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INWOKACJA
Ziemio Ojczysta doświadczona bólem
od wieków bronisz polskości.
A pamięć przodków opowiada o tym,
gdzie ojców i dziadów kości.

Daleko w świecie słynie Twe imię
czynami cnych bohaterów,
tych, co za wolność oddali życie
nie mając za to orderów.

Miłość i wiara zawsze były siłą,
co naród wiodła do boju.
Dawały męstwo, odwagę, otuchę,
dla wroga były przestrogą.

Trudno policzyć występki podłe,
gdy naród zdradzali przywódcy.
Lecz byli ludzie, co zamiast władzy
wolności dzierżyli Jutrznię.

Dzięki nim właśnie Polska przeżyła,
choć w grobie leżała jak martwa.
Każda pożoga w duszy i ciele
stawała się źródłem hartu.

Stawały setki, tysiące, miliony,
by łeb ukręcić tej hydrze.
Ten łeb odrasta i zło znów się pleni,
lecz dumy z serca nie wydrze.

Gwiazdo Świetlista! Jutrzenko Jasna!
Bądź tarczą dla duszy narodu!
Kieruj i prowadź przez losu szańce
i broń przed zarazą ze Wschodu!

Małgorzata Burda-Król

fot. Krzyż na Dziurówce 
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Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
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Ponad 50 lat temu ślubo-
wali sobie miłość. W dniu 
19 listopada br., w obecno-
ści rodzin i przedstawicie-
li władz samorządowych 
świętowali uroczyście ju-
bileusz długoletniego po-
życia małżeńskiego.

Siedem par z gminy Grodzi-
sko Dolne zostało odzna-
czonych medalami prezy-
denta RP za długoletnie po-
życie małżeńskie. W uroczy-
stej oprawie swój jubileusz 
pary uczciły w Domu Wesel-
nym CRYSTAL w Grodzisku 
Dolnym.
Dostojnych jubilatów powi-
tała kierownik USC, Danu-
ta Zygmunt: Jubileusz dłu-
goletniego pożycia małżeń-
skiego to szczególna chwi-
la, w której uczestniczymy w 
wielkim wzruszeniu. To oka-
zja by zatrzymać się i spoj-
rzeć wstecz. Minęło 50 lat i 
więcej od chwili, kiedy po-
łączyliście swój los, mówiąc 
sakramentalne „tak” i włada-
jąc obrączki. Dla społeczno-
ści jesteście ludźmi honoru, 
gdyż dotrzymaliście słowa 
danego wiele lat temu. 
Podziwu dla jubilatów nie 
krył wójt Jacek Chmura: Co 
najmniej 50 lat trzeba ra-

zem spędzić, by móc wystą-
pić z wnioskiem do prezy-
denta o przyznanie meda-
lu. Nie wszyscy są w stanie 
tym warunkom sprostać, ale 
Wam się udało. Gratuluje-
my i cieszymy się, że w spo-
łeczności grodziskiej są ta-
kie pary, dla których warto-
ści jak rodzina, miłość i wza-
jemny szacunek są najważ-
niejsze. Te 50 już wspólnie 
przeżytych lat zaświadczają 
za Państwa i są dla nas wzo-
rem godnym naśladowa-
nia. Gromadząc się tu dzi-
siaj oddajemy Wam należny 
szacunek, gdyż na niego w 
pełni zasługujecie. Szczęść 
Boże na każdy dzień życia. 
Po przemówieniach przy-
szedł czas na uhonorowa-
nie jubilatów. Wójt w asyście 
swego zastępcy i kierownika 
USC wręczył wzruszonym 
parom medale, imienne listy 
gratulacyjne, kwiaty i upo-
minki. Otrzymali je Państwo:
• Maria i Jan Makówka 

ze Zmysłówki (50 lat), 
doczekali się 6 dzieci     
i 12 wnucząt,

• Maria i Ludwik Ślanda 
z Grodziska Dolnego 
(50 lat), doczekali się 
3 dzieci, 7 wnucząt i 2 
prawnuczek,

• Adela i Mieczysław 
Podpora z Grodziska 
Górnego (50 lat), do-
czekali się 3 dzieci, 10 
wnucząt i 1 prawnuka,

• Helena i Jan Miś z Gro-
dziska Górnego (50), 
doczekali się 4 dzieci     
i 9 wnucząt,

• Anna i Stanisław         
Pytel z Grodziska Dol-
nego (51), doczeka-
li się 6 dzieci, 14 wnu-
cząt i 4 prawnuków,

• Maria i Franciszek 
Siuśta z Laszczyn (52), 
doczekali się 6 dzieci    
i 17 wnucząt i 7 pra-
wnuków,

• Zofia i Stanisław          
Cyburt ze Zmysłów-
ki (56), doczekali się 3 
dzieci i 6 wnucząt.

Państwo Maria i Ludwik Ślan-
da medale odebrali w domu. 
Odznaczonym parom od-
śpiewano głośne „Sto lat” i 
wzniesiono toast. Cała uro-
czystość przebiegała w ra-
dosnej i przyjemnej atmos-
ferze, której towarzyszył 
smaczny poczęstunek oraz 
śpiew i muzyka akordeono-
wa, o którą zadbały zespo-
ły „Wiola” z Chodaczowa i 
„Leszczynka” z Wólki Gro-
dziskiej.   MH

50 LAT WSPÓLNEJ ŻYCIOWEJ DROGI
50 LAT RAZEM? 
ZGŁOŚ JUBILEUSZ 

W URZĘDZIE 

Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne przypomina, iż istnieje 
możliwość składania wnio-
sków o odznaczenia za dłu-
goletnie pożycie małżeń-
skie. Odznaczenia te nada-
wane są przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie wniosków o 
nadanie odznaczenia dla 
par małżeńskich z terenu 
gminy Grodzisko Dolne, 
które przeżyły wspólnie 50 
lat i dłużej, odbywa się za 
pośrednictwem miejsco-
wego Urzędu Stanu Cywil-
nego. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są w pokoju nr 4, od ponie-
działku do piątku, w godzi-
nach pracy urzędu, tj. 7.30-
15.30.

Dodatkowych informacji w 
sprawie przyznawania od-
znaczeń udziela kierow-
nik USC, pod numerem 17 
242 82 65, wew. 141.
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Najzdolniejsza młodzież 
szkół licealnych i gimna-
zjalnych oraz uczniowie 
szkół podstawowych - w 
sumie 98 uczniów, otrzy-
mało stypendia Wójta Gmi-
ny za wysokie wyniki w na-
uce i szczególne osiągnię-
cia w sporcie, działalności 
artystycznej oraz aktywno-
ści pozaszkolnej.

Podczas październikowej se-
sji Rady Gminy, odbyła się 
uroczysta gala stypendial-
na z udziałem wyróżnionych 
uczniów, ich rodziców, opie-
kunów, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli samorzą-
du gminnego oraz radnych i 
sołtysów. Nie na wyrost uży-
to słowa gala, gdyż liczba te-
gorocznych wyróżnionych          
w pełni zasługuje na podkre-
ślenie i specjalną oprawę.
Niemal setka utalentowa-
nych prymusów - laureatów 
i finalistów konkursów przed-
miotowych, olimpiad i zawo-
dów różnego szczebla, otrzy-
mała z rąk wójta stypendia, 
za rozwijanie pasji i talentów 
oraz wysokie wyniki w na-
uce. Wysokość nagrody za-
leżna była od stopnia speł-
nienia przez ucznia kryteriów 
stypendialnych. I tak stypen-
dia I stopnia (500 zł) otrzy-

mało 4 uczniów, II stopnia 
(250 zł) 16 uczniów, III stop-
nia (150 zł) 78 uczniów.
W sposób szczególny wójt 
docenił sukcesy uzyska-
ne     w skali światowej i ogól-
nopolskiej, które przyczyniły 
się do promocji Gminy. Sty-
pendia specjalne przyznane 
zostały mistrzowskiej druży-
nie gimnazjalistów z Grodzi-
ska Górnego w składzie: M.                                                   
Joniec. J. Polański, W. Koj-
der i B. Majkut, która w lip-
cu br. reprezentowała Pol-
skę w USA na Międzynaro-
dowym Finale Konkursu Bot-
ball 2015 i zajęła 6 miejsce w 
klasyfikacji generalnej. Trzy 
kolejne stypendia specjalne 
trafiły do mieszkańców na-
szej gminy – zawodników Le-
żajskiego Klubu Kyokushin - 
braci Radosława i Łukasza 
Fleszarów oraz Macieja Ma-
cha. Karatecy mogą pochwa-
lić się tytułami i medalami na 
Mistrzostwach Podkarpacia 
i Mistrzostwach Polski oraz 
w przypadku braci Flesza-
rów – powołaniem do Kadry 
Narodowej i udziałem w Mi-
strzostwach Europy. Nagro-
dy specjalne trafiły również 
do środowiska strażackiego. 
Za wybitne sukcesy w po-
żarnictwie, w tym zajęcie 6. 
miejsca w Krajowych zawo-

dach OSP w Polanicy Zdro-
ju w roku 2015, wójt uhono-
rował kobiecą drużynę OSP 
z Grodziska Dolnego, trene-
ra drużyny i prezesa jednost-
ki OSP Grodzisko Dolne.
Większe niż przed rokiem 
wydatki na stypendia nie 
martwią wójta Jacka Chmu-
ry - Z roku na rok przyby-
wa młodzieży, która kwalifi-
kuje się do przyznania sty-
pendium i to pomimo wyso-
kich wymagań, jakie stawia 
Gminny Program Wspierania 
Uzdolnionych Uczniów. W 
bieżącym roku na stypendia 
w edycji wiosennej i jesiennej 
została wydatkowana kwota 
40 700 zł. Nie mam wątpliwo-
ści, że warto doceniać pracę 
i uzdolnienia młodzieży, gdyż 
są one inspiracją do dalsze-
go wysiłku dla naszych dzie-

ci, a niejednokrotnie jest to 
również dobra i efektywna 
promocja Gminy. Przykła-
dem niech będzie tutaj suk-
ces z zakresu robotyki, dru-
żyny z gimnazjum w Grodzi-
sku Górnym, który jest jedno-
cześnie istotnym argumen-
tem w ubieganiu się o środki 
unijne na rozwój szkoły.
Tradycją staje się już, że       
w trakcie uroczystości wrę-
czania stypendiów prezento-
wane są wybrane talenty na-
szej młodzieży. W ubiegłym 
roku Ania i Ola Rydzik po-
chwaliły się swoimi umiejęt-
nościami muzycznymi, zaś 
tegoroczną galę stypendial-
ną niezwykle oryginalnym i 
efektownym pokazem kara-
te uświetnili stypendyści Łu-
kasz i Radosław Fleszar.

MH

PRACOWITOŚĆ I TALENT NAGRODZONE
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Na gali wręczania nagród 
Powiatu Leżajskiego za 
szczególne osiągnięcia     
w kategorii SPORT nagro-
dzeni zostali dwaj miesz-
kańcy gminy Grodzisko 
Dolne.

Uhonorowani zostali za-
wodnicy, którzy swoją dzia-
łalnością przyczynili się do 
rozwoju oraz popularyzacji 
sportu nie tylko na terenie 
powiatu, ale także w kraju.

Komisja doceniła Łukasza 
Skibę z Chodaczowa – za-
wodnika Resovii Rzeszów, 
trenującego lekkoatletykę 
oraz zawodnika Leżajskie-
go Klubu Kyokushin Kara-
te – Macieja Macha z Wól-
ki Grodziskiej.
Nagrodzonym sportow-
com gratulujemy i życzymy 
wysokiej formy i kolejnych 
wspaniałych wyników.

MH

SPORTOWCY 
WYRÓŻNIENI 
W POWIECIE

Stypendia I stopnia:
Czerwonka Wiktoria, Trojnar Klaudia, Rachwał Aneta,      
Kasprzak Aleksandra.

Stypendia II stopnia:
Grzywna Katarzyna, Telka Marcelina, Marciniec Laura, Bo-
sak Marcelina, Majkut Michalina, Ślanda Paulina, Grono-
wicz Gabriela, Rydzik Aleksandra, Rydzik Anna, Rząsa 
Amelia, Czop Klaudia, Szczęch Kamil, Rydzik Magdalena, 
Moskal Anna, Krauz Magdalena, Rydzik Anna.

Stypendia III stopnia:
Ślanda Katarzyna, Rydzik Agnieszka, Danak Paweł,          
Pytel Małgorzata, Grabowiec Barbara, Gdański Szymon, 
Kulpa Gabriela, Pytel Marzena, Żak Sylwia, Tysz Wiktoria, 
Szałaj Zuzanna, Tokarz Magdalena, Burszta Aneta, Buszta 
Mateusz, Śmiałek Szymon, Chamik Martyna, Babiarz Ewa, 
Gdańska Wiktoria, Chmura Paulina, Joniec Weronika,                                                                                                                       
Karakuła Małgorzata, Magdalena Mach, Joniec Mate-
usz, Kojder Kinga, Nykiel Gabriela, Tołpa Jadwiga, Roma-
nowska Magdalena, Joniec Kinga, Wnęk Dominik, Matu-
szek Agata, Kulpa Wojciech, Baj Beata, Skiba Natalia, 
Stępień Julia, Kuras Anna, Goch Faustyna, Miś Karolina, 
Król Wiktoria, Maj Sławomir, Pelc Agnieszka, Dyjak Mag-
dalena, Baj Paulina, Stopyra Paulina, Cebula Zuzanna, 
Pelc Miłosz, Matuszek Regina, Dziamara Kinga, Gdań-
ska Anna, Tysz Alicja, Czerwonka Gabriela, Burszta Mag-
dalena, Romanowski Jakub, Kulińska Gabriela, Maślenik 
Agnieszka, Gdańska Elżbieta, Pelc Magdalena, Bartnik 
Jan, Stopyra Kacper, Lizak Łukasz, Matuszek Agnieszka, 
Majkut Julia, Kulpa Karolina, Śmiałek Weronika, Mączka                                                                                                
Karolina, Czaja Karolina, Pawlus Piotr, Sowa Katarzyna, 
Grzywna Jakub, Marek Kamila, Kołcz Zuzanna, Pysz Łu-
kasz, Joniec Ewelina, Czerwonka Martyna, Danak Alicja, 
Chutkowska Marcelina, Dyjak Katarzyna, Danak Krzysztof, 
Cebula Szymon.

Stypendia specjalne:
Majkut Bartłomiej, Polański Jakub, Kojder Wojciech, Joniec 
Mateusz, Fleszar Łukasz, Fleszar Radosław, Mach Maciej.
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Jak zauważyli mieszkań-
cy gminy, a w szczegól-
ności mieszkańcy Grodzi-
ska Dolnego z okolic dro-
gi gminnej Mokrzanki, od 
miesiąca października po-
jawiły się na tej drodze 
tzw. spowalniacze ruchu, 
inaczej progi zwalniające 
mające na celu ogranicze-
nie prędkości rozwijanej 
przez pojazdy na prostych 
odcinkach tej drogi.

Już w miesiącach letnich 
progi takie pojawiły się na 
drodze gminnej wokół zbior-
nika CZYSTE. Powodem 

montażu tego typu oznako-
wania drogowego były nie-
ustanne monity naszych 
mieszkańców, zgłaszają-
cych niejednokrotnie prze-
kraczanie prędkości, nie-
bezpieczną jazdę i inne nie-
odpowiedzialne i niebez-
pieczne zachowania kierow-
ców aut i motocykli.
Tym bardziej ze zdziwie-
niem obserwujemy na tych 
drogach zupełną ignoran-
cję tego typu zabezpieczeń, 
objawiającą się nagminnym 
omijaniem progów. Jak wi-
dać na zamieszczonym po-
niżej zdjęciu służy do tego 

pobocze drogi, które pomija-
jąc już fakt, że wygląd jego 
jest mało estetyczny to do-
datkowo stwarza kolejne za-
grożenie dla bezpieczeń-
stwa, ponieważ nieustannie 
ulega zaniżeniu pod cięża-
rem najeżdżających samo-
chodów. Pytanie zatem na-
suwa się samo. Czy realiza-
cja tego typu przedsięwzięć 
ma sens, skoro po ich wyko-
naniu mieszkańcy nie potra-
fią się przystosować do no-
wych rozwiązań i celowo, z 
rozmysłem nie stosują się 
do zamontowanego oznako-
wania?
Przypominamy, że nadrzęd-
nym celem montażu tego 
typu znaków poziomych, 

jest uzyskanie bezpieczeń-
stwa w szczególności dla ru-
chu pieszego i rowerowego, 
poprzez ograniczenie pręd-
kości pojazdów mechanicz-
nych – a nie jak niektórzy 
sądzą niszczenia aut i ich 
zawieszeń.
Jednym ze sposobów na 
uporządkowanie ruchu 
przy progach zwalniających 
może być montowanie na 
poboczach słupków drogo-
wych, które ograniczą bez-
pośrednio wjazd na pobo-
cze drogi – jednak mnoże-
nie takich zabezpieczeń nie 
może trwać w nieskończo-
ność. Nic nie zwolni z myśle-
nia każdego, kto jest użyt-
kownikiem tej czy innej dro-
gi. Kierowca świadomie pro-
wadzi pojazd i decyduje o 
swoim bezpieczeństwie, ale 
również o bezpieczeństwie 
innych użytkowników drogi.
Myślmy zatem więcej o swo-
im bezpieczeństwie i spo-
kojnym powrocie do domu, 
a nie jak ominąć znaki. 
W dłuższej perspektywie 
wszystkim nam wyjdzie to 
tylko na zdrowie.

AT

PRÓG MYŚLENIA

Podkarpacki Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wod-
nych w Rzeszowie, In-
spektorat w Leżajsku,      
w sołectwie Wólka Gro-
dziska rozpoczął prace 
na zbiorniku wodnym.

Zakres prac obejmuje wy-
konanie opaski faszyno-
wej w dnie zbiornika i wy-
łożeniu skarpy materacami     
kamiennymi.
Inwestycję realizuje Przed-
siębiorstwo Budownic-
twa Wodnego i Melioracji       
HYDROMEL z Szówska.

RP

KONSERWACJA ZBIORNIKA W WÓLCE 
GRODZISKIEJ
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Trwa akcja bezpłatnych 
szczepień przeciwko 
pneumokokom. Do listo-
pada 22 małych miesz-
kańców gminy Grodzisko 
Dolne skorzystało z bez-
płatnych szczepień. Na re-
alizację programu samo-
rząd przeznaczył ponad              
42 tys. zł.

We wrześniu ruszył „Pro-
gram profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych w Gmi-
nie Grodzisko Dolne na lata 
2015-2018”, który umożliwia 
bezpłatne szczepienia dzie-
ci w wieku od 2 m-cy do 2 
lat. Program obejmuje dzie-
ci, które są zameldowane  
na terenie gminy Grodzisko 

Dolne. Szczepienia finanso-
wane są ze środków budże-
tu gminy, a realizatorem pro-
gramu są 3 placówki: 
• NZOZ „ZDROWIE” w 

Grodzisku Dolnym, 
• NZOZ w Wólce Grodzi-

skiej, 
• „PANORAMA” sp. z 

o.o. NZOZ „CENTRUM 
ZDROWIA” w Grodzisku 
Dolnym.

Decyzję o zaszczepieniu 
dziecka podejmują rodzice. 
Kiedy dowiedzieliśmy się, 
że nasza Zuzia kwalifikuje 
się do programu szczepień, 
nie zastanawialiśmy się ani 
przez chwilę - podkreślają 
zgodnie państwo Jasicowie. 
Uważamy, że to najlepsza 

inwestycja w zdrowie na-
szego dziecka. Jesteśmy już 
po pierwszym szczepieniu, 
które Zuzia dobrze zniosła. 
Przed nami jeszcze dwie wi-

zyty w przychodni. 
Szczegółowych informacji 
na temat kwalifikacji do pro-
gramu udzielają ww. placów-
ki medyczne.  MH

GMINA FINANSUJE 
SZCZEPIONKI 
PRZECIWKO 
PNEUMOKOKOM

Z końcem miesiąca paź-
dziernika, w remizie OSP w 
Grodzisku Dolnym odbyło 
się pierwsze spotkanie do-
tyczące scalenia gruntów 
w obrębie ewidencyjnym 
Grodzisko Dolne, obejmu-
jącym sołectwa Grodzisko 
Dolne, Grodzisko Nowe                                  
i Grodzisko „Miasto”.

W spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku 
oraz Podkarpackiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych 
w Rzeszowie. 
Na spotkaniu tym, odczyta-
ne zostało postanowienie 
Starosty Leżajskiego o wsz-
częciu postępowania scale-
niowego na w/w terenie.
Mieszkańcy (ok. 80 osób) 
mieli możliwość zapoznania 

się z procedurą scaleniową 
oraz uzyskali odpowiedzi na 
pytania i wątpliwości doty-
czące przebiegu scalenia.

MH

WAŻNE KWESTIE 
SCALENIOWE
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Jeszcze w miesiącu listo-
padzie br., zostanie przeka-
zany do użytku kolejny od-
cinek drogi powiatowej nr 
1268R Kopanie Żołyńskie 
– Grodzisko Dolne. 

Nowo wyremontowany odci-
nek drogi o długości 1,2 km 
uzyska nową nawierzchnię bi-
tumiczną o szerokości 5 me-
trów oraz obustronne pobocza 
gruntowe umocnione kruszy-
wem łamanym. Odmulone zo-
staną także przydrożne rowy. 
Koszt remontu wyniesie ok. 
470 tys. zł., a sfinansują go po 
połowie powiat i gmina Gro-
dzisko Dolne. Tym samym za-
kończony zostanie wieloeta-
powy remont tej drogi, która 
na całej długości posiadać bę-
dzie nową nawierzchnię bitu-
miczną.    AT

DROGA POWIATOWA W REALIZACJI

Zakończono przebudowę 
kolejnych dróg poscale-
niowych w Grodzisku Gór-
nym i Wólce Grodziskiej, 
na realizację których Mar-
szałek Województwa Pod-
karpackiego w roku bieżą-
cym przekazał 257 tys. zł. 
Prace przebiegały w dwóch 
etapach, a wykonawcą była 
Spółdzielnia Usług Drogo-
wo-Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym.

W ramach prowadzonych 
prac poscaleniowych, w 
miesiącu październiku wy-
konano:
• na obiekcie Wólka Gro-

dziska - drogę nr 273, o 
długości 850 m.b. 

• na obiekcie Grodzisko 
Górne – drogi: nr 593, 
o długości 270 m.b., 
nr 599, o długości 310 
m.b., nr 494 o długości 
310 m.b., nr 2149 (Za-
gumienna), o długości 
120 m.b.

Łączny koszt zrealizowanych 

prac wyniósł 157 tys. zł.
Z kolei w miesiącu listopa-
dzie, w drugim etapie prac 
związanych z remontem 
dróg wykonano:
• drogę nr 2149 w Gro-

dzisku Górnym, o dłu-
gości 950 m.b.

• drogę nr 273 w Wólce 
Grodziskiej, o długości 
300 m.b.

Na dokończenie obydwu od-
cinków dróg wydatkowano 
ok. 100 tys. zł. Prace pole-
gały na wykonaniu korony 
drogi poprzez budowę war-
stwy odsączającej oraz uło-
żeniu nawierzchni drogi           
z warstwy kamiennej wraz 
z zaklinowaniem, o łącznej 
grubości 11 cm. 
W przyszłym roku planowa-
ne są do realizacji następne 
odcinki dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w obu 
miejscowościach, jednak 
zakres oraz wartość prac za-
leżna jest od wysokości uzy-
skanej od marszałka dotacji. 

AT

KOLEJNE DROGI 
JAK NOWE
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Pełną gotowość w zakre-
sie ratownictwa wodnego 
osiągnęła jednostka OSP 
z Grodziska Górnego. W 
sierpniu br. do straży trafi-
ła łódka do ratowania i po-
szukiwania osób poszko-
dowanych na wodzie, te-
raz dołączyły specjalne 
kombinezony i kamizelki.

Obecnie jednostka jest go-
towa zarówno w zakresie 
sprzętowym jak i wyszkole-
nia.
Dwa kombinezony do pra-
cy w wodzie i dwie kamizel-
ki asekuracyjne, wyposażo-
ne w sygnalizator świetlny 
są od listopada na stanie na-
szej jednostki. Ponadto czte-
rech strażaków ukończyło 
kurs i posiada patent ster-
nika motorowodnego – wyli-
cza prezes Jan Kosior. Zdo-
byte przez strażaków kwali-
fikacje umożliwiają realizo-
wanie zadań ratowniczych 
na akwenach wodnych, więc 

przed nami już tylko gene-
ralna próba z użyciem łód-
ki i nowych kombinezonów 
– dodaje.
Jednostka OSP z Grodziska 
Górnego, jako jedna z 11 
jednostek w powiecie leżaj-
skim i jedna z trzech w Gmi-
nie Grodzisko Dolne, znaj-
duje się w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Oprócz tego została wytypo-
wana do działań w zakre-
sie ratownictwa wodnego. 
Druga tego typu jednostka 
jest w Kuryłówce – wyjaśnia 
bryg. Jacek Grzywna na-
czelnik wydziału Operacyjno 
- Rozpoznawczego KP PSP 
w Leżajsku.
W kolejce na pierwsze testy 
czeka też nowy kombine-

zon strażacki do usuwania 
gniazd os i szerszeni.
Powyższe zakupy zrealizo-
wano dzięki dofinansowa-
niu Gminy Grodzisko Dol-
ne oraz hojności spon-
sora – firmy BMF Polska                                  
Sp. z o.o. z siedzibą w Le-
żajsku.

MH

SPECJALNE KOMBINEZONY W STRAŻY

Latem to wolno płynący 
strumyk. Swoje prawdzi-
we oblicze pokazuje do-
piero podczas intensyw-
nych opadów, gdy przybie-
ra na sile i potrafi sporzą-
dzić wiele szkód. Mowa o 
płynącym przez gminę po-
toku „Leszczynka”. 

Zostały zakończone trwają-
ce od września prace kon-
serwacyjne na 14,5 kilome-
trowym odcinku potoku, któ-
ry przepływa przez Wólkę 
Grodziską, Grodzisko Gór-
ne, Grodzisko Dolne i Cho-
daczów. 
Jego konserwacja wiązała 
się z koszeniem skarp, ha-
kowaniem dna, odkrzacza-
niem porośniętych na skar-

pach samosiewów drzew 
oraz odmulaniem rzeki. Za-
danie zostało sfinansowane 
przez PZMiUW w Rzeszowie 
w kwocie 44 tys. zł, a wyko-
nawcą tych prac był Rejono-
wy Związek Spółek Wodnych 
w Leżajsku.   AT 

„LESZCZYNKA” PO 
KONSERWACJI
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Data 11 listopada każde-
go roku jest dla nas jed-
ną z ważniejszych dat, ja-
kie powinniśmy pamiętać 
i pielęgnować w naszych 
sercach, jako datę, któ-
ra pozwoliła uzyskać Pol-
sce upragnioną niepodle-
głość. W roku bieżącym 
obchodzimy już 97. roczni-
cę tych niezapominanych 
dni, kiedy nasi przodkowie 
mogli świętować prawdzi-
wą wolność.

W niedzielę 8 listopada br.  
społeczność grodziska rów-
nież świętowała rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
Uroczystości rozpoczęły się 
od złożenia kwiatów na lo-
kalnych miejscach pamięci, 
znajdujących się na terenie 
gminy. Spod Ośrodka Kul-
tury wyruszono w kierunku 
pomnika „Żywią i Bronią” w 
Grodzisku „Miasteczku”. Na-
stępnie krokiem marszowym 
w rytm pieśni patriotycznych 
granych przez Orkiestrę 
Dętą z Grodziska Dolnego, 
kolumna gości, przedstawi-
cieli samorządu, radnych, 
sołtysów i zastępów stra-
żackich, udała się na grodzi-
ski cmentarz i symboliczną, 
bezimienną mogiłę upamięt-

niającą walczących. Tu rów-
nież złożono wiązanki kwia-
tów i znicze.
O godz. 11 w kościele pa-
rafialnym pw. św. Barbary 
w Grodzisku Dolnym odby-
ła się msza święta w inten-
cji ojczyzny. Po zakończeniu 
uroczystości w kościele, de-
legacja z wójtem na czele, 
oddała hołd bohaterom Naj-
jaśniejszej Rzeczpospolitej 
udając się pod Krzyż Grun-
waldu oraz na „Dziurówkę”.
W publikacji „Dzieje Ziemi 
Grodziskiej”, autor rozdzia-
łu „Grodziszczanie w walce 
o niepodległość Ojczyzny” 
pan Bogumił Pempuś przy-
wołuje jak społeczność gro-
dziska uczciła tę znaczą-

cą datę: „…Długo oczekiwa-
na Wolność nadeszła jesie-
nią 1918 r. Dla jej upamięt-
nienia, zorganizowano ma-
nifestację patriotyczną i po-
sadzono dębowe drzewko, 
które nazwano Dębem Wol-
ności…”

W rozdziale tym, autor 
przedstawił również losy 
grodziskich weteranów walk 
o niepodległość. Zachęca-
my do lektury.

RP

NASZA 
NIEPODLEGŁA

W sumie 1095 osób      
ukończyło trzecią edycję 
Rzeszowskiego Biegu Nie-
podległości – Rzeszowska 
Dycha. 

Brawa dla reprezentantów 
gminy Grodzisko Dolne, któ-
rzy w biegu na 10 km zajęli 
kolejno: Dariusz Baj, CWKS 
RESOVIA RZESZÓW, miej-
sce 23 (00:36:23), Grze-

gorz Nykiel, GRODZISKA 
GRUPA BIEGOWA miej-
sce 105 (00:41:29), Aldona 
Bocek-Telka GRODZISKA 
GRUPA BIEGOWA miejsce 
900 (00:58:06), Małgorza-
ta Piela GRODZISKA GRU-
PA BIEGOWA miejsce 1031 
(01:02:50).

MH

NA SPORTOWO 
UCZCILI 
NIEPODLEGŁOŚĆ
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Słowami tej znanej pio-
senki w Ośrodku Rewali-
dacyjno-Wychowawczym 
w Laszczynach rozpoczę-
to wspomnienie 97. rocz-
nicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. 

Obchody uczczono wspól-
nym śpiewem pieśni pa-

triotycznych oraz recytacją 
wierszy w wykonaniu wycho-
wawców i opiekunów. Har-
cerze z drużyny „Nieprzetar-
tego Szlaku” wspaniale pre-
zentowali się w swoich stro-
jach.

ORW

„PRZYBYLI UŁANI 
POD OKIENKO...”

5 listopada grupa Harcer-
ska Nieprzetartego Szla-
ku z ORW w Laszczynach  
wzięła udział w V Woje-
wódzkim Festiwalu Pio-
senki Patriotycznej, Żoł-
nierskiej i Harcerskiej 
„Na ojczystym szlaku…-
Rudnik 2015”.

Wspaniała atmosfera jaka 
panowała podczas festiwalu 
udzieliła się wszystkim jego 
uczestnikom. Laszczyńską  
placówkę reprezentował Ka-

mil Józefczyk, który zaśpie-
wał piosenkę „Stokrotka”, 
czym zachwycił wszystkich 
zebranych gości z regionu. 
W festiwalu wzięło udział 
dwadzieścia pięć Ośrodków 
Kształcenia Specjalnego, w 
tym kilka z województwa lu-
belskiego i świętokrzyskie-
go. Na pewno będziemy re-
prezentowali naszą drużynę 
na kolejnym festiwalu, który 
odbędzie się już z rok.

ORW

NA FESTIWALU 
PIOSENKI

Podopieczni Środowisko-
wych Domów Samopo-
mocy z Laszczyn i Zmy-
słówki wzięli udział w X 
Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym p.n. „Nasz 
wspólny świat’’, zorganizo-
wanym przez MDK w Gło-
gowie Małopolskim.

Zadaniem konkursowym 
było wykonanie pracy pla-
stycznej w dowolnej technice 
związanej z niepełnospraw-
nością. Celem konkursu było 
propagowanie twórczości ar-
tystycznej samych niepełno-
sprawnych, jak i zdrowych 
dzieci. Konkurs miał na celu 
uwrażliwienie nas na proble-
my osób      niepełnospraw-
nych, przybliżenie zagadnień 

dotyczących integracji, to-
lerancji oraz rozwijanie wy-
obraźni twórczej. 
Rozstrzygnięcie konkursu 

odbyło się 22 października 
br. Spośród sześciu wysta-
wionych prac wykonanych 
przez naszych podopiecz-
nych, jedna zdobyła 1 miej-
sce – wypalanka wykona-
na przez Piotra Słabiaka. Na 
wyróżnienie zasłużył także 
obraz Sławomira Dobrowol-

skiego. Jesteśmy dumni, że 
nasi podopieczni prezentują 
wysoki poziom swoich umie-
jętności, że są dostrzegani i 
wyróżniani w tak szerokim 
gronie uczestników. Autorom 
prac gratulujemy i liczymy na 
dalsze sukcesy!

E.M.

„NASZ WSPÓLNY 
ŚWIAT”
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Kubuś Puchatek to ulu-
bieniec wszystkich dzieci. 
W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej już po raz siódmy 
obchodzono urodziny Ku-
busia. 

Urodzinowi goście zebra-
li się w bibliotece, w oddzia-
le dla dzieci. Grupa „starsza-
ków” z Ochronki św. Józefa 
zapoznała się z postacią au-
tora oraz historią powstania 
przygód Kubusia Puchatka i 
jego przyjaciół. Dzieci uważ-
nie wysłuchały opowiada-
nia pt. „Odwiedziny Kubusia 
w norze u Króliczka”, w któ-

rym Kubuś Puchatek łakomy 
na miodek, po gościnności 
króliczka nie może wyjść z 
nory, bo zrobiła się za mała. 
Również dzieci miały okazję 
skosztować smakołyku Ku-
busia, czyli miodku - w zlizy-
waniu go z wafla były rewe-
lacyjne.
Przygody misia są bardzo 
dobrze znane dzieciom, na 
zagadki odpowiadały chó-
rem. W zabawie wyszukiwa-
nia zagubionych książek o 
przygodach Kubusia zacho-
wały się jak Sherlock Hol-
mes - bardzo szybko je od-
szukały, za co otrzymały na-

grody. Jak to na urodzinach, 
nie obyło się bez tortu. Dzie-
ci zaśpiewały Kubusiowi Pu-
chatkowi gorące „Sto lat”, 
a w oczekiwaniu na poczę-
stunek śpiewały piosen-
ki. Na pożegnanie otrzyma-

ły od Kubusia kolorowanki                     
i małe upominki. Dziękujemy 
s. Marii i Pani Kasi za wspól-
nie spędzone urodziny.

HL

URODZINOWO 
W BIBLIOTECE

„W niebie na agrafce” Iwo-
ny Grodzkiej-Górnik, to 
kolejna z pozycji książko-
wych, nad którą polemi-
zował Dyskusyjny Klub 
Książki. Jak się okazu-
je jest to bardzo udany 
debiut tej autorki. Książ-
kę się pochłania, a to za 
sprawą wciągającej fabu-
ły, pomysłowej akcji i do-
brego dialogu. Nie brak w 
niej przede wszystkim re-
alizmu.

Zuzanna, dwudziestoośmio-
letnia samotna matka wy-

chowuje pięcioletniego syna 
i pracuje w banku. Praca ta 
jest satysfakcjonująca, ale 
jej pasją jest malarstwo. Ma 
wspaniałych rodziców, przy-
jaciół i nagle odkrywa, że 
ktoś inny jest jej biologicz-
nym ojcem – artysta malarz, 
dawna miłość jej matki. Wy-
rusza do Włoch, aby odna-
leźć prawdziwego ojca. Bar-
dzo ciekawy jest tu też wą-
tek fałszerzy obrazów i no-
wej miłości bohaterki.
Dyskusja skupiła się jed-
nak na wątku adopcji, kie-
dy i jak powiedzieć dziec-

ku prawdę o jego pocho-
dzeniu zanim mogą zrobić 
to „życzliwi” w okrutny spo-
sób. Tym bardziej, że sama 
Zuzanna oświadcza matce: 
„Miałam prawo o nim wie-
dzieć! Wszystko! Całą praw-
dę! Sama powinnam zdecy-
dować o tym, czy chcę go 
znać. I nikomu nie wolno 
było pozbawić mnie tej moż-
liwości, rozumiesz? Nawet 
Wam!” Pomimo że nam za-
brakło spotkania córki z oj-
cem - malarzem, książkę 
zdecydowanie polecamy.

Biblioteka

ROZMOWY O KSIĄŻCE
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Przed nami kolejny sezon 
grzewczy, a co za tym idzie 
palenie w piecach, komin-
kach  i korzystanie z urzą-
dzeń grzewczych gazo-
wych. Pamiętając o nie-
bezpieczeństwach jakie 
niesie za sobą tlenek wę-
gla, warto poczynić pewne 
kroki zapobiegawcze. 

Skąd się bierze czad 
i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?
Tlenek węgla (CO), potocz-
nie zwany czadem, jest ga-
zem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym, nie-
co lżejszym od powietrza, 
co powoduje, że łatwo się z 
nim miesza i w nim rozprze-
strzenia. Powstaje w wyni-
ku niepełnego spalania wie-
lu paliw m.in. drewna, oleju, 
gazu, benzyny, nafty, propa-
nu, węgla, ropy, spowodo-
wanego brakiem odpowied-
niej ilości tlenu, niezbęd-
nej do zupełnego spalania. 
Może to wynikać z braku do-
pływu świeżego (zewnętrz-
nego) powietrza do urządze-
nia, w którym następuje spa-
lanie albo z powodu zanie-
czyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, 
a także przedwczesnego za-
mknięcia paleniska pieca 
lub kuchni. Jest to szczegól-
nie groźne w mieszkaniach, 
w których okna są szczel-
nie zamknięte lub uszczel-
nione na zimę. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, że tlenek wę-
gla jest gazem niewyczuwal-
nym dla człowieka. Dosta-
je się do organizmu przez 
układ oddechowy, a następ-
nie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. W układzie odde-
chowym tlenek węgla wią-
że się z hemoglobiną oko-
ło 200 razy szybciej niż tlen, 
blokując dopływ tlenu do or-
ganizmu. Stwarza to poważ-

ne zagrożenie dla zdrowia i 
życia człowieka. Uniemoż-
liwia prawidłowe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i po-
woduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów we-
wnętrznych. Następstwem 
ostrego zatrucia może być 
nieodwracalne uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwo-
wego, niewydolność wień-
cowa, a nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną za-
truć jest niepełne spalanie, 
do którego może dojść np. 
gdy zbyt szczelnie zamknię-
te są okna, brak jest wła-
ściwej wentylacji. Przede 
wszystkim należy więc za-
pewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powie-
trza do paleniska (pieca ga-
zowego, kuchenki gazowej, 
kuchni węglowej) oraz swo-
bodny odpływ spalin. Po-
nadto należy:
• uchylić okno w miesz-

kaniu, gdy korzystasz 
z jakiegokolwiek źródła 
ognia (pieca gazowego 
z otwartą komorą spa-
lania, kuchenki gazowej 
lub węglowej), 

• nie zasłaniać kratek 
wentylacyjnych i otwo-
rów nawiewnych, 

• dokonywać okresowych 
przeglądów instalacji 
wentylacyjnej i przewo-
dów kominowych oraz 
ich czyszczenia,

• użytkować sprawne 

technicznie urządzenia, 
w których odbywa się 
proces spalania zgodnie 
z instrukcją producenta, 
w tym kontrolować stan 
techniczny urządzeń 
grzewczych, 

• systematycznie spraw-
dzać ciąg powietrza, np. 
poprzez przykładanie 
kartki papieru do otwo-
ru, bądź kratki wentyla-
cyjnej; jeśli nic nie za-
kłóca wentylacji kartka 
powinna przywrzeć do 
otworu lub kratki, 

• często wietrzyć po-
mieszczenie, w którym 
odbywa się proces spa-
lania (kuchnie, łazien-
ki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej za-
pewnić rozszczelnienie 
okien, 

• poprawić wentylację 
pomieszczeń, poprzez 
montaż nawiewników 
okiennych,

• nie zostawiać w gara-
żu samochodu z zapalo-
nym silnikiem, nawet je-
żeli drzwi do garażu po-
zostają otwarte,

• nie bagatelizować obja-
wów duszności, bólów 
i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, 
przyśpieszenia czynno-
ści serca i oddychania, 
gdyż mogą być sygna-
łem zatrucia czadem.

Jak pomóc przy zatruciu 
czadem?
W przypadku zatrucia cza-
dem należy:
• natychmiast zapewnić 

osobie poszkodowanej 
dopływ świeżego, czy-
stego powietrza,

• jak najszybciej wynieść 
osobę poszkodowaną w 
bezpieczne miejsce, na 
świeże powietrze, 

• rozluźnić ubranie, ale 
nie rozbierać osoby po-
szkodowanej, aby nie 
przemarzła,

• wezwać służby ratowni-
cze (pogotowie ratunko-
we – tel. 999, straż po-
żarna – tel. 998).

Jak podają statystyki, co 
roku śmiercionośny czad 
zbiera swoje żniwo. Zróbmy 
zatem wszystko, aby zabez-
pieczyć siebie i swoje rodzi-
ny przed tym zagrożeniem. 
Strażacy, kominiarze, spe-
cjaliści w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy 
zgodnie podkreślają wagę 
nie tylko regularnej kontroli 
instalacji i urządzeń grzew-
czych, ale także zachęcają 
do montażu urządzeń wcze-
snego ostrzegania, takich 
jak czujniki dymu i detektory 
gazu. Ich koszt jest niewiel-
ki w porównaniu do naszego 
zdrowia i życia. 

KP PSP w Leżajsku
bryg. J. Grzywna

CENA ŻYCIA. NIE 
DLA CZADU

Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla, w latach 2012 -2015, na terenie powiatu leżajskiego. 

Lp. Gmina Ilość zdarzeń w latach/ osoby ranne 
 

2012 2013 2014 2015 Razem 
1. Grodzisko Dolne 2  - 1  - 3 
2. Kuryłówka - - 1  - 1 
3. miasto Leżajsk 5  3  5  3 16 
4. Leżajsk 2 2  1  2  7 
5. Nowa Sarzyna 3  3  - 1  7  

Razem  12  8  8  6  34  
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Pielęgnując piękne pol-
skie tradycje - 29 paź-
dziernika dzieci z Ochron-
ki Świętego Józefa wraz z 
nauczycielkami bawiły się 
na balu aniołów zorgani-
zowanym tuż przed świę-
tem Wszystkich Świętych. 

Kontynuując zeszłoroczną 
tradycję, tuż po śniadaniu 
nastąpiło pasowanie dzieci 
młodszych na przedszkola-
ka i dzieci starszych na star-
szaka. Były przysięgi, krót-
kie pokazy słowno – mu-
zyczne i moment najważniej-
szy pasowanie wielką kred-
ką przez siostrę dyrektor. 
„Byłam pasowana w przed-
szkolu”, „Jestem przedszko-
lakiem”, „Mamo już jestem 
starszakiem” – takie emocje 

towarzyszyły dzieciom w do-
mach. Tego dnia obowiązy-
wał jeden rodzaj stroju – bia-
ły lub niebieski. A skrzydła 
i opaski na główki sprawiły, 
że nasze przedszkolaki za-
mieniły się w urocze anioły. 
Dzieci pięknie prezentowa-
ły się w tych kolorach i stro-
jach, gdyż ich serduszka są 
dobre, niewinne i czyste. 
Sala przedszkolna przypo-
minała niebo dzięki zawie-
szonym niebieskim i bia-
łym materiałom, pracom pla-
stycznym dzieci i białym ba-
lonikom napełnionym helem, 
które nosiły się nad naszymi 
głowami niczym chmurki na 
niebie.
Bal rozpoczęliśmy od wspól-
nych tańców w wielkim 
kole przy piosenkach „Anioł 

Stróż stoi tuż”, „Aniele, nie-
bieski posłańcu” i wielu in-
nych. Potem zastanawiali-
śmy się, kim właściwie jest 
Anioł Stróż i jakie są jego za-
dania. A zabawy w anielskie 
dzwoneczki, skoki aniołków 
przez chmurki i naśladowa-
nie anioła stróża przysporzy-
ły nam wszystkim mnóstwo 
radości. 
W samo południe przed-
szkolaki wyszły na podwór-
ko by wypuścić białego balo-
nika do swojego anioła stró-
ża i świętych w niebie. 
Po wszystkich atrakcjach 
dzieci odpoczywały przy baj-
kach „Małe Anioły” oraz „Jak 
Anioł Stróż zaprowadził Ed-
munda do nieba”. 
Bal Aniołów okazał się fan-
tastycznym pomysłem, któ-
ry możemy polecić wszyst-
kim, a jego kontynuacją jest 
przedszkolny konkurs dla 
przedszkolaków i ich rodzin 
„Mój Anioł Stróż”. Pojawiło 
się już mnóstwo prac, któ-
re codziennie podziwiamy w 
przedszkolu. 

Katarzyna Kojder

ANIELE BOŻY, 
STRÓŻU MÓJ...
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

David Lagercrantz „Co 
nas nie zabije”, Czarna 
Owca 2015

Kontynuacja trylogii Millen-
nium Stiega Larssona napi-

sana przez Davida Lager-
crantza.
Mikael Blomkvist przecho-
dzi kryzys i rozważa porzu-
cenie zawodu dziennikarza 
śledczego. Lisbeth Salan-
der podejmuje duże ryzyko 
i bierze udział w zorganizo-
wanym ataku hakerów. Ich 
drogi krzyżują się, kiedy pro-
fesor Balder, ekspert w dzie-
dzinie badań nad sztuczną 
inteligencją, prosi Mikaela 
o pomoc. Profesor posia-
da szokujące informacje na                                                    
temat działalności amery-
kańskich służb specjalnych. 
Mikael zaczyna pracę nad 
sensacyjnym artykułem, któ-
ry może uratować jego ka-
rierę.

Irena Landau „Zuzia i piesek 
w kratkę”, Publicat 2013

Seria „Pierwsze czytanki” to 
specjalnie dobrana, pełna 
przygód historyjka oraz kolo-
rowe atrakcyjne ilustracje dla 
dzieci, które rozpoczynają 
naukę czytania. Proste, nie-
skomplikowane zdania, duże 
litery z pewnością zachę-
cą dzieci do samodzielne-
go przeczytania książeczki. 
Opowiadania napisali najlep-
si polscy autorzy współcze-
śni (dzieci znają ich nazwi-
ska z podręczników szkol-
nych), a zilustrowali znako-
mici rysownicy.

Sasson Jean „Łzy księż-
niczki. Moje życie w naj-
bogatszym i najbardziej 
opresyjnym królestwie 
świata”, Znak 2015

Sultana to wnuczka saudyj-
skiego króla i żona saudyj-
skiego księcia. Mimo że nie-
wyobrażalnie bogata i uprzy-
wilejowana, to jednak nigdy 
nie zaznała prawdziwej wol-
ności. Mieszka bowiem w 

kraju, w którym obowiązu-
jące prawa i obyczaje zmie-
niają w niewolnice wszyst-
kie kobiety, nawet te, które 
wywodzą się z królewskie-
go rodu. Nawet teraz, w XXI 
wieku. Ta książka to wstrzą-
sające historie z życia sa-
mej Sultany i jej znajomych 
kobiet: Fatimy, której mąż 
chce odebrać dzieci, Sza-
dy, oskarżonej o czary, Fa-
rii, młodej Saudyjki podda-
nej obrzezaniu, a także Da-
lal i Amal, dziewczynek nę-
kanych i zabitych przez wła-
snych ojców.
„Łzy księżniczki” to książka 
napisana przez amerykań-
ską dziennikarkę i jednocze-
śnie przyjaciółkę Sultany, 
Jean Sasson. Za ujawnie-
nie ciemnych sekretów naj-
bogatszego królestwa świa-
ta grożono jej arabskim wię-
zieniem.

Agnieszka Mielech „Emi i taj-
ny klub superdziewczyn. Ak-
cje w wakacje”, Wilga 2014

Nowe przygody rezolutnej 
Emi i jej przyjaciółek z Tajne-
go Klubu Superdziewczyn. 
Właśnie skończył się rok 
szkolny i wreszcie nadeszły 
upragnione wakacje. Koniec 
z wczesnym wstawaniem i 
odrabianiem lekcji! Lato za-
powiada się wspaniale! Ale 
nie wszystkie obowiązki koń-
czą się wraz z ostatnim szkol-
nym dzwonkiem – Tajny Klub 
nie przestaje działać. Cie-
kawe, jaką zagadkę tym ra-
zem będą musiały rozwiązać 
dziewczyny?

Adele Faber, Elaine Mazlish 
„Jak mówić, żeby dzieci nas 
słuchały, jak słuchać, żeby 
dzieci do nas mówiły”, Me-
dia Rodzina 2013

Nowe - odświeżone graficz-
nie i wzbogacone suplemen-
tem zawierającym doświad-
czenia rodziców polskich - wy-
danie znakomitego poradnika 
pedagogicznego. To książka 
ze wszech miar praktyczna, a 
nie teoretyczna. Autorki poka-
zują, jak w prosty i niezwykle 
skuteczny sposób opanować 
sztukę skutecznej komunika-
cji z dziećmi. Liczne przykłady 
i wskazówki wzięte z codzien-
nych doświadczeń ułatwiają 
nie tylko rozwiązywanie naj-
częstszych problemów wycho-
wawczych (np. stawianie gra-
nic, formułowanie oczekiwań), 
ale obrazują również metody 
budowania więzi.

Anna Edyk-Psut „Moja Ro-
dzina. Wierszyki dla dzieci”, 
Wydawnictwo SBM 2014

Siostra mamy to ciocia, brat 
taty to stryjek, córka cioci to ku-
zynka. Jak się w tym wszyst-
kim połapać? Jak to zrozu-
mieć? Pomoże ci nasza we-
soła książeczka! Znajdziesz 
w niej mnóstwo zabawnych 
wierszyków o Zuzi i jej rodzi-
nie. Są tam starszy brat Zuzi 
Tomek, mama Katarzyna, tata 
Jacek, stryjek Leon, ciocia Zo-
sia, wujek Ryszard i ich có-
reczka Dorotka, a także bab-
cie Gosia i Celina oraz dziad-
kowie Stasiek i Jurek. Poznaj 
zwariowaną rodzinkę Zuzi!
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
SZLACHETNEJ PACZKI W POWIECIE LEŻAJSKIM

Darczyńcą może zostać każdy, kto w czasie trwania projektu wejdzie na stronę www.szlachetnapaczka.
pl i w znajdującej się tam bazie wybierze rodzinę z Leżajska, a później przygotuje dla niej Paczkę. Inter-
netowa baza z opisami rodzin została otwarta 21 listopada. Następnie, w trakcie finału (12 XII – 13 XII) 
przygotowane paczki dostarcza się do zorganizowanego przez wolontariuszy magazynu, by oni mogli 
przekazać pomoc wybranej przez darczyńcę rodzinie. 
Darczyńcy przeważnie przygotowują Paczki w grupach - wraz ze swoją rodziną, przyjaciółmi, sąsiada-
mi, kolegami   z pracy czy ze studiów. Darczyńcami zostają też całe klasy szkolne, firmy i działy więk-
szych firm. Chodzi o to, aby spełnić jak najwięcej potrzeb danej rodziny i by pomoc była dobrej jakości. 
Osoba do kontaktu: Marta Jasic, Lider Rejonu Leżajsk
Projekt Szlachetna Paczka, Tel. 886 245 210

- AKTUALNOŚCI - 

To już drugi sezon, kiedy 
kobieca drużyna piłki noż-
nej LKS Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne, bierze z 
powodzeniem udział w roz-
grywkach klubowych III ligi 
podkarpackiej piłki nożnej 
kobiet. 

W roku bieżącym do rozgry-
wek przystąpiły zespoły z 
Pysznicy, Stalowej Woli, Go-
rzyc, Boguchwały, Majdanu 
Sieniawskiego i oczywiście z 
Grodziska. Biorąc pod uwa-
gę poprzedni rok, kiedy to 
nasze dziewczęta grały swo-
je pierwsze spotkania piłkar-
skie i nabierały doświadcze-
nia, w tym sezonie można 
powiedzieć, że występowały 
już w roli faworyta do awansu 
do wyższej ligi. Już pierwszy 
mecz w tej rundzie pokazał, 
że z drużyną z Grodziska, 
wszystkie inne zespoły będą 
musiały się liczyć. W swoim 
pierwszym meczu Grodzisz-
czanki pokonały zawsze 
groźnego lokalnego rywala 
z Gorzyc 5:2. Oczywiście nie 
obyło się bez wpadek – kiedy 
to na przykład nasze dziew-
częta mając pewną wygra-
ną w kieszeni – przegrywa-
ją mecz w ostatnich minu-
tach spotkania. Tak właśnie 
stało się w wyjazdowym me-
czu ze Stalową Wolą. Jed-
nak biorąc pod uwagę całą 
rundę jesienną trzeba przy-
znać, że dziewczęta grały 

bardzo przyzwoitą piłkę, nie 
dając swoim rywalkom cienia 
wątpliwości, że nie tak łatwo 
będzie można ich pokonać. 
Grodziszczanki w rundzie je-
siennej zdobyły w sumie 21 
punktów i zajęły 3 miejsce 
w tabeli końcowej, tracąc je-
dynie dwa punkty do prowa-
dzącej dwójki – tj. zespołów 
z Pysznicy i Stalowej Woli. W 
rozgrywkach rundy jesiennej 
uczestniczyło w sumie 19 za-
wodniczek, a mianowicie: Ju-
styna Joniec, Wiktoria Bart-
nik, Karolina Tabin, Karolina 
Żak – kapitan zespołu, Ka-
rolina Rynasiewicz, Gabrie-

la Kojder, Paulina Nowak, 
Andżelika Chmura, Klaudia 
Majkut, Małgorzata Nowak, 
Aneta Rachwał, Katarzyna 
Moszkowicz, Sylwia Joniec, 
Martyna Duży, Kamila Dało-
mis, Dominika Żuk, Aleksan-
dra Węgrzyn, Klaudia Troj-
nar i Monika Maziarz. Kon-
tuzje i problemy zdrowotne 
nie pozwoliły wziąć udziału w 
spotkaniach zawodniczkom: 
Szpila Iwona, Adrianna Pie-
la i Dorota Majkut. Grodzisz-
czanki wygrały siedem me-
czy i trzy pojedynki przegra-
ły. Strzeliły swoim przeciw-
niczkom 25 goli, same tracąc 

11 bramek. Gole dla zespołu 
z Grodziska strzelały: 
Małgorzata Nowak – 5 , Ka-
tarzyna Moszkowicz – 5 , Do-
minika Żuk – 3 , Aneta Ra-
chwał – 2 Gabriela Kojder – 
1, Paulina Nowak - 1 , Moni-
ka Maziarz – 1 oraz Klaudia 
Trojnar - 1 ( w tabeli końco-
wej uwzględnione jest 25 goli 
zdobytych – doliczony wynik 
3:0 walkower z drużyną z Bo-
guchwały i 3: walkower z dru-
żyną z Gorzyc  ). Tabela koń-
cowa rundy jesiennej przed-
stawia się następująco:

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 2015 – 
III LIGA KOBIET – PIŁKA NOŻNA

Miejsce Nazwa zespołu Ilość rozegranych 
spotkań 

Punkty Zwycięstwa – 
remisy – porażki 

Bramki strzelone – 
bramki stracone 

1. Olimpia Pysznica 10 23 7-2-1 29-10 
2. Aqulia Stalowa Wola 10 23 7-2-1 38-14 
3. Grodziszczanka 

Grodzisko Dolne 
10 21 7-0-3 25-11 

4. San Gorzyce 10 14 4-2-4 34-23 
5. Izolator Boguchwała 10 3 1-0-9 6-54 
6. WKS Majdan Sieniawski 10 3 1-0-9 2-22 
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Zespół Szkół w Grodzisku 
Dolnym nosi znamienite 
imię, ponieważ patronem 
szkoły jest Święty Jan Pa-
weł II. 13 października, jak 
co roku, odbyła się uroczy-
stość przypominająca ten 
fakt. 

Święto Szkoły rozpoczęła 
msza święta w kościele para-
fialnym w Grodzisku Dolnym. 
To stąd zaproszeni goście, 
nauczyciele i uczniowie przy-
byli uduchowieni do szkoły na 
dalszą część świętowania. 
Część oficjalną rozpoczęła 
pani dyrektor Halina Gdań-
ska, która przywitała księ-
dza Antoniego Pawula, eme-
rytowanych nauczycieli oraz  
społeczność szkolną. W jej 
wystąpieniu można było za-
uważyć dumę z kierowania 
szkołą, która nosi imię tak 
wspaniałego człowieka. Póź-
niej sylwetkę Papieża przypo-
mnieli nam gimnazjaliści. W 
bardzo obrazowy sposób za-
prezentowali Patrona jako pa-
pieża pokoju, rodziny, cierpie-
nia, młodych, świętych, przy-
jaciela dzieci, górala i turystę 
oraz pielgrzyma. Wymówio-
ne słowa wiele osób wzruszy-
ły. Jeszcze pełniej wszyscy 
odczuwali  znaczenie życia 
Papieża w momentach śpie-
wanych piosenek. Nie moż-
na pozostać obojętnym, słu-
chając „Barki” czy piosen-
ki „Nie lękajcie się”. Przeży-
cia wzmocnił  pokaz slajdów z 
życia Świętego na tle piosen-
ki „Lolek”. 
W drugiej części uroczystości 
dzieci ze szkoły podstawowej 
swoimi występami podzięko-
wały pracownikom oświaty 
za trud włożony w ich eduka-
cję. Uczniowie z klasy III roz-
dali miłe upominki nauczycie-
lom, którzy wygrali plebiscyt 
w określonej kategorii. Zebra-
ni na uroczystości mieli też 
możliwość podziwiania bale-
tu „Taniec łabędzia” w wyko-
naniu dziewczynek z klasy II.

Tradycją stało się, że z oka-
zji Dnia Edukacji przyznawa-
ne są nauczycielom oraz pra-
cownikom różnorodne nagro-
dy i odznaczenia. W szko-
le są to nagrody dyrektora. 
W tym roku dyrektor Halina 
Gdańska wręczyła je 12 pe-
dagogom i wszystkim pra-
cownikom obsługowo-ad-
ministracyjnym. Wśród na-
grodzonych są nauczyciele, 
którzy rozwijali uzdolnienia 
uczniów, przygotowując ich, 
wielokrotnie z sukcesami, do 
udziału w rozmaitych konkur-
sach tematycznych, rozwijali 
talenty artystyczne i sportowe 
uczniów, co owocowało uho-
norowaniem ich medalami i 
pucharami. Byli także wśród 
nich nauczyciele realizujący 
całoroczne programy eduka-
cyjne, tacy, dzięki działalno-
ści których szkoła wzbogaci-
ła się o kolejne dyplomy i po-
dziękowania. Nagrodzeni zo-
stali także pedagodzy uczący 
swoich uczniów wrażliwości, 
otwartości, poszanowania in-
ności i poświęcenia, oraz ci, 
którzy swój czas poświęcali 
uczniom z trudnościami w na-
uce lub potrzebującym sze-
roko rozumianej pomocy i 
wsparcia. 

Gratulacje należą się nauczy-
cielom, którzy z okazji święta 
edukacji odebrali z rąk Wice-
wojewody i Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty szczególne 
odznaczenia. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się Ewa He-
leniak, która otrzymała Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Kazimierz Bąk - Złoty Medal 
Zasługi  za Długoletnią Służ-
bę oraz Alicja Dubiel – Brązo-
wy Medal Zasługi za Długo-
letnią Służbę. 

Monika Fila

TAKI PATRON ZOBOWIĄZUJE

Pod adresem 
splaszczyny.pl 

znajduje się 
wizytówka szkoły 

(Szkoły 
Podstawowej 

w Laszczynach).
Serdecznie 
zapraszamy 

do odwiedzania!
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Dnia 13 października 2015 
roku po uroczystej aka-
demii z okazji Dnia Patro-
na oraz Dnia Edukacji Na-
rodowej w Zespole Szkół 
w Grodzisku Górnym, od-
był się wernisaż prac ar-
tystycznych Magdaleny 
Krauz z klasy III B oraz Mał-
gorzaty Pytel z klasy II B. 

Chociaż są uczennicami 
różnych klas, to połączyła 
je sztuka oraz wspólna wy-
stawa, podczas której moż-
na było zobaczyć ich rysun-
ki, grafiki i obrazy. Obie są 
ogromnie utalentowane.
Pomysłodawczynią i organi-
zatorką wernisażu była pani 

Barbara Sołga, nauczycielka 
języka angielskiego, która 
zachęciła artystki do zapre-
zentowania talentów i jak-
że rzadkiego w dzisiejszych 
czasach hobby.
Pomysł pani Barbary Soł-
gi bardzo mi się spodobał, 
ponieważ nie miałam wcze-
śniej okazji na pokazanie 
swoich prac większemu gro-
nu - podkreśla Magda, dla 
której rysowanie to hobby. 
Chociaż jest samoukiem, w 
jej pracach dostrzec moż-
na profesjonalizm. Oko-
ło półtora roku temu zaczę-
łam interesować się sztu-
ką na poważnie. Na począt-
ku rysowałam tylko ołówka-

mi oraz kredkami. Jakieś pół 
roku później zaczęłam malo-
wać farbami akrylowymi. Nie 
uczęszczałam na żadne kur-
sy - dodaje skromnie artystka.
Pomimo tak ogromnego ta-
lentu, Magdalena nie wią-
że swojej przyszłości z ma-
larstwem i nie planuje na-
uki w tym kierunku. Jej pra-
ce zrobiły ogromne wrażenie 
nie tylko na uczniach i na-
uczycielach  szkoły, ale tak-
że na zaproszonych na uro-
czystość gościach. Dla mo-
ich rówieśników mam pew-
ną radę - dodaje Madzia - je-
śli ktoś z was zauważy u sie-
bie choćby odrobinę talentu, 
warto go rozwijać. Moje pra-
ce na początku też nie były 
idealne, ale każda następna 
była coraz lepsza.

Nasza druga artystka Mał-
gosia nie pamięta kiedy za-
częła malować. Maluję chy-
ba od zawsze. Na począt-
ku były to tylko rysunki, któ-
re ciągle udoskonalałam. 
Mój dziadek był malarzem i 
natchnął mnie, aby spróbo-
wać swoich sił w malarstwie. 
Doskonaliłam i nadal dosko-
nalę swój warsztat. Teraz 
uczę się robić rzeźby z gli-
ny, masy papierowej i taśmy.
W rozmowie Małgosia przy-
znała, że często maluje 
po nocach. Do wykonywa-
nia swoich prac używa farb 
akwarelowych, olejnych lub 
akrylowych. Małgosia swo-
imi pracami chce zachęcić 
swoich rówieśników do po-
kochania i tworzenia sztuki. 
Jeśli ktoś chciałby zacząć, 
ale nie ma inspiracji, to jak 
ja może jej znaleźć mnóstwo 
w Internecie - doradza Mał-
gosia.
Obie artystki pokazały, jak 
za pomocą sztuki odna-
leźć swój skrawek na zie-
mi. Na wszystkich oglądają-
cych, wernisaż zrobił ogrom-
ne wrażenie. Niektórzy dzie-
lili się z młodymi artystkami 
swoim podziwem i ciepłymi 
słowami. Uczennicom gratu-
lujemy tak pięknie wykona-
nych prac i mamy nadzieję, 
że wkrótce zaprezentujemy 
kolejne talenty.

BS

MŁODE TALENTY

Tuż po dniu Wszystkich 
Świętych przedszkolaki 
z Wólki Grodziskiej w ra-
mach zajęć z religii odwie-
dziły cmentarz parafialny. 

Zaraz po wejściu na teren 
cmentarza przystanęły przy 
grobach „małych aniołków”,  
by tam wspólnie z księ-
dzem i paniami zapalić znicz 
i zmówić modlitwę za spo-
czywające tam dzieci. Na-
stępnie wszyscy udali się na 
grób Prezesa Andrzeja Pa-

wula, gdzie również pomo-
dlono się za dusze wszyst-
kich zmarłych. Czas spę-
dzony na cmentarzu okazał 
się dla dzieci czasem zadu-
my oraz wspomnień o swo-
ich bliskich. Był też lekcją 
przypominającą  w jaki spo-
sób należy okazywać sza-
cunek zmarłym oraz jak od-
powiednio zachowywać się 
na cmentarzu. Po wyjściu z 
cmentarza dzieci wyruszyły 
w drogę powrotną do przed-
szkola okrężną drogą. 

Była to propozycja ks. Sta-
nisława Kulikowskiego, któ-
ry w nagrodę za dobre spra-
wowanie obdarował przed-

szkolaków małym, słodkim 
„co nieco”.

Elżbieta Słupek

LEKCJA RELIGII 
W TERENIE
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Nie wszyscy utrzymują się 
przy zespole. Niektórzy po-
próbowawszy grania odcho-
dzą, ponieważ wydaje im się 
to za trudne i męczące. Inni za-
czerpnąwszy początków mu-
zyki uciekają do szkoły mu-
zycznej. Pozostają tylko praw-
dziwi amatorzy, miłośnicy mu-
zyki, i z tych to obecnie zosta-
ją Majkut Jan, brat Stacha „pru-
saka”, Czerwonka Szczepan, 
Piela Stanisław, Majkut Stani-
sław. Ci trzej ostatni z Grodzi-
ska Dolnego. Robi im miejsce 
tylko jeden z zespołu, Śmiałek 
Stanisław, który odchodzi do 
wojska. 
Sezon zimowy w tym roku za-
czyna się ćwiczeniem kolęd i 
odegraniem ich w Święto Bo-
żego Narodzenia w kościele. 
Kółko teatralne natomiast przy-
gotowuje „Jasełka”, które bar-
dzo dobrze wypadły i dały ład-
ny dochód. Okazuje się, że kół-
ko teatralne, to piękna i poży-
teczna rzecz, więc poza wy-
robieniem aktorów, poza miłą 
i użyteczną rozrywką dla ogó-
łu, zasila jeszcze kasę zespo-
łową, co ostatnio tym bardziej 
konieczne, że zabawy zaczy-
nają nabierać innego charakte-
ru jak pierwsze, urządzane za-
raz po wyzwoleniu. Młodzież 
na skutek różnych przejść i 
sposobów życia za okupacji 
nie liczy się z prawami moral-
nymi. Na zabawach zaczyna-
ją się bójki, bicie szkła itp. Czę-
sto w bufecie pozostaje tyl-
ko kilka szklanek. Zespół uży-
wa różnych sposobów celem 
utrzymania porządku na zaba-
wie. Nawet i takiego, że porzą-
dek na zabawie oddaje w ręce 
największych chuliganów – ale 
i to nie zawsze skutkuje. Jed-
nemu z takich, chociaż nie na 
zabawie zabitemu, trzeba było 
jeszcze grać na pogrzebie, po-
nieważ po takim trzymaniu po-
rządku przez niego na naszej 
zabawie, zawsze wymawiał so-
bie, że orkiestra za to zagra mu 
na jego pogrzebie. I tak też się 
stało. Lepiej więc aby uniknąć 

podobnych wypadków, ograni-
czyć się z zabawami, a szukać 
źródeł dochodów inną drogą. 
Jedną taką drogą jest stara-
nie się o subwencje na kupno 
instrumentów w Powiatowym 
Wydziale Kultury i Oświaty i w 
Powiatowym Związku Samo-
pomocy Chłopskiej. Pośrednio 
więc przez miejscowy Z.S.Ch. 
udaje się ją zyskać i za tą sub-
wencję kupuje zespół: klarnet 
B, kornet i czynele. Druga dro-
ga zdobycia gotówki to praca 
naszych aktorów, którzy dali 
już szereg występów i nadal 
nie zaprzestają swej pracy. Tak 
więc przy wspólnej pracy ze-
spół posuwa się naprzód. Tak 
jak w naszym zespole, tak i w 
całej Polsce praca w kierunku 
kulturalno-oświatowym zata-
cza coraz szersze kręgi i co-
raz większe zainteresowanie 
zespołami amatorskimi. Orga-
nizuje się festiwale, konkursy i 
eliminacje. Powiatowy wydział 
kultury zaczyna dostawać ma-
teriały. Zespół nasz pracuje też 
całą zimę, by przygotować się 
do konkursu orkiestr, ćwiczy 
utwory koncertowe. 
Z wiosną przystępuje do za-
wodów, najpierw okręgowych, 
potem wojewódzkich. Dowo-
dem, że pracował wytrwale i 
z poświęceniem, jest dyplom i 
pierwsze miejsce w wojewódz-
twie rzeszowskim. Poznawszy 
poziom orkiestry grodziskiej, 
władze powiatowe i wojewódz-
kie przedstawiają ją wszędzie, 
na wszystkich ważniejszych 
uroczystościach. W roku 1949 
i 1950 gra nasz zespół w Łań-
cucie, Leżajsku, Przeworsku, 
Rzeszowie. Na dożynkach 
również w Wysokiej, Dębnie, 
Rzeszowie, a w Lublinie na 
dożynkach centralnych pre-
zentując i prowadząc do defi-
lady rzeszowskie wojewódz-
two. Do pracy w zespole zgła-
sza się w tym czasie doskona-
ły muzykant z zawodu, Majkut 
zwany powszechnie Walkiem. 
Gra w zespole naszym na wła-
snym flecie i wybrany zosta-

je zastępcą dyrygenta. Szko-
da tylko, że bardziej docenia 
muzykę uprawianą zawodo-
wo, jak z amatorstwa, przez 
co też popracował niedługo w 
zespole. W roku 1951 zespół 
znowu przygotowuje się do fe-
stiwalu muzyki polskiej. Ćwi-
czy utwory jak: mazur „Ratuj-
cie mnie wszyscy”, muzykę i 
śpiew. Pierwszy raz w życiu or-
kiestry, ćwiczą nasi muzykanci 
utwór muzyczny ze śpiewem. 
Drugi utwór to „Polonez”, po 
nim walc „Nad brzegiem Wi-
sły” i nowe silne marsze „Wik-
toria”, „Stary Wiarus”, „Gene-
rał Mont”. Jest nad czym pra-
cować, ale ma i kto – członków 
28 w tym dyrygent, zastępca i 
kierownik Mach kierują przy-
gotowaniem utworów. Dyrygu-
je na próbach ogólnych Maj-
kut Walek, gdy już utwory go-
towe, celem sprawdzenia i wy-
czucia wiary zespół organizu-
je koncert w miejscu dla wypeł-
nienia programu. Kółko teatral-
ne daje komedyjkę i impreza 
udaje się znakomicie. Po tym 
wypróbowaniu muzyki, zespół 
wyjeżdża na festiwal okręgo-
wy do Przeworska. Jeszcze 
próba, niestety dyrygenta Wal-
ka nie ma. Jutro wyjazd, on gra 
na weselu w Żołyni. Może na 
jutro wróci. Ale gdzież tam, zgi-
nął bez śladu. Nie pomogły te-
lefonowania milicji. Jedziemy z 
nieprzygotowanym i nieznają-
cym tych utworów prof. Wragą. 
Z trudem, ale pierwsze miej-
sce i tak żeśmy zajęli, z tym, że 
żartowano z nas, że dyrygen-
ta pożyczyliśmy w drodze. A w 
zespole powstaje oburzenie na 
Walka, ale głupstwo- to sprawa 
na później. Dziś wszyscy są w 
wyśmienitym humorze. Otrzy-
maliśmy pieniądze na przejazd 
koleją, lecz czy za to nie lepiej 
kupić piwa, i zrobić sobie wy-
cieczkę pieszo do Grodziska? 
Tak też niektórzy proponują, 
więc zgoda. Pogoda sprzyja, 
cięższe instrumenty na zmia-
ny doniesie się, więc w dro-
gę. Werbel w ruch i na ścież-
ki. Na ścieżkach gorzej, trzeba 
iść gęsiego. Wyciąga się dłu-
gi, długi wąż, ślicznie wyglą-
da. Werbel nie odpoczywa ani 

chwili, zaczyna się marsz for-
sowny. Najgorsi ci, którzy za-
mykali pochód. Na szerszej 
drodze trudno dołączyć, co-
raz więcej humoru, chociaż pot 
leje się z czoła. Meta została 
wyznaczona do najbliższego 
od tego kierunku muzykanta, 
a naszego skarbnika Grzyw-
ny Franka. Wszyscy przybie-
rają tempa, aby najprędzej do-
piąć do celu, tym bardziej, że 
dziś robimy mu imieniny. Na-
reszcie rozlokowują się wszy-
scy w cieniu jego ogrodu, ale 
najpierw zaspokoiwszy pierw-
sze pragnienie „sto lat”, potem 
parę marszy, na koniec dopie-
ro opowiadania wrażeń z od-
bytej podróży. Nawet starym 
muzykantom ożyły młode lata, 
więc było żywo i wesoło.  
Po Przeworsku nastąpił Rze-
szów, ale już z gorszym po-
wodzeniem. Przyczynił się do 
tego wypadek z niezawodnym, 
nigdy nie mającym tremy na 
występach kornecistą Kuba-
tem. Wysiadł w Przeworsku, 
pociąg ruszył, a on został. Co 
się stało? Nie wiadomo. Mó-
wią niektórzy, że nie za dobrze 
się czuł. Może jeszcze nadje-
dzie innym pociągiem, pocie-
szają się wszyscy, a tu zespół 
nasz już wywołują na scenę. 
Dyrygent nie bardzo przygoto-
wany, kornecista Majkut dener-
wuje się, wynik taki, że zdoby-
wamy, ale już drugie miejsce. A 
nasz Kubat w tym czasie, któ-
rego pogotowie zabrało ze sta-
cji w Przeworsku, przygotowu-
je się do operacji, ponieważ 
dostał ataku ślepej kiszki. 
Wszystkie zespoły instrumen-
talne czy śpiewacze biorą te-
raz pod opiekę powstałe w tym 
celu „Zjednoczenie Polskich 
Zespołów Śpiewaczych i In-
strumentalnych”. Każdy też ze-
spół otrzymuje regulamin i re-
jestruje się w Zjednoczeniu. 
Obowiązkiem zespołów jest 
przestrzeganie regulaminów i 
utrzymywanie ze Zjednocze-
niem. Nasza delegatura zjed-
noczenia mieści się w Rzeszo-
wie. Każdy też cieszy się na-
dzieją, że zespoły znajdą te-
raz lepszą opiekę i pomoc. W 
naszym zespole daje się od-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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czuć brak stałego dyrygenta. 
Po ostatnim zajściu na Festi-
walu w Przeworsku z Majku-
tem Walkiem, zostaje on zwol-
niony ze stanowiska dyrygen-
ta. Nasz kierownik Mach, albo 
teraz według nowego regula-
minu prezes, na którego ze-
spół go obrał, ćwicząc mło-
dych, a w dodatku sam grając, 
nie może objąć tego stanowi-
ska. Czasem tylko z koniecz-
ności dyryguje, ale w tym wy-
padku, szkoda tracić dobrego 
kornecisty. Punkt wyjścia z tej 
sytuacji znalazł Kubat Stach, 
który przyszedłszy do zdrowia 
„śpiewa” nadal na swoim kor-
necie. Podaje on wniosek, by 
poprosić na dyrygenta byłego 
długoletniego i zasłużonego 
kapelmistrza naszego zespo-
łu Gajewskiego Ludwika. Spra-
wa ta nie potrzebowała dysku-
sji. Kubat sam zobowiązuje się 
ją załatwić. Na otwarciu szko-
ły w Grodzisku Dolnym gra już 
orkiestra pod batutą Gajew-
skiego. Od tej pory nad kiero-
waniem muzyką rozdzieloną 
na dwoje rąk, powinna przy-
nieść jeszcze lepsze wyni-
ki, zobaczymy. Na razie przy-
gotowuje się doroczne świę-
to. Chociaż kasę nadszarp-
nęła zmiana pieniędzy, ale ja-
koś się radzi. Robi się składkę 
członków na ten cel. Gorzej tyl-
ko z tym, że nie ma go bardzo 
gdzie urządzić, bo jeśli chodzi 
o część artystyczną ze sceny 
i dużą salę, nie uda się z tego 
skorzystać, ponieważ w Gro-
dzisku powstało kino stałe, któ-
re właśnie mieści się w domu 
T.S.L. Obecnie już nie T.S.L. 
ale dom kina. Można rocznicę 
urządzić w salonach, które zaj-
muje orkiestra, ale nie chcąc 
przeszkadzać seansowi, świę-
to orkiestry organizuje się tuż 
obok, w sali dawnej szkoły, któ-
rą zajmuje teraz zarząd gmin-
ny. Zresztą nam obojętne gdzie 
grunt, żeby był dach nad głową 
i wszyscy czuli się swobodnie. 
Spędzając czas w swym kółku 
czują się też swobodnie, naj-
swobodniej to chyba czują się 
nasi aktorzy, którzy swymi ku-
pletami bawią członków i gości. 
Najlepsze to już były „telegra-

my” opracowane przez Wnę-
ka. Ujął w nich każdego człon-
ka, osobiście przedstawiając 
humorystycznie wady i zalety 
każdego, dołączając do tego 
specjalne prezenty. Co się tu 
nie znalazło: ordery, lekarstwa, 
mapy, zegary dla niepunktual-
nych itp. Każdy też czekał w 
naprężeniu, co mu przypadnie 
w udziale po odczytaniu dane-
go telegramu. Wybuch śmie-
chu i tak wkoło. Dowód jednak, 
że były zgrabnie ujęte, bo nikt 
nie miał nawet zamiaru by się 
obrazić. Po tym święcie, mile 
spędzonym, które zawsze ści-
ślej wiąże pracę w zespole, 
każdy z lepszym zapałem za-
brał się do pracy. Praca w ze-
spole z dawien dawna obra-
ca się prawie jednakowym ko-
łem, więc werbowanie i szko-
lenie nowych członków, zdo-
bywanie nowych utworów, in-
strumentów, rozpisywanie nut, 
próby grania, a potem najróż-
norodniejsze występy. A poza 
tym praca kulturalno-oświato-
wa. Są tylko te różnice, że pra-
ca ta okresami nabiera więk-
szego lub mniejszego rozma-
chu. Najpodatniejszy okres do 
pracy w zespole to okres zimo-
wy. Wykorzystuje się go też jak 
tylko można. W całej pełni pra-
cy zastał zespół rok 1952. Za-
raz też z początkiem roku tra-
fił się wyjazd na „Walne Ze-
branie” Związku Samopomocy 
Chłopskiej do Łańcuta. Zada-
niem orkiestry na podobnych 
zebraniach jest odegranie 
hymnów przy przemówieniach 
wstępnych, a potem w czasie 
przerw utworów dla rozrywki 
zebranych. Na dzisiejszym wy-
stępie zaszedł dość szczegól-
ny wypadek, powodem czego 
był brak uwagi ze strony muzy-
kantów w chwili zapowiadania 
przez dyrygenta danego utwo-
ru do grania. Jedni podkła-
dają hymn „Międzynarodów-
kę”, a drudzy „Gdy naród do 
boju”. Wyszedł z tego siódmy 
cud świata. Dyrygent zmuszo-
ny zerwać, a dla muzykantów 
nauczka na przyszłość. Szczę-
ście, że na zebraniu więcej po-
dobnych wypadków nie było. 
Przy powrocie tylko zastrzegli 

sobie muzykanci, by na przy-
szłość rezerwować auto wy-
łącznie dla orkiestry, ponieważ 
wsiada pełno ludzi z poza ze-
społu, co jest powodem prze-
pełnienia i niszczenia instru-
mentów. 
Styczeń jednak przyniósł 
szczęście. Zjednoczenie Pol-
skich Zespołów Śpiewaczych 
i Instrumentalnych, przyznaje 
zespołowi 2 500 złotych sub-
wencji na kupno instrumen-
tów. Nie zwleka się też ani 
chwili, jest okazja kupna teno-
ru w Jarosławiu. Załatwia się 
formalności, ponieważ Zjed-
noczenie nie daje gotówki lecz 
przelew przez bank, i zespół 
wzbogaca się o nowy tenor 
wartości 1 913 złotych. Próby 
grania, zwłaszcza szkolenie 
młodszych muzykantów, obej-
mują wyćwiczenie wszystkich 
utworów starych, które są sil-
ne i piękne. Starzy muzykan-
ci grają je sobie swobodnie, 
natomiast młodzi nie mają ich 
wcale opanowanych. Na pró-
bach więcej starsi pomagają 
młodszym, co też daje szybko 
doskonałe rezultaty. Nie za-
wsze jednak próby się udają, 
zwłaszcza w dni deszczowe, 
czy tym podobnej „pluty”, kie-
dy to grodziskie drogi dają się 
dobrze we znaki. Bez butów 
gumowych nie ma się nikt pra-
wa ruszyć z domu, a tu niektó-
rzy z muzykantów mają po 3,5 
kilometra takiej drogi. Często 
tylko Mach, dla którego nie 
ma złej pory, przeprowadza 
próbę z paroma tylko młody-
mi. Gdy jednak droga i pora 
dopisze, wszyscy nadrabiają 
zaległości. Są często wypad-
ki, że taka próba zwłaszcza w 
tygodniu trwa i 5 godzin, cho-
ciaż w niedogodnych warun-
kach, zwłaszcza porą zimo-
wą. Salka u góry, która ma 
do 18 m3 objętości za ciasna, 
zaś w sali na dole choć miej-
sce jest, chcąc się rozgrzać 
trzeba z pół metra węgla spa-
lić albo przegrać pod rząd co 
najmniej ze 12 marszy. Jed-
nak na wszystko jakoś się 
radę znajduje. Gorzej, gdy 
czasem salę orkiestry zajmą 
jacyś nieproszeni goście, np. 

ma miejsce taki wypadek: jest 
próba młodszych muzykan-
tów, schodzą się oni wieczo-
rem, ale muszą stać na ulicy, 
ponieważ drzwi frontowe za-
mknięte. U góry w sali orkie-
stry gwarno i wesoło. Na sku-
tek kołatania do drzwi, odzy-
wa się w oknie obcy głos „Co? 
Czy wam źle stać?”. Zasko-
czyło to naszych, więc pro-
szą go, by spróbował tego 
przyjemnego stania, ale jakoś 
się nie zdecydował, a muzy-
kanci zakląwszy na takie po-
rządki rozchodzą się do do-
mów. Okazało się, że pracow-
nicy gminnej spółdzielni i tym 
podobni, zrobili sobie bibę na 
Józefów w sali orkiestry, a kie-
rownik orkiestry widocznie nie 
śmiał im odmówić. Lepiej jed-
nak by podobne takie imieni-
ny się nie powtarzały. Często 
w czasie przerw, czy przy każ-
dej innej okoliczności najstar-
si członkowie zespołu, aby za-
chęcić, czy też wykazać nie-
które niedociągnięcia u młod-
szych stawiają za wzór, ale 
sami żyją tymi wspomnienia-
mi. Jakąż to wartość by miało 
zwłaszcza dla zespołu, gdyby 
te wszystkie prace i przeżycia 
orkiestry były ujęte w kronikę. 
Z myślą spisania kroniki nosi 
się od dawna członek zespo-
łu Wnęk Stanisław, na zebra-
niu też wyraża swą myśl, któ-
rą wszyscy z entuzjazmem 
przyjmują. Podejmuje się spi-
sać szczegółową kronikę or-
kiestry od pierwszych po-
czątków, poprzez wszystkie 
okresy. W tym celu zaprasza 
pierwszych członków, z któ-
rych już tylko kilku żyje, więc 
Pielę Józefa z Grodziska Gór-
nego, kolegę z ławy szkolnej, 
założyciela orkiestry Kulpę-
Grodziskiego, następnie Kota 
Antoniego, Matuszka Feliksa. 
Poza nimi późniejszych człon-
ków z przed I wojny świato-
wej, do których należą dotych-
czas czynni Gajewski Ludwik 
i Heleniak Józef. Poza nimi 
tych, którzy w ten czas inte-
resowali się orkiestrą i zaczy-
na się zbieranie materiałów do 
kroniki.

ciąg dalszy nastąpi
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- OGŁOSZENIA - 

 PROMOCJA MIKOŁAJKOWA 
 OD 1 DO 6 GRUDNIA    
  PRZY ZAKUPIE ROWERU RABAT 
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www.brpd.gov.plKAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
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REKLAMA BEZPŁATNA
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