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224 rocznica uchwalenia
Konst y tucji 3 Maja

Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela:
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!
Józef Relidzyński: Radosny dzień

224 lata temu Sejm Czteroletni po
burzliwej debacie 3 maja 1791 r.
przyjął przez aklamację ustawę
rządową, która przeszła do historii
jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą
na świecie i pierwszą w Europie
ustawą, regulującą organizację
władz państwowych, prawa
i obowiązki obywateli.
Majowe święto jest bardzo ważne
dla Polaków, gdyż przypomina jedną
z najpiękniejszych kart z historii
naszego kraju. Dlatego też w całej
Polsce obchodzone jest uroczyście
i z należną czcią, jako element
wolności i polskości. Nasze lokalne
uroczystości, upamiętniające
rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja z udziałem pocztów

sztandarowych,
lokalnych władz,
instytucji, stowarzyszeń,
szkół, mieszkańców
gminy, rozpoczęły się
mszą świętą w intencji
Ojczyzny, celebrowaną
przez księdza dziekana
J ó z e f a D u d k a
w kościele parafialnym w
Oleszycach; po
zakończeniu, której
władze gminy złożyły
kwiaty przy pomniku
Matki Bożej. Następnie
zgromadzeni udali się na plac przy
gimnazjum, gdzie odbyła dalsza
część obchodów rocznicowych.
Rozpoczęła się ona odśpiewaniem
hymnu państwowego, impresją
słowno-muzyczno-taneczną
w wykonaniu młodzieży
Publicznego Gimnazjum im. Orła
Białego w Oleszycach. Nie zabrakło
także wystąpień okolicznościowych
przypominających o randze
wydarzeń sprzed 224 lat oraz
współczesnych obowiązkach
patriotycznych. Swoim
wystąpieniem zaszczycili
zgromadzonych pan Robert
Brudniak zastępca burmistrza
miasta i gminy Oleszyce i pan Julian
Habało pełniący obowiązki prezesa
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koła
Miejsko-Gminnego w Oleszycach.
Uroczystość zakończyła się
złożeniem kwiatów pod obeliskiem

pamięci; zaś liczna obecność
zgromadzonych była zewnętrznym
dowodem miłości i wierności do
tradycji naszego narodu.
Dorota Czajkowska-Guszta
BIAŁO CZERWONA
Flago dumna, która na masztach Polski
powiewasz.
Z dachów i okien nasz ych łopoczesz,
I z wiatrem śpiewasz.
Nie raz byłaś buciorem oprawc y i wroga
W błoto wdeptana.
Ale się podźwignęłaś bo jesteś
niez w yciężona, niepokonana.
Tyś powstańcom śląskim i warszawskim
otuchy dodawała,
W trudnych chwilach ich nie
opuszczałaś.
A gdy naszego Kraju na mapie nie było,
Ty zawsze z nami byłaś,
Chociaż po str ychach i piwnicach się
kr yłaś.
Byłaś pewna że z niewoli powrócisz
I z nami Hymn Polski zanucisz.
Powiewaj nadal w słońcu cz y w deszczu
Nad nasz ymi głowami,
Byśmy się czuli bezpieczni pod Twoimi
bar wami.
Strzeż nas razem z Bogiem
przed każdym złem i wrogiem.
Bo Ty jesteś Biało Czer wona
Flago polska odważna, silna,
nieposkromiona.
Kr yst yna Czer wiec, Olesz yce 2015
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Koncer t SDM
1 7 k w i e t n i a 2 0 1 5 r. w s a l i
widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Oleszycach odbył
się oczekiwany przez miłośników
poezji śpiewanej koncert grupy Stare
Dobre Małżeństwo.
Liderem zespołu jest autor większości
tekstów, Krzysztof Myszkowski
(śpiew, gitara, harmonijka ustna),
z którym na oleszyckiej scenie
wystąpili Bolo Pietraszewicz (gitara,
cajon) oraz Roman Ziobro (kontrabas,
gitara basowa).
Każdy, kto ma wrażliwą duszę
i wyrobiony gust muzyczny, potrafi
zrozumieć niezwykle refleksyjne
wykonania ich utworów. Jedne
pogodne, głoszące radość z życia,
drugie nostalgiczne, przeplatane
smutkiem, zadumą nad człowieczym
losem. Jednakże wszystkie zawsze
niosą bogaty ładunek treści
i muzycznej przygody po świecie
bluesa, rocka i krainy łagodności.
Inteligentne teksty i poczucie humoru
wykonawców zachęcają do sięgania
po każdą ich płytę.

Pierwszą część występu stanowiły
wykonania utworów z najnowszej
płyty zespołu „Kompresja ciszy”,
która swoją premierę miała zaledwie
kilka dni wcześniej, bo w poniedziałek
13 kwietnia. Słuchano ich w skupieniu
i zamyśleniu. Jednak, gdy zabrzmiały
"Blues o 4 nad ranem", "Nie
rozdziobią nas kruki", „Nie
Brookliński most”, czy „Jest już za
późno nie jest za późno” oleszycka
publiczność nie mogła już tylko
spokojnie słuchać, ale wraz
z Myszkowskim nuciła
i spontanicznie wystukiwała rytm.

Ar turo Mari - spotkanie z osobist ym fotografem Jana Pawła II

C

złonkowie Dyskusyjnego Klubu
Edukacyjnego uczestniczyli
02.06.2015 roku w spotkaniu
z osobistym fotografem Jana Pawła II,
które odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.
Arturo Mari na spotkaniu opowiadał
o swojej pracy, zainteresowaniach,
a przede wszystkim misji służenia
kolejnym głowom Kościoła.
O swoim życiu mówił: „Nie
opuściłem żadnej uroczystości
z papieżem. On zrobił ileś kroków,

4

tyle samo ja robiłem. Moim zadaniem
było zawsze być cieniem”.
Najbardziej wzruszającym
i trudnym, ale zarazem
najpiękniejszym dniem w jego życiu
był ten, kiedy ostatni raz widział się
z Janem Pawłem II, osiem godzin
przed śmiercią. Gdy mnie zobaczył –
mówił Arturo Mari – uśmiechnął się
i powiedział: „Arturo, dziękuję,
dziękuję”.
Arturo Mari urodził się i wychował
w Rzymie. Jego ojciec pracował

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach po raz kolejny zapewnił
mieszkańcom miasta sporą dawkę
dobrej muzyki. Sala widowiskowa
pękała w szwach, a artystów
nagrodzono gromkimi brawami, co
nakłoniło ich do zagrania na bis kilku
dodatkowych utworów. Trwający
prawie 2 godziny koncert należy
uznać za bardzo udany, pogodny
nastrój po zakończeniu występu był
miłym zwieńczeniem piątkowego
wieczoru.
Anna Pracało
w podziemiach bazyliki, gdzie wraz
z naukowcami odkrył autentyczny
grób i relikwie św. Piotra Apostoła.
Fotografia, którą zaczął interesować
się w wieku 5 lat, stała się jego
życiową pasją. Mimo młodego wieku
ukończył szkołę dla redaktorów
i fotografów w Rzymie. 9 marca 1956
roku wszedł po raz pierwszy do biura
L’Osservatore Romano i opuścił je po
53 latach pracy. Jak sam mówi, służył
kolejno sześciu papieżom: Piusowi
XII, Janowi XXII, Pawłowi VI,
Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II
i Benedyktowi XVI. Był nie tylko
archiwistą fotografikiem Watykanu,
ale przede wszystkim osobistym
fotografem kolejnych następców
św. Piotra. Wyjątkowy etap życia
Pana Arturo to 27 lat pontyfikatu Jana
Pawła II o czym pisze w książce
„Dotknąć świętości. Świadectwo
o Janie Pawle II”.
Spotkanie było okazją do dyskusji
i rozmowy z papieskim fotografem.
Arturo Mari odpowiadał na pytania
młodzieży dotyczące podróży,
zainteresowań, rozwoju techniki
fotograficznej, relacji z Janem
Pawłem II.
Opiekun zespołu DKE –
dr Maria Baran

Dzień Matki

D

zień Matki, to najpiękniejsze
i najbardziej osobiste święto
w roku. Matka - to synonim miłości
i dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia, przywiązania, przyjaźni
i wiary w to wszystko, co piękne
i szlachetne. Była i jest natchnieniem
dla poetów, artystów
i k o m p o z y t o r ó w. O p i e w a n a
w pieśniach, wierszach i utrwalana
na płótnie. Przedstawiana jako
spracowana, zmęczona,
uśmiechnięta, radosna, dumna
ze swojego macierzyństwa.
Święto Matki zaczęto obchodzić
w Stanach Zjednoczonych 26 maja
1910 r. W Polsce po raz pierwszy
obchodzono Dzień Matki w 1923 r.
w Krakowie. W tym dniu wszystkie
mamy obdarzane są szczególnymi
dowodami miłości. Przedszkolak
przynosi swojej mamie laurkę,
uczeń własnoręcznie wykonany
upominek, dorośli nieraz, żyjący
z dala od matek ślą im najlepsze
myśli, listy, piosenki i życzenia.
W niedzielę 24 maja 2015 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Oleszycach uczczono to
wyjątkowe święto - Dzień Matki.
Wydarzenie otworzyła pani Anna
Gryniewicz dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury
w Oleszycach, która w kilku
słowach podkreśliła rangę
obchodzonego na całym świecie
święta, a także złożyła wszystkim
zgromadzonym mamom serdeczne
życzenia. Następnie pan Andrzej

Gryniewicz burmistrz miasta
i gminy Oleszyce przybliżył historię
tego wyjątkowego dnia i złożył
wszystkim mamom życzenia.
Po czym rozpoczęła się część
artystyczna.
Jako pierwsze na scenie pojawiły się
d z i e c i z t e a t r z y k u „ We s o ł a
Gromadka”, które zaprezentowały
się w inscenizacji „Dobra to chatka,
gdzie mieszka matka”. Tuż po nich
wystąpił zespół instrumentalnowokalny z Oleszyc, którego występ
przeplatany był pokazami
tanecznymi zespołów z terenu
gminy Oleszyce; zespół „Dzieci
Oleszyc” zaprezentował
Krakowiaka, „Iskierki” wystąpiły
w tańcu „Lekcja gimnastyki”, zespół
„Impuls” z Zalesia z układem
„Rozgrzewka przed meczem”,
a grupa „Czerwone korale”
zaprezentowała się w tańcu „Eliksir
młodości”.

Na zakończenie dzieci wraz
z zespołem wokalnoinstrumentalnym zaśpiewały
wspólnie piosenkę „Niech nam żyją
wszystkie mamy”, a organizatorzy
zaprosili wszystkich na słodki
poczęstunek. Przy wyjściu każda
mama otrzymała drobny upominek.
Organizatorzy dziękują
występującym oraz osobom, które
pomogły przy organizacji
wydarzenia: członkom zespołu
wokalno-instrumentalnego, pani
Renacie Kisale wraz uczniami
Publicznego Gimnazjum im. Orła
Białego w Oleszycach, a także
sponsorom: panu Wojciechowi
Domaradzkiemu z Gospodarstwa
Rolnego w Nowej Grobli i MiejskoGminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Oleszycach.
Anna Pracało
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8 maja - Dzień
Bibliotekarza
i Bibliotek

I

nicjatywa organizowania Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek została
zapoczątkowana przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Event skierowany
pierwotnie tylko do bibliotekarzy
stał się świętem, rozpoczynającym
Tydzień Bibliotek, podczas którego
zarówno książnice publiczne, jak
i uniwersyteckie organizują wiele
konferencji, warsztatów i spotkań
dla czytelników.
Również w Oleszycach w dniu
8 maja 2015 r. z okazji Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek
odbyło się spotkanie,
zorganizowane przez miejskogminną bibliotekę publiczną.
W spotkaniu udział wzięły:
pracownice biblioteki, pani
Stanisława Bartoszko –
emerytowana pracownica oraz
czytelniczki, mające na swoim
koncie najwięcej wypożyczonych
książek.

W spotkaniu uczestniczyli także
zaproszeni goście: pan Andrzej
Gryniewicz – burmistrz miasta
i gminy Oleszyce oraz pan
Franciszek Buksak –
przewodniczący komisji oświaty,
kultury i sportu.
Pani Dyrektor złożyła życzenia
wszystkim zgromadzonym
czytelniczkom i pracownicom
biblioteki. Zaproszone czytelniczki
otrzymały odznaki z napisem
„Wzorowy czytelnik MGBP”.
Odznakę otrzymała również pani
Ewa Kaczmarczyk bibliotekarz
i jednocześnie moderator
Dyskusyjnego Klubu Książki,
działającego w bibliotece. Pani
Stanisława Bartoszko otrzymała

Spotkanie z młodzieżą
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dodatkowo pamiątkowy kubek
z nadrukiem biblioteki.
Następnie Burmistrz wraz
z Przewodniczącym Komisji złożyli
życzenia oraz wręczyli kwiaty i listy
z życzeniami, na ręce pani Dyrektor
dla wszystkich pracowników
i czytelników. W czasie spotkania
pani Krystyna Czerwiec recytowała
swoje wiersze.
Na zakończenie uroczystości
bibliotekarki otrzymały słodki
upominek wraz z życzeniami od
czytelników. Spotkanie upłynęło
w miłej i radosnej atmosferze.
Dyrektor MGBP w Oleszycach
Jadwiga Grabowska

11 i 12 maja 2015 r. w miejscowej
bibliotece odbyły się spotkania
z młodzieżą Zespołu Szkół
w Oleszycach, w ramach „Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek”
Uczniowie zapoznali się
z działalnością i funkcjonowaniem
biblioteki oraz z zasadami
korzystania z księgozbioru. Chętnie
brali udział w dyskusji „Książka
źródłem informacji'' oraz nad
różnicą pomiędzy biblioteką
szkolną, a biblioteką publiczną.
Spotkania prowadziła pani Ewa
Kaczmarczyk – bibliotekarz
w MGBP w Oleszycach.
Dyrektor MGBP w Oleszycach
Jadwiga Grabowska

Konkurs piosenki dziecięcej
14 maja 2015 r. z okazji Dnia
Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Oleszycach
zorganizowała konkurs piosenki
d z i e c i ę c e j „ We s o ł e n u t k i ”
skierowany do dzieci pięcio-,
sześcioletnich z terenu miasta
i gminy Oleszyce. Celem konkursu
było odkrywanie i promowanie
młodych talentów wokalnych,
popularyzowanie piosenek
dziecięcych, prezentacja
umiejętności wokalnych oraz
możliwość publicznej prezentacji,
przygotowanych utworów. Konkurs
odbył się w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Oleszycach.
W konkursie udział wzięło
16 solistów: z Samorządowego
Przedszkola w Oleszycach,
z oddziału przedszkolnego Szkoły
Podstawowej w Oleszycach, Szkoły
Podstawowej w Starych Oleszycach.
Wszystkich zebranych powitała pani
Jadwiga Grabowska - dyrektor
MGBP.
Nad prawidłowym przebiegiem

konkursu czuwała komisja
konkursowa w składzie:
pani Elżbieta Czerkowska n a u c z y c i e l Z e s p o ł u
Szkolno–Przedszkolnego w Lisich
Jamach – przewodnicząca komisji,
pani Ewa Kaczmarczyk – pracownik
biblioteki, pan Adam Woszczak –
nauczyciel muzyki w Publicznym
Gimnazjum w Oleszycach.
Komisja konkursowa przyznała
następujące nagrody i wyróżnienia:
I - Oliwia Bobecka – „Mała wiosna”
II – Helena Kowalczyk – „Góral”
III - Róża Serkis – „Zostań dziś moją
przyjaciółką”
WYRÓŻNIENIA:
Rafał Szpindor – „Podajmy sobie
ręce”
Aleksandra Harasymowicz - „Łąka”
Bartosz Bosak - „Babcia od bajek
dziadek od zagadek”
Aleksandra Łabędź - „Polskie
kwiaty”
Oliwia Piotrowska - „Jesień”
Laura Brudniak – „Był sobie król”
Oliwia Sopel - „Pieski małe dwa”
Amelia Szpunar - „Krakowiaczek
jeden”

Zuzanna Presch – „Kolorowe
kredki”
Zuzanna Stefanów – „Zając
malowany ''
M a j a Wo ł o s z y n – „ Wi e l k i e
sprzątanie”
Marta Sopel - „Pracowita pani
wiosna”
Wiktor Wawreńczuk – „Ogórek
wąsaty”
W trakcie obrad komisji wszystkie
dzieci otrzymały słodki upominek
i bawiły się w rytm muzyki. Laureaci
otrzymali dyplomy i książki,
ufundowane przez MGBP
w Oleszycach.
Organizatorzy składają
podziękowania nauczycielom
i rodzicom za przygotowanie dzieci
do konkursu.
Dyrektor MGBP w Oleszycach
Jadwiga Grabowska
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Z historii mieszkańców Olesz yc…
Rodzinne korzenie Zdzisława Montusiewicza
Qualis pater,
talis filius
„ O b c e
r z e c z y
wiedzieć
dobrze jest,
swoje –
obowiązek”
p i s a ł
Zygmunt
Gloger,
dziewiętnastowieczny etnograf, odwołując się do
pięknych polskich tradycji i świąt,
w tym Zielonych Świąt, zwanych
Zielonymi Świątkami i Bożego Ciała. Te
dwa święta, przypadające na
najpiękniejszą porę roku jaką jest
wiosna, są nierozerwalnie związane
z religijnym i patriotycznym życiem
mieszkańców Oleszyc.
Procesja Bożego Ciała gromadzi
w jednym miejscu rodziny parafialne.To
piękne religijno-rodzinne świętowanie
każe spojrzeć wstecz, przypomnieć
tych, którzy swoją codzienną pracą
wpisywali się w porządek świata,
kultywowali piękne polskie tradycje
i uczyli szacunku dla siebie i innych.
W historię ziemi oleszyckiej wpisuje się
rodzina Montusiewiczów. Warto w tym
miejscu przywołać dzieje protoplasty
rodu Józefa Montusiewicza, którego
życie pisała tragiczna historia XX
wieku. Józef Montusiewicz, syn Józefa
i Pauliny, urodził się 19 marca 1898 roku
w Dzikowie Nowym. Od 1 września
1905 roku do 14 lipca 1911 roku
uczęszczał do szkoły ludowej
w Dzikowie Nowym, a następnie
w Cieszanowie. W latach 1913-1916 był
uczniem Gimnazjum w Jaworowie.
W czasie I wojny światowej wstąpił do
wojska i walczył na froncie włoskim
w Alpach.
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Po zakończeniu wojny zamierzał
wyjechać do Ameryki. Jak pisze Anna
Łata z domu Montusiewicz: „Udał się do
Marsylii, by stamtąd wypłynąć do
wymarzonej „ziemi obiecanej”.
Jednakże nie wsiadł na statek,
ponieważ: „dowiedział się, że generał
Józef Haller organizuje Armię Polską
we Francji. Józef Montusiewicz wstąpił
do Armii Hallera. W kwietniu 1919 roku
wraz z Armią powrócił do kraju, by brać
udział w walkach o granice
II Rzeczypospolitej. Rozkazem z 2 lipca
1919 roku Józef Piłsudski wcielił
oddziały Hallera do wojska polskiego.
Józef Montusiewicz był zasłużonym
żołnierzem, za co otrzymał odznaczenia
wojskowe.”
W 1921 roku wrócił do domu i od
22 grudnia 1921 roku objął po ojcu
posadę gajowego w Nowym Dzikowie.
Ożenił się z Rozalią Ozimek 13.06.1922
roku. Tu na świat przychodziły kolejno
wszystkie dzieci – dziewięcioro:
siedmiu synów (Tadeusz, Marian,
Edward, Zdzisław, Leopold, Eugeniusz,
Adam) i dwie córki (Janina, Józefa).
Dla rodziny najtragiczniejszy był okres
okupacji, ostrzeliwanie gajówki,
kilkakrotne aresztowanie Józefa przez
Niemców, a nawet skazanie na śmierć.
Córka Janina Ozimek podkreśla, że
rodzina cudownie ocalała z pożogi
wojennej, dzięki wstawiennictwu
św. Antoniego i przekonaniu rodziny, że:
„Święty Antoni musi nas ochronić”.
O patriotyzmie i odwadze Józefa
Montusiewicza świadczy udział
w bitwie pod Oleszycami. Pisze o tym
Ryszard Zieliński w książce „Bitwa pod
Oleszycami”. Wydarzenia te potwierdza
również Zdzisław Montusiewicz, syn
Józefa: „Około południa okazało się, że
21 dywizji nie wzmocni oczekiwana

Józef Montusiewicz i Feliks Żaczek

6 Dywizja Piechoty. W walce tej brał
również udział tutejszy leśnik Józef
Montusiewicz. Przy jego gajówce
(oddział 66f) stała artyleria, obsługa
dział była jednak niepełna. Dowódca
zapytał Gajowego Montusiewicza czy
był w wojsku i czy umie obsługiwać
działo. Ponieważ odpowiedź była
pozytywna przydzielono go do obsługi
działa.”
Józef Montusiewicz zmarł 22 stycznia
1979 roku. W pamięci Janiny pozostał
jako człowiek, który bardzo dbał
i troszczył się o rodzinę. Dzieci były dla
niego najważniejsze i, mimo że był
wybuchowy i porywczy to miał dla nich
ojcowskie ciepło.
Historia rodziny Montusiewiczów
potwierdza ponadczasową myśl
św. Augustyna, przywołaną przez Annę
Łatę na blogu poświęconym tej rodzinie,
że: „Życie rodziców jest księgą, którą
czytają dzieci”. Dzieci w większości
poszły w ślady ojca kontynuując jego
leśne pasje, a syn Zdzisław
Montusiewicz przez wiele lat służył
społeczności oleszyckiej rozbudowując
i doskonaląc bazę szkolną na obszarze
gminy i miasta Oleszyce. Na terenie
powiatu lubaczowskiego i w swoim
środowisku wyróżniał się dużym
zaangażowaniem. Za pracę społeczną
i zawodową otrzymał liczne
odznaczenia państwowe.
Rodzinne dzieje upamiętnia pomnik,
usytuowany na miejscu spalonej
w czasie wojny gajówki,
zaprojektowany i zrealizowany przez
Ryszarda Ozimka – wnuka Józefa, który
pielęgnuje rodzinne tradycje, dba
o pamięć przodków i z dumą opowiada
o historii swojej rodziny.

dr Maria Baran
Zdjęcia pochodzą z rodzinnego
zbioru Janiny Ozimek

Rodzina Montusiewiczów

Rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II
01.06.2015 r. w naszej szkole odbyły
się uroczystości związane z XXIV
rocznicą nadania szkole imienia Jana
Pawła II
Jak co roku z wielkim wzruszeniem
i dumą wspominamy dzień
31.05.1991 r., w którym papież Jan
Paweł II niekwestionowany
autorytet, najwybitniejszy
nauczyciel i wychowawca naszych
czasów, wielki przyjaciel dzieci
i młodzieży został patronem naszej
szkoły. W tym roku uroczystość ta
miała szczególny charakter, bowiem
równocześnie obchodziliśmy święto

wszystkich dzieci oraz gościliśmy
nasze dzieci pierwszokomunijne.
Myślą przewodnią uroczystości były
słowa papieża wypowiedziane
5 sierpnia 1980 r.: „Największą
radością papieskiego serca są dzieci.
I największą troską serca Papieża
jest każde dziecko. I miłością serca
Papieża, tak jak Serca Jezusowego
jest dziecko”. Uczniowie cytując
słowa Ojca Świętego skierowane do
najmłodszych podczas licznych
podróży oraz zamieszczonych
w orędziu i liście do nich oddali hołd
swojemu patronowi najlepiej, jak

potrafią. Taniec, śpiew, recytacja
i modlitwa to najlepszy sposób, aby
wyrazić wdzięczność za opiekę oraz
prosić Ojca Świętego
o wstawiennictwo u Boga Ojca.
Uczestnicy uroczystości
ze wzruszeniem obejrzeli fragmenty
filmów z udziałem Ojca Świętego
i dzieci, tak odważnie i ufnie
garnących się do papieża zarówno
podczas podróży, jak i oficjalnych
wystąpień czy wywiadów.
Na koniec pani Dyrektor
podziękowała wszystkim za udział
oraz zaprosiła na obchody
25 rocznicy w maju 2016 roku.
Teresa Pruchnik

Dzień Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat”- te słowa Janusza
Korczaka doskonale oddają
atmosferę, która panowała na
Stadionie Sportowym w Oleszycach.
To tam, po raz kolejny, w niedzielę
7 czerwca 2015 roku zorganizowano
„Dzień Dziecka”.
Dzieci mogły popróbować swoich sił
na strzelnicy, poznać budowę broni
i innych militariów. Do ich
dyspozycji był także ogromny plac
zabaw, składający się z różnego

rodzaju dmuchanych obiektów,
bramki celnościowej czy eurobungee.
Szczególnym powodzeniem cieszył
się „Salon piękności”, w którym
dzieciom malowano buźki, paznokcie
i włosy. Wśród licznych konkursów
dzieci mogły wygrać atrakcyjne
nagrody, a przy pomocy klauna
Wojtka nauczyć się nowych wesołych
tańców. Dla zregenerowania sił dla
najmłodszych przewidziano
kiełbaski z grilla, popcorn, watę
cukrową, napoje i słodycze.
Organizatorami imprezy byli
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce,
Miejsko-Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach.
Wszystkie atrakcje dla dzieci były
bezpłatne. Poczęstunek i nagrody
zostały ufundowane przez
sponsorów, a byli to:
- Gospodarstwo Rolne Przemysław
Palonka AGRO TEAM
- Jolanta Olejarska „Ogród projekt”
- Nadleśnictwo Oleszyce
- Michał Szeremeta - Apteka Lobelia
- Barbara i Mariusz Czereba - Sklep
Kleks
-Maria Brzyska „Sklep
wielobranżowy, kwiaty, upominki”
- Krystyna i Czesław Jabłońscy
„CEW-POL”
- Tadeusz Dańczuk „Delikatesy
Centrum”
- Krystyna i Zygmunt Soplowie Piekarnia Oleszyce
- Alicja Nowak - sklep „Groszek”
- Edwin Bogusz - sklep Megaton
„Pióro”
- Wo j c i e c h D o m a r a d z k i Gospodarstwo Rolne Nowa Grobla
W imieniu dzieci jeszcze raz
serdecznie dziękujemy!
Zofia Czyż
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Dni Olesz yc

W

piątkowe popołudnie,
26 czerwca br. na oleszyckim
rynku rozpoczęto tegoroczne
obchody „Dni Oleszyc”.
Wydarzenie otworzył pan Andrzej
Gryniewicz burmistrz miasta
i gminy Oleszyce. W krótkim
wystąpieniu przywitał wszystkich
zgromadzonych i zaproszonych
gości, życząc miłej zabawy.
Pierwszym punktem programu były
występy zespołów tanecznych
z terenu gminy Oleszyce. Na scenie
pojawiły się takie grupy taneczne
jak: dzieci z oddziału
przedszkolnego, Dzieci Oleszyc,
Perełki i Kropelki ze Szkoły
Podstawowej w Oleszycach,
Czerwone korale z Publicznego
Gimnazjum w Oleszycach, Impuls
za Szkoły Podstawowej w Zalesiu
i Chaos ze Szkoły Podstawowej
w Starych Oleszycach.
Kolejnym punktem programu była
atrakcja przygotowana specjalnie
z myślą o najmłodszych - teatrzyk
„Pieski świat” w Wykonaniu
Krakowskiego Biura Promocji
Kultury, który uczył dzieci, że warto
dbać zarówno o środowisko
i zwierzęta, a w szczególności
troszczyć się o naszych domowych
pupili.
Tuż po atrakcji dla najmłodszych na
scenie pojawił się ktoś, kto swoim
występem zainteresował starszych
widzów, a mianowicie gwiazda
wieczoru - Wojciech Gąssowski.
Piosenkarz debiutował w 1962 r. na
Festiwalu Młodych Talentów
w Szczecinie, gdzie znalazł się
w złotej dziesiątce laureatów.
Współpracował z zespołem
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Czerwono-Czarni, z którym wystąpił
na Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej Opole ’63. W 1964 r.
zainteresował się jazzem. Śpiewał
standardy jazzowe ze Swingtetem
Janusza Zabieglińskiego i Triem
Włodzimierza Nahornego. W 1967 r.
na Festiwalu Jazz nad Odrą zdobył
pierwszą nagrodę w kategorii
wokalistów jazzowych.
Równocześnie współpracował
z zespołem Tajfuny, z którym nagrał
swój pierwszy przebój „Zielone
wzgórza nad Soliną”. W 1971 r. wraz
z kolegami założył pierwszą
w Polsce grupę hardrockową Test,
z którą w 1974 r. wydał jedyny
album zatytułowany „Test”.
Najbardziej znanym utworem z tej
płyty jest „Przygoda bez miłości”.
Nagrał dwie piosenki do serialu
telewizyjnego „Wojna Domowa”
w reżyserii Jerzego Gruzy – „Tylko
wróć” w duecie z Romanem
Hoszowskim oraz „Piosenkę
o wadach i zaletach” w duecie
z Kazimierzem Rudzkim. Wystąpił
w filmie „Dwa żebra Adama”
w reżyserii Janusza Morgensterna,
w którym wykonał w duecie
z Karin Stanek piosenkę „Budujemy
N o w y D o m ” . W 1 9 8 7 r.
wykonywana przez niego piosenka
„Gdzie się podziały tamte prywatki”

zdobyła pierwszą nagrodę na
Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. To do tej pory największy
przebój w jego dyskografii. Utwór
ten zaśpiewał również w filmie
„Złoty środek” w reżyserii Olafa
Lubaszenki. W 1989 r. wystąpił na
największym na świecie festiwalu
muzyki country Country Music Fan
Fair w Nashville (USA). W 2000 r.
nagrał tytułową piosenkę do serialu
telewizyjnego „M jak miłość”.
Wyróżniony złotą płytą za album
„Love me tender” oraz dwiema
platynowymi płytami za albumy
„Party” i „Gdzie się podziały tamte
prywatki”. Ostatnia płyta
zatytułowana „Co przed nami”
sprzedała się w nakładzie 20 tys.
egzemplarzy. 17 listopada 2010 r.
ukazała się najnowsza płyta artysty
zatytułowana „I Wish You Love”.
Muzyk swoimi utworami porwał
także oleszycką publiczność.
Wszyscy razem śpiewali hity „Gdzie
się podziały tamte prywatki” oraz
„Zielone wzgórza nad Soliną”.
Oklaskom nie było końca, a artysta
chętnie rozdawał autografy
i pozował do pamiątkowych
fotografii ze swoimi fanami.
Późnym popołudniem na scenie
pojawił się zespół Yummy Mummy,
czyli młoda, energiczna grupa
z Puław, grająca własny autorski
materiał. Zespół powstał
w październiku 2012 roku. W ich
utworach można usłyszeć
mieszankę funky, soulu i rapu, ze
szczyptą rockowego temperamentu
dla nadania ostrości. Grupa zdążyła
już wygrać Przegląd Kapel
Studenckich w Lublinie i zagrać na
dużej scenie Juwenaliów przed
takimi zespołami jak: Dżem czy

Strachy na Lachy. W ich rodzinnym
mieście supportowali zespół Kult.
W październiku 2013 wydali demo
z ich muzyczną twórczością.
Na zakończenie na oleszyckiej
scenie wystąpił zespół Sari Ska
Band, powstały w 2004 roku
z inicjatywy Sylwestra 'Sylwa'
Wr z e s i ń s k i e g o i K r z y s z t o f a
'Hatiego' Pawlaka, swoją nazwą
nawiązujący do miejsca założenia
bandu, czyli „Sari”, z łacińskiego
Żory. Ich muzyka to mieszanka
takich stylów jak: ska, reggae,
rocksteady i swing. Liczba osób
w składzie decydujących
o brzmieniu, tłumaczy określenie
„band” w nazwie zespołu, który bez
przesady można by nazwać także ska
orkiestrą.
W kompozycjach grupy dominują
skoczne, motoryczne kompozycje,
nawiązujące do stylistyki
legendarnej wytwórni Two Tone.

Nie brak jednakże momentów
bardziej nastrojowych, w których
zespół zbliża się do miękkiego
b r z m i e n i a r o c k s t e a d y, n i e
odmawiając sobie wycieczek
w stronę reggae i swingu. Sari Ska
Band może pochwalić się występem
na Przystanku Woodstock 13 edycja, w Kostrzynie nad Odrą.
Wzięli również udział w składance
„Naturalna Moc Słowa”,
nagrywając wraz z raperem
o pseudonimie „Metrowy” tytułowy
utwór albumu „Wolne Konopie”.
W 2013 roku grupa nagrała singiel
z filipińczykiem Conrado Yanezem,
laureatem drugiego miejsca,
pierwszej edycji Must Be The
Music, w tym samym programie
w 2014 roku zespół występuje
osobiście, przechodząc do półfinału
wynikiem 3x TAK, otrzymując
nagrodę za najlepszy występ
pierwszego odcinka. Na przestrzeni

lat zespół pracował nad swoim
indywidualnym stylem, co
zaowocowało ukazaniem się
nakładem wytwórni Jimmy Jazz
Records w 2009 roku
debiutanckiego albumu „100%
Sari”. Premiera drugiego krążka pt.
„Nic tak nie cieszy jak krzywda
bliźniego”, odbyła się wiosną 2012
roku.
Dodatkowymi atrakcjami Dni
Oleszyc, 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, słodki
poczęstunek przygotowany przez
koła gospodyń z terenu gminy,
możliwość poznania wozu
strażackiego od środka, fotobudka
oraz dmuchane zjeżdżalnie i place
zabaw.
Anna Pracało

Olesz yce Rap Festiwal

W

ramach piątej edycji
Oleszyce Rap Festiwalu,
w sobotę na stadionie miejskim
odbył się koszykarski turniej UKEVENT Oleszyce Streetball Cup
2015. Zawodnicy z regionu
rywalizowali w konkursie
wsadów, rzutów za trzy punkty
i grze 3×3.
W konkursie wsadów najlepszy
okazał się Damian Harsze, drugi
był Aleksander Maślanka, a trzeci
Fabian Lesner. W konkursie
rzutów za 3 punkty zwyciężył
Andrzej Urban, przed Łukaszem
M r u k i e m i Wo j c i e c h e m
Szwedem. W grze 3×3 najlepsza
okazała się drużyna „FAB3
KAZANÓW” z Przemyśla, przed

zespołem „Beastie Boys”
z Lubaczowa i „Trzech w kolumnie
stoi w trumnie” z Jarosławia. Pokaz
freestyle zaprezentował Paweł
Kidoń.
elubaczow.com
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Dzień Matki
26 maja to najpiękniejszy dzień
w roku – Dzień Matki.
W tym dniu wszystkie mamy
obdarzane są szczególnymi
dowodami miłości.
Chcąc dołączyć do grona tych,
którzy zawsze pamiętają o swoich

m a m a c h , 2 7 m a j a 2 0 1 5 r.
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
w Futorach wraz z dziećmi
z oddziału przedszkolnego,
uczniami klas I, II i III przygotowali
przedstawienie na ich cześć.
Najmłodsi zaprezentowali
inscenizację bajkową, a na koniec
zatańczyli tango. Starsi uczniowie
recytowali wiersze, śpiewali
piosenki, wystawili mini sztukę
„Ukryty skarb” oraz „Powitanie
wiosny”. Po odśpiewaniu „Sto lat”
pociechy wręczyły swoim mamom
kwiaty i laurki.
Imprezę szkolną uświetnił swoim
przybyciem pan Robert Brudniak
zastępca burmistrza miasta i gminy
Oleszyce, który podkreślił ogromną
rolę matki w życiu dziecka. Złożył

Sukces uczennic naszego gimnazjum
Losy Bliskich i losy Dalekich ... tak nam bliskie

U

czennica klasy II Publicznego
Gimnazjum im. Orła Białego
w Oleszycach Wiktoria Babiarz stała
się, można rzec, „ekspertem”
z trudnej historii o ciężkich losach
Polaków w poprzednim stuleciu,
przede wszystkim zaś swojej
rodziny. Została laureatką VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Losy
Bliskich i losy Dalekich – życie
Polaków w latach 1914–1989”.
Otrzymała najwyższą możliwą
liczbę punktów i uzyskując tytuł
laureata wywalczyła tym samym
zaszczytne I miejsce. Jej opiekunami
merytorycznymi byli nauczyciele:
mgr Beata Goraj i mgr Tymoteusz
Furgała. Dzielnie naszą laureatkę
wspierała koleżanka – uczennica
klasy I Sandra Zaniewicz, która
została laureatką wojewódzkiego
etapu konkursu, a na szczeblu
ogólnopolskim uzyskała tytuł
finalisty w tym samym konkursie.
Jej opiekunem merytorycznym był
nauczyciel mgr Tymoteusz Furgała.
Obie uczennice, żeby dojść do
sukcesu, musiały zmierzyć się
z innymi uczniami na etapie
szkolnym, aby następnie na etapie
wojewódzkim pokonać innych
uczestników konkursu. Tym
sposobem,
dwie uczestniczki
z jednej szkoły na trzech
uczestników konkursu z całego
województwa podkarpackiego,
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zakwalifikowały się do etapu
ogólnopolskiego, który, tak dla nas
s z c z ę ś l i w y, r o z g r y w a n y b y ł
1 czerwca 2015 roku w przepięknym
mieście Krakowie.
Gala Finałowa i podsumowanie
konkursu odbyło się w Dużej Auli
Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie. Uroczystość otworzył
gospodarz auli prof. Jerzy
Wyrozumski. Nagrody laureatom
wręczał osobiście Małopolski
Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski, a podsumowania
konkursu dokonał Adam
Komorowski, Wiceprezes Fundacji
Armii Krajowej w Londynie – syn
gen. Tadeusza BoraKomorowskiego. Konkurs został
objęty Honorowym Patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
Konkurs organizowany
i przeprowadzany cyklicznie przez

wszystkim mamom z serca płynące
życzenia.
Na koniec mamy zostały zaproszone
na ciasto i herbatkę. Poczęstunek był
okazją do dzielenia się wrażeniami
z uroczystości. Wszystkie mamy
były pełne uznania dla swoich
pociech.
Ewa Dubanik

Małopolskiego Kuratora Oświaty
w porozumieniu z innymi
Kuratorami Oświaty, którego
współorganizatorem
jest Fundacja Armii Krajowej
w Londynie, ma na celu
przywrócenie naszej pamięci osób
nieznanych, które ze względu na
swoją biografię i wyznawane
wartości mogą stać się autorytetem
dla dzisiejszego młodego pokolenia.
Uczennice Wiktoria i Sandra są
doskonałym przykładem na to, że
młodzi ludzie mogą i potrafią
realizować swoje pasje,
zainteresowania oraz chcą pogłębiać
wiedzę historyczną, czerpiąc ją z tak
bogatej, choć często tragicznej,
historii naszego państwa i narodu.
Można tylko uczennicom, ich
opiekunom oraz szkole
pogratulować sukcesu, jaki stał się
ich udziałem. Warto też pamiętać, że
ciężką pracą z odrobiną talentu
można zdobyć wszystko, tylko
trzeba mocno tego chcieć!
Tymoteusz Furgała

Łamiemy schemat y - „Ja cz y tam!”
II miejsce DKE w ogólnopolskim konkursie…

J

esteśmy wśród najlepszych.
30 kwietnia 2015 r. na stronie
internetowej ogólnopolskiej
kampanii „Ja czytam!” została
ogłoszona lista zwycięzców
w konkursie DKE Z AUTOREM.
Szkolny zespół Dyskusyjnego
Klubu Edukacyjnego, działający
przy Zespole Szkół w Oleszycach,
zajął II miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.

Celem Dyskusyjnego Klubu
Edukacyjnego, działającego
w ramach ogólnopolskiej kampanii
społecznej Ja czytam!, jest zachęcenie
do czytania tak, by stało się ono
potrzebą, nawykiem, przeżyciem.
Nagrodą w konkursie będzie
spotkanie z autorem,
prawdopodobnie Beatą Pawlikowską
– pisarką, podróżniczką,
dziennikarką, tłumaczką, fotografką,
ilustratorką książek.
Moja ulubiona książka – prezentacja
multimedialna, Poetka w murach
naszej Szkoły – przygotowanie
wywiadu do gazetki szkolnej
ZSpress, Światowy Dzień Książki –
spotkanie w bibliotece szkolnej,
I Oleszyckie Spotkania z Literaturą–
sesja popularno-naukowa, Ja czytam!
To mnie wyróżnia – kampania
szkolna, Przygarnij książkę –
ogólnoszkolna akcja czytelnicza,
Wyjęte z szuflady – spotkanie

z miejscową poetką, Podaruj książkę
– zbiór książek wśród młodzieży,
nauczycieli i pracowników szkoły
oraz społeczności lokalnej
z przeznaczeniem dla
podopiecznych terapii zajęciowej to
efekty działania DKE.
Dzięki DKE nie tylko czytamy
ulubione powieści ale też możemy
uczestniczyć w zaaranżowanych
dyskusjach, które mają miejsce
w większych lub mniejszych
zespołach w bibliotece szkolnej, auli
lub przytulnej, nowocześnie
wyposażonej kawiarence. Spotkania
odbywają się raz w miesiącu (druga
środa miesiąca). Chętnych
zapraszamy do DKE.
Marcelina Hypiak
Agnieszka Wyrwa
Zespół DKE
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Ot warcie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Olesz ycach

U

roczystą mszą świętą
w kościele parafialnym
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Oleszycach rozpoczęły się
we wtorek (27.05) uroczystości
oficjalnego otwarcia Warsztatu
Terapii Zajęciowej im. św. Józefa,
mieszczącego się w budynku Zespołu
Szkół przy ulicy Zielonej
w Oleszycach. Warsztat, który działa
od kilku miesięcy prowadzony jest
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem”.

Korzysta z niego ponad
50 dorosłych osób. Do
ich dyspozycji jest
d z i e s i ę ć s a l
terapeutycznych –
obróbki drewna,
kulinarna, plastyczna,
robótek ręcznych,
rękodzielnicza,
krawiecka, plastyczno–
ceramiczna, kontynuacji
nauki, teatralna
i rękodzieła ludowego. Do tego
dostępne są także dwie sale
rehabilitacyjne. Uczestnicy zajęć
mogą korzystać również ze wsparcia
psychologa, pedagoga specjalnego
czy muzykoterapii.
– Położenie ośrodka przy Zespole
Szkół w Oleszycach daje możliwość
integracji podopiecznych z osobami
zdrowymi i młodzieżą szkolną, a to
bardzo ważne. Prowadzona tu terapia
pobudza indywidualny rozwój,

Symbole Światow ych Dni Młodzieży w szkole i parafii
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)
13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę
Palmową na placu św. Piotra przez
młodych Brazylijczyków został
przekazany młodym Polakom krzyż
Światowych Dni Młodzieży oraz
ikona Matki Bożej Salus Populi
Romani. Od tego czasu Symbole
peregrynują kolejno po polskich
diecezjach. Ideą peregrynacji jest
ukazanie krzyża nie tyle
w przestrzeni sakralnej, co
w szkołach, uniwersytetach,
akademikach, szpitalach, zakładach
karnych.
W piątek 15 maja 2015 r. o 14:40 do
naszej szkoły przybyły symbole
Światowych Dni Młodzieży – Krzyż
oraz Ikona Matki Bożej. Znaki te
odbywały peregrynację po diecezji
zamojsko-lubaczowskiej od 2 do16
maja tego roku.
Młodzież pod kierunkiem siostry
Stanisławy przygotowała słownomuzyczną oprawę uroczystości.
Swoją obecnością zaszczycili nas
ks. dziekan Józef Dudek,
ks. Radosław Sokołowski,
ks. Tomasz Szady, który jest
kustoszem symboli, Dyrekcja
Publicznego Gimnazjum im. Orła
Białego w Oleszycach i Dyrekcja ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
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II w Oleszycach oraz nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice, młodzież
i dzieci.
Uroczystość powitania i przyjęcia
odbyła się na placu przed gimnazjum.
Hymnem „Błogosławieni miłosierni”
rozpoczęła się akademia
w oczekiwaniu na przyjazd busa
z Krzyżem i Ikoną Matki Bożej, które
przekazał niegdyś młodym św. Jan
Paweł II.
Młodzież z klas trzecich wniosła
i ustawiła krzyż oraz obraz Maryi
w wyznaczonym miejscu, tam
uroczyście zostały powitane przez
księdza proboszcza Józefa Dudka,
dyrekcję gimnazjum Dorotę
Czajkowską-Gusztę i młodzież.
Następnie symbole zostały
procesjonalnie, przeniesione przez
młodzież do kościoła
parafialnego, gdzie zebrani
a n g a ż u j ą c s i ę
w śpiew i modlitwę
adorowali święte znaki.
Uczniowie odczytali
wybrane myśli św. Jana
Pawła II, odmówiono
koronkę do Miłosierdzia
Bożego połączoną
z rozważaniami
z Dzienniczka
św. siostry Faustyny
Kowalskiej.
Uroczystość była

buduje kreatywność
i wzmacnia kondycję ruchową –
mówi Izablea KrzaczkowskaSzychter, kierownik WTZ.
Zadowolenia z otwarcia ośrodka nie
kryją sami zainteresowani i ich
rodziny.
– Powstanie takiego miejsca to
bardzo dobre rozwiązanie. Mój syn
jest po wypadku i wymaga stałej
opieki. Bez osób trzecich nie jest
w stanie samodzielnie funkcjonować.
Tutaj może liczyć na zrozumienie
i wsparcie. Na początku, co prawda
nie chciał uczestniczyć
w warsztatach, ale po kilku próbach
i rozmowach z terapeutami przekonał
się – mówi pani Janina, której syn na
warsztaty przyjeżdża z sąsiedniej
gminy Stary Dzików.
Wa r s z t a t Te r a p i i Z a j ę c i o w e j
w Oleszycach jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30.
elubaczow.com
wyjątkowa i przebiegała w podniosłej
atmosferze. Całość dopełniły:
dekoracja z logo Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie w 2016 r.,
która nawiązywała do peregrynacji
i tworzyła odpowiedni klimat.
Symbole Światowych Dni Młodzieży
opuściły parafię w Oleszycach
o godz. 16.30 i zostały przewiezione
do szpitala w Lubaczowie.
Dziękujemy za obecność i modlitwę
n a s z e j m ł o d z i e ż y, p o c z t o m
sztandarowym z gimnazjum i szkoły
podstawowej, przedstawicielom
organizacji społecznowychowawczej „Strzelec” oraz
wszystkim przybyłym na to
wyjątkowe i doniosłe wydarzenie dla
całej naszej miejscowości.
s. Stanisława Pelagia Mączka
Publiczne Gimnazjum Oleszyce

Piknik rodzinny w przedszkolu

D

yrekcja
oraz pracownicy
przedszkola wspólnie z Radą
Rodziców przygotowali dla dzieci
szereg atrakcji z okazji pikniku
rodzinnego, który odbył się
8 czerwca w ogrodzie
przedszkolnym. Uroczystość
zaczęła się od przedstawienia
bajeczki w wykonaniu teatrzyku
Pinokio z Nowego Sącza pt.
„Porwanie księżniczki’’. Atrakcją
pikniku był klown, który
organizował i prowadził różne
zabawy i zawody sportowe przeciąganie liny, pokaz baniek
mydlanych, zabawy z chustą
animacyjną, balonowe zoo. Zabawę
uświetnił wybuch konfetti oraz
dmuchany zamek. Rodzice na
chwilę mogli wyjść ze swej roli
by wspólnie ze swoimi pociechami
bawić się jak dzieci. Po
wyczerpujących swawolach
organizatorzy oraz rodzice
przygotowali mnóstwo
smakołyków, były: kiełbaski z grilla,
kawa, naturalne soki z tłoczni
Mauera, przepyszne ciasta
przygotowane przez rodziców oraz
praktykantów z Zespołu Szkół
w Oleszycach. Cała uroczystość
przebiegła w atmosferze radości

i zadowolenia, o czym świadczyły
uśmiechy, widniejące na twarzach
zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Wszystkim rodzicom zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości, pani

Agnieszce Nieckarz - nauczycielce
z Zespołu Szkół w Oleszycach, firmie
4-U organizatorzy składają serdeczne
podziękowania.
Samorządowe Przedszkole

Obchody
Dnia Dziecka
w przedszkolu

O

bchody Dnia Dziecka
rozpoczęły się 1 czerwca br. od
szalonej dyskoteki na podwórku
przedszkolnym. Dzieci bawiły się
przy znanych piosenkach. Następną
atrakcją był przemarsz barwnym
korowodem przebierańców
z instrumentami, balonikami po
ulicach naszego miasta. Następnego
dnia czekała na naszych
przedszkolaków kolejna
niespodzianka, na stadionie
sportowym - dwa kucyki.
Przedszkolaki miały możliwość
przejażdżki bryczką i w siodle. Była
to niezapomniana przygoda, która
dzięki uprzejmości panów: Tadeusza
Kornagi i Tadeusza Forysia
niewątpliwie uatrakcyjniła dzieciom
dzień pobytu w przedszkolu.
Samorządowe Przedszkole
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Gminne Obchody Dnia Strażaka

W

sobotę, 16 maja 2015 r.
społeczność strażacka gminy
Oleszyce uczestniczyła
w Gminnych Obchodach Dnia
Strażaka. Na miejscu zbiórki, przed
remizą OSP Futory, zgromadziły się
poczty sztandarowe, zaproszeni
goście i strażacy z jednostek OSP.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością miedzy innymi Józef
Michalik – prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP
w Lubaczowie, mł. bryg. Andrzej
Garus – zastępca komendanta
Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Lubaczowie, Andrzej
Gryniewicz – burmistrz Miasta
i Gminy Oleszyce, Wiesław Osuch –
przewodniczący Rady Miejskiej
w Oleszycach, Waldemar Cisek –
radny Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na czele z dowódcą uroczystości
druhem Andrzejem Osuchem
zebrani udali się na mszę świętą
w intencji strażaków do kościoła
pw. Matki Bożej Królowej Polski Łaskawej w Futorach. Uczestników
gorąco powitał ks. dziekan Józef
Dudek, proboszcz parafii w
Oleszycach, który w trakcie homilii
podkreślił znaczenie pomocy
drugiemu człowiekowi, jak również
przybliżył sylwetkę św. Floriana
patrona strażaków.
Drugą częścią spotkania był
uroczysty apel. Po złożeniu
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meldunku został odegrany hymn
strażacki, po którym zaproszonych
gości i uczestników uroczystości
powitał druh Robert Brudniak prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Oleszycach.
Dh Robert Brudniak podziękował
strażakom za trud pracy społecznej
oraz udział w uroczystościach
państwowych i kościelnych.
Podkreślił także potrzebę ciągłego
szkolenia i doskonalenia form
działania.
Zaproszeni goście w swoich
przemówieniach docenili trud
społecznej pracy związanej
z ratowaniem życia i zdrowia
ludzkiego. Wskazywali na wysoki
poziom zaufania społecznego, który
jest także ogromnym
zobowiązaniem dla strażaków
ochotników.
W trakcie uroczystości wręczono

odznaczenia zasłużonym
działaczom. Brązowym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: Andrzej
Gryniewicz – burmistrz MiG
Oleszyce, dh Damian Czaban - OSP
Borchów, dh Łukasz Matyaszek OSP Futory, dh Łukasz Gier - OSP
Stare Oleszyce, dh Mateusz Kuźniar
- OSP Zalesie.
Odznaką „Strażak Wzorowy”
odznaczeni zostali: dh Mateusz
Kowal - OSP Futory, dh. Krzysztof
K u b a l a , d h Wa l d e m a r L i s ,
dh Ryszard Nieradka, dh Jerzy Sęk,
dh Norbert Sęk - OSP Oleszyce,
Przy okazji Gminnych obchodów
dnia Strażaka podkreślić należy
udział 10-osobowej delegacji
strażaków z gminy Oleszyce
w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Strażaków na Jasną Górę, która
odbyła się 26 kwietnia 2015 r.
W uroczystości uczestniczyło
130 orkiestr strażackich, blisko
3 tysiące pocztów sztandarowych
i niezliczone rzesze strażaków
z całej Polski. Tradycyjnie też
oleszyccy strażacy uczestniczyli
w Powiatowych Obchodach Dnia
Strażaka, które odbyły się 3 maja
2015 r. w Nowinach Horynieckich.
Na zakończenie Gminnych
Obchodów Dnia Strażaka odbył się
piknik strażacki, przygotowany
przez gospodarzy uroczystości strażaków OSP Futory przy
współpracy z kołem gospodyń.
W trakcie pikniku strażacy mogli
przy wspólnym stole wymienić
poglądy i doświadczenia z pracy
strażackiej i nie tylko.
Jan Przyszły

ZUMBA M AR ATON
17 maja br. w hali widowiskowosportowej przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Oleszycach
odbył się „ZUMBA MARATON”.
Podczas imprezy uczestnicy mogli
bawić się pod okiem trójki
wykwalifikowanych instruktorówMileny Leja z Klubu Fitness Batuka
w Lubaczowie, Michała Jagiencarza
z Tarnowa i Patrycji Litwin
z Bolesławia.
Zumba to sport zainspirowany
połączeniem elementów tańców
latynoamerykańskich oraz
elementów fitness. Choreografia
Zumby łączy hip-hop, soca, samba,
salsa, merengue, mambo, sztuki
walki, Bollywood i tańca brzucha,
wykorzystywane są także elementy
treningu siłowego.
Po trzech godzinach świetnej

Nordic walking
„Nordic walking - spacer po
zdrowie”- pod takim hasłem odbyły
się zajęcia z profesjonalnym
instruktorem nordic walking panem
S t a n i s ł a w e m Wa ż n y m ,
zorganizowane przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach. Powodem
zorganizowania akcji był wciąż
narastający trend takiej formy
aktywności fizycznej - coraz więcej
maszerujących osób widać także
w Oleszycach. Chętni na aktywne
spędzenie czasu spotkali się
w weekend (11 i 12 kwietnia br.)
przy parkingu restauracji „Pod
Księcia Górką”. Instruktor
zademonstrował zebranym techniki
chodzenia z kijkami, a także
wyczulił na najczęściej popełniane
błędy.
W ostatnich latach uprawianie
nordic walking zyskało popularność
na całym świecie. Dlaczego technika
nordic walking jest bardziej
efektywna niż chodzenie?
Poruszanie rękami to dodatkowy
wysiłek. Osoba uprawiająca nordic
walking ćwiczy bardziej
intensywnie niż podczas zwykłego
chodu, ale nie męczy się tak, jak na
przykład podczas biegania. Nordic

zabawy uczestnicy wzięli udział
w losowaniu nagród ufundowanych
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce i sklep „Gigant Sport”
z Lubaczowa. Dodatkowo MiejskoGminny Ośrodek Kultury
w Oleszycach i Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zapewniły
uczestnikom maratonu banany,
a Firma Thier ofiarowała wodę
mineralną „Galicya”, (produkowaną
na terenie powiatu lubaczowskiego).
Anna Pracało

walking wpływa korzystnie na ręce,
ramiona i górną część tułowia.
Wzmacnia też mięśnie pleców
i pomaga się zrelaksować. Ruch
podczas chodzenia z kijkami
pozwala przezwyciężyć garbienie
się, które powoli staje się
powszechnym problemem wśród
osób pracujących przy komputerach.
W wyniku ciągłego stresu wielu
z nas ma usztywniony kark i spięte
mięśnie ramion. Nordic walking
pomaga rozluźnić te miejsca.
Wydawać by się mogło, że cóż
dobrego może dać nam chodzenie
z kijkami, tymczasem okazuje się, że
omawiana technika chodzenia jest
doskonałym sposobem relaksu,

ponadto umożliwia nam szybką
utratę zbędnych kilogramów,
ujędrnia ciało, a także poprawia
ogólną kondycję organizmu. Ten
rodzaj aktywności fizycznej
polecany jest osobom w każdym
wieku. Nawet osoby mające
problemy z układem krążenia mogą
uprawiać nordic walking. Do takiej
formy rekreacji nie potrzeba też
specjalnego sprzętu - wystarczy
wygodne obuwie, sportowy strój,
kijki i uśmiech na twarzy, by w pełni
cieszyć się pięknem przyrody i przy
okazji zrobić coś dla siebie.
Zofia Czyż
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Szachy - królewska gra
24 kwietnia 2015 roku w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury
w Oleszycach odbył się
IX Drużynowy Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce oraz Starosty
Lubaczowskiego.
Założeniem i głównym celem
konkursu było propagowanie
s z a c h ó w, j a k o g r y o w i e l u
możliwościach rozwojowych.
Do konkursu mogły zgłaszać się
dzieci ze szczebla szkół
podstawowych, w dwóch
kategoriach klasowych: I-III oraz
IV- VI.
W kategorii klas I-III kolejność
miejsc przedstawia się następująco:
1) Oleszyce I - Radosław Butyński,
Eryk Kopciuch, Mateusz Warcaba,
Angelika Wójcik (5 pkt.)
2) Oleszyce II - Jakub Błaż,
Maksymilian Warcaba, Patryk Guzy,
Alicja Kurdziel (3 pkt.)
W kategorii klas IV-VI zwyciężyły
zespoły w składzie:
1) Stare Oleszyce - Antoni Baran,
Patryk Osiowy, Paweł Pilśniak,
Arleta Barylak (5 pkt.)
2) Oleszyce I - Robert Buniowski,
Kacper Paryniak, Marcin Muliński,

III Turniej Orlika
20 czerwca 2015 r. na boisku
sportowym Orlik w Oleszycach
odbył się III Turniej Orlika o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce. W turnieju udział wzięły
cztery drużyny: JLB PRZERWA,
NOWA GROBLA-OLESZYCE
TEAM, LISZAŁAJE oraz
P O L O N I A Ś R O D A . Tu r n i e j
otworzył burmistrz pan Andrzej
Gryniewicz, który życzył wszystkim

Jagoda Błaż (5 pkt.)
3) Oleszyce II - Damian Butyński,
Karol Kubala, Maciej Dorota, Julia
Borowiec (3 pkt.)
Rywalizacja była bardzo zacięta,
o czym świadczy fakt, że
o zwycięstwie drużyny ze Starych
Oleszyc zadecydował wynik na
1 szachownicy.
Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce zwycięskie drużyny
odebrały Puchar Starosty
Lubaczowskiego. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
uczestnikom rywalizacji fair play.
Opiekę medyczną nad zawodnikami
sprawował pan Piotr Janowski,
a sędziowali pan Dominik
Mamczura i Łukasz Pracało.
Rozgrywki toczyły się w dwóch
dyscyplinach: piłka nożna i piłka
siatkowa, systemem każdy
z każdym. Na koniec zawodów, pod
okiem sędziów zostały podliczone
p u n k t y. N a j w i ę c e j p u n k t ó w
zgromadziła drużyna Nowa GroblaOleszyce Team, drugie miejsce

Pozostaje mieć nadzieję, że szachy
staną się coraz popularniejszą grą
wśród młodych ludzi oraz, że nie
przegrają walki ze wszechobecną
informatyzacją. Szachy to
planszowa gra taktycznostrategiczna, rozwijająca
wyobraźnię, utrwalająca nawyk
myślenia przed działaniem,
wyrabiająca umiejętność skupienia
i uwagi, ucząca sportowego
współzawodnictwa, pomagająca
w nauce innych dziedzin, a przede
wszystkim doskonała zabawa.
Kazimierz Krzyżak

zajęła drużyna Polonia Środa,
trzecie przypadło JLB Przerwie, zaś
czwarte drużynie Liszałaje. Zawody
odbywały się w bardzo miłej
i sportowej atmosferze. Serdeczne
podziękowania za przygotowanie
turnieju należą się MGOK
w Oleszycach. Nagrody ufundował
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce,
który podczas podsumowania
wręczył wszystkim drużynom
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Statuetkę dla najlepszego
zawodnika w piłkę nożną otrzymał
Szymon Mozol, zaś statuetka
najlepszego siatkarza przypadła
Dawidowi Łukaszów.
Organizatorzy zapraszają za rok na
kolejną edycję turnieju.
Andrzej Sikora
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Przebudowa świetlic w Suchej Woli i Nowej Grobli

W

kwietniu bieżącego roku Gmina Oleszyce zakończyła realizację zadania pn. Przebudowa
i remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Nowa Grobla i Sucha Wola. Zadanie to realizowane było
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach inwestycji została
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, posadzki, a także instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna.
Zostały wykonane nowe kotłownie wraz z instalacjami centralnego ogrzewania, docieplenie budynków oraz chodniki
z kostki brukowej.
Tomasz Stec

Modernizacja dróg do gruntów rolnych

G

mina Oleszyce uzyskała dofinansowanie modernizacji dróg do gruntów rolnych
w wysokości 28 tys. zł. W ramach zadania zostanie wykonane:
1. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na warstwie odsączającej z piasku na długości 200 mb w miejscowości Zalesie,
działka o nr. 472.
2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego na warstwie odsączającej z piasku na długości 200 mb w miejscowości Futory,
działka o nr. 446.
Na realizację zadania Gmina Oleszyce uzyskała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Tomasz Stec

Przebudowa drogi
gminnej

W

czerwcu 2015 r. Gmina Oleszyce wykonała
przebudowę drogi gminnej łączącą ul. Futorzańską
z drogą wojewódzką. W ramach zadania został
utwardzony tłuczniem kamiennym odcinek 145 m.
Wykonane zostało również oznakowanie pionowe.
Tomasz Stec

