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Palma wielkanocna

koncert kolęd

Dzień babci i dziadka

Wieczór kobiet

Wielka orkiestra świątecznej pomocy

Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych,
któr y niesie ze sobą głębokie refleksje,
budząc jednocześnie w ludziach opt ymizm.
Niech ten błogosławiony czas będzie okazją do rodzinnych spotkań
w ciepłej atmosferze, a Zmar t w ychwstanie Chr ystusa napełni serca nadzieją.
Życz ymy Świąt zdrow ych, spędzonych w gronie najbliższ ych,
obfitując ych w radość i wzajemną serdeczność.
Niech prz ychodząca razem z wiosną Wielkanoc
umocni nas i podniesie na duchu.
Przewodnicząc y
Rady Miejskiej
Wiesław Osuch

Burmistrz
Miasta i Gminy
Andrzej Gr yniewicz

„W t ym dniu wspaniałym,
Wsz ysc y się weselmy ”

W t ym Dniu wspaniałym wsz ysc y się weselmy, bo z w ycięst wo Jezusa
stało się nasz ym udziałem. Napełnieni łaską Pana możemy ją pomnażać przez dążenie do tego
co w górze, bo tam przeby wa Chr ystus. (por. Kol 3,1).
Pragniemy życz yć nam wsz ystkim,aby nasze serca w ypełnione były pragnieniem przeby wania
z Panem, które realizuje się przez ciągłe poszukiwanie i poznawanie objawionej przez
Chr ystusa prawdy oraz we wspólnocie sióstr i braci, która realizuje się w codziennym życiu,
wzajemnym przebaczaniem sobie, w yciągniętą ręką i dobr ym słowem.
W imieniu Duszpasterz y naszej Olesz yckiej Gminy i Miasta wsz ystkim mieszkańcom z najserdeczniejsz ymi
życzeniami, obfit ych łask od Zmar t w ychwstałego i wszelkiej pomyślności - ks. Józef Jan Dudek,
ks. Jan Słot wiński, ks. Michał Grela, ks. Tomasz Kielar, ks. Paweł Czer wonka, ks. Jerz y Frankiewicz.
A Słowo Ciałem Się Stało.
Za nas Cierpiało.
Za nas Umarło.
Dla nas Zmar t w ychwstało.

Zmar t w ychwstanie
Cały Świat się raduje,
Naród, Alleluja! Wyśpiewuje.
Dz wony dz wonią o świcie.
Jezus żyje!
Z mar t w ych Powstał - słysz ycie?
Dzieci się cieszą,
Z pisankami do Jezusa śpieszą.
Bo On śmierć z w yciężył,
Już Go nie ma w ciemnym zimnym grobie.
Zastanów się,
Cz y Chr ystus zmar t w ychwstał
Też w Tobie?
Kr yst yna Czer wiec
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Z historii mieszkańców Olesz yc…
Święt y, uczony, arc ybiskup - ks. prof. Józef Bilczewski
…zawsze sposobna jest pora mówić
o sumieniu…
abp Józef Bilczewski

Z dziejami
O l e s z y c ,
a w szczeg ó l n o ś c i
z historią
parafialnego
kościoła pod
wezwaniem
Narodzenia
Najświętszej
Maryi Panny, związana jest postać
Józefa Bilczewskiego (1860-1923) –
profesora teologii dogmatycznej
na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, rektora Uniwersytetu
Lwowskiego, arcybiskupa
lwowskiego, kultu NMP Królowej
Polski, doktora honoris causa
U n i w e r s y t e t u Wa r s z a w s k i e g o ,
korespondenta Papieskiej Akademii
Archeologicznej w Rzymie, członka
komisji sztuki w Krakowie, członka
Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie,
konserwatora zabytków z ramienia
wiedeńskiej Komisji
Konserwatorskiej, korespondenta
Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie, członka Towarzystwa
Naukowego we Lwowie, autora
naukowych publikacji, duszpasterza,
świętego, a przede wszystkim
wychowawcy młodzieży.
Pobyt abp. Józefa Bilczewskiego,
Metropolity Lwowskiego,
w Oleszycach wiąże się z tragicznym
pożarem, który miał miejsce 11 maja
1901 roku. Spaliły się wówczas:

Grób św. Józefa Bilczewskiego na
Cmentarzu Janowskim we Lwowie
fot. Stanisław Kosiedowski

cerkiew, 3 synagogi, szkoła, urząd
gminy, poczta, łącznie ok. 800
budynków. Około 5 tysięcy ludzi
pozostało bez dachu nad głową. Ogień
mocno uszkodził z zewnątrz budynek
k o ś c i e l n y. S p ł o n ę ł a p l e b a n i a
i archiwum parafialne.
Abp Józef Bilczewski przybył do
Oleszyc 18 maja 1901 roku, aby
spotkać się z dziekanem
lubaczowskim i miejscowym
proboszczem ks. kan. Ludwikiem
Swadowskim, osobiście zobaczyć
pogorzelisko, pocieszyć mieszkańców
miasta i przekazać im pomoc
materialną.
W setną rocznicę konsekracji kościoła,
3 września 2007 roku, Metropolita
Lwowski kard. Marian Jaworski
przekazał relikwie św. abp. Józefa
Bilczewskiego, uzasadniając
następująco w dekrecie wydanym
we Lwowie 24 sierpnia 2007 roku:
„Na większą chwałę Bożą, na prośbę
ks. proboszcza parafii pw. Narodzenia
Matki Bożej przekazujemy relikwie
ś w. J ó z e f a B i l c z e w s k i e g o ,
arcybiskupa metropolity lwowskiego,
konsekratora w 1907 r. kościoła
parafialnego w Oleszycach. (...) Ufam,
że wytrwała modlitwa przy relikwiach
św. Józefa Bilczewskiego przyczyni
się do rozwoju życia religijnego
parafii, a tym samym uświęcenia jej
mieszkańców.”
W życiowej posłudze kapłana ujawnia
się ogromna troska o człowieka, naród,
ojczyznę. Jak sam pisze: „Życie,
stosunki rodzinne, społeczne,
polityczne, nastręczają każdemu
człowiekowi, od młodości, aż do deski
grobowej, różnych i licznych
sposobności, do ujawnienia,
praktykowania prawdziwej świętej
miłości ojczyzny.” Na pytanie: czego
dziś najbardziej narodowi potrzeba
odpowiada: „ludzi mądrych,
pracowitych, a przede wszystkim ludzi
uczciwych – świętych nam potrzeba!”
W swoich rozważaniach stwierdza, że:
„Fundamentem całego życia
społecznego winna być
sprawiedliwość, która nie krzywdzi
nikogo, czyli każdemu daje wszystko,
co się mu sprawiedliwie należy.”
Rządzący powinni kierować się

dobrem powszechnym, w myśl zasady,
że: „polityka jest tylko środkiem do
sprowadzenia sprawiedliwego ustroju
społecznego.” Jakże aktualnie brzmią
słowa: „Nie wyjeżdżajcie z kraju (...).
Kochajcie ziemię. Nie wypuszczajcie
jej z rąk za żadną cenę.”
Abp Józef Bilczewski, znawca
starożytnego świata, pasjonat
poznawania prawdy, formułuje
ponadczasowe refleksje na temat
wychowania. W listach pasterskich,
o znamiennych tytułach: „W sprawach
nauczania katechizmu” (1901), „Chleb
żywota” (1912), „Uczyć, uczyć,
uczyć” (1912), „Sumienie” (1914),
„O miłości ojczyzny” (1923), kładzie
nacisk na ogromną rolę
samowychowania.
W liście pasterskim, z 1918 roku, pt.
„Charakter” pisze: „Charakter bowiem
to silna wola ukształtowana własnym
wysiłkiem, która wsparta
uszlachetnioną wyobraźnią
i uczuciowością, kieruje się
niezłomnie w całym życiu zasadami
etycznymi.” Autor formułuje myśl
nadrzędną, że wychowanie
i samowychowanie jest jedyną
sensowną inwestycją, która wydaje
stokrotny owoc. Celem
samowychowania – konstatuje – jest
zdobycie pełni samodzielności,
odpowiedzialności i wolności. Warto
zatem sięgnąć do książek, listów
pasterskich, artykułów oraz
monografii poświęconych św. abp.
Józefowi Bilczewskiemu.
dr Maria Baran

Relikwie św. Józefa Bilczewskiego
w kościele pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Oleszycach
fot. Wiesław Baran
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Opowiem Wam historię…

T

a opowieść rozpoczyna się od
roku 1940, od pierwszej
wywózki polskich obywateli na
daleką Syberię podczas II wojny
światowej. Deportacje
i przemieszczenia Polaków w głąb
ZSRR odbywały się wówczas,
z przerwami w latach 1940-1941.
Lista osób wpisanych na nieludzką
ziemię nie miała końca; oficerowie,
prokuratorzy, sędziowie, osadnicy,
leśnicy, urzędnicy, bogaci chłopi…
Pozbawiono tych ludzi
narodowości, nakazywano przyjęcie
paszportu radzieckiego.
Mimo cierpienia, więzień, śniegów
Syberii, głodu, pracy w nieludzkich
warunkach Sybiracy z dumą
podkreślali, że są Polakami. To
właśnie zakazy jeszcze bardziej
mobilizowały ich do działania, do
pamięci o Ojczyźnie, która była ich
utraconą Matką, a oni sierotami
z utraconym dzieciństwem,
młodością. Jakże ważne stały się dla
nich wszystkich narodowe rocznice,
święta obchodzone w tajemnicy,
w strachu, ale z ciągłą nadzieją
i modlitwą na ustach.
Ważną i znaczącą rolę odegrały
wówczas polskie matki, kobiety
które uczyły swoje pociechy
wytrwałości, przebaczania, stały na
straży ogniska domowego, ale

i często patrzyły na ich choroby
i śmierć. W takiej chwili nie myślały
o sobie, oddawały to co miały tam
najcenniejsze - swoją miłość.
My dzisiaj, żyjąc w wolnej Polsce
myślimy o Tych „tułaczach”,
podziwiając ich odwagę, chęć życia,
człowieczeństwo. Mamy wobec
nich moralny obowiązek pamięci.
W naszej oleszyckiej społeczności
żyją ludzie, którzy przeszli przez
piekło zesłania, dając nam jeszcze
świadectwo tamtych czasów.
Takim przykładem jest pan Mikołaj
Szymoniak - Prezes Związku
Sybiraków w Oleszycach. Urodzony
w 1939 roku w powiecie lwowskim,
został deportowany z rodziną
w 1940 roku do Tawdy w obwodzie
swierdłowskim, następnie w 1942
roku został przesiedlony do
Dombarowki w obwodzie
czkałowskim. Do Polski wrócił
w kwietniu 1946 roku.
Pan Mikołaj Szymoniak, mimo
kłopotów zdrowotnym dał lekcję
historii uczniom jednej z klas
trzecich w Publicznym Gimnazjum
im. Orła Białego w Oleszycach.
Przybliżył uczniom historię rodziny,
swojego dziecięcego życia na
dalekiej zaśnieżonej Syberii. Lekcja
udzielona przez pana Szymoniaka
uświadomiła młodym ludziom, że

Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie
Adam Mickiewicz

życie „tułaczy” w tamtych czasach,
to nie bajka, która zawsze dobrze się
kończy, a droga usłana długimi
torami krwi i męczeństwa, to bolące
nogi i bolące serca.
Sybiracy z naszej miejscowości, co
roku spotykają się też na wspólnej
Wigilii. Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego wraz z panią
dyrektor Dorotą CzajkowskąGusztą i młodzieżą z niezwykłą
serdecznością goszczą Ich w szkole.
Podobnie było i w tym roku.
W styczniu spotkali się wspólnie
przy stole, by złożyć sobie życzenia,
podzielić się opłatkiem,
powspominać, wysłuchać
młodzieży w programie
artystycznym przygotowanym na tę
okoliczność.
Oleszyce - nasza mała Ojczyzna,
niech będzie chociaż małą cząstką na
mapie świata, pamięcią o tych
wszystkich, którzy przeszli przez
Golgotę zesłań w różne krańce
świata. Nie tylko podczas ważnych
uroczystości, rocznic, ale zawsze
póki są wśród nas i mogą nam o tym
zaświadczyć, bo każdy życiorys - to
opowiedziana inna historia,
ze wspólnym mianownikiemnieludzka ziemia, o której nie sposób
zapomnieć.
Bernadeta Brzyska

WOŁYŃ 1943 - PA MIĘTA MY!

W

historii każdego narodu są
takie chwile, o których nie
wolno zapomnieć. 70 lat temu
doszło do krwawych mordów.
Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
w latach 1943-45 zginęło ok. 100
tys. Polaków, zamordowanych przez
oddziały Ukraińskiej Powstańczej
Armii
i miejscową ludność
ukraińską. Na przełomie lutego
i marca w Oleszycach odbyły się
dwa spotkania, upamiętniające tę
tragiczną kartę polskiej historii.
8 lutego 2014 roku (sobota)
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Oleszycach odbyło się
spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem
Isakowicz-Zaleskim. Tematem
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spotkania było ludobójstwo
dokonane przez OUN-UPA na
Kresach Wschodnich, bieżąca
sytuacja na Ukrainie oraz promocja
nowej książki pt. „ Personalnik
obiektywny”. Autor wygłosił
godzinny wykład oraz odpowiadał
na pytania zadane przez
z a c i e k a w i o n y c h s ł u c h a c z y.
Ks. Isakowicz-Zaleski przedstawił
genezę zbrodni dokonanych przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności cywilnej, zamieszkującej
tereny należące kiedyś do II RP.
Podkreślał znaczenie słowa
„ludobójstwo” – niechętnie
używanego przez polskich
polityków.

gdyż kierowana jest także do
wrogich nam nacjonalistów.
Ks. Tadeusz zadał pytanie: gdzie
była wcześniej pomoc Polakom
mieszkającym na Ukrainie?
Słusznie stwierdził, że pomaganie
protestującym na Majdanie jest
zagrywką polityczną przed
zbliżającymi się wyborami. Nie
oznacza to, że nie należy ludziom
mieszkających na Kresach pomagać.
Po trwającym około godziny
wykładzie ks. Isakowicz-Zaleski
odpowiedział na pytania zebranych
słuchaczy.
http://dziennik.artystyczny-margines.pl

„Ludobójstwo oznacza zabijanie

niewinnych ludzi tylko, dlatego że
należą do danej narodowości” –
mówił duchowny. Nazywanie
ludobójstwa „czystkami etnicznymi
o znamionach ludobójstwa”,
„ konfliktem polsko-ukraińskim”
czy podobnymi określeniami jest nie
nazywaniem rzeczy po imieniu,
wręcz zakłamywaniem historii.
Ks. Isakowicz–Zaleski zgodnie
z tematyką spotkania odniósł się
między innymi do sytuacji
na Majdanie. Jego zdaniem to, co się
tam teraz dzieje wymknęło się spod
kontroli i zostało opanowane przez
banderowców, nawiązujących
głoszonymi przez siebie hasłami do
nacjonalizmu i zbrodniarza –
Stepana Bandery. Dziwi się także
polskim politykom, którzy w ogóle
nie dbają o mniejszości narodowe,
a na Ukrainę jadą ze względu
na zbliżającą się kampanię
wyborczą, wykrzykując przy okazji
„Sława Ukrainie, Herojam Sława”,
używane przez Ukraińską
Powstańczą Armię, która dążyła
w czasie II wojny światowej do
stworzenia ukraińskiego
społeczeństwa czystego etnicznie.
Duchowny zwrócił uwagę, że po raz
pierwszy popularyzacja haseł partii
Swoboda i jej lidera Ołeha
Tiahnyboka dzieje się tak blisko
p o l s k i e j g r a n i c y, z a l e d w i e
kilkanaście kilometrów od
Przemyśla. Pomoc dla Majdanu
w obecnym kształcie jest bezcelowa,

20 marca 2014 roku w Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury
w Oleszycach odbyło się spotkanie
młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej z dr. Tomaszem
Berezą – historykiem
z rzeszowskiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej. Impulsem do
zorganizowania tego spotkania była
P I E R W S Z A P L E N E R O WA
W Y S TAWA P O Ś W I Ę C O N A
LUDOBÓJSTWU NA KRESACH
II RZECZYPOSPOLITEJ, której
otwarcie miało miejsce 10 lipca
2013 roku w Warszawie na
Krakowskim Przedmieściu, a która
w miesiącu marcu stała obok
Ratusza w Oleszycach. Przedstawia
ona historię dwanaściorga dzieci
ocalonych z ludobójstwa,
ich bliskich i przyjaciół
we wspomnieniach opowiedzianych
po 70 latach. Zebrani mogli
wysłuchać niezwykle ciekawego
wykładu poświęconego
eksterminacji ludności polskiej na
Wołyniu oraz we Wschodniej
Małopolsce.
Dr Bereza przedstawił sytuację
ludności polskiej na Kresach
Wschodnich w 1943 roku oraz
porównał ją do wydarzeń na terenie
powiatu lubaczowskiego w 1944
i 1945 roku. Wspomniał
o zagładzie wsi Rudka, a także
mówił o zamordowanych
mies zkańcach Zabiałej,
Starego Sioła i Zalesia.
Ze względu na wiek osób
uczestniczących w spotkaniu
z prezentacji multimedialnej
jaką zaprezentował
dr Bereza, musiał usunąć
najbardziej drastyczne zdjęcia

– dowody zbrodni ukraińskich
nacjonalistów. Na zakończenie
zaapelował do zebranej młodzieży
o pomoc w dotarciu do żyjących
jeszcze świadków tamtych
wydarzeń.
Podsumowaniem tych spotkań niech
będą słowa Ewy Siemaszko –
autorki scenariusza wystawy,
wypowiedziane podczas jej
otwarcia: „Wołają z grobów, których
nie ma: zamordowani rodzice
ocalałych dzieci, woła ich
rodzeństwo, babcie i dziadkowie,
ciocie i wujowie, stryjowie
i stryjenki, kuzyni i kuzyneczki,
koleżanki i koledzy, dobrzy sąsiedzi
Ukraińcy, którzy ratowali przed
swymi zwyrodniałymi rodakami.
Wołają z miejsc, gdzie ich oprawcy
niegodnie zakopali, wołają
z popiołów i dymów, w które się
zamienili, wołają z rzek i studzien,
w których się rozpłynęli. Wołają
o pamięć, wołają o potępienie
zbrodni, wołają o jej sprawiedliwe
osądzenie. Wołają z tablic wystawy
i martwi, i żywi. Szukają miejsc,
gdzie żyli spokojnie i zgodnie ze
swymi ukraińskimi sąsiadami. Po
kilkudziesięciu latach starzy ludzie,
z wielkimi trudnościami, stawiają
krzyże w miejscach, gdzie była ich
wieś lub kolonia, gdzie nie ma
grobów. Przyjrzyjcie się Państwo
hekatombie wołyńskich
i małopolskich dzieci, wczuwając
w ich położenie, w ich sierocy los,
w jak strasznych okolicznościach
poczuli, że są Polakami, zanim
osiągnęli w pełni świadomość swej
narodowościowej przynależności,
jak wielkie poniżenie ich spotkało za
to, że są Polakami. Nie płaczcie nad
nimi, płaczcie nad tymi wszystkimi,
którzy nie chcą uznać i powiedzieć:
to było ludobójstwo. To losy tych
dzieci z tablic wystawy krzyczą:
ludobójstwo.”
Jolanta Habało-Zaniewicz
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22 Finał Wielkiej Orkiestr y Świątecznej Pomoc y
kwestowali w: Oleszycach,
Futorach, Nowej Grobli, Starym
i Nowym Dzikowie, Cewkowie,
Zalesiu, Dachnowie, Baszni Dolnej,
Wielkich Oczach i zebrali kwotę
16 720,12 zł. Kolejny raz została
uruchomiona przeogromna
aktywność tych, którzy orkiestrę
wspierają, którzy nie tylko dodają sił
i wiary w to, co robimy, ale sami
aktywnie włączają się w każde
dzieło, służące wszystkim
potrzebującym.
Koncert był też tzw. „kropką nad i”,
ponieważ mogły w nim wystąpić
dzieci ze wszystkich szkół
i przedszkoli, prezentując swoje
zdolności i umiejętności.
12 stycznia br. w hali widowiskowosportowej przy Szkole Podstawowej
w Oleszycach odbył się Koncert
Noworoczny z okazji 22 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tym razem orkiestrze
przyświecał cel wyrażony hasłem
„Na ratunek, na zakup
specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej
i opieki medycznej seniorów”.
Koncert zorganizowany przez
nauczycieli naszej szkoły, przy
wsparciu władz, gminy
i zaprzyjaźnionych placówek
wieńczył akcję zbierania pieniędzy
do puszek oraz był sposobem na
swoiste wyrażenie poparcia dla
działalności fundacji.
Sztab WOŚP przy SP Oleszyce
zrzeszył 45 wolontariuszy, którzy
Ponadto w programie znalazło się
miejsce dla koncertu zespołów
Fonsito z Rzeszowa i Oleszyckich
Królewiczów BigBitu.
Gorące podziękowania kierujemy
do służb, dzięki którym zbiórka do
puszek była bezpieczna, do
rodziców za olbrzymią dawkę
optymizmu, do wolontariuszy za
wytrwałość mimo zimowej pogody
i do wszystkich mieszkańców naszej
gminy, i okolicznych
zaprzyjaźnionych ze Sztabem
miejscowości za kolejne bycie
razem, kosmiczną energię,
a przede wszystkim za radość.
Szef sztabu
Teresa Pruchnik
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Koncer t kolęd i pastorałek

W

piątkowy wieczór,
17 stycznia br. w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Oleszycach
odbył się koncert kolęd i pastorałek
pod hasłem „Daj się zakolędować”!
Podczas tego wieczoru licznie
zebrana publiczność miała
przyjemność zobaczyć na scenie
zespół muzyki dawnej „Vox Angeli”
z Rzeszowa, który zaprezentował
tradycyjne kolędy podkarpackie.
Każdy z uczestników otrzymał
od zespołu śpiewniczek kolędowy,
co umożliwiło wspólny śpiew.
Po występie gości scena należała już
do zespołów z terenu gminy
Oleszyce. Pierwszym z lokalnych
zespołów, który zaprezentował się
w repertuarze kolędowym, był
oleszycki chór pod kierownictwem

pana Mariana Olejarza, wraz
ze scholą siostry Stanisławy. Grupa
przedstawiła dwie nastrojowe kolędy,
których dźwięki wypełniły całą salę,
za co publiczność nagrodziła artystów
gromkimi brawami. Następnie
na scenie wystąpił zespół „Epifania”
z Zalesia, który zaprezentował
kompilacię 3 kolęd zagranych
zaledwie na kilku akordach
gitarowych.
Tuż po nich na
scenę wszedł
ostatni już
z e s p ó ł
o nazwie
„ M i m o
wszystko”,
k t ó r y
najpierw
wykonał dwa

utwory, a następnie wraz z całą
publicznością zaśpiewał kilka
tradycyjnych kolęd.
Na zakończenie, występujący
z zespołami młodzieżowymi,
ks. Jerzy Frankiewicz udzielił
wszystkim uczestnikom błogosławieństwa.
Anna Pracało
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Ferie zimowe i pokaz iluzjonist y

P

odczas tegorocznych ferii
zimowych Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Oleszycach
przygotował wiele atrakcji dla
dzieci, spędzających czas wolny
od szkoły w naszej gminie.
W pierwszym tygodniu, dzieci
uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, tworząc wycinanki,
wyklejanki i rysując, a także
słuchając bajek czytanych przez
opiekuna. Zajęcia były bogate także
w zabawy ruchowe i muzyczne karaoke.
W sobotę 22 stycznia, odbył się
długo wyczekiwany pokaz Mistrza
Iluzji Łukasza Podymskiego młodego, zdolnego iluzjonisty,
dwukrotnego laureata Mistrzostw
Polski w sztukach magicznych.
Łukasz Podymski prezentuje efekty,
które bawią i zadziwiają dorosłych
i dzieci. Jego występ, przed licznie
zgromadzoną publicznością, był
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pełen humoru, dobrej zabawy
i profesjonalnych efektów
iluzjonistycznych, a wspólny udział
dzieci i dorosłych w sztukach
magicznych dał gwarancję dobrej
zabawy i niezapomnianych wrażeń.
Podczas drugiego tygodnia ferii
dzieci uczestniczyły w zajęciach
organizowanych przez pracownika
świetlicy, a były to między innymi
zajęcia plastyczne, układanie puzzli,
gra w
szachy oraz inne gry
planszowe.
Na zakończenie ferii, w sobotę
1 lutego, odbył się bal karnawałowy
dla dzieci w wieku szkolnym,
na który wcześniej, uczestnicy
samodzielnie wykonali maski
i dekorację sali. Bal był bogaty
w tańce i zabawy, a utracona podczas
balu energia, uzupełniona została
przez poczęstunek.
Zajęcia dla dzieci zorganizowały
także świetlice, znajdujące się

na terenie gminy, by te mogły
spędzić aktywnie czas podczas ferii
zimowych.
Głównym punktem zajęć było
tworzenie laurek z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Dodatkowo dzieci brały
udział w zajęciach plastycznych,
podczas których używały różnych
technik malowania, wycinania,
collage, rysowania na papierze
ściernym i podkładzie z kaszy,
decoupaqe i innych. Opiekunowie
organizowali czas najmłodszym
także poprzez różne gry logiczne
i sprawnościowe, układanie puzzli,
zajęcia kulinarne. W wielu
świetlicach, na zakończenie ferii
dzieci bawiły się podczas dyskotek
i balów karnawałowych.
Anna Pracało

Coroczny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

P

alma wielkanocna jest jednym
z ważniejszych symboli
wiosennych świąt nierozerwalnie
związanych z Niedzielą Palmową.
Dawniej wykonywano je z zielonych
gałązek, gdyż symbolizowało to
życie, siły witalne, radość i coroczną
odnowę roślin. Wierzono również, że
palmy posiadały dobroczynne
właściwości. Osiągały je dzięki
gałązce wierzbowej, która o tej porze
obsypywana jest pięknymi,
srebrnymi baziami. W religii
chrześcijańskiej gałązki palmy
symbolizowały zmartwychwstanie
i nieśmiertelność duszy, nawiązując
do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
Tradycyjne palmy zdobione były
zielonymi roślinami np.: cisowymi,
gałązkami borówek, bukszpanem itp.
Dodawano sztuczne lub suszone
kwiaty oraz zdobiono wstążkami.
Z kolorowymi palmami należy pójść
do kościoła w celu ich poświęcenia.
Dziś rzadko wykonuje się palmy
własnoręcznie, można je kupić
w każdym sklepie. Dlatego, aby
popularyzować tradycje
wykonywania palm wielkanocnych
szkoła nasza organizuje konkurs na
najładniejszą palmę wielkanocną.
Ma on na celu pogłębić więzi
z regionem, kultywować znaczenie

tradycji, utrwalić
wiedzę na temat
symboliki i ważności
palm w obrzędowości
ludowej oraz
pobudzić aktywność
twórczą.
Uczestnikami
konkursu są dzieci,
młodzież, osoby
indywidualne, twórcy
z r z e s z e n i
i niezrzeszeni.
Rozstrzygnięcie
tegorocznego
konkursu miało
miejsce 8 kwietnia 2014 r. podczas
uroczystości szkolnej, w której wzięli
udział m.in.: Józef Michalik- Starosta
Powiatu Lubaczowskiego, Andrzej
Gryniewicz – Burmistrz MiG
Oleszyce, Waldemar Cisek –
Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce,
dyrektorzy szkół i kierownicy
jednostek organizacyjnych z terenu
miasta i gminy Oleszyce oraz wielu
zaproszonych gości.
Artyści – twórcy palm rywalizowali
ze sobą w kilku kategoriach:
W kategorii „Przedszkola”:
Nagrodę główną zdobyła grupa
„6 – latków”z Samorządowego
Przedszkola w Oleszycach – opiekun
Irena Sopel.
Wyróżnienie: „3 – 4 latki”
z Samorządowego Przedszkola
w Oleszycach – opiekun Anita
Birnbach.
Wy r ó ż n i e n i e : „ 4 – 5 ” l a t k i
z Samorządowego Przedszkola
w Oleszycach – opiekun Wiesława
Kornaga.
Wyróżnienie: oddział przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Zalesiu –
opiekun Józefa Buczko.
W kategorii klas I – III:
Nagrodę główną przyznano uczniom
klasy III b ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Oleszycach –

wych. klasy Elżbieta Nawrot.
Wyróżnienie: klasa I i II Szkoła
Podstawowa w Zalesiu – wych.
Maria Nadworna.
Wyróżnienie: klasa III Szkoła
Podstawowa w Zalesiu – wych.
Barbara Karkut – Szarawa.
Wyróżnienie: klasa II b Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Oleszycach – wych. klasy Alicja
Wójciak.
W kategorii klas IV – VI:
Nagroda główna dla ucznia klasy VI b
ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Oleszycach – Bartłomieja
Hypiaka.
Wyróżnienie: uczeń klasy V Szkoła
Podstawowa im gen. Kustronia
w Starych Oleszycach – Tomasz
Hajduk.
Wyróżnienie: uczeń klasy IV Szkoła
Podstawowa im gen. Kustronia
w Starych Oleszycach – Wojciech
Hajduk.
Wyróżnienie: uczennica klasy IV
Szkoła Podstawowa w Zalesiu –
Honorata Węgrzyn.
W kategorii świetlice:
Nagrodę główną wywalczyła
świetlica z Suchej Woli – opiekun
Elżbieta Igras.
Wyróżnienie: świetlica z Nowej
Grobli – opiekun Teresa Leśko.
Wyróżnienie: świetlica z Futor –
opiekun Anna Hypiak.
Wyróżnienie: świetlica z Zabiałej –
opiekun Jolanta Świstowicz.
Uroczystość uświetniły występy
uczniów naszej szkoły. Dzieci tańcem
i piosenką świetnie bawiły widownię,
a panie zrzeszone w kołach gospodyń
po zaprezentowaniu swoich
wyrobów, zaprosiły uczestników do
degustacji. Dziękujemy
mieszkańcom gminy za aktywny
udział w konkursie, gratulujemy
zwycięzcom i zapraszamy za rok.
Teresa Pruchnik
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Wieczór Kobiet

D

zień kobiet to święto
szczególne, będące wyrazem
szacunku dla kobiet. W wielu
krajach, w tym w Polsce,
mężczyźni wręczają wtedy Paniom
kwiaty, drobne upominki, dlatego
też pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach przy wsparciu
Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
przygotowali z tej okazji coś
specjalnego.
W sobotnie popołudnie 8 marca br.
w sali widowiskowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach odbyło się spotkanie
poświęcone Paniom, nazwane
przez organizatorów „Wieczorem
Kobiet”. Uroczystość otworzył
pan Andrzej Gryniewicz burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce, który
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w krótkiej przemowie przywitał
licznie zgromadzone Panie oraz
złożył życzenia z okazji ich święta.
Wieczór zaczął się blokiem
wykładowym, który rozpoczęła
pani Teresa Pracało - położna
z wieloletnim stażem, opowiadając
o profilaktyce raka piersi i szyjki
macicy, a także udzielając
instruktażu badania piersi.
W kolejnym wystąpieniu pani
Anna Antonik, z poradni
dietetycznej „Dobra Dieta”,
przedstawiła prezentację na temat
zdrowego odżywiania – doradzała,
co warto jeść, czego unikać oraz
jakie produkty spożywcze sprawią,
że będziemy czuli się lepiej.
W ostatnim wykładzie pani
Małgorzta Staniuk opowiedziała
o firmie kosmetycznej Mary Kay.

W krótkim wystąpieniu
przybliżyła idee jej przyświecające
oraz sposób dystrybucji
kosmetyków.
Po części wykładowej, na scenie
wystąpił zespół muzyczny
Remedium. Członkowie zespołu
zagrali kilka utworów
dedykowanych zgromadzonym
Kobietom. Po koncercie nastąpiła
krótka przerwa, podczas której
zgromadzone na sali Panie mogły
skorzystać z porad ekspertek,
a także z proponowanych przez nie
zabiegów - badania analizatorem
składu ciała, porad
wizerunkowych i makijażowych,
a także zabiegów na dłonie.
Dodatkowo Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w Nowej Grobli
i
Z a l e s i u
przygotowały dla
uczestniczek słodki
poczęstunek.
Po przerwie, na
scenie pojawiła się
grupa dzieci,
z pokazem Zumba
Kids Junior i Zumba
Kids, na koniec zaś
wystąpiła grupa
kobiet z pokazem
Zumba Fitness. Całą
prezentację
przygotowała pani
Milena Leja z Kubu
Fitness Batuka.
Po fantastycznym

występie, przyszedł czas na długo
wyczekiwany pokaz mody
przygotowany przez pracowników
wypożyczalni sukienek Modnisia.
Modelki - amatorki
zaprezentowały 12 kreacji
dostępnych
w wypożyczalni.
Publiczność
nagrodziła ich
występ gromkimi
brawami. Makijaż
modelek został
przygotowany
przez wizażystkę panią Dorotę Pilip,
a cały występ
koordynowała
właścicielka
wypożyczalni pani Magdalena
Nieckarz.
Ostatnim punktem programu było
losowanie nagród. Do zdobycia
było wiele cennych upominków,
m.in. karty podarunkowe na
zabiegi kosmetyczne, zestawy
kosmetyków, bony na sesje
zdjęciowe i makijaż, zestaw win,
suszarka, prostownice, kupony na

darmową konsultację dietetyczną,
karnety na zumbę oraz wiele
innych.
Zarówno organizatorzy, jak
i uczestnicy uważają ten wieczór za
owocny i udany. Sala pękała

w szwach, a każda z Pań
opuszczała budynek ośrodka
kultury uśmiechnięta i pełna
wrażeń.
„Wieczór kobiet” nie mógłby się
odbyć, gdyby nie hojność i pomoc
s p o n s o r ó w. S e r d e c z n i e
dziękujemy paniom Stanisławie

i Annie Juźko z salonu fryzjerskokosmetycznego F&K, pani Annie
Antonik z poradni dietetycznej
„Dobra Dieta”, pani Milenie Lei
z Klubu Fitness Batuka, pani
Dorocie Pilip prowadzącej bloga
GlamDiva.pl, pani
Paulinie Elceser,
prowadzącej działalność
fotograficzną, sklepowi
„1000win”, a także
firmom: Pharmaceris,
Pollena Ostrzeszów
i Zdrovit.
Ponadto organizatorzy
dziękują osobom, które
pomogły bezpośrednio
przy organizacji
uroczystości: pani
Magdalenie Nieckarz
z wypożyczalni sukienek
Modnisia, pani Małgorzacie
Staniuk z firmy Mary Kay, pani
Teresie Pracało, zespołowi
Remedium i Paniom z Kół
Gospodyń Wiejskich w Zalesiu
i Nowej Grobli.
Anna Pracało
fot. Paulina Elceser
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Co słychać w szkole?

K

ażda szkoła swoją pracę opiera
na ściśle określonych
założeniach, na „ programach”
opracowanych przez ministerstwo
edukacji. Jednak nauczyciele widząc
potrzeby uczniów starają się
wychodzić naprzeciw ich potrzebom
i poszerzają oferty szkoły. tworząc
programy innowacyjne, kółka
zainteresowań i dodatkowe zajęcia
sprzyjające rozwojowi dzieci.
Szkoła Podstawowa w Starych
Oleszycach oferuje wiele takich
zajęć. Warto zaprezentować choć
kilka z nich. Uczniowie rozwijają
swe zainteresowania taneczne na
kółku tanecznym, a swoje
osiągnięcia chętnie prezentują na
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apelach szkolnych. Zagorzali
sportowcy doskonalą się na kółku
piłki nożnej i badmintona. Najstarsi,
uczniowie klasy VI redagują gazetkę
szkolną, w której uczą się
przygotowywać ciekawe
informacje, przeprowadzają
wywiady i reportaże. W szkole
funkcjonuje Szkolna Kasa
Oszczędności, dzięki której
uczniowie oszczędzają swoje
kieszonkowe i uczą się zarządzać
własnymi oszczędnościami.
Szkolny opiekun przygotowuje
konkursy związane z SKO, a bank
PKO Bank Polski sponsoruje drobne
upominki. Już dzieci 5,6-letnie biorą
udział w różnych programach.

Uczą się jak dbać o własne zdrowie,
jak zdrowo się odżywiać
i przygotowywać zdrowe przekąski
poprzez udział w innowacji
,,Owocowy dzień”. Uczestniczą
w programie SANEPID-u ,,Czyste
powietrze wokół nas’’ i wraz
z 3,4-latkami w programie
,,Kubusiowi przyjaciele natury’’.
Efekty pracy nauczycieli nie są
widoczne w 5 minut. Potrzeba wielu
lat i wsparcia rodziców, i środowiska
lokalnego, aby zaszczepione
w dzieciach nawyki i przekazana
wiedza przyniosły pożądane efekty.
Monika Kisała

Mam talent

9

marca br. w sali widowiskowej
Miejsko–Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleszycach odbył się
II Przegląd Twórczości Dziecięcej
,,Mam Talent”.
W finale wzięło udział
18 uczestników w wieku od 6 do
13 lat, którzy zaprezentowali się
w 8 aranżacjach artystycznych
z różnych kategorii (śpiew, taniec,
karate). Ocenie podlegała
znajomość i przedstawienie
utworów, sposób zaprezentowania
siebie, dobór stroju i wrażenie
ogólne.
Jury w składzie:
1. Monika Jezuit – instruktor tańca;
2. Łucja Joniec – instruktor zajęć
teatralnych;
3. Adam Woszczak – nauczyciel

muzyki - wyłoniło zwycięzców.
I miejsce zajęli: uczniowie z klasy II A
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach za wykonanie tańca
Zumba (Justyna Stec, Amelia Sopel,
Angelika Wójcik, Izabela Maciąg,
Aleksander Puka, Radosław
Butyński, Ksawery Bednarz, Tomasz
Zadworny);
II miejsce: Jakub Lorenc i Ksawery
Bednarz za pokaz karate;
III miejsce: Izabela Maciąg za
zaśpiewanie utworu Eweliny
Lisowskiej pt. „W stronę słońca”.
Na zakończenie gościnnie wystąpiła
Alicja Jezuit, która zaprezentowała
piosenkę pt. „Lipka – z tamtej strony
jeziora”.
Wszyscy wykonawcy, którzy wzięli
udział w konkursie otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury w Oleszycach.
Nad organizacją i przebiegiem
przeglądu czuwała pani Anna
Gryniewicz dyrektor MGOK, która
przywitała uczestników i wszystkich
przybyłych gości, a całość prowadziła
pani Anna Pracało - pracownik
ośrodka kultury.
Wszystkim uczestnikom – gorąco
gratulujemy!
Do zobaczenia i usłyszenia
w kolejnej, trzeciej edycji „Mam
Talent” - już w październiku!
Anna Gryniewicz
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Dzień Babci i Dziadka w naszej gminie

D

zień Babci i Dziadka
to wyjątkowe święta, jedne
z najmilszych i najsympatyczniejszych w kalendarzu. Nie
zapomnieli o tym najmłodsi
wychowankowie i uczniowie,
uczęszczający do przedszkoli oraz
miejscowych szkół, a także do
ośrodka kultury. Właśnie z tej okazji
przygotowali wspaniałe występy,
poprzez które chcieli wyrazić swoją
miłość, wdzięczność i szacunek
kochanym Babciom i Dziadkom. To
przecież od Nich wnuki otrzymują
wiele ciepła i dobra, za które warto
i trzeba dziękować.
W tym wyjątkowym dniu dzieci
wcieliły się w rolę aktorów, tancerzy
i piosenkarzy. Pomimo tremy
związanej z występami,
uroczystości wypadały pięknie.
Występujący otrzymali gromkie
brawa, a Babcie i Dziadkowie byli
dumni ze swych wnuków. Były to
wspaniałe spotkania, pełne
wzruszeń, serdeczności, radości,
uśmiechu i wspólnej zabawy.
Dzień Babci i Dziadka w Szkole
Podstawowej w Futorach

Dzień Babci i Dziadka to
najpiękniejsze dni w roku, w których
wnuki chcą pokazać Im, jak są
kochani i ważni w ich życiu.
6 lutego 2014 r. o godz. 11:00
w Szkole Podstawowej w Futorach
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Zaproszeni goście
licznie zjawili się, by wziąć udział
w obchodach tego święta. Wnuki
wyraziły miłość i wdzięczność za ich
serce. Zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie, wokalne
oraz aktorskie w inscenizacji
wiersza J. Brzechwy „Rzepka”.
Wręczyły wykonane własnoręcznie
upominki, złożyły życzenia.
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Do życzeń dołączyli się dostojni
goście, tj. pan Andrzej Gryniewicz
burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
o r a z p a n Wa l d e m a r C i s e k
nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce.
Miłe spotkanie uwieńczyło gromkie
STO LAT, kawa i pyszne ciasta.
Ewa Dubanik

zaangażowaniem podeszły do
całego przedstawienia. Maluchy,
składając życzenia ofiarowały
pięknem, duże serca swoim
dziadkom i zaprosiły ich na
poczęstunek. Na twarzach
d z i a d k ó w, j a k i o b e c n y c h
z tej okazji rodziców, było widać
wzruszenie.
Elżbieta Ozimek
Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej
w Starych Oleszycach

Dzień Babci i Dziadka w Szkole
Podstawowej w Oleszycach
Dzień Babci i Dziadka w wyjątkowy
sposób obchodzony jest, co roku
przez odział przedszkolny przy SP
w Oleszycach. W tym roku
przedstawienie zaplanowano na
16 stycznia. Dzieci w „pocie czoła”
przygotowały się do spotkania
z Dziadkami, starając się uczcić Ich
święto tak, jak potrafiły najlepiej.
Gości, powitała pani dyrektor Agata
Adamska, jednocześnie składając
życzenia Babciom i Dziadkom.
Dzieci wraz z panią Elżbietą Ozimek
przywitały wszystkich obecnych
piosenką „Dzień dobry” i „Płynie
Wisła” oraz zatańczyły „Trojaka”,
a także „Kujawiaka” i „Kalinkę”.
Babcie i Dziadkowie to szczególnie
ważne osoby, w życiu dziecka,
kojarzą się z ciepłem i miłością
dlatego dzieci z pełnym

Każdy z nas miał lub ma babcię
i dziadka. To oni nas tulą,
rozpieszczają i spełniają nasze
zachcianki. Z nimi związane są
ciepłe wspomnienia z dzieciństwa.
Dzień Babci i Dziadka w szkole to
spore przedsięwzięcie, wymaga
zaangażowania wielu osób. Jednym
z zadań szkoły jest kształtowanie
szacunku, wdzięczności i dobrych
relacji z bliskimi. Tradycyjnie
końcem stycznia dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniowie klas 1-3
wraz z dyrekcją i wychowawcami
zaprosili babcie i dziadków
na spotkanie z okazji ich święta.
Nasi goście, jak, co roku chętnie
przybyli w liczbie około stu osób.

Wszyscy mieli tremę, ale kilka
uśmiechów, miłe słowa i laurki od
wnuków stworzyły sympatyczną
atmosferę. Nasze najmłodsze dzieci
3,4-latki pod opieką pani Justyny
Broś chętnie śpiewały i zachęcały do
ruchu. Nieco starsze przedszkolaki
5,6-latki pod opieką pani Moniki
Kisały i Ewy Kocaj bawiły gości
wierszykami i piosenkami.
Uczniowie klas 1-3 wystąpili
bardziej dojrzale. Przygotowani
przez panią Genowefę Sobków,
Elżbietę Rydzik i Marię Hołubek
recytowali wiersze, śpiewali
piosenki i zaprezentowali się
w skeczu o dziadkach. Zespół
,,Trzynastka’’ przygotowany przez
pana Tomasza Jezuita zatańczył
polkę.
Wi d z i e l i ś m y z a d o w o l e n i e
i wzruszenie naszych gości. Dzieci,
szczególnie przedszkolaki były
szczęśliwe, że mogły pokazać swoje
przedszkole. Babcie i Dziadkowie
oglądali kronikę szkoły
i wspominali dawne szkolne czasy
przy filiżance kawy i ciasteczku.
Mamy nadzieję, że już za rok
spotkamy się z nimi ponownie.
Monika Kisała

Gryniewicz dyrektora MGOK
w Oleszycach, powitała pani Ewa
Piotrowska dyrektor przedszkola.
Zaproszeni goście mięli
przyjemność obejrzeć część
artystyczną wykonaną przez
przedszkolaków. Grupa najmłodsza
pod opieką pani Anity Birnbach
przygotowała przedstawienie pt.
„Prezenty dla babci i dziadka”.
Grupa średniaków z panią Wiesławą
Kornagą jasełka pt. „Przybieżeli do
Betlejem”. Natomiast grupa
starszaków pod kierunkiem pani
Ireny Sopel jasełka pt. „Wśród
nocnej ciszy”.
Dzieci złożyły życzenia oraz
wręczyły samodzielnie
przygotowane kwiatki i laurki.
Na gości czekał poczęstunek,
pamiątkowe zdjęcia i wspólne
kolędowanie. Podczas spotkania
panowała miła i serdeczna
atmosfera, aż żal było kończyć.
Anita Birnbach
Występ teatrzyku dziecięcego
„Wesoła Gromadka” z MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach

Dzień Babci i Dziadka
w Samorządowym Przedszkolu
W Oleszycach

Niech nam żyją wszystkie Babcie
i Dziadkowie też - takie było motto
spotkania, w niedzielne popołudnie
2 lutego br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Oleszycach.

Adresatami składanych życzeń,
a także występów były Babcie
i Dziadkowie z okazji Ich święta.
W pierwszej kolejności
zaprezentowała się młodsza grupa
teatralna w pełnej humoru
i dziecięcego wdzięku inscenizacji
wiersza Juliana Tuwima pt.
„Rzepka”. Starsza grupa teatralna
natomiast przedstawiła „Bajkę
o małpce”, której główna bohaterka,
zbuntowana i poszukująca własnej
drogi życiowej Tita odkrywa
i docenia wartość rodziny.
Występujące dzieci z teatrzyku
„Wesoła Gromadka” nagrodzone
zostały książkami, ufundowanymi
przez Stowarzyszenie „Czas na
pomoc” w Oleszycach, słodkimi
upominkami zakupionymi przez
ośrodek kultury i drożdżówkami
podarowanymi przez piekarnię
Krystyny Sopel.
W drugiej części programu wystąpił
chór, działający przy parafii
Narodzenia N.M.P. w Oleszycach,
pod kierownictwem pana Mariana
Olejarza. W święto Matki Boskiej
Gromnicznej, ostatni dzień
kolędowania, chór wykonał
najbardziej znane i lubiane kolędy,
i pastorałki polskie opatrzone
lirycznym komentarzem
s. Stanisławy. Kilka ostatnich kolęd
zostało zaśpiewanych wspólnie
przez wszystkich uczestników
spotkania.
Dzieciom z teatrzyku „Wesoła
Gromadka” akompaniował pan
Adam Woszczak. Scenografię
przygotowały: Anna Pracało,
Magdalena Bąk i Łucja Joniec.
Stroje - Agnieszka Matyaszek, Łucja
Joniec oraz Rodzice. Program
opracowała, przygotowała
i prowadziła Łucja Joniec.
Łucja Joniec

Kochamy nasze Babcie i Dziadków też…
w Dniu Babci i Dziadka życzenia im
składamy…

W myśl tych słów w dniu 17 stycznia
br. do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleszycach przybyli:
Babcie i Dziadkowie, na
przygotowaną przez pracowników
i wychowanków Samorządowego
Przedszkola w Oleszycach
uroczystość z okazji Ich święta.
Zaproszonych gości, pana Andrzeja
Gryniewicza burmistrza MiG
Oleszyce oraz panią Annę
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Turniej Wiedz y Pożarniczej
12 marca br. w Miejsko–Gminnym
Ośrodku Kultury w Oleszycach
odbył się finał eliminacji gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom", którego organizatorami
byli: Zarząd Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Oleszycach
oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Oleszyce.
Rywalizacja toczyła się w dwóch
grupach: szkoły podstawowe
i gimnazjalne.

Nad prawidłowym przebiegiem
eliminacji czuwała Komisja
Konkursowa w składzie:
1.dh Andrzej Osuch –
przewodniczący
2. dh Piotr Janowski – sekretarz
3. dh Jan Przyszły – członek.
Finaliści otrzymali nagrody
rzeczowe, ufundowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce.
Zwycięzcy poszczególnych grup
będą reprezentowali gminę
Oleszyce w eliminacjach
powiatowych.

W wyniku rozgrywek finałowych
kolejność zajętych miejsc
przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła
podstawowa)
1. Wiktor Czereczon - Szkoła
Podstawowa w Zalesiu
2. Jakub Jucha - Szkoła Podstawowa
w Zalesiu
3.Piotr Woszczak– Szkoła
Podstawowa w Starych Oleszycach.
II grupa wiekowa (gimnazjum)
1. Wiktor Brudniak
2. Kamil Linek
3. Marcin Dyś.
Jan Przyszły

X VII Młodzieżowe Mistrzost wa Polski w Warcabach Klasycznych

W

dniach 28 lutego - 2 marca br.
w Horyńcu Zdroju odbyły się
XVII Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Warcabach Klasycznych.
W turnieju brały udział ekipy z całej
Polski .
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Naszą gminę reprezentowało
Stowarzyszenie Gier Umysłowych
„CZARNI” przy MGOK
w Oleszycach w składzie:
dziewczyny w kategorii do lat 13
(Jagoda Błaż i Julia Borowiec)
i chłopcy do lat 10
(Maksymilian Warcaba,
Radosław Butyński,
Jakub Błaż, Eryk
Kopciuch i Damian
Butyński). Nasi
z a w o d n i c y, k t ó r z y
pierwszy raz uczestniczyli
w imprezie tej rangi
spisali się bardzo dobrze.
Wśród dziewczyn
w swojej kategorii Julia
Borowiec zajęła
11 miejsce, a Jagoda Błaż 14, natomiast wśród
chłopców bardzo dobre,
bo 8 miejsce zajął Jakub

Błaż, 9 - Maksymilian Warcaba,
13 - Radosław Butyński, 14 - Eryk
Kopciuch i 15 - Damian Butyński.
Równolegle (28 lutego) odbyły się
VII Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Warcabach Klasycznych
w Grze Błyskawicznej tutaj nasi
zawodnicy otarli się o podium,
w kategorii do lat 10 chłopców
znakomite 4 miejsce zajął Radosław
Butyński, 5 - Eryk Kopciuch,
12 - Damian Butyński, 14 - Jakub
Błaż, a 16 - Maksymilian Warcaba,
wśród dziewczyn 12 była Jagoda
Błaż, a 13 - Julia Borowiec.
Życzymy naszym młodym
zawodnikom dalszych sukcesów
w tej pięknej grze, która uczy
i pomaga w logicznym myśleniu.
Zapraszamy wszystkich chętnych na
treningi w każdy piątek o godz.
18:00 w MGOK w Oleszycach.
Arkadiusz Butyński

I Półmaraton Olesz yce - zimow y bieg po lesie

9

lutego 2014 r. odbył się
„I Oleszyce Półmaraton”.
W zawodach tych wzięło udział
94 biegaczy i biegaczek. Wśród
mężczyzn najlepszy okazał się
Damian Dziewiński z Sanoka, który
21 kilometrów przebiegł w jedną
godzinę i 16 minut. Wśród pań zaś
Magdalena Musialik z Rzeszowa
z czasem 1:41:53.
Pierwszy „Oleszyce Półmaraton”
rozpoczął się o godzinie 11:00.
Zawodnicy wystartowali z okolic
Leśniczówki Zabiała. Mieli do
przebiegnięcia dokładnie 21,097 km.
Biegaczom dopingowali licznie
zgromadzeni kibice. Wśród
zgromadzonych na mecie biegu
pojawiły się między innymi rodziny
p ó ł m a r a t o ń c z y k ó w, a t a k ż e
burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
Andrzej Gryniewicz.
W zawodach wzięło udział wielu
zawodników z terenu województwa
podkarpackiego. Mogliśmy ujrzeć
w akcji biegaczy z między innymi
Krosna, Tarnowa, Sanoka czy
Rzeszowa.

Po zawodach biorący udział, a także
kibice byli częstowani ciepłym
posiłkiem. Wielu korzystało
z możliwości grillowania.
Złożono podziękowania
pracownikom nadleśnictwa, którzy
zadbali o to, aby trasa biegu była
odśnieżona, członkom
stowarzyszenia „Czas na pomoc”,
a także wszystkim wolontariuszom,
którzy przyczynili się do tego, aby
ten bieg mógł się odbyć.
Wyniki:
Mężczyźni:
1.Damian Dziewiński (Sanok)
1:16:27
2.Stanisław Ważny (Lubaczów)
1:16:55
3.Mateusz Rawski (Lubaczów)
1:19:08
Kobiety:
1.Magdalena Musialik (Rzeszów)
1:41:53
2.Marta Oronowicz (Jarosław)
1:51:09
3.Anna Mączka (Rzeszów) 1:54:46

Klasyfikacja grupowa:
1. Jarosławskie Sokoły 4:45:48
- Marta Oronowicz
- Robert Kozdrowicki
- Jacek Maślanka
2. Śmigające Zające 5:06:10
- Magdalena Musialik
- Tomasz Zając
- Grzegorz Ziemba
3. Wodnik Team Rzeszów 5:09:37
- Magdalena Grabowska
- Marcin Bogusz
- Leszek Szela
Najmłodszym zawodnikiem był
Paweł Chomyszyn (rok urodzenia
1996). Organizatorzy przyznali
również nagrodę dla „18-stolatki
z największym doświadczeniem”,
która powędrowała do pani Renaty
Grabskiej. Pani Renata ma na swoim
koncie ponad 440 biegów. „Pełen
szacun!” - śmiało mówią
organizatorzy o utytułowanej
biegaczce.
www.zlubaczowa.pl
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III Amatorski Turniej Kosz ykówki

W

sobotę 22 lutego br., w hali
widowiskowo-sportowej
w Oleszycach, odbył się
III Amatorski Turniej Koszykówki
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce. W turnieju wzięło udział
5 zespołów - Czarni Oleszyce,
Tradycja i Smak Stare Oleszyce,
JLB Przerwa, Gill Gang i FC Nygusy
z Oleszyc.
Turniej otworzył pan Andrzej
Gryniewicz - burmistrz Miasta
i Gminy. W krótkim przemówieniu
przywitał wszystkich obecnych zarówno graczy jak i kibiców.
Drużyny rozgrywały mecze
systemem każdy z każdym.
Zwycięzcą turnieju została drużyna
Czarnych Oleszyce, która w całym
turnieju straciła punkty tylko z grupą
FC Nygusy, remisując 17-17.
Drużyna Tradycja i Smak Stare
Oleszyce, przegrywając jedyny
mecz ze zwycięzcami turnieju,
ulokowała się na miejscu drugim.
Trzecie miejsce w tych rozgrywkach
przypadło drużynie JLB Przerwa.
Na zakończenie turnieju Burmistrz

pogratulował wszystkim
zawodnikom ciekawych rozgrywek
i wręczył pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, a zwycięska
drużyna otrzymała także puchar.
Sędzią głównym turnieju był pan
Piotr Biały, a opiekę medyczną
sprawował pan Konrad Czerwiec.

Organizatorami turnieju byli
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Oleszycach.
Klasyfikacja końcowa:
1. Czarni Oleszyce
2. Tradycja i Smak Stare Oleszyce
3. JLB Przerwa
4. Gill Gang
5. FC Nygusy.
Anna Pracało

III Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olesz yce

W

sobotni poranek 1 lutego br.,
w hali widowiskowosportowej w Oleszycach, odbył się
III Amatorski Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce.
Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn,
które zostały podzielone na dwie
grupy. W obrębie grup rozegrano
mecze w systemie „każdy
z każdym”. Drużyny, zajmujące
pierwsze miejsce w grupie
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awansowały do finału, a ekipy
plasujące się na drugim walczyły
o miejsce III.
W grupie A znalazły się zespoły
Tradycja i Smak I, Tradycja i Smak II
ze Starych Oleszyc, Dream Team
Stare Sioło oraz Nestor z Oleszyc.
Na pozycję lidera w grupie zasłużył
sobie zespół Tradycja i Smak I, który
wygrał wszystkie mecze, a drugie
miejsce zajęła drużyna Nestor.
W drugiej grupie walczyły ze sobą

drużyny Mega Mocni, Nowa Grobla,
Asseco Oleszyce oraz Kasztany
Oleszyce. W tej grupie numerem
jeden okazał się zespół Mega Mocni,
zaś na drugim miejscu uplasowała
się drużyna z Nowej Grobli.
Po rozgrywkach w grupie
zawodnicy rozpoczęli walkę
o miejsce na podium. W finale
zwyciężyli zawodnicy zespołu
Tradycja i Smak I, pokonując Mega
Mocnych 2:0. Po zaciętym boju
miejsce trzecie zdobył zespół
Nestor, pokonując drużynę z Nowej
Grobli.
Na zakończenie turnieju pan Robert
Brudniak zastępca burmistrza
wręczył drużynom pamiątkowe
dyplomy, puchary, najlepszym
nagrody rzeczowe.
Sędziami turnieju byli Tomasz
Dworak i Łukasz Pracało,
a organizatorami byli MiejskoGminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach oraz Urząd Miasta
i Gminy Oleszyce.
Anna Pracało

29 marca br. w Miejsko–Gminnym
Ośrodku Kultury w Oleszycach
odbył się VIII DRUŻYNOWY
P O W I AT O W Y T U R N I E J
SZACHOWY o Puchar Starosty
Lubaczowskiego i Burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce, w którym
wystąpiło 6 drużyn – (4 drużyny
z Oleszyc, 1 ze Starych Oleszyc oraz
1 z Lubaczowa).
W kategorii klas IV-VI zwyciężyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 1 z Lubaczowa w składzie: Kamil
Kuchar, Mikołaj Drozda, Adrian
Felkel i Paulina Krzemieniecka,
2 miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach w składzie: Julia
Borowiec, Wiktoria Sikora, Jagoda
Błaż i Arkadiusz Bystrzycki.
W kategorii klas I-III zwyciężyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Oleszycach
w składzie: Robert Buniowski,
Marcin Muliński, Kacper Paryniak,
Wiktoria Gryniewicz.
2 miejsce zajęła również drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Oleszycach w składzie:
Radosław Butyński, Jakub Błaż,
Maksymilian Warcaba.

VIII Drużynow y Turniej Szachow y
3 miejsce także drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach w składzie: Łukasz
Gryniewicz, Eryk Kopciuch,
Damian Butyński.
Natomiast miejsce IV zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. gen.
Józefa Kustronia w Starych
Oleszycach w składzie: Arleta
Barylak, Kacper Świstowicz, Patryk
Osiowy, Kacper Hycza.

Zwycięskie drużyny otrzymały
Puchar Starosty Lubaczowskiego
i Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce. Wszyscy zawodnicy
otrzymali dyplomy, medale oraz
nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!!!
Anna Gryniewicz

Przebudowa i remont Świetlic Wiejskich
w miejscowościach Nowa Grobla i Sucha Wola

G

mina Oleszyce w ramach
działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” objętego PROW na lata 20072013 otrzymała dofinansowanie na
realizację zadania pn. Przebudowa
i remont Świetlic Wiejskich
w miejscowościach Nowa Grobla
i Sucha Wola.

W zakres zadania wchodzi:
- wymiana podłóg i posadzek,
- docieplenie budynków,
- szpachlowanie i malowanie
pomieszczeń,
- wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,
- chodniki i utwardzenie placu
z kostki brukowej,

- instalacja wodociągowa,
kanalizacyjna i elektryczna,
- instalacja centralnego ogrzewania
Wraz z kotłownią.
W chwili obecnej Gmina Oleszyce
jest na etapie postępowania
przetargowego w celu wyłonienia
wykonawcy. Termin realizacji
zadania to maj 2015 r.
Tomasz Stec

„Cz yst y Aniołek”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Oleszycach przystąpił
do akcji organizowanej przez
Stowarzyszenie Piękne Anioły
pn. „Czysty Aniołek”.
Akcja dotyczy zbiórki środków czystości
oraz artykułów higienicznych dla rodzin
potrzebujących - z terenu naszej gminy.
Chętnych do włączenia się w zbiórkę
zapraszamy do ośrodka w dni robocze
od marca do czerwca br.,
w godz. od 8:00 – 15:00.
Za udzielone wsparcie serdecznie
dziękujemy.
Agnieszka Sopel
Kierownik M-GOPS
w Oleszycach

28 czerwca 2014 r. na stadionie sportowym
w Oleszycach, odbędzie się już czwarta edycja festiwalu
kultury hip-hop Oleszyce Rap Festiwal. Występy
potwierdzili tacy artyści jak Hemp Gru, Pih, JWP,
Paluch, Pasjonaci. To jeszcze nie koniec listy artystów.
Całość line-up opublikowana zostanie do końca kwietnia.
ORF to również promocja sportu. Podczas festiwalu
odbędzie się druga edycja turnieju koszykówki ulicznej
Oleszyce Rap Festiwal Streetball Cup. Jednym
z potwierdzonych gości jest Emil „Slash” Olszewski wicemistrz świata we wsadach do kosza.
Więcej informacji o festiwalu na oficjalnej stronie
www.facebook.com/oleszycerapfestiwal
oraz na stronie organizatora www.facebook.com/ukevent
Serdecznie zapraszamy
organizatorzy
Tomasz Klimczak

