukto-
rów.	W	przedostatnim	dniu	ferii	odbył	się	świe-
tlicowy	wyjazd	na	lodowisko	w	Opolu	Lubelskim	
połączony	 z	 poczęstunkiem	 w	 formie	 pizzy.	 45	
uczniów	chętnie	wybrało	się	na	lodowisko	w	to-
warzystwie	swoich	kolegów	i	koleżanek	ze	szko-
ły	pomimo,	tego	że	wstęp	na	lodowisko	był	bez-
płatny	i	mogli	z	rodzicami	korzystać	z	tej	zimo-
wej	atrakcji.

	 Podczas	 ferii	 udało	 się	 jeszcze	 wyjechać	
z	grupą	uczniów	na	mecz	piłki	ręcznej	do		nowej	
hali	sportowej	w	Puławach.	Z	ogromną	przyjem-
nością	nasi	uczniowie	kibicowali	zespołowi	Azoty	
Puławy,	przez	których	zostali	zaproszeni.
			 Edukacja	 w	 naszej	 szkole	 jest	 zawsze	
na	 pierwszym	 	miejscu.	A	w	 tych	 trudnych	 dla	
dzieci	i	młodzieży	czasach	pandemii	zdrowie	psy-
chiczne	 i	 fizyczne	naszych	uczniów	 jest	 dla	nas	
priorytetem.		

Anna Kręcisz-Rola
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 Organizowane przez kuratoria oświaty kon-
kursy przedmiotowe sprzyjają pogłębianiu wie-
dzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. 
Co więcej,  otwierają drzwi do przy-
szłości.  

 Zdobycie	 tytułu	 laure-
ata	 daje	 100%	 punktów	 na	 eg-
zaminie	 ósmoklasisty	 z	 przed-
miotu,	którego	dotyczył	konkurs	
oraz	 pierwszeństwo	 w	 przyjęciu	
do	 	wybranej	przez	ucznia	szko-
ły	średniej.	Droga	ta	nie	 jest	 ła-
twa.	Wymaga	talentu,	wiąże	się	
z	determinacją	 i	 systematyczno-
ścią.		
	 Konkursy	 przedmioto-
we	 składają	 się	 z	 trzech	 eta-
pów:	 szkolnego,	 rejonowego,	wo-
jewódzkiego.	 Przez	 wszystkie	
te	 etapy,	 wykazując	 się	 ogrom-
ną	wiedzą	i	praktycznymi	umiejętnościami,	z	ła-
twością	w	tym	roku	przeszła	uczennica	VIII	kla-

Laureatka i finalistka konkursów przedmiotowych                                              
w szkole w Skokowie

Mateusz Goliszek z „Dwójki” laureatem 4 konkursów
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 W dniu 06 kwietnia 2022r. w Opolskim Cen-
trum Kultury w Opolu Lubelskim odbyły się elimina-
cje powiatowe do Wojewódzkiego Konkursu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik". Do 
konkursu zgłosiło się 23 wykonawców.

	 Komisja	w	składzie:	Małgorzata	Szpunar,	Fi-
lip	 Uniłowski	 oraz	 Agnieszka	 Łakoma,	 po	 przesłu-
chaniu	 19	 wykonawców	 w	 4-ch	 kategoriach	 wieko-
wych,	biorąc	pod	uwagę	dobór	repertuaru	dostosowa-
ny	do	wieku	uczestników,	wykonanie,	walory	wycho-
wawcze	i	ogólny	wyraz	artystyczny,	postanowiła	wy-
różnić	i	nominować	do	etapu	wojewódzkiego	następu-
jące	osoby:
-	w	1	kategorii	6	–	10	lat:	wyróżnienia:	
Ada	Kaszlikowska
-	w	2	kategorii	11	–	13	lat:	wyróżnienia:	Oliwier	Zawół
-	w	3	kategorii	14	–	16	lat:	wyróżnienia:	Julia	Hem-
perek
-	w	4	kategorii	17	–	20	lat:	wyróżnienia:	brak
	 NOMINACJE	do	etapu	wojewódzkiego	otrzy-
mali:	 1.	Aleksandra	Rutyna,	Maja	Woroniecka,	Ma-
ciej	Dobrowolski,	Martyna	Rosińska.	

 Doskonałe wyniki odnoto-
wali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 im. Oskara Kolberga w kon-
kursach przedmiotowych organizo-
wanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty.

 Na	szczególną	uwagę	za-
sługują	 osiągnięcia	 Mateusza	
Goliszka,	 ucznia	 klasy	 VIII	 b,	
który	został	laureatem	aż	4	kon-
kursów	 na	 etapie	 wojewódzkim	
–	 fizycznego,	 matematycznego,	
geograficznego	 i	 chemicznego.	
Ponadto	został	też	finalistą	kon-
kursu	biologicznego.	
	 Z	 kolei	 laureatami	 kon-
kursu	 z	 języka	 angielskiego	
na	 etapie	 wojewódzkim	 zosta-
li:	 Kuba	 Jaszczyński	 z	 klasy	
VIII	a	oraz	Bogusz	Batyra	z	kla-
sy	VIII	b.	Bogusz	może	się	także	
pochwalić	tytułem	finalisty	kon-
kursu	matematycznego.	Do	eta-
pu	wojewódzkiego	konkursu	ma-

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
"Śpiewający Słowik"

	 Wszyscy	 wykonawcy	 otrzymali	 podziękowa-
nia	za	udział	w	konkursie,	a	wyróżnieni	i	nominowani	
do	etapu	wojewódzkiego	otrzymali	nagrody	rzeczowe.
Dziękujemy	 uczestnikom,	 opiekunom	 oraz	 rodzicom	
za	 krzewienie	 kultury	 muzycznej,	 edukację	 wokal-
ną	wśród	dzieci	 i	młodzieży.	Zapraszamy	do	udziału	
w	kolejnej	edycji	Festiwalu	w	2023	roku.
	 Finał	wojewódzki	„Śpiewającego	Słowika”	od-
będzie	się	27-28	kwietnia	w	Kinie	„Renesans”	w	Ry-
kach.	 Wszystkie	 informacje	 dotyczące	 etapu	 finało-
wego	–	będą	regularnie	publikowane	na	stronie	inter-
netowej	i	na	Facebooku	WOK-u.	Organizatorzy	prze-
glądów	 powiatowych	 mają	 obowiązek	 udostępnić	 je	
na	swoich	stronach	internetowych,	by	umożliwić	oso-
bom	nominowanym	dotarcie	do	wszystkich	informacji.
	 Za	organizację	finału	wojewódzkiego	odpowia-
da	wyłącznie	Wojewódzki	Ośrodek	Kultury	w	Lubli-
nie.Informacji	oraz	wyjaśnień	dotyczących	spraw	me-
rytorycznych	związanych	z	przebiegiem	etapu	finało-
wego	udziela:	Kornelia	Sar	–	koordynator	Festiwalu	
Piosenki	 dziecięcej	 i	 Młodzieżowej	 „Śpiewający	 Sło-
wik”	 (81)532-42-07	 wewn.	 37,	 k.niedbal.wok@gmail.
com.	

OCK

sy	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Skokowie	 Gabrie-
la	Krawiec.	Uzyskała	w	 ten	 sposób	 	 tytuł	 lau-
reata	 w	 konkursie	 polonistycznym	 organizo-

wanym	 przez	 Kuratorium	
Oświaty	w	Lublinie.	Do	kon-
kursu	 przygotowywała	 się	
pod	okiem	nauczycielki	 języ-
ka	 polskiego	 -	 pani	 Marze-
ny	Kaupke.	Gabrysia	startu-
je	w	tym	konkursie	już	od	VI	
klasy,	zdobywając	w	poprzed-
nich	 latach	 tytuł	 Finalisty.	
Drugim	 sukcesem	 tej	 uczen-
nicy	 jest	 zdobycie	 tytułu	 fi-
nalisty	w	konkursie	z	języka	
niemieckiego	 -	 opiekun	 pani	
Anna	Kustrzepa	-	nauczyciel-
ka	języka	niemieckiego.		
	 Gratulujemy	 przede	
wszystkim	Gabrysi,	jej	rodzi-
com	i	nauczycielom	przygoto-

wującym	uczennicę	do	konkursów.
Grzegorz Konarski

tematycznego	 zakwalifikowała	
się	 również	 Aleksandra	 Pastwa	
z	kl.	VIII	a.
	 Zostać	 laureatem	 czy	 fi-
nalistą	wojewódzkiego	konkursu	
przedmiotowego	 jest	 niezwykle	
trudno.	 Trzeba	wykazać	 się	 nie	
tylko	 talentem,	 umiejętnościa-
mi	 czy	 nietypowym	 myśleniem,	
ale	 też	 wiedzą	 znacznie	 wykra-
czającą	 poza	 podstawę	 progra-
mową	 (często	 są	 to	 zagadnie-
nia	 nieomawiane	 na	 lekcjach),	
a	w	przygotowania	włożyć	dużo,	
dużo	pracy.	
	 Konkurs	 przedmiotowy	
przebiega	 etapami	 –	 szkolny,	
okręgowy	i	wreszcie	-	wojewódz-
ki.		 Tytuł	 finalisty	 zdobywa	
uczeń,	który	w	etapie	wojewódz-
kim	uzyska	min.	30%	prawidło-
wych	 odpowiedzi,	 a	 tytuł	 laure-
ata	konkursu	min.	90%.	
	 Laureaci	 wojewódzkich	

konkursów	 przedmiotowych			
otrzymują	100	%	punktów	na	eg-
zaminie	 ósmoklasisty	 (Mateusz	
z	 matematyki,	 Bogusz	 i	 Kuba	
z	języka	angielskiego)	i	są	zwol-
nieni	 z	 tych	 części	 	 egzaminu	
ósmoklasisty.	Tytuł	laureata	jak	
i	 finalisty	 konkursu	 przedmio-
towego	 znacznie	 szerzej	 otwie-
ra	 drzwi	 do	 wymarzonej	 szkoły	
średniej!
	 Gratulujemy	uczniom	tak	
wybitnych	 osiągnięć	 i	 życzymy	
kolejnych	sukcesów!

Kamila Ryczek



opolelubelskie.pl26

Opolaninsport

2(302)/2022

bieg ku pamięci
Żołnierzy wyklętych 

2(302)/2022

Opole lubelskie / 6 marca 2022
fot. Krzysztof ryczek

Siatkarze  SP nr 1 w Opolu Lubelskim 
z brązowymi medalami!!!
 6 kwietnia w Świdniku ro-
zegrany został finał wojewódzki 
igrzysk młodzieży szkolnej w piłce 
siatkowej chłopców, w którym po 
zwycięstwach w turniejach powia-
towym i rejonowym brała udział 
drużyna z „Jedynki”. 

	 W	 stawce	 6	mistrzów	 re-
jonów	z	województwa	lubelskiego	
nasi	siatkarze	po	porażce	z	ekipą	
Annopola	oraz	zwycięstwach	nad	
drużynami	 Lublina	 i	 Świdnika	
zajęli	trzecie	miejsce		i	otrzyma-
li	 brązowe	 medale	 Mistrzostw	
Lubelszczyzny	 Szkół	 Podstawo-
wych.	
	 Po	trzecim	miejscu	w	roz-
grywkach	 klubowych	 i	 udzia-
le	 w	 ćwierćfinałach	 Mistrzostw	
Polski	młodzików,		to	już	kolejny	
duży	 sukces	 siatkarzy	 ze	 Szko-
ły	Podstawowej	Nr	1	im.	Korne-
la	Makuszyńskiego	w	Opolu	Lu-
belskim.	
	 Brązowa	 drużyna	 ”Je-
dynki”	 występowała	 w	 następu-
jącym	 składzie:	 Maciek	 Błasz-
czyński,	 Michał	 Komorowski,	

Kacper	 Gołofit,	 Kacper	 Kozak,	
Kacper	 Kwaśniak,	 Czarek	 Li-
ponoga,	 Damian	 Przychodzeń,	
Oskar	 Bielecki,	 Szymek	 Fiuk,	
Filip	Hermanowicz,	Patryk	Kuś,	
Aleks	 Czopek	 i	 Filip	 Oświeciń-
ski.	Wszyscy	ci	zawodnicy	objęci	
są	 szkoleniem	 Polskiego	 Związ-
ku	 Piłki	 Siatkowej	 w	 ramach	
projektu	 Siatkarskich	 Ośrod-

ków	Szkolnych,	który	funkcjonu-
je	w	SP	Nr	1	od	trzech	lat,	a	efek-
ty	tej	współpracy	widać	powyżej.	
Opiekunem	był	Romuald	Jurak.	
	 Serdecznie	 gratulujemy	
naszej	ekipie	i	liczymy	na	podob-
ne,	a	może	jeszcze	lepsze	miejsca	
w	zawodach	piłki	plażowej.	

RJ




