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Wiwat Maj, Trzeci Maj...
223 Rocznica Uchwalenia Konst y tucji 3 Maja

N

iewiele osób pamięta, że
jeszcze w latach
osiemdziesiątych XX wieku,
podobnie jak podczas rozbiorów,
a następnie podczas okupacji
niemieckiej i sowieckiej święto to
było zakazane. Dopiero po zmianie
ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto
Konstytucji 3 Maja znalazło na stałe
miejsce w polskim kalendarzu.
Można w tym miejscu zadać pytanie,
dlaczego 3 Maja jest tak istotny
w naszej historii… 3 maja 1791 r.
Sejm Wielki uchwalił Ustawę
Rządową, która zapisała się
w historii Polski jako jedna
z najpiękniejszych kart. Znana pod
nazwą Konstytucja 3 Maja była
pierwszą w Europie i drugą na
świecie po Stanach Zjednoczonych.
Majowa konstytucja stanowiła
źródło siły, jedności i mądrości
naszego narodu. Do tradycji
Konstytucji 3 Maja jako symbolu
wolności i polskości wielokrotnie
odwoływano się w ważnych
momentach naszej historii, bo
pamięć o Konstytucji stanowi ważny

drogowskaz wielkości i mądrości
Rodaków. Dlatego też 3 maja br.,
podobnie jak w całym kraju w naszej
gminie uroczyście świętowaliśmy
223 rocznicę, upamiętniającą
uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą w intencji Ojczyzny
celebrowaną przez proboszcza
parafii ks. Józefa Dudka, w której
udział wzięły: poczty sztandarowe,
władze samorządowe, zaproszeni
goście, dzieci i młodzież
miejscowych szkół, strzelcy,
strażacy oraz mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu mszy świętej,
przedstawiciele władz gminy złożyli
wiązankę kwiatów przy pomniku
Matki Bożej na placu kościelnym.
Następnie zgromadzeni udali się do
hali widowiskowo-sportowej (przy
Szkole Podstawowej w Oleszycach),
gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Uczestnicy święta
odśpiewali hymn państwowy oraz
wysłuchali okolicznościoścowego
przemówienia, które wygłosił pan
Andrzej Gryniewicz burmistrz

Na majówkę pod kapliczkę

T

u nie liczą się głosy, ani
zdolności wokalne. Śpiewa
każdy niezależnie od wieku, płci
i umiejętności. Majówki pod gołym
niebem to wciąż żywa tradycja na
terenie naszej gminy. Majowymi
wieczorami Litania loretańska
i pieśni Maryjne rozbrzmiewają
niemal w każdej miejscowości przy
przydrożnych kapliczkach
i krzyżach.
Pierwsze majówki zaczęto śpiewać
w Polsce około 1952 r., 30 lat później

śpiewano je niemal w każdym
miejscu w kraju. Bliskość natury
i cisza niewątpliwie sprzyjały
zadumie. Dziś warunki nie zawsze
są tak korzystne. Ulicą przejeżdżają
codziennie setki samochodów,
ludzie spieszą tam i z powrotem.
Mimo to wciąż wielu mieszkańców
spotyka się wieczorem przez cały
miesiąc przy figurach, by odmówić
Litanię loretańską.
Godne pochwały jest to, że
mieszkańcy dbają o okoliczne małe
obiekty sakralne odmalowując je
i pielęgnując ich otoczenie.
Jednym z takich miejsc jest figurka
na osiedlu Sapiehy, która powstała
dzięki zaangażowaniu
mieszkańców. To właśnie oni
zorganizowali zbiórkę funduszy na
budowę i wciąż dbają o piękny
wygląd figury i jej najbliższego
otoczenia. W miesiącu maju

Miasta i Gminy Oleszyce, a także
obejrzeli część artystycznopatriotyczną przygotowaną przez
młodzież Publicznego Gimnazjum
im. Orła Białego w Oleszycach.
Ponadto w obecności zebranych
nowi członkowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec” złożyli
ślubowanie. Na zakończenie
uroczystości delegacje złożyły
wiązanki kwiatów przy obelisku
pamięci, znajdującym się na placu
gimnazjum.
Dorota Czajkowska-Guszta

każdego wieczora gromadzili się na
wspólnym śpiewaniu majówki.
Jednak w ciągu całego roku zdarza
się też, że nowożeńcy składają przy
niej kwiaty i inne dary dziękczynne.
Miejmy nadzieję, że tradycja
zarówno śpiewania majówek, jak
i dbania o przydrożne i osiedlowe
figurki zachowa się dla następnych
pokoleń i zaowocuje w przyszłości
rozwojem kultu Maryi, a także
pięknymi i dobrze zachowanymi
zabytkami.
Anna Pracało

3

Te Deum za kanonizację św. Jana Pawła II

A

lleluja! Tegoroczny czas
Wielkanocy jest dla nas
Polaków szczególnie radosny,
ponieważ 27 kwietnia br. papież
Franciszek ogłosił światu dwóch
nowych świętych - Jana XXIII
i naszego umiłowanego rodaka Jana Pawła II. My, w Oleszycach
chcieliśmy dać wyraz naszej radości
poprzez wielkie „Te Deum” koncert dziękczynny
zorganizowany na rynku przy
ratuszu miejskim przez teatr „Arka
Lwowska”, prowadzony przez
naszego ks. proboszcza i zespół
wokalno-instrumentalny „Mimo
Wszystko” przy współudziale
oleszyckiego ośrodka kultury
i urzędu miasta i gminy. Od rana
padało i koncert stał pod znakiem
zapytania, jednak od południa Bóg
pobłogosławił dobrą pogodą, dzięki
czemu ok. 16:30 koncert mógł się
rozpocząć. Najpierw „orszak
światła” złożony z aktorów teatru

„Arki Lwowskiej” i młodzieży
oazowej, trzymając w ręku zapalone
świece wprowadził Iskrę
Miłosierdzia niesioną przez
ks. proboszcza, która po krótkiej
modlitwie została rozdana wiernym,
jako symbol żywiej obecności
świętego Jana Pawła II wśród nas.
Potem zebrani wysłuchali montażu
słowno-muzycznego o naszym
świętym papieżu w wykonaniu
wyżej wymienionych formacji.
Zakończył się on pięknym gestem
złączenia rąk i utworzenia
wspólnoty serc przy śpiewie pieśni
„Abba Ojcze”. W tym doniosłym
wydarzeniu miały także swój udział
dzieci. Zostały zaproszone do
uczestniczenia w konkursie
plastycznym pt.: „Jan Paweł II - mój
święty papież”, a po
rozdaniu nagród,
ufundowanych przez
stowarzyszenie „Czas
na Pomoc” wspaniale
bawiły się przy
t a ń c a c h
integracyjnych,
zaproponowanych
przez młodzież
oazową. Dzięki
kanonizacji wszyscy
zebrani mogli doznać
wspaniałej radości

z dzielenia się wiarą. I jest to
prawdziwy, i piękny obraz naszej
parafii. Dziękujemy panu
Andrzejowi Gryniewiczowi
burmistrzowi Miasta i Gminy
Oleszyce wraz z pracownikami,
dyrekcji ośrodka kultury za
wypożyczenie sceny i pomoc
w realizacji tej cudownej
„manifestacji” naszej radości
i wiary. Dziękujemy również panu
Wo j c i e c h o w i Ś w i z d o r o w i
z cieszanowskiego domu kultury za
nagłośnienie. Oby pamięć o świętym
papieżu wyrażała się nie tylko
w takich inicjatywach, ale również
w czytaniu encyklik i kazań, dzieł,
i poezji Jana Pawła II. Niech w ten
sposób żyje w naszym sercu.
ks. Jerzy Frankiewicz

Urocz ystość intronizacji relik wii św. Jana Pawła II
w parafii Olesz yce

W

piętek 30 maja br., parafia
w Oleszycach przeżywała
podniosłą uroczystość intronizacji
relikwii św. Jana Pawła II.
Pomysłodawcą sprowadzenia
relikwii był miejscowy proboszcz –
ksiądz kanonik Józef Dudek. Jak
sam wyznał, pomysł zrodził się po
beatyfikacji Jana Pawła II.
Proboszcz poprosił, więc księdza
arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego metropolitę
lwowskiego, aby przywiózł do
kościoła oleszyckiego cenne
relikwie. I tak też się stało. Ksiądz
Arcybiskup przywiózł w relikwiarzu
włosy św. Jana Pawła II. Wszystko
oczywiście odbyło się za aprobatą
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ordynariusza Diecezji ZamojskoLubaczowskiej – księdza biskupa
Mariana Rojka. Podczas
uroczystości relikwie witała rodzina
państwa Kiwackich, a całą liturgię
Mszy Św. przygotowali nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Oleszycach.
Tego dnia cała
społeczność
s z k o l n a
uczestniczyła
w uroczystościach
z racji swojego
święta, tj. 23
rocznicy nadania
szkole imienia

Świętego. Po Eucharystii wszyscy
ucałowali relikwie św. Jana Pawła II.
Obecnie przygotowywane jest
odpowiednie miejsce w kościele,
gdzie relikwie zostaną umieszczone
i zabezpieczone.
ks. Tomasz Kielar

Rocznica nadania szkole imienia
23 Rocznicę Nadania Szkole
Imienia obchodziliśmy bardzo
uroczyście ze względu na obecność
wyjątkowego gościa ks. arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego, dzięki
któremu dokonano w kościele
parafialnym intronizacji relikwii
św. Jana Pawła II, patrona naszej
szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy
wspólnym udziałem we Mszy Św.
ze wzruszeniem wsłuchując się
w słowa ks. Arcybiskupa, który
podczas homilii wspominał

wydarzenia z życia św. Patrona.
Dalsza część obchodów miała
miejsce na hali widowiskowo–
sportowej, gdzie społeczność szkoły
oraz zaproszeni goście obejrzeli
część artystyczną zatytułowaną
„Okna Ojca”. Inspiracją do
napisania scenariusza były słowa
kardynała Razingera
wypowiedziane podczas pogrzebu
papieża: „Ojciec Święty stoi w oknie
domu Ojca swego i nam
błogosławi”. Podczas inscenizacji

III Gminny Konkurs Rec y tatorski

22.05.2014 r. odbył się III Gminny
Konkurs Recytatorski, dla Szkół
Podstawowych „W parach
z podziałem na role”. Do konkursu
zgłosiło się sześć par w kategorii
klas I- III oraz pięć par w kategorii
IV-VI.
Jury w składzie: Tomasz Róg
(przewodniczący), Krystyna
Czerwiec i Bernadeta Brzyska
przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Nikola Birnbach
i Weronika Żaczek w utworze „Prot
i Filip” J. Brzechwy;
II miejsce - Izabela Maciąg
i Angelika Wójcik we fragmencie
baśni H. H. Andersena „Królowa
Śniegu”;
III miejsce - Katarzyna Zaniewicz

i Kacper Hycza za wiersz
„O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci” J. Tuwima;
IV miejsce - Natalia
Balawender i Hubert Stachów,
przedstawiający wiersz
„Żuraw i czapla” J. Brzechwy;
V miejsce - Jakub Baran
i Krzysztof Stopyra w utworze
„Dyżurny Ptyś” K. Szpalskiego,
M. Załuskiego;
VI miejsce - Patrycja Powroźnik
i Dominik Kopeć za wiersz
„O deszczu, którego nie było”
T. Śliwiaka;
W kategorii klas IV- VI:
I miejsce - Patrycja Brzyska
i Dominik Szymański
w wierszu „Grzeczność na co
dzień” M.. Ziółkowskiej;
II miejsce - Wiktor Czereczon
i Wiktor Kuras w opowiadaniu
„Pan Wredzik” G. Kasdepke;
III miejsce - Małgorzata Lasek
i Sebastian Skiba w utworze
„Droga do szkoły”
G. Kasdepke;
IV miejsce - Michał Baran

uczniowie nawiązali do
zamiłowania Karola Wojtyły do
górskich wędrówek, wcielając się
w rolę tenisówki i szewca oraz pobytu
Papieża na Franciszkańskiej 3,
a także jego przemówień z okna
watykańskiego. Ponadto tańcem
i piosenką dali wyraz radości
i wdzięczności za patronat nad
szkołą, a modlitwą zwrócili się do
św. Jana Pawła II, prosząc
o błogosławieństwo i łaski na
kolejne lata życia nie tylko w murach
tej szkoły.
Teresa Pruchnik

i Katarzyna Ohirko za wiersz „Wilk
u dentysty” T. Śliwiaka;
V miejsce - Paweł Pilśniak i Patryk
Tęcza przedstawiając wiersz
„Kłótnia pieca z szybą”
S. Szuchowej.
W oczekiwaniu na werdykt na scenie
wystąpił zespół taneczny z kl. II a
(opiekun M. Żaczek) z pokazem
zumby, a także przygotowano
poczęstunek zasponsorowany przez
pana Mariusza Kurka z „Piekarni
Tradycja i Smak” w Oleszycach.
Anna Gryniewicz
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Promocja cennych publikacji

21 maja br. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury w Oleszycach
odbyła się promocja cennych
publikacji: albumu „Oleszyce na
przestrzeni wieków" oraz tomiku
poezji Krystyny Czerwiec pt.
„Wyjęte z szuflady". Podczas
spotkania miejscowa poetka
recytowała swoje wiersze.
Pojedyncze jej utwory publikowane
były w kwartalniku „Głos Oleszyc".
Przy wsparciu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Oleszycach
udało się te rozproszone wiersze
zgromadzić i wydać drukiem
w tomiku poetyckim
„Wyjęte
z szuflady". Natomiast autorem
tekstu - albumu „Oleszyce na
przestrzeni wieków" jest znany
historyk regionalista Adam Łazar.
Należy przyznać, że takiej publikacji
Oleszyce jeszcze nie miały. Na 203
stronach albumu, podzielonego na
cztery części: środowisko
geograficzno przyrodnicze, historia
i dziedzictwo kulturowe Oleszyc,
architektura sakralna (kościoły
i cerkwie), mała architektura
(pomniki, kapliczki, figury, krzyże),
zawarta jest wiedza niezbędna do
poznania dziejów tego miasta
i gminy, ilustrowana archiwalnymi
i współczesnymi zdjęciami.
Czytając tę publikację jestem pod
wrażeniem, jak wiele działo się
w naszym mieście, mówił podczas
promocji Andrzej Gryniewicz
burmistrz Oleszyc, autor zdjęć do tej
publikacji. Natomiast historyk
z Cieszanowa Tomasz Róg, który
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wniósł swój wkład w redagowanie
albumu, w swoim wystąpieniu
omówił tragiczne wydarzenie, jakim
był pożar Oleszyc i Starych Oleszyc
11 maja 1901 roku. Przedstawił
ogrom zniszczeń, relacje
dziennikarzy (korespondentów)
gazet lwowskich, formy pomocy
pogorzelcom. Autor albumu Adam
Łazar ukazał związki świętego Jana
Pawła II z ziemią lubaczowską.
Lubaczów w latach 1946 - 1991 był
stolicą Archidiecezji Lwowskiej,
a jej administratorzy apostolscy: abp
Eugeniusz Baziak, bp Jan Nowicki,
bp Marian Rechowicz i bp Marian
Jaworski, byli znaczącymi
postaciami w historii Kościoła. Abp
Eugeniusz Baziak był głównym
konsekratorem bp. Karola Wojtyły
we wrześniu 1958 roku, z nim to po
raz pierwszy przyjechał do
Lubaczowa na uroczystość 25-lecia
swojej sakry biskupiej. Wraz
z Episkopatem Polski uczestniczył
w Lubaczowie w dniach 22-23
października 1966 roku
w uroczystościach milenijnych
abp Karol Wojtyła. Zaś jako
kardynał uczestniczył
w uroczystościach nawiedzenia
obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w jej symbolach
11 lipca 1971 roku oraz w pogrzebie
bp. Jana Nowickiego w 1973 roku.
Bp Marian Jaworski był
przyjacielem Ojca Świętego Jana
Pawła II. Dzięki jego staraniom
Szkoła Podstawowa w Oleszycach
otrzymała, jako pierwsza na
Podkarpaciu, imię Jana Pawła II.
W 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II
wskrzesił hierarchię kościelną na
Ukrainie, a bp. Mariana Jaworskiego
mianował Metropolitą Lwowskim,
podnosząc go do godności
arcybiskupa, a potem
kardynała. Rodak z parafii
Łukawiec, absolwent
Z e s p o ł u S z k ó ł
w
O l e s z y c a c h
ks. Mieczysław Mokrzycki
był przez 9 lat osobistym
drugim sekretarzem papieża
Jana Pawła II, a po jego
śmierci przez dwa lata
sekretarzem papieża
Benedykta XVI. Obecnie jest
Metropolitą Lwowskim.

Papież Jan
Paweł II
nawiedził
Lubaczów
podczas
s w e j
czwartej
pielgrzymki
do Ojczyzny
2-3 czerwca
1991 roku.
Zarówno
k a r d .
M. Jaworski, jak
i ks. prał.
Mieczysław Mokrzycki byli bezpośrednimi świadkami umierania Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Te przykłady świadczą, jak bliska
była świętemu Janowi Pawłowi II
ziemia lubaczowska. Wystąpienia:
Andrzeja Gryniewicza, Tomasza
Roga i Adama Łazara przeplatane
były strofami poezji Krystyny
Czerwiec. Interpretowała je sama
poetka. Burmistrz Andrzej
Gryniewicz poinformował, że już
wkrótce ukaże się monograficzna
praca Tomasza Roga pt. „Zarys
dziejów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Oleszycach", a Instytut
Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie ma zamiar wydać
wspomnienia śp. Stanisława
Samagalskiego, który mieszkał
w Oleszycach przy ul. Kustronia.
Tak, więc kolejne publikacje
wzbogacą naszą wiedzę o mieście.
Na zakończenie spotkania zabrał
głos współredaktor publikacji
ks. Józef Dudek, proboszcz
oleszyckiej parafii, który zauważył,
że w ostatnim czasie wiele się dzieje
w Oleszycach w dziedzinie kultury.
Zachęcił do uczestnictwa w tych
imprezach i lektury tej cennej,
i wartościowej publikacji.
Adam Łazar

Prezentacja publikacji:
„Zar ys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesz ycach
(1882-2014)”

24 maja br. w świetlicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Oleszycach
zorganizowano spotkanie, na którym
dokonano prezentacji publikacji pana
Tomasza Roga pt.: „Zarys Dziejów
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Oleszycach (1882-2014)”.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.; pan
Józef Michalik starosta lubaczowski,
prezes oddziału powiatowego ZOSP RP,
pan Andrzej Gryniewicz burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce, pan Wiesław
Osuch przewodniczący rady miejskiej,
działacze i członkowie OSP oraz
zainteresowani mieszkańcy miasta.
Autor publikacji pan Tomasz Róg na
wstępie stwierdził, że dzieje
Ochotniczych Straży Pożarnych
w powiecie lubaczowskim nie zostały
dotychczas szczegółowo opracowane.
Pionierską publikacją na powyższy
temat była praca autorstwa Zygmunta
Kubraka „Pod znakiem Św. Floriana.
Zarys dziejów ochotniczych straży

pożarnych w powiecie lubaczowskim”.
Dzięki niej dostrzeżono bogatą historię
i długoletnie tradycje straży ogniowych
w powiecie lubaczowskim. W ślad za
pracą Zygmunta Kubraka ukazało się
opracowanie monograficzne OSP
C i e s z a n ó w i O S P N i e m s t ó w.
Prezentowana publikacja jest czwartą
w historii powiatu.
Autor monografii w zarysie przedstawił
dzieje ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa na tle wydarzeń
historycznych, i sytuacji
społeczno–politycznej panującej na
terenie miasta i gminy Oleszyce w latach
1882–2014, bazując na dotychczas
zebranych materiałach źródłowych,
w tym materiale faktograficznym od
wielu lat gromadzonym przez członków
OSP Oleszyce oraz relacjach starszych
mieszkańców miasta i gminy Oleszyce.
Zaprezentował publikację oraz
przedstawił główne wydarzenia
w dziejach Ochotniczej Straży Pożarnej
n a p r z e s t r z e n i d z i e j ó w. U k a z a ł
wielopłaszczyznowy i bogaty dorobek
społecznej działalności w obszarze
zapobiegania pożarom i innym
zagrożeniom, walki z pożarami oraz
różnorodności działań na rzecz
społeczności lokalnej na przestrzeni
dziejów.
Starosta lubaczowski pan Józef Michalik
podkreślił, jak ważne znaczenie dla
bezpieczeństwa i ochrony ludności na
przestrzeni dziejów miała postawa wielu
społeczników i działaczy zrzeszonych
w strukturach Związku OSP. Zachęcał

Andrzej Osuch

Podziel się kroplą kr wi!

P

od takim hasłem klub
Honorowych Dawców Krwi PCK
„Iskierka”, działający przy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Oleszycach we współpracy
z Regionalnym Centrum

młodzież i mieszkańców do aktywności
społecznej i potrzeby zrzeszania się
wokół ważnych dla lokalnej
społeczności spraw, szczególnie
w zakresie ratowania życia i zdrowia,
mienia i ochrony środowiska.
Pan Józef Rokosz – były prezes OSP
w Oleszycach (w latach 50-70 tych XX
w.) przedstawił; jak trudne były warunki
dla funkcjonowania straży pożarnej
w tym okresie: brak strażaków i sprzętu
do gaszenia, nieogrzewana i waląca się
remiza, brak umundurowania
bojowego.
Prezes OSP Oleszyce dh Andrzej Osuch
skrótowo przedstawił najważniejsze
fakty z ostatniego dwudziestolecia oraz
podziękował wszystkim uczestnikom
spotkania, w szczególności autorowi
publikacji za podjęcie się trudnego
zadania zebrania wszystkich opisanych
faktów historycznych. Przedstawił cele
i zadania, jakie stoją przed
stowarzyszeniem w najbliższym czasie
oraz stwierdził, że dla mieszkańców
Oleszyc fakt istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej był i jest oczywisty. Na
jej czele stali zawsze ludzie wierni
i oddani idei strażackiej służby, którzy
nie szczędzili własnego czasu i zdrowia,
podejmując wyzwania niesione przez
życie.
Spotkanie zorganizowano w ramach
realizacji operacji współfinansowanej
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie zorganizował
28 czerwca br. kolejną już Otwartą
Akcję Krwiodawstwa. W sobotnie
przedpołudnie młodzież i dorośli;
mieszkańcy gminy Oleszyce i okolic
dobrowolnie podzielili się swoją
krwią z potrzebującymi. Do
strażnicy OSP, z chęcią oddania
tego bezcennego leku zgłosiło się
35 osób. Zebrano blisko 13 litrów
życiodajnej krwi od łącznie 28
osób. Wszyscy krwiodawcy po
oddaniu krwi otrzymali posiłek
regeneracyjny oraz pamiątkowy
długopis i koszulkę. Cieszy fakt,
że nie brakuje u nas ludzi

wielkiego serca; prawdziwych
bohaterów, myślących nie tylko
o sobie i własnych sprawach, ale
pamiętających też o innych
znajdujących się w potrzebie.
Życzymy, abyśmy wszyscy nie
ustawali w czynieniu dobra i czerpali
z tego radość i wielką osobistą
satysfakcję. W końcu nie każdy ma
okazję przyczyniać się na co dzień do
ratowania ludzkiego życia!
Pamiętaj: Krew jest potrzebna, co 15
sekund. Po oddaniu krwi przekonasz
się, że naprawdę warto zostać
krwiodawcą!
Zapraszamy na kolejną akcję
30 sierpnia 2014 r.
Andrzej Osuch
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Dzień Matki - Koncer t Niny Nowak

D

zień Matki to święto
wyjątkowe, w tym dniu matki
są zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami oraz różnego rodzaju
prezentami przez własne dzieci. To
święto ma na celu okazanie matkom
szacunku, miłości, podziękowania
za trud włożony w wychowanie,
dlatego Burmistrz Miasta i Gminy
Oleszyce wraz z pracownikami
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleszycach postanowili
uczcić to święto specjalnym
koncertem. W niedzielę 25 maja br.
w sali widowiskowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach odbył się niezwykły
koncert solistki Teatru Wielkiego
Filharmonii Narodowej
w Warszawie - pani Niny Nowak.
Jednej z czołowych
i najwybitniejszych polskich
śpiewaczek, reprezentującej
najwyższą klasę, profesjonalizm,
niezwykłą urodę i talent. Naukę
rozpoczęła w wieku czterech lat
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w klasie fortepianu prof. Jarosławy
Popowskiej z Lwowa. Państwową
Szkołę Muzyczną I i II Stopnia
w Przemyślu ukończyła
z wyróżnieniem, z dwoma
dyplomami - klasy fortepianu
i organów, uzyskując nagrodę
specjalną Ministra Kultury i Sztuki.
O d 2 0 0 4 r. w s p ó ł p r a c u j e
z najwybitniejszym polskim
kompozytorem Krzysztofem
Pendereckim. W styczniu tegoż roku
wystąpiła w Te Deum z okazji
70. urodzin Mistrza. 7 czerwca 2012
roku na zaproszenie prezydenta
U E FA M i c h e l a P l a t i n i e g o
zaśpiewała na wielkiej gali otwarcia
Mistrzostw w Piłce Nożnej - EURO
2012 na Zamku Królewskim
w Warszawie oraz na otwarciu
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
na Stadionie Narodowym.
Koncertuje z największymi
orkiestrami symfonicznymi na
świecie od Ameryki po daleką Azję,
śpiewając utwory klasyczne,

w musicalach, muzykę filmową, jak
i również muzykę rozrywkową.
Artystka zaprezentowała przed
oleszycką publicznością utwory
zarówno polskie, jak
i anglojęzyczne. Występ wokalny
pani Niny przeplatany był pokazami
zespołów tanecznych,
prowadzonych przez panią Monikę
Jezuit. Na scenie zaprezentowały się
dziewczynki z grupy „Perełki” oraz
starsze dzieci z zespołu „Dzieci
Oleszyc”. Gdy melodia ostatniego
utworu ucichła, publiczność
nagrodziła występy owacjami na
stojąco. Gromkie brawa sprawiły, że
artystka postanowiła wykonać
ponownie utwór Czesława Niemena
„Dziwny jest ten świat”.
Na zakończenie, na scenie pojawiła
się Pani Krystyna Czerwiec, która
wyrecytowała wiersze swojego
autorstwa, w tym jeden najnowszyn i e p u b l i k o w a n y. D o d a t k o w ą
atrakcją dla wszystkich Mam była
obecność pani Małgorzaty Staniuk
z firmy MaryKay, która oferowała
paniom zabieg pielęgnacyjny na
dłonie oraz konsultację
kosmetyczną. Dla wszystkich
uczestników koncertu
przygotowany został słodki
poczęstunek sponsorowany przez
pana Wojciecha Domaradzkiego
z Gospodarstwa Rolnego w Nowej
Grobli oraz panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w Futorach i Starym
Siole.
Anna Pracało

Koncer t Andrzeja i Mai Sikorowskich
i śpiewa, na każdy koncert przyciąga
publiczność niczym magnes. Słowa
jego piosenek są trafne, mądre tzw.
teksty z sensem. Odnajdujemy
w nich ciekawą filozofię życia,
bardzo bliską człowiekowi,
wrażliwość, emocje.
Od 2003 r. u boku swojego ojca
występuje Maja Sikorowska, której
repertuar łączy, ze względu na
pochodzenie (matka Greczynka)
dwie kultury - grecką i polską.
W dniu koncertu hala
widowiskowo–sportowa przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Oleszycach była pełna
publiczności, a wspaniały występ
zostanie na długo w pamięci.

W

spaniała muzyka, wspaniały
zespół, wspaniała
publiczność! Już po raz kolejny
największym i najważniejszym
wydarzeniem kulturalnym
w Oleszycach okazał się,
zorganizowany przez Burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce
i Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach - koncert. Tym razem
w hali widowiskowo-sportowej
5 maja br., gościliśmy znanego
z zespołu Pod Budą Andrzeja
Sikorowskiego z córką Mają oraz
towarzyszącym im zespołem.
Podczas trwającego półtorej
godziny koncertu zespół

zaprezentował stare przeboje
zespołu Pod Budą, takie jak „Nie
przenoście nam stolicy do Krakowa”
czy „Na całość”, jak
i te najnowsze. Ponadto
wykonał kilka utworów
związanych z kulturą
grecką.
O fenomenie Andrzeja
Sikorowskiego, lidera
Grupy Pod Budą
napisano już bardzo
wiele i bardzo wiele
można jeszcze napisać.
Artysta pisze teksty,
k o m p o n u j e

Anna Gryniewicz

Dzień Matki i Dzień Dziecka w świetlic y w Borchowie

W

sobotnie popołudnie,
31 maja br. w świetlicy
wiejskiej w Borchowie odbyło się
przyjęcie z okazji Dnia Matki
połączone z Dniem Dziecka.
Pani świetlicowa i pan sołtys
tradycyjnie powitali gości i złożyli
życzenia mamom i ich pociechom.
Dzieci zaprezentowały się
w kabarecie, pięknych piosenkach
i wierszach, a także w pokazie mody.
Na zakończenie występu dzieci
wręczyły mamom róże i zaśpiewały
głośne sto lat.

Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich
przygotowały
p r z e k ą s k i
i poczęstowały
w s z y s t k i c h
pysznymi ciastkami,
a dzieci otrzymały
słodycze i lody.
W tym dniu zarówno
matki jak i ich
pociechy bawiły się
znakomicie.
Małgorzata Balawender
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Dni Olesz yc

W

piątek, 27 czerwca br. na
rynku przy ratuszu miejskim,
rozpoczęto tegoroczne obchody
„Dni Oleszyc”, uroczystość
otworzył pan Robert Brudniak
zastępca burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce. W krótkim wystąpieniu
przywitał wszystkich
zgromadzonych, a także
zaproszonych gości. Następnie na
scenie wystąpił pan Józef Michalik
starosta powiatu lubaczowskiego,
który podkreślił znaczenie
obchodów dni miasta
i życzył wszystkim miłej zabawy.
Pierwszym punktem programu były
występy zespołów tanecznych
z terenu gminy. Na scenie pojawiły
się: dzieci z oddziału
przedszkolnego Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach, Dzieci Oleszyc,
Iskierki, Perełki, Gummy Bear,
Czerwone korale (Oleszyce),
Wesoła dwunastka (Stare Oleszyce),
Impuls (Zalesie) oraz grupa
baletowa. Na zakończenie
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występów tanecznych zespoły
z Oleszyc zaprezentowały wspólnie
taniec przyjaźni.
Kolejnym punktem programu była
atrakcja przygotowana z myślą
o najmłodszych - program
animacyjny „Wesoło i bezpiecznie
na drodze”. Fantastyczna wyprawa
Famy Show po skarb, melodyjne
piosenki, konkursy z atrakcyjnymi
rekwizytami były inspiracją, aby
młodzi widzowie w ciekawy
i zabawny sposób zapoznali się
z zasadami bezpiecznego poruszania
się po ulicy. Dzieci poprzez zabawę
z kotem Gapciem poszerzyły swoją
wiedzę o drogowskazach,
sygnalizacji świetlnej, znakach
drogowych, przejściu dla pieszych
i odblaskach. Dodatkową atrakcją
były spektakularne efekty specjalne:
tysiące baniek mydlanych, wietrzni
tancerze, pokaz dymu i konfetti,
które wywołały mnóstwo zachwytu
i radości na twarzach małych
i dużych widzów. Całe widowisko
wspierał Powiatowy Bank

Spółdzielczy w Lubaczowie.
Późnym popołudniem na scenie
pojawiła się kapela góralska
PoPieronie, którą od 2009 roku
tworzy czwórka młodych, zdolnych
muzyków. Od dzieciństwa każdy
z nich dorastał wśród tradycji
i kultury Beskidu Żywieckiego.
Stały się one dla nich fundamentem,
na którym zbudowali swoją przyjaźń
i zespół. A po latach zdobywania
doświadczeń artystycznych oraz
kształcenia się w kierunkach
muzycznych kontynuują tą rodzimą
tradycję. Razem tworzą unikalny
styl gry, łącząc swoje indywidualne
pasje twórcze na gruncie muzyki
głęboko zakorzenionej w ich
góralskiej obyczajowości. Każdy
z nich poznał także muzykę
pogranicza kultur: polskiej,
słowackiej oraz węgierskiej, których
pierwiastki można dostrzec w ich
twórczości. Promieniuje ona
radością, optymizmem, czasem
melancholią, skłania do refleksji
i prowokuje do zatrzymania się
w obecnym zabieganym świecie.
Tuż po godzinie 20:00 rozpoczął się

koncert gwiazdy wieczoru Andrzeja Rybińskiego, polskiego
piosenkarza, muzyka, a także
aranżera i kompozytora.
Początkowo występował
w zespołach takich jak: Bumerang,
Dwa Plus Jeden oraz Andrzej
i Eliza, a od roku 1983 Andrzej
Rybiński występuje jako solista.
W tym czasie na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
zdobył główną nagrodę za
premierową piosenkę „Nie liczę
godzin i lat”. Później powstały
piosenki: „Pocieszanka” oraz „Za
każdą cenę”, które do dzisiaj cieszą

się ogromną popularnością. Andrzej
Rybiński koncertował w Polsce oraz
za granicą, niemal we wszystkich
zakątkach świata. Skomponował
kilka piosenek dla „dam” polskiej
sceny, m. in. Edyty Geppert,
Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji
Majewskiej. Popularność zdobyła
również piosenka „Kiedy lato
wraca”, zaśpiewana w 2002 roku na
Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. Muzykowi udało
się porwać także oleszycką
publiczność. Wszyscy razem
śpiewali hit „Nie liczę godzin i lat”,
„Pogoda dla bogaczy”, a także

zatańczyli w rymie twista do
piosenki „Volare”. Oklaskom nie
było końca, a artysta chętnie
rozdawał autografy i pozował do
pamiątkowych fotografii ze swoimi
fanami.
Dodatkowymi atrakcjami
przygotowanymi przez
o rg a n i z a t o r ó w b y ł y s t o i s k a
wystawców i rękodzielników,
degustacja potraw przyrządzona
przez koła gospodyń z terenu gminy,
wystawa fotograficzna „Gmina
Oleszyce w obiektywie” oraz
dmuchane zjeżdżalnie.
Anna Pracało

Olesz yce Rap Festiwal 2014

W

ostatni weekend czerwca, już
po raz czwarty, odbyła się
edycja największego festiwalu hiphopowego w południowowschodniej Polsce - Oleszyce Rap
Festiwal.
W tym roku na naszej scenie
wystąpili znani i cenieni artyści tacy
jak O.S.T.R, Hemp Gru, Pih, Paluch,
JWP/BC, Buka, Pasjonaci. Nie
zabrakło również debiutantów,
którzy dzięki wygranemu

konkursowi, mogli zaprezentować
swoje możliwości. Dużym
dodatkiem do festiwalu był turniej
koszykówki ulicznej, podczas
którego rozegrane zostały mecze
3x3, a także konkurs rzutów za 3 pkt
oraz turniej wsadów do kosza, gdzie
nagrodą dla zwycięzcy była suma
w wysokości 1000zł. W czasie
zawodów mieliśmy przyjemność
gościć czołowych polskich
dunkerów, Emila Olszewskiego

(v-ce mistrza świata we wsadach do
kosza), Damiana Harsze i Fabiana
Lesnera.
Dziękujemy wszystkim za
stworzenie niesamowitej atmosfery.
Dziękujemy również osobom, które
pomagały przy organizacji
festiwalu. Do zobaczenia za rok.
Tomasz Klimczak
UK-EVENT
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Dzień Dziecka
1

c z e r w c a b r.
w hali
widowiskowo-sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II został zorganizowany Dzień
Dziecka. Całe wydarzenie
rozpoczęło się w godzinach
popołudniowych, występem
teatrzyku dziecięcego „Wesoła
Gromadka”, prowadzonego przez
panią Łucję Joniec.
Po przedstawieniu, prezentującym
twórczość Jana Brzechwy na scenę
wesołym krokiem wkroczyła grupa
z klasy II a (opiekun M. Żaczek)
z pokazem Zumba Kids.
Po dynamicznym pokazie na scenie
zaprezentowały się zespoły
taneczne, prowadzone przez panią
Monikę Jezuit - „Iskierki”,
„Perełeczki”, „Dzieci Oleszyc”
i „Czerwone korale”.
Na zakończenie części artystycznej
w tańcu do utworu „Kalinka”
zaprezentowały się przedszkolaki
z oddziału przedszkolnego Szkoły
Podstawowej w Oleszycach, pod
opieką pani Elżbiety Ozimek.
Kolejnym punktem programu była
prowadzona przez firmę BartFun
animacja. Na rozpoczęcie dzieci
mogły wziąć udział w zajęciach
Zumby, prowadzonych przez
instruktorkę. Następnie opiekunki
zorganizowały im czas pełen
zabawy i konkursów z nagrodami.
Organizatorzy, Burmistrz Miasta
i G m i n y O l e s z y c e ,
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach i Miejsko-Gminna
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Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
zapewniły by w tym dniu wszystkie
dostępne atrakcje były w pełni
darmowe. Dzieci mogły skorzystać
z trzech zjeżdżalni, suchego basenu,
bungeerun i stanowisk do
malowania twarzy. Dodatkowo dla
wszystkich przygotowano
poczęstunek - wafelki, soczki,
drożdżówki, popcorn, watę cukrową
i gorącą kiełbaskę.
Wszystkie dzieci bawiły się do
utraty sił i mimo deszczowej pogody
spędziły swoje święto bardzo
kreatywnie, a przede wszystkim
aktywnie.
Organizatorzy dziękują sponsorom,
dzięki którym z twarzy dzieci nie
znikał uśmiech:
Barbarze Czerebie - sklep „Kleks”
Krystynie i Zygmuntowi Soplom „Piekarnia Oleszyce”
Michałowi Szeremecie - apteka
„Lobelia”
Alicji Nowak - sklep „Groszek”
Krystynie i Czesławowi Jabłońskim
- „CEW- POL”
Janowi Latuszkowi - sklep „Sanitex”
Danucie Wyrwie
Marcie i Tomaszowi Żulewiczom
Mariuszowi Kurkowi - „Piekarnia
Tradycja i Smak”
Piotrowi Gryniewiczowi - firma
PGNet.
Anna Pracało

Ekologiczny piknik rodzinny

O

statnie miesiące roku szkolnego,
to okres nie tylko wytężonej
pracy, ale także czas wyjątkowo
r o d z i n n y, b o w i e m w m a j u
obchodzimy Dzień Matki,
a w czerwcu Dzień Dziecka i Dzień
Ojca, dlatego 5 czerwca 2014 roku
w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa
Kustronia w Starych Oleszycach
odbył się coroczny, VII Piknik
Rodzinny. Celem uroczystości była
integracja, wspólna zabawa i lepsze
poznanie się uczniów naszej szkoły,
ich rodziców, a nierzadko też
młodszego lub starszego rodzeństwa
i dziadków. Nasze zaproszenie
przyjęli również pan burmistrz
Andrzej Gryniewicz oraz pan dyrektor
MGZEAS Stanisław Ślęzak, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością.
W pikniku brali udział nasi sąsiedzi,
pracownicy Zakładu Aktywności
Zawodowej.
Punktualnie o godzinie 10.00
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni
goście zgromadzili się w sali
gimnastycznej, w której odbyła się
część artystyczna w wykonaniu dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz klas
I – III. Całość zwieńczył taniec
przygotowany przez członków zespołu
tanecznego „Wesoła dwunastka”.

Po obejrzeniu montażu słowno–
muzycznego przyszedł czas na zabawę
na świeżym powietrzu. Wszyscy zjedli
pyszną kiełbasę z grilla oraz słodkości
przygotowane przez panie kucharki. Po
wspólnym posiłku uczniowie pod
opieką nauczycieli wzięli udział
w rozgrywkach sportowych. Były
mecze piłki nożnej rozegrane przez trzy
drużyny, przeciąganie liny, skoki
w workach i przez skakankę oraz wiele
innych atrakcji. Dzieci chętnie brały
udział w przygotowanych
konkurencjach, a rodzice głośno im
dopingowali. Ci, którzy nie są
amatorami sportu mogli spróbować

Dzień Matki Futor y

obchodziły swoje święto 26 maja.
Najmłodsi ekolodzy w sposób
obrazowy pokazali zebranym, że
jesteśmy nierozerwalnie związani
z przyrodą, że każda Mama i Ziemia
opiekują się nami. My musimy
zaopiekować Nimi, odwzajemnić
miłość jaką nas obdarzają.
Na zakończenie podziwialiśmy
umiejętności taneczne naszych
artystów w tańcu „Zumba”,
przygotowanym przez panią

27 maja 2014 r. o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Futorach
mieszkańcy oraz zaproszeni goście
mieli okazję podziwiać umiejętności
aktorskie uczniów Szkoły
Podstawowej w Futorach, w spektaklu
ekologicznym pt. „Ratujmy naszą
Matkę Ziemię”.
Nasze dzieci dedykowały to
przedstawienie Mamom, które

swoich sił w grach planszowych
rozłożonych na stolikach. Sporą
popularnością, szczególnie wśród
najmłodszych, cieszyło się malowanie
twarzy. Największą atrakcją była
przejażdżka bryczką ciągniętą przez
dwa kucyki, z której dzieci mogły
skorzystać dzięki uprzejmości pana
Franciszka Buksaka, za co serdecznie
mu dziękujemy.
Dzięki takim przedsięwzięciom nie
tylko integruje się społeczność
szkolna i lokalna, ale także zacieśniają
się więzi rodzinne, a dzieci przekonują
się, że szkoła to nie tylko miejsce
nauki, ale także zabawy.
Anna Górecka

K. Kasperską. Dzieci wręczyły
swoim Mamom własnoręcznie
wykonane serduszka i przepiękne
koszyczki z kwiatami.
Do życzeń dla wszystkich Mam
dołączył się pan Robert Brudniak
zastępca burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce, który zaszczycił nas swoją
obecnością, a także wyraził uznanie
dla całej Społeczności Uczniowskiej
Szkoły Podstawowej w Futorach.
Ewa Dubanik
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Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek

Z

okazji „Dnia Bibliotekarza
i Tygodnia Bibliotek” 13 maja
b r. o d b y ł o s i ę s p o t k a n i e
zorganizowane przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną,
w którym udział wzięli: pracownice
biblioteki, czytelnicy, mający na
swym koncie najwięcej
wypożyczonych książek oraz
zaproszeni goście pan Andrzej
Gryniewicz - burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce oraz pan
Franciszek Buksak przewodniczący Komisji Oświaty

Kultury i Sportu. Pracownikom
i czytelnikom Dyrektor MGBP
złożyła życzenia. Burmistrz oraz
Przewodniczący Komisji Oświaty
Kultury i Sportu również złożyli
życzenia, wręczyli z tej okazji na
ręce pani Dyrektor kwiaty i list
gratulacyjny. Spotkanie upłynęło
w miłej i radosnej atmosferze, na
koniec pani Dyrektor wręczyła
czytelnikom upominki.
Ponadto z okazji Tygodnia Bibliotek
2 1 m a j a b r. w b i b l i o t e c e
zorganizowane zostało spotkanie dla

dzieci i młodzieży z Ośrodka
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoW y c h o w a w c z e g o
w Oleszycach. Wspólnie
z bibliotekarkami i opiekunami
dzieci i młodzież oglądały i czytały
bajki, śpiewały piosenki i tańczyły
w rytm ulubionych melodii. Bardzo
chętnie uczestniczyły też w zabawie
czytelniczej. Na zakończenie
w nagrodę każdy otrzymał słodki
upominek.
Ewa Kaczmarczyk

Dyskusyjny Klub Książki

O

d 31 marca br. przy MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
w Oleszycach działa Dyskusyjny
Klub Książki (DKK), prowadzony
przez panią Ewę Kaczmarczyk moderatora. Spotkania odbywają się
jeden raz w miesiącu, podczas
których uczestniczki dzielą się
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wrażeniami i emocjami,
towarzyszącymi im podczas
czytania wybranych książek. DKK
ma już za sobą trzy takie spotkania.
Klubowiczki wybrały
i dyskutowały nad książkami,
w których bohaterki są silne,
władcze i stanowcze. Spotkania

upływają w bardzo miłej i serdecznej
atmosferze. Każdego kto lubi
i chętnie czyta oraz jest
zainteresowany mile spędzonym
czasem zapraszamy do nas.
Ewa Kaczmarczyk

Z historii mieszkańców Olesz yc…
Olgierd Terlecki - świadek i uczestnik trudnej historii…
Z dziejami
Oleszyc łączy
się biografia
polskiego poety,
p i s a r z a ,
p u b l i c y s t y,
historyka,
a p r z e d e
wszystkim
bezpośredniego
ś w i a d k a
skomplikowanej
historii wieku
XX, rodzących
się totalitaryzmów, uczestnika
II wojny światowej, żołnierza
2 Korpusu, Andresowca,
obserwatora zmieniającej się
Europy, Olgierda Terleckiego. Autor
książek historycznych,
w szczególności poświęconych
losom wojennym i powojennym
żołnierzy 2 Korpusu, mówi o sobie:
„Historia pasjonowała mnie od
dzieciństwa, ale nigdy nie
przypuszczałem, że sam zamienię
się w historyka (…) historii
najnowszej". We wstępie do
opowiadań wspomnieniowych,
dotyczących własnej młodości
i II wojny światowej, pt. Concertina
pisze: „starałem się (…) wyodrębnić
odczucia ludzkie niezależnie od
przypadkowych okoliczności". Jego
biografia wpisuje się nie tylko
w historię Korpusu, ale również
narodu, którą ukazuje w książkach:
Bojowe szlaki pustynne, Kierunek
Cassino, Monte Cassino 1944.
W Najkrótszej historii drugiej wojny
światowej stwierdza ze smutkiem
i nadzieją jednocześnie: „Przepadło
młode państwo, przepadła bitna
armia. Ale naród nie zamierzał
skapitulować i klęski nie uznał za
ostateczną." Proza historyczna
Olgierda Terleckiego nie tylko
prezentuje ówczesne wydarzenia,
zawiera też szereg refleksji, które są
ważne z punktu widzenia
współczesności. W opowiadaniach
wspomnieniowych stwierdza:
„Polacy, jest to powszechnie
wiadomo, są narodem obciążonym
licznymi wadami. Równocześnie
jednak jest to naród, który
w pewnych okresach krytycznych
przejawia wspaniały instynkt."

W tym miejscu warto przywołać
dzieje pisarza, którego biografia, jak
również twórczość pisarska, jest
bezpośrednio związana z naszą
ziemią. Olgierd Terlecki urodził się
18 października 1922 roku
w Oleszycach. Jego matka była
nauczycielką, ojciec urzędnikiem
kolejowym. W 1939 roku ukończył
gimnazjum w Jaworowie i zamierzał
rozpocząć naukę w tamtejszym
liceum. Swoją biograficzną
opowieść snuje w opowiadaniach
wspomnieniowych pt. Concertina.
Przez pierwsze wojenne tygodnie
odbywał służbę w ramach
Przysposobienia Wojskowego,
zakończoną 15 września pod
Lwowem. O kampanii wrześniowej
pisze: „…wiedzieliśmy prawie
wszyscy, co robić dalej. My,
szesnastoletni, chcieliśmy to robić
od razu." Pod sowiecką okupacją
należał do szkolnej konspiracji
i w lutym 1940 roku uciekł z domu,
aby przeprawić się przez rumuńską
granicę. W Załuczu koło Śniatynia
wpadł w kocioł NKWD i został
skazany na trzy lata obozu pracy.
Wy r o k o d b y w a ł w ł a g r z e
w Kandałakszy w obwodzie
murmańskim, gdzie pracował przy
wykopach i wyrębie lasów.
Zwolniony w sierpniu 1941 roku po
amnestii, wynegocjowanej przez
rząd generała Władysława
Sikorskiego, we wrześniu dotarł do
Tockoje, gdzie tworzyło się wojsko
polskie. Biało-czerwona flaga na
dachu budynku wywarła na młodym
Terleckim ogromne wrażenie. Pisze:
„Był to jeden z najbardziej
przejmujących widoków, jakie
oglądałem w życiu." Ukończył
podchorążówkę w Szachrisjabs,
a w sierpniu 1942 roku wraz
z częścią armii generała Władysława
Andersa dotarł do Persji.
Przydzielony do 7 pułku artylerii
przeciwlotniczej, przez Irak,
Palestynę i Egipt wyruszył na front
włoski, walczył pod Monte Cassino i
Anconą, gdzie został ranny.
Ukończył kurs maturalny
w Alessano, pracował w Neapolu
w redakcji Gazety Żołnierza,
a w sierpniu 1946 roku wraz
z 2 Korpusem wyjechał do Anglii,

Człowiek szlachetny, człowiek godny
ludzkiej pamięci jest wielki bez względu
na zasięg jego działalności.

gdzie w trosce o pozostawioną
w kraju matkę podjął decyzję
o repatriacji. Jako jeden z niewielu
powrócił do Polski, którą określał
mianem domu. Do Gdyni przypłynął
25 października 1947 roku. Skąd
p r z e z Wa r s z a w ę , L u b l i n ,
Rozwadów, Przeworsk dotarł do
Jarosławia, gdzie po wyjeździe
z Jaworowa zamieszkała jego matka
i babcia. Swoje życie związał
z Krakowem. Zmarł
31 grudnia 1986 roku.
Olgierd Terlecki jest autorem
trylogii Polskie drogi (1957-1960),
Tryptyk włoski (1959-1964), dylogii
Przyciąganie ziemskie (1963-1965),
szkiców historycznych i monografii:
Generał Sikorski (część 1-2, 19811983), Barwne życie szarej
eminencji (szkic o J.H. Retingerze,
1981), Kuzyn diabła (1988), studium
Pułkownik Beck (1985), Najkrótszej
historii II wojny światowej ( 19721984), felietonów Szkice i polemiki
(1987), pięknej powieści Lekcja
miłości, w której główni
bohaterowie zostają przedstawieni
na tle powojennego Cieszanowa
i okolic, w tym Dachnowa.
Krzysztof, porte parole autora, staje
się wyrazicielem poglądu, że:
„Świat należy do wszystkich,
dzisiejszy świat i wszystko dobre, co
gdziekolwiek robimy, wychodzi na
dobre ojczyźnie.”
dr Maria Baran
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Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Zalesiu

3

czerwca br. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zalesiu
obchodzili Dzień Dziecka, połączony
z promocją zdrowego żywienia
w ramach programu „Owoce
w szkole”. Dzieci klas I – III
przygotowały montaż słownomuzyczny pod hasłem „Gdy chcesz
zdrowy być jak ryba, jedz owoce
i warzywa”. Do pełnej realizacji tego
przedsięwzięcia czynnie włączyły się
niezawodne mamy, przygotowując
zdrowe i smaczne przekąski (domowe
ciastka, owoce, soki). Uczniowie

Dzień Książki
roda 28 maja br. była szczególnym
Ś
dniem w naszej szkole, ponieważ
wtedy odbył się Dzień Książki. Święto
to ma na celu propagowanie
czytelnictwa, zachęcanie dzieci do
sięgania po książki w wolnych
chwilach. W tym roku motywem
przewodnim była twórczość Jana
Pawła II, dlatego mottem wydarzenia
zostały słowa Papieża: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.”.
Uczniowie mogli bliżej zapoznać się z
twórczością, życiorysem oraz historią
pontyfikatu Jana Pawła II. Było to
możliwe m. in. poprzez występ
artystyczny, a także wystawę książek
przygotowaną wspólnie przez
uczniów i nauczycieli. Wszyscy
zebrani mogli przypomnieć sobie
słowa Jana Pawła II, wyeksponowane
w formie cytatów, które wraz
z portretami Świętego wykonanymi
przez dzieci, ozdobiły salę. Występ
uczniów rozpoczęto od prezentacji
historii książki w Polsce. Ważnym
punktem programu okazał się „Spór
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o książkę” w wykonaniu klasy V.
Książka była oskarżona o to, że nie jest
potrzebna w dobie współczesnych
technologii. Proces sądowy miał
zadecydować, jak jest naprawdę.
Obrońca świadomy tego, że ważą się
dalsze losy książki, zagorzale bronił
czytelnictwa i rzetelnie argumentował
swoje wnioski. Ze strony obrony na
świadków powołano: panią
bibliotekarkę oraz osobę
z publiczności; uczennicę klasy V,
które potwierdziły, że książka jest
niezastąpiona w codziennym życiu
oraz nauce i nie można jej wyrzucić.
Pani prokurator, nie pozostawała
dłużna, jej tezę, że książkę należy
wycofać z użytku, stanowczo poparli
świadkowie: kaseta video oraz
komputer. Wszystko leżało w rękach
sądu, gdy tuż przed wydaniem wyroku,
głos zabrał „ławnik” – ks. proboszcz
Józef Dudek, główny gość
uroczystości. ks. proboszcz wyraził
swoją opinię na temat roli książek
w życiu, potwierdził, że są one
wspaniałymi przyjaciółmi w chwilach
radości i smutku, i żadna gra
komputerowa czy film nie są w stanie
ich zastąpić. Po tym wystąpieniu sąd

obejrzeli film pt. „Piramida zdrowego
żywienia”. Był to też czas
przeznaczony na konkurs plastyczny,
zabawę i gry sportowe. Wszystkie
dzieci były zadowolone, uśmiechnięte
i szczęśliwe. Zwieńczeniem
pamiętnego dnia było posadzenie
przez całą społeczność szkolną
„Zielonego pomnika”, który może
kiedyś da schronienie i cień podczas
zabaw naszym maluchom, albo
przywoła miłe wspomnienia chwil
spędzonych w szkole. Oby każdy
następny dzień był podobny do tego…
Maria Zadworna
udał się na naradę, aby następnie
ogłosić następujący werdykt: książka
jest niewinna, co więcej należy jej się
szacunek i należne miejsce w każdym
domu, ponieważ to ona od wieków
uczy, b a w i, rozwi ja wyobr a źnię
i wzbogaca słownictwo.
Z werdyktem sądu publiczność w pełni
się zgodziła, co wyraziła owacjami na
stojąco.
Najba r d z i e j wzruszającą c z ęścią
uroczystości było odczytanie listów,
wierszy, próśb i podziękowań do
„Naszego Świętego Jana Pawła II”
przez ich autorów, tj. uczniów Szkoły
Podstawowej w Zalesiu. Ich słowa
bardzo głęboko poruszyły wszystkich
szczerością, płynąca prosto z serca.
Esencją spo t ka n ia były osobiste
wspomnienia i refleksje wyrażone
przez naszego Gościa na temat spotkań
z Janem Pawłem II. W efekcie tego
wydarzenia, które na długo pozostanie
w naszej pamięci, powstała książka
złożona z utworów i prac plastycznych
dzieci, złożona przez całą społeczność
s z k olną w skromnym prezencie
naszemu gościowi, ks. proboszczowi
Józefowi Dudkowi.
Ewa Fil-Kwiatkowska

Nie napisano, nie wyśpiewano
i nie wyszeptano wszystkiego
co z jednym imieniem Matki
się wiąże…
e słowa zostały pięknie
wypowiedziane na akademii
szkolnej zorganizowanej w Szkole
Podstawowej w Zalesiu 27 maja br.,
gdzie matki naszych uczniów
obchodziły swoje święto. Dzieci
z oddziału przedszkolnego
i uczniowie klas I-III przygotowali
program słowno-muzyczno-

T

Dzień Matki w Zalesiu
taneczny pod hasłem
„Naszym mamom”. Nie
zabrakło wzruszeń, łez
i podziękowań. Mamy
otrzymały własnoręcznie
wykonane przez dzieci
cukierkowe kwiaty i miło
spędziły czas przy ciastku
i herbacie.
Maria Zadworna

Obchody Dnia Dziecka w Przedszkolu

4

czerwca br. w Samorządowym
Przedszkolu w Oleszycach
obchodziliśmy Dzień Dziecka.
Uroczystość rozpoczęto
przedstawieniem kukiełkowym pt.
„Mała myszka”. Następnie
k o n f e r a n s j e r z y, p r z e b r a n i

Piknik Rodzinny

W

dzisiejszych, jakże
zabieganych czasach każda
chwila spędzona z dzieckiem jest dla
rodziców bardzo ważna. Dlatego
z inicjatywy Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Oleszycach po raz pierwszy
w tymże przedszkolu odbył się
Piknik Rodzinny – uroczystość
zorganizowana dla uczczenia Święta
M a m y, Ta t y o r a z D z i e c k a .
Na początku dzieci z wszystkich
grup zaprezentowały swoim
rodzicom wiersze i piosenki, w
których wyrażały jak ważnymi
osobami w ich życiu są mama i tata.
Jak na piknik przystało była

w z a b a w n e
bajkowe stroje
z a p r o s i l i
wszystkich na
p o d w ó r k o
przedszkolne na
dalszą część
z a b a w y. D z i e c i
i rodzice wspaniale
się bawili. Były
„tańce wyginańce”,
„ t a ń c e
pokazywańce”,
zabawy z chustą
animacyjną.
Największym
powodzeniem
cieszył się, jednak dmuchany zamek.
Niemniej chętnie wszyscy walczyli
podczas konkurencji przeciągania
liny i wyścigów w workach.
Bawiliśmy się przy muzyce dance
i disco. Zabawę uświetniły wulkany
możliwość, aby posilić się
smakołykami: kiełbaską z grilla,
kawą, ciastem, chłodnymi napojami.
Cała uroczystość przebiegała
w atmosferze radości i zadowolenia,

konfetti, balonowe zoo, pokaz
baniek mydlanych, wprowadzając
wszystkich w magiczny nastrój. Na
koniec zabawy dzieci otrzymały
słodkie upominki wraz
z życzeniami. Na tym, jednak
obchodów Dnia Dziecka nie
zakończono. 12 czerwca br. odbyła
się dalsza część uroczystości na
stadionie sportowym. Na dzieci
czekały kolejne atrakcje: rozgrywki
sportowe, zabawy z chustą
animacyjną oraz grillowanie
kiełbasy. Największą frajdą był
przejazd bryczką z kucykami, którą
przygotował dzieciom pan
Franciszek Buksak.
Wszystkim rodzicom, panu
Franciszkowi oraz Delikatesom
Centrum w Oleszycach bardzo
serdecznie dziękujemy za chęć
współpracy i słodkie upominki dla
przedszkolaków.
Samorządowe Przedszkole

o czym świadczyły uśmiechy
widniejące na twarzach zarówno
dzieci, jak i dorosłych.
Samorządowe Przedszkole
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II Turniej Orlika

W

sobotni poranek, 21 czerwca br.
na obiekcie sportowym Orlik
w Oleszycach odbył się „Turniej
Orlika”. Do rozgrywek zgłosiło się aż
100 osób zgrupowanych w 7 drużynach.
Imprezę sportową otworzył pan Andrzej
Gryniewicz burmistrz Miasta i Gminy
Oleszyce, który przywitał wszystkich
zgromadzonych i życzył udanej
rywalizacji w duchu fair play. Drużyny
rywalizowały ze sobą w dwóch
dyscyplinach - piłce nożnej i siatkówce.
Podczas całego turnieju rozegrano
20 meczy w obydwu kategoriach.
Na siódmym miejscu uplasowała się
„Drużyna bez nazwy” z Nowej Grobli.
Na miejscu szóstym znalazł się zespół
„Biali Oleszyce”, w skład którego
wchodzili najmłodsi uczestnicy
turnieju. Miejsce piąte przypadło
drużynie „Patriotyczni Oleszyce”,
której opiekunem został ks. Jerzy
Frankiewicz. Do walki o miejsce trzecie

przystąpiły drużyny
„ B l a u g r a n a ”
i „Rudy 102”. Walka
odbyła się na boisku
do siatkówki,
a zwycięskie 3 miejsce
zajęła drużyna „Rudy
102”, tym samym na
miejscu czwartym
plasując grupę
„Blaugrama”.
W wielkim finale na
boisku do piłki nożnej
wzięły udział zespoły „JLB Przerwa”
i „FC Miszcze”. Szczęście dopisało tym
drugim, co sprawiło, że grupa „JLB
Przerwa” zdobyła miejsce drugie,
a puchar za zdobycie pierwszego
miejsca trafił do drużyny „FC Miszcze”.
Statuetkę najlepszego zawodnika
turnieju w piłce nożnej, z rąk pana
Andrzeja Gryniewicza otrzymała
Monika Nieckarz, a statuetka
najlepszego zawodnika turnieju
w siatkówce trafiła do Joanny
Mulińskiej.

II Minimaraton Śladami Księcia Józefa Sapiehy

25 czerwca na stadionie sportowym
w Oleszycach odbył się
II Minimaraton Śladami Księcia
Józefa Sapiehy. W biegu wzięli udział
biegacze ze szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych, a także dorośli.
Jako pierwsze na starcie pojawiły się
dziewczęta z klas I-III. Tuż po
rozpoczęciu biegu prowadzenie objęła
Dominika Serafin i zyskała dużą
przewagę nad rywalkami, co
zaowocowało zwycięstwem. Kolejną
grupą startującą byli chłopcy z klas
I-III, biegnący (tak, jak dziewczęta) na
dystansie 300 m. W tej kategorii
zwyciężył Dawid Balawender. Kolejną
grupą biegaczy była grupa dziewcząt i
chłopców z klas IV-VI, która miała do
pokonania dystans 1200 m. Najlepszym
wśród chłopców okazał się Jarosław
Koraszyński, a najlepszą dziewczyną
była Klaudia Wach. Dystans 4,2 km
mieli do pokonania uczniowie
g i m n a z j u m ,
s z k ó ł
ponadgimnazjalnych oraz biegacze

18

z kategorii open. W tych
kategoriach najlepsi
okazali się: Piotr Bednarz
(kat. gimnazjum
chłopcy), Joanna Purgal
(kat. gimnazjum
dziewczęta), Paweł
Chomyszyn (kat. chłopcy
szkoły ponadgimnazjalne), Aleksandra
Napora (kat. dziewczęta
szkoły ponadgimnazjalne) i Zbigniew
Dorota (kat. Open).
Na starcie minimaratonu
pojawiło się 161 osób, a organizatorzy
zapewnili dla wszystkich ciepły posiłek,
banany i wodę.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
pamiątkowe medale, najlepszym
wręczono puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Szczęściarze mieli także
okazję wygrać w loterii, w której
rozlosowano ciekawe nagrody
rzeczowe.
Szczególne podziękowania należą się
sponsorom: Nadleśnictwu Oleszyce,
Bankowi Spółdzielczemu w Starym
Dzikowie, właścicielom sklepu
„Groszek” w Oleszycach, oraz
właścicielom restauracji „Pod Księcia
Górką”.
Organizatorami tego przedsięwzięcia
byli: Stowarzyszenie „Czas na pomoc”
w Oleszycach, Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego w Oleszycach, Urząd
Miasta i Gminy w Oleszycach,
Stowarzyszenie „Rozwoju Ziemi
Lubaczowskiej” i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Oleszycach.

Na zakończenie rozgrywek Burmistrz
wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe, a zwycięskiej drużynie puchar. Organizatorzy - Burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce, animator
obiektu sportowego Orlik i MiejskoGminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach, mają nadzieję, że
w przyszłym roku III edycja turnieju
zgromadzi równie dużą liczbę
zawodników, dla których sport to nie
tylko zdrowie, ale też zabawa.
Anna Pracało

Klasyfikacja końcowa:
Klasy I-III dziewczyny
1. Dominika Serafin
2. Justyna Stec
3. Natalia Borkowska
Klasy I-III chłopcy
1. Dawid Balawander
2. Jakub Lorenc
3. Hubert Stachów
Klasy IV-VI chłopcy
1. Jarosław Koraszyński
2. Dawid Dobosz
3. Mikołaj Morawski
Klasy IV-VI dziewczyny
1. Klaudia Wach
2. Natalia Kubis
3. Aleksandra Janczura
Gimnazjum chłopcy
1. Piotr Bednarz
2. Marcin Kornafel
3. Mateusz Czereba
Gimnazjum dziewczyny
1. Joanna Purgal
2. Klaudia Buniowska
3. Barbara Przychodzka
Ponadgimnazjalne chłopcy
1. Paweł Chomyszyn
2. Roman Rymarowicz
3. Jakub Ozimek
Ponadgimnazjalne dziewczyny
1. Aleksandra Napora
2. Marcelina Hypiak
3. Agata Dec
Open
1. Zbigniew Dorota
2. Jerzy Frankiewicz
3. Jolanta Dorota, Iwona Jasic,
Marek Buczko, Kazimierz Hołubek.
Anna Pracało
fot. www.zlubaczowa.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji beneficjentów do projektu
pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Oleszyce "
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rekrutacja dodatkowa potrwa do dnia 21.07.2014 r.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Oleszyce,
poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy
dla gospodarstw domowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania
dokumentów rekrutacyjnych, mogą się zgłaszać do Biura Projektu, które ma swoja siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy
w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 12 w godzinach 8:00-15:00 oraz pod numerem telefonu 16 6328773.

Przebudowa drogi Stare Sioło - Lipina

Usuwanie w yrobów
zawierając ych azbest

Pod koniec czerwca bieżącego roku został wyłoniony wykonawca na zadanie
pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1666R Stare Sioło – Lipina na
odcinku w km 0+000 - km 0+300; km 1+985 – km 4+254 realizowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój.
Na zadanie składają się następujące elementy:
- rozbiórka elementów drogi
- wykonanie wykopów i nasypów
- wymiana przepustów
- wykonanie elementów odwodnienia
- położenie nawierzchni asfaltowej
- wykonanie zjazdów do posesji
- oznakowanie pionowe i poziome.
Na zadanie Gmina Oleszyce uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II oraz Powiatu Lubaczowskiego.

Gmina Oleszyce otrzymała dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta
i gminy. Kwota dotacji wynosi 78 896,32 zł,
co stanowi 85% wartości zadania.
Pozostałe 15% pochodzić będzie ze
środków własnych gminy. W ramach
zadania planowane jest wykonanie
demontażu, transportu
i unieszkodliwienia łącznie 148,48 ton
wyrobów zawierających azbest. Zadanie
realizowane będzie w lipcu i sierpniu
2014 r.

Tomasz Stec

Tomasz Stec

Przebudowa Zespołu
Pałacowo - Parkowego
w Olesz ycach
Ruiny do odkrycia

Gmina Oleszyce uzyskała
dofinansowanie w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 na
zadanie pn. „Przebudowa Zespołu
Pałacowo - Parkowego w Oleszycach – Etap I”
W ramach zadania wykonana zostanie aleja główna,
parking z kostki brukowej, ogrodzenie od drogi
wojewódzkiej oraz zostaną odsłonięte i oczyszczone ruiny.

Teren podlegający oczyszczeniu

Ruiny do odkrycia

Projektowane
parkingi

Projektowana aleja

Tomasz Stec
Projektowanie ogrodzenie

Dekoral Akr ylit
Biała 10 L
82 zł

St yropianex- 15
148 zł + usługa

Roleta Standard PA 39
Złot y Dąb
190 zł + montaż

OKNO
146,5x143,5

485 zł + montaż

DR ZWI LEO
1 250 zł
+ montaż

„Trzeba umieć”
Trzeba umieć się ciesz yć
każdą godziną podarowaną.
Trzeba umieć podziękować
za każdą noc spokojnie przespaną.
Trzeba umieć się ciesz yć,
kiedy słońce świeci
i gdy deszcz pada
i w tedy gdy śmieją się dzieci.
Trzeba się ciesz yć
każdą jesienią i wiosną
każdą chwilą tą mniej,
i tą bardziej radosną.
Krystyna Czerwiec

„MILLA” Mobilny Gabinet Masażu
mgr Władysław Jaremko
tel. 886 888 014
Masz problemy z kręgosłupem lub chcesz się
odprężyć i zrelaksować nie czekaj w kolejce,
nie trać czasu na dojazd. Zadzwoń 886 888 014.
Przyjadę do Twojego domu
w dogodnym dla Ciebie terminie.
Wieloletnie doświadczenie oraz skuteczność
działania – pracowałem jako masażysta
w Sanatorium Uzdrowiskowym w Horyńcu Zdroju.
Zabiegi:
- masaż leczniczy
- masaż relaksacyjny
- masaż sportowy
- masaż antycellulitowy
- masaż kosmetyczny twarzy
- masaż stóp
- masaż gorącymi kamieniami
- masaż bańką chińską
- masaż wibracyjny
- terapia światłem
naświetlanie lampą na podczerwień SOLLUX
- Work-Site - masaż na krześle (w biurze, w pracy)

