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Oleśniczanie nie szczędzili grosza na wakacyjne wojaże najmłodszych mieszkańców

Akcja bawi ósmy raz
Omijały ich deszcze,
a dopisali
oleśniczanie, którzy
kolejny raz spotkali
się na imprezie
organizowanej
przez parafię

Katarzyna Kijakowska

Od mszy świętej o godzi-
nie 8 przed kościołem
Matki Bożej Miłosierdzia

w Oleśnicy można było kupić lo-
sy na loterii, zorganizowanej
z myślą o dzieciach, które wyja-
dą na tegoroczne wakacje. 

–Nikogo nie trzeba namawiać
– przekonywała Alicja Ja-
rosińska, jedna z działaczek Ak-
cji. –Powiem więcej, rzadko zda-
rza się osoba, która kupuje jeden
los. Większość  ma świadomość,
jaki jest cel, więc nie szczędzi
grosza. 

Godzinę po rozpoczęciu festy-
nu ze szklanej kuli pani Alicji
zniknęła połowa losów. 

– Wygląda na to, że sprzedam
pozostałe bez najmniejszego
problemu – cieszyła się
działaczka. – Nic dziwnego.
Przecież każdy los to nagroda.
Warto wydać pięć złotych.

Uroczystego otwarcia festynu
dokonał biskup Edward Janiak.
To w jego obecności burmistrz
Jan Bronś wręczył przedstawi-
cielom Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej im. ks. Francisz-
ka Sudoła, statuetkę Bramy Wro-
cławskiej. Wtym roku Akcja była
jednym z laureatów Nagrody
Oleśnicy. 

– Wręczenie tej statuetki pod-
czas naszego festynu, w obecno-

ści księdza biskupa i wszystkich,
którzy nas wspierają, to dla nas
bardzo ważne wydarzenie
– przekonywał Roman Faryś,
prezes zarządu oddziału Akcji,
która w tym roku obchodzi jubi-
leusz dziesięciolecia.

Impreza na świeżym powie-
trzu została zorganizowa-
na po raz ósmy. 

–Festyn to nasze sztandarowe
przedsięwzięcie, które od lat od-

bywa się własnie w czerwcu, tuż
przed wakacjami – mówi Faryś.
– Przygotowujemy się do niego
długo, bo trzeba dopracować
każdy szczegół, żeby wszystko
zagrało jak w zegarku, a osoby,
które na niego przyjdą, były za-
dowolone. 

Przez całe popołudnie mikro-
fon dzierżył w dłoni Aleksander
Chrzanowski, który do późnego
wieczora dbał oto, by osoby, któ-

re przyszły na ul. Wileńską, nie
miały powodów do narzekań.
A atrakcji było co niemiara. Naj-
większą popularnością cieszyło
się losowanie głównych nagród
w loterii fantowej. Co godzina
przedsceną zbierały się prawdzi-
we tłumy. Już napoczątku szczę-
ście uśmiechnęło się do Piotra
Kowalczyka. Kolejne wygrane
trafiły dopań –Elżbiety Dwornik
i Danuty Dobrowolskiej. Nazwi-
ska wygranych skrzętnie noto-
wały Halina Dzięgło i Zofia
Osuch, działaczki Akcji. Ile losów
trzeba było kupić, by uśmiechnę-
ło się do nas szczęście?

– Ja kupiłam tylko jeden, ale
zaraz biegnę po następny – po-

wiedziała nam zadowolona pa-
ni Danuta. – Mam już wpraw-
dzie w domu jeden opiekacz, ale
drugi też się przyda. Będzie
na zmianę. 

Atrakcją rodzinnego popołu-
dnia były popisy młodych oleśni-
czan oraz aukcja przedmiotów
dostarczonych na festyn przez
sponsorów. Pieniądze, które zo-
stały uzyskane z imprezy, mają
być przeznaczone nadziałalność
statutową  Akcji oraz Bezpieczne
Wakacje dla dzieci, których ro-
dziców nie stać na samodzielne
sfinansowanie letniego wypo-
czynku swoich pociech. W tym
roku podopieczni Akcji spędzą
wakacje pod Zakopanem. •

Pierwszy (k)rok za nimi
Mija rok działalności Muzycznego Zakątka 

Jesienią pisaliśmy o nowej
metodzie nauki gry

na skrzypcach, którą zgłębiają
maluchy. To tzw. metoda Suzu-
ki. – Przygodę z muzyką zaczę-
ły unas dzieci wróżnym wieku
– mówi Anna Mulowska-Pla-
skota. – Najmłodsze mają do-
piero trzy lata i są wspierane
przez rodziców, którzy razem
z nimi uczą się podstaw gry.
Do Zakątka uczęszczają rów-
nież starsze dzieci. 

Przez ostatni rok uczniowie
uczestniczyli w zajęciach indy-
widualnych i grupowych. Brali
udział w rytmice i lekcjach na-
uki o muzyce. – Ukoronowa-
niem pracy były koncerty,
na których dzieci występowały

solo i w zespole – mówi na-
uczycielka. W styczniu dzieci
uczestniczyły w V Ogólnopol-
skich Warsztatach Skrzypco-
wych w Tychach. – A w waka-
cje wybieramy się naVMiędzy-
narodowe Warsztaty w Szarlo-
cie k. Kościerzyny – informuje
inicjatorka powstania Zakątka. 

– Nauka metodą Suzuki to
nie ciężka praca, ale sposób
na miłe spędzanie czasu w gro-
nie rodziny, to droga do peł-
niejszego rozwoju dziecka
i jego zdolności –puentuje pani
Anna, zapraszając na koncert,
który odbędzie się dziś, tj. 18
czerwca o godz. 18 w sali Za-
kątka Muzycznego przy ul.
Wały Jagiellońskie 20a.(IP)

Nie będzie nudno
W Sycowie prześcigają się w wakacyjnych  pomysłach

Zarówno Centrum Kultury,
jak i MOSiRprzygotowały

wiele atrakcji. Na obóz w Bia-
łym Dunajcu wyjedzie 40 dzie-
ci. ZHP  zabierze maluchy
do Białogóry, a minikolonie
w Zakopanem zorganizuje
Centrum Kultury. Harcerze
wraz z radą sołecką Ślizowa
zorganizują w tej miejscowości
biwak. Przez całe wakacje
w hali MOSiR-u odbywać się
będzie letnia liga koszykówki

i tenisa stołowego. Hala będzie
udostępniana codziennie
w godz. od 9 do 14. 20 czerw-
ca otwarty zostanie basen i
strzeżone kąpielisko nad zale-
wem w Stradomi. 

Na ten sam dzień zaplano-
wano wparku imprezęna „Po-
witanie lata”. Sycowskie cen-
trum prowadzić też będzie tra-
dycyjne półkolonie, które
w tym roku potrwają od 14
do 25 lipca. (DAS)
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Kibice w narodowych barwach

W ubiegły czwartek, tuż przed meczem Polaków z Austrią, przedstawicieli naszej redakcji można było spotkać w kawiarni
Hollyłód w Oleśnicy. Każdy, kto przed piłkarskim spotkaniem dotarł do tego lokalu, otrzymał od nas informator o Euro 2008,
specjalne naklejki na samochód i farbki. Były także szaliki kibiców, które rozlosowaliśmy wśród naszych Czytelników. Na
twarzach chętnych wykonaliśmy piękne biało-czerwone makijaże. (KK)

Inaczej po książki
Zmieniają się godziny otwarcia oleśnickich

bibliotek. Podczas wakacji wypożyczalnie
książek będą otwarte inaczej niż do tej pory.
Biblioteka centralna oraz jej filia Pod Pega-
zem przy ul. Kleeberga w poniedziałki, wtor-
ki, czwartki i piątki będą czynna od 9 do 19,

w środy od 9 do 16, w soboty będą nieczyn-
ne. W okresie od 23 czerwca do 4 lipca czy-
telnia książek przy ul. Reja będzie czynna
od 9 do 16, od 7 lipca do 22 sierpnia będzie
nieczynna, a od 25 sierpnia gazetę będzie
można przeczytać od 9 do 19 (poniedziałki,

wtorki, czwartki i piątki) oraz od 9 do 16
(środy). I wreszcie Biblioteka Za Bramą. Pra-
cujący w niej bibliotekarze od 30 czerwca
do 1 sierpnia zapraszają od 9 do 17 (ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki) oraz od 8
do 16 (w środy). (IP)

Każdy los wygrywał. Oleśniczanie wiedzą o tym i dlatego tak chętnie wydają pieniądze na loterii
fantowej. Niektórzy z nich wygrywają nawet dwa razy.

W niedzielę na Wileńskiej jak zawsze było tłoczno.


