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W dniu 11 październi-
ka 2014r. Stowarzyszenie 
„Kobiety Gminy Grodzi-
sko Dolne” zorganizowa-
ło „I Grodziski Rajd Nordic 
Walking” w ramach pro-
jektu pn. „Inne formy ak-
tywności-Nordic Walking 
w Gminie Grodzisko Dol-
ne” współfinansowanego 
ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich. Rajd odbył się 
nad Zalewem Czyste. 

Impreza, która w założeniu 
miała na celu propagowa-
nie wśród uczestników ak-
tywności ruchowej, promo-
cję zdrowego stylu życia, a 
także integrację mieszkań-
ców w różnych przedziałach 
wiekowych, doskonale speł-
niła oczekiwania uczestni-
ków i organizatorów.
W rajdzie, na linii startu sta-
nęło 76 uczestników, nie 
tylko z naszej gminy, ale i 
z Gminy i Miasta Leżajsk, 
Gminy Tryńcza i Gminy Żo-
łynia. Swoją obecnością za-
szczycili nas również: Ma-
rek Ordyczyński – kandydat 
do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Wójt Gmi-
ny Grodzisko Dolne – Jacek 
Chmura i Przewodniczący 
Rady Gminy – Jerzy Gdań-
ski, którzy wzięli aktywny 
udział w rajdzie.

Zgodnie z regulaminem, ce-
lem imprezy była rekreacja 
rodzinna bez typowej rywa-
lizacji sportowej. Należy za-
znaczyć, że Nordic Wal-
king to zdecydowanie sport 
dla każdego- bez względu 
na płeć i wiek, tym bardziej, 
że nie obciąża stawów, nie 
jest urazowy i nie wymaga 
drogiego, specjalistyczne-
go sprzętu. Uczestnicy prze-
szli trasą zieloną na dystan-
sie 5,5 km. Spokojnie, bez 
względu na czas, warun-
ki i tempo mogli spróbować 
swoich sił na tym dystansie. 
Natomiast uczestnicy, którzy 
czuli się na siłach, przeszli 
tą trasę po raz drugi. W raj-
dzie przewodniczyły wykwa-
lifikowane instruktorki Nor-
dic Walking, które wcześniej 

zdobyły uprawnienia na kur-
sie zorganizowanym przez 
Polską Federację Nordic 
Walking. Pani Anna Łyczko 
- trener i sędzia Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking prze-
prowadziła krótką rozgrzew-
kę dla wszystkich chętnych. 
Cennych rad dotyczących 
tej dyscypliny udzielali trene-
rzy Polskiej Federacji Nor-
dic Walking z Gdańska, któ-
rzy przywieźli z sobą bramkę 
startową PFNW oraz spraw-
dzili i oznakowali trasę.
Na trasie startu został umiej-
scowiony punkt medycz-
ny obsługiwany przez pie-
lęgniarki z miejscowego 
Ośrodka Zdrowia. Cały czas 
można było skorzystać z po-
miaru ciśnienia krwi. Gdy 
wszyscy uczestnicy zakoń-

czyli zmagania, nastąpi-
ła ceremonia wręczenia pa-
miątkowych dyplomów. Dla 
wszystkich uczestników 
przygotowany był posiłek. 
Zwieńczeniem marszu była 
znakomita zabawa, biesiad-
ne śpiewy przy akompania-
mencie akordeonu.
W tym miejscu jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomagali i współtwo-
rzyli tegoroczny rajd. Rów-
nież słowa uznania nale-
żą się wszystkim uczestni-
kom zawodów, którzy swo-
ją obecnością jednoznacz-
nie potwierdzili, że jest sens 
i potrzeba organizacji tego 
typu imprez, a czas wspól-
nie spędzony w ten sobot-
ni dzień był czasem przeży-
tym we wspaniałej, rodzinnej 
i sportowej atmosferze.

MR

SPACER KRAINĄ ŁOWCÓW 
RENIFERÓW
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Piękna słoneczna pogoda 
towarzyszyła druhom stra-
żakom z jednostki OSP z 
Grodziska Górnego, którzy 
28 września br. obchodzili 
jubileusz 85-lecia istnienia. 
Z tej okazji, podczas uro-
czystości zorganizowanych 
na placu przed remizą odby-
ło się wręczenie strażackich 
medali, a do jednostki trafił 
specjalistyczny sprzęt hy-
drauliczny.

Jak pisał kreator polskie-
go ochotniczego ruchu stra-
żackiego Bolesław Chomicz 
„Mundur strażacki, przywdzia-
ny nie z nakazu, lecz z wyż-
szych pobudek wewnętrz-
nych każdego uczestnika stra-
ży, jest nie tylko ozdobą oby-
watela, lecz jego chlubą praw-
dziwą.”
W niedzielne przedpołudnie, 
kolumna pocztów sztandaro-
wych, druhów strażaków ze 
wszystkich jednostek OSP 
i zaproszonych gości, prze-
maszerowała w pochodzie 
prowadzonym przez Orkie-
strę Dętą z Grodziska Dolne-
go do parafialnego kościoła w 
Grodzisku Dolnym, gdzie od-
prawiono Mszę św. w inten-
cji Jednostki Jubilatki. W pięk-
nej homilii ks. proboszcz Jan 
Kuca podkreślił wagę i rangę 
strażackiej służby, w sposób 

szczególny zwracając uwa-
gę na znaczenie takich słów 
jak zaufanie i bezinteresow-
na pomoc. Po mszy, uczestni-
cy święta udali się pod figurę 
świętego Floriana, gdzie cała 
brać strażacka zawierzyła się 
w opiekę swojego patrona, a 
następnie wszyscy przemie-
ścili się na plac przed remizę, 
gdzie odbyła się główna część 
uroczystości.
Prezes jednostki OSP z Gro-
dziska Górnego - dh Jan Ko-
sior, powitał zaproszonych go-
ści, a następnie odbyło się 
wręczenie odznaczeń.
Złoty Medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymali:
• dh Chmura Piotr, s. Jana
• dh Łazarowicz Grzegorz, 

s. Ryszarda

Brązowy Medal „Za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali:

• Matuszek Grzegorz,          
s. Eugeniusza,

• Kuras Tomasz, s. Kazi-
mierza

Wiele ciepłych słów pod ad-
resem druhów z jednostki z 
Grodziska Górnego skierowa-
li zaproszeni goście - Strażac-
ka służba, mundur, dyscypli-
na i wola niesienia pomocy to 
wszystko co strażacy czynią 
co dnia, ciesząc się uznaniem 
społecznym. To praca pokoleń 
- mówił dh Józef Golec. 
Od 85 lat w jednostce w Gro-
dzisku Górnym nie brakło 
osób, które troszczyły się o 
ochronę przeciwpożarową. A 
początki nie były łatwe. Naj-
pierw pojawiła się sikawka 
ręczna, później sikawka kon-
na, którą możemy tu dzisiaj 
podziwiać. Następnie pojawiła 
się troska o remizę- o pierw-
szy samochód i kolejny sprzęt. 
Właściwie każde pokole-
nie dokładało swoją cegiełkę. 
10 lat temu 75-lecie i piękny 
sztandar dla tej jednostki. To 

historia budowana na naszych 
oczach. Kolejna modernizacja 
jednostki, system selektywne-
go powiadamiania - to ostat-
nie pomysły jednostki na lep-
sze działanie. Nie byłoby tego 
wszystkiego, gdyby nie poja-
wili się odpowiedni ludzie, wła-
śnie wtedy, w 1929 roku. Mam 
tu na myśli śp. Piotra Kul-
pę- ówczesnego Naczelnika 
Gminy i inicjatora powstania 
tej jednostki oraz takie osoby, 
które miały ogromny wpływ i 
włożyły dużo trudu w powsta-
nie tej jednostki i zbudowanie 
jej historii. I mam na myśli pa-
nów: Włodzimierza Majkuta, 
Jana Chmurę, Sebastiana Ba-
rana. Są to osoby, które dla 
nas dużo znaczą. Ale chce-
my również pamiętać o tych, 
którzy ostatnio zmarli, p. Ma-
lach, p. Czerwonka, p. Wikie-
ra. Im należy się cześć, szacu-
nek i modlitwa. W tą 85. rocz-
nicę, w myśl strażackiego za-
wołania „Bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek”, życzę aby-
ście wszystko, co wiąże się z 
Waszą działalnością społecz-
ną, widzieli bardzo szeroko. 
Szczęść Boże na każdy dzień 
- życzył Wójt Jacek Chmura.
Z okazji 85-lecia istnienia, jed-
nostka OSP w Grodzisku Gór-
nym wzbogaciła się o sprzęt 
hydrauliczny i lekki samochód 
ratownictwa wodnego. Hono-
rowy gość strażaków - o. Pa-
weł Chmura poświęcił strażac-
ki wóz oraz sprzęty. Jednost-
kę uhonorował również Prezy-
dent RP, przekazując do posa-
dzenia „Dąb Wolności”.
Jubileusz był także okazją do 
wyróżnienia jednostki OSP z 
Grodziska Dolnego. W ręce 
prezesa - dh Stanisława Pa-
paka trafił akt przekazania na-
rzędzi hydraulicznych do ra-
townictwa drogowego, o war-
tości 45 900 zł. Nagrody rze-
czowe od Wójta otrzymał rów-
nież trener Józef Serafin i ko-
bieca drużyna OSP z Grodzi-
ska Dolnego, która w sierp-
niu zdobyła tytuł Mistrza Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 
Jubileusz zakończyła strażac-
ka biesiada przy koncerto-
wych dźwiękach Orkiestry Dę-
tej pod batutą Jakuba Mago-
nia.    MH

OSP W GRODZISKU 
GÓRNYM MA 85 LAT
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W miesiącu październiku 
nastąpił odbiór techniczny 
drogi tzw. szkolnej w miej-
scowości Wólka Grodziska.

Na ponad kilometrowym od-
cinku drogi położono nową 
nawierzchnię asfaltową, 
utwardzono pobocza i od-

mulono rowy. Wartość inwe-
stycji to ok. 353 tys. zł. Za-
danie zrealizowano w ra-
mach Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, tzw. „schetynówek”, z 
dofinansowaniem w wysoko-
ści 174 tys. zł.   AT

NOWA DROGA SZKOLNA W WÓLCE 
GRODZISKIEJ

Ruszyła budowa mostu 
kolejowego na linii 068 Lu-
blin – Przeworsk. Moderni-
zowany obiekt znajduje się 
na granicy dwóch gmin: 
Grodzisko Dolne i Tryńcza.

Po przebudowie obiekt mo-
stowy posiadać będzie nową 
konstrukcję wykonaną rów-
nolegle do istniejącego ukła-
du torowego. Zaprojektowa-
na konstrukcja mostu, to bla-
chownice stalowe wzmoc-

nione kratownicą w układzie 
trójprzęsłowym. Konstrukcję 
przęseł oparto na nowych 
podporach. Dodatkowo na 
przęsłach zaprojektowano 
chodniki służbowe dla obsłu-
gi obiektu.
Obiekt jest przesunięty 
względem istniejącego mo-
stu i tworzy układ symetrycz-
ny względem rzeki, co jest 
korzystne z uwagi na spływ 
wielkich wód.
W obliczeniach statyczno 
– wytrzymałościowych jako 
model przyjęto belkę swo-
bodnie podpartą jako bla-
chownicę stalową wzmoc-
nioną kratownicą.
W ramach inwestycji przewi-
duje się wykonanie nowych 
podpór mostu. Powyżej ist-
niejącego mostu zostanie 
wykonany nowy obiekt przy 
zachowaniu ruchu kolejowe-
go na starym obiekcie.
Korpusy przyczółków usy-

tuowane są pod kątem 90° 
względem osi podłużnej 
obiektu. Filary zaprojektowa-
no jako pełnościenny o gru-
bości korpusu 2,10m.
Most zaprojektowano jako 
obiekt trójprzęsłowy o sche-
macie statycznym belki swo-
bodnie podpartej i rozpięto-
ściach teoretycznych rów-
nych 68,60+68,60+68,60m. 
Ustrój nośny każdego z przę-
seł stanowią dwa stalowe 
dźwigary kratowe o pasach 
równoległych z jazdą dołem 
w rozstawie 5,20m. Wyso-
kość konstrukcyjna dźwiga-
rów wynosi 9,02m.
Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe BANIMEX Sp. z o.o. 
z BĘDZINA. Termin realiza-
cji inwestycji ustalono na ko-
niec sierpnia 2015r.

Radosław Piątek

MOST KOLEJOWY 
W BUDOWIE

- AKTUALNOŚCI - 
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W ramach aktywizacji bez-
robotnych z terenu gmi-
ny Grodzisko Dolne w br. 
Urząd Gminy w Grodzisku 
Dolnym we współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Leżajsku realizował 2 
formy aktywizacji - roboty 
publiczne i staże.

W ramach robót publicznych 
zatrudniono 20 osób bezro-
botnych, były to 3 tury – 5-mie-
sięczne i 1 –tura 2-miesięczna. 
Pracownicy zajmowali się 
utrzymaniem terenów zielo-
nych, tj. koszeniem poboczy 
dróg powiatowych i gmin-
nych, pielęgnacją skwerów i 
rabat kwiatowych. Ponadto 
czyszczono korytka i udraż-
niano przepusty przy dro-
gach gminnych i powiato-
wych. 
Zorganizowano również sta-
że dla 5 osób bezrobotnych, 
w tym dwie osoby zajmowa-
ły się pomocą w wypełnianiu 
wniosków obszarowych dla 
rolników (ok. 900 wniosków). 
Pozostałe osoby pracowały 
jako pomoc administracyjna.

SB

Z MYŚLĄ O 
BEZROBOTNYCH

Jak co roku, w okresie 
wiosennym i jesiennym, 
na terenie naszej gminy 
przeprowadzona została 
zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych. 

Tego rodzaju zbiórka cieszy 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, którzy 
dzięki niej mogą pozbyć się 
zalegających w ich gospo-
darstwach starych mebli, zu-
żytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, zepsu-
tego sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz opon i aku-
mulatorów. 
Podczas obydwu tegorocz-

nych akcji (tj. 1 kwietnia i 30 
września) zebrano blisko 57 
ton odpadów, w tym:
• Odpady wielkogabaryto-

we – 21 320 kg
• Zużyte urządzenia elek-

tryczne i elektroniczne – 
5 040 kg

• Odzież – 1 400 kg
• Szkło okienne – 400 kg
• Tworzywa sztuczne - 

680 kg
• Materiały izolacyjne – 

400 kg
• Opony – 25 340 kg
Zbiórkę przeprowadził Miej-
ski Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. w Leżajsku.  
Dziękujemy za duże zainte-

resowanie ze strony miesz-
kańców. Mamy nadzieję, 
że podobne akcje przyczy-
nią się do poprawy estety-
ki naszego otoczenia oraz 
zmniejszenia ilości dzikich 
wysypisk na terenie gminy.
Jednocześnie przypomina-
my, że w zamian za uiszczo-
ną opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalny-
mi, mieszkańcy naszej gmi-

ny mają możliwość bezpłat-
nego przekazania odpadów 
komunalnych, w tym rów-
nież odpadów wielkogaba-
rytowych, do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, zlokalizowane-
go na Bazie MZK Leżajsk, 
ul. Podolszyny 1. Godziny 
przyjęć odpadów: pn. – pt.: 
700 – 1500, sobota: 700 - 1300. 

KK

WIELKOGABARYTY 
W LICZBACH

Gmina Grodzisko Dol-
ne włączyła się aktywnie 
w działania Narodowe-
go Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych 
na lata 2006-2015.

W ramach tego programu 
wspieramy Populacyjny Pro-
gram Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Piersi oraz Popu-
lacyjny Program Profilakty-
ki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy.  Celem 
tych programów jest zwięk-
szenie świadomości kobiet 
w zakresie systematyczne-

go wykonywania badań pro-
filaktycznych, w tym korzy-
stania z bezpłatnych badań 
mammograficznych przez 
kobiety w wieku 50-69 lat 
(raz na dwa lata) i badań cy-
tologicznych przez panie w 
wieku 25-59 lat (raz na trzy 
lata).
W przypadku wielu nowo-
tworów szansa na wylecze-
nie znacznie wzrasta, jeśli 
choroba zostanie rozpozna-
na we wczesnym stadium.  
Dlatego tak ważne są popu-
lacyjne badania przesiewo-
we, które mają na celu wy-

krycie choroby we wczesnej, 
zwykle bezobjawowej fazie 
rozwoju.
Informujemy, że w dniach 
4-5 listopada br. będzie 
można skorzystać z bezpłat-
nej mammografii i cytologii 
w cytomammobusie posta-
wionym na parkingu obok 
Urzędu Gminy. 
Natomiast w dniu 13 listo-
pada br. również w mam-
mobusie obok Urzędu Gmi-
ny przeprowadzane będą 
tylko przesiewowe badania 
mammograficzne.

Nie zwlekaj - idź na           
bezpłatne badanie profi-
laktyczne!

JR

PROFILAKTYKA NA 
WAGĘ ŻYCIA
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W ostatnich tygodniach 
częściej niż zwykle poja-
wiają się pytania mieszkań-
ców o stan finansów na-
szej gminy, a w szczegól-
ności o poziom zadłużenia. 
Widać, że istnieje potrzeba 
upowszechnienia wiedzy w 
tym zakresie. Przyjrzyjmy 
się więc dokładniej finan-
som gminnym.

Na chwilę obecną, wysokość 
zadłużenia Gminy wynosi 3,8 
mln zł, co stanowi 16,03 % 
dochodów ogółem. Czy to 
dużo? Ustawa o finansach 
publicznych określa dopusz-
czalny wskaźnik spłaty zobo-
wiązań, który obliczany jest 
z uwzględnieniem rocznych 
spłat zobowiązań oraz do-
chodów bieżących gminy. W 
przypadku Gminy Grodzisko 
Dolne dopuszczalna maksy-
malna wysokość wskaźni-
ka wynosi 9,34 % zaś jego 
obecna wartość wynosi 3,06 
%. Czyli jest na bezpiecznym 
poziomie. 
By lepiej ocenić wysokość 
długu zobaczmy, jak Gmina 
Grodzisko Dolne wypada na 
tle innych samorządów. Pi-
smo Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota” prowa-
dzi ranking zadłużenia gmin. 
Ostatnie zestawienie doty-
czy roku 2012. Na nieco po-
nad 1500 porównanych gmin 
wiejskich, Gmina Grodzisko 
Dolne z zadłużeniem na po-
ziomie 15,28 % znalazła się 
na 1200 miejscu (im dal-
sza pozycja w rankingu tym 
mniejsze zadłużenie). 
Przytoczone wyżej dane po-
kazują, że wypadamy nieźle 
jeśli idzie o wysokość zadłu-
żenia – jest ono stosunko-
wo niewielkie. Pomimo tego 
rodzi się pytanie: czy z Gmi-
ną jest tak źle, że musi po-
życzać? Otóż nie! Całe za-
dłużenie Gminy wynika tyl-
ko i wyłącznie z inwestowa-
nia i to inwestowania związa-
nego z pozyskiwaniem jesz-

cze większych środków ze-
wnętrznych. Na zadłużenie 
gminy składają się kredyty 
preferencyjne na następują-
ce inwestycje:
• Budowa szkoły podsta-

wowej w Wólce Gro-
dziskiej. Wartość robót        
4 mln 529 tys. zł, w tym 
kredyt w wysokości 700 
tys. zł z Banku Gospo-
darki Żywnościowej z 
oprocentowaniem 4%. 
Pozostaje do spłaty 140 
tys. zł. Pozyskane dzięki 
kredytowi dofinansowa-
nie wyniosło 724 tys. zł.

• Budowa oczyszczalni 
ścieków w Chodaczowie 
wraz z siecią kanalizacji 
sanitarnej dla miejsco-
wości Grodzisko Nowe i 
Chodaczów. Wartość ro-
bót 10 mln 653 tys. zł, w 
tym kredyt 754 tys. zł z 
Banku Ochrony Środo-
wiska oprocentowany na 
3,34% oraz pożyczka w 
kwocie 2 mln 368 tys. zł 
oprocentowana na 2%. 
Pozostaje do spłaty 2 
mln 161 tys. zł. Pozyska-
ne dzięki pożyczce dofi-
nansowanie wyniosło 7 
mln 323 tys. zł.

• Budowa podłączeń do 
sieci kanalizacyjnej bu-
dynków w Chodaczo-
wie i Grodzisku Nowym. 
Wartość robót 650 tys. 
zł, w tym pożyczka NFO-
ŚiGW 170 tys. zł z opro-
centowaniem 3,5 %. Po-
zostaje do spłaty 65 tys. 
zł. Pozyskane dzięki po-
życzce dofinansowanie 
wyniosło 241 tys. zł.

• Te r m o m o d e r n i z a c j a 
obiektów użyteczno-
ści publicznej na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
(SP w Zmysłówce, ZS w 
Grodzisku Górnym, SP 
w Chodaczowie, Urząd 
Gminy). Wartość robót 
1 mln 969 tys. zł, w tym 
kredyt z Banku Ochro-
ny Środowiska w kwocie 

500 tys. zł z oprocento-
waniem 3,7%. Pozosta-
je do spłaty 500 tys. zł. 
Pozyskane dzięki kredy-
towi dofinansowanie wy-
niosło 1 mln 202 tys. zł.

• Przebudowa drogi po-
wiatowej Grodzisko Gór-
ne – Giedlarowa. War-
tość całkowita zadania 
5 mln 912 tys. zł. Wkład 
Gminy Grodzisko Dolne 
w realizację zadania wy-
nosi 865 tys. zł, na któ-
ry zaciągnięto pożycz-
kę w Europejskim Fun-
duszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej z oprocentowaniem 
3%. Na realizację zada-
nia Powiat wraz z Gminą 
Grodzisko Dolne i Gmi-
ną Leżajsk pozyskał do-
finansowanie w wysoko-
ści 2 mln 956 tys. zł.

Czy warto było pozyskiwać 
pieniądze z kredytów? Wójt 
nie ma najmniejszych wąt-
pliwości, że tak. Podobnie 
zresztą jak radni, którzy bez 
głosów sprzeciwu głosowa-
li za zaciągnięciem zobowią-
zań. Dobrze wiemy, że nie 
jesteśmy zamożną gminą, 
którą stać na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb, dlate-
go jak najlepiej musimy wy-
korzystać szansę, jaką dają 
środki UE. Widać to wyraź-
nie na przykładzie chociaż-
by jednej zrealizowanej in-
westycji: Oczyszczalni ście-
ków w Chodaczowie z kana-
lizacją w Grodzisku Nowym 
i Chodaczowie. Licząc tyl-
ko na własne środki musie-
libyśmy realizować to zada-
nie 8 lat (2 ostatnie kaden-
cje) nie robiąc w tym cza-
sie nic innego! Dzięki środ-
kom zewnętrznym w okresie 
2 ostatnich kadencji zrealizo-
wano to zadanie oraz kilka-

dziesiąt innych, dużych inwe-
stycji, pozyskując dla Gmi-
ny ponad 34 mln zł dodatko-
wych środków! Uśredniając 
można powiedzieć że, każda 
złotówka z kredytów przy-
niosła do Gminy blisko 2 zł 
środków zewnętrznych. Te 
przedsięwzięcia już „pracują 
na siebie”, choćby uwzględ-
nić tylko bezpieczeństwo: 
dobre drogi, mosty, chodni-
ki, czy wyposażenie jedno-
stek OSP. 
Warto poinformować, że nad 
finansami gmin czuwa na 
bieżąco Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która opiniu-
je wszystkie uchwały mające 
wpływ na finanse samorzą-
dów. Jesteśmy akurat świe-
żo po kontroli kompleksowej 
gospodarki finansowej Gmi-
ny Grodzisko Dolne dokona-
nej przez RIO w Rzeszowie. 
Kontrola, która trwała od po-
łowy lipca do połowy sierpnia 
2014 wypadła dla Gminy po-
myślnie. 
Przypomnijmy też jeszcze, 
że gospodarkę finanso-
wą Gminy Grodzisko Dol-
ne bardzo wysoko oceni-
li eksperci opracowujący 
ranking najszybciej rozwi-
jających się samorządów 
(Pismo Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota” nr 
14/1150 z 12 lipca 2014r.). 
W jednym z czterech ba-
danych obszarów, tj. w 
obszarze gospodarowa-
nia posiadanymi środka-
mi finansowymi, który m. 
in. uwzględniał deficyt bu-
dżetowy i pozyskane środ-
ki zewnętrzne, Gmina Gro-
dzisko Dolne jest na 5 miej-
scu w Polsce!

Grzegorz Potaczała

FINANSE GMINY W 
DOBREJ KONDYCJI
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grodzisku Dol-
nym informuje, że od 6 do 
31 października 2014 roku 
będzie NIECZYNNA z po-
wodu przeprowadzki oraz 
licznych prac adaptacyj-
nych i porządkowych w 
nowym lokalu (budynek 
przy stadionie w Grodzi-
sku Górnym).

W chwili obecnej pakujemy 
książki w skrzynie według 
odpowiedniego klucza, tak 
by nic się nie pomieszało, a 
następnie wyłożymy je po-
nownie na nowe regały - za-
znacza dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, Krystyna 
Zagrodzka. 
Nowoczesne wnętrze, a 
przede wszystkim przyja-
zne zarówno dla najmłod-
szych, jak i starszych użyt-
kowników, z pewnością za-
chęci do częstych odwie-
dzin. Zwłaszcza, że skieru-

jemy do Państwa nową ofer-
tę – warsztaty tematyczne 
dla dzieci i młodzieży, kursy 
komputerowe dla seniorów, 
spotkania w Dyskusyjnym 
Klubie Książki oraz inne cie-
kawe propozycje.
Otwarcie biblioteki w nowej 

lokalizacji w Grodzisku Gór-
nym planowane jest na po-
czątek listopada. Już dziś 
serdecznie Państwa za-
praszamy do nowej siedzi-
by, zarówno naszych sta-
łych czytelników, jak i tych 
którzy będą chcieli wejść w 

to    grono. Zapraszamy rów-
nież na nową stronę biblio-
teki http://www.biblioteka.
grodziskodolne.pl gdzie śle-
dzić będzie można bieżące 
informacje dotyczące zmia-
ny lokalizacji i uruchomienia 
biblioteki w nowym miejscu. 
Do zobaczenia w nowej bi-
bliotece!

Biblioteka

TRWAJĄ PRZENOSINY GMINNEJ 
BIBLIOTEKI

• Firma SOLID SECURI-
TY w Rzeszowie poszu-
kuje 14 kwalifikowanych 
pracowników ochro-
ny do pracy w HORTI-
NO Leżajsk, Kontakt: Jó-
zef Krawczyk, tel. 667 841 
262, e-mail: jozef.kraw-
czyk@solidsecurity.pl

• Prowadzące budowę mo-
stu kolejowego na Wi-
słoku, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe BANIMEX 
Sp. z o.o. poszukuje cieśli 
i   zbrojarzy do prac bu-
dowlanych związanych z 
budową mostu. Kontakt: 
Radosław      Piątek, tel. 
882 173 506

POSZUKIWANI 
PRACOWNICY

OGŁOSZENIE
Właściciele nieruchomości, którzy planu-
ją w 2015 roku zmianę pokrycia dachowe-
go wykonanego z eternitu lub osoby posia-
dające odpady zawierające azbest, prosi-
my  o kontakt z Urzędem Gminy Grodzisko 
Dolne pok. nr 5 lub o kontakt telefoniczny 
17 2436003 wew. 162.

Gmina Grodzisko Dolne ponownie planuje 
złożyć wniosek do WFOŚiGW w Rzeszo-
wie o dofinansowanie zadania polegające-
go na usuwaniu azbestu z terenu gminy w 
2015 roku. 

W  ramach wniosku, specjalistyczna firma 
bezpłatnie wykona usunięcie pokrycia da-
chowego wykonanego z eternitu, a następ-
nie pokrycie to zostanie odpowiednio za-
bezpieczone i przewiezione na składowi-
sko odpadów niebezpiecznych. 
Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje 
zakupu nowego pokrycia dachowego i 
jego założenia na budynku.
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„Tworzenie jest pasją, któ-
ra daje radość życia i czy-
ni je barwniejszym i cie-
kawszym” – takie słowa 
towarzyszyły II Gminnemu 
Spotkaniu Twórców i Rę-
kodzielników Ludowych, 
które odbyło się 15 paź-
dziernika br. w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym.

Celem tego spotkania była 
prezentacja i konfrontacja 
dorobku artystycznego twór-
ców i rękodzielników działa-
jących na terenie gminy, kul-
tywowanie działalności lo-
kalnych twórców amatorów 
w różnych dziedzinach sztuk 
plastycznych oraz nawią-
zanie współpracy i wymia-
na doświadczeń warsztato-
wych. Poza tym takie spo-
tkanie integruje różne grupy 
zawodowe i społeczne.
Impreza ta ma charakter cy-
kliczny i stanowi formę prze-
glądu i ekspozycji prezento-
wanych prac.
W tym roku swoje prace wy-
stawiło 17 twórców. Wśród 
wystawionych prac znalazły 
się: obrazy olejne na płót-
nie, obrazy wykonane ha-

ftem krzyżykowym, wyszy-
wane haftem płaskim obrusy 
i poduszki, serwetki i wyroby 
z koronki, wyroby z włócz-
ki, bukiety z bibuły i krepiny, 
wyroby z wikliny papierowej, 
masy solnej i sznurka, gor-
sety oraz pisanki zdobione 
techniką sznurkową.
W każdym z tych przypad-
ków uwagę przyciągała cie-
kawa i kolorystycznie do-
brana kompozycja, pomy-
słowość wykonania, ogól-
na estetyka i piękna oprawa. 
Wszystkie prace wzbudziły 
zachwyt oglądających, gdyż 
są esencją dobrego gustu i 
smaku. Wystawa jest przy-
kładem tego, iż warto po-
kazywać światu pojedyncze 
ukryte talenty osób, które na 
co dzień zabiegane i zajęte 
zazwyczaj wieczorami reali-
zują swoje pasje.
Dla wszystkich uczestników 
wystawy i zaproszonych go-
ści w programie artystycz-
nym piosenki o charakterze 
biesiadnym i ludowym wyko-
nały Zespoły „Leszczynka” z 
Wólki Grodziskie i „Wiola” z 
Chodaczowa. W gronie wy-
stępujących znalazł się tak-
że poeta ludowy z Choda-

czowa Henryk Joniec, któ-
ry prezentował publiczności 
swoje wcześniejsze i obec-
ne wiersze. Swoje poetyckie 
utwory zadedykowała rów-
nież publiczności pani Jó-
zefa Mieleszko z Zespołu 
„Leszczynka”.

Wszyscy twórcy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowa-
ne przez organizatora. 

Małgorzata Burda-Król

NA REALIZACJĘ PASJI 
ZAWSZE JEST PORA
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W Rzeszowie w Urzędzie 
Marszałkowskim 11 paź-
dziernika br. odbyło się X 
Podkarpackie Święto Mio-
du. Pszczelarzy z nasze-
go regionu nagrodzono w 
konkursie „Najlepsze Pa-
sieki Podkarpackie 2014”. 
Wśród zwycięzców jest 
mieszkaniec Grodziska 
Dolnego - Józef Leja.

Podczas uroczystości zor-
ganizowanej przez Marszał-
ka Województwa Podkar-
packiego oraz Zarząd Woje-
wódzki Związku Pszczelarzy 
w Rzeszowie oprócz delek-
towania się miodem można 
było posłuchać ciekawych 
wykładów prof. dr hab. Ry-
szarda Czerneckiego z Col-
legium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz 
zakupić produkty pszczele. 
Otwarcia uroczystości do-
konał Lucjan Kuźniar, Wi-
cemarszałek Województwa 
Podkarpackiego.
W sobotę 11 październi-
ka br. do Rzeszowa zjecha-
ło się wielu pszczelarzy z 
całego Podkarpacia. Świę-
to Miodu to nie tylko wykła-
dy i możliwość kupienia mio-
du, to również konkursy. W 
konkursie na najsmaczniej-
szy miód wystawionych zo-
stało 42 różne gatunki mio-
dów. Uczestnicy po degusta-
cji mieli możliwość oddania 
głosu na swój ulubiony sma-
kołyk. Oddano 220 głosów. 
Najsmaczniejszym miodem 

w ocenie konsumentów oka-
zał się miód wrzosowy z pa-
sieki Andrzeja Bieleckiego. 
Najważniejszym dla nas 
Grodziszcza konkursem był 
„Najlepsza pasieka Podkar-
pacia 2014”, w której konku-
rowało 20 pszczelarzy, zaś 
10 podkarpackich producen-
tów stanęło w szranki kon-
kursu miodów pitnych i nale-
wek miodowych.
Pierwsze miejsce w katego-
rii pasieki amatorskie zdobył 
Józef Leja z Koło Pszcze-
larzy z Grodziska Dolnego, 
drugie Jerzy Krużel z Prze-
myśla, trzecie miejsce  Grze-
gorz Szczygieł z Wyżnego.
Najbardziej zasłużonym 
podkarpackim pszczela-
rzom, którzy w tym roku wy-
kazali się szczególnym za-
angażowaniem w rozwój 
pszczelarstwa na terenie 
Podkarpacia Wicemarsza-
łek Lucjan Kuźniar wspólnie 
z Tadeuszem Sabatem, Pre-

zydentem Polskiego Związ-
ku Pszczelarskiego oraz Ro-
manem Bartoniem, Preze-
sem Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy 
wręczyli odznaczenia Pol-

skiego Związku Pszczelar-
skiego.

Anna Kielar

PODKARPACKIE 
ŚWIĘTO MIODU Gospodaruję w rodzinnej pasiece składającej się z 50 rodzin pszczelich 

rasy Krainka. Pasieka w prowadzeniu której pomaga mi żona wraz sy-
nami nastawiona jest na pozyskiwanie miodu rzepakowego, akacjowe-
go, lipowego, z nawłoci i wielokwiatów oraz wosku i propolisu. Tradycje 
pszczelarskie w mojej rodzinie sięgają kilku pokoleń. Swoją przygodę z 
pszczołami rozpocząłem pomagając przy pracach w pasiece dziadka i 
ojca. Samodzielnie prowadzę od 1977 roku. Przez wiele lat prowadziłem 
pasiekę stacjonarną w ulach Słowiańskich wierzchowych i Warszaw-
skich zwykłych, ale zmniejszające się pożytki i chęć pozyskiwania mio-
dów gatunkowych zmieniła moje plany na prowadzenie pasieki wędrow-
nej. Pomysł ten przerodził się w wykonanie przyczepy specjalistycznej, 
która spełniała moje oczekiwania a jednocześnie warunki techniczne.
Przyczepę wykonałem, według wcześniejszych przemyśleń i uwarunko-
wań i od 2003 roku rozpocząłem gospodarkę wędrowną w ulach Wiel-
kopolskich. Pomysł był trafiony. Po pierwszym miodobraniu zauważy-
łem znaczną różnicę w ilości pozyskanego miodu. Kilka lat później po-
mysł mój opublikowałem w czasopismach pszczelarskich „Pasieka” i 
„Pszczelarstwo”. Odzew pszczelarzy był szybki, po kilku dniach od pu-
blikacji otrzymałem wiele telefonów z całej Polski zarówno z podzięko-
waniami jak i prośbami o przybliżenie danych dotyczących przyczepy. 
Takich przyczep obecnie mam trzy i mieści się na nich cała moja pasie-
ka. Jest to więc pasieka mobilna. Wędrówka na terenie powiatu to nie 
problem. Dzięki temu zwiększyła się ilość pozyskanego miodu. Od roz-
poczęcia wędrówek pozyskuję około 20 – 28 kg czystego ekologicznie 
miodu z rodziny pszczelej. W bieżącym roku ze względu na niesprzyja-
jące warunki atmosferyczne dla pszczelarstwa wydajność zbiorów spa-
dła prawie o 60%. Swoją pasiekę dostosowałem do obecnych wyma-
gań sanitarnych poprzez przygotowanie pracowni pszczelarskiej i sprzę-
tu pszczelarskiego zgodnie z wymogami unijnymi. Posiadam nr wetery-
naryjny oraz zezwolenie na bezpośrednią sprzedaż miodu na terenie 
województwa podkarpackiego. Pszczelarstwo to zajęcie dla pasjonatów.

„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia.” Au-
tor: Albert Einstein

Józef Leja
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W codziennym życiu każ-
dego z nas, może mieć 
miejsce sytuacja wymaga-
jąca udzielenia pierwszej 
pomocy. Nagłe zachorowa-
nie, wypadek w domu, w 
pracy, podczas zajęć spor-
towych czy na ulicy. To tyl-
ko niektóre ze zdarzeń, ja-
kim codziennie ulega wie-
lu ludzi, dotyczyć to może 
zarówno nas jak i naszych 
bliskich.

Często szybkie i fachowe 
udzielenie pierwszej pomo-
cy decyduje o zdrowiu, a na-
wet o życiu człowieka. Do 
czasu przyjazdu Pogotowia 
Ratunkowego poszkodowa-
ny może liczyć jedynie na po-
moc przypadkowych osób. 
Takiej pomocy oczekuje każ-
dy z nas. Udzielenie jej jest 
prawnym obowiązkiem. Jest 
to także obowiązek moral-
ny, bo kto oczekuje tej pomo-
cy od innych musi być w sta-
nie sam te pomoc świadczyć. 
Konieczne jest więc, aby jak 
najwięcej osób znało zasady 
udzielania pierwszej pomo-
cy mogąc jej fachowo udzie-
lić, zanim zjawi się wykwalifi-
kowany personel medyczny. 
Ważne jest, aby pamiętać, że 
każda osoba jest inna, każ-
dy inaczej będzie reagował. 
Osoba poszkodowana może 
zareagować wbrew wszelkim 
oczekiwaniom, może także 
umrzeć – jest to niezależne 
od starań i poprawności dzia-
łania, takie sytuacje zdarza-
ją się nawet przy najlepszej 
opiece lekarskiej.
Udzielając pierwszej pomocy 
zawsze pamiętaj o własnym 
bezpieczeństwie. Musisz 
mieć świadomość istnienia 
zagrożenia i odpowiednio po-
stępować. Pamiętaj o nakła-
daniu jednorazowych rękawi-
czek, pozwoli to na uniknię-
cie bezpośredniego kontaktu 
z krwią, śliną i innymi wydzie-
linami osoby poszkodowanej.
Wszystkie czynności, któ-

re wykonujesz, są jednako-
wo ważne. Opatrywanie ran, 
złamań, zwichnięć lub innych 
urazów może wydawać Ci się 
mniej groźne niż np. utonię-
cie czy zawał serca. Jednak 
odstąpienie od tych podsta-
wowych czynności może do-
prowadzić do ciężkich powi-
kłań, np. wstrząsu, a w kon-
sekwencji do śmierci osoby 
poszkodowanej.
Dlatego ogranicz zbędne ru-
chy u osoby poszkodowa-
nej. Jeśli nie jest to koniecz-
ne, nie przenoś poszkodo-
wanego w inne miejsce. Pa-
miętaj także, że osoba leżąca 
lub siedząca w bezruchu traci 
dużo szybciej ciepło, dlatego 
okryj ją dodatkowym kocem, 
ubraniem lub specjalną folia 
termiczną.
Rozmawiaj z poszkodowa-
nym, spróbuj go uspokoić. 
Podczas udzielania pomo-
cy (np. zakładania opatrun-
ku) poinformuj co robisz i dla-
czego.
Nigdy nie pozostawiaj osoby 
poszkodowanej bez opieki, 
nawet jeśli jest ona przytom-
na. Stan ten może nieocze-
kiwanie ulec zmianie. Jeże-
li jesteś świadkiem zdarze-
nia, w którym kilka osób jest 
poszkodowanych, zaangażuj 
innego świadka wypadku do 
pomocy.
Nie podawaj osobie poszko-
dowanej nic do picia, ani do 
jedzenia, może to spowolnić 
dalsze czynności ratownicze 
np. znieczulenie do operacji.
Szybkie i dokładne poinfor-
mowanie dyspozytora o za-
istniałym zdarzeniu ma wpływ 
na czas i sprawniejsze udzie-
lenie pierwszej pomocy.
Dyspozytorowi należy prze-
kazać następujące informa-
cje:
- Dokładne miejsce zdarze-
nia
- Rodzaj wypadku tzn. upa-
dek z drabiny, utonięcie, wy-
padek drogowy, atak padacz-
ki, pogryzienie przez psa itp.

- Stan poszkodowanego (lub 
poszkodowanych)
- Liczba osób poszkodowa-
nych
- Dane osoby wzywającej po-
moc oraz numer telefonu, z 
którego się dzwoni. 
Dyspozytor może ponadto 
zadać dodatkowe pytania.
Kardynalna zasada udziela-
nia pierwszej pomocy brzmi: 
„po pierwsze bezpieczeń-
stwo własne”. Ratownik nie 
powinien ryzykować własne-
go życia, gdyż w dalszej per-
spektywie utrudniłoby to ak-
cję ratunkową lub w ogóle ją 
uniemożliwiło.
Etapy udzielania pierwszej 
pomocy:
1. Ocena sytuacji oraz za-
bezpieczenie miejsca zda-
rzenia (w tym siebie).
2. Ocena stanu poszkodowa-
nego.
3. Wezwanie pomocy.
4. Zabezpieczanie poszkodo-
wanego do przybycia facho-
wej pomocy.
5. Przekazanie poszkodowa-
nego Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego.

Sposoby postępowania w 
kilku najcięższych wypad-
kach codziennego życia

Stłuczenie
Przyłóż zimny okład na stłu-
czone miejsce. Stłuczoną 
kończynę unieruchom w po-
zycji, jaką wybierze sobie po-
szkodowany – takiej, która 
sprawia mu najmniejszy ból. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
skonsultuj się z lekarzem.

Zranienie
Zatrzymaj krwotok z rany 

poprzez uciśnięcie miejsca 
krwawienia za pomocą ja-
łowego opatrunku. Oczyść 
ranę z ziemi i drobnych ciał 
obcych. Umyj ranę wodą z 
mydłem, przemyj środkiem 
dezynfekującym. Załóż jało-
wy opatrunek, zbliżając brze-
gi rany. Zabandażuj ranę. 
W razie potrzeby skonsul-
tuj się z lekarzem (profilakty-
ka przeciwtężcowa). Dużych, 
ostrych przedmiotów nie usu-
waj z rany; unieruchom je i 
pozostaw do czasu przyjazdu 
personelu medycznego.

Złamanie
Unieruchom kończynę. Zła-
maną rękę podwieś na chu-
ście lub bandażu. Złama-
ną nogę połóż na desecz-
ce i unieruchom bandażem. 
Ustabilizuj złamaną nogę, 
mocując ją do zdrowej nogi 
za pomocą bandaża. Jeśli 
załamie jest otwarte, opatrz 
ranę za pomocą jałowego 
opatrunku z gazy; pamiętaj, 
aby nie wciskać do środka 
odłamków kostnych. Wezwij 
zespół ratownictwa medycz-
nego, dzwoniąc pod numer 
alarmowy 112 lub 999.

Zwichnięcie
Przyłóż zimny okład na 
zwichnięty staw. Unieruchom 
w pozycji, jaką wybierze so-
bie poszkodowany. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, wezwij 
zespół ratownictwa medycz-
nego, dzwoniąc pod numer 
alarmowy 999 lub 112.

Krwotok z rany
Załóż jałowy opatrunek na 
ranę. Zastosuj miejscowy 
ucisk na ranę. Unieś zranio-
ną kończynę powyżej tuło-
wia. Jeśli zajdzie taka potrze-
ba, wezwij zespół ratownic-
twa medycznego, dzwoniąc 
pod numer alarmowy 999 lub 
112.

Omdlenie
Ułóż poszkodowanego na 
plecach z nogami uniesiony-
mi wyżej niż tułów. Zastosuj 
zimne okłady na twarz. Jeżeli 

NAGŁE ZDARZENIA W 
CODZIENNYM ŻYCIU
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utrata świadomości lub utrud-
niony kontakt słowny z po-
szkodowanym przedłuża się, 
wezwij zespół ratownictwa 
medycznego, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 999 lub 112.

Porażenie prądem
Nie dotykaj osoby porażonej 
prądem, zanim nie odłączysz 
jej od źródła prądu. Odłącz 
bezpieczniki (korki), wyjmij z 
gniazdka wtyczkę urządze-
nia elektrycznego, które spo-
wodowało porażenie. Zabez-
piecz siebie przed poraże-
niem (użyj do tego np. drew-
nianego kija, włóż gumowe 
rękawice). Sprawdź stan po-
szkodowanego – czy jest 
przytomny, czy oddycha. We-
zwij zespół ratownictwa me-
dycznego, dzwoniąc pod nu-
mer alarmowy 999 lub 112. 
Jeśli poszkodowany nie od-
dycha prawidłowo, wykonaj 
30 uciśnięć klatki piersiowej, 
2 oddechy ratownicze, kon-
tynuuj uciskanie klatki pier-
siowej i oddechy ratownicze 
w sekwencji 30:2 lub jedy-
nie uciskanie klatki piersiowej 
z częstością 100 – 120/min. 
Jeśli poszkodowany jest nie-
przytomny, ale oddycha pra-
widłowo, ułóż go w pozycji 
bocznej. Załóż opatrunek na 
oparzone miejsce. Pozostań 
z poszkodowanym do czasu 
przybycia zespołu ratownic-
twa medycznego.

Oparzenia
Ochładzaj oparzoną część 
ciała czystą wodą o tempe-
raturze ok. 20°C od 10 do 20 
minut.
Zabezpiecz oparzoną część 
ciała jałowym opatrunkiem. 
Jeśli oparzenie jest rozle-
gle. Jeśli oparzona jest ręka, 
zdejmij biżuterię – zanim na-
rastający obrzęk to uniemoż-
liwi. W przypadku oparzeń 
chemicznych natychmiast 
usuń zanieczyszczone ubra-
nie (przed rozpoczęciem po-
lewania wodą). Jeśli ubranie 
jest wtopione w ciało, to nie 
zrywaj go, tylko wytnij ubra-
nie wokół rany.

Krwawienie z nosa
Posadź poszkodowanego z 
głową lekko pochyloną do 
przodu. Poszkodowany po-
winien oddychać ustami. 
Na kark i czoło przyłóż zimy 
okład, np. ręcznik nasączony 
zimną wodą lub kostki lodu 
owinięte w materiał. Przyłóż 
do nosa gazik lub chustecz-
kę, uciśnij krwawiące noz-
drze i utrzymuj ucisk przez ok 
10 minut. 

Ciało obce w drogach odde-
chowych
1. U dorosłego 
Zachęcaj poszkodowanego 
do kaszlu. Jeśli to nie spowo-
duje usunięcia ciała obcego, 
pochyl go do przodu i wyko-
naj do 5 energicznych ude-
rzeń nadgarstkiem w oko-
licę międzyłopatkową, sto-
jąc za poszkodowanym. Je-
śli to nie spowoduje usunię-
cia ciała obcego, stań bli-
sko za poszkodowanym, po-
chyl go do przodu, przyłóż 
swoje splecione ręce w oko-
lice nadbrzusza i dynamicz-
nie uciskaj do 5 razy jego 
nadbrzusze (w okolicy poło-
wy odległości pomiędzy pęp-
kiem a końcem mostka). Je-

śli te czynności nie spowodu-
ją usunięcia ciała obcego z 
dróg oddechowych, kontynu-
uj uderzenia w okolicę mię-
dzyłopatkową na przemian z 
uciśnięciami nadbrzusza. Je-
śli poszkodowany straci przy-
tomność: bezpiecznie ułóż 
go na ziemi, wezwij zespół 
ratownictwa medycznego, 
dzwoniąc pod numer alarmo-
wy 999 lub 112, rozpocznij re-
suscytację krążeniowo-odde-
chową w sekwencji: 30 uci-
śnięć klatki piersiowej, 2 od-
dechy ratownicze.

2. U dziecka przytomnego 
W przypadku nieefektywne-
go kaszlu wykonaj 5 ude-
rzeń w okolicę międzyłopat-
kową. Niemowlę ułóż gło-
wą w dół na własnym przed-
ramieniu, następnie wyko-
naj 5 uderzeń w okolicę mię-
dzyłopatkową. Jeśli uderze-
nia w okolicę międzyłopat-
kową są nieskuteczne, wy-
konaj uciśnięcia klatki pier-
siowej u niemowląt, a u dzie-
ci starszych – uciśnięcia nad-
brzusza. Kontynuuj powyż-
sze czynności w sekwencji: 5 
uderzeń w okolicę międzyło-
patkową, 5 uciśnięć nadbrzu-

sza do momentu wydalenia 
ciała obcego.

3. U dziecka nieprzytomnego  
Udrożnij drogi oddechowe, 
wykonaj 5 oddechów ratow-
niczych, rozpocznij resuscy-
tację krążeniowo-oddecho-
wą: 30 uciśnięć klatki piersio-
wej, 2 oddechy ratownicze.

Masaż zewnętrzny serca
Masaż serca prowadzi się w 
dolnej połowie mostka. Nale-
ży przyklęknąć obok poszko-
dowanego na tym samy po-
ziomie i uciska klatkę piersio-
wą na wysokości 1/3 dolnej 
części mostka.
• Uciskaj klatkę piersiową z 
częstotliwością co najmniej 
100/min. (nie przekraczając 
120/min.).
• Jeśli decydujesz się na po-
łączenie uciskania klatki pier-
siowej z oddechami, to po 30 
uciśnięciach klatki piersiowej 
ponownie udrożnij drogi od-
dechowe poprzez odgięcie 
głowy do tyłu i wysunięcie żu-
chwy do przodu.
• Wykonaj 2 oddechy ratow-
nicze, tj. zaciśnij nos poszko-
dowanego kciukiem i placem 
wskazującym, wdmuchuj po-
wietrze do jego ust tak, aby 
powodować widoczne uno-
szenie się klatki piersiowej; 
dwa wdechy trwające nie dłu-
żej niż 1s powinny następo-
wać bezpośrednio po sobie i 
trwać łącznie nie dłużej niż 5 
sekund. Jeśli chcesz uniknąć 
bezpośredniego kontaktu ze 
skórą poszkodowanego, użyj 
masek jednorazowych.
• Kontynuuj uciskanie klatki 
piersiowej i oddechy ratowni-
cze w stosunku 30:2.
• Przerwij resuscytację krąże-
niowo-oddechową tylko wte-
dy, gdy poszkodowany za-
cznie reagować (poruszy się, 
otworzy oczy, zacznie prawi-
dłowo oddychać),  albo gdy 
przybędzie zespół ratownic-
twa medycznego lub inne 
służby ratunkowe lub gdy 
opadniesz z sił.

ZG
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W niedzielę, 21 września 2014 
odbył się coroczny Piknik Je-
sienny Pieczonego Ziemniaka 
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Wólka 
Grodziska i Społeczną Szko-
łę Podstawową. Patronat nad 
imprezą objęła Podkarpacka 
Izba Rolnicza.

Dzień rozpoczął się niezwy-
kle smutno. Za oknem było 
ciemno, ponuro i zimno. Brrr! 
Strasznie nieprzyjemnie! 
Mimo to, nikt nie tracił na-
dziei, że pogoda się poprawi. 
Około południa zza chmur 

nieśmiało zaczęło wyglądać 
słońce. Na dworze było co-
raz cieplej i przyjemniej, a na 
miejsce pikniku przybywało 
coraz więcej mieszkańców 
Wólki Grodziskiej i nie tylko.
Po uroczystym otwarciu 
rozpoczęła się część arty-
styczna. Zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy Wólki Gro-
dziskiej i okolicznych wio-
sek mieli możliwość słucha-
nia pięknych piosenek za-
prezentowanych przez Gru-
pę Wokalną „Meritum” z Le-
żajska. Spotkanie umilił tak-
że występ Grupy Obrzędo-

wej „Dolany” z Żołyni, który 
odtworzył historię „Piecze-
nia chleba”. Wystąpiła dla 
nas również Młodzieżowa 
Kapela Ludowa z Grodziska 
Dolnego. Po uczcie dla du-

cha przyszedł czas na ucztę 
dla ciała, czyli grochówkę, 
ziemniaki pieczone w ogni-
sku, pyszne domowe wypie-
ki oraz zdrową sałatkę owo-
cową.
Rodzinna zabawa połączo-
na została z konkursem 
„Ziemniaczane Dziwadła”, 
podczas którego uczniowie 
prezentowali zebrane tego 
roku wyjątkowo dziwaczne 
okazy ziemniaków.
Na koniec pikniku dla lubią-
cych taniec zagrał zespół 
muzyczny Cool pa Band.
Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i już teraz zapra-
szamy na kolejny piknik, w  
czerwcu przyszłego roku.

BS

BIESIADA Z 
ZIEMNIAKIEM W WÓLCE

Dnia 3 października 2014 
roku uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Laszczy-
nach wybrali się na pie-
szą wycieczkę. Podczas 
niej odwiedzili lokalnego 
wytwórcę oleju lnianego i 
rzepakowego, Pana Jana 
Chrupcałę.

Pan Jan zapoznał naszych 
„ciekawskich” z poszczegól-
nymi etapami tłoczenia ole-
ju. Pokazał jak ciężka jest 
to praca i jak wiele potrzeba 
cierpliwości.
Po zakończonym pokazie 
nastąpiła degustacja. Każ-
dy mógł skosztować smaku 

oleju oraz potraw, do których 
został wykorzystany. Miłym 

zaskoczeniem dla naszych 
uczniów była również słodka 
niespodzianka przygotowa-
na przez żonę Pana Jana, 
Panią Danusię.
Serdecznie dziękujemy 
Państwu Chrupcała za miłe 

przyjęcie uczniów i dzieci z 
oddziału przedszkolnego i 
podzielenie się swoją wie-
dzą.

Katarzyna Gwóźdź

Z WIZYTĄ U LOKALNEGO 
WYTWÓRCY
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Dzień 23 września obcho-
dzony jest oficjalnie w Pol-
sce jako Święto Pieczo-
nego Ziemniaka. Ten pod-
stawowy składnik wielu 
współczesnych dań, bez 
którego trudno jest sobie 
wyobrazić nasze codzien-
ne menu, nie jest wcale ro-
dzimą rośliną. 

Przywędrował on do Pol-
ski za sprawą naszego kró-
la Jana III Sobieskiego z 
wyprawy wiedeńskiej, jako 
prezent kulinarny dla królo-
wej Marysieńki. Początkowo 
gościł tylko na królewskim 
dworze, ale z biegiem cza-
su stał się tak popularny, że 

i chłopi mogli popróbować 
jego smaku. Teraz właśnie 
mamy okres zbioru ziem-
niaków, czyli wykopki. Daw-
niej w wielu wsiach z tej oka-
zji świętowano. Dzisiaj przy-
wracamy dawne tradycje i 
świętujemy wspólnie.
Dla uczczenia Ziemniacza-
nego Święta, Ośrodek Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym przy-
gotował w dniu 24 września 
Piknik Jesienny dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia 
pozalekcyjne oraz ich rodzi-
ców. Oczywiście pierwszo-
planową rolę odgrywał tego 
dnia Ziemniak.
A wszystko zaczęło się bar-
dzo swojsko i kameralnie od 

pieczenia kiełbasek na ogni-
sku. Kiedy już wszyscy za-
spokoili pierwszy głód i pra-
gnienie, do ogniska powę-
drowały do pieczenia ziem-
niaki. W tym samym czasie 
wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami poddały się czaro-
wi muzyki i piosenki. Roz-
poczęły się zabawy i śpie-
wy do muzyki. Gdy ucichły 
muzyczne dźwięki przy-
szła pora na inne potyczki, 
a więc – konkursy, zawody, 
zagadki i podchody. Zmaga-
nia konkursowe, m.in. sla-
lom z ziemniakami, sadze-
nie i zbieranie ziemniaków, 
celowanie ziemniakami do 
kosza, na najdłuższą obier-
kę z ziemniaka i inne, dały 
dzieciom wiele frajdy i rado-
ści. Nie mniejszym zaintere-
sowaniem cieszył się kon-
kurs na „Ziemniaka – Cuda-

ka”, gdzie wybierano najcie-
kawsze i najdziwniejsze for-
my ziemniaka znalezione w 
naturze.
Zarówno dzieci, jak i rodzi-
ce mogli sprawdzić swoją 
wiedzę na temat ziemniaka 
podczas pisania testu. Dla 
wszystkich zwycięzców w 
konkursach i konkurencjach 
sprawnościowych Ośrodek 
Kultury przygotował nagrody 
rzeczowe.
Czas spędzony na świe-
żym powietrzu i popołudnio-
wy relaks bardzo przypadły 
wszystkim do gustu. Weso-
łe, zadowolone buzie dzieci i 
uśmiech na ustach rodziców 
przy pożegnaniu, świadczy 
o pozytywnych wrażeniach 
wyniesionych z tego spotka-
nia.

Małgorzata Burda-Król

ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA

W dniu 14 października 
br. w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej odbyło się uro-
czyste wręczenie tego-
rocznych nagród w dzie-
dzinie twórczości ar-
tystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony 
dóbr kultury, a także na-
gród w dziedzinie sportu.

Wśród laureatów znalazł 
się długoletni skrzypek i 
kierownik Kapeli Ludowej 

„Grodziszczoki” – pan Jó-
zef Bosak, który w ubie-
głym roku świętował jubi-
leusz 65-lecia pracy arty-
stycznej. 
Z kolei w  dziedzinie spor-
tu mieszkaniec Chodaczo-
wa –         Łukasz Skiba zo-
stał uhonorowany za swoje 
osiągnięcia w biegach.
Wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy!

OK

NAGRODY POWIATU 
ROZDANE
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Piotr Zychowicz, „Obłęd’ 
44. Czyli jak Polacy zrobi-
li prezent Stalinowi, wywo-
łując powstanie warszaw-
skie”, Rebis 2013

Obłędny rozkaz wydany w 
1944 roku oddziałom Armii 
Krajowej, by w ramach akcji 
„Burza” pomagały wkracza-
jącej do Polski Armii Czerwo-
nej, równał się wręcz kola-

boracji z wrogiem. Dowódz-
two AK bowiem wydało w ten 
sposób swoich żołnierzy w 
ręce sowieckiej bezpieki. Ty-
siące z nich zapłaciły za to 
najwyższą cenę.
Apogeum tego obłędu była 
decyzja o wywołaniu powsta-
nia warszawskiego. Zryw ten, 
choć bohaterski, nie miał naj-
mniejszych szans powodze-
nia. Spowodował za to gigan-
tyczne straty: zagładę 200 
tysięcy Polaków, zburzenie 
stolicy - wraz z bezcennymi 
skarbami kultury - i zniszcze-
nie AK, jedynej poważnej siły, 
która mogła się przeciwsta-
wić sowietyzacji Polski. Było 
to spektakularne, ale bez-
sensowne samobójstwo. Po-
wstanie warszawskie oka-
zało się najlepszym prezen-
tem, jaki mógł sobie wyma-
rzyć Stalin.

Theodor Kröger, ,,Sybe-
ria: moje miejsce na ziemi”,     
Replika 2014

Kiedy rozpoczyna się I woj-
na światowa, Theodor Kröger, 
Niemiec mieszkający w Pe-

tersburgu, słyszy wyrok, które-
go obawiają się wszyscy prze-
ciwnicy Rosji: zesłanie. 
W ten sposób trafia do Nikiti-
no, wsi w głębi groźnej Syberii, 
gdzie lato jest krótkie i upalne, 
a zima mroźna i śmiertelnie 
niebezpieczna. Dzięki fundu-
szom otrzymanym od ojca 
udaje mu się uzyskać ograni-
czoną swobodę ruchów i roz-
poczyna walkę o przetrwanie i 
powrót do domu. Okazuje się 
jednak, że Syberia ma mu do 
zaoferowania znacznie więcej, 
niż ktokolwiek mógłby przy-
puszczać: cel, pracę, przy-
jaźń... a nawet miłość. Jednym 
słowem - życie.

„Jej Wysokość Zosia”,   
Egmont 2014

Poznajcie Zosię, małą dziew-
czynkę, która prowadziła zu-
pełnie zwyczajne życie, do-
póki jej matka, Miranda, nie 
poślubiła króla... Nowy tata 
postanowił przedstawić Zo-
się poddanym na królewskim 
balu i poprosił ją do pierwsze-
go walca, choć dziewczynka 
nie umiała tańczyć! Na szczę-
ście, dzięki pomocnym radom 
trzech dobrych wróżek – i jed-
nego niespodziewanego go-
ścia – Zosia nauczyła się być 
prawdziwą księżniczką.

Brandon Mull, „Wojna     
cukierkowa”, Wilga 2014

Nate ma dziesięć lat. Przed 
początkiem nowego roku 
szkolnego wraz z rodzicami 
przeprowadza się do mia-
steczka Colson. Zaprzyjaź-
nia się tam z trójką rówie-
śników – Trevorem, Gołę-
biem i Summer – i wstępu-

je do ich klubu poszukiwa-
czy przygód. W tym samym 
czasie przy głównej ulicy 
zostaje otwarty Słodki Zą-
bek, nowy sklep ze niezwy-
kłymi słodyczami. Jego wła-
ścicielka, pani White, uro-
cza staruszka, chętnie wy-
nagradza dzieci cukierkami 
w zamian za drobne przy-
sługi. Cukierki okazują się 
magiczne: pozwalają uno-
sić się w powietrzu, zmie-
niać wygląd, porażać prą-
dem, przechodzić przez lu-
stra albo wmawiać ludziom 
dowolne bzdury. Kłopot w 
tym, że zlecenia pani Whi-
te stają się coraz bardziej 
podejrzane. Tymczasem w 
miasteczku pojawia się sta-
ry lodziarz, pan Stott. Słod-
kości z jego sklepu także 
mają niezwykłą moc…

Agnieszka Turzyniecka, 
„Dziewczynka z balonika-
mi”, Szara Godzina 2014

Dziewczynka z balonikami 
to przejmująca historia sa-
motnej Polki mieszkającej 
w Niemczech, która w wy-

niku załamania nerwowe-
go zostaje umieszczona w 
szpitalu psychiatrycznym. 
Stopniowo, dzięki chłodnej 
i prowadzonej z dystansem 
relacji poznajemy zmaga-
nia Marleny z depresją, jej 
walkę z samobójczymi my-
ślami i duszną atmosferę 
miejsca, w którym pacjenci 
próbują - nie zawsze z po-
wodzeniem - pokonać cho-
robę. Obok opisów szpital-
nego życia bohaterka od-
krywa swoją przeszłość, 
dramatyczne stosunki ro-
dzinne i nieudane związki 
z mężczyznami. W końcu 
pewnego dnia pojawia się 
Martin...

Sue Bentley, „Letnia przy-
goda” z serii Magiczny ko-
tek, Wilga 2014

Ula nie może się doczekać 
wyjazdu na letni obóz. Ale 
kiedy kilku nieprzyjemnych 
chłopaków zaczyna doku-
czać jej i jej współlokator-
kom, dziewczynka żałuje, że 
w ogóle wyjechała. Potem 
poznaje niewielkiego, białe-
go kotka o imieniu Płomy-
czek i nagle na obozie robi 
się naprawdę zabawnie…
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W sobotnie chłodne popo-
łudnie, 27 września br., na 
stadionie Juvenii w Prze-
myślu – kobieca drużyna 
reprezentująca barwy LKS 
Grodziszczanka odniosła 
swoje pierwsze zwycię-
stwo w rozgrywkach III ligi 
podkarpackiej kobiecej 
piłki nożnej, wygrywając z 
wyżej notowanym zespo-
łem Motoru Przemyśl 2:1.

Dziewczęta w składzie: Ju-
styna Joniec, Karolina Żak, 
Karolina Tabin, Karolina Ry-
nasiewicz, Dorota Majkut, 
Gabriela Kojder, Sylwia Jo-
niec, Andżelika Chmura, 
Małgorzata Nowak, Katarzy-
na Moszkowicz, Aneta Ra-
chwał i Adrianna Piela - po 
wspaniałym meczu pełnym 
walki i determinacji pokona-
ły zespól z Przemyśla. Już 
pierwsze minuty tego me-
czu wskazywały, że „Gro-
dziszczanki” nie przyjechały 
do Przemyśla na pożarcie. 
W 10 minucie meczu strzał 
Małgorzaty Nowak wyłado-
wał na poprzeczce bram-
ki przemyślanek, a kolejne 

uderzenie z dystansu, tym 
razem Katarzyny Moszko-
wicz, z trudem sparowała 
na aut bramkowy–golkipera 
drużyny Motoru.
Wyraźna dominacja zespołu 
z Grodziska została uwień-
czona golem w 35 minucie. 
Po dośrodkowaniu w pole 
karne, pięknym strzałem pił-
kę w siatce umieściła Mał-
gorzata Nowak. Swoje sy-
tuacje miały również dziew-
czyny z Przemyśla – jednak 
ich celowniki nie były w tym 
dniu nastawione na strze-
lanie goli. Pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 1: 
0 dla „ Grodziszczanek.”
Druga połowa spotkania za-
częła się od wyraźnych ata-
ków drużyny z Przemyśla. 
Widać było wyraźnie, że sło-
wa przekazane w przerwie 
przez trenera wpłynęły mo-
bilizująco na zespól z Prze-
myśla. W 55 minucie udo-
wodniły to strzelając gola 
wyrównującego, którego au-
torem była Magdalena Ku-
ryś. Od tego momentu spo-
tkania mecz się wyraźnie 
wyrównał – obie strony miały 

swoje akcje i kontrataki. Jed-
nak to za sprawą Katarzy-
ny Moszkowicz, która w 75 
minucie pięknym strzałem 
w samo „ okienko” zdobyła 
gola na 2: 1 – drużyna „Gro-
dziszczanek” wywiozła z 
trudnego boiska – wyżej no-
towanego rywala trzy punk-
tu, odnosząc swoje pierw-
sze historyczne zwycięstwo 
w III lidze.
Nie obyło się również bez 

kontuzji. Już w pierwszej po-
łowie – bramkarka Justyna 
Joniec – doznała urazu ko-
lana i musiała opuścić bo-
isko – a w bramce stanęła 
Andżelika Chmura zawod-
niczka z pola, dzielnie za-
stępując kontuzjowaną ko-
leżankę. Wszystkim dziew-
czynom należą się gorące 
podziękowania – za walkę, 
za hart ducha i za dążenie 
do zwycięstwa – a Justynie 
życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia i na boisko. Dzię-
kujemy i tak trzymać!!!!

AT

DOBRA GRA ZAWODNICZEK 
„GRODZISZCZANKI”

Tym razem podział punktów 
przypadł w udziale zespoło-
wi Grodziszczanek i Sanu 
w Gorzycach w 8 już kolej-
ce podkarpackiej III ligi piłki 
nożnej. W niedzielne popo-
łudnie, 12 października, przy 
pięknej słonecznej pogodzie 
zostało rozegrane derbowe 
spotkanie drużyn sąsiadu-
jących ze sobą miejscowo-
ściami.

Jak każdy doświadczony ki-
bic wie, derbowe potyczki 
rządzą się swoimi prawami 
i tym razem również tradycji 
stało się zadość. Już pierw-

sze minuty spotkania poka-
zały, że będzie to trudny, pe-
łen walki pojedynek. Pierw-
sza kontra Grodziszczanek 
przyniosła efekt w postaci 
bramki. W 5 minucie meczu  
pięknym strzałem popisała 
się Kasia Moszkowicz. Pił-
ka po jej mocnym uderzeniu 
otarła się o poprzeczkę i za-
trzepotała w siatce przeciw-
niczek. Tak też zakończyła 
się pierwsza połowa meczu, 
która upłynęła pod znakiem 
ataków zarówno jednej jak i 
drugiej drużyny.
Po przerwie po raz kolej-
ny Grodziszczanki zagrały 

kontratakiem i jeden z nich 
zakończył się w polu kar-
nym Sanu Gorzyce faulem 
na Małgorzacie Nowak. Sę-
dzia spotkania bez waha-
nia wskazał na „wapno„ – a 
skutecznym egzekutorem 
rzutu karnego okazała się 
sama poszkodowana i pew-
nie wykorzystała nadarzają-
ca się okazję do podwyższe-
nia wyniku i tak zrobiło się 
dwa zero dla zespołu z Gro-
dziska.
Jednak od tego momentu, 
do pracy zabrał się zespół 
gości. Już pięć minut póź-
nej po rajdzie przez pół bo-

iska, piłkę w siatce płaskim, 
plasowanym strzałem umie-
ściła Paulina Pawlak. Po tym 
trafieniu zespół z Gorzyc 
zwietrzył swoją szansę na 
poprawę niekorzystnego dla 
siebie wyniku. Raz za razem 
na bramkę golkiperki z Gro-
dziska ciągnęły ataki przy-
prawiające licznie zgroma-
dzonych kibiców o dreszcze  
emocji. Kolejny z tych ata-
ków przyniósł oczekiwany 
rezultat dla drużyny gości. W 
75 minucie długie dośrodko-
wanie swojej koleżanki z ze-
społu wykończyła  Gabrie-
la Niemiec, która skierowa-
ła futbolówkę do siatki  z pię-
ciu metrów. Do końca spo-
tkania wynik nie uległ zmia-
nie – choć zarówno jeden 

KOLEJNE CENNE PUNKTY NA 
KONCIE DZIEWCZYN

- SPORT - 
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jak i drugi zespół miał jesz-
cze okazję do przechylenia 
szali na swoją korzyść.
Zespół z Grodziska wystąpił 
w składzie: Karolina Czer-
wonka, Karolina Tabin, Karo-
lina Żak, Karolina Rynasie-
wicz, Klaudia Majkut, Mar-
celina Bosak, Gabriela Koj-
der, Paulina Nowak, Aneta 
Rachwał, Katarzyna Mosz-
kowicz, Małgorzata Nowak 
oraz Dorota Majkut, Andże-
lika Chmura, Sylwia Joniec, 
Iwona Szpila, Adrianna Piela 
i Magdalena Konieczny.

AT

Kolejna potyczka III ligo-
wej drużyny kobiet zakoń-
czyła się pełnym sukce-
sem „Grodziszczanek”, 
które nie zostawiły swoim 
rywalkom ze Stalowej Woli 
cienia złudzeń co do swo-
jej dominacji na boisku. 

Jest to kolejny – już trzeci 
mecz z rzędu, w którym ze-
spół zdobywa punkty z wyżej 
notowanymi rywalkami. Dru-
żyna w składzie: Karolina 
Czerwonka, Marcelina Bo-
sak, Karolina Żak, Karolina 
Rynasiewicz, Klaudia Maj-
kut, Gabriela Kojder, Ane-
ta Rachwał, Sylwia Joniec, 
Kamila Dałomis, Małgorzata 
Nowak, Katarzyna Moszko-
wicz oraz Andżelika Chmu-
ra, Martyna Duży, Konieczny 
Magdalena, Szpila Iwona i 
Piela Adrianna pokonały ze-

spół Aquili ze Stalowej Woli 
3:1, do przerwy pewnie wy-
grywając 3:0. Spotkanie za-
częło się od ataków zespo-
łu z Grodziska i już w 8 mi-
nucie spotkania zespołową 
akcję „Grodziszczanek” wy-
kończyła Kamila Dałomis – 
umieszczając piłkę w siatce 
przeciwniczek z odległości 5 
metrów. Dziewczęta nie spo-
częły na laurach i ponownie 
zaatakowały bramkarkę ze 
Stalowej Woli. Kolejną ak-
cję w 12 minucie zakończy-
ła Gabriela Kojder, która so-
czystym plasowanym strza-
łem podwyższyła wynik na 
2:0. Ostateczny cios zawod-
niczkom ze Stalowej Woli 
zadała Kasia Moszkowicz, 
która w ostatnich trzech spo-
tkaniach strzela w każdym z 
nich gola. Trzy spotkania – 
trzy gole – skuteczność stu 

procentowa. Wynikiem 3: 0 
dla zespołu z Grodziska za-
kończyła się pierwsza poło-
wa. Druga część spotkania 
w zasadzie bez większej hi-
storii . Stalowowolanki przy-
spieszyły grę, jednak ich 
ataki nie czyniły większych 
szkód w szeregach czerwo-
no – czarnych. „Grodzisz-
czanki” ograniczyły się do 
kontrataków, które niestety 
nie przyniosły podwyższenia 
rezultatu dla gospodyń spo-

tkania. W 64 minucie po rzu-
cie wolnym na bramkę ze-
społu z Grodziska i zamie-
szaniu w polu karnym – piłkę 
w siatce umieściła jedna z 
zawodniczek Stalowej Woli. 
Jednak to było wszystko na 
co było stać w tym spotkaniu 
zespół gości. Mecz zakoń-
czył się zasłużonym zwycię-
stwem LKS Grodziszczanka 
3: 1.

AT

DOBRA PASSA 
TRWA

Piotr Grabowiec uczeń kla-
sy IIIB z gimnazjum w Ze-
spole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
został brązowym medali-
stą lekkoatletycznych mi-
strzostw województwa 
podkarpackiego w ramach 
Gimnazjady.

Pierwszego października br. 
podczas zawodów na sta-
dionie Resovii w konkuren-
cji rzutu oszczepem rezul-
tatem 36,92 metra zajął III 
miejsce. Wynik ten osiągnął 
w drugiej serii rzutów i mimo 
dodatkowych prób w wąskim 
finale nie został przez niego 
poprawiony. Zawodnikom w 
tym dniu w osiągnięciu lep-
szych wyników nie sprzyja-
ła dżdżysta aura. Najlepsi 
zawodnicy w tej konkuren-
cji zostali wyróżnieni pamiąt-

kowym dyplomem i udekoro-
wani medalami.
Medal zdobyty przez Pio-
tra nawiązuje do chlubnych 
sukcesów w tej konkuren-
cji w przeszłości. Warto nad-
mienić, iż w tej konkuren-
cji wśród dziewcząt Karolina 
Czerwonka z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym na tych zawo-
dach wywalczyła VIII miej-
sce rezultatem 21.13 metra. 
Gratulujemy!  KB

BRĄZOWY MEDALISTA
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W dniu 25 września br., 
wokół zbiornika wodnego 
„Czyste” w Grodzisku Dol-
nym odbyły się gminne in-
dywidualne biegi przełajo-
we. Organizatorem zawo-
dów były gminne struktury 
Szkolnego Związku Spor-
towego. Uczniowie szkół 
podstawowych rywali-
zowali w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej na dy-
stansach 500 metrów (kla-
sy IV) i 1000 metrów (klasy 
V i VI) zarówno w kategorii 
dziewcząt i chłopców.

W Gimnazjadzie uczniowie 
biegali na dystansie 1000 
metrów dziewczęta z klas 
I oraz II i III. Chłopcy mie-
li dłuższe dystanse, klasy I 

–sze 1200 metrów, a pozo-
stałe klasy 1500 metrów.
W zawodach na starcie łącz-
nie stanęło 118 biegaczy. Na 
trasach biegu panowała za-
cięta rywalizacja.
Najlepsza trójka każdego 
biegu honorowana była na 
podium okolicznościowym 
dyplomem i razem z pozo-
stałymi biegaczami z pierw-
szej siódemki kwalifikacją do 
zawodów szczebla powia-
towego. Biegaczom sprzy-
jała dobra pogoda. Po bie-
gach uczniowie mogli go-
ścinnie skorzystać z obiek-
tów „Igloo” i „ Stodoła” pań-
stwa Adamczyków. Oto naj-
lepsi przełajowcy w gminie 
na poszczególnych dystan-
sach:

500m- Dziewczęta:
1. Boroń Regina (SP Grodzi-
sko Dolne)
2. Mazur Andżelika (SP Gro-
dzisko Dolne)
3. Kulpa Karolina (SP Gro-
dzisko Górne)

Chłopcy:
1. Pytel Tomasz (SP Grodzi-
sko Dolne)
2. Babiarz Kacper (SP Wól-
ka Grodziska)
3. Sarzyński Filip (SP Gro-
dzisko Górne)
 
1000m – Dziewczęta:
1. Chamik Martyna (SP Gro-
dzisko Dolne)
2. Boroń Ewelina (SP Gro-
dzisko Dolne)
3. Skiba Natalia (SP Grodzi-
sko Górne)
Chłopcy:
1. Lizak Norbert (SP Wólka 

Grodziska)
2. Socha Marcin (SP Wólka 
Grodziska)
3. Danak Krzysztof (SP Gro-
dzisko Dolne)

Gimnazjum:

1000m– Dziewczęta (klasa I)
1. Mach Magdalena (Gim. 
Grodzisko Górne)
2. Buniowska Małgorzata 
(Gim. Grodzisko Dolne)
3. Joniec Kinga (Gim. Gro-
dzisko Dolne)

1000 m – Dziewczęta (kla-
sa II i III)
1. Rachwał Aneta (Gim. Gro-
dzisko Górne)
2. Kojder Gabriela (Gim. 
Grodzisko Dolne)
3. Joniec Sylwia (Gim Gro-
dzisko Górne)

1200m – Chłopcy:
1. Majkut Mateusz                 
(Gim. Grodzisko Dolne)
2. Czop Arkadiusz                 
(Gim. Grodzisko Dolne)
3. Majkut Sławomir               
(Gim. Grodzisko Górne)

1500m – Chłopcy:
1. Tkaczyk Patryk                   
(Gim. Grodzisko Dolne)
2. Urban Piotr (Gim. Grodzi-
sko Dolne)
3. Olszowy Krystian           
(Gim. Grodzisko Dolne)

KB

NAJLEPSI W 
PRZEŁAJACH 
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Wchodzimy teraz na salę 
przygotowaną na jadalnię, 
którą oświeca ogień lamp 
naftowych. Zająwszy miej-
sca z apetytem się posila-
my, potem piwo, podzięko-
wania i toasty na cześć or-
kiestry od zebranego tu ko-
mitetu festynu i prośba do 
zespołu o śpiew. Zgoda, za-
śpiewać też umiemy i grom-
ki głos młodych uderza „choć 
burza huczy” przy „...wesel-
my bracia się”. Od siły śpie-
wu wszystkie lampy gasną, 
pewnie na dowód, że czas 
na spoczynek. Zadowolony 
z zespołu komitet proponu-
je nocleg. Nie bardzo nam to 
odpowiada, decydujemy od-
począć i jednak wracać. Go-
ście się rozchodzą, komitet 
też, zostajemy sami i pusta 
beczka z piwa. Jedni drze-
mią, drudzy jak zwykle doka-
zują. Naraz któryś z ciekaw-
szych kontroluje pustą becz-
kę - gdzie tam pusta, wykrzy-
kuje - jeszcze piwa, a piwa! 
Maszyna źle funkcjonując 
zostawiła pewnie dla nas, 
dobra nasza, ruch, pobudka, 
szukanie naczynia. Garnek 
się znalazł, lecz tak z jed-
nego trochę nie higienicznie 
i niepodzielnie. Jest rada i 
miara też. Szkiełko od lampy 
się czyści, zatyka jeden wy-
lot dłonią, a drugim wypróż-
nia zawartość. Takim spo-
sobem teraz już naprawdę 
beczka wypróżni się do dna. 
Młódź piła na zdrowie fur-
mana, lubianego od wszyst-
kich Gajewskiego, który cie-
szył się z pomysłów i dowci-
pu młodych. Teraz o śnie nie 
ma co myśleć, przygotowa-
nie do odjazdu, pożegnanie i 
odjazd. W drodze powrotnej 
mimo zmęczenia podtrzy-
mywało się pewnego cza-
su humor „szkiełko”, potem 
„szkiełko” i sen zmorzył naj-
pierw naszego kochanego 
furmana Gajewskiego, któ-
rego kapelmistrz wygodnie 

ułożył w kielni. Za jego przy-
kładem poszło jeszcze kil-
ku, a reszta swój humor i fa-
son wiozła dalej. Ci właśnie 
widząc światło w piekarni w 
Żołyni robią postój, a że już 
zaczęło szarzeć i przydało-
by się śniadanie, więc skok 
na bułki jeszcze ciepłe z pie-
ca. Kosz, który żyd postawił 
opróżnił się w mig. Trochę 
wesołości przy zapłacie i już 
się jedzie dalej, z ciepłymi 
bułkami do rodzinnej wioski. 
Zaraz po przyjeździe z Albi-
gowej, w pierwszą niedzie-
lę zespół radzi nad urządze-
niem festynu, wzorując się 
poniekąd na albigowskim. 
Uzgodniono termin za dwa 
tygodnie. Każdy ma swoje 
zadanie, jedni przygotować 
mają fanty do losów, inni po-
starać się o deski na podło-
gę itp. Kosztowało to trochę 
biegania i pracy. Opłacić się 
też opłaciło. Pierwszy festyn 
na pastwisku koło Ochron-
ki w Grodzisku, powojenne-
go zespołu zaczyna się po-
myślnie. Silniej w muzyce 
grają przy podłodze do tań-
ca, reszta przy pomocy kil-
ku członków Koła Młodzieży 
i naszych aktorek, którzy już 
zżyci są z zespołem, zwłasz-
cza że obsługują festyn. Jest 
loteria fantowa, która zdo-
bi i podnieca gości do kup-
na losów, pyszny tort w war-
tości 25 złotych ofiarowany 
przez Dr Tryniecką, dalej bu-
fet, wędka szczęścia, za po-
mocą której z zaczarowa-
nej studni dla urozmaicenia 
można nawet żabę żywą wy-
ciągnąć, rolety z cukierkami. 
Wszędzie ruch, powierzoną 
funkcję pełni każdy solidnie, 
a goście nie szczędzą gro-
sza. Przyszło też do kasy 
na czysto ponad sto zło-
tych. Na zakończenie festy-
nu wspólne w zespole dzie-
lenie się tortem z loterii, któ-
ry cudowanie ocalał. Osłodzi 
za pracę chociaż usta tym 

smakołykiem, bo tort to no-
wość w tym czasie w Gro-
dzisku. Po festynie idzie pra-
ca wewnątrz zespołu, a przy 
gotówce zwłaszcza o wiele 
lżej będzie. Pieniądze przy 
zespole już z zasady nigdy 
miejsca nie zagrzały, tak i 
te ostatnie. Instrumentów w 
pierwszym rzędzie zawsze 
mało, zawsze coś brakuje, a 
że nadarza się okazja w Żo-
łyni, bez zwłoki kupuje ka-
pelmistrz tenorek, a za resz-
tę groszy dobrze by było na-
być coś z nut. Porucznik Ma-
zurkiewicz, organizator Przy-
sposobienia Wojskowego 
zapewnia, że w Jarosławiu 
w orkiestrze 39 p.p. będzie 
można coś nabyć. Jedzie też 
w tym celu kapelmistrz Ga-
jewski. Nabyć można ale i po 
ładnej cenie. Utwory też nie 
z najlepszych, co więc mógł 
to przywiózł. Kilka marszy, 
uwerturę i parę utworów do 
tańca. Będzie teraz obszer-
niejszy program na zimę. 
Ale obecnie jeszcze jesień 
nie przeszła, a jesień też ma 
swoje piękno i słodycz, któ-
rą to nasz zespół znalazł, 
ale w cukrowni przeworskiej, 
do której udał się wyciecz-
ką. Tym razem jedziemy po-
ciągiem, z nieodstępnymi in-
strumentami. Za to też ni-
gdzie nie dają spokoju. W 
pociągu proszą o granie, na 
stacji to samo, a w cukrowni 
tym bardziej, ale tu już z naj-
lepszą ochotą i z własnych 
chęci, a potem instrumen-
ty w kozy i z przewodnikiem 
ogląda się przeróbkę buraka 
na cukier, jak również miłe 
panny, które tam chyba po 
to były, by uprzejmie często-
wać cukrem naszą groma-
dę. Słodkie panny częstowa-
ły cukrem, ale też tej wszel-
kiej słodyczy zażywali nasi 
chłopcy ile kto mógł. Z osło-
dzonym życiem wraca nasza 
wesoła gromada do Grodzi-
ska. 
Po letnim okresie pracy trze-
ba coś zrobić dla członków, 
dla siebie. Uchwalono by to 
coś było wieczorkiem, przy-

stąpiono też zaraz do jego 
realizacji. Od wieczorku tego 
biorą początek doroczne 
święta orkiestry. Chociaż nie 
było to jeszcze świętem ze-
społu, jednak na rozpoczę-
cie złożyły się tematy z prze-
szłości i dotychczasowych 
osiągnięć orkiestry. Godny 
uwagi i naśladowania zaczy-
na się wesoły wieczorek, tym 
weselszy, że z kasy zespołu 
przyasygnowano na ten cel 
35 złotych, a resztę stosow-
nie do potrzeby między sobą 
składką się uzupełni. Zaczy-
na się słowami kapelmistrza 
i kuratora, a potem różnorod-
ny program. Muzyka we wła-
snym wykonaniu, piwo, za-
kąska, śpiew, poczem od-
wrotnie z dodatkiem weso-
łości, aż do wyczerpania 
wszystkiego. Każdy też wra-
ca z wieczorku pełny zado-
wolenia. W okresie tym ze-
spół już dość się skompleto-
wał, może nie tyle skomple-
tował, jak ustalili się członko-
wie, ledwie jednak doszło do 
tego, już takich dwóch, co le-
dwie się podszkoliło nawie-
wa za ochotników do woj-
skowej w Jarosławiu. Wszy-
scy potępili ten występek 
tym bardziej, jak się okazało 
z myślą właśnie o podszko-
leniu się weszli do zespołu. 
Niedługo za nimi powołują 
do wojska naszego basistę 
Heleniaka, pewnie zdaje się 
im, że za mało wojska odbył. 
Biorą go do Łańcuta do 10 
p. strzelców konnych, gdzie 
jest też orkiestra. Teraz w 
ten sam dzień zainteresowa-
ła naszego muzykanta pró-
ba wojskowa. Odchodzi ze 
swym kolegą Grodziszczani-
nem posłuchać z dala, czym 
zwracają uwagę jednego z 
kaprali muzykantów, które-
go zaciekawiło, że jakiś tam 
rekrutów interesuje muzyka. 
Zaczyna się też wypytywać, 
na co kolega naszego Józka 
wsypuje go jako muzykanta 
z orkiestry. Tak to nasz ba-
sista wpadł, bo znalazł się i 
to na dobre przed zespołem 
wojskowej muzyki. Tu już dy-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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rygent musiał się przyznać, 
że coś umie na F-basie, na 
to ten uśmiechając się dwu-
znacznie do swoich, podaje 
specjalnie Es-bas, lecz nasz 
Józek nie daje się wykopać 
poznając podstęp, gdy tylko 
zaczął próbować gamy. Tak 
też Józka za wszelką cenę 
zostawia kapelmistrz przy 
orkiestrze, obsadzając nim 
na miejsce zwalniającego 
się B-bas 174 a za tydzień 
nasz basista gra już z zespo-
łem wojskowym przy marszu 
do kościoła - a dalej zdoby-
wa co może, by przyjechać 
do swej bandy w Grodzi-
sku. A w Grodzisku po ubyt-
ku tych trzech nowe zmiany, 
najpierw z następami na ich 
miejsce, na basie chce pró-
bować trąbista Sigda Fran-
ciszek, klarnet obsadza Ha-
der Stanisław z Podlesia, na 
pikol przyjmuje kapelmistrz 
swego sąsiada Salwacha 
Piotra, a na tenorek zosta-
je przydzielony Chrzan Jan. 
Sala ćwiczeń u Salwacha, 
chociaż pod względem spo-
koju wygodna, lecz nie wy-
godna ze względu na maga-
zyn i sklep żelazny, który się 
w niej mieści. Stale trzeba ro-
bić porządki, lub przekładać 
z miejsca na miejsce towar. 
Okazuje się teraz najlepszy 
wniosek Profesora Leji, który 
proponował, by zespół prze-
niósł się do domu jego brata 
Leji Wojciecha w Dolne. Za-
rząd zespołu idzie też z proś-
bą o przyjęcie do wspomnia-
nego domu i dowiedzieć się 
na jakich warunkach. Leja 
Wojciech jako społecznik i 
przyjaciel organizującej się 
młodzieży, udziela sali bez 
żadnych warunków. Zbieraj-
cie się i ćwiczcie mówi, a ja 
cieszył się będę, że mogę 
się przysłużyć do rozwoju or-
kiestry. Jak szybko poszło z 
załatwieniem sali, tak szyb-
ko i z przeprowadzką. Sala 
odpowiednia tylko piec nie 
bardzo, a tu zaczyna się już 
zimno, lecz będzie się tak 
pracować i kombinować, by 
instrumenty i muzykanci nie 

zamarzli. Próby w nowym lo-
kalu ustalono 3 razy w tygo-
dniu: poniedziałek, środę i 
piątek. W niedzielę też nikt 
nie pominął wstąpić do sali 
ćwiczeń, lecz miejsce próby 
zajmowały pogadanki, przy-
gotowania, czy omówienia 
najróżniejszych szczegółów 
związanych z życiem zespo-
łu. Rok ten kończy zespół 
ćwiczeniem kolęd i zagra-
niem ich już nie na pasterce, 
ale w Boże Narodzenie na 
sumie. Okres świąt to najlep-
szy okres do pracy w zespo-
le. Nawet kilka dni pod rząd 
zbiera się zespół na ćwicze-
nia, chociaż piec naszej sali 
jak smok pożera co mu kto 
rzuci do paszczy, a ciepła z 
siebie nie daje. Nasi chłop-
cy szukają ciepła w ćwicze-
niach muzyki, które przez 
okres tej zimy, zaczynają 
obejmować szerszy i trud-
niejszy materiał.
Na początku jednak roku 
1925 najpierw trzeba uregu-
lować niektóre sprawy orga-
nizacyjne jak: w zarządzie 
zespołu uregulowanie skła-
dek członkowskich, a tak-
że coś z kuratorem zrobić, 
ponieważ obecny Baj Sta-
nisław chce zespół uzależ-
nić bezwzględnie od siebie. 
A że załatwić to można tylko 
na walnym zebraniu, przygo-
towuje się wnioski i zwołuje 
je pod koniec stycznia. Na 
nim to, poza sprawozdania-
mi i całorocznej pracy, pod-
jęło uchwały co do zmiany 
uzupełnień trzech punktów 
„regulaminu koła orkiestry”, 
mianowicie 4, 5 i 8. W czwar-
tym, wobec tego, że wszyscy 
członkowie czynni dają i tak 
swój wkład pracy i  ofiarności 
w najróżniejszej formie, pod-
jęli uchwałę znieść składkę 
miesięczną, a zastosować 
jedynie jednorazowe wpiso-
we od wstępującego członka 
w wysokości 1 złoty. Z punk-
tu 5 wkładkę członka wspie-
rającego z 1 zł podniesio-
no na 2 zł rocznie. W punk-
cie 8 zamiast „Towarzystwo 
Domu Ludowego” ma dele-

gować kuratora, uchwalo-
no, że kuratora wybierać bę-
dzie Walne Zebranie, kogoś 
z członków zwyczajnych, na-
turalnie człowieka oddane-
go orkiestrze. Po ustaleniu 
tych punktów następuje wy-
bór zarządu, w którym na-
stępują zmiany. Kierowni-
kiem jest nadal Gajewski Lu-
dwik, zastępcą Bielecki Jan, 
sekretarzem Bielecki Franci-
szek, skarbnikiem Mach An-
toni i gospodarzem Ślanda 
Franciszek. Teraz na zebra-
niu zaczynają się plany i zo-
bowiązania. Pierwsze przyj-
mować nowych chłopców do 
szkolenia. W zespole wyćwi-
czyć wszystkie utwory posia-
dane i wszyscy mają dążyć 
by zakupić już w tym roku 
materiału do wybudowania 
choć prowizorycznego wła-
snego domu. Kapelmistrz 
ma znowu w planie kupie-
nie basu, gdyż przedwojen-
ny B-bas już nie do użytku 
i przez to brak siły. Uchwa-
lono jeszcze zaprenumero-
wać czasopisma „Młodą Pol-
skę”, w którym prócz artyku-
łów oświatowych mieści się 
dużo urozmaiceń, które w 
zespole przy różnych oka-
zjach są potrzebne. Ostatnią 
kwestią tego zebrania jest 
wniosek, by wszystkie do-
chody i rozchody zapisywa-
ne w księdze kasowej opie-
rały się na kwitach. Sprawa 
z wyborem kuratora została 
na dalszy plan, aż do zaopi-
niowania tego przez Dr Kul-
pę, któremu uchwały i przed-
sięwzięcia z walnego zebra-
nia przesłano. Po omówie-
niu, czy jakoby ułożeniu pla-
nu pracy stanął zespół do 
urzeczywistnienia postano-
wień. Zaczęła się pełna po-
święcenia i wytrwałości pra-
ca nad wyćwiczeniem utwo-
rów cięższych, przycho-
dzi kolej na uwerturę „Fran 
Luna”, wiązankę „Pieśni Le-
gionowe”, walce koncertowe 
i trudniejsze marsze, a prócz 
tego idzie w parze szkolenie 
najmłodszych i nowych w ze-
spole najróżniejszymi sposo-

bami, które od początku ist-
nienia orkiestry są prawie 
niezmienne. W ostatnim cza-
sie stosuje się taką metodę: 
najpierw kandydat uczęsz-
czając na próby otrzymuje 
pierwsze objaśnienia rzeczy 
podstawowych, więc sposób 
wyrabiania zadęcia, skale 
zasadnicze, ich palcowanie 
przygotowuje kapelmistrz na 
kawałku papieru, albo star-
szy muzykant, któremu kan-
dydat przypadł pod opiekę, a 
potem szkoła na instrumen-
cie, jeżeli takowy wolny, że 
młody może zabierać go do 
domu. Daje to początkujące-
mu największe korzyści, tym 
większe gdy korzysta z wol-
nych chwil kapelmistrza, czy 
starszych muzykantów, któ-
rzy we własnym domu po-
święcają je dla ich szkolenia. 
Pamiętne są próby młodych 
na wolnym powietrzu, wśród 
sosen w „dołach” za zabudo-
waniami kapelmistrza, gdzie 
w niedziele po kilku wspól-
nie zaprawiało się do mu-
zyki. Tymi melodiami postę-
py w szkoleniu idą szybko, a 
reszta nauki to już przy pró-
bach i na próbach w zespole. 
Tak to przy dobrych chęciach 
i pracy wyrasta młody ochot-
nik i zapaleniec muzyki. Do 
tych pierwszych należy w 
tym czasie Jasic Józef z Dol-
nego, który z zapałem przy-
kłada się do tenoru. Drugim 
Majkut Franciszek z Górne-
go. Jego podszkala już w 
domu kornecista Ślanda, to 
też po wstąpieniu do zespo-
łu już po trzech tygodniach 
gra utwory wspólnie z cało-
ścią. Dalszych kandydatów 
też nie brak. Z nich utrzymu-
ją się przy zespole i ćwiczą 
Maj Franciszek z Dolnego, 
drugi kornet Grzywna Fran-
ciszek z Dolnego es-es trą-
bę i Grzywna Stanisław też 
z Dolnego, któremu podo-
ba się werbel do tego stop-
nia, że często wziąwszy dwa 
patyczki i stanąwszy przy ja-
kim drzewie naśladuje i ćwi-
czy sztukę wybijania na bę-
benku. ciąg dalszy nastąpi
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Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który 
realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa 
Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” 

 
Droga mieszkanko i Drogi mieszkańcu Wólki Grodziskiej! 
 
Jesteś Babcią bądź Dziadkiem? Wnuczką lub Wnukiem? 
Jeśli tak, to ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie. 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska  
oraz  

Grupa Nieformalna- Rada Rodziców 
 

ZAPRASZAJĄ 
do aktywnego uczestnictwa w projekcie 

„DZIADEK I WNUCZEK-ZRÓBMY COŚ 
RAZEM” 

planowanego od 15.09.2014r. do 30.11.2014r. 

w ramach programu: 
„AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI” 

 
Realizując program zachęcamy do udziału w: 
- warsztatach informatycznych 
- warsztatach fotograficznych 
- warsztatach kulinarnych 
- konkursie fotograficznym „Babcie gotują- wnuki smakują”. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy  
o zapisywanie się w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej 
 w Wólce Grodziskiej.       

Organizatorzy 

INFORMACJA 

 

Od września br. w Szkole Podstawowej w Opaleniskach realizowany jest 

projekt pod nazwą „Razem działamy, więc się rozwijamy” w ramach programu 

„Działaj Lokalnie”. Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, 

Zmysłówka zaprasza wszystkich mieszkańców wiosek Opaleniska, Podlesie     

i Zmysłówka: dorosłych, młodzież i dzieci do aktywnego udziału w projekcie. 

Zainteresowanym oferuje się wiele ciekawych zajęć i warsztatów, między 

innymi: zajęcia taneczne, warsztaty z szydełkowania, warsztaty z quillingu, 

warsztaty wykonywania biżuterii różnymi technikami, czy też warsztaty 

kulinarne. Podsumowaniem projektu będzie organizacja imprezy 

walentynkowej oraz wystawa prac uczestników projektu. Szczegółowe 

informacje pod numerem telefonu 172436011 lub u koordynatora projektu pani 

Agnieszki Fus. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny w 

Leżajsku. 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Droga do wiedzy” 
  

Od września 2014 r. w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Witołda Nowiny-Sawickiego w Opaleniskach 
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka realizuje projekt „Droga do wiedzy” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Projekt jest skierowany do uczniów klas IV-VI i obejmuje wsparciem w formie zajęć wyrównujących i 
rozwijających 18 osób. 

Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z zakresu matematyki i języka angielskiego 
poprzez udział w zajęciach wyrównujących oraz rozwinięcie umiejętności i zainteresowań technicznych, 
plastycznych, literackich, komputerowych i przyrodniczych poprzez udział w kółkach zainteresowań. 

Wsparcie oferowane uczniom SP w Opaleniskach obejmuje: 

 zajęcia wyrównujące: 

 z matematyki (2 grupy)  

 z języka angielskiego (2 grupy)  

 zajęcia rozwijające: 

 kółko techniczne „Zrób to sam” 

 zajęcia komputerowe „Komputerowe ABC” 

 kółko literackie „Z książką za pan brat” 

 zajęcia plastyczne „Do dzieła!” 

 kółko przyrodnicze „Przyroda to przygoda” 

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 r. 
 

Biuro projektu:  

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Witołda Nowiny-Sawickiego w Opaleniskach  

Opaleniska 82a, 37-306 Grodzisko Dolne 

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 

Kontakt:  

Telefon: 17 243 60 11 

E-mail: stowarzyszenie.rwopz@wp.pl 

 

 
 
 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ 
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!  

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC 
 

  
 Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc 

psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa  

i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim 

organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie 

bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

  

 Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem  

i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. 

 

 Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami 

dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa 

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce 

działalność/pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej 

dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. 
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Resort rolnictwa promu-
je wsparcie młodych i ak-
tywnych rolników oraz roz-
wój małych i średnich go-
spodarstw. Rolnicy  mogą 
otrzymać nowe dopła-
ty bezpośrednie, w tym 
wsparcie w ramach sys-
temu dla małych gospo-
darstw.

22 września br. w pięknej Sali 
konferencyjnej Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zainaugurowała w 
powiecie leżajskim cykl szko-
leń o nowych płatnościach do 
gruntów rolnych obowiązują-
cych od 2015 roku. Spotka-
nie współorganizowane było 
przez leżajskie Biuro Powia-
towe ARiMR oraz Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolnicze-
go w Leżajsku. Podkarpacki 
Oddział Regionalny Agencji 
reprezentował Dyrektor Ma-
rek Ordyczyński, leżajskie BP 
- Kierownik Paweł Cholewiak 
i Zastępca Kierownika Lesław 
Błądek, natomiast PZDR Kie-
rownik – Monika Pelc wraz ze 
współpracownikami. Rozpo-
czynający szkolenie Dyrek-
tor Podkarpackiego Oddzia-
łu ARiMR, Marek Ordyczyń-
ski przybliżył ramy nowych 
zasad i płatności obowiązują-
cych od przyszłego roku. Dy-
rektor Ordyczyński zapewnił 
też zebranych o szerokiej ak-
cji informacyjnej i pomocy ze 
strony Agencji a także zapro-
sił wszystkich zainteresowa-
nych na planowane w mie-
siącu październiku spotka-
nia w każdej gminie powiatu 
leżajskiego. Dalszą, szcze-
gółową część spotkania pro-
wadził Kierownik BP, Paweł 
Cholewiak. Bardzo licznie ze-
branych około 100 rolników, 
sołtysów  zostało poinformo-
wanych o najistotniejszych 
zmianach w systemie płat-
ności bezpośrednich na rok 
2015 dotyczących możliwych 
do otrzymania płatności oraz 

nowych wymogów, które rol-
nicy muszą spełnić by je uzy-
skać. 
Podstawową płatnością obo-
wiązującą analogicznie do 
lat ubiegłych będzie Jed-
nolita Płatność Obszarowa 
(JPO), w wysokości ok. 110 
euro/ha, choć zupełnym no-
vum jest wypłacanie jej rów-
nież do działek zalesionych 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, a więc w prakty-
ce do terenów zalesionych ze 
wsparciem z Agencji od 2008 
roku.
Bardzo interesującą propo-
zycją dla gospodarstw pro-
wadzących produkcję mleka 
i utrzymujących bydło, będą 
płatności do bydła (od 3 do 
30 sztuki poniżej 24 m-ca ży-
cia, niezależnie od płci) oraz 
płatności do krów (również w 
przedziale od 3 do 30 sztuki 
ale już powyżej 24 m-ca ży-
cia). Obydwie płatności mają 
być dostępne w kwocie ok. 70 
euro/szt. W praktyce oznacza 
to, że średnie gospodarstwa 
mleczne będą mogły uzyskać 
płatności często do wszyst-
kich, lub do większości sztuk 
utrzymywanego bydła.
Kolejną nowością dostęp-
ną już dla wszystkich gospo-
darstw będzie dopłata dodat-
kowa, w wysokości ok. 41 
euro/ha wypłacana od 3 do 
30 ha gruntów zakwalifiko-
wanych do wspomnianej wy-

żej JPO, bez żadnych dodat-
kowych wymogów oraz płat-
ność dla młodych rolników, 
wypłacana beneficjentom do 
40 roku życia do powierzch-
ni od 1 do 50 ha uprawianych 
gruntów w wysokości ok. 62 
euro/ha, również bez dodat-
kowych wymogów.
Obok  wspomnianych już wy-
żej płatności do bydła i krów, 
dostępne będą również inne, 
powiązane z produkcją, jak 
np. płatności do buraków cu-
krowych, owoców miękkich 
czy godne uwagi płatności do 
roślin wysokobiałkowych, do 
których projektowana stawka 
oscyluje wokół 326 euro/ha.
Zupełną nowością będzie 
możliwość uzyskania dopłat 
przy prowadzeniu produkcji 
rolniczej na powierzchni po-
niżej 1 ha. Istotna tu będzie 
kwota płatności do produkcji, 
w wysokości minimum 200 
euro wynikająca z utrzymy-
wanych zwierząt – w tej sy-
tuacji, obok płatności do tych 
sztuk będzie można uzyskać 
również płatności do działek, 
gospodarując na powierzchni 
poniżej 1 ha.
Wśród nowych obowiązków 
rolników należy zwrócić uwa-
gę na te związane z płatno-
ściami z tytułu praktyk rolni-
czych korzystnych dla klima-
tu i środowiska, tzw. płatno-
ściami za zazielenianie w wy-
sokości ok. 74 euro/ha. Go-
spodarstwa większe, te o po-

wierzchni ponad 10 i ponad 
15 ha gruntów ornych, będą 
musiały prowadzić – zależ-
nie od powierzchni - przynaj-
mniej 2 bądź 3 uprawy oraz 
utrzymywać przynajmniej 5 
% obszarów proekologicz-
nych. Z doświadczeń ARiMR 
czy PZDR pochodzących z 
wieloletnich, bezpośrednich 
kontaktów z rolnikami, wy-
snuć można jednak wniosek, 
iż wspomniane wymogi nie 
będą stanowić istotnego pro-
blemu dla większości gospo-
darstw.
Ciekawą propozycją dla naj-
mniejszych gospodarstw, tj. 
tych otrzymujących dopłaty 
bezpośrednie do wysokości 
1250 euro, będzie system dla 
małych gospodarstw, którego 
uczestnicy otrzymywać będą 
płatności w wysokości iden-
tycznej jak w systemie ogól-
nodostępnym, a jednocze-
śnie będą zwolnieni z części 
Agencyjnych kontroli czy ze 
wspomnianych wyżej wymo-
gów płatności za zazielenia-
nie, bez jej utraty.
Przekazane przez Dyrektora 
Marka Ordyczyńskiego oraz 
Kierownika Pawła Cholewia-
ka informacje wzbudziły duże 
zainteresowanie rolników, 
padło sporo szczegółowych 
pytań. Spotkanie zakończyło 
się zapewnieniem ze strony 
Agencji o bieżącym udostęp-
nianiu wszelkich dostępnych 
informacji dotyczących no-
wych płatności i nowych obo-
wiązków rolników od przy-
szłego, 2015 roku, a także o 
bardzo ciekawym projekto-
wanym Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w którym kon-
tynuowanych będzie więk-
szość działań np. inwestycyj-
nych z lat ubiegłych.
Bliższe informacje oraz kon-
takt z pracownikami ARiMR:
Podkarpacki Oddział Regio-
nalny w Rzeszowie, al. T. 
Rejtana 36, tel. 17 875 60 00,
Leżajskie Biuro Powiatowe, 
ul. Mickiewicza 20, tel. 17 
240 67 00.

Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR 
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