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egzemplarz bezpłatny

Szanowni Mieszkańc y
Miasta i Gminy Olesz yce!
Święto Narodzenia Pańskiego to najpiękniejsz y moment w roku: magiczny czas pełen radości,
rodzinnego ciepła i odpocz ynku. To właśnie w tedy spot ykamy się w gronie najbliższ ych,
przebaczając sobie uraz y i życząc wsz ystkiego, co najlepsze, a także dokonujemy
podsumowań roku minionego i postanowień na czas prz yszły.
W przededniu tego okresu pragniemy złożyć Państ wu - mieszkańcom naszej gminnej
wspólnot y najserdeczniejsze życzenia zdrow ych, pełnych niezapomnianych chwil
i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia.Niech towarz yszące nam: opłatek, choinka
oraz bożonar odzeniowa szopka obudzą w nas dziecięcą radość, opt ymizm
i ufność w dobrą prz yszłość dla nas i nasz ych rodzin, a gościnność okaz y wana prz y stołach
zaowocuje umiejętnością dzielenia się t ym, co mamy nie t ylko w okresie świątecznym,
ale i na co dzień. Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie oraz doda nam sił i odwagi
do realizacji now ych pomysłów i planów w nadchodząc ym Now ym 2015 Roku.
Z najlepsz ymi życzeniami
Przewodnicząc y Rady Miejskiej
Wiesław Osuch

Burmistrz Miasta i Gminy Olesz yce
Andrzej Gr yniewicz

“”Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i w yciągasz do niego rękę jest Boże Narodzenie”
bł. Matka Teresa z Kalkut y

Już za kilka dni będziemy obchodzić Święta Narodzenia Pańskiego. Dlatego pełni wiar y
i nadziei, pragniemy złożyć wsz ystkim mieszkańcom naszej Małej Ojcz yzny wiernym Parafii
Bihale, Olesz yc i Star ych Olesz yc najserdeczniejsze życzenia. Życz ymy pokoju, radości, miłości,
zaangażowania w dobro oraz obfitego błogosławieńst wa od Jezusa, któr y prz yszedł zbawić
każdego człowieka i daje się nam rozpoznać w betlejemskim żłóbku.
Niech Jezus Chr ystus, Światłość świata nieustannie wsz ystkich Was wspiera swoją łaską
i prowadzi w Now ym 2015 Roku - drogami zbawienia, świętości i z w ycięst wa dobra nad złem.
Z darem modlit w y prz y Ołtarzu i Żłóbku w imieniu Księży Proboszczów naszej Gminy
oraz Księży Wikariusz y Parafii Olesz yce
Proboszcz i Dziekan - Ksiądz Józef Jan Dudek
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Zabawa mikołajkowa

W

niedzielne popołudnie
7 g r u d n i a b r. r y n e k
w Oleszycach rozświetlił się
mnóstwem kolorowych światełek.
Na dziedzińcu ratusza pan Andrzej
Gryniewicz burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce oraz dzieci
z rodzicami przywitali
wyczekiwanego gościa - Mikołaja.

Następnie Burmistrz wraz
z Mikołajem zaprosili wszystkich
do hali widowiskowo-sportowej,
gdzie na dzieci i dorosłych czekało
dużo miłych niespodzianek
i atrakcji.
Podczas animacji prowadzonej
przez śnieżynki, dzieci wraz
z Mikołajem uczestniczyły w grach

i zabawach, rozwiązywały zagadki,
tworzyły łańcuchy choinkowe,
dekorowały pierniczki, malowały
i rysowały oraz ubierały choinkę.
Mikołaj w wolnych chwilach
rozdawał wszystkim uczestnikom
czapeczki, słodycze i drobne
upominki. Dodatkową atrakcją dla
dzieci było: malowanie twarzy,
zwierzątka z baloników i słodki
poczęstunek od kół gospodyń
z Futor i Starego Sioła, a także:
dmuchany plac zabaw, suchy basen,
zjeżdżalnia, bramka celnościowa
i ściana wspinaczkowa. Wszystkie
dzieci miały też okazję porozmawiać
z Mikołajem i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcia.
Organizatorami zabawy byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach, Zarząd Mieszkańców
Oleszyc, Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Oleszycach.
Anna Pracało

Mam talent

W

niedzielę 14 grudnia 2014 r.
w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleszycach odbyła się
kolejna edycja Przeglądu
Twórczości Dziecięcej „Mam
Talent”. Zebrani mogli obejrzeć
8 występów z różnych dziedzin:
t a n i e c , ś p i e w, r e c y t a c j a
i pokazy karate. Uczestników
przeglądu oceniało Jury w składzie:
Monika Jezuit (instruktor tańca
i śpiewu), Anna Górecka (nauczyciel
polonista), Marek Uszkowski
(instruktor muzyki).
Jako pierwsza wystąpiła Judyta

Hałucha w piosence „Smutna
Królewna”, następnie na scenie
zaprezentował się duet karatekówJakub Lorenc i Jakub Olejnik.
Trzecią uczestniczką,
a zarazem najmłodszą była Liwia
Sokół, która bezbłędnie
wyrecytowała wiersz Jana
Brzechwy „Entliczek-Pentliczek”.
Następnie na scenie pojawiła się
grupa taneczna „Gummy Bear”
z energetycznym pokazem zumby.
Kolejną uczestniczką przeglądu była
Julia Maciąg, która zaśpiewała hit
polskiego wokalisty - Rafała
Brzozowskiego „Nic do stracenia”.
Trzecią wokalistką przeglądu była
Klaudia Czołacz, która zaśpiewała
piosenkę „Mikołaj”. Tuż po niej na

scenie zaprezentował się kolejny
karateka- Marcin Żulewicz.
Ostatnią uczestniczką była Natalia
Flis, która zaprezentowała się
w piosence „O mojej stolicy”.
Po zakończeniu występów jury
udało się na obrady, a dla
zgromadzonej publiczności wystąpił
Teatrzyk Wesoła Gromadka (pod
opieką instruktora pani Łucji Joniec)
w przedstawieniu „Wiewiórka
Łupiskórka”. Dla wszystkich dzieci
przygotowano także poczęstunek
ufundowany przez pana Mariusza
Kurka z Piekarni Tradycja i Smak.
Po krótkiej naradzie jury ogłosiło
wyniki i wręczyło wszystkim
dzieciom nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy.
I miesce- Marcin Żulewicz
i ex aequo duet - Jakub Olejnik
i Jakub Lorenc
II miejsce- Judyta Hałucha
i ex aequo Natalia Flis
III miejsce- Liwia Sokół
i ex aequo Gummy Bear
IV miejsce- Julia Maciąg
i ex aequo Klaudia Czołacz.
Anna Pracało
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Spotkanie integrac yjne społeczności Gimnazjum
z osobami sprawnymi inaczej z terenu naszej gminy
Przyjaciele są,
jak gwiazdy na niebie.
Czasami ich nie widać,
ale zawsze wiesz, że tam są...

W

niedzielne popołudnie
2 6 p a ź d z i e r n i k a b r.
w szkolnej jadalni z inicjatywy
Społeczności Gimnazjum oraz
Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce odbyło się kolejne
już spotkanie integracyjne
młodzieży gimnazjum z osobami
sprawnymi inaczej z terenu gminy
Oleszyce.
Spotkanie otworzyła pani dyrektor
Dorota Czajkowska-Guszta, witając
uczestników spotkania: (osoby
sprawne inaczej wraz
z opiekunami, pana Andrzeja
Gryniewicza burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce, pana Wiesława
Osucha przewodniczącego Rady
Miejskiej w Oleszycach, panią
Marię Lechowicz wiceprezes
Stowarzyszenia "Czas na pomoc",
panią Agatę Adamską dyrektor
Szkoły Podstawowej w Oleszycach,
z e s p ó ł m u z y c z n y Ta c t o n ,
nauczycieli, pracowników szkoły,
uczniów); ponadto wymienieni
zostali wszyscy ci, którzy swoim
wsparciem przyczynili się do
organizacji spotkania: (pan Andrzej
Gryniewicz burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce, pan Wojciech
Domaradzki Gospodarstwo Rolne
Nowa Grobla, Miejsko-Gminna
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Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pani
Magdalena Nepelska, pani Anna
Kot, pan Stanisław Hyd, zespół
Tacton, nauczyciele, pracownicy
szkoły, uczniowie oraz Ci, którzy
wiernie od wielu lat wspierają naszą
szkolną inicjatywę).
Zabawa odbyła się tradycyjnie przy
dźwiękach znanych przebojów
wiernego zespołu „Tacton” oraz
smacznym poczęstunku
przygotowanym przez niezawodne
panie z kuchni. Dzięki wspaniałej
postawie i zaangażowaniu
młodzieży nie zabrakło tańców
i ciekawych konkursów. Każdy gość
otrzymał także ciekawą pamiątkę
oraz słodkości.
Wspólne spotkania integracyjne na
stałe wpisane w działalność naszej

szkoły są wspaniałą okazją na
promowanie idei równych szans
w życiu społecznym, budowania
pozytywnego wizerunku osoby
niepełnosprawnej w środowisku
społecznym, uczą tolerancji
i szacunku, zachęcają do szerzenia
wspaniałej idei wolontariatu. To
także okazja do mile spędzonego
czasu i nawiązania nowych
znajomości. Wspaniałą postawą
wykazali się uczniowie naszej
szkoły, którzy licznie zgłosili swój
udział w wolontariacie: Julia
Rokosz, Klaudia Witko, Krystian
Kuczek, Kacper Buksak, Kamila
Kalińska, Julia Popek, Jagoda
Stachów, Barbara Przychodzka,
Justyna Hańczakowska, Małgorzata
Władyka, Aleksandra Nepelska,
Joanna Mulińska, Aleksandra
Strojny, Gabriela Gościńska,
Paulina Bat, Paulina Balawender,
Ewelina Pilśniak, Klaudia Staroń,
Kornelia Szpunar.
Dziękujemy uczestnikom,
darczyńcom i wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
spotkania. Uśmiech i wzruszenie
zaproszonych gości są najlepszym
dowodem na to, że warto tę tradycję
kontynuować. To nasz wspólny
sukces!
Barbara Nepelska-Walicka

Ot warcie OR EW w Olesz ycach

3

października odbyło się
otwarcie zmodernizowanego
budynku oleszyckiej filii Ośrodka
Rehabilitacyjno–Edukacyjno–
Wychowawczego im. Krystyny
Rajtar.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
w k o ś c i e l e p w. N a r o d z e n i a
Najświętszej Maryi Panny
w Oleszycach, po której odbyła się
część oficjalna w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury.
O s o b o m o r a z
instytucjom, które
w sposób szczególny
przyczyniły się do
modernizacji Ośrodka,
zostały złożone
podziękowania oraz
w r ę c z o n o
okolicznościowe
statuetki.
Goście obejrzeli
również przedstawienie
pt. „Roztańczone 4 pory
roku” w wykonaniu
wychowanków OREW
oraz uczniów Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach.
Ostatnim punktem programu było
poświęcenie nowego obiektu,
przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie
Ośrodka z możliwością zapoznania
się z jego ofertą.
Na uroczystość, oprócz
zaproszonych gości, przybyli
rodzice, wychowankowie OREW,
uczestnicy placówek prowadzonych

przez Stowarzyszenie, Zarząd Koła
PSOUU w Jarosławiu oraz
pracownicy.
Modernizacja Ośrodka
Rehabilitacyjno–Edukacyjno–
Wychowawczego w Oleszycach
była dofinansowana ze środków
PFRON będących w dyspozycji
Województwa Podkarpackiego.
http://www.jaroslaw.psouu.org.pl

Ot warcie ZA Z w Olesz ycach

W

piątek 7 listopada odbyło się
otwarcie Zakładu
Aktywności Zawodowej
w Oleszycach.

Uroczystości rozpoczęła Msza św.,
po której nastąpiła część oficjalna
z tradycyjnym przecięciem wstęgi.

Na zakończenie zaproszeni goście
zapoznali się z ofertą Zakładu, była
możliwość rozmowy
z pracownikami i obejrzenia
budynku.
W Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Oleszycach
prowadzonym przez PSOUU Koło
w Jarosławiu zatrudnienie znajduje
jedenaście osób niepełnosprawnych.
Zakład wykonuje meble na wymiar
oraz świadczy usługi krawieckie.
Nowa oferta zakładu powstała dzięki
projektowi „Przez ZAZ do
integracji” realizowanemu
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
http://www.jaroslaw.psouu.org.pl
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Kwesta w dniu Wsz ystkich Święt ych

W

szystkich Świętych i Zaduszki
to czas, kiedy nie tylko
wspominamy najdroższych zmarłych
oraz świętych, ale również ratujemy
cmentarne zabytki.
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Oleszyckiej, podczas kwesty
zorganizowanej pod nazwą Odnowa
pomników na cmentarzu komunalnym
w Oleszycach zebrało, w dniach
1 i 2 listopada, 2 778,32 zł. Kwesta
została zorganizowana już po raz piąty.
Z dotychczas zebranych datków udało
się odnowić pomnik Franciszka
Knapa, powstańca styczniowego
z 1863 roku, którego szczątki
spoczywają na tutejszym cmentarzu.
Koszt renowacji wyniósł ponad
10 tys. zł. Głównym celem
statutowym jakim sobie postawiło
stowarzyszenie jest troska
o zachowanie skarbów kultury

związanych z piękną
„Ziemią Oleszycką”,
zarówno tych materialnych
jak i niematerialnych,
a także kultywowanie
pamięci osób szczególnie
dla niej zasłużonych.
Organizatorzy kwesty
składają serdeczne
podziękowania
ks. proboszczowi Józefowi
Dudkowi za udostępnienie
sali w świetlicy socjoterapeutycznej, a także,
pani dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Orła
Białego w Oleszycach
Dorocie Czajkowskiej–
Guszcie oraz członkom
Samodzielnego Plutonu Oleszyce
wchodzącego w skład Jednostki
Strzeleckiej 2033 w Lubaczowie pod

Teatr z Narola w ystąpił na olesz yckiej scenie

J

an Sztaudynger (1904-1970) –
poeta, satyryk, tłumacz, znawca
i propagator teatru lalkowego. Jako
autor ciętych, często frywolnych
fraszek (nazywanych „piórkami”),
został uznany za odnowiciela tego
gatunku wiersza. Napisał około pięciu
tysięcy fraszek, zamieszczonych
m.in. w takich zbiorach, jak:
Wyznania, Fraszki o fraszkach,
Krople liryczne, Krakowskie piórka,
Piórka z gór, Szumowiny, Miłość
i małżeństwo, Życie i przemijanie.
Utwory tego autora oleszycka
publiczność miała okazję poznać
dzięki Teatrowi Amatorskiemu
„Florianum” z Narola, który na
zaproszenie miejsko-gminnego
ośrodka kultury wystąpił w naszym
mieście w niedzielę 23 listopada 2014 r.
Teatr „Florianum” rozpoczął swoją
działalność w grudniu 2009 roku w tym roku obchodzi, więc swój mały
jubileusz. Grupa miłośników sztuki
teatralnej postanowiła nawiązać do
bogatej historii teatrów amatorskich,
działających przed laty na terenie
gminy Narol. Zespół tworzą osoby
dorosłe i młodzież, które
zdecydowały się poświęcić swój
wolny czas, by społecznie pracować
nad realizacją przedstawień
teatralnych; nauczyciele, radni
miejscy, dyrektorzy szkół, urzędnicy
oraz studenci i uczniowie - zakochani
w teatrze.
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To Takie Nasze fraszki Jana
Sztaudyngera to piąty spektakl
wystawiony przez Teatr Amatorski
„Florianum”. Pierwszą inscenizacją
była Zemsta Aleksandra Fredry,
wystawiona 8 lipca 2010 roku na
otwarcie XI Cesarsko – Królewskiego
Jarmarku Galicyjskiego, kolejną
Balladyna Juliusza Słowackiego,
a przed dwoma laty aktorzy
przedstawili własną interpretację
wybranych dzieł romantycznych pod
tytułem Niesłychane zjawiska według
Adama Mickiewicza. Rok temu
wystawili spektakl pt: Przedstawienie
bez próby oparty na wierszach
Wisławy Szymborskiej (z tym
spektaklem po raz pierwszy wystąpili
w Oleszycach).
Aktorzy postawili przed sobą zadanie
udowodnienia, że Słowo ma wielką

dowództwem pana Lucjana Mularza,
którzy już po raz kolejny, wspomagali
stowarzyszenie w przeprowadzeniu
zbiórki.
Roman Puka
moc. Wypowiadane słowa motywują,
skłaniają do refleksji, wywołują
wspomnienia, pokazują inny punkt
widzenia. Mogą, jednak też i ranićwywołać kłótnie, zniszczyć przyjaźń
lub miłość. Wypowiadamy słowa i nie
zawsze zastanawiamy się jaką moc
w sobie niosą.
Zgromadzeni w tym dniu widzowie
opuszczali budynek miejskogminnego ośrodka kultury
zadowoleni, a słuchając ich opinii
odnosi się wrażenie, że spektakl
wywarł duże wrażenie. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku Teatr
Amatorski „Florianum” zawita do
naszej miejscowości z nowym
spektaklem, by znów zachwycić
lokalną publiczność.
Anna Pracało
Źródło: materiały prasowe Teatru
Amatorskiego „Florianum”

Narodowe Święto Niepodległości
Święto Patrona Gimnazjum - Orła Białego

Bo wolność - to wśród mądrych
ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich
i szczęście(...)
Wolność brzmi jak radosny ludzi
śmiech (...)
Wolność to diament do
oszlifowania...
(Marek Grechuta)

N

a r o d o w e Ś w i ę t o
Niepodległości, obchodzone
co roku dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości (11 listopada 1918
roku), po 123 latach niewoli pod
zaborami Rosji, Prus i Austrii, jest
jedną z najważniejszych
uroczystości państwowych w Polsce.
11 listopada niemal we wszystkich
miastach Polski odbywają się
uroczyste obchody tego święta.
W naszej gminie – święto miało
dwudniowy wymiar.
11 i 12 listopada uroczyście
świętowaliśmy 96. rocznicę
odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz Święto Patrona
Gimnazjum – Orła Białego.
11 l i s t o p a d a - u r o c z y s t o ś c i
rozpoczęły się mszą św. w kościele
parafialnym w Oleszycach, na którą
przybyły władze samorządowe,
radni, kombatanci, przedstawiciele
zakładów pracy, organizacji, szkół,
mieszkańcy gminy, nie zabrakło
również pocztów sztandarowych.
Mszy św. w intencji Ojczyzny
przewodniczył i wzruszającą
homilię o współczesnym
patriotyzmie wygłosił ks. proboszcz
Józef Dudek. Po zakończonej

eucharystii poszczególne delegacje
udały się na Bachory, by tam po
wystąpieniu okolicznościowym - pana
Andrzeja Gryniewicza burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce - złożyć
wiązanki kwiatów przy pomniku,
upamiętniającym i przypominającym
krwawe karty naszej historii oraz
bohaterstwo, walczących w obronie
Ojczyzny. Obchody pierwszego dnia
zakończyły się poczęstunkiem
i wspólnymi rozmowami
o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości naszej Ojczyzny
w szczególności tej małej, w sali
remizy OSP w Oleszycach.
12 listopada - społeczność
gimnazjum, zaproszeni goście udali
się na uroczystą mszę św. do kościoła
parafialnego w Oleszycach. Mszy św.
w intencji Ojczyzny i społeczności
gimnazjum przewodniczył i homilię
wygłosił ks. Józef Dudek.
Po uroczystościach w kościele
udaliśmy się do hali widowiskowosportowej, gdzie jako pierwsza głos
zabrała dyrektor szkoły Dorota
Czajkowska - Guszta. Po przywitaniu
wszystkich zebranych podziękowała
za przybycie i przypomniała,
iż każdego roku
11 listopada wracamy
m y ś l ą
d o
przełomowych chwil
1918 r., do ludzi,
którzy poświęcili się,
byśmy mogli żyć
w wolnej i suwerennej
Ojczyźnie. Następnie
głos zabrał pan
Andrzej Gryniewicz
burmistrz Miasta

i Gminy Oleszyce, który w swoim
przemówieniu podkreślił, jak ważne
jest wychowanie patriotyczne,
szczególnie dla młodzieży. O wadze
wolności w swoim wystąpieniu
mówił kapitan Józef Rokosz prezes
Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Koło
w Oleszycach.
W dalszej części uroczystości
wszyscy zebrani mogli uczestniczyć
w koncercie pieśni patriotycznych
i żołnierskich pt. Wspólnie
śpiewajmy dla Niepodległej
przygotowanym przez uczniów
i nauczycieli gimnazjum. Poprzez
koncert pieśnią, radośnie czciliśmy
Polskę i Niepodległość. W słowach
i nutach pieśni patriotycznych
zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie.
O sile pieśni pamiętali nasi
przodkowie. Polska pieśń
patriotyczna zawsze dodawała sił
otuchy i nadziei. Polacy, od kiedy
historia pamięta, śpiewali, gdy byli
szczęśliwi, śpiewali, gdy było im źle.
Jak, co roku w tańcach
zaprezentował się zespół Czerwone
Korale. Nastąpiło też uroczyste
ślubowanie klas pierwszych.
Podczas uroczystości rozstrzygnięty
został szkolny konkurs: Plakat
w 9 6 . ro c z n i c ę o d z y s k a n i a
Niepodległości oraz gminny konkurs
literacki: Jestem szczęśliwy, że
mieszkam w Polsce. Na koniec
uroczystości dyrektor szkoły
podziękowała wszystkim za
obecność, zaangażowanie, dobrą
wolę i życzliwość, które przyczyniły
się do uświetnienia święta.
Dorota Czajkowska-Guszta

7

Dekalog War tości dzień pier wsz y

S

towarzyszenie „Czas na pomoc”
w Oleszycach realizowało w okresie
od 1.06.2014 r. do 30.11.2014 r. Projekt
„Dekalog wartości” (rodzina - korzenie,
miłość - przyjaźń, indywidualizm
artystyczny - sztuka) współfinansowany
przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu zaplanowano
organizację trzech spotkań tematycznych
przyporządkowanych wyżej
wymienionym wartościom.
Wokół niewątpliwej wartości jaką jest
rodzina - korzenie koncentrowały się
działania uczestników projektu
dotyczące pierwszego kręgu
tematycznego. Dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej został zorganizowany
konkurs plastyczny i literacki pt.
„Rodzina – korzenie”.
W szkole w Starych
Oleszycach, Zalesiu
oraz w MiejskoGminnym Ośrodku
K u l t u r y
w Oleszycach aktorzy
Te a t r u N o w e g o
z R z e s z o w a
poprowadzili
warsztaty aktorskie. Ci
sami aktorzy dla dzieci
z całej gminy
25.09.2014 r. w sali
widowiskowej MGOK
w Oleszycach,
wypełnionej po brzegi,
zaprezentowali
przedstawienie pt.
„Księżniczka na
ziarnku grochu”. Gimnazjaliści mieli
możliwość uczestniczenia w warsztatach
z emisji głosu poprowadzonych przez
pana Marcina Stycznia. Finał I dnia
tematycznego „Rodzina – korzenie” miał
m i e j s c e 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 r. w h a l i
widowiskowo-sportowej w Oleszycach.
Obok sceny wyeksponowane zostały
prace, będące efektem konkursu
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plastycznego i literackiego. Uczestnicy
w formie drzewa genealogicznego,
przedstawianego w zależności od
inwencji twórczej autora, zobrazowali
swoje pochodzenie, sięgając niekiedy
cztery pokolenia wstecz. Natomiast
w pracach literackich opisały koleje
losów swoich przodków: pradziadków,
dziadków, rodziców. Prace te często były
urozmaicone starymi fotografiami. Na
koniec przed publicznością wystąpił (już
po raz drugi w Oleszycach) z autorskim
koncertem poezji śpiewanej Marcin
Styczeń. Występ artysty poprzedziły
tańce dzieci z oddziału przedszkolnego
SP w Oleszycach opracowane przez
panią Elżbietę Ozimek. Po występach
najmłodszych prezes stowarzyszenia
pan Zbigniew Dorota w kilku słowach
przybliżył zebranym cele i zadania
realizowanego projektu oraz ogłosił
rozstrzygnięcie konkursów. Członkowie
stowarzyszenia zapraszali nagrodzonych
na scenę i wręczali ufundowane nagrody.
W przerwie miał miejsce słodki
poczęstunek, który został przygotowany
przez panie z KGW z Borchowa, Starych
Oleszyc i Zalesia.

Dekalog War tości dzień drugi
Indywidualizm artystyczny – sztuka –
temat ten skupiał w miesiącu
październiku br. uczestników projektu
„Dekalog wartości”. Temat niezwykle
ważny (będący jednocześnie celem
projektu), w dobie zglobalizowanej
rzeczywistości, w tym artystycznej,

wśród masowo wytwarzanych
i zbliżonych do siebie „przedmiotów
sztuki”, kiedy trudno jest znaleźć
ciekawe i oryginalne dzieła, niosące
w sobie pozytywne wartości. Jak wiemy
sztuka pozwala wyzwolić w człowieku
głębię uczuć w związku z tym uczestnicy
projektu (uczniowie Szkół
Podstawowych z Oleszyc, Starych
Oleszyc, Zalesia oraz Gimnazjum
z Oleszyc) wzięli udział w warsztatach
fotograficznych, a także w konkursach
plastycznym i fotograficznym
zatytułowanym „Oleszyce i okolice
w barwach jesieni”. Celem konkursów
było między innymi odkrywanie,
utrwalanie oraz poznawanie ciekawych
miejsc, obiektów, zabytków, pięknych
krajobrazów przyrody w naszej gminie;
zwrócenie uwagi na zwykłe miejsca
jakimi są: podwórko, ulica, szkoła,
pejzaż itp.; rozwijanie wrażliwości
estetycznej. Prace uczniów, były
oceniane w trzech kategoriach
(plastyczne): klasy I-III, klasy IV-VI
szkoły podstawowe oraz klasy I-III
gimnazjum; w dwóch kategoriach
(fotograficzne) klasy IV-VI szkoły
podstawowe i klasy I-III gimnazjum.
W piątkowy wieczór 31 października br.
nastąpiło podsumowanie działań
związanych z ww. tematem. Zgromadzoną
w hali widowiskowo-sportowej przy
Szkole Podstawowej w Oleszycach
publiczność przywitała wiceprezes
stowarzyszenia pani Maria Lechowicz,
która jednocześnie przybliżyła cele
i założenia przedsięwzięcia oraz
działalność organizacji.

Złożyła także gorące podziękowania
wszystkim, którzy zaangażowali się
w działania projektowe: uczniom,
nauczycielom, paniom z kół gospodyń
wiejskich. Podczas tego wieczornego
spotkania można było obejrzeć występy
zespołów tanecznych: ze Szkoły
Podstawowej w Zalesiu w inspirującym
Tańcu ognia; ze Szkoły Podstawowej
z Oleszyc „Dzieci Oleszyc” w ciekawym
układzie krakowiaka, tancerki
z gimnazjum z zespołu „Czerwone
korale” prezentujące współczesny taniec
f o l k o w y. P o n a d t o c z ł o n k o w i e
stowarzyszenia wręczyli zwycięzcom
konkursów nagrody. W krótkiej
przerwie można było bardzo obejrzeć
bardzo atrakcyjną wystawę prac
uczniowskich, a także skosztować
słodkich „przysmaków”
przygotowanych przez panie z kół
gospodyń. Spotkanie zakończyło się
koncertem Wolnej Grupy Bukowina –
polskiej grupy muzycznej z nurtu poezji
śpiewanej, założonej na początku lat 70.
XX wieku. Artyści zauroczyli
publiczność swoim śpiewem, przede
wszystkim zaś dostarczyli
niezapomnianych wrażeń przy
wspólnym śpiewaniu między innymi
takich utworów jak: Majster Bieda,
Letnia piosenka o zajączku czy Sielanka
o domu.
Poruszany temat cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów,
a także miejscowej ludności o czym
świadczyło zaangażowanie uczniów
w warsztatach oraz konkursach czy też
zgromadzona publiczność podczas
koncertu. Każdy uczestnik na pewno
wzbudził w sobie refleksję się nad
słowami M. W. Hungerford Piękno jest
w oczach patrzącego…

Dekalog War tości dzień trzeci
Miłość i przyjaźń to najważniejsze
wartości w życiu każdego człowieka.
Towarzyszą nam już od najmłodszych
lat. Obie wiążą się z relacjami
międzyludzkimi, wzajemnym
poleganiu na sobie, zaufaniu czy też
potrzebie bycia dla siebie. I to właśnie,
te wartości skupiały uczestników
projektu w miesiącu listopadzie.

Realizując ww. temat uczestnicy
projektu „Dekalog wartości”, mieli
możliwość wzięcia udziału
w warsztatach tanecznych
prowadzonych przez Magdalenę Muchę
– mistrzynię świata i Europy w kategorii
Show Dance i Jazz Dance. Ponadto, aby
ukazać rolę miłości i przyjaźni w życiu
wzięli udział w konkursie recytatorskim.
Poprzez słowa poetów wyrażali ważną
rolę, jaką pełni przyjaźń i miłość w życiu
każdego człowieka, przejawiając się
w różnych formach relacji
międzyludzkich i sytuacjach życiowych.
Podsumowanie działań projektowych,
związanych z tematem miłości
i przyjaźni odbyło się 21 listopada br.
w sali widowiskowej Miejsko–
Gminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach. Spotkanie zostało
otworzone przez prezesa stowarzyszenia
pana Zbigniewa Dorotę, który przywitał
zgromadzoną w sali publiczność oraz
podziękował osobom zaangażowanym
w realizację projektu: uczniom,
rodzicom, nauczycielom, pracownikom
szkół i innych instytucji. Po czym
zgromadzona publiczność miała
możliwość obejrzenia występów
tanecznych w wykonaniu zespołów ze
Szkoły Podstawowej w Oleszycach
i Starych Oleszycach. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Oleszycach
wystąpili w dwóch grupach wiekowych.
Dzieci najmłodsze, z oddziału
przedszkolnego przedstawiły taniec
„Cięta polka” oraz krótką inscenizację
„Bałwanek”, zaś starsze wystąpiły
w tańcu „Crocodlie rock”. Zespół ze
Starych Oleszyc zaprezentował się
w tanecznej aranżacji z szarfami. Po
występach tanecznych nastąpiło
podsumowanie, wraz z wręczeniem

nagród, konkursu recytatorskiego.
Następnie uczniowie miejscowego
gimnazjum przedstawili sztukę pt.
„Ławeczka” – wzruszającą opowieść
o miłości i przyjaźni, o tym jak bardzo
ich potrzebujemy, szukamy i nie zawsze
możemy odnaleźć. Na koniec młodzi
aktorzy obdarowywali publiczność
kwiatami, symbolizującymi właśnie
miłość i przyjaźń, a także to, że
powinniśmy się
nimi ciągle
n a w z a j e m
obdarowywać.
W przerwie
można było
„skorzystać” ze
s ł o d k i e g o
poczęstunku,
przygotowanego
przez panie z kół
g o s p o d y ń
z Borchowa,
Oleszyc, Zabiałej.
Ostatnim punktem
spotkania był
występ Orkiestry Dętej z Obszy oraz
Mariusza Maksymowicza. Orkiestra
Dęta z Obszy, dzięki różnorodności
repertuaru (obok utworów marszowych
mogliśmy usłyszeć między innymi
transkrypcję dzieł muzyki
rozrywkowej), a przede wszystkim
mistrzowskiemu wykonaniu,
zachwyciła swoim koncertem zebraną
publiczność. Niezwykłych wrażeń
dostarczył również występ lokalnego
artysty z Nowego Dzikowa – Mariusza
Maksymowicza. Artysta wykonał kilka
autorskich utworów (z płyty muzyka),
piosenek z życia i o życiu, jak sam mówi
oraz przeboje Starego Dobrego
Małżeństwa.
Działania i wartości „poruszane”
w projekcie „Dekalog wartości” cieszyły
się dużym zainteresowaniem
uczestników (uczniów Szkół
Podstawowych w Oleszycach, Starych
Oleszycach, Zalesiu, Publicznego
Gimnazjum w Oleszycach), a założone
cele zostały osiągnięte.
www.czasnapomoc.iap.pl
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50-lecie pożycia małżeńskiego
Świadomy praw i obowiązków…
przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby nasze małżeństwo, było zgodne,
szczęśliwe i trwałe.

T

akie słowa, wobec Boga i ludzi
wypowiedziało 50 lat temu
21 par z terenu Miasta i Gminy
Oleszyce.
1 października 2014 r. w naszej
gminie odbyła się uroczystość
z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Obchody rozpoczęły
się o 14:00 mszą świętą w intencji
Jubilatów w kościele Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Oleszycach, w trakcie której
odnowili przysięgę małżeńską.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości
udali się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Oleszycach,
gdzie pan Andrzej Gryniewicz
burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
przywitał ich, a także zaprosił na
część artystyczną w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu.
Uroczystego aktu dekoracji
„Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława
Komorowskiego dokonał pan
Andrzej Gryniewicz burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce oraz pan
Wiesław Osuch przewodniczący

Adela i Mirosław
Bazylewiczowie
51 rocznica ślubu
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Rady Miejskiej w Oleszycach.
Szanownym Jubilatom zostały
przekazane również listy
gratulacyjne, upominki i kwiaty.
W drugiej części spotkania wszyscy
zgromadzeni zasiedli do wspólnego
obiadu, przy którym nie zabrakło
symbolicznej lampki szampana,
odśpiewania „Stu lat”, wspólnych
opowiadań i zwierzeń. Wiele osób
nie potrafiło ukryć wzruszenia,
wspominano radości i smutki,
których nie brakowało przez te pół
wieku. Przeżyli razem 50 i więcej
lat. Razem zmagali się z trudami
życia, wychowaniem dzieci, dzielili
się radościami i smutkami. Dzisiaj,
po latach, z łezką w oku wspominali
miniony czas.
Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze i mamy nadzieję, że
długo pozostanie w pamięci
z a r ó w n o J u b i l a t ó w, j a k
i zaproszonych gości.
50 wspólnie przeżytych lat, to
wspaniały przykład do
naśladowania dla dzieci, wnuków
i młodych małżeństw. Wieloletnim
małżeństwem, wzajemnym
poszanowaniem i przywiązaniem
świadczą, że rodzina jest
najważniejszą wartością w życiu
człowieka. To właśnie, dlatego
Jubileusz Złotych Godów cieszy się
tak wielkim poważaniem

Anna i Eugeniusz
Bosakowie
51 rocznica ślubu

i szacunkiem społecznym,
podziwem i ogromnym uznaniem.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego, życzymy
Jubilatom, by Ich miłość trwała
jeszcze przez wiele szczęśliwych
i pogodnych lat.
Rocznicę 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:

Stanisława i Wacław
Cichoccy
52 rocznica ślubu
Bronisława i Jan
Czajkowscy
51 rocznica ślubu
Katarzyna i Czesław
Dysiowie
50 rocznica ślubu
Stanisława i Michał
Kalinowie
52 rocznica ślubu
Zofia i Alfred
Linkowie
50 rocznica ślubu
Melania i Edward
Samagalscy
50 rocznica ślubu

Maria i Jan
Szałajowie
50 rocznica ślubu

Kazimiera i Adolf
Dyrdowie
50 rocznica ślubu

Krystyna i Józef
Gancarzowie
50 rocznica ślubu

Józefa i Stanisław
Januszowie
50 rocznica ślubu

Zofia i Henryk
Kiwaccy
50 rocznica ślubu

Antonina i Eugeniusz
Kozłowscy
51 rocznica ślubu

Emilia i Stanisław
Kohutowie
52 rocznica ślubu

Rozalia i Zbigniew
Kubisowie
50 rocznica ślubu

Danuta i Jan
Marcińcowie
51 rocznica ślubu

Julia i Julian
Soplowie
51 rocznica ślubu

Bronisława i Władysław
Zawitkowscy
52 rocznica ślubu

Krystyna i Stanisław
Zawitkowscy
50 rocznica ślubu

Stefania i Józef
Rokoszowie
52 rocznica ślubu

Ewelina Buksak
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Ostatnia Sesja Rady Miejskiej VI kadencji

M

yślę, że każdy z państwa
siedzących na tej sali, a także
każdy mieszkaniec naszego miasta
i gminy ma swoje indywidualne
zdanie na temat funkcjonowania tej
Rady. My, jednak musimy oprzeć się
na faktach, a przede wszystkim
dokumentach, które pozwalają nam
obiektywnie ocenić mijającą kadencję
– tymi słowami, przewodniczący
Rady Miejskiej Wiesław Osuch,
rozpoczął ostatnią sesję Rady
Miejskiej VI kadencji na posiedzeniu
31 października, podczas której radni
podsumowali swoją działalność.
Radni tej kadencji obradowali na
53 sesjach. Przeważnie były to sesje
zwyczajne, zwoływane zgodnie
z planem pracy rady, lecz również
kilkakrotnie na wniosek Burmistrza
zwoływane były sesje nadzwyczajne.
Frekwencja na sesjach była wysoka,
bo wynosiła 95%. Radni podjęli
346 uchwał.
Do najważniejszych z nich należały:
-uchwalanie budżetu miasta i gminy,
-rozpatrywanie sprawozdań
z realizacji budżetu,
-udzielania absolutorium,
-zaciąganie kredytów na
finansowanie inwestycji,
-uchwalanie podatków i opłat
lokalnych,
-w sprawie zasad utrzymania
czystości i porządku,
Rada podejmowała również takie
tematy, jak:
-funkcjonowanie opieki zdrowotnej,
-stan bezrobocia na terenie miasta
i gminy,
-stan bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy,
-funkcjonowanie szkół i jednostek
organizacyjnych,
-działalność stowarzyszeń i klubów
sportowych.
Radni złożyli ponad 200 interpelacji
i zapytań, poruszali w nich głównie
sprawy dotyczące inwestycji
gminnych, utrzymania porządku
i czystości, kwestii związanych
z planowaniem przestrzennym miasta
i gminy. Interweniowali także
w indywidualnych sprawach
m i e s z k a ń c ó w. Z d e c y d o w a n a
większość interpelacji została
zrealizowana o czym informował na
bieżąco Burmistrz na komisjach
i sesjach rady.
W trakcie kadencji wpłynęła
1 skarga mieszkańca na niewłaściwe
załatwienie sprawy przez urząd - po
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rozpatrzeniu, której przez komisję
rewizyjną rady, została uznana
za nieuzasadnioną.
Burmistrz Andrzej Gryniewicz,
przedstawiając sprawozdanie
z wykonania inwestycji i remontów
stwierdził, że Gmina w kadencji
2010-2014, realizując zadania
wydatkowała na inwestycje i zakupy
inwestycyjne łącznie na kwotę
ponad 20 mln zł, a stan zadłużenia
Gminy Oleszyce, na 30 września
2014 r., wynosił 7 753 005,66 zł.
Do najważniejszych inwestycji
i remontów zrealizowanych podczas
trwania kadencji Rady Miejskiej
2010-2014 należały:
-budowa kanalizacji sanitarnej
w Futorach,
-modernizacja gminnego
składowiska odpadów stałych
w Futorach,
-remont i modernizacja budynku
starego domu handlowego
i utworzenie MGOK w Oleszycach,
-przebudowa centrum rekreacyjnosportowego w Oleszycach,
-przebudowa Zespołu PałacowoParkowego I etap w Oleszycach,
-budowa zespołu boisk „Orlik”
w Oleszycach,
-współfinansowanie budowy
chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Starych Oleszycach,
-przebudowy dróg gminnych
i powiatowych,
-przebudowa terenu wokół ratusza
w Oleszycach,
-modernizacja budynków świetlic
w Borchowie, Futorach, Nowej
Grobli, Suchej Woli,
-budowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego w Oleszycach, Borchowie
i Nowej Grobli.
To tylko niektóre z zadań, które
zostały zrealizowane w mijającej
kadencji.

Podsumowując VI kadencję Rady
Miejskiej w Oleszycach,
Przewodniczący Rady Wiesław
Osuch stwierdził, że praca rady
przebiegała bardzo sprawnie. Tematy
i uchwały rozpatrywane na sesjach
były wcześniej przedmiotem
dogłębnej analizy na posiedzeniach
właściwych komisji, co pozwoliło na
unikanie niepotrzebnych dyskusji
podczas sesji.
Dobrym podsumowaniem mijającej
kadencji mogą być również rankingi
przeprowadzane wśród miast i gmin.
W rankingu aktywności gospodarczej
„Złota setka gmin Podkarpacia 2013”
obrazującym aktywność 160 gmin
województwa podkarpackiego gmina
Oleszyce znalazła się na 19 pozycji,
natomiast wśród gmin miejskowiejskich Oleszyce zajęły 9 miejsce.
W rankingu opublikowanym
w sierpniu 2014 r. najlepiej
rozwijających się samorządów,
Oleszyce znalazły się na 8 miejscu
wśród 2479 samorządów w Polsce.
Na zakończenie ostatniej sesji
kadencji 2010-2014 przewodniczący
rady Wiesław Osuch podziękował
radnym za dobrą pracę na rzecz naszej
społeczności. Podziękował również
burmistrzowi Andrzejowi
Gryniewiczowi, zastępcy burmistrza
Robertowi Brudniakowi,
kierownikom referatów
i pracownikom urzędu miasta i gminy,
dyrektorom szkół, dyrektorom
i kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy, a także
sołtysom i radom sołeckim, za dobrą
współpracę, inicjatywy i troskę
o dobro naszej małej ojczyzny i jej
m i e s z k a ń c ó w. N a s t ę p n i e
Przewodniczący wspólnie
z Burmistrzem wręczyli pamiątkowe
upominki i podziękowania.
Wiesław Osuch

Pier wsza sesja Rady Miejskiej w Olesz ycach w kadencji 2014- 2018

W

piątek 28 listopada 2014 r.
Rada Miejska w Oleszycach
VII kadencji oficjalnie rozpoczęła
swoją działalność. Pierwszą sesję
zwołaną przez Komisarza
Wy b o r c z e g o w P r z e m y ś l u
prowadził do czasu wyboru
przewodniczącego rady, najstarszy
wiekiem radny – senior Franciszek
Buksak.
Nowo wybrani radni otrzymali
zaświadczenia o wyborze, od pana
Z y g m u n t a M u l a r z a
Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej oraz złożyli
ślubowanie, w którym zobowiązali
się godnie i uczciwie pełnić funkcję
radnego.
Swoje ślubowanie złożył także
burmistrz Andrzej Gryniewicz.
Podczas sesji w głosowaniu tajnym
radni wybrali przewodniczącego
rady i dwóch wiceprzewodniczących.
Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Oleszycach został wybrany
W i e s ł a w
O s u c h ,

a wiceprzewodniczącymi Waldemar
Cisek i Zbigniew Szyk.
W piętnastoosobowym składzie
większość stanowią radni, którzy
pełnić będą mandat po raz pierwszy.
Tylko 6 radnych zasiadało w radzie
w poprzedniej kadencji.
Oto lista wybranych radnych
w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 r.:
1. Bosak Dariusz zgłoszony przez
KWW Franciszka Buksaka
2. Buksak Franciszek zgłoszony przez
KWW Franciszka Buksaka
3. Cisek Waldemar zgłoszony przez
KWW Franciszka Buksaka
4.Gancarz Władysław zgłoszony
przez Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD Lewica Razem
5. Hypiak Barbara zgłoszona przez
KWW Franciszka Buksaka
6. Kot Anna zgłoszona przez KWW
Przyszłość Gminy Oleszyce
7. Kołcz Marek zgłoszony przez
KWW Przyszłość Gminy Oleszyce
8. Komenda Monika zgłoszona przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD
Lewica Razem
9. Kornafel Krzysztof zgłoszony
przez KWW Przyszłość Gminy
Oleszyce
10. Lechowicz Maria zgłoszona
przez KWW Przyszłość Gminy
Oleszyce
11. Osiowy Zygmunt zgłoszony
przez KWW Przyszłość Gminy
Oleszyce
12. Osuch Wiesław zgłoszony przez
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD
Lewica Razem
13. Sopel Janusz zgłoszony przez
KWW Przyszłość Gminy Oleszyce
14. Szyk Zbigniew zgłoszony przez
KWW Przyszłość Gminy Oleszyce
(radny uzyskał mandat bez
przeprowadzenia głosowania)
15. Żuk Tomasz zgłoszony przez
KW Prawo i Sprawiedliwość.
Maria Żaczek
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Kabaret z Konopi

W

piątkowy wieczór,
26 września, do Oleszyc
zawitał „Kabaret z Konopi”, który
przez siedem lat swojej działalności
został laureatem wielu festiwali

i przeglądów kabaretowych w całym
kraju.
Grupa ma na swoim koncie mnóstwo
występów z największymi
gwiazdami estrady (Ani mru mru,
Neonówka, Kryszak, Cezary Pazura,
Feel, Ciach, Limo, Marcin Daniec
i wiele innych). Kabareciarze
z Kielc są zdobywcami ponad
70 nagród i laureatami
największych festiwali
kabaretowych w kraju (PAKA,
PKS, KOKS, Mulatka,
Festiwal Dobrego Humoru
w Gdańsku, Dowcipakery,
Manewry Kabaretowe,
Fermenty, Kopytko, Sieradzka
Kuźnia Kabaretowa, Łóska,
Zębatka i wiele innych).

Uczestnicy programów
telewizyjnych, takich jak:
Kabaretożercy (TVP2), Stand-Up
Zabij mnie śmiechem (Polsat),
Kabaretobranie 2012 (Polsat),
Odlotowe Manewry Kabaretowe
(Polsat), czy Między kuchnią
a salonem (TVN). Kabaret
zachwycił również lokalną
publiczność, zapewniając prawie
dwie godziny wspaniałej zabawy
Artyści pokazali wiele skeczów,
a widownia gorącymi brawami
namówiła ich również na występ na
bis. Sala widowiskowa MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach pękała w szwach,
a uśmiech nie schodził z twarzy
widzów.
Anna Pracało

Wystawa malarska Pana Zenona Sir yka i koncer t Conrado Yaneza

W

n i e d z i e l n y w i e c z ó r,
9 listopada, w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Oleszycach
można było podziwiać wystawę
malarską pana Zenona Siryka
i koncert Conrado Yaneza.
Zenon Siryk, - samorodny artysta
z Oleszyc, który malować zaczął już
w I klasie szkoły podstawowej. Od
tego czasu malarstwo stało się jego
życiową pasją.
Warsztatu uczył się, podpatrując
dzieła wielkich mistrzów pędzla.
Swoje prace wykonuje plakatówką,
akwarelą, farbami olejnymi.
Ulubionymi motywami twórcy są
pejzaże i martwa natura. Inspiracji
zawsze szukał w rodzinnych
stronach, a więc w okolicach
Oleszyc.
Na swoim koncie ma szereg wystaw
w Rzeszowie, Przemyślu
i Lubaczowie. Jego prace wzbudzały
duże zainteresowanie i większość
z nich niemal natychmiast
znajdowała nabywców.
Pan Zenon jest twórcą
wszechstronnym. Oprócz
malowania obrazów zajmuje się
rzeźbą oraz rysunkiem i grafiką.
Pojęcie bezczynności dla niego nie
istnieje. Jego kolejnymi pasjami są
hafciarstwo i szydełkowanie.
Zaskakuje bogactwem wzorów
i różnorodnością wykonywanych
makatek, obrusów i serwet.
Artystę wyróżnia swoiste poczucie
piękna, estetyki i wrażliwość na
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uroki przyrody. Wielka szkoda, że
z jego bogatego dorobku twórczego
niewiele się zachowało, ponieważ
z organizowanych wystaw nie
zatrzymał dla siebie nawet
pojedynczych egzemplarzy.
Na wystawie zorganizowanej
w naszym ośrodku wyeksponowano
13 obrazów.
Wśród nich najstarszym jest obraz
„Czapla” z 1965 r., a najmłodszym
„Słoneczniki”- kopia obrazu
Vincenta van Gogha, namalowana
w 2014 roku. Wyeksponowane
zostały również koronkowe serwety
wykonywane szydełkiem oraz
drutami, a także piękny obrus
wyhaftowany przy pomocy igieł.
Wystawie towarzyszył koncert
Conrado Yaneza - Filipińczyka,
który przyjechał do Polski w 1995
roku. Od tamtej pory mieszka
w Katowicach, gdzie założył
rodzinę. Pierwsze lata w kraju
poświęcił pracy przy obsłudze
imprez okolicznościowych. Przy
okazji wykonywania swej pracy,
wielokrotnie otrzymywał sygnały,
mówiące o tym, że jest kimś
zdecydowanie więcej niż zwykłym
muzykiem.
Chcąc w pełni zweryfikować
przychylne opinie, w 2011 roku
postanowił wziąć udział
w programie MUST BE THE
MUSIC - TYLKO MUZYKA.
Przebojem pokonał kolejne etapy
programu, docierając aż do samego
finału. Ostatecznie, po wykonaniu

piosenek Louisa Armstronga, Joe
Cockera oraz Elvisa Presleya, zajął
2 miejsce, zdobywając głosy i serca
w i e l u t y s i ę c y P o l a k ó w.
Swoim głosem oczarował również
oleszycką widownię wykonując
takie utwory jak „What a wonderful
Word”, „California blue”, „You are
so beautiful”, „Always on my mind”
czy „I cant stop loving sou” oraz
wiele innych znanych utworów.
Licznie zgromadzona publiczność
nagrodziła występ gromkimi
brawami, a artysta zaśpiewał utwór
na bis.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze,
co po raz kolejny dowodzi, że
promowanie lokalnych talentów jest
ważne w najbliższym środowisku
i trafia do publiczności.
Anna Pracało

Z historii mieszkańców Olesz yc…
Antoni Bogusz - człowiek z pasją

„Jesteśmy cząstką w zespole, z niego
płynie nasza siła…”– pisał
dwudziestowieczny polski poeta
Konstanty Ildefons Gałczyński.
Słowa te w znakomity sposób
odzwierciedlają odwieczną prawdę,
że człowiek odnajduje się
we wspólnocie ludzkiej,
w mniejszych lub większych
społecznościach, które obecnie
pięknie nazywamy „małą ojczyzną”.
W historię oleszyckiej małej
ojczyzny wpisuje się biografia
Antoniego Bogusza – mieszkańca tej
ziemi, znamienitego pedagoga,
wrażliwego wychowawcy
i wieloletniego kierownika Szkoły
Podstawowej, człowieka który życie
poświęcił najpiękniejszej pasji jaką
była szkoła, o której z dumą pisał:
„Moja szkoła wczoraj, dziś – jutro”.
Tak też zatytułował kronikę, w której
zapisywał nie tylko najważniejsze
wydarzenia z życia swojej szkoły,
ale też refleksje człowieka
myślącego, które, mimo upływu lat,
zmian kulturowych,
cywilizacyjnych i obyczajowych
mają swój wymiar uniwersalny
i ponadczasowy. Warto, w czasie
adwentowego przygotowywania się
do radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, zatrzymać się chwilę
nad biografią człowieka, który nie
tak dawno był wśród nas, zarażał
swoją pasją szkolną, niejednokrotnie
kształtował nasze postawy, a nawet
modelował życie, wychowując
wiele pokoleń.
Antoni Bogusz urodził się 16 maja
1908 r. w Lubaczowie. W latach
1924–1928 uczęszczał do

Państwowego Gimnazjum
i m . A u g u s t a Wi t k o w s k i e g o
w Jarosławiu, w którym otrzymał
świadectwo dojrzałości 16.05.1928 r.
Po ukończeniu szkoły obrał zawód
nauczyciela. W 1929 r. zdał maturę
seminaryjną w Ostrogu (woj.
wołyńskie), uzyskując dyplom
nauczyciela szkół powszechnych.
Pracę nauczycielską rozpoczął
w Lubaczowie, mianowany z dniem
01.09.1929 r. tymczasowym
nauczycielem Publicznej Szkoły
Powszechnej. Od 1 lutego 1931 r. do
31 lipca 1931 r. był nauczycielem
Szkoły Powszechnej w Oleszycach
Mieście, a następnie do wybuchu
wojny w Szkole Powszechnej
w Starych Oleszycach. Podczas
okupacji niemieckiej uczył
w polskiej szkole w Oleszycach.
Równocześnie prowadził tajne
nauczanie w zakresie szkoły
gimnazjalnej. Po wyzwoleniu spod
okupacji niemieckiej z własnej
inicjatywy rozpoczął organizację
Szkoły Podstawowej w Oleszycach.
1 października 1944 r. został
mianowany „czasowo”
kierownikiem Publicznej Szkoły
Podstawowej III stopnia
w Oleszycach. Sprawował tę
funkcję nieprzerwanie do 1971 r.,
czyli do czasu przejścia na
emeryturę. Zmarł 29 maja 1987 r.
Życie Antoniego Bogusza jest
nierozerwalnie związane
z wydarzeniami i doświadczeniami

dwudziestowiecznego pokolenia,
w tym wojną i historią powojenną.
Jego patriotyzm ujawnia się na
każdym etapie życia, chociażby
w czasie odwilży październikowej
kiedy mówił: „Polski Październik
wniósł w mury naszej szkoły
powiew wolności i zmian na lepsze.
Nauczyciele przystąpili do pracy
z nowym duchem i z wielkim
oddaniem. Historia Polski odzyskała
swe dawne poczesne miejsce”. Stale
podkreślał znaczenie
permanentnego doskonalenia się
w myśl słów: „Polska krajem ludzi
kształcących się”. W dydaktyce
kładł nacisk na praktyczną stronę
kształcenia, czyli umiejętności, co
potwierdzają słowa: „Bardziej
pomocnym w codziennym
praktycznym życiu nauczyciela jest
ciągłe, świadome, osobiste
doskonalenie się w sztuce uczenia
i wychowywania dzieci.”
Na zajęciach stosował, tak
współcześnie zalecane, metody
oglądowe – oparte na obserwacji,
działaniu i wnioskowaniu,
przywiązywał wielką wagę do
pomocy naukowych.
We wspomnieniach mieszkańców
Oleszyc pozostawił trwały ślad
człowieka walczącego o polskość
w czasie okupacji, zmagającego się
z powojennym chaosem
i analfabetyzmem, zabiegającego
o utrzymanie na terenie Oleszyc
szkoły zawodowej, posiadającego
rozległą wiedzę i szerokie
zainteresowania.
dr Maria Baran
mgr Wiktor Żaczek

Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Skiba, Waleria Pelc, Eugenia Dorosz,
Ryszard Kaczor, Kazimiera Geras, Irena Jaremko, Maria Raszko, Jerzy Soboń,
siedzą: Natalia Łańska, Antoni Bogusz, Kazimiera Brück
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„Jesień 2014” Ćwiczenia Obronne

22 października br. na terenie miasta
i gminy Oleszyce przeprowadzono
ćwiczenia obronne pod kryptonimem
„JESIEŃ 2014”. Działania
p r z e p r o w a d z o n e
w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych miały na celu
sprawdzenie mobilności i szybkości
reakcji służb w sytuacji kryzysowej.
Tematem ćwiczeń było „Zgranie
powiatowego i gminnych organów
kierowania oraz ich ogniw
wykonawczych w czasie realizacji
zadań operacyjnych w sytuacji

zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa”. Celem
zorganizowanych działań było m.in.
doskonalenie funkcjonowania
Miejsko-Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oraz
alarmowania, współdziałania
i dowodzenia służbami ratowniczymi.
Ćwiczenia na terenie naszej gminy
rozpoczęły się o godzinie 9:00
i w swoich założeniach przewidywały
wprowadzenie w podwyższony stan
gotowości służb obronnych
i ratowniczych. Brały
w nich udział następujące służby:

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego, Policjanci
z Komisariatu Policji w Oleszycach,
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
z Oleszyc, Starych Oleszyc i Futor oraz
służby medyczne z Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lubaczowie. Ćwiczenia
obronne były prowadzone w całym
powiecie lubaczowskim w kilku
etapach i epizodach. Scenariusz
ćwiczeń przewidywał, że
w Oleszycach na stadionie sportowym
wybuchły zamieszki, gdzie zostały
rozrzucane ulotki zawierające
wezwanie do bojkotu ćwiczeń
rezerwistów w służbie wojskowej oraz
pojawienie się dywersantów
podejrzanych o przewożenie
materiałów niebezpiecznych.
Wszystkie zamierzone zagadnienia
epizodu ćwiczebnego zostały
przeprowadzone w sposób praktyczny
i realny, z zachowaniem odpowiednich
procedur i zasad postępowania
wykorzystywanych w sytuacji
prowadzonego zagrożenia.
Wypływające z przeprowadzonych
działań wnioski z pewnością
przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa zarówno na terenie
naszej gminy, jak i całego powiatu.
Jan Przyszły

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Futorach

U

roczystość przekazania lekkiego
samochodu pożarniczego marki
Renault dla jednostki OSP w Futorach
odbyła się w sobotnie popołudnie
8 listopada bieżącego roku.
Wśród gości obecni byli między innymi:
Andrzej Gryniewicz burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce, dh Józef Michalik
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Lubaczowie, dh Adam
Szumełda członek Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Rzeszowie, bryg. Ireneusz Trojnar
komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Lubaczowie,
dh Wiesław Osuch przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleszycach, pan
Wa l d e m a r C i s e k n a d l e ś n i c z y
Nadleśnictwa Oleszyce, dh Robert
Brudniak prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Oleszycach, dh Andrzej Osuch
komendant Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Oleszycach, przedstawiciele
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jednostek OSP z terenu gminy Oleszyce,
a także mieszkańcy miejscowości
Futory. Kulminacyjnym punktem
uroczystości, która odbyła się zgodnie
z ceremoniałem pożarniczym, było
wręczenie przez Andrzeja Gryniewicza burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
kluczyków i aktu przekazania
samochodu, a następnie jego
poświęcenie przez ks. Józefa Dudka proboszcza Parafii Oleszyce.

Pojazd został zakupiony dzięki
staraniom strażaków przy wsparciu
finansowym Gminy Oleszyce, Zarządu
Głównego ZOSP RP w Warszawie
i Nadleśnictwa Oleszyce.
Nowy samochód w znacznym stopniu
ułatwi działania ratowniczo–gaśnicze
straży i tym samym przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa w gminie
Oleszyce i powiecie lubaczowskim.
Jan Przyszły

Krótka relacja z derbów powiatu

P

ojedynek AS Procadii Lubaczów
z Czarnymi Oleszyce, który odbył
się w niedzielę 16 listopada w hali
sportowej Publicznego Gimnazjum
Nr 2 w Lubaczowie, był derbami
powiatu, co dodawało dodatkowego
smaczku tej rywalizacji.
Na trybunach w Lubaczowie zasiadła
ogromna, wręcz rekordowa liczba
kibiców, którzy wypełnili halę niemal

w stu procentach. Rywalizacji
towarzyszyło sporo emocji zarówno
na boisku, jak i na trybunach,
dodatkowo dzięki klubom kibica,
które mocno wspierały swoich
zawodników. W połowie 1 seta
miejscowi wysunęli się na
kilkupunktowe prowadzenie, ale przy
stanie 14:11 dla gospodarzy na
zagrywkę wszedł niezawodny Michał

Gontarz. Zagrywki zawodnika
Czarnych sprawiły, że na tablicy po
chwili widniał wynik 15:14 dla
przyjezdnych, którzy do końca seta
stoczyli zacięty bój z rywalami.
Ostatecznie oleszyczanie wygrali
pierwszą partię 25:22. W drugiej
rozbili Procadię do 16 również dzięki
serii zagrywek, tym razem kolejnego
z najbardziej doświadczonych
zawodników w drużynie z Oleszyc,
Łukasza Mazura, który aż
ośmiokrotnie nękał drużynę rywali
swoim serwisem. Podrażnieni
miejscowi zdołali wygrać trzeciego
seta, wykorzystując słabości drużyny
z Oleszyc szczególnie w przyjęciu
w końcówce seta, ale na nic więcej nie
było już ich w tym dniu stać. Czarni
triumfowali w czwartej części gry
25:18, nie oddając prowadzenia od
początku do końca seta i zasłużenie
zapisali na swoje konto komplet
punktów. Było to ich piąte z rzędu
zwycięstwo, prowadząc w tabeli
grupy II oddają rywalom jedynie
2 sety.
Michał Gontarz

IV Amatorski Halow y Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olesz yce
W sobotni poranek 13 grudnia 2014 r.
pan Andrzej Gryniewicz burmistrz
naszego miasta otworzył czwartą
edycję Amatorskiego Halowego
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.
W hali widowiskowo-sportowej
zebrały się cztery drużyny: Oldboye,
Legia Oleszyce, Tradycja
i Smak Stare Oleszyce i JLB Przerwa.
Na pierwszy ogień poszły drużyny
Legia Oleszyce i Oldboye. W tym
meczu padły dwie bramki - po stronie
Legii strzał oddał Roman
Rymarowicz, zaś po stronie drużyny
przeciwnej Andrzej Gryniewicz.
W drugim meczu zawalczyły JLB
Przerwa i TiS Stare Oleszyce. Trzy
bramki strzelił Hubert Buksak (TiS
Stare Oleszyce), dając zwycięstwo
swojej drużynie.
W kolejnym starciu zmierzyli się
zawodnicy Legii i JLB Przerwa. Piłka
znalazła się w bramce aż 12 razy 9 po stronie Legii (ks. Radosław
Sokołowski - 5 bramek, Roman
Rymarowicz - 3, Bartłomiej Borysowicz
- 1) i 3 po stronie JLB Przerwa (Wiesław
Bogusz - 1 bramka, Andrzej Iwanicki - 1,
Marcin Ozimek - 1).
W czwartym meczu rozgrywek
przeciwko sobie zagrały TiS Stare

Oleszyce i Oldboye. Dwie bramki po
stronie Oldboyów zdobyli Andrzej
Gryniewicz i Wojciech Kościeliński,
a po stronie TiSu jedyną bramkę
strzelił Hubert Buksak. Kolejna walka
odbyła się pomiędzy Legią Oleszyce i
TiS Stare Oleszyce. Punkty dla Legii
zdobyli Roman Rymarowicz 2 bramki i ks. Radosław Sokołowski 1, zaś 2 bramki po stronie TiSu zdobył
Wojciech Szwed. Na zakończenie
turnieju zmierzyły się drużyny JLB
Przerwa i Oldboye. Mecz obfitował
w zdobyte bramki, bo piłka znalazła
się w siatce aż 15 razy. Punkty dla
Oldboyów zdobyli Krzysztof Walicki
- 3 bramki, Andrzej Gryniewicz - 1,

Piotr Knap -1, Piotr Kurak - 5
i Wojciech Kościeliński -1, a dla JLB
Mateusz Węgrzyn - 1, Andrzej
Iwanicki - 1 i Marcin Ozimek -1.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Roman Rymarowicz, a bramkarzemPaweł Grad.
Na zakończenie Burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce wręczył wszystkim
drużynom pamiątkowe dyplomy,
a najlepszej trójce puchary i nagrody
rzeczowe. Podziękował również
wszystkim za udział i rozgrywki
w duchu fair play oraz zaprosił do
udziału w turnieju w przyszłym roku.
Anna Pracało
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Turniej warcabow y
29 listopada br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Oleszycach odbył
się II Turniej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce
w warcabach 100-polowych.
W turnieju brało udział 40
zawodników, reprezentujących, m.in.
kluby z Horyńca Zdroju, Baszni
Dolnej, Dachnowa, Lubaczowa,
Lublina i Oleszyc. Puchar Burmistrza
zdobył zawodnik Unii Horyniec Wojciech Wołczak, drugie miejsce
zajął zawodnik Hetmana Lublin Józef Bajdak, a trzecie - Wiktor
Nesterak z Unii Horyniec.
Najlepszym zawodnikiem z gminy
Oleszyce został Marek Bartman,
zajmując 5 lokatę. Najlepszą kobietą
turnieju została Natalia Zabornia,
zawodniczka Unii Horyniec.
W kategorii do lat 12 (ur. 2002
i młodsi) najlepszym zawodnikiem
został Jakub Skibicki, drugi był Paweł
Krzyśkowski obaj Unia Horyniec,
a trzecie miejsce zajął Jakub Błaż ze

Stowarzyszenia Gier Umysłowych
„Czarni” przy MGOK Oleszyce.
Wśród dziewczyn zwyciężyła Klara
Kornaga zawodniczka Unii Horyniec,
drugie miejsce zajęła Jagoda Błaż
z SGU „Czarni” przy MGOK
Oleszyce, Magdalena Burdzińska
z Horyńca zajęła trzecie miejsce.
Najmłodszą zawodniczką turnieju
była czteroletnia Malwina Bąk
z Oleszyc. Organizatorzy składają
serdecznie podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
turnieju: Burmistrzowi za
ufundowanie pucharów, sponsorom
( S T U D I O
RAZMI FILM,
KTR SYSTEM
i
F . H . U
Ubezpieczenia
Małgorzata
Metyk) za
ufundowanie
nagród, pani
Ewie Żuk za
s p r a w n e
sędziowanie

II Turniej Szachow y
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

5

g r u d n i a 2 0 1 4 r .
w Miejsko–Gminnym Ośrodku
Kultury w Oleszycach odbył się
Turniej szachowy w VI kategoriach
wiekowych.W turnieju wzięli udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Oleszycach, Szkoły
Podstawowej w Starych Oleszycach,
Szkoły Podstawowej w Lubaczowie
oraz seniorzy z miasta i gminy
Oleszyce. W turnieju uczestniczyło
ogólnie 37 zawodników.
W kategorii wiekowej Grupa A
dziewczęta do lat 12 Puchar
Burmistrza i złoty medal zdobyła Julia
Borowiec SP Oleszyce, kl. VI,
2 miejsce i srebrny medal Wiktoria
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Sikora SP Oleszyce, kl. VI, 3 miejsce
i brązowy medal Jagoda Błaż SP
Oleszyce, kl. VI, kolejne miejsca
wywalczyły Arleta Barylak
i Katarzyna Kalińska.
W kategorii wiekowej Grupa B
chłopcy do lat 9 Puchar Burmistrza
i złoty medal zdobył Jakub Błaż kl. II
SP Oleszyce, 2 miejsce i srebrny
medal Radosław Butyński kl. III SP
Oleszyce, 3 miejsce i brązowy medal
Maksymilian Warcaba kl. II SP
Oleszyce, kolejne miejsca zdobyli
Eryk Kopciuch, Wiktor Ratowski,
Rafał Paryniak, Mateusz Warcaba
i Bartłomiej Jedynowicz.
W kategorii wiekowej Grupa C
chłopcy od 9 do lat
1 2 P u c h a r
Burmistrza i złoty
medal zdobył
Robert Buniowski
kl. IV SP Oleszyce,
2 miejsce i srebrny
medal Damian
Butyński kl. V SP
O l e s z y c e ,
3 m i e j s c e
i brązowy medal
Marcin Muliński
kl. IV SP Oleszyce,
kolejne miejsca
zdobyli Patryk

turnieju, dzieciom z III kl. Szkoły
Podstawowej w Oleszycach za
zatańczenie ZUMBY oraz pani
dyrektor MGOK Annie Gryniewicz za
pomoc w organizacji turnieju.
Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się
kolejny turniej w równie miłej
i sportowej rywalizacji.
Spotkania wszystkich chętnych do gry
odbywają się w każdy piątek godz.
17:00 w MGOK w Oleszycach.
Arkadiusz Butyński
Stowarzyszenie Gier Umysłowych
„Czarni” przy MGOK
w Oleszycach

Osiowy, Kacper Paryniak, Dariusz
Mazur, Antoni Baran, Paweł Pilśniak
i Kacper Świstowicz.
W kategorii wiekowej Grupa D
juniorzy starsi Gimnazjum i Szkoła
Ponadgimnazjalna Liceum Puchar
Burmistrza i złoty medal zdobył
Roman Rymarowicz Oleszyce,
2 miejsce i srebrny medal Tomasz
Szawłoga Oleszyce, 3 miejsce
i brązowy medal Bartłomiej
Rymarowicz Oleszyce, kolejne
miejsca zdobyli Antoni Skoczylas
i Bartłomiej Janusz.
W kategorii seniorów Puchar
Burmistrza i złoty medal zdobył
Stanisław Naróg, 2 miejsce i srebrny
medal Arkadiusz Butyński, 3 miejsce
i brązowy medal Piotr Kisała,
a kolejne miejsca zajęli Daniel Sikora,
Kazimierz Rymarowicz, Andrzej
Polak, Piotr Śliwa, Jerzy Mozol
i Antoni Babula.
W kategorii seniorek Puchar
Burmistrza i złoty medal zdobyła
Estera Sikora.
Najmłodszym zawodnikiem został
6 - l a t e k M a t e u s z Wa r c a b a ,
a najstarszym Stanisław Naróg.
Wszyscy uczestnicy turnieju zostali
nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Serdecznie dziękujemy panu
Mariuszowi Kurkowi z Piekarni
Tradycja i Smak, za ufundowanie
poczęstunku dla uczestników turnieju.
Kazimierz Krzyżak

Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Olesz ycach - Etap I

G

mina Oleszyce w listopadzie
bieżącego roku zakończyła
realizację zadania pn. „Przebudowa
Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Oleszycach – Etap I”. Zadanie to
realizowane było przy udziale
środków pochodzących z PROW na
lata 2007-2013 w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi”. W ramach
zadania wykonano aleję główną,
ogrodzenie od drogi wojewódzkiej,
parking z kostki brukowej oraz
odsłonięto, oczyszczono
i ogrodzono zabytkowe ruiny.
Tomasz Stec

Przebudowa drogi powiatowej Stare Sioło - Lipina
oraz ulic y Futorzańskiej w Olesz ycach

W

ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II,
Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój Gmina Oleszyce w tym roku
zrealizowała następujące zadania:
1. Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 1666R Stare Sioło –
Lipina. W ramach zadania
wykonano: rozbiórkę elementów

drogi, wykopy, nasypy, przepusty,
elementy odwodnienia,
nawierzchnię asfaltową na odcinku
2570 m, zjazdy do posesji oraz
oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt zadania to 1 227 000 zł.
2. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr
105210 R ulica Rynek i nr 105212 R
u l i c a F u t o r z a ń s k a
w miejscowości Oleszyce.

W skład zadania weszły roboty
przygotowawcze, rozbiórka
elementów dróg, nasypy, wykopy,
przepusty, roboty nawierzchniowe
z betonu asfaltowego, wjazdy,
oznakowanie, chodnik z kostki
brukowej. Koszt zadania to 515 000 zł.
Tomasz Stec

Szanowni Mieszkańc y
Miasta i Gminy Olesz yce!
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wsz ystkim Wyborcom,
którz y w niedzielę 16 listopada 2014 r. udali się do urn w yborcz ych i w ybrali
przedstawicieli do władz gminnych, powiatow ych i wojewódzkich.
Słowa szczególnej wdzięczności kieruję, do t ych którz y zdec ydowali się
poprzeć moją kandydaturę. Z Państ wa woli zostałem w ybrany na kolejną
kadencję już w pier wszej turze. Ponad 78 procentowe poparcie mojej osoby
w w yborach samorządow ych, to ocena dot ychczasowej prac y, jak również
ogromny kredy t zaufania jakim obdarz yli mnie Wyborc y.
Osiągnięt y w ynik to wskazówka, że Olesz yce roz wijają się we właściw ym
kierunku. Uz yskany w ynik uznaję za wspólny sukces nie t ylko mój, ale też
t ych, którz y mnie wspierali. Zaufanie, jakim mnie Państ wo obdarz yli, jest dla
mnie zobowiązaniem do tego, by w dalszej działalności publicznej nie
szczędzić sił dla wspólnego roz woju Gminy Olesz yce. Jestem przekonany, że
wraz z radnymi nowej kadencji uda nam się ucz ynić wiele dobra dla
wsz ystkich mieszkańców naszej „małej ojcz yzny ”.
Serdecznie gratuluję t ym, którz y zostali w ybrani do Rady Miejskiej
w Olesz ycach, Rady Powiatu Lubaczowskiego i Sejmiku Województ wa
Podkarpackiego.
Zapraszam wsz ystkich do współprac y na rzecz naszej Gminy. Jestem ot war t y
na wszelkie propoz ycje i pomysły, zróbmy wsz ystko, co możliwe, dla dobra
nasz ych mieszkańców.

Z w yrazami szacunku
Andrzej Gr yniewicz

Szanowni Wyborc y!
16 listopada br. udzieliliście nam Państ wo olbrz ymiego kredy tu
zaufania, powierzając funkcję radnych, za co serdecznie dziękujemy.
Chcemy zapewnić, że zrobimy wsz ystko, aby tego zaufania nie zawieść.
Rozpocz ynając kadencję myślimy o czekając ych nas obowiązkach
z opt ymizmem, ale również ze świadomością, iż t ylko dzięki ciężkiej prac y,
zaangażowaniu oraz kr eat y wności będziemy mogli maksymalnie
w ykorz ystać ten czas. Samorząd t worz ymy wsz ysc y: burmistrz, radni
i mieszkańc y w z wiązku z t ym życz ymy wsz ystkim zrozumienia, umiejętności
osiągania kompromisu, wielu sukcesów i wiar y w to, że praca na rzecz
roz woju gminy war ta jest naszego poświęcenia i zaangażowania.

Radni Rady Miejskiej
w Olesz ycach

Podziękowania sfinansowano ze środków własnych

