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•Wyniki wyborów samorządowych 
w Gminie Grodzisko Dolne
•Uczcili święto niepodległości
•Łowickie uroczystości z udziałem 
„Turków” z Grodziska Górnego
•Inwestycje gminne
• Ministerialne odznaczenie dla 
Józefa Misia
• Przywieźli główne trofeum
• Zakończyły kolejny projekt
• Najbezpieczniejsze gospodar-
stwa rolne uhonorowane
• Orkiestra zakończyła tegoroczne 
obchody jubileuszowe
• Ocenili uczestników konkursu
• Kolejny wieczór czytania       
dzieciom
• Mammografia w gminie
• Udany sezon dla                    
„Grodziszczanki”
• Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska

WYCHOWANIE I EDUKACJA

•Prof. Franciszek Leja daje nadal 
przykład
•Spotkanie z przyrodą
• Dzień Edukacji Narodowej
•Maszerujemy...
• Bez języka ani rusz
• W krainie bobrów

WSPOMNIENIA

• Grodzisko - lekcja w szkole  
przemijania

OGŁOSZENIA

Numer zamknięto: listopad 2010r.

Budynek ORW w trakcie remontu (dawna szkoła)

Nowa elewacja na Szkole Podstawowej w Chodaczowie

Nowa elewacja na budynku Szkoły Podstawowej w Laszczynach

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zadecydowali o władzach 
naszej gminy na kolejną kadencję. Wynik wyborczy jaki uzyskałem, traktuję jako potwierdzenie 
dużego zaufania do mnie i realizowanego programu, za co raz jeszcze pragnę podziękować. 
OGŁOSZENIE PŁATNE  Jacek Chmura
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- AKTUALNOŚCI - 
WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY  

W OBOWODACH NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE 

Obwody Głosów 
ważnych 

Głosów  
na TAK 

% głosów za 
wyborem 

1 Grodzisko Dolne  721 555 76,98% 
2 Grodzisko Nowe 322 256 79.50% 
3 Chodaczów 398 353 88.69% 
4 Opaleniska 444 364 81.98% 
5 Wólka Grodziska 343 320 93.29% 
6 Grodzisko Górne 685 478 69.78% 
7 Grodzisko Dolne Miasteczko 404 339 83.91% 

RAZEM 3317 2665 80.34% 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADNYCH DO RADY GMINY 

W OKRĘGACH NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE 

Okręg wyborczy 
Liczba 

Frekwencja 
Liczba 

uprawnionych kart 
wydanych oddanych ważnych 

Chodaczów 448 261 58.26% 261 255 
Laszczyny 286 149 52.10% 149 143 

Grodzisko Nowe 633 340 53.71% 340 330 
Zmysłówka 467 231 49.25% 230 223 

Wólka Grodziska 616 350 56.82% 350 342 
Grodzisko Dolne 1 325 743 56.08% 743 706 

Grodzisko Dolne - Miasteczko 691 418 60.49% 418 400 
Podlesie, Opaleniska i część Grodziska Górnego 509 231 45.38% 231 217 

Grodzisko Górne 1 564 720 46.04% 720 689 
RAZEM 6 539 3 443 52.64% 3 442 3 305 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY POWIATU 

NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE 

Nazwisko i Imiona Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych 
na kandydata 

Majkut Józef  Chodaczów 862  
uzyskał mandat radnego 

Leja Halina  Opaleniska 126 
Majkut Włodzimierz Jan  Grodzisko Górne 23 
Mazurek Renata Sabina  Grodzisko Dolne 23 

Piela Stanisław  Grodzisko Dolne 161 
Gałusza Teresa  Grodzisko Górne 171 

Matuszek Roman  Grodzisko Górne 211 
Gurak Józef Antoni  Chodaczów 21 

Krajewski Franciszek  Grodzisko Dolne 351 
Wnęk Krystyna Małgorzata  Grodzisko Nowe 181 
Pawlus Bolesław Bogusław  Grodzisko Górne 157 

Stopyra Kazimierz  Grodzisko Dolne 358 
Mach-Wawrzaszek Katarzyna  Grodzisko Dolne 143 

Potaczała Grzegorz Tomasz  Laszczyny 126 
Bosak Henryk  Grodzisko Dolne 77 

Matuszek Paweł Krzysztof  Grodzisko Górne 76 
Świąder Jadwiga Daria  Grodzisko Dolne 50 

Leja Józef Jan  Podlesie 35 
Wnęk Alfred Piotr  Grodzisko Dolne 9 
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- AKTUALNOŚCI - 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW 

DO RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

Okręg wyborczy  Nazwisko i Imiona 

Liczba 
głosów 

ważnych 
oddanych 

na 
kandydata 

% głosów 
ważnych Mandat 

Chodaczów Konieczny Zbigniew Stanisław 147 57,65% Tak 
Chodaczów Mścisz Józef 108 42,35% Nie 
Laszczyny Ryfa Stanisław 78 54,55% Tak 
Laszczyny Ołowiecki Mieczysław Andrzej 65 45,45% Nie 

Grodzisko Nowe Miś Mariusz Paweł 149 45,15% Tak 
Grodzisko Nowe Rydzik Zbigniew Kazimierz 100 30,30% Tak 
Grodzisko Nowe Hader Jan 78 23,64% Nie 
Grodzisko Nowe Kot Krystian Jan 78 23,64% Nie 
Grodzisko Nowe Burek Rafał 63 19,09% Nie 
Grodzisko Nowe Strug Józef 43 13,03% Nie 
Grodzisko Nowe Brud Sylwia Katarzyna 14 4,24% Nie 

Zmysłówka Kasprzak Katarzyna Barbara 78 34,98% Tak 
Zmysłówka Sander Stanisław 77 34,53% Nie 
Zmysłówka Krauz Maria 68 30,49% Nie 

Wólka Grodziska Zych Jacek Stanisław 145 42,40% Tak 
Wólka Grodziska Misztal Stanisław 131 38,30% Nie 
Wólka Grodziska Majkut Tomasz 66 19,30% Nie 
Grodzisko Dolne Gdański Andrzej Paweł 305 43,20% Tak 
Grodzisko Dolne Bechta Teresa 221 31,30% Tak 
Grodzisko Dolne Joniec Feliks 212 30,03% Tak 
Grodzisko Dolne Zalepa Andrzej Jan 187 26,49% Nie 
Grodzisko Dolne Czerwonka Stanisław 151 21,39% Nie 
Grodzisko Dolne Baj Zbigniew 133 18,84% Nie 
Grodzisko Dolne Grzywna Tadeusz Paweł 121 17,14% Nie 
Grodzisko Dolne Rydzik Józef 83 11,76% Nie 
Grodzisko Dolne Mścisz Stanisław 71 10,06% Nie 
Grodzisko Dolne Kuczek Zbigniew 64 9,07% Nie 
Grodzisko Dolne Wnęk Zofia Joanna 29 4,11% Nie 

Grodzisko Dolne - Miasteczko Gdański Jerzy 311 77,75% Tak 
Grodzisko Dolne – Miasteczko Pałys-Rydzik Andrzej 89 22,25% Nie 

Podlesie, Opaleniska i część Grodziska Górnego Kopyt Dariusz Marian 140 64,52% Tak 
Podlesie, Opaleniska i część Grodziska Górnego Wacnik Maria Elżbieta 77 35,48% Nie 

Grodzisko Górne Nicpoń Józef 105 15,24% Tak 
Grodzisko Górne Cisek Anna 100 14,51% Tak 
Grodzisko Górne Szklanny Feliks 84 12,19% Tak 
Grodzisko Górne Kulpa Stanisław 77 11,18% Tak 
Grodzisko Górne Majkut Józef 73 10,60% Nie 
Grodzisko Górne Czerwonka Stanisław 72 10,45% Nie 
Grodzisko Górne Urban Krystyna 62 9,00% Nie 
Grodzisko Górne Ślanda Stanisław 62 9,00% Nie 
Grodzisko Górne Miś Dorota 41 5,95% Nie 
Grodzisko Górne Kubat Mieczysław Józef 37 5,37% Nie 
Grodzisko Górne Dobel Agnieszka 33 4,79% Nie 
Grodzisko Górne Majkut Maria Władysława 29 4,21% Nie 
Grodzisko Górne Majkut Jan 27 3,92% Nie 
Grodzisko Górne Marek Agnieszka Edyta 13 1,89% Nie 
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92 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości uczcili mieszkańcy 
gminy Grodzisko Dolne. 

Główne uroczystości po-
przedził przejazd delegacji 
wieńcowych na grodziski 
cmentarz i Krzyż Grunwal-
du, gdzie zapalono znicze i 
oddano hołd Grodziszcza-
nom którzy oddali za Ojczy-
znę to co najcenniejsze – 
własne życie.
Po południu w kościele para-
fialnym w Grodzisku Dolnym 
odbyła się Msza święta w 
intencji Ojczyzny. W uroczy-
stościach udział wzięli licz-
nie zgromadzeni mieszkań-
cy, przedstawiciele samo-
rządu gminnego, powiato-
wego, sejmiku województwa 
podkarpackiego, przedsta-
wiciele stowarzyszeń, stra-
żacy, poczty sztandarowe, 
dyrektorzy oraz młodzież z 
grodziskich szkół. 
Tuż przede Mszą uczestnicy 
święta tradycyjnie zgroma-
dzili się przed pomnikiem 
„Żywią i bronią” w Grodzi-
sku Miasteczku, gdzie zło-
żono wiązanki, a następnie 
w asyście orkiestry wszyscy 
przemaszerowali do kościo-
ła. Mszę świętą sprawował 
ks. proboszcz Jan Kuca, a 
swym koncertem uświetniła 

ją Orkiestra Dęta, pod batu-
tą Jakuba Magonia. 
W trakcie wygłoszonej homi-
lii ks. proboszcz wspomniał 
to wszystko, co zdarzyło się 
w historii naszego narodu i 
to, z jakim trudem przyszło 
nam walczyć o wolność na-
szej Ojczyzny. Mówił też o 
znaczeniu patriotyzmu w na-
szym współczesnym świe-
cie. 
W godnym przeżyciu Święta 
Niepodległości swój udział 
miała młodzież. W progra-
mie wykorzystano pieśni pa-
triotyczne. Młodzi patrioci z 
Zespołu Szkół w Grodzisku 
Górnym podkreślili znacze-
nie daty 11 listopada. Przy-

pomniane zostały ważne dla 
historii Polski daty oraz war-
tości takie jak: wolność, sza-

cunek dla tradycji oraz zna-
czenie symboli narodowych.

MH

- AKTUALNOŚCI - 

UCZCILI ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

Poczty sztandarowe

Delegacje wieńcowe składają kwiaty  w Miasteczku 

Młodzież z Grodziska Górnego przygotowała patriotyczny program artystyczny
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- AKTUALNOŚCI - 

11 listopada 2010r. w 92 
rocznicę Odzyskania Nie-
podległości, w Łowiczu 
odbyła się tradycyjna 
procesja z relikwiami św. 
Wiktorii, patronki Łowicza. 
Uroczystości przewodni-
czył J. Em. Kardynał Józef 
Glemp Prymas Senior. Go-
ściem specjalnym uroczy-
stości był oddział straży 
wielkanocnej z Grodziska 
Górnego, który przybył do 
Łowicza na zaproszenie 
naszego krajana ks. prała-
ta Stanisława Majkuta. 

Po nabożeństwie w kościele 
Świętego Ducha rozpoczęła 
się uroczysta procesja ulica-
mi miasta aż do bazyliki ka-
tedralnej. W tym ważnym dla 
społeczności łowickiej wyda-
rzeniu uczestniczyli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy i 
zaproszeni goście.
W tym roku relikwie niesione 
były przez przedstawicieli 
różnych organizacji, stowa-
rzyszeń, akcji i ruchów reli-
gijnych. Tego jakże wielkie-
go zaszczytu dostąpił także 
oddział „Turków” z Grodzi-
ska Górnego. 

MH

ŁOWICKIE UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM 
„TURKÓW” Z GRODZISKA GÓRNEGO

Uroczysty przemarsz ulicami Łowicza

Do Łowicza „Turki” przybyły na zaproszenie ks. prałata S. Majkuta
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-  - 
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- AKTUALNOŚCI - 

Wraz z końcem roku ka-
lendarzowego na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
finalizują się kolejne zada-
nia inwestycyjne związane 
z budową i modernizacją 
obiektów i dróg. 

W listopadzie zakończo-
no remonty kolejnych dróg. 
Do użytku oddano ponad 
kilometrowy odcinek drogi 
żołyńskiej. Zadania zrealizo-
wano przy wsparciu środków 
finansowych pochodzących 
z powiatu leżajskiego i gmi-
ny Grodzisko Dolne. Celem 
poprawy bezpieczeństwa 
na drogach, w miejscach 
wymagających doświetlenia 
zamontowano oświetlenie 
uliczne. Za kwotę ponad 161 
tys. zł samorząd zakupił 46 
lamp. 
Mówiąc o bezpieczeństwie 
nie sposób nie wspomnieć 
o chodnikach. Gotowy jest 
już szlak turystyczny pie-
szy „Wielkie Grodzisko”, na 
realizację którego gmina z 
PROW-u otrzymała ponad 
225 tys. zł. Chodnik wpłynie 
na poprawę stanu bezpie-
czeństwa poruszających się 
zwłaszcza w okresie letnim 
turystów, ale stanowić bę-
dzie także doskonałą atrak-

cję dla spacerowiczów. Tra-
sa szlaku wiedzie od zbiorni-
ka wodnego „Czyste” wzdłuż 
drogi powiatowej w kierunku 
Wólki Grodziskiej. Na trasie 
postawionych zostało 35 
tablic informacyjnych z opi-
sem najciekawszych atrak-
cji turystycznych. Z uwagi 
na wieloletnią historię gmi-
ny, do tej pory funkcjonują 
w Grodzisku zwyczajowe 
nazwy poszczególnych ob-
szarów miejscowości, czy 
też dróg. Zjawisko to powoli 
zanika. W związku z tym, w 

ramach powstałego szlaku, 
na tabliczkach umieszczono 
funkcjonujące wśród lokal-
nej społeczności nazwy. 
Z roku na rok poprawia się 
także wygląd gminnych pla-
cówek oświatowych. W tym 
roku nowe elewacje zyska-
ły trzy szkoły: w Grodzisku 
Dolnym, Laszczynach i Cho-
daczowie. Co więcej, przy 
Zespole Szkół w Grodzisku 
Dolnym powstał nowy plac 
zabaw. Sfinansowano go w 
ramach programu „Radosna 
Szkoła”. Wartość zadania to 
ponad 82 tys. zł. 
Ponadto w październiku 
MSWiA przyznało promesy 

na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Na odbudowę 
i remonty zniszczonej infra-
struktury gmina Grodzisko 
Dolne otrzymała środki na 
kwotę 300 tys zł. W ramach 
przyznanej kwoty wyremon-
towane zostaną dwie drogi 
gminne. 
Środki na poprawę szkód 
popowodziowych, jakie po-
wstały na basenie i tamie w 
Wólce Grodziskiej przezna-
czył także Podkarpacki Za-
rząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie. Mo-
dernizacja obiektu pochło-
nęła ponad 250 tys.

MH

INWESTYCJE GMINNE

Na tablicach zamieszczono krótkie informacje z opisem danego obiektu

Nowy plac zabaw na Orliku w Grodzisku Dolnym
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Jubileusz 65-lecia dzia-
łalności świętował w pią-
tek, 29 października br. 
Podkarpacki Zarząd Piłki 
Nożnej w Rzeszowie. W 
ramach obchodów najbar-
dziej zasłużeni piłkarze, 
trenerzy i działacze spor-
towi z województwa pod-
karpackiego nagrodzeni 
zostali medalami i odzna-
czeniami związkowymi. 
Uroczystą galę zorganizo-
wano w rzeszowskim te-
atrze Maska.

Prowadzący uroczystość 
Prezes Podkarpackie-
go Związku Piłki Nożnej, 
wspomniał historię związ-
ku oraz stojące przed nim 
wyzwania i problemy. Ta 
uroczystość to pewien 
rodzaj podziękowania 
dla ludzi działających w 
podkarpackiej piłce - pod-
kreślił Kazimierz Greń. 

To dzięki ich pracy, nie-
raz niezauważanej, w 
naszym regionie futbol 
przeżywał lepsze i gorsze 
momenty, ale zawsze był i 
będzie – dodał.
W zaszczytnym gronie 
odznaczonych znalazł 

się nasz lokalny działacz 
i trener, grodziski anima-
tor sportu, pan Józef Miś, 
który na wniosek Zarządu 
Podkarpackiego ZPN od 
Ministra Sportu i Turystyki 
otrzymał Brązową odzna-
kę „Za zasługi dla sportu”.

Jest to kolejne tak wielkie 
wyróżnienie, jakim może 
pochwalić się laureat. W 
swoim dorobku pan Jó-
zef Miś posiada wiele 
odznaczeń i wyróżnień, 
w tym m.in. przyznaną w 
2008 roku przez Krajowe 
Zrzeszenie Ludowych Ze-
społów Sportowych, Złotą 
Odznakę Honorową. 
Serdecznie gratulujemy!

MH

MINISTERIALNE ODZNACZENIE 
DLA JÓZEFA MISIA

Nagrody laureatom wręczył marszałek Z. Cholewiński

- AKTUALNOŚCI - 

Już po raz XXVI, w dniu 23 
października br. pod pa-
tronatem Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszo-
wie w Gminnym Centrum 
Kultury w Świlczy, odbył 
się Konkurs Tradycyjnego 
Tańca Ludowego.

Przedmiotem konkursu są 
tradycyjne tańce ludowe 
charakterystyczne dla po-
szczególnych regionów et-
nograficznych, podregionów 
i wsi. Jury ocenia auten-
tyczność prezentowanych 
tańców oraz technikę ich 
wykonania, autentyczność 
muzyki, śpiewu i gwary oraz 
ogólną prezentację. 
Tańce są prezentowane 
przez pary indywidualne lub 
jako tańce zbiorowe z obo-
wiązującym w tradycji skła-
dem wykonań. 

W tym roku w konkursie 
wystąpiło ogółem 11 par ta-
necznych indywidualnych 
oraz 4 grupy taneczne, a 
mianowicie: „Markowianie” z 
Markowej, zespół „Grodzisz-
czoki” (podkarpackie), grupa 
„Gnieździska” (świętokrzy-

skie), grupa taneczna „Lipni-
czanie” (małopolskie). 
Nasz zespół prezentował się 
w kategorii par indywidual-
nych i tańcach zbiorowych 
– 8 tańców grodziskich, 
przeplatanych przyśpiewka-
mi. Występy „Grodziszczo-

ków” zakończyły się bardzo 
pomyślnie, bowiem cały ze-
spół, jak i para indywidualna 
– Apolonia Kuźniar i Józef 
Kuras – otrzymali pierwsze 
nagrody, które ufundował 
Zarząd Województwa Pod-
karpackiego. 

M. Burda-Król

PRZYWIEŹLI GŁÓWNE TROFEUM

Po raz kolejny zespół „Grodziszczoki” zdobył główne nagrody
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- AKTUALNOŚCI - 

W dniu 6 listopada 2010r. 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, odbyła 
się konferencja promu-
jąca i podsumowująca 
realizowany przez Stowa-
rzyszenie Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne projekt 
„Agroturystyka szansą dla 
kobiet wiejskich”.

Celem projektu było przeka-
zanie grupie 30 Pań teore-
tycznej i praktycznej wiedzy 
z zakresu prowadzenia dzia-
łalności agroturystycznej, 
jak również przygotowanie 
ich do podejmowania pracy 
przy obsłudze ruchu tury-
stycznego. Zajęcia szkole-
niowe składały się z trzech 

modułów tematycznych tj.: 
„Warsztatów liderów”, „Ob-
sługi ruchu turystycznego” 
i „Promocji turystycznej re-
gionu”. Z praktyczną stro-
ną funkcjonowania gospo-
darstw agroturystycznych 
uczestniczki projektu mogły 
się zapoznać w czasie dwu-
dniowego wyjazdu studyjne-
go w okolice Myczkowiec w 
Bieszczadach. 
Był to już trzeci projekt skie-
rowany do kobiet z terenu 
gminy Grodzisko Dolne od 
czasu rozpoczęcia działal-
ności Stowarzyszenia tj. od 
roku 2007. 

J.R.

ZAKOŃCZYŁY KOLEJNY 
PROJEKT

Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego 
od 2003 roku prowadzi 
we współpracy z Mini-
sterstwem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Agencją 
Nieruchomości Rolnych 
oraz Państwową Inspekcją 
Pracy, ogólnokrajowy kon-
kurs: „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne”. 

O skuteczności populary-
zacji w ten sposób „Zasad 
ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym” 
świadczy liczba uczestników 
konkursu. W kategorii go-
spodarstw indywidualnych 
wzięło w nim udział już po-
nad 10 tys. gospodarstw, 
w tym 1101 w tegorocznej 

edycji. Zwycięzca krajowych 
eliminacji w tej kategorii 
otrzymuje główną nagrodę 
Prezesa Kasy. W tym roku 
był nią ciągnik F-4 6258 
„Farmer” z Sokółki, którą 
zdobyli Państwo Małgorza-
ta i Wojciech Masiakowie z 
Niecieczy w woj. małopol-
skim.
Z finalistami konkursu spo-
tkali się na gali zorganizo-
wanej 25 września podczas 
AGRO SHOW w Bednarach: 
organizatorzy, patronowie 
i fundatorzy nagród. Pod-
sumowując wyniki Prezes 
Kasy, Henryk Smolarz, po-
wiedział, że rosnący z roku 
na rok poziom rywalizacji 
sprawia, że coraz trudniej-
sza staje się ocena uczest-

ników konkursu i podział 
nagród. Gospodarstwa wizy-
towane w ramach konkursu 
są prowadzone nowocze-
śnie, estetycznie i wzorowo 
pod względem bhp. W uzna-
niu bardzo wysokiego pozio-
mu laureatów tegorocznej 
edycji, Kasa przyznała 6 do-
datkowych wyróżnień spe-
cjalnych. 
Miło nam poinformować, że 
na terenie działania Placów-
ki Terenowej w Leżajsku do 
VIII Ogólnokrajowego Kon-
kursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” przystąpiło 
16 uczestników. Lustracja 
gospodarstw odbywała się 
przy współudziale pracow-
ników Zespołu Doradców w 
Leżajsku. Zwycięzcą I eta-

pu konkursu został Konrad 
Olechowski zamieszkały w 
Leżajsku. Ponadto komisja 
przyznała wyróżnienia dla 
Marii Mołyń zamieszkałej w 
Rzuchowie i Stanisława Miś 
zamieszkałego w Grodzisku 
Nowym. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody rzeczo-
we, których fundatorem był 
KRUS. Wszystkim uczest-
nikom konkursu dziękuje-
my i zapraszamy kolejne 
gospodarstwa do udziału w 
przyszłorocznym konkursie, 
którego regulamin ukaże 
się w początkach 2011 roku. 
Pisemne zgłoszenia będą 
przyjmować wszystkie tere-
nowe jednostki Kasy.

Kierownik PT w Leżajsku 

NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWA 
ROLNE UHONOROWANE

To już trzeci projekt realizowany przez Stowarzyszenie

Uczestniczki projektu otrzymały certyfikaty
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Jednym z ostatnich ak-
centów kończących tego-
roczny jubileusz 100-lecia 
istnienia Orkiestry Dętej z 
Grodziska Dolnego, była 
pielgrzymka do sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia 
i Sanktuarium św. Siostry 
Faustyny w Łagiewnikach.

W niedzielę 24 października 
2010 roku Zespół uczestni-
czył we mszy św. transmito-
wanej przez TVP1, a po jej 
zakończeniu zagrał koncert 
dla obecnych pielgrzymów. 
Przekazano też wotum – 
srebrne serduszko jako po-
dziękowanie Bogu za 100 lat 
działalności Orkiestry.

Można by wiele słów napi-
sać o poszczególnych po-
staciach z historii zespołu, 
bo byli to wspaniali ludzie 
oddani Kościołowi, społe-
czeństwu i Ojczyźnie.
W pomieszczeniu zespołu 
znajduje się wiele dyplo-
mów, podziękowań, tablic 
pamiątkowych z przeżytych 

jubileuszów. Jest to zaled-
wie mały znak utrwalonych 
przeżyć mówiących tak 
wiele o tych zasłużonych 
postaciach, których zaan-
gażowanie poświęcone było 
Bogu na chwałę, ludziom na 
pociechę.

Wincenty Pażyra

ORKIESTRA ZAKOŃCZYŁA TEGOROCZNE 
OBCHODY JUBILEUSZOWE

Pielgrzymka do Łagiewnik była zwieńczeniem tegorocznych jubileuszowych obchodów Orkiestry Dętej

W dniach 27 i 28 paździer-
nika w Ośrodku Kultury 
odbyły się przesłuchania 
konkursowe uczestników 
kolejnej edycji Konkursu 
„Literatura i dzieci”, któ-
rego hasło w tym roku 
brzmiało: „Uśmiechnij 
się”.

27 października przeprowa-
dzono eliminacje na etapie 
gminnym, w trakcie których 
wyłoniono laureatów. I tak w 
kategorii recytacja w grupie 
młodszej wyróżnieni zostali: 
Marlena Sigda z SP w Opa-
leniskach, Izabela Dzierga 
z SP w Chodaczowie. W 
grupie starszej:  Kinga Dzia-
mara z ZS w Grodzisku Gór-

nym, Julia Majkut z SSP w 
Wólce Grodziskiej, Jakub 
Polański z ZS w Grodzisku 
Górnym.
W kategorii „Piosenka” 
wszy   scy uczestnicy z grupy 
młodszej, a mianowicie: Ju-
styna Przeszłowska z SP w 
Opaleniskach, Natalia Misz-
tal z SSP w Wólce Grodzi-
skiej, Gabriela Grabowiec z 
SP w Chodaczowie, Magda-
lena Mach z SSP w Wólce 
Grodziskiej, Wiktoria Tysz 
z SSP w Wólce Grodziskiej 
zakwalifikowani zostali do 
eliminacji powiatowych. W 
kategorii „Inscenizacja” no-
minację do dalszej prezenta-
cji otrzymała Grupa Teatral-
na z ZS w Grodzisku Gór-

nym. 
Natomiast w dniu 28 paź-
dziernika miały miejsce eli-
minacje powiatowe, w któ-
rych udział wzięli uczniowie 
reprezentujący szkoły pod-
stawowe i ośrodki kultury 
Powiatu Leżajskiego. Jury 
po wysłuchaniu 9 recytacji i 
8 piosenek w grupie młod-
szej oraz 10 recytacji w 
grupie starszej i obejrzeniu 
2 inscenizacji w grupie star-
szej wyłoniło następujących 
laureatów:
Kategoria recytacja 
1. grupa młodsza
- I Nagroda – Jakub Zagaja z 
GOK w Kuryłówce 
2. grupa starsza
- I Nagroda – Anna Rejman 
z SP nr 3 w Leżajsku 
- II Nagroda – Jowita Zyg-
munt z SP nr 3 w Leżajsku
- III Nagroda – Filip Sołek z 

SP nr 3 w Leżajsku 
Kategoria piosenka 
1. grupa młodsza
- I Nagroda – Grupa wo-
k a l n o - i n s t r u m e n t a l n a 
„Uśmiechnięte drugaczki” z 
ZS w Dąbrowicy 
- II Nagroda – Patrycja Tabin 
z ZS w Wierzawicach
Ponadto jury przyznało wy-
różnienia. Z naszej gminy 
wyróżnienia otrzymali: 
1. w kategorii piosenka: Wik-
toria Tysz z SSP w Wólce 
Grodziskiej
2. w kategorii inscenizacja: 
Grupa Teatralna z ZS w Gro-
dzisku Górnym. 
Jury przyznało również dwa 
wyróżnienia za osobowość 
sceniczną dla  Aldony Jo-
niec z ZS w Grodzisku Gór-
nym i Karola Pokrywki z ZS 
w Dąbrowicy.
   OK

OCENILI UCZESTNIKÓW 
KONKURSU
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„Urodziny Kubusia Pu-
chatka” to akcja czytel-
nicza organizowana dla 
dzieci w celu upamiętnia-
jącym pierwszego wyda-
nia książki A. A. Milne’a 
„Kubuś Puchatek”. W 
bieżącym roku przypadły 
84-te urodziny Dostojnego 
Jubilata. W naszej Gmin-
nej Bibliotece Kubuś świę-
tował po raz trzeci, jednak 
w tym roku obchodził swo-
je urodziny dwukrotnie.

Pierwszego dnia gośćmi 
były dzieci z Przedszkola 
przy Szkole Podstawowej w 
Laszczynach, a następnego 

z Ochronki Świętego Jozefa.
Spotkanie rozpoczęło się 
od krótkiej prezentacji ku-
lisów powstania książki o 
Puchatku, następnie dzie-
ci wysłuchały opowieści o 
przygodach najsłynniejsze-
go misia na świecie. Póź-
niej nastąpiło sprawdzenie 
wiedzy o Kubusiu oraz jego 
przyjaciołach i przystąpiono 
do zabaw ruchowych. Dzieci 
odnajdowały ukryte pośród 
innych książek bajeczki o 
Kubusiu Puchatku i nauczy-
ły się wyliczanki misia o bar-
dzo małym rozumku a wiel-
kim sercu... i apetycie.
Goście mieli okazję zło-

żyć misiowi życzenia, od-
śpiewać 100 lat. Wszyst-
kie dzieci przygotowały 
dla Jubilata prezenty. Były 
przepiękne rysunki, laurki a 
nawet własnoręcznie upie-
czone ciasteczka. Jak co 

roku, najmilszym punktem 
uroczystości były występy 
dzieci. Najmłodsi grupowo i 
solo śpiewali Kubusiowi pio-
senki i recytowali wierszyki. 
Jak na prawdziwe urodziny 
przystało kulminacyjnym 
momentem było zdmuchnię-
cie świeczek na torcie i jego 
skonsumowanie.
Spotkanie przebiegło w bar-
dzo wesołej atmosferze. W 
zamian za pięknie zaprezen-
towane życzenia, piosenki i 
prezenty Puchatek wręczył 
dzieciom „kubusiowe kolo-
rowanki” i naklejki. Jubilat 
z żalem żegnał swoich go-
ści i prosił, żeby również za 
rok zechcieli obchodzić z 
nim urodzinki. Dziękujemy 
dzieciom i ich opiekunom 
za przygotowanie występów 
i prezentów oraz udział w 
spotkaniu. 

RC

KOLEJNY WIECZÓR 
CZYTANIA DZIECIOM

Na urodziny do Kubusia przybyło wielu gości

Przedszkolaki z Laszczyn otrzymały pamiątkowe kolorowanki

Dziękuję za udział w niedzielnych wyborach 
samorządowych. Pragnę wyrazić wdzię czność za 
okazane zaufanie i  od danie głosu w wy borach do Rady 
Gminy.

Jerzy Gdański
OGŁOSZENIE PŁATNE

W dniach 3-4 listopada 
2010r. Panie z terenu na-
szej gminy miały okazję na 
miejscu wykonać badania 
profilaktyczne, które pro-
wadziła Fundacja S.O.S. z 
Mielca. Mammobus przy-
jechał pod Ośrodek Zdro-
wia w Grodzisku Dolnym. 

Na ok. 500 wysłanych za-
proszeń do bezpłatnych 
badań zgłosiło się jedynie 
119 kobiet. Z mammografii 

skorzystało 95 pań, z cytolo-
gii 24. Szkoda tylko, że tak 
mało kobiet dba o własne 
zdrowie!
Przypominamy, że pozosta-
łe panie uprawnione do bez-
płatnych badań profilaktycz-
nych mogą je wykonywać na 
bieżąco w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku ul. 
Leśna 22 tel. 17 242 71 13. 

J.R.

MAMMOGRAFIA W GMINIE W imieniu Pań, które skorzystały ze specjalistycznych badań, 
składam podziękowanie wszystkim, którzy udzielili wsparcia 
w zorganizowaniu przyjazdu cytomammobusu, a szczególnie: 
Panu Jackowi Chmurze, Panu dr Aleksandrowi Skarbie, Pani 
Aldonie Bocek-Telka, Pani Dyrektor Halinie Gdańskiej oraz Pa-
niom ze szkolnej stołówki przy Zespole Szkół w Grodzisku Dol-
nym.
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W dniu 3 listopada 2010r. 
w Dworku Starościńskim 
w Leżajsku miało miejsce 
uroczyste podsumowanie 
Lig Powiatowych – sezon 
2010 w kategoriach tramp-
karze, młodzicy i juniorki. 

Nasza gmina swoich re-
prezentantów wystawiła w 
każdej kategorii. Wszystkie 
nasze drużyny w końcowej 
klasyfikacji zajęły miejsce na 
podium.
W kategorii juniorek zespół 
dziewcząt zajął I miejsce, 
wyprzedzając drużyny z 
Tryńczy i Brzózy Królewskiej 

(rywalizowało 6 zespołów). 
W kategorii trampkarze, 
młodzież naszego klubu 
zajęła III miejsce (rywalizo-
wało 8 drużyn). W kategorii 
młodzik również III miejsce, 
Opiekunami naszych drużyn 
byli Stanisław Szpila i Józef 
Miś. 
Podczas uroczystego pod-
sumowania wszystkie ze-
społy biorące udział w rywa-
lizacji otrzymały pamiątko-
we dyplomy i nagrody rze-
czowe, a drużyny które za-
jęły miejsca I-III okazałe pu-
chary.
LKS „Grodziszczanka” w 

Grodzisku Dolnym składa 
podziękowania Staroście 
Leżajskiemu, panu Rober-
towi Żołyni i Wójtowi Gminy 
Grodzisko Dolne, panu Jac-
kowi Chmurze za wsparcie 
finansowe i merytoryczne 

bez którego udział naszych 
drużyn w powyższych ligach 
byłby trudny do zrealizowa-
nia, jak również dziewczy-
nom i młodym adeptom piłki 
nożnej za osiągnięte wyniki.

OK

UDANY SEZON DLA 
„GRODZISZCZANKI”

17 września 2010 roku na 
boisku sportowym Orlik w 
Grodzisku Dolnym, odbył 
się turniej piłki nożnej o 
puchar Donalda Tuska. 

Celem imprezy było promo-
wanie wśród dzieci sporto-
wej aktywności, zdrowego 
stylu życia i zasad fair play 
oraz zachęta do wspólnego 
organizowania różnych dzia-
łań sportowych na obiektach 
wybudowanych w ramach 
programu „Moje boisko Orlik 
2012”.
Zawodnicy startowali w 

dwóch kategoriach wie-
kowych: 10-11 lat (rocznik 
1999-2000) i 12-13 lat (rocz-
nik 1997 -1998). 
W turnieju wzięło udział 100 
zawodników, dziewcząt i 
chłopców, z trzech szkół na-
szej gminy: Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym, Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym i Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej. 
Wyniki zawodów przedsta-
wiają się następująco:
- dziewczyny grupa młodsza:

I miejsce SP Grodzisko 
Górne
II miejsce SP Grodzisko 
Dolne
- chłopcy grupa młodsza:
I miejsce SP Grodzisko 
Dolne
II miejsce SP Grodzisko 
Górne
III miejsce SP Wólka 
Grodziska
- dziewczyny grupa starsza:
I miejsce Grodzisko Dolne
II miejsce Wólka Grodziska
III miejsce Grodzisko Górne
- chłopcy grupa starsza:
I miejsce Grodzisko Górne

II miejsce Grodzisko Dolne
III miejsce Wólka Grodziska
Rywalizacji młodych spor-
towców towarzyszyło wiele 
pozytywnych emocji. Pragnę 
podziękować za duże zaan-
gażowanie szkół oraz opie-
kunów poszczególnych dru-
żyn: SP Grodzisko Dolne – 
Krzysztof Wilk, Maria Bosak, 
SP Grodzisko Górne – Józef 
Majkut, SP Wólka Grodziska 
– Paweł Matuszek.
Ranga turnieju udzieliła się 
startującym zawodnikom, co 
zaowocowało zaciętą rywali-
zacją pomiędzy drużynami, 
które stworzyły wspaniałe 
widowisko. 

K. Danak

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR 
PREMIERA DONALDA TUSKA

Nagrody naszym drużynom wręczył wójt Jacek Chmura
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14 października 2010r. ko-
lejny raz w Zespole Szkół 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
spotkano się, aby wspo-
mnieć Patrona szkoły prof. 
Franciszka Leję i uczcić 
wszystkich nauczycieli 
oraz pracowników szkoły.

Ten dzień stał się też ofi-
cjalnym otwarciem projektu 
„Przez wiedzę do gwiazd” 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach 
którego działania w naszym 
gimnazjum rozpoczęły się   

1 września.
Zaszczycili nas swoją obec-
nością: władze powiatu, 
które reprezentował pan 
wicestarosta Józef Majkut, 
władze gminy na czele z pa-
nem wójtem Jackiem Chmu-
rą, emerytowani nauczyciele 
i pracowników szkoły. Pan 

dyrektor Roman Matuszek 
przywitał gości, nauczycieli 
i pracowników oraz uczniów, 
po czym oddał głos gimna-
zjalistom. 
Uczniowie, przywołując wy-
brane momenty z życia prof. 
Franciszka Leji, pozwoli-
li nam doświadczyć róż-
nych uczuć: od chwil rado-
ści towarzyszących dzieciń-
stwu poprzez strach będą-
cy nieodłącznym elementem 
aresztowania, aż do zadumy 
pojawiającej się po wspo-
mnieniu o śmierci wybitne-
go człowieka. W ten sposób 
młodzi ludzie złożyli też hołd 
nauczycielom, do których 
zalicza się przecież nasz 
Patron. Wyjaśnili także zna-
czenie tytułu projektu, a tym 
samym nakreślili jego cel. 
Pochlebne wypowiedzi go-
ści oraz wręczenie nagród 
nauczycielom stało się 
ostatnim punktem części ofi-
cjalnej uroczystości. 
Miłym zakończeniem tego 
dnia był obiad. I choć nie 
było już mikrofonów, rozmo-
wy często dotykały gwiazd.

Monika Fila

PROF. FRANCISZEK LEJA DAJE 
NADAL PRZYKŁAD

W dniu 9 października 
2010r. uczestnicy semina-
rium biologicznego oraz 
klas pierwszych Gimna-
zjum im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
wzięli udział w wycieczce 
krajoznawczo - przyrod-
niczej Bolestraszyce –   
Przemyśl- Krasiczyn.

Z zapartym tchem młodzież 
chodziła po bolestraszyckim 
forcie obronnym, o losach 
którego bardzo ciekawie 
opowiadał pan przewod-
nik. Duże zainteresowanie 
wzbudziły różne gatunki 
drzew, krzewów i roślin ziel-
nych widzianych w Arbore-
tum Bolestraszyce. Kolej-
nym punktem wycieczki był 
Przemyśl. Zobaczyliśmy tam 
Rynek, Kościół św. Francisz-

ka, Katedrę Grekokatolicką 
oraz Katedrę Rzymskokato-
licką. Uczniowie mieli oka-
zję zobaczyć również ruiny 
Zamku Kazimierzowskiego. 
Ostatnim punktem wycieczki 
był Krasiczyn, gdzie zwiedzi-
liśmy pałac oraz przepiękny 

park. Podziwialiśmy Kaplicę 
Matki Bożej, lochy oraz inne 
pomieszczenia pałacu. Z 
wieży pałacowej widać było 
panoramę okolicy. W drodze 
do domu wstąpiliśmy na Ko-
piec Tatarski w Przemyślu. Z 
tarasu widokowego patrzyli-
śmy na miasto pogrążające 
się w wieczornych mgłach.
Wyjazd ten był bezpłatny, 

ponieważ odbywał się w ra-
mach projektu „Przez wiedzę 
do gwiazd” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Mamy nadzieję, że będzie 
więcej takich wycieczek.

A. Moskal 
J. Rączka

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ

Młodzież z wielkim przekonaniem wcielała się w grane role
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Nordic Walking – brzmi 
bardzo ambitnie. Marsz 
nordycki też nieznajomo, 
ale już jakoś bardziej swoj-
sko. Na pewno wielu za-
pyta, czego dotyczą takie 
zajęcia, które odbywają 
się w Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym w ramach 
projektu „Przez wiedzę do 
gwiazd”- współfinanso-
wanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego. 

Co zatem robią gimnazjali-
ści? Uczą się maszerować. 
Jeżeli byłby to zwykły marsz, 
zajęcia mogłoby prowadzić 
wiele osób, a tymczasem w 
naszej okolicy takie upraw-
nienia posiada tylko pan 
Tomasz Steliga, który „ma-
szeruje” z gimnazjalistami. 
Ich marsz wzbogacony jest 
techniką odpychania się od 
podłoża za pomocą specjal-
nie skonstruowanych kijków. 

Po co? Czym się różni Nor-
dic Walking od marszu? 
Otóż stymuluje ok. 90% mię-
śni ciała. Oczywiście pod 
warunkiem, że opanujemy 
technikę. Zalet można by wy-
mieniać dużo: atrakcyjność 
połączona z kształtowaniem 
odpowiedniej sylwetki, a co 
ważne doskonaleniem ta-
kich cech, jak samodyscy-

plina, wytrwałość, systema-
tyczność. Młodzież, uczest-
nicząc w takich zajęciach, 
odreagowuje negatywne 
emocje. Urozmaiceniem są 
wyjazdy do okolicznych re-
zerwatów przyrody. Jeden z 
nich odbył się 29 paździer-
nika br. Młodzi ludzie uczyli 
się maszerować i poznawali 
przyrodę w Brzyskiej Woli. 
Tak o tym wyjeździe mówi 
jego uczestniczka: „Do prze-
bycia mieliśmy 5km. Trasa 

minęła nam bardzo szybko. 
Cały czas rozmawialiśmy i 
śmialiśmy się. Po przejściu 
wyznaczonego odcinka cze-
kała na nas niespodzianka – 
ognisko.” 
Na razie maszerują wybrani  
gimnazjaliści, ale miejmy na-
dzieję, że takim spędzaniem 
wolnego czasu zainteresują 
się też inni.

Monika Fila

MASZERUJEMY...

14 października 2010r., w 
Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach, odbyła się 
uroczysta akademia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodo-
wej, znanego powszechnie 
jako Dzień Nauczyciela. 

Rozpoczęcie tej uroczysto-
ści miało miejsce w Koście-
le Parafialnym w Zmysłów-
ce. Mszę Świętą odprawiał 
ksiądz Wiesław Kozioł. 
Podczas homilii uczniowie 
przedstawili piękną insceni-
zację związaną z Karolem 
Wojtyłą. Przypomnieli co to 
jest Dzień Papieski - dzień 
wdzięczności, łączności du-
chowej z Ojcem Świętym, 
Janem Pawłem II i promocji 
jego nauczania, oraz wspo-
mnieli najważniejsze fakty z 
życia i działalności Papieża 

Polaka, który był zarówno 
uczniem, jak i nauczycielem.
Po uroczystej mszy świętej  
wszyscy zgromadzili się w 
sali, która odświętnie udeko-
rowana już przed dziewiątą 
była zapełniona po brzegi 
uczniami ubranymi w galo-

we stroje, nauczycielami, 
gośćmi spoza szkoły oraz 
Samorządem Uczniowskim 
na scenie. 
Uroczystość przygotował sa-
morząd. Całość spięła mu-
zyczną klamrą pani Małgo-
rzata Grzesik. Motto całego 

artystycznego przedsięwzię-
cia brzmiało: „Przepraszamy 
Was za wszystko”. Następ-
nie, dla wszystkich zgroma-
dzonych na sali, zatańczyły 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego przebrane za pięk-
ne krasnoludki. Gospoda-
rzem uroczystości była Pani 
Dyrektor Janina Miś, która 
dziękując uczniom i nauczy-
cielom otrzymała życzenia 
i bukiet kwiatów od Zarzą-
du Stowarzyszenia Rozwoju 
Wiosek: Opaleniska, Podle-
sie, Zmysłówka – prowadzą-
cego tutejszą placówkę. 
Kończąc uroczystość zarów-
no uczniom jak i nauczycie-
lom złożono najlepsze ży-
czenia, aby ich wspólna dro-
ga była jak najmniej wybo-
ista, a trud podejmowany 
przez nauczyciela uzyskał 
szczery szacunek uczniów i 
rodziców.

Wioleta Fołta-Blok

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Miłym akcentem spotkania był taniec maluchów
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

4 listopada 2010 roku 39 
uczniów Zespołu Szkół 
Szkoły Podstawowej im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym wyje-
chało do krainy bobrów, 
czyli w Bieszczady. Tyl-
ko jeden dzień, ale jakże 
atrakcyjny.

Pierwszym punktem w pro-
gramie były Uherce Mineral-
ne, gdzie się udało zwiedzić 
Ekomuzeum w Gimnazjum, 
zobaczyć architekturę ko-
ścioła i podziwiać wodo-
spad, w którym mieszkały 
bobry. Z otrzymanym od 
dyrektora szkoły przewodni-
kiem  po bieszczadzkich gó-
rach można było odnaleźć 
na mapie następne miejsce 
pobytu, którym był Orelec. 
W miejscu naszego spotka-

nia z przewodnikiem stała 
rzeźba bieszczadzkiego 
zbója. Pan przewodnik opo-
wiedział w niezwykle cieka-
wy sposób historię związaną 
z napadami zbójów. Dobrze, 
że tamte straszne czasy mi-
nęły, bo nadszedł czas na 
wspinaczkę do kamienioło-
mów w Bóbrce. Wędrówka 
nie była łatwa, ale nagrodą 
za trud była wspaniała pano-
rama Bieszczad. To jednak 
nie koniec wędrówki. Aby 
dotrzeć do autobusu, nale-
żało przejść szlakiem space-
rowym do Myczkowiec. Cho-
ciaż trudno nazwać  space-
rem pokonanie tej trasy. Nie 
było łatwo! Nadszedł czas 
na zasłużony obiad, a potem 
wizytę w Centrum Kultury 
Ekumenicznej, gdzie można 
zobaczyć 120 miniatur cer-

kwi, „mini zoo” i Ogród Biblij-
ny. Niezwykłe emocje towa-
rzyszyły podczas wędrówki 
do cudownego źródełka w 
Zwierzyniu, ponieważ nastał 
wieczór i marsz odbywał się 
w ciemności. 
Dzień ten uatrakcyjniły opo-
wieści ks. Rafała Szykuły, 
który w interesujący sposób 

przekazał wiele informacji 
związanych z Bieszczadami. 
Wycieczkę zakończył kon-
kurs zorganizowany przez 
księdza w autobusie, a doty-
czący wiedzy, która została 
przekazana na wycieczce. 

Kinga Nicpoń
Martyna Kulpa

W KRAINIE BOBRÓW

Dnia 22 października 2010 
roku po raz kolejny odby-
ła się wycieczka do Szko-
ły Języków i Zarządzania 
Promar - International w 
Rzeszowie. Wzięło w niej 
udział 83 uczniów z klas IV- 
VI Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym oraz Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym.

Głównym celem tej wy-
prawy było zmotywowanie 
uczniów do nauki języków 
obcych oraz uświadomienie, 
że wcześnie rozpoczęta na-
uka języka stanowi klucz do 
sukcesów w przyszłości. Or-
ganizatorką i pomysłodaw-
czynią wycieczki była pani 
Joanna Sołek, nauczycielka 
języka angielskiego w Gro-
dzisku Górnym. Opiekunami 
młodzieży byli również pan 
Stanisław Rydzik i pani Mał-
gorzata Majka. Pomysł, aby 
połączyć wycieczkę Szkół 
podstawowych z Grodziska 

Dolnego i Grodziska Górne-
go wyszedł od pana dyrekto-
ra Romana Matuszka. 
Program obejmował licz-
ne atrakcje dla młodych 
uczestników, takie jak za-
jęcia z native speaker’em, 
lekcje języka hiszpańskiego 
i francuskiego, prezentację 
multimedialną oraz poczę-
stunek. Dyrektor Szkoły pan 
Eugeniusz Rydzik, który 
także pochodzi z Grodzi-
ska, powitał zgromadzonych 
uczniów. W trakcie krótkiego 
przemówienia zwrócił uwa-
gę na rolę języków obcych 
we współczesnym świecie 
oraz zachęcał młodzież do 
codziennej i systematycznej 
pracy. 
Podczas zajęć z native spe-
aker’em, uczniowie mogli 
wykazać się wiedzą i znajo-
mością języka angielskiego, 
jak również podszlifować 
posiadane umiejętności. 
Zwycięzcy konkursu, zor-
ganizowanego przez pana 
Donald’a Trinder’a, zdobyli 

pamiątkowe nagrody. Na-
stępnym punktem programu 
były zajęcia z innych języ-
ków tj. języka francuskiego i 
hiszpańskiego, z podziałem 
na grupy. Uczniowie nie kry-
li entuzjazmu i radości po 
zajęciach języków obcych. 
Uświadomili sobie, że war-
to poświęcić czas na na-
ukę, aby zrealizować swoje 
marzenia. Po ciekawych 
atrakcjach nadszedł czas 
na zasłużony poczęstunek. 

Na zakończenie uczniowie 
obejrzeli film: „Alvin i wie-
wiórki 2”.
Za umożliwienie wyjazdu 
i  miłe przyjęcie uczniowie 
i nauczyciele składają ser-
deczne podziękowanie panu 
Dyrektorowi Eugeniuszowi 
Rydzikowi, który jak zawsze 
gdy tylko młodzież z naszej 
gminy pojawia się w Pro-
marze stara się by wszyscy 
czuli się jak u siebie. 

Joanna Sołek

BEZ JĘZYKA ANI RUSZ

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody
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- WSPOMNIENIA - 

To była zasługa ojca, że po-
trafił pisać do Generalnej 
Guberni podania z dobrym 
uzasadnieniem potrzeby 
pozostawienia danego mło-
dzieńca w gospodarstwie. 
Nie pamiętam, ilu chłopa-
ków udało mu się uratować 
od wywózki do Niemiec. 
Ale były takie przypadki, 
a wdzięczni ojcowie przy-
chodzili do nas i dziękowali 
za pomoc. Czasami nawet 
odwdzięczali się jakąś kurą 
czy innymi produktami z 
gospodarstwa. A ponieważ 
nie zawsze mogliśmy się w 
Grodzisku najadać do syta 
– taki gest wdzięczności 
rejestrowaliśmy głęboko w 
sercach. 
Ojciec zawsze starał się 
postępować zgodnie z prze-
pisami i obowiązującym 
prawem – nawet okupanta. 
Mama natomiast stawiała 
na pierwszym miejscu  tro-
skę o nasze bytowanie i w 
tym  względzie wykazywała 
wielką odwagę. Przez pe-
wien czas na przykład po-
trafiła po kryjomu uchować 
prosiaka – żebyśmy nie zgi-
nęli z głodu – jak twierdziła. 
W tym celu wyhodowała np. 
dwa prosiaki na tym samym 
kolczyku – przekładając 
kolczyk z ucha prosięcia 
większego na małego. Wte-
dy obowiązywało kolczyko-
wanie prosiąt, bo Niemcom 
musiało się je odstawiać.
Pozwolono nam też upra-
wiać ziemniaki na małym 
poletku ziemi – własności 
pożydowskiej. Mama znała 
Żydówkę, właścicielkę tego 
ogródka, zanim zabrali ją 
Niemcy do obozu. I zawsze 
wzdychała:,, biedna Szan-
gla” – kiedy ziemniaki wyko-
pane z jej ziemi przynosiła 
w koszyku do domu. 
Niewiele pamiętam z nauki 
w tzw. szkole w Grodzisku. 
Uczyliśmy się w zastępczej 
chałupie tylko polskiego i 

rachunków – no i religii. Na 
lekcje rachunków chodziłam 
do takiej starej nauczycielki 
do jej mieszkania. Pani ka-
zała mi raz rozwiązać zada-
nie, a sama przygotowywa-
ła sobie obiad – miała w tym 
samym pokoju również piec 
do gotowania. I zawsze na 
obiad gotowała sobie kopyt-
ka, które polewała skwarka-
mi z przetopioną cebulką. 
Ten zapach jeszcze bar-
dziej wzmagał mój głód. Ale 
pani też musiała być bardzo 
głodna, bo nigdy nie poczę-
stowała mnie kopytkami. 
Ks. Ramocki przygotowywał 
nas do Komunii Św. – naj-
pierw Irenę, a w następnym 
roku Jurka i mnie. Sukienki 
i ubranko na tę uroczystość 
przysłała nam kochana cio-
cia Stasia. Moja starsza sio-
stra Irena podobno chodziła 
do dworu na ,,tajne komple-
ty” nauki, gdzie pewnie mia-
ła dostęp do prawdziwych 
książek i może też do praw-
dziwego atlasu geograficz-
nego? Ale nie wolno było 
o tym mówić – nauka była 
zakazana.
Groźne wydarzenia, które 
niebawem doszły do na-
szej wsi – dotyczyły napaści 
Ukraińców na wsie polskie. 
Właśnie szliśmy gościńcem, 
jak zwykle całą rodziną w 
niedziele do kościoła, kie-
dy zobaczyliśmy biegnącą 
w naszym kierunku kobie-
tę z rozwianymi włosami i 
płaczącą na cały głos. Nie 
można było się od niej wie-
le dowiedzieć, powtarzała 
wciąż to samo, „Ukraińcy 
mordują”. Biegła resztkami 
sił, a z urywanych słów wy-
nikało, że Ukraińcy wymor-
dowali jej całą rodzinę i tylko 
ona zdołała uciec. Rodzice 
mocno zdenerwowani po-
stanowili, że pójdziemy po-
mimo wszystko do kościoła. 
Kobieta, która uciekła Ukra-
ińcom, zatrzymała się we 

wsi u swoich znajomych – 
nawet niedaleko od naszej 
chałupy. Byłam razem z 
mamą w tej chacie po po-
wrocie z kościoła, ale opo-
wieści tej kobiety były tak 
straszne, że po niedługim 
czasie mama musiała mnie 
stamtąd zabrać, bo zasła-
błam i już nic więcej nie 
pamiętam o czym opowia-
dała. Mama położyła mnie 
na trawie obok tego domu i 
bardzo żałowała, że zgodzi-
ła się mnie tam zabrać. A w 
ciągu następnych dni ciągle 
dochodziły do nas strasz-
ne wieści o okrucieństwie 
Ukraińców. Pamiętam, że 
bałam się każdej nadcho-
dzącej nocy. Ukraińcy jed-
nak nie zaatakowali Gro-
dziska – może dlatego, że 
było położone bardziej na 
zachód od granicy. I może 
też, że wieś ta większa niż 
inne. Ale myśmy nie mogli 
wiedzieć co zrobią i dlatego 
panował wielki strach. 
Rodzice uspokajali nas i tłu-
maczyli, że przez całe noce 
czuwają na rogatkach wsi 
od wschodu patrole zmie-
niających się mężczyzn, 
których zadanie polegało na 
tym, aby w razie niebezpie-
czeństwa podnieść alarm, 
by ludzie mogli uciec do 
lasu.
A ja i tak, chociaż kładliśmy 
się spać gotowi do ucieczki 
– każdej nocy długo wpatry-
wałam się po ciemku w okno 
i słuchałam, czy coś się nie 
dzieje. I raz – usłyszałam 
w nocy zbliżające się kroki. 
Szedł blisko naszego domu 
i po chwili usłyszałam, że 
ktoś cicho nuci piosenkę na 
melodię… zwycięży orzeł 
biały, zwycięży polski lud… 
Pomyślałam, że to ktoś, 
kto pewnie schodzi z warty. 
Obudziłam się, kiedy słońce 
już świeciło wysoko. Kiedy 
Niemców wypierano z gra-
nic sowieckich, na pola Gro-

dziska spadł zestrzelony sa-
molot. Zobaczyliśmy na nie-
bie długą i dymną smugę. 
Oczywiście ludzie pobiegli 
na pole, gdzie się rozbił. Z 
niedużego samolotu wydo-
bywał się płomień i dym, a 
w niedalekiej odległości le-
żał na trawie ranny, zakrwa-
wiony pilot. Podeszłam na 
tyle blisko, aby słyszeć, jak 
woła ,,waser”. Ale nikt nie 
miał wody i ludzie bezradnie 
patrzyli na umierającego. 
Może to był ten dobry Nie-
miec, jeden z tych, którzy 
kwaterowali we wsi w dro-
dze na front? – pomyślałam. 
Mama też potwierdziła moje 
przypuszczenia. Tymcza-
sem na dalekim wschodzie 
front rosyjsko – niemiecki 
załamywał się, a ojciec za-
cierał z zadowoleniem ręce. 
Oznaczało to, że może już 
niedługo nasza tułaczka się 
skończy. Ale oznaczało to 
również, że trzeba będzie 
rozstać się z Grodziskiem. 
Nie bardzo wydawało mi 
się to prawdopodobne – ale 
czy cieszyło?
I nadszedł taki czas, kie-
dy zobaczyliśmy we wsi 
rosyjskich żołnierzy. Było 
sympatycznie – zwła szcza 
jeden taki co grał na harmo-
nii, a inni żołnierze też byli 
muzykalni i pięknie śpiewa-
li. Nic się nie sprawdziło z 
tego złego, co o nich opo-
wiadali ludzie, zanim się po-
jawili. Gdy opuszczali wieś 
– mama znów życzyła im, 
aby po wojnie znów szczę-
śliwie wrócili do swojego 
kraju. Po jakimś czasie ro-
zeszła się wieść o wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 
Młodzi ludzie z naszej i ze 
wsi sąsiednich – na koniach 
i uzbrojeni w karabiny gro-
madzili się przed wyprawą 
na pomoc powstaniu. Pano-
wała atmosfera ogólnej ra-
dości – w ten wieczór nawet 
nasza mama z innym go-
spodyniami gotowała im po-
żegnalną grochówkę (może 
bigos) pod drzewami w ja-
kimś zagajniku.        cdn...

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA
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DZIEŃ OTWARTY 
W ŚRODOWISKOWYM 
DOMU SAMOPOMOCY

W dniu 15 grudnia br. 
w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w 
Laszczynach odbędzie 
się dzień otwarty, w 
trakcie którego bedzie 
możliwość zwiedzenia 
obiektu oraz zakupie-
nia kartek i stroików 
wykonanych przez pod-
opiecznych ośrodka. 

Serdecznie zapraszamy!

- OGŁOSZENIA - 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ ROZPOCZYNA NOWY NABÓR DO PRO-
GRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
15 listopada br. rusza kolejna edycja programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy 
Więcej”. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się or-
ganizacje pozarządowe, jak i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Wnioski można 
składać do 15 stycznia 2011 r.
Dla kogo dotacje
W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i pod-
mioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją 
siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). 
Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, a w przypadku realizacji 
projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, 
środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, 
jednak nie więcej, niż do kwoty 15 tys. zł. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze kon-
kursu wniosków, który od obecnej edycji będzie ogłaszany dwa razy do roku. Wnioskowany grant 
nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, jedynie stanowić uzupełnienie udziału wła-
snego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projek-
tu. Program będzie zarządzany i realizowany bezpośrednio przez EFRWP. 
Obszary wsparcia 
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach: 
• zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko 
rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, 
• szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakre-
sie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, 
komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach 
edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
• szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakre-
sie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na 
rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
• zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp, wynikających z 
założeń projektu i bezpośrednio z nim związanych
• zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych 
z realizacją projektów, 
• przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów 
(np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z 
projektu, 
• zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów
Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.
efrwp.pl w zakładce Dotacje. 
Kontakt tel.: 22 541 50 00, E-mail: monika.kazmierczak@tbwa-pr.pl

OSTRZEŻENIE
W związku ze sprzedażą 
przez sklepy internetowe, 
zielarskie i inne produktu 
Miracle Mineral Solution 
Miracle Mineral Supple-
ment, MMS, MMS2 Świa-
towa Organizacja Zdrowia 
ostrzega przed doustnym 
przyjmowaniem tego pre-
paratu. Jest to produkt 
przeznaczony do dezynfek-
cji i uzdatniania wody pitnej 
(posiada właściwości bak-
teriobójcze, grzybobójcze 
i wirusobójcze) i nie jest 
przeznaczony do spoży-
cia przez ludzi. Preparat w 
chwili obecnej jest dostęp-
ny również w Polsce, jako 
naturalny środek mineral-
ny, wzmacniający system 
immunologiczny organizmu 
i jako środek skuteczny w 
leczeniu wielu chorób, w 
tym HIV, gruźlicy, malarii, 
zapalenia wątroby i nowo-
tworów.
Najczęściej zgłaszanymi 
działaniami niepożądanymi 
po przyjmowaniu MMS są 
wymioty i biegunka, pro-
wadzące do odwodnienia; 
bóle brzucha i pieczenie w 
gardle.W przypadku spo-
życia większej ilości może 
dojść także do methemo-
globinemii, hemolizy oraz 
ostrej niewydolności nerek.
Produktów sprzedawanych 
pod nazwą Miracle Mineral 
Solution (Miracle Mineral 
Supplement, MMS, MMS2 
zawierających chloran 
sodu nie należy stosować 
doustnie, ponieważ może 
to być szkodliwe dla orga-
nizmu i nie ma naukowych 
dowodów wskazujących na 
ich korzystne oddziaływa-
nie na organizm człowieka.

Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Leżajsku

NOWA OFERTA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym przypomina 
o wprowadzeniu nowej usługi  – „Książka na telefon”. 
Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Gminy Grodzisko              
Dolne, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień nie-
pełnosprawności mają problem z dotarciem do placówek biblio-
tecznych. 
Usługa dostawy książek jest bezpłatna. Książki można zama-
wiać pod numerem telefonu (17) 2436037.
Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracow-
ników GBP raz w miesiącu (w pierwszym tygodniu miesiąca). 
Jednocześnie informujemy, że posiadamy w swoim zbiorze 
książki na płytach CD. Książki do słuchania to doskonałe roz-
wiązanie dla osób starszych, z problemami ze wzrokiem oraz 
zapracowanych.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!!!

Dziękujemy wszystkim, 
którzy obda rzyli nas za-
ufaniem oddając głos 
w wyborach do Rady     
Powiatu Leżajskiego.

Katarzyna Mach-Wawrzaszek
Grzegorz Potaczała
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