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Właśnie mija piąty miesiąc 
spotkań organizowanych  
w ramach Wiejskich Klu-
bów Seniora działających 
w strukturze Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Gro-
dzisku Dolnym. 

Utworzeniu Klubów Seniora 
przyświecały 3 zasady: zdro-
wo, pożytecznie i miło spę-
dzić czas. 
Był to pozornie krótki okres, 
ale jakże wypełniony wie-
loma atrakcjami. Seniorom 
(bardzo młodych duchem) 
dostarczył wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Zadba-
ła już o to pani Dorota, która 
pełna humoru i wigoru anga-
żuje swoich podopiecznych 
do każdej możliwej imprezy, 
ale też do działania na rzecz 
poprawy sprawności fizycz-
nej i zdrowia. Utworzyły się 
wspólnoty mniejsze lub więk-
sze w każdej miejscowości 
naszej gminy, w których moż-
na podzielić się swoimi po-
mysłami, spotkać się z niewi-
dzianymi przez wiele lat przy-
jaciółmi ze szkoły. Na począt-
ku seniorzy spotykali się sys-
tematycznie raz w tygodniu 
przy herbatce i ciastku, póź-

niej organizowane były wy-
jazdy rowerowe do kaplicz-
ki św. Antoniego, wito wianki 
na zakończenie oktawy Bo-
żego Ciała, wędrowano z kij-
kami. Odbył się też piknik za-
poznawczy wszystkich klu-
bowiczów przy zalewie „Czy-
ste”, u pana Grzegorza Zyg-
munta. W tym samym miej-
scu odbyło się też kolejne 
plenerowe spotkanie. Senio-
rzy aktywnie włączyli się w II 
Grodziski Rajd Nordic Wal-
king „Krainą Łowców Reni-
ferów”. Gratulacje dla tych, 
którzy przewędrowali z kijka-
mi 5 km i dla tych, którzy przy 
akordeonie i piosenkach bie-
siadnych bawili wszystkich 
uczestników. Wyliczając ten 
bogaty program - w większo-
ści aktywny fizycznie - nale-
ży dodać jeszcze wyjazd do 

rzeszowskiej kręgielni pierw-
szej grupy chętnych oraz 
udział w prelekcjach o zdro-
wym żywieniu. 
Pomysłów na kolejne spo-
tkania jest wiele, dlatego też 
zapraszamy wszystkich nie-
zdecydowanych, młodszych 
i starszych seniorów, aby 
przyłączyli się do klubowi-
czów. I jak z przymrużeniem 
oka śpiewa Maryla Rodo-
wicz: „Ech mała poszalej bo 
masz 60 lat, coś zapal i nalej, 
tak mało dał ci świat. Baw się 
wreszcie zapałkami, niech 
cię sparzy żar, nie siedź w 
domu wieczorami kiedy kusi 
bal. Ech mała poszalej, gar-
ściami bierz co chcesz…” 
Zrodziło się też kilka propo-
zycji następnych spotkań, a 
wśród nich:
- wyjazd do kręgielni,

- zabawa andrzejkowa dla 
klubowiczów,
- nauka korzystania z kom-
putera (przy dużym zaintere-
sowaniu – kurs komputerowy 
dla seniorów zorganizowany 
przez GBP),
- warsztaty robienia stroików 
świątecznych,
- opłatek i wspólne kolędo-
wanie.
Co wyniknie z zaplanowa-
nych działań, pokaże najbliż-
sza przyszłość.

Biblioteka

BILANS KLUBOWYCH SPOTKAŃ

Terminy spotkań Wiej-
skich Klubów Seniora :

• Chodaczów – 
poniedziałek godz. 
15.00 Dom Strażaka

• Grodzisko Nowe – 
poniedziałek godz. 
18.00 Budynek Wiejski

• Grodzisko Dolne           
i Górne – czwartek 
godz.15.00 Ośrodek 
Kultury

• Opaleniska – 
środa godz. 15.00 
Szkoła Podstawowa

• Wólka Grodziska –      
środa godz. 18.00 
Społeczna Szkoła 
Podstawowa

Wystarczyło założyć wy-
godny strój i wyjść z 
domu, aby miło rozpocząć 
nowy tydzień. Działające w 
ramach Wiejskich Klubów 
Seniora grupy seniorów z 
Chodaczowa, Grodziska 
Nowego i Opalenisk wraz 
z instruktorką, udały się 
do jednej z rzeszowskich 
kręgielni.

Młodzi duchem seniorzy 
próbowali opanować sztukę 
celnego rzucania. Ważniej-
sza jednak od wyników była 
świetna zabawa...
Z kolei w środę, 30 września 
grupa seniorów z Wólki Gro-

dziskiej i Opalenisk korzysta-
jąc z pięknej pogody wyru-
szyła na wycieczkę rowero-

wą. Celem rowerowej eska-
pady była kapliczka św. An-
toniego z Padwy oraz dróżki 

w lesie. Wyprawa była bar-
dzo udana, a uczestnicy za-
dowoleni.   MH

SENIORZY CIĄGLE MŁODZI DUCHEM
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W poniedziałek 21 wrze-
śnia 2015r. w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym miały miejsce konsul-
tacje społeczne, związa-
ne z tworzeniem lokalnej 
strategii rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia 
Łańcucka”.

Jest to o tyle ważny doku-
ment, że na podstawie za-
wartych w nim zapisów, w 
nowej perspektywie finan-
sowej 2014-2020, gmina jak 
również stowarzyszenia, fir-
my, i osoby fizyczne, będą 
mogły ubiegać się o dofi-
nansowanie planowanych 
przedsięwzięć.
W konsultacjach wzięło 

udział 20 przedstawicieli lo-
kalnych kół gospodyń wiej-
skich, stowarzyszeń, rad-
nych i przedstawicieli LGD 
oraz urzędu gminy. Zebra-
ni zapoznali się z możliwymi 

kierunkami wydatkowania 
środków i zasadami ich wy-
datkowania. Dokonali anali-
zy SWOT, a następnie zde-
finiowali zakresy przedsię-
wzięć, które chcieliby, aby 

były zrealizowane przy uży-
ciu tzw. środków leaderow-
skich.
Z uwagi na ważność doku-
mentu, istotnym jest, aby 
odpowiednie zapisy znala-
zły się w strategii. W związ-
ku z tym, prosi się o zgłasza-
nie propozycji projektów (za-
równo inwestycyjnych jak i 
tzw. miękkich) za pośrednic-
twem aktywnego formularza 
na stronie www.lgd-zl.pl
Od lipca br. gmina Grodzi-
sko Dolne jest członkiem 
LGD „Ziemia Łańcucka”, w 
skład której wchodzą także 
gminy: Białobrzegi, Łańcut 
(gmina wiejska), Rakszawa 
i Żołynia.

MH

KONSULTOWALI ZAŁOŻENIA DO NOWEJ 
STRATEGII

W miesiącu październiku 
z powodzeniem odebra-
no kolejny wyremontowa-
ny odcinek drogi gminnej 
- drogi Cmentarnej w Gro-
dzisku Dolnym.

W zakres rzeczowy zadania 
wchodził remont drogi wraz 
z uporządkowaniem spływu 
wód opadowych (rów kryty) 
oraz utwardzenie placu pod 
miejsca parkingowe.
Wykonawcą zadania była 
Spółdzielnia Usług Drogo-
wo Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym, która wyceniła           
prace na około 168 tys. zł. 
   AT

ODEBRANO DROGĘ CMENTARNĄ

Rozstrzygnięto przetarg na 
zimowe utrzymanie prze-
jezdności dróg i  chodni-
ków będących w zarządzie 
gminy Grodzisko Dolne. 
Otwarcie ofert miało miej-
sce 20 października br. 

W sezonie 2015/2016 zlece-
nie na odśnieżanie i posypy-

wanie piaskiem ulic i chod-
ników otrzymała Spółdziel-
nia Usług Drogowo Rolni-
czych w Grodzisku Dolnym. 
Wartość usługi wyceniono 
wstępnie na kwotę 87 tys. zł. 
Ile faktycznie gmina zapła-
ci za odśnieżanie i likwida-
cję oblodzeń na drogach i 
chodnikach, zależeć będzie 

od zimowej aury i okaże się 
po zakończeniu sezonu zi-
mowego. 
Przypominamy jednocze-
śnie, że obowiązek zimowe-
go utrzymania chodników 
obejmuje właścicieli lub za-
rządców chodników przyle-
głych do posesji.
   AT

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
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Gmina Grodzisko Dolne 
zakupiła nowy sprzęt dla 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Grodziska Dolnego 
„Miasta”.

Specjalistyczny zestaw na-
rzędzi hydraulicznych firmy 
Holmatro, umożliwiający po-
dejmowanie skutecznych 
działań na wypadek poważ-
nych awarii, trafił do jednost-
ki we wrześniu. W skład za-
kupionego zestawu wcho-
dzą:
• nożyce hydrauliczne 

ze specjalnie zaprojek-
towanymi ostrzami do 
cięcia współczesnych 
pojazdów,

• hydrauliczny rozpie-
racz ramieniowy do ra-
townictwa drogowego   

i technicznego o bar-
dzo dużym rozwarciu 
ramion,

• hydrauliczny rozpie-
racz teleskopowy           
o małej długości po-
czątkowej,

• pompa hydrauliczna, 
trzystopniowa z moc-
nym silnikiem ben-
zynowym- o mocy                 
ok. 5,5 KM, umożliwia-
jąca jednoczesne zasi-
lanie dwóch urządzeń 
w wersji jednowężowej 
CORE,

• węże hydrauliczne, (2 
sztuki) o długości 10 
metrów.

Całkowity koszt narzędzi to 
61 128 zł. Zakup sfinanso-
wano z czterech źródeł:
1. z dotacji budżetowej 

przeznaczonej na reali-
zację zadania publicz-
nego pt.: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jed-
nostki ochrony przeciw-
pożarowej włączonej do 
krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego” – 
20 tys. zł.,

2. z dotacji Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie 
- 20 tys. zł.,

3. z dotacji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za po-
średnictwem Związ-
ku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP - Oddział 
Wojewódzki w Rzeszo-
wie – 10 tys. zł.,

4. środki własne gmi-

ny Grodzisko Dolne -          
11 128 zł.

Zakupione sprzęty są nieba-
gatelnym wzmocnieniem dla 
działającej w ramach Kra-
jowego Systemu Ratowni-
czo - Gaśniczego jednost-
ki OSP „Miasto”. Doposaże-
nie w nowoczesny, specjali-
styczny sprzęt, znacznie po-
prawi gotowość i skutecz-
ność jednostki w prowadze-
niu działań ratowniczo - ga-
śniczych, a przede wszyst-
kim zwiększy poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców 
gminy.
Z początkiem października 
miało miejsce pierwsze uru-
chomienie sprzętu przez au-
toryzowanego przedstawi-
ciela firmy Holmatro.

MH

NOWY SPRZĘT W JEDNOSTCE

Firma DRO-BRUK z Gniew-
czyny Trynieckiej zgłosi-
ła do odbioru roboty zwią-
zane z budową drogi gmin-
nej, łączącej drogę powia-
tową z drogą szkolną i bu-
dynkiem nowej szkoły w 
Wólce Grodziskiej. Tech-
niczny odbiór drogi miał 
miejsce 2 października br.

Zakres inwestycji obejmował 
budowę nowej nawierzchni 
asfaltowej o dł. 187 metrów 
i szer. 5 metrów. Po prawej 
stronie drogi ułożono chod-
nik oraz wykonano kanali-

zację deszczową. Droga zo-
stała odpowiednio oznako-
wana i oświetlona. Na prze-
puście zamontowano barie-
ry ochronne, a w jego obrę-
bie umocniono skarpę i dno 
potoku. Łączny koszt zada-
nia wyniósł ponad 340 tys. zł.
Inwestycja zostanie sfinan-
sowana w wysokości 50% 
wartości ofertowej zadania 
z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– II Etap – Bezpieczeństwo – 
Dostępność - Rozwój. Pozo-
stałe 50 % zostanie uzupeł-
nione z budżetu gminy.  AT

BLIŻEJ DO SZKOŁY
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Mieszkańcy Grodzi-
ska Dolnego szczegól-
nie,  mieszkający w pobli-
żu oczyszczalni ścieków, 
wyczuwali ostatnio nie-
przyjemny zapach wydo-
bywający się z oczyszczal-
ni. Działo się to niestety za 
sprawą użytkowników sie-
ci kanalizacyjnej w gmi-
nie Grodzisko Dolne, a to 
dlatego, że ktoś ,,wpusz-
czał” do sieci substancje 
zabijające osad czynny w 
oczyszczalni, a on martwy 
gnił i wydzielał nieprzy-
jemny odór. 

Nasuwa się zatem pyta-
nie, czy to skrajna lekko-
myślność, czy złośliwość? 
Pewnie jednak to pierw-
sze, ale groźne w skut-
kach, bo Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej                                              
Sp. z o. o. ponosi duże kosz-
ty „odbudowy” osadu czyn-
nego, nieprzewidzianych ba-
dań ścieków, kontroli, prze-
glądów i wymiany urządzeń, 
oraz ich nadzoru. Koszty te 
mają przecież istotny wpływ 
na koszt oczyszczenia 1m3 
ścieków, za który płacą 
wszyscy mieszkańcy korzy-
stający z kanalizacji.
Oczyszczalnia na podstawie 
pozwolenia wodno-prawne-
go oczyszcza ścieki komu-
nalne wg parametrów za-
kreślonych w/w pozwole-

niem, a oczyszczone odpro-
wadza do potoku Leszczyn-
ka. Po bardzo dużym wkła-
dzie pracy, wymianie złoża 
biologicznego, sprawdzeniu 
urządzeń, wykonaniu sze-
regu badań laboratoryjnych, 
stwierdzono w ściekach su-
rowych zawartość węglowo-
dorów ropopochodnych, ole-
jów mineralnych i substan-
cji organicznych ekstrahują-
cych się eterem naftowym. 
Są to substancje niedopusz-
czalne w ściekach komu-
nalnych, do oczyszczania 
których, przeznaczona jest 
oczyszczalnia ścieków w 
Grodzisku Dolnym. 
Dlatego PGK Sp. z o. o w 
Grodzisku Dolnym uprzej-
mie prosi mieszkańców o 
szczególne zwracanie uwagi 
na urządzenia kanalizacyjne 
tj: sieć, studzienki, przepom-
pownie znajdujące się wo-
kół, czy „przypadkiem” nie 
dostają się do nich substan-
cje szkodliwe i trujące. Tytu-
łem wyjaśnienia:

polega na stworzeniu w 
oczyszczalni odpowiednich 
warunków tlenowo-beztle-
nowych w celu biologiczne-
go usunięcia ze ścieków za-
nieczyszczeń organicznych 

oraz związków biogennych 
(azotu i fosforu) na drodze 
defosfatacji (strefa beztle-
nowa), denitryfikacji (stre-
fa niedotleniona) i nitryfika-
cji (strefa tlenowa). Podsta-
wowym założeniem dla uzy-
skania efektywności oczysz-
czania ścieków jest zapew-
nienie warunków, w których 
osad czynny będzie podle-
gał stałym naprzemiennym 
zmianom warunków środo-
wiskowych od beztlenowych 
do tlenowych.

Osad czynny 

jest żywą zawiesiną bakterii 
heterotroficznych i pierwot-
niaków. Jest to kłaczkowata 
zawiesina zawierająca mi-
kroorganizmy zdolne do pro-
wadzenia utleniania związ-
ków organicznych, nitryfika-
cji, denitryfikacji lub wykazu-
jących zdolność do nadmier-
nego kumulowania fosforu. 

Oczyszczanie ścieków     
z udziałem 

osadu czynnego 

polega na biosorpcji, a na-
stępnie na utlenianiu lub re-
dukcji zanieczyszczeń przez 
mikroorganizmy. Podstawo-
wą rolą osadu czynnego w 
procesie oczyszczania ście-
ków jest wytwarzanie przez 

występujące w nim bakte-
rie bardzo licznych enzy-
mów, które są katalizatorami 
wszelkich przemian, jakim 
podlegają związki chemicz-
ne zawarte w ściekach, dla-
tego ważna jest wysoka ak-
tywność enzymatyczna bak-
terii. Związki toksyczne ha-
mują ich aktywność lub zabi-
jają, ograniczając jednocze-
śnie ich zdolność do oczysz-
czania ścieków!
Takie zdarzenie miało miej-
sce w naszej oczyszczalni. 
W skrócie: żywe kultury bak-
terii stanowiące osad czyn-
ny zostały zatrute, martwe 
gnijąc wydzielały bardzo nie-
przyjemny odór i oczywiście 
nie oczyszczały napływają-
cych ścieków surowych.
Proces odbudowy osadu 
czynnego jest drogi i długo-
trwały. Dlatego też odnosząc 
się do mądrości mieszkań-
ców, mamy nadzieję, że sy-
tuacja się nie powtórzy. 
Apel ten dotyczy także stu-
dzienek kanalizacyjnych i 
sieci, z prośbą o nie robienie 
sobie z nich śmietnika i po-
zbywania się w ten sposób 
rzeczy niepotrzebnych. Za-
tyka to sieci, palą się pom-
py w przepompowniach, 
a wszystko generuje duże 
koszty utrzymania kanaliza-
cji, co oczywiście przeno-
si się na wspomniany powy-
żej koszt oczyszczenia 1m3 
ścieków.

Irena Fus

SKRAJNA LEKKOMYŚLNOŚĆ CZY 
ZŁOŚLIWOŚĆ?

Oczyszczenie ścieków 
komunalnych

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których 
przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń. Nowe kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł,
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
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ROZDANO ŻYWNOŚĆ 
Z BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku          
Dolnym w dniu 8 października 2015r. zajmował się dys-
trybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym – Podprogram 2015.

Żywność w postaci: mleka – 1400 l, groszku z marchew-
ką – 140 kg, ryżu – 700 kg, oleju rzepakowego – 350 l, 
makaronu świderki – 350 kg, kaszy jęczmiennej – 350 kg, 
koncentratu pomidorowego – 112 kg, mielonki wieprzo-
wej – 560 kg, klopsików w sosie pomidorowym – 297,50 
kg, dżemu truskawkowego – 273 kg, cukru – 1050 kg, 
sera topionego – 210 kg oraz soku jabłkowego – 700 l - 
łącznie 6492,50 kg, rozdana została rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosow-
ne zaświadczenia potwierdzające ich dochody.

Wartość żywności wyniosła 18 123,63 zł. Pomoc ta w 
znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zaku-
pu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym informuje, że od 1 
września 2015r. przyjmuje 
wnioski o ustalenie prawa 
do zasiłku rodzinnego na 
nowy okres zasiłkowy, któ-
ry trwa od 1 listopada 2015r. 
do 31 października 2016r.

W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o zasiłek rodzinny 
lub specjalny zasiłek opiekuń-
czy złożyła poprawnie wypeł-
niony wniosek wraz z komple-
tem dokumentów do dnia 30 
września 2015r., ustalenie pra-
wa do świadczeń oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad nastąpi do 
dnia 30 listopada 2015r.

Jeśli wniosek wpłynie w paź-
dzierniku lub listopadzie, usta-
lenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za mie-
siąc listopad nastąpi do dnia 
31 grudnia 2015r.
Podstawą obliczenia dochodu 
uprawniającego do zasiłku ro-
dzinnego i specjalnego zasił-
ku opiekuńczego na okres za-
siłkowy 2015/2016 są docho-
dy za rok 2014 z uwzględnie-
niem dochodów utraconych i 
uzyskanych. 
Od nowego okresu zasiłko-
wego 2015/2016 zmienia się 
kwota kryterium dochodo-
wego oraz kwoty niektórych 
świadczeń (tabela obok). 

TRWA NOWY OKRES 
ZASIŁKOWY  

KRYTERIUM DOCHODOWE 

obowiązujące od 1 listopada 2015r. 
 ZASIŁEK RODZINNY 

a. miesięczny dochód nie może przekroczyć na jednego członka rodziny kwoty 674,00 zł, 

b. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne miesięczny dochód na jednego członka 
rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł 

  

 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

miesięczny dochód nie może przekroczyć kwoty 1 922,00 zł na jednego członka rodziny 

  

 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł 

  

NOWE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

obowiązujące od 1 listopada 2015r. 
  

Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia 
 

ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI 
  

zasiłek rodzinny 89,00 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

118,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 18 roku życia 

129,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 21 roku życia 

  

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
  

urodzenia dziecka 1 000,00 zł - jednorazowo 
  

opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania 
z urlopu 
wychowawczego 

400,00 zł miesięcznie 
  

samotnego 
wychowywania dziecka 

185,00 zł miesięcznie (nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie 
dzieci), 

  

265,00 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(nie więcej jednak niż 530,00 zł) 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do 
zasiłku rodzinnego 

  

kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawnego 

80,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 
roku 

  

rozpoczęcia 
roku szkolnego 

100,00 zł - raz w roku 
  

podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

105,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

63,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

  

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
  

świadczenie 
pielęgnacyjne 

1200,00 zł miesięcznie - od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. 

1300,00 zł miesięcznie – od dnia 1 stycznia 2016 r. 
  

specjalny 
zasiłek 
opiekuńczy 

520,00 zł miesięcznie 

  

  

zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł -miesięcznie 
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Rozdysponowanie środ-
ków w ramach funduszy 
sołeckich było głównym 
punktem zebrań wiejskich, 
jakie odbyły się we wrze-
śniu br. we wszystkich so-
łectwach gminy Grodzisko 
Dolne. 

Obecni na zebraniach wiej-
skich mieszkańcy w formie 
uchwały zadecydowali, na 
co w przyszłym roku prze-
znaczą środki przyznane 
przez radę gminy w ramach 
pieniędzy sołeckich. 
W sołectwie Chodaczów do 
rozdysponowania było 20 
290,75 zł. Mieszkańcy całą 
kwotę jednogłośnie prze-
znaczyli na położenie as-
faltu na drodze „Na Datę”. 
Jednomyślnie sołecki wnio-
sek przegłosowali także w 
Laszczynach, gdzie za kwo-
tę 16 383,50 zł., postanowio-
no wykonać dokumentację 
techniczną dotyczącą bu-
dowy chodników w tej miej-
scowości. Jedno zadanie 
do realizacji zgłosili również 
mieszkańcy sołectwa Pod-
lesie. Fundusz w wysokości 
14 524,19 zł., rozdysponują 
na przetarcie drogi „Od Kró-
la do remizy”. W Opaleni-

skach zadecydowano o spo-
żytkowaniu środków sołec-
kich na budowę boiska spor-
towego. Na ten cel przezna-
czono 13 015,18 zł. 
Na drogowe remonty sołec-
ki fundusz wykorzystają trzy 
kolejne sołectwa. Kontynu-
acja remontu drogi nr 116 
„Na Ciska” w technologii po-
dwójnego skropienia, a z po-
zostałej kwoty dokończenie 
remontu drogi nr 505 „Za ko-
ściołem” w technologii asfal-
towej – to pomysły miesz-
kańców Wólki Grodziskiej, 
którzy na ww. zadania prze-
znaczą 26 192, 04 zł. Z kolei 
w sołectwie Grodzisko Nowe 
kontynuacji ulegnie remont 

w technologii asfaltowej dro-
gi gminnej tzw. „Granicz-
nej”. Na ten cel mieszkań-
cy przeznaczą 26 946, 55 zł. 
W Grodzisku Górnym do po-
działu było 26 946,55 zł. W 
ramach tej kwoty sołectwo 
zamierza: położyć asfalt na 
drodze gminnej „Na Grzą-
dziela” na odcinku ok. 50-60 
metrów, wyremontować dro-
gę „Na Wikierę” oraz dostar-
czyć kamień na drogę „Na 
Sołka”.
Kilka propozycji podziału so-
łeckich pieniędzy zgłoszo-
no w sołectwie Zmysłówka. 
Kwotę 21 476,40 zł rozdzie-
lono na 3 zadania: wyko-
nanie oświetlenia parkingu 

obok kościoła w Zmysłówce, 
zakup kamienia na remont 
dróg gminnych w sołectwie 
oraz wykonanie asfaltu na 
drodze „Na Drążków” (kon-
tynuacja).
Dwa przedsięwzięcia sołec-
kimi środkami sfinansują w 
Grodzisku Dolnym. Położe-
nie asfaltu na drodze „Na 
krzaki” i zakup kamienia na 
naprawę dróg gminnych to 
kwota rzędu 26 946,55 zł. 
Takie same środki do roz-
dysponowania mają miesz-
kańcy sołectwa Grodzisko 
„Miasto”. Zadecydowano, 
aby pieniądze przeznaczyć 
na: bieżący remont asfalto-
wych dróg gminnych, zakup 
kamienia na drogi gminne, 
wykonanie bariery ochron-
nej przy drodze gminnej         
„Mokrzance” naprzeciwko p. 
Tadeusza Leji, a także po-
łożenie asfaltu na drodze 
gminnej „Na Różycką”. 
Przypomnijmy, że różnica 
w wysokości funduszu so-
łeckiego wynika ze wskaź-
ników. Środki dzielone są 
proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców zamieszkują-
cych dane sołectwo. 

MH

JAK PODZIELONO FUNDUSZ SOŁECKI 
NA 2016 ROK

ROLNIKU UWAŻAJ 
GDZIE KUPUJESZ 

PALIWO

W związku z informacja-
mi dotyczącymi przypadków 
oszustw w obrocie paliwami, 
Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi uczula rolników, którzy 
nabywają paliwa, aby kupowa-
li je tylko od sprawdzonych i 
wiarygodnych podmiotów.
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Wystarczyły kije, dobre 
buty i chęć do poruszania 
się. W sobotnie paździer-
nikowe popołudnie zalew 
„Czyste” w Grodzisku Dol-
nym opanowali entuzja-
ści aktywnych form po-
ruszania się. Bez wzglę-
du na wiek, płeć i kondy-
cję fizyczną, spora grup-
ka amatorów kijków wy-
startowała w II Grodziskim 
Rajdzie Nordic Walking 
„Krainą Łowców Renife-
rów”. Do pokonania było 5 
kilometrów.

W ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie Ko-
biety Gminy Grodzisko Dol-
ne projektu p.n. „Nordic Wal-
king” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich, po raz 
drugi zorganizowano w gmi-
nie rajd nordic walking. Za-

paleni kijkarze, których w 
gminie przybywa, ochoczo 
stawili się na starcie rajdu.
Uczestników powitała pani 
Katarzyna Mach – Wawrza-
szek – wiceprezes stowa-
rzyszenia. Instruktaż i roz-
grzewkę przeprowadziła 
pani Anna Łyczko – trener 
Polskiej Federacji Nordic 
Walking, a za obsługę tech-
niczną i przygotowanie tra-
sy odpowiedzialny był pan 
Waldemar Łyczko prowa-
dzący firmę SPORT +. Nie 
mogło też zabraknąć opieki 
medycznej, o którą zadba-
ła pani Danuta Grabowiec – 
radna i dyplomowana pielę-
gniarka NZOZ „ZDROWIE” 
w Grodzisku Dolnym.
Rajd rozpoczął się roz-
grzewką, a następnie grupa 
przemaszerowała wyzna-
czoną 5-kilometrową pętlą. 
Spacer tego dnia był bardzo 

przyjemny, bo i aura dopisa-
ła. Było słonecznie i ciepło. 
Uczestnicy z uśmiechami na 
twarzy spacerowali i podzi-
wiali piękną scenerię wokół 
zalewu „Czyste”. W masze-
rującej grupie nie zabrakło 
zaprzyjaźnionej ekipy leżaj-
skich „Włóczykijów”, senio-
rów zrzeszonych w ramach 
Wiejskich Klubów Senio-
ra, dzieci oraz mieszkańców 
gminy, którzy odpowiedzie-
li na zaproszenie organiza-
torów. O tym, że taka forma 
wypoczynku przeznaczona 
jest dla wszystkich, świad-
czy wiek jednej z uczestni-
czek – 84 lata.

Po przejściu 5 km zmęcze-
ni, ale szczęśliwi wrócili na 
miejsce zbiórki, gdzie cze-
kali pozostali uczestnicy 
spotkania. W ramach uro-
czystego podsumowania II 
Grodziskiego Rajdu Nordic 
Walking wręczono wszyst-
kim pamiątkowe dyplomy 
oraz przygotowano gorący 
poczęstunek: pieczone kieł-
baski, ciasto, gorącą kawę 
i herbatę. Były śpiewy przy 
akordeonie i zabawa do póź-
nych godzin wieczornych.

MR

Projekt dofinansowany ze 
środków Funduszu Inicjatyw  
Obywatelskich.

PAŹDZIERNIK POD ZNAKIEM NORDIC 
WALKING

W rozegranym w dniu 7 
października br. na łań-
cuckim stadionie Finale 
Wojewódzkim Turnieju Or-
lika o Puchar Premiera RP, 
dziewczęta z gimnazjum z 
Grodziska Dolnego, stanę-
ły na pierwszym stopniu 
podium.

Dziewczyny wykorzystały 
swoją szansę. Przebojowo 
przebrnęły przez sito elimi-

WALCZYŁY O OGÓLNOPOLSKĄ WYGRANĄ 
W WARSZAWIE
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nacji i z wielkimi nadziejami 
przystąpiły do rozgrywek w 
finale wojewódzkim. Ambit-
na gra i postawa na boisku 
przełożyła się na fantastycz-
ny wynik.
Zawodniczki z Grodziska 
Dolnego, okazały się najlep-
sze w województwie wśród 
dziewcząt starszych i re-
prezentowały Podkarpacie 
w ogólnopolskim finale, któ-
ry rozegrany został w dniach 
14 - 17 października na war-
szawskim Torwarze.
Do stolicy Polski zjecha-
li się najlepsi z najlepszych 
- 64 zespoły  z całej Polski. 
Rozgrywkom towarzyszyły 
ogromne emocje, bo i miej-
sce wyjątkowe i stawka wy-
soka. 
Gimnazjalistki z Grodziska 
Dolnego swoje pierwsze 
mecze rozegrały w czwar-

tek. Jak komentuje trener 
drużyny, Tomasz Sołek - to 
były bardzo wyrównane me-
cze. Dziewczynom nie bra-
kowało umiejętności, lecz 
odrobiny szczęścia. 
Zdobyte punkty pozwoli-
ły ostatecznie na zajęcie 13 
miejsca w klasyfikacji końco-

wej, na 16 drużyn w tej kate-
gorii wiekowej. Z tak presti-
żowego turnieju dziewczyny 
prócz nowych doświadczeń 
przywiozły sportowe stroje. 
Skład drużyny: Burszta 
Aneta, Chamik Martyna, Ry-
dzik Anna, Szałapska Brygi-
da, Trojnar Klaudia, Wojty-

na Zuzanna, Żak Zuzanna, 
Kisiel Aleksandra, Mazurek 
Sandra, Chmura Paulina.

Całej drużynie i trenero-
wi p. Tomaszowi Sołkowi  
serdecznie gratulujemy!

MH

W niedzielne popołudnie, 
11 października bieżącego 
roku, odbył się już kolejny 
„Jesienny piknik rodzin-
ny” pod patronatem Pod-
karpackiej Izby Rolniczej. 
Mimo prawie zimowych 
warunków, pod grzybkiem 
zebrało się wiele osób. 

Organizatorzy przygotowa-
li mnóstwo ciekawych atrak-
cji, m.in. występy artystycz-
ne. Jako pierwszy zaprezen-
tował się Zespół Śpiewa-
czo – Obrzędowy „Brzoza-
ki”, następnie Martyna Burek 
dała koncert gry na pianinie. 
W dalszej części wystąpi-
ły Magdalena Mach, Nata-
lia Misztal i Paulina Ślanda 
z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym, któ-
re zaśpiewały utwory zna-
nych piosenkarzy. Część ar-
tystyczną zakończyła absol-
wentka naszej szkoły- Wik-
toria Tysz.
Na piknikowiczów czeka-
ło wiele ciekawych atrak-
cji. Można było pomalować 

sobie twarz, pobawić się 
na placu zabaw oraz wziąć 
udział w konkursie na ku-
kiełki owocowo-warzywne. 
Strażacy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej zaprezentowa-
li sprzęt ratowniczo – gaśni-
czy, z pianą gaśniczą włącz-
nie. Jak zawsze można było 
zjeść coś smacznego i miło 
spędzić czas przy ognisku.

Paweł Matuszek

PIKNIKOWA NIEDZIELA W WÓLCE
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13 października br. w Dwor-
ku Starościańskim w Leżaj-
sku nastąpiło podsumowa-
nie młodzieżowych rozgry-
wek w piłce nożnej dziew-
cząt i chłopców w powiecie 
leżajskim w ramach Ligii 
Powiatowej – Sezon 2015. 
Ogłoszono wyniki rozgry-
wek i rozdano pamiątko-
we puchary oraz nagrody 
dla wszystkich drużyn bio-
rących udział w rozgryw-
kach.

Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, organizatorzy 
rozgrywek piłkarskich, zapro-
szeni goście oraz przedsta-
wiciele i reprezentacje dru-
żyn biorących udział w let-
nich rozgrywkach piłkarskich.
W spotkaniu, które poprowa-
dziła pani Katarzyna Mach – 
Wawrzaszek dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dol-
nym uczestniczyło ponad 70 
osób. Puchary za miejsca I 
- III oraz pamiątkowe nagro-
dy i dyplomy dla wszystkich 
uczestników rozgrywek, wrę-
czali: pan Marek Śliż - sta-
rosta leżajski, pan Zdzisław 
Leśko - wicestarosta leżajski, 
pan Jerzy Paul - burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzy-
na, pan Arkadiusz Telka - za-
stępca wójta gminy Grodzi-
sko Dolne, pani Małgorza-
ta Walania - w imieniu wójta 
gminy Leżajsk oraz Zbigniew 
Śliwa - prezes Powiatowego 
Zrzeszenia Zespołów Spor-
towych w Leżajsku, organi-
zator letnich rozgrywek po-
wiatowych 2015.
Liga Powiatowa rozgrywa-
na w 2015r. to kontynuacja 
kolejnych edycji, które roz-
grywane były od roku 2001: 
XIII edycja młodzików, XV 
edycja trampkarzy, XI edy-
cja juniorek. Liga prowadzo-
na była systemem wiosna 
– jesień, mecze rozgrywa-
ne były systemem „każdy z 
każdym”. Wiosenne mecze 

wyłoniły lidera i układ tabe-
li oraz uczestników turniejów 
finałowych rozgrywanych w 
okresie jesiennym.
W rozgrywkach Ligi Powia-
towej 2015 brały udział dru-
żyny młodzieżowe reprezen-
tujące poszczególne szkoły i 
kluby sportowe z terenu po-
wiatu leżajskiego oraz dru-
żyny reprezentujące gminę 
Tryńcza i WKS „Górnovia” w 
Górnie. W sezonie 2015 do 
udziału w rozgrywkach zo-
stało zgłoszonych 20 drużyn 
dziewcząt i chłopców (junior-
ki – 5 drużyn, młodzicy – 9 
drużyn, trampkarze – 6 dru-
żyn), ponad 350 zawodni-
ków i zawodniczek.
Rozgrywki tradycyjnie były 
zorganizowane przez Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespo-
łów Sportowych w Leżajsku 
oraz Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Le-
żajskiego, Gminy Leżajsk, 
Gminy Grodzisko Dolne, 
Smak Eko Sp. z o.o. Górno 
oraz MAAW SPORT w Le-
żajsku jak również zaanga-
żowaniu społecznemu wie-
lu osób.
Zwycięskim drużynom gra-
tulujemy, pokonanym życzy-
my lepszych wyników w ko-
lejnych rozgrywkach, nato-
miast opiekunom wytrwało-
ści w przekazywaniu posia-
danej wiedzy młodym adep-
tom sportu.

Z. Śliwa

POWIATOWE PODSUMOWANIA
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Stało się już normą, 
że wiele wydarzeń, ale                
również osób i rzeczy ma 
swoje święto zapisane w 
kalendarzu. 

Tak też jest z naszym po-
spolitym ziemniakiem, cho-
ciaż tak naprawdę jest on 
emigrantem z Ameryki Po-
łudniowej, a do Polski dotarł 
za sprawą króla Jana III So-
bieskiego w związku z wy-
prawą wiedeńską. To tyle ty-
tułem wstępu. 
Ziemniak świętuje zatem 
swój dzień 23 września. By 
docenić rolę ziemniaka w 
naszym codziennym jadło-
spisie Ośrodek Kultury w 
Grodzisku Dolnym zorgani-
zował w czwartkowe popołu-
dnie 24 września Piknik Je-
sienny z ziemniakiem w roli 
głównej. 

Na spotkanie integracyjne 
pokoleń przybyli najmłodsi i 
starsze dzieci uczęszczają-
ce na zajęcia pozalekcyjne 
w Ośrodku Kultury, rodzice 
oraz seniorzy z Klubów Se-
niora w Grodzisku Dolnym i 
Grodzisku Górnym.
Na początek wszyscy zasie-
dli wkoło przy ognisku, na 
którym pieczono kiełbaski, a 
później ziemniaki w folii. Po-
sileni kiełbaskami i słodko-
ściami, zażywając świeże-
go powietrza, wszyscy wy-
słuchali koncertu w wyko-
naniu dziewczyn z młodszej 
grupy wokalnej działającej w 
Ośrodku Kultury. Następnie 
przyszła pora na podsumo-
wanie konkursu na „Ziem-
niaka – Cudaka”. 
Jak się okazało udział dzieci 
w konkursie był bardzo licz-
ny, a i przyniesione przez nie 

ziemniaki zachwycały swo-
ją formą. Niektóre ziemnia-
ki przeobraziły się wręcz w 
artystyczne cuda. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni i otrzymali upo-
minki rzeczowe.
Potem przyszła pora na tań-
ce z przebieraniem i inne 
grupowe zabawy przy muzy-
ce. Cały plac za budynkiem 
Ośrodka Kultury (wraz z pia-
skownicą) stał się tego po-
południa placem zabaw.
Zmęczeni nieco zabawą, 
wszyscy zasiedli znów przy 
ognisku, by spożyć upie-
czone, pyszne ziemniaczki. 
Były też inne zabawy i kon-
kursy ziemniaczane wprost 
oblegane przez dzieci.
Spotkanie to było bardzo 
udane dzięki pięknej pogo-
dzie, miłej zabawowej at-
mosferze i aż żal było się 
wszystkim rozstawać, gdy 
zaczął zapadać zmrok.

M. Burda-Król

ZIEMNIACZANE 
ŚWIĘTO JESIENIĄ

Snują się dymy z ogniska
wstęgą szeroką i jasną,
powłóczą spragnioną ziemię
ochronnym płaszczem nim zgasną.

Płoną badyle i trawy
wyrwane wcześniej z poletek,
Dojrzałe w sadach owoce
zwiastują wchodzącą jesień.

Już wkrótce będą wykopki,
wyruszą w pole kombajny.
Wykopią dorodne pyry.
Zbiór, owszem, będzie wydajny.

Pofruną kluczem żurawie
w odległe i ciepłe państwa.
Przyniosą chłodne powietrze
wiatry z północnych krańców.

Pokryją się drzewa z listowiem
brązem, czerwienią i złotem,
co z biegiem czasu opadnie
ścieląc się gęsto pod nogi.

Zostaną nagie konary
mówiąc, że to już listopad.
Popłyną modlitwy za zmarłych
i światła zapłoną na grobach.

A potem nastanie cisza:
złowroga lub zbawcza nim minie.
Na grudzień czekać będziemy.
Ten miesiąc przyniesie nam zimę.

M. Burda-Król

wrzesień 2015
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W dniu 17 września 2015 
roku uczniowie SSP w Wól-
ce Grodziskiej - klasy IV, V, 
VI, wspólnie z wychowaw-
cami  wyjechali na szkolny 
rajd rowerowy do Julina w 
ramach projektu „ABC wy-
chowania”. Była to fajna 
odskocznia od obowiązków 
szkolnych, podczas której 
można równie miło i cieka-
wie spędzić wolny czas. 

To już kolejna wspólnie zor-
ganizowana wyprawa i 
mamy nadzieję, że nie ostat-
nia. Wyruszono spod szkoły 
siadając na rowery, a siły do-
dawała znakomita pogoda. 

Po przyjeździe rozpalono 
ognisko. Podczas wspólne-
go posiłku rozmawiano na te-
mat właściwego zachowania 
się w lesie, następnie udano 
się na boisko pograć w piłkę. 
Był czas również na szkolne 
i indywidualne fotki pod ulu-
bionym drzewem. Jak zwy-
kle podczas takich spotkań, 
czas bardzo szybko minął i 
trzeba było udać się w dro-
gę powrotną. Wracając,  po-
mimo zmęczenia związane-
go z wielkim upałem słychać 
było głosy, kiedy następny 
rajd. Mamy nadzieję, że już 
niedługo.

Halina Buszta

ROWEROWY RAJD 
DO JULINA

Korzystając z uroków je-
sieni i pięknej słonecznej 
pogody, w dniu 6 paździer-
nika br., podopieczni ORW 
w Laszczynach wraz z ro-
dzicami i opiekunami wy-
brali się na wycieczkę do 
Zamościa. 

W programie znalazło się 
zwiedzanie ZOO oraz Mu-
zeum Fortyfikacji i Broni w 
Zamościu. Zwieńczeniem 
wyjazdu był spacer po rene-
sansowym rynku.

ORW

PODOPIECZNI ORW 
ZWIEDZILI ZAMOŚĆ

We wrześniu Ośrodek Re-
walidacyjno-Wychowaw-
czy w Laszczynach odwie-
dzili aktorzy Agencji Arty-
stycznej Art.-Metanoia z 
Krakowa.

Grupa zaprezentowała in-
scenizację „Piraci”. Atmos-
fera podczas przedstawie-
nia była zabawna i sprawiła 
uczestnikom wiele radości.

ORW

ARTYŚCI DZIECIOM
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Jak co roku, tradycyjnie 
odbyła się już XVII Sparta-
kiada Sportowa Środowi-
skowych Domów Samopo-
mocy Województwa Pod-
karpackiego. Gospoda-
rzem imprezy był ŚDS im. 
Ks. Józefa Kłosa w Ciesza-
nowie. Zawody miały miej-
sce 1 października 2015r. w 
Przygranicznym Centrum 
Kultury i Sportu „WĘDRO-
WIEC” w Cieszanowie.

Po oficjalnych przemowach 
oraz części artystycznej od-
śpiewano hymn państwowy, 
odmówiono wspólną modli-
twę i Ślubowanie Olimpij-
skie – po czym spartakia-
da została oficjalnie otwar-
ta. O randze oraz wyjątko-
wym charakterze tego wy-
darzenia świadczyła fre-
kwencja uczestników, któ-
rzy licznie przybyli, by przy 
blasku symbolicznego „zni-
cza olimpijskiego” wziąć 
udział w rozgrywkach spor-
towych. Do udziału w zawo-
dach zaproszono przedsta-
wicieli wszystkich ŚDS-ów z 
terenu naszego wojewódz-
twa. W sumie 63 ośrodki, 
wśród których i nasz ośro-
dek - ŚDS Laszczyny z filią 

w Zmysłówce.
Nasze placówki reprezen-
towało pięciu zawodników: 
Dariusz, Małgorzata, Wio-
letta, Zbigniew oraz Łukasz, 
którzy zmierzyli się w pię-
ciu konkurencjach indywidu-
alnych i jednej grupowej (tj. 
rzut piłką tenisową do celu, 
rzut do kosza, bieg slalo-
mem z piłką, strzały i rzuty 
do bramki oraz przeciąga-
nie liny.)
Zawody zakończyły się du-
żym sukcesem dla pani Mał-
gorzaty Danak, która to za-
jęła 2. miejsce i tym sa-
mym zdobyła srebrny me-
dal w rzucie piłką do bram-
ki. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć specjalnej kon-

kurencji niespodzianki dla     
VIP-ów. Sprawnie przygoto-
wana organizacja, smacz-
ne zaplecze kulinarne, licz-
na grupa wolontariuszy – to 
atuty jakimi mogli pochwalić 
się organizatorzy.
Po zakończonych rozgryw-
kach drużyna otrzymała pu-
char, dyplom oraz upomin-
ki rzeczowe. Kolejna edycja 
spartakiady okazała się suk-
cesem i tylko potwierdza to 
sens organizowania takich 
imprez.
Celem XVII Spartakiady 
Sportowej Środowiskowych 
Domów Samopomocy Wo-
jewództwa Podkarpackie-
go było: rozpowszechnie-
nie sportu osób niepełno-

sprawnych, zwiększenie ak-
tywności ruchowej oraz pro-
mowanie zdrowego sposo-
bu spędzania czasu wol-
nego, pokonywanie barier i 
swoich słabości poprzez ry-
walizację fair-play, integra-
cja osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym, 
umacnianie więzi i przyjaź-
ni wśród uczestników spar-
takiady oraz zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych. 
Patronat nad imprezą obję-
li: Wojewoda Podkarpacki 
Małgorzata Chomycz-Śmi-
gielska oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Cieszanów Zdzi-
sław Zadworny.

J.M.

„TAM GDZIE NIE MA WALKI NIE MA SIŁY”

Uczestnicy ŚDS w Laszczy-
nach brali udział w projek-
cie pod nazwą „Program           
aktywizacji społecznej w po-
wiecie leżajskim”. 

W ramach tego projektu pod-
opieczni uczestniczyli w zaję-
ciach z panią psycholog. Pro-
wadzono także warsztaty te-
rapeutyczne z wyszywania 
włóczką, ozdabiania przed-
miotów (szkatułki, tace, butel-
ki itp.) metodą decoupage, ro-
bienia biżuterii z modeliny, wy-
platania koszyków ze sznur-
ka, czy wykonywania kwiatów 
z bibuły. 

Umiejętności które podopiecz-
ni nabyli podczas warszta-
tów zostaną wykorzystane 
do   tworzenia nowych prac w 
ośrodku.
Na zakończenie projektu zo-
stał zorganizowany turnus re-
habilitacyjno-rekreacyjny dla 
10-ciu osób w Zakopanem. 
Podczas pobytu grupa korzy-
stała z zabiegów rehabilitacyj-
nych. Zorganizowane zosta-
ły również cztery wycieczki: 
nad Morskie Oko, wędrówka 
„Szlakiem Papieskim” (Guba-
łówka, Sanktuarium na Krzep-
tówkach), spacer Doliną Ko-
ścieliska oraz przejazd brycz-

kami do Doliny Białego na de-
gustację serów owczych w 
Bacówce.
W wolnych chwilach uczestni-
cy zwiedzali Zakopane (Kru-
pówki, skocznie itp.). Na za-
kończenie turnusu zorgani-
zowano ognisko z kapelą gó-

ralską, pieczeniem kiełbasy i 
przyśpiewkami. Wyjazd został 
sfinansowany przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Leżajsku w ramach pro-
jektu Unii Europejskiej.

J.M.

PROJEKT ZAKOPANE
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Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Świl-
czy z siedzibą w Trzcianie 
przeżywało w dniach 17 – 
18 października prawdziwe 
oblężenie. Zjechały się tu-
taj bowiem zespoły ludo-
we i taneczne z całej nie-
mal Polski, by pod czujnym 
okiem jurorów startować w 
31 Ogólnopolskim Konkur-
sie Tradycyjnego Tańca Lu-
dowego. 

Celem konkursu jest prezen-
tacja tradycyjnych tańców 
ludowych charakterystycz-
nych dla poszczególnych 
wsi, powiatów czy regionów 
etnograficznych.
W grupie dorosłych wyko-
nawców ocenie podlegają: 
tańce tańczone powszech-
nie, tańce obrzędowe i tańce 
– zabawy, np. „Żyd” czy „Ta-
niec z miotłą”. W tym roku 
do konkursu stanęło łącznie 

9 par tanecznych oraz 19 
grup prezentujących się w 
tańcach zespołowych. W tej 
liczbie znaleźli się również 
nasi tancerze: Marta Piasec-
ka i Józef Kuras oraz 5 par 
tanecznych reprezentują-
cych Zespół „Grodziszczo-
ki”. „Grodziszczoki” pokaza-
ły tym razem tańce obrzędo-

we związane z widowiskiem 
„Miodobranie”, a konkretnie 
z zakupem miodu na wese-
le. Tańce poprzedził zatem 
krótki fragment tego widowi-
ska. Mimo starań tancerzy 
i bardzo dobrego występu, 
„Grodziszczoki” nie stanęły 
na podium. Wiele szczęścia 
mieli natomiast tancerze z 

pary indywidualnej: Mar-
ta Piasecka i Józef Kuras. 
Ich występ z krakowiakiem, 
oberkiem i polką w lewo ugi-
naną przypadł do gustu juro-
rów, którzy przyznali tej pa-
rze III miejsce. 
Tancerzom towarzyszy-
ła oczywiście rodzima ka-
pela ludowa i im też należą 
się brawa, że dobrze zagrali. 
Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy ciekawych występów.

M.Burda-Król

ECHA Z TANECZNEGO KONKURSU 
W TRZCIANIE
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Ćwiek Monika, „10 niesa-
mowitych przygód Neli”,           
National Geographic 2014

Nela to najmłodsza reporterka 
świata. Dziewczynka w wieku 
ośmiu lat wydała książkę „10 
niesamowitych przygód Neli”, 
w której opisuje swoje przy-
gody podróżnicze. Nela od-
wiedziła wiele krajów świata - 
m.in. Etiopię, Zanzibar, Tajlan-

dię, Kambodżę, Malezję, Indo-
nezję, Peru oraz Chile. Prowa-
dzi w TVP program „Nela Mała 
Reporterka”, prezentując swo-
im rówieśnikom ciekawostki z 
całego świata. Jej idolem jest 
Steve Irwin - podróżnik, przy-
rodnik i prezenter programów 
podróżniczych.
Gdy miałam pięć lat, zaczę-
łam podróżować po świecie i 
nagrywać filmy. Moim idolem 
jest Steve Irwin i pragnę zo-
stać prezenterką-podróżnicz-
ką. Byłam w wielu ciekawych 
krajach na różnych kontynen-
tach. 
Zapraszam cię w niezapo-
mnianą podróż. Opowiem 
o pięknych miejscach, któ-
re poznałam, i o fascynują-
cych zwierzętach, które zoba-
czyłam. Świat jest cudowny i 
oczami wyobraźni możesz po-
dróżować ze mną oraz prze-
żywać wspaniałe przygody!

David G. Williamson „Polski 
ruch oporu 1939-1947”, Re-
bis 2015

Po klęsce we wrześniu 1939r. 
na ziemiach polskich szybko 
powstała sieć organizacji bo-
jowych, które nierzadko miały 
sprzeczne cele. Ich działalność 

obejmowała sabotaż, szpiego-
stwo, propagandę, egzekucje, 
akcje zbrojne i wojnę party-
zancką. Także zwykli obywate-
le, którzy oficjalnie nie należe-
li do tajnych komórek, w życiu 
codziennym na najrozmaitsze 
sposoby stawiali opór wobec 
okupantów. Kulminacją działań 
było powstanie warszawskie, 
podczas którego polska armia 
podziemna z niezwykłą deter-
minacją walczyła z przeważa-
jącymi siłami niemieckimi. 
Wiele osób wie, że Polacy 
opór stawiali Hitlerowi pod-
czas powstania warszawskie-
go w 1944 roku, ale mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
formacje polskiego podziemia 
niepodległościowego stanowi-
ły największą tego typu grupę 
w okupowanej Europie. 

Krystyna Mirek „Szczęśli-
wy dom”, Filia 2015

Dom Heleny i Jana, położony 
na przedmieściach Krakowa, 
otoczony jabłoniowym sadem 
jest bezpieczną przystanią, 
do której zawsze mogą wró-
cić ich cztery, dorosłe córki. 
Każda z czterech córek, Ma-
ryla, Gabrysia, Julia i Aniela 
może w każdej chwili schro-
nić się w jego przytulnym 
wnętrzu. Maryla to samot-
na czterdziestolatka, mama 
dwóch chłopców, którzy pilnie 
potrzebują męskiej ręki. Ga-
brysia stara się o dziecko, za 
wszelką cenę. Julia to młoda 
właścicielka przychodni we-

terynaryjnej. Jej narzeczo-
ny jest idealny, a rodzina kibi-
cuje ich szczęściu. Ale czy to 
faktycznie miłość życia Julii? 
Anielka, najmłodsza z córek, 
samotnie wychowuje córecz-
kę. Nikomu nie zdradziła, kto 
jest ojcem jej dziecka. Zamie-
rza być szczęśliwą singielką i 
odrzuca wszelkie propozycje 
spotkań z mężczyznami.
Jan, dżentelmen starej daty, 
właściciel małej księgar-
ni stworzył piękny dom. Dla 
ukochanej żony i córek. Ale 
po latach widzi, że coś się w 
tym pięknym planie nie zga-
dza. Dzieci, które wyrosły w 
tak niezwykłej atmosferze nie 
potrafią dobrze ułożyć sobie 
życia. Córki błądzą i wciąż 
podejmują złe decyzje. Dla-
czego? Czterdziesta roczni-
ca ślubu zbliża się wielkimi 
krokami. Uroczystość, która 
miała być wielkim, radosnym 
wydarzeniem zmieni życie 
wszystkich członków rodziny. 
Bywa, że tajemnice z prze-
szłości nie dają o sobie zapo-
mnieć i kładą się długim cie-
niem na życiu całej rodziny. 

Anna Klejzerowicz „Medalion 
z bursztynem”, Filia 2015

Współczesny Gdańsk. Pod-
czas remontu domu po bab-

ce Ewa znajduje ukrytą koper-
tę, a w niej stary naszyjnik z 
bursztynem oraz… tajemniczy 
list. I nagle jej świat całkowicie 
się zmienia. Kobieta musi od-
naleźć swoje korzenie, nie wie-
dząc, kim tak naprawdę jest  
sama, jej zamknięta w sobie 
matka, ich przodkowie. Nie wie 
jeszcze, że nie tylko o rodzinną 
przeszłość tu chodzi, lecz tak-
że o zbrodnię, a zagrożenie jest 
wciąż realne…
Medalion z bursztynem to fa-
scynująca powieść kryminal-
na z wątkiem historycznym, ro-
dzinnym oraz obyczajowym. To 
opowieść o przeszłości, która 
nie daje o sobie zapomnieć.

Dorota Sumińska, „Dlaczego 
oczy kota świecą w nocy? I 
inne sekrety świata zwierząt”, 

Wydawnictwo Literackie 2015

Dlaczego pies macha ogonem, 
a komary gryzą? Po co jeżo-
wi kolce, a słoniowi trąba? Dla-
czego jaszczurka gubi ogon? 
Czy kot zawsze spada na cztery 
łapy? Ile kropek ma biedronka? 
A gdzie raki zimują? Udzielenie 
odpowiedzi na te pytania wca-
le nie jest prostą sprawą. Tajem-
nice zwierząt, tych dużych i ma-
łych, biegających, pełzających, 
pływających i skrzydlatych, od-
kryje sławna lekarz weterynarii 
Dorota Sumińska.
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Dnia 2 października 2015 
roku dzieci, uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzi-
ce Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach udali się na 
niesamowitą wycieczkę do 
Jarosławia celem zwiedze-
nia Koszar wojskowych w 
Jarosławiu. 

Dzień otwarty Koszar był po-
łączony ze Świętem Patro-
na Powiatu Jarosławskiego 
Świętego Michała Archanioła. 
Jednakże punktem poprze-
dzającym nasz cel było zwie-
dzenie Opactwa Sióstr Bene-
dyktynek w Jarosławiu, gdzie 
pod okiem przewodnika zwie-
dziliśmy całe opactwo, chór, 
czarną kaplicę, jak również 
piękne wystawy poświęcone 
życiu nie tylko naszego Pa-
pieża Jana Pawła II, ale także 
Papieża Benedykta XVI oraz 
Papieża Franciszka. Następ-
nie udaliśmy się do punktu ra-
diowego Radia FARA, gdzie 
dowiedzieliśmy się jak tworzy 

się audycję radiową. Obejrze-
liśmy studio nagrań oraz sami 
nagraliśmy pozdrowienia   dla 
mieszkańców wsi Laszczyny, 
które tego samego dnia moż-
na było usłyszeć w radiu. 
Po tych przeżyciach udali-
śmy się do długo oczekiwa-
nych Koszar, gdzie dostali-
śmy opiekuna grupy, którym 
był żołnierz tejże jednostki. 
Pod przewodnictwem nasze-
go opiekuna wybraliśmy się 
na zwiedzanie jednostki woj-

skowej i oglądanie sprzętu 
wojskowego jakimi były czoł-
gi, samochody, wyrzutnie po-
cisków, stacja meteorologicz-
na, stacja medyczna i ra-
diowa, które to każda z nich 
umieszczona była w osob-
nych samochodach wojsko-
wych i wiele innych cieka-
wych sprzętów. Obejrzeliśmy 
również samochód i motor 
policyjny oraz wóz strażacki. 
O godzinie 12 w południe od-
była się oficjalna zbiórka żoł-

nierzy na placu głównym jed-
nostki oraz apel otwierający 
obchody. Mieliśmy również 
okazję uczestniczyć w kon-
cercie Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej zwa-
nych również „Podhalańczy-
kami”, którzy dali niesamo-
wity popis swoich umiejętno-
ści nie tylko w grze na róż-
nych instrumentach, ale także 
w tańcu. Obejrzeliśmy też po-
kaz wykonany przez specjal-
nie zaproszoną grupę przed-
stawiającą inscenizację ataku 
zbrojnego „grupy przestęp-
czej” na patrol wojskowy.
Atrakcjom nie było końca. 
Próbowaliśmy wielu przy-
smaków wojskowych takich 
jak „grochówka”, „gulasz” 
oraz kiełbaska z grilla, które 
wszystkim bardzo smakowa-
ły. To była bardzo udana wy-
prawa. 
Serdecznie dziękujemy za 
zaproszenie na to        szcze-
gólne wydarzenie Państwu 
Bogdanowi i Małgorzacie 
Salwachom.

W. Niemiec

DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR

Dnia 9 października 2015r. 
w Zespole Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym odbył się dru-
gi etap Międzyszkolnego 
Konkursu Krajoznawczego 
o Niemczech pn. „Deutsch-
land unser Nachbarland”. 

W konkursie wzięli udział gim-
nazjaliści z Zespołu Szkół im. 
A. Mickiewicza w Żołyni wraz 
z p. Martą Hryniewską, z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym wraz 
z p. Jadwigą Chmurą oraz z 
Zespołu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym wraz z p. Małgorzatą 
Bieńkowską. 
Konkurs został zorganizo-
wany z okazji Europejskiego 
Dnia Języków Obcych. Miał 
on na celu pogłębienie wie-
dzy dotyczącej Niemiec, roz-
budzenie wśród uczniów za-

interesowań językiem nie-
mieckim oraz podniesienie 
poziomu umiejętności języ-
kowych. W pierwszym etapie 
konkursu wzięło udział ponad 
100 uczniów z wyżej wymie-
nionych szkół. Do następne-
go etapu zostało zakwalifiko-
wanych dziewięciu uczniów, 
po trzech najlepszych z każ-
dej szkoły.
Wyniki konkursu przedstawia-
ją się następująco:
• I miejsce – Agnieszka 

Leja z Żołyni
• II miejsce – Krystian Lo-

renc oraz Kornel Natoń-
ski z Żołyni

• III miejsce – Miłosz Pelc z 
Grodziska Górnego oraz 
Mateusz Rydzik z Grodzi-
ska Dolnego

Pozostałe miejsca zajęli: Ilo-
na Foryt z Grodziska Gór-
nego, Tomasz Chmielecki z 
Grodziska Dolnego, Dawid 

Chmura z Grodziska Górne-
go oraz Szymon Stelmarczyk 
z Grodziska Dolnego.
Duże zainteresowanie i wy-
soki oraz wyrównany po-
ziom przygotowania wszyst-
kich uczniów świadczy tylko 
o tym, że język niemiecki cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem wśród młodzieży gim-
nazjalnej. Należy uznać to za 
przejaw dojrzałości uczniów, 
którzy zdają sobie sprawę z 
bliskości granicy polsko-nie-

mieckiej oraz konieczności 
władania w dniu dzisiejszym 
co najmniej dwoma językami 
obcymi. 
Atrakcyjne nagrody dla 
uczestników konkursu ufun-
dował Instytut Goethego z 
Krakowa. Dzięki nim ucznio-
wie zostali zmotywowani do 
dalszej pracy oraz przyznali, 
że ich wysiłek włożony w na-
ukę został wspaniale nagro-
dzony. 

Małgorzata Bieńkowska

KONKURS KRAJOZNAWCZY O NIEMCZECH 
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W piątek 25 września w Ze-
spole Szkół, Szkole Pod-
stawowej im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym obchodzono Eu-
ropejski Dzień Języków. 
Jego idea zrodziła się z 
inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej podczas Europej-
skiego Roku Języków w 
2001 roku. Głównym za-
łożeniem tego święta jest 
promowanie bogactwa 
kulturowego Europy oraz 
motywowanie do nauki ję-
zyków obcych niezależnie 
od wieku.

Uczniowie szkoły podsta-
wowej bardzo aktywnie za-
angażowali się w obchody 
tego dnia. Na parterze oraz 
na pierwszym piętrze znaj-
dowała się wystawa plaka-
tów związanych z nauką ję-
zyków, hasła promujące 
wielojęzyczność, flagi i pla-
katy przedstawiające różne 

kraje europejskie.
Po wielodniowych objętych 
tajemnicą przygotowaniach 
związanych z wyszukiwa-
niem materiałów, przyswaja-
niem wiedzy, doborem pod-
kładów muzycznych, opra-
cowaniem choreografii, 
nadszedł upragniony przez 
wszystkich Europejski Dzień 
Języków. Pierwszym punk-
tem programu była zaba-
wa angażująca publiczność, 
którą poprowadziły uczenni-
ce klasy VI: Sabina Urban i 
Agnieszka Pytel. Nauka po-
pularnej piosenki- kanonu 
„Panie Janie” w czterech 
wersjach językowych: fran-
cuskiej, niemieckiej, angiel-
skiej i hiszpańskiej okazała 
się nie lada frajdą.
Wpływ jednego języka na 
drugi jest faktem. Mnóstwo 
śladów oddziaływania języ-
ków europejskich odnajdu-
jemy także w polszczyźnie. 
Ale czy wiemy, skąd pocho-

dzą dane słowa? Zagadki, z 
którymi musieli się zmierzyć 
uczestnicy konkursu popro-
wadziły Natalia Skiba wraz 
z Gabrielą Kulpą z klasy VI. 
Zabawa dostarczyła dużo 
emocji, szczególnie przy sło-
wach takich jak allegro, ma-
kijaż, balejaż, czy firanka. 
Kolejna zabawa z publiczno-
ścią dotycząca znajomości 
flag wybranych państw eu-
ropejskich, okazała się nie 
lada wyzwaniem i dostarczy-
ła wiele emocji.
Największą popularno-
ścią cieszyła się prezenta-
cja strojów uczniów szkoły 
podstawowej. Podczas uro-
czystości mogliśmy obej-
rzeć paradę znanych posta-
ci z kultury, filmu, czy baj-
ki. I miejsce w kategorii klas 
IV- VI jury przyznało Ga-
brieli Kulpa i Katarzynie Dy-
jak za postacie z książki i fil-
mu „Harry Potter”. Z kolei I 
miejsce w kategorii klas I –III 
otrzymali uczniowie klasy III: 
Martyna Majkut, Agniesz-
ka Klin, Weronika Maków-
ka, Karolina Rejman, Wik-

tor Ścibisz oraz Aleksandra 
Chmura za barwne postacie 
z bajek. Zrobiło się bardzo 
międzynarodowo, a przy 
tym zabawa była przednia, 
z dużą dawką śmiechu, po-
zytywnej energii oraz słody-
czy (za odgadnięcie właści-
wej postaci uczniowie otrzy-
mywali cukierki).
To jednak nie koniec święto-
wania, konkurs karaoke pio-
senki angielskiej dostarczył 
mnóstwo wrażeń i wzruszeń. 
Jury w składzie: p. Joanna 
Sołek, p. Stanisław Rydzik 
i p. Joanna Klin dokonało 
rzetelnej oceny wszystkich 
utworów biorąc pod uwagę 
prawidłową wymowę, muzy-
kalność, prezencję scenicz-
ną oraz pomysłowość. Zwy-
cięzcami konkursu zostały 
Natalia Skiba za utwór Anny 
Naklab-„Super Girl” oraz Oli-
wia Możdzeń z Justyną Ku-
ras za utwór Jain- „Come”. 
34 uczestników wszystkich 
konkursów otrzymało nagro-
dy książkowe i gadżety ufun-
dowane przez wydawnictwa 
Macmillan, Oxford oraz Pe-
arson.

Joanna Sołek

BĄDŹ AKTYWNY - UCZ SIĘ JĘZYKÓW

Uczniowie szkoły podsta-
wowej z Grodziska Gór-
nego próbują odkryć ko-
lejne talenty. Tym razem 
przy pomocy obiektywu. A 
wszystko za sprawą szkol-
nej biblioteki, która ogło-
siła konkurs pod hasłem 
Uczniowie fotografują.

Przedmiotem konkursu są 
fotografie, których tematy-
ka wiąże się z elementami 
przyrody – krajobrazy, rośli-
ny, zwierzęta, zjawiska na 
niebie i inne ciekawe wytwo-
ry natury warte utrwalenia.
We wrześniu na szkolnej ta-
blicy zaprezentowano pierw-
sze 16 zdjęć i ogłoszono 
wybory na Zdjęcie Miesią-

ca Września. Najlepsza fo-
tografia została wybrana w 
tajnym głosowaniu uczniów, 
nauczycieli i pracowników 
szkoły. Głosy oddało prawie 
100 osób. W ten sposób wy-
łoniono zwycięzców, w tym 
najważniejszego. 
Autorką Zdjęcia Miesią-
ca Września została Nata-
lia Skiba z klasy szóstej, któ-
rej również inne zgłoszone 
do konkursu zdjęcie zajęło 
II miejsce. Miejsce III przy-
padło ex aequo Annie Czer-
wonce i Sabinie Urban. 
Nagrodzone fotografie do 
obejrzenia na stronie szkoły 
www.zsfranciszkalei.edu.pl

MH

W GRODZISKU GÓRNYM 
FOTOGRAFUJĄ
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„Cześć jego pamięci”
Na jednej z prób dyrygent 
Mach wspomniał, by pamiętać 
o naszych członkach orkiestry, 
którzy umarli, czy też zginęli 
na wojnach. Podał wniosek by 
rokrocznie dać na nabożeń-
stwo za ich dusze. Myśl tą 
przyjęli wszyscy z uznaniem i 
postanowiono bezzwłocznie ją 
wykonać. W tydzień potem od-
prawia się msza św. za zmar-
łych członków orkiestry, na 
której żałobnymi marszami ze-
spół oddaje cześć swoim kole-
gom. Z końcem czerwca prze-
żywa orkiestra piękną chwilę. 
Tarcza pamiątkowa z 25-lecia, 
którą przechowywał i ukrywał 
przed rewizjami niemieckimi 
Piotr Czerwonka, dotychczas 
u niego się znajduje. Czas 
więc podziękować Czerwon-
kom za ich poświęcenie i tar-
czę przenieść do domu T.S.L. 
W okresie żniwnym praca w 
zespole cokolwiek się wstrzy-
mała. Próby ogólne odbywają 
się tylko w niedziele, natomiast 
podciągają się w tym czasie 
młodzi muzykanci, z których 
szczególnie wybija się pod 
każdym względem Majkut 
Stach, powszechnie zwany 
„prusakiem”. Ćwiczy on f- bas 
na miejsce Tołpy, któremu co-
raz bardziej nie dopisuje zdro-
wie. Pod jesień zespół zaczy-
na się znowu ożywiać. Naj-
pierw urządza zabawę tanecz-
ną, zdobywa trochę gotówki, 
której stale jest brak, ponieważ 
poza dokupywaniem instru-
mentów, trzeba dom T. S. L. 
gruntownie wyremontować. 
Przede wszystkim podłogi i 
scenę, o którą najbardziej do-
pomina się Wnęk, który mając 
pewne doświadczenie i przy-
gotowanie, w dodatku zamiło-
wany i zawołany aktor, pragnie 
za pomocą sceny ruszyć dział 
kulturalno– oświatowy, dać lu-
dziom godziwą rozrywkę, no i 
kasie grosz honorowo zapra-
cowany. Pierwsze jego wyczy-
ny poznał zespół w dniu do-
rocznego święta orkiestry, któ-

re postanowiono rokrocznie 
obchodzić w listopadzie, ku 
upamiętnieniu założenia orkie-
stry. W tym roku święto, miało 
taki charakter jak nigdy dotąd. 
Po pięknych przemówieniach, 
a zwłaszcza prof. Wragi Józe-
fa, szwagra naszego Helenia-
ka, a obecnie nauczyciela w 
Górnym, który coraz bardziej 
zaczyna interesować się orkie-
strą. Po odegraniu kilku mar-
szy zaczyna się część arty-
styczna. W międzyczasie go-
ściny, którą zarząd zespołu 
przygotował, sypią się mono-
logi, dialogi, duety i skecze - 
dają je „sierotka z prusakiem”.  
Muszą się na te nazwiska czy 
przezwiska zgodzić no bo tak 
wszyscy mianują Wnęka i Maj-
kuta. W Majkucie poza zdolno-
ściami muzycznymi znalazł się 
prawdziwy talent aktora – ko-
mika. Pełni zadowolenia wra-
cają wszyscy do domów, po 
spędzonym dorocznym świę-
cie orkiestry, które pierwszy 
raz zostało dobrze przemyśla-
ne i opracowane. Ożywienie w 
zespole wpływa na to, że co-
raz bardziej garną się do niego 
nowi amatorzy. Cóż kiedy stale 
brak instrumentów, a na doda-
tek ginie jeszcze puzon skra-
dziony w Głogowcu muzykan-
towi Pelcowi, który często gry-
wa na nim prywatnie. Trudno, 
stało się, próby odszukania go 
nie dały rezultatów. Na szczę-
ście odnajduje się tenor, który 
tak był dokładnie ukryty i za-
maskowany w czasie okupacji, 
że dopiero przy poprawie 
domu Majkuta, Franek odna-
lazł jego kryjówkę. Na niego 
też czeka dobry amator, jeden 
z dawnych członków jeszcze 
po pierwszej wojnie światowej, 
Jasic Józef, niezawodny teno-
rzysta. Poza tym  udało się ku-
pić prywatnie w Giedlarowej  
dwa alty, które obradzili młodzi 
przygotowani już muzykanci 
Śmiałek Stanisław i Majkut 
Stanisław. Jest jeszcze bas do 
kupienia, ale najpierw trzeba 
na niego zarobić pieniędzy. 

Robi się i pieniądze, zabawa 
daje 4.600 zł i b – bas tubę, 
choć nie całkiem nowy lecz w 
dobrym stanie kupuje się za 
3.300 zł. Można przyjąć znowu 
kilku nowych do Machowej 
szkoły. Przychodzą też: Sera-
fin Jan, Przeszło Jan (Grodzi-
sko Górne), Krajewski Feliks i 
Leja Jan (Grodzisko Dolne). 
Każdy dobrze widzi, że zbyt 
dużo obciążenia spada na Ma-
cha, zaczęto też myśleć o prof. 
Wradze na dyrygenta, co on 
też podejmuje. Nareszcie 
ostatni lokator prywatny 
opuszcza dom T.S.L. Teraz or-
kiestra może tu swobodnie 
rozlokować się i pracować. Nie 
trzeba będzie jak dotychczas 
zabierać instrumentów do do-
mów, klucze są już tylko w rę-
kach zespołu. W próbach nikt 
nie będzie przeszkadzał, ani 
orkiestra nikomu toteż zaczy-
na się naprawdę swobodna, 
dokładna praca. Poza muzy-
ką, w którą wchodzą ostatnio 
utwory koncertowe i aktualne 
obecnie hymny, jak: Międzyna-
rodówka, Gdy naród do boju, 
Hymn ZSRR. Zaczyna się pra-
ca nad żywym słowem.  Wnęk 
organizuje, a obecny dyrygent 
prof. Wraga pomaga mu jako 
reżyser i sufler. Przygotowują 
sztuczkę, chcą dać występ, 
koncert i przedstawienie. Two-
rzy się w zespole orkiestry 
pierwsze powojenne kółko te-
atralne w Grodzisku. Siła fa-
chowa jest więc i praca idzie 
gładko. W drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych daje też orkie-
stra pierwszy raz po wojnie 
koncert i przedstawienie. Tak 
jedno jak i drugie solidnie opra-
cowane, solidnie wypadło. Nie 
powstydzimy się i poza Gro-
dziskiem mówi prof. Wraga, je-
dziemy do Leżajska. Po zała-
twieniu formalności Leżajsk 
oczekuje Grodziska. Grodzi-
sko przyjeżdża, ale wśród ze-
społu brakuje aktora roli głów-
nej Wnęka. Co za licho, minu-
ty mijają, goście na sali, i co 
dalej? Szczęście, że zdążył, 
bo reżyser Wraga za kulisami 
wkuwa już jego rolę. Ale w 
chwili, gdy zespół zaczyna się 
denerwować wpada zziajany 

„Błażek”. Pech chciał, że fur-
man zapiwszy zrezygnował z 
wyjazdu, a Wnęk z językiem 
na brodzie, pieszo ledwie zdą-
żył. I swoje zrobili wszyscy. A 
zrobili do tego stopnia, jeżeli 
chodzi o przedstawienie, że 
spece Leżajscy nie wierzyli, że 
to ludzie wsi, podejrzewając o 
wypożyczenie aktorów. A tym-
czasem byli to członkowie ze-
społu orkiestry, którzy za wy-
jątkiem Wnęka pierwszy raz 
występują na scenie. Poruszy-
ło to Leżajsk, który pod tym 
względem kroku jeszcze nie 
zrobił, jak się wyraził burmistrz 
miasta Gdula, który dziękując 
zespołowi stawia nas za przy-
kład dla Leżajska, co też po-
skutkowało, bo od tej pory Le-
żajsk pod względem kultural-
no-oświatowym zaczyna nad-
rabiać stracony czas. W tym 
czasie o grodziskiej orkiestrze 
wie już całe województwo. 
Tym bardziej, że jest to pierw-
szy amatorski zespół ludowy, 
który nie patrząc na żadne 
„ale” powstał i coraz bardziej 
się rozwija. Zaczynają się inte-
resować wszyscy, władze po-
wiatowe, wojewódzkie, czy or-
ganizacyjne. Nie ma miesiąca, 
a czasem i częściej, by orkie-
stra grodziska nie brała udzia-
łu w obchodach, czy uroczy-
stościach państwowych lub or-
ganizacyjnych. Że wszędzie 
orkiestra bierze udział to nie 
kwestia. Proszą, chcemy i je-
dziemy grać, to jest naszym 
celem i zadaniem. Ale jak czę-
sto gramy o swoim wikcie, czy 
pokryciem kosztów wyjazdu z 
naszej kasy. Jak często trzeba 
chodzić i prosić, by zespół od-
stawiono z powrotem, bo na 
występ owszem szybko i 
sprawnie, choćby nawet po 
smołowcu autem, a z powro-
tem? Albo auta nie ma, albo 
kierowcy, albo nie ma takiego, 
kto by tą rzecz załatwił, czy w 
ogóle zainteresował się orkie-
strą. Jeden taki wyjazd to 
1-maj w Rzeszowie, który po-
tem przedstawili w duecie 
Wnęk z Majkutem, włączając 
do niego humoru, aż do prze-
sady. A rzecz w skróceniu tak: 
zbiórka w przeddzień po obie-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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dzie i wyjazd autem na razie 
do Łańcuta. Każdy już trochę 
doświadczony bierze na 
wszelki wypadek kawałek 
chleba do kieszeni. W Łańcu-
cie nocleg w „Domu Strażaka”, 
gdzie i na czym kto mógł. Hu-
moru nie brakowało bo jesz-
cze każdy miał swój chleb. Na 
drugi dzień przemundurowa-
nie w drelichy „Służby Polskiej” 
i jazda do Rzeszowa. O śnia-
daniu nie było czasu myśleć, a 
w Rzeszowie uroczystość się 
już zaczyna. Włączamy się w 
pochód. Komitetowych do li-
cha, każdy inny rozkaz wyda-
je. Trudno wszystkim dogo-
dzić, ale nie idziemy w pocho-
dzie i gramy. Szczęśliwie omi-
nęliśmy granie do defilady, ale 
za to gramy ponad dwie godzi-
ny po ulicach, mimo że deszcz 
pada i niszczy nuty. Taki roz-
kaz. Skończyło się z graniem, 
teraz idziemy na zasłużony i 
oczekiwany obiad poza miasto 
do koszar. Okazuje się, że w 
kotle jakaś zupa jest, ale pyta-
ją nas o menażki, względnie 
miski i łyżki, nie przewidzieli-
śmy przywieźć tego z domu, 
ale jakoś tam niektórzy zdobyli 
niezbędne naczynie i ratami, 
jedną łyżką i naczyniem różne-
go rodzaju po kilku zaspokoili 
cośkolwiek żołądek. No do-
brze, a co dalej? Komitetowi 
wyginęli, auta nie ma, nie każ-
dy ma nawet na bilet kolejowy. 
Szczęście, że skarbnik Grzyw-
na zabezpieczył się trochę w 
pieniądze, więc w bilety dało 
się zaopatrzyć wszystkich. Je-
dziemy, ale tylko do Łańcuta 
by przebrać się w cywilne „Ła-
chy”. Tu udaliśmy się do swo-
ich znajomych, znanego nam 
z zespołu Wróbla Józka, który 
jest władzą powiatową M.O. i 
do Komendanta Powiatowego 
Straży Pożarnej Szewczyka. 
Oni dopiero zaopiekowali się 
nami. Najpierw prowadzą na 
kolację, nie wiadomo na czyj 
rachunek, w każdym bądź ra-
zie nie na nasz. Znalazł się i 
napitek, ale co dalej? Dalej 
prowadzą nas na „zamek”, 
gdzie odbywa się przyjęcie.  
Znajdują się tu władze powia-
towe i wojewódzkie, przyjmują 

nas chętnie. Gramy też do 
wszystkiego. I do koncertu, i 
do tańca, grunt aby dostać 
auto. Po północy wszystko się 
znalazło. Czas wracać do Gro-
dziska, ale z jazdą jeszcze nie-
wesoło. Auto raczej wymagało 
remontu, a nie jazdy, to też od 
połowy drogi do góry się je 
pcha, a z góry jedzie i to nie 
zawsze. Niektórzy zrezygno-
wawszy z takiej przyjemności, 
jeszcze sprzed Żołyni poszli 
pieszo. Reszta z biedą dotarła 
do Biedaczowa. Stąd pozosta-
wiwszy ławki i cięższe instru-
menty, powróciły rozbitki na 
obiad pieszo do Grodziska. 
Podobne wypadki nieraz jesz-
cze się powtarzały, to też nie-
jednego odleciała chęć do ta-
kich wyjazdów. Zawsze nie ma 
to jak granie na miejscu, a tutaj 
go też nie brakuje. Poza udzia-
łami obowiązkowymi, gra się i 
okolicznościowo. Zaczyna się 
łączność z chórem, który pro-
wadzi energiczny społecznik 
ks. Wilusz. A że głosy męskie, 
to prawie sami nasi muzykan-
ci, następuje współpraca or-
kiestry z chórem. Dla większe-
go współżycia organizuje się 
wspólną „Majówkę”, pełną mi-
łych niespodzianek i humoru. 
Od tej pory dziewczęta z chóru 
udzielają się w pracy w kółku 
teatralnym orkiestry, które bez 
przerwy czynnie przygotowuje 
się na nowy występ. Wybijają 
się coraz to nowi aktorzy. Do-
mem T.S.L. zarządza do tej 
pory orkiestra, łatwo więc róż-
ne imprezy organizować. Lecz 
niestety organizacja T.S.L. do 
której dom zasadniczo należy, 
majątek więc po T.S.L. mimo 
starań orkiestry przechodzi na 
rzecz państwa, pod zarząd 
gminny. Z tym jednak, że za 
wkład pracy, spłatę długu 
przedwojennego w sumie 
200zł (przedwojennych), które 
były pożyczone przez dr Try-
niecką na wykończenie domu 
T.S.L. i opiekę orkiestry nad 
domem, orkiestra ma prawo 
nadal się w nim mieścić. Praca 
zespołu w roku 1947 kończy 
się świętem dorocznym i od-
daniem koncertu i przedsta-
wienia. Do zespołu garnie się 

coraz więcej nowych amato-
rów muzyki, których zespół 
przyjmuje z otwartymi rękami. 
Ostatnio zgłaszają się Wróbel 
Jan, Kulpa Stanisław, Przeszło 
Stanisław i Tysz Jan, wszyscy 
z Górnego. Lecz chociaż dwu 
przyjętych ubiegłego roku, 
Krajewski i Leja zrezygnowali 
z nauki muzyki i jeden ze star-
szych muzykantów Przeszło 
Antoni opuścił zespół, okazuje 
się stały brak instrumentów. 
Nowo przyjęci ćwiczą więc na 
instrumentach, które są tylko 
wolniejsze. Próby specjalne 
szkoleniowe dla młodych od-
bywają się we wtorki wieczo-
rem, a w piątki i w niedziele 
ogólne próby całego zespołu.  
Ci więc, którzy pracują jeszcze 
i w kółku teatralnym mają za-
angażowane wieczory prawie 
cały tydzień. Ale wszyscy ra-
zem pracują chętnie i skutecz-
nie. Zespół teatralny przygoto-
wuje znowu nowe sztuki 
„Ulicznik Warszawski”, „Jak 
się Jaśkowi zachciało być pa-
nem”, które odtworzył i pięknie 
opracował na podstawie przy-
pomnienia Wnęk. Aktorzy nasi 
zawsze są szczerze witani i 
oklaskiwani przez publiczność. 
Wszystkie potrzeby i niedocią-
gnięcia w pracy omawia się na 
posiedzeniach zarządowych, 
czy zebraniach ogólnych ze-
społu i radzi się nad udoskona-
leniem pracy.
Zespołem orkiestry interesu-
je się w tym czasie najbardziej 
Związek Samopomocy Chłop-
skiej. Ponieważ orkiestra jako 
samodzielny zespół nie może 
istnieć, zadecydowano aby 
zarejestrować ją pod Zwią-
zek Samopomocy Chłopskiej. 
Od tej pory na występach, czy 
udziałach w danych uroczy-
stościach państwowych czy 
organizacyjnych, zespół ma 
już lepszą opiekę ze strony 
Z.S.Ch. Jak zwykle poza urzę-
dowymi graniami, zespół ma 
swoje okolicznościowe. Z nich 
to najweselsze i najprzyjem-
niejsze to granie z dawna już 
przyjęte na uroczystościach 
weselnych naszych człon-
ków. A obecnie jakby nowe po-
kolenie orkiestry wstępuje w 

te związki. Z tych to pożeni-
li się Majkut Jan, Piela Stani-
sław, Czerwonka Feliks, Wró-
bel Feliks, Przeszło Stanisław, 
Bielecki Ludwik i nasz specja-
lista ze sceny Wnęk, który do 
tej pracy angażuje też od razu 
swoją żonę, która też z po-
święceniem udziela się w kół-
ku teatralnym. Z tych wszyst-
kich nowo pożenionych dwu 
tylko ubyło z zespołu - Maj-
kut Jan i Bielecki Ludwik - na 
nowe życie wyjechali z Grodzi-
ska. Jednym z najładniejszych 
wyjazdów w tym roku był wy-
jazd do Woli Dalszej pod Łań-
cutem, na otwarcie parku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Można by go nazwać raczej 
majówką, czy wycieczką. Tym 
bardziej, że jedzie się furman-
kami. Starym przedwojennym 
muzykantom bardzo to przy-
padło do gustu, to też opowia-
dają i wspominają dawne wy-
jazdy w ten sposób organizo-
wane. Zawsze konie pewniej-
sze są od takich aut, które cza-
sem dopiero ludzką siłą dopie-
ro można puścić w ruch. Pod-
czas wakacji odbyły się jesz-
cze dwa grania okolicznościo-
we. Jedno z wizytą u profesora 
Leji, a drugie smutne, żałobne 
na pogrzebie byłego członka, 
a ostatnio przyjaciela i opieku-
na zespołu Wróbla Józefa, któ-
ry zginął tragicznie w Żołyni. 
Całoroczną pracę członków 
nagradza obecnie tradycyj-
nie już „doroczne święto or-
kiestry”. Na nim zapomina się 
o wszelkich troskach i kłopo-
tach i spędza się je w pogod-
nym nastroju, w towarzystwie 
żon, narzeczonych i najbliż-
szych przyjaciół orkiestry. Po 
nim następuje okres pracy zi-
mowej. W pierwszym rzędzie 
staranie się o opał. Dotych-
czas za opał służyło drzewo 
zdobywane różnymi sposoba-
mi. Na tą zimę będzie lepiej 
ogrzewać się węglem przy-
dzielonym przez spółdzielnię, 
naturalnie za pieniądze zespo-
łowe. Na każdą zimę przyjmu-
je zespół, a raczej kierownik 
orkiestry Mach nowych kandy-
datów. 

ciąg dalszy nastąpi
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WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!

1.  Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon fi skalny.
2.  Zarejestruj paragon fi skalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3.  Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony fi skalne!

Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem  skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

DO WYGRANIA:

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd   1 10.09.2015   16:53
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