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Ponad 400 osób zgroma-
dziły strażackie remizy w 
Grodzisku Dolnym i Gro-
dzisku Górnym na spotka-
niach w sprawie dotacji na 
odnawialne źródła energii. 

Spotkania zorganizowa-
ne przez wójta gminy, pro-
wadził pan Bogusław Szpyt 
przedstawiciel KADM SO-
LUTIONS z Tarnobrzega 
– firmy, która pomaga gmi-
nie w opracowaniu projektu  
na pozyskanie dotacji w ra-

mach Regionalnego Progra-
mu Województwa Podkar-
packiego.
Zainteresowani uczestnic-
twem w programie wysłu-
chali omówionych zasad 
montażu instalacji w go-
spodarstwach domowych. 
Uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. o możliwościach do-
finansowania ze środków 
Unii Europejskiej na mon-
taż zestawów solarnych do 
podgrzewania ciepłej wody, 
ogniw fotowoltaicznych do 

produkcji energii elektrycz-
nej oraz pomp ciepła i kotłów 
na biomasę.

Po spotkaniach, dla chęt-
nych, na placu przed remi-
zą na specjalnym samocho-
dzie zaprezentowane zosta-
ły różne rodzaje kotłów na 
biomasę (pellet). 

MH

PO SPOTKANIACH Z 
MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE OZE

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie 
ilości możliwych do wyboru instalacji w ramach ogłoszo-
nego naboru do projektu związanego z odnawialnymi źró-
dłami energii informujemy, iż mieszkańcy Gminy Grodzisko 
Dolne mają do wyboru wyłącznie jeden typ instalacji z na-
stępującego zakresu:

• zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
• zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, 
• zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę,
• zakup i montaż pomp CO i CWU.

Dopuszcza się możliwość wyboru dwóch rodzajów instala-
cji jedynie w przypadku połączenia pompy ciepła i fotowol-
taiki. W takim przypadku wielkość instalacji fotowoltaicznej 
będzie dobrana do mocy wybranej pompy ciepła. Wypeł-
niając ankietę doboru instalacji należy zaznaczyć zarówno 
pompę ciepła jak i panele fotowoltaiczne oraz wypełnić in-
formacje w zakresie pompy ciepła. W części dotyczącej pa-
neli fotowoltaicznych w zakresie mocy umownej i zużycia 
energii zapisać jedynie- Instalacja w połączeniu z pompą 
ciepła oraz wypełnić informacje w zakresie proponowane-
go miejsca instalacji paneli i rodzaju pokrycia dachowego.

Udział w spotkaniach świadczył o sporym zainteresowaniu tematyką OZE

Nabór wniosków 
na odnawialne 
źródła energii

trwa do 2 grudnia 2016r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Urzędzie Gminy 
oraz na stronie www.grodziskodolne.pl
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Miesiąc wrzesień i paź-
dziernik minął w urzędzie 
pod znakiem przygotowy-
wania dokumentacji i roz-
strzygnięć przetargowych 
kilku bardzo ważnych za-
dań inwestycyjnych zwią-
zanych z dofinansowa-
niem projektów ze środ-
ków unijnych, a konkret-
nie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 -2020.

W pierwszym przypad-
ku wykonawcą przebudo-
wy drogi Chodaczów-Lasz-
czyny i budowy chodnika 
w Chodaczowie, jest firma 
STRABAG Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Pruszkowie. Ofe-
rent ten złożył najkorzyst-
niejszą ofertę spośród 5 
wykonawców, którzy wzię-
li udział w postępowaniu 
przetargowym. Umowa z 
firmą STRABAG Sp. z o.o. 
została podpisana 4 listopa-
da 2016r. na kwotę ponad 2 
mln 944 tys. zł. Termin za-
kończenia robót przewidzia-
no na koniec sierpnia roku 
2017.
W drugim postępowaniu 
przetargowym o bardzo po-
dobnym charakterze tech-
nicznym dotyczącym za-
dania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa drogi powiato-
wej NR 1270R (Żołynia) gr. 
pow. - Grodzisko Dolne po-
przez budowę chodnika w 

miejscowości Opaleniska i 
Zmysłówka” w drodze prze-
targu nieograniczonego, 
tym razem spośród 8 wy-
konawców biorących udział 
w postępowaniu, został wy-
łoniony Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. w Żołyni. Umowa 
z oferentem została podpi-
sana 8 listopada 2016r., na 
kwotę ponad 1 mln 31 tys. 
zł. Termin zakończenia re-
alizacji zadania, podobnie 
jak w poprzednim przypad-
ku został ustalony na ostat-
ni dzień sierpnia 2017r.
Z mniejszych pod wzglę-
dem finansowym, lecz nie 
miej ważnych z uwagi na 
funkcjonowanie gminy i 
codzienne życie naszych 
mieszkańców rozstrzygnięć 
przetargowych, należy za-

uważyć wybór wykonawcy 
usługi dotyczącej zimowego 
utrzymania dróg gminnych i 
chodników na terenie Gmi-
ny Grodzisko Dolne w se-
zonie zimowym 2016/2017. 
Podobnie jak w latach po-
przednich usługę tą będzie 
świadczyła Spółdzielnia 
Usług Drogowo Rolniczych 
w Grodzisku Dolnym. W za-
leżności od intensywności 
opadów i śliskości na jezd-
niach i chodnikach, wyna-
grodzenie wykonawcy bę-
dzie regulowane stawkami 
podanymi w postępowaniu 
przetargowym w stosunku 
do ilości wykonanej usługi 
danym sprzętem. 
Dwa kolejne postępowania 
przetargowe dotyczą obiek-
tów sportowych na terenie 
gminy. I tak w drodze prze-
targu został wybrany wy-
konawca, który do poło-
wy grudnia bieżącego roku 

zrealizuje na stadionie w 
Grodzisku Górnym w peł-
ni automatyczne nawodnie-
nie płyty stadionu. Wartość 
tego zadania wyceniono na 
kwotę ok. 49 tys. zł. Wyko-
nawcą inwestycji jest firma 
FHU CONTRA Agnieszka 
Bylska z siedzibą w Toru-
niu. Drugi przetarg „sporto-
wy” dotyczył tzw. zielonego 
Orlika w miejscowości Gro-
dzisko Nowe, a konkretnie 
jego oświetlenie, na które 
już od dłuższego czasu wy-
czekują mieszkańcy licznie 
korzystający z tego obiek-
tu. W tym wypadku oświe-
tlenie „Orlika” będzie reali-
zowała firma EL-JOZ z Gie-
dlarowej pana Rafała Józef-
ko za kwotę ponad 61 tys. 
zł. Zgodnie z harmonogra-
mem, jeszcze przed święta-
mi oświetlenie powinno zo-
stać zamontowane.

AT

GMINA PO KOLEJNYCH 
PRZETARGACH

Płyta stadionu „Grodziszczanka” zyska profesjonalne nawodnienie

NIEPRZYCIĘTE GAŁĘZIE ZASŁANIAJĄ DROGI

Właścicielom i użytkownikom działek przypominamy o obowiązku przyci-
nania drzew i krzewów na prywatnych posesjach oraz tych wystających 
poza granice działki, a zwłaszcza w pas drogowy. 

W wielu przypadkach zagrażają one bezpieczeństwu kierowców. Nad-
mierny rozrost gałęzi bardzo często jest powodem ograniczenia widocz-
ności oraz uszkodzeń pojazdów poruszających się po drogach, w obrębie 
których na posesjach prywatnych rosną drzewa i krzewy. 

SPRZEDAM

działkę budowlaną z mediami, 
przy drodze głównej, 

w miejscowości Zmysłówka.
Działka o powierzchni 0,66 ha, 

szerokość działki 34 metry.

Tel. 17 242 80 96

 CENA ZA 1a/2000 zł
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Wybór Rady Uczestników 
Scalenia, informacja o har-
monogramie prac na naj-
bliższy rok oraz odpowie-
dzi na szczegółowe i nieja-
sne zagadnienia związanie 
ze scaleniem gruntów w 
Grodzisku Dolnym – to cel 
jaki przyświecał zorganizo-
wanemu przez wójta gmi-
ny i starostwo powiatowe, 
spotkaniu z mieszkańcami 
Gminy Grodzisko Dolne.

Ponad 150 zainteresowa-
nych tematem scalenia 
mieszkańców gminy, przyby-
ło na zorganizowane w dniu 
3 listopada w Remizie OSP 
w Grodzisku Dolnym spotka-
nie.
Pracownicy Wojewódzkie-
go Biura Geodezji i Tere-
nów Rolnych w Rzeszowie, 
w osobie m.in. pana Józefa 
Ozimka oraz przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku, w osobach: pana 
Władysława Miazgi – geo-

dety powiatowego i pana Bo-
gusława Sagana – inspekto-
ra powiatowego ds. scalenia, 
opowiadali o toku prac sca-
leniowych oraz najbliższych 
planach z tym związanych.
Dokonano też wyboru i gło-
sowania nad Radą Uczest-
ników Scalenia, skład której 
tworzy 12-stu przedstawicieli 
sołectw objętych scaleniem, 
tj.: z Grodziska Dolnego Mia-
sta - Mazurek Tadeusz, Kę-
dziora Andrzej, Szkodziński 
Zbigniew, z Grodziska Dol-

nego - Nowak Roman, Ko-
sior Janusz, Karaba Jan, 
Słabiak Małgorzata, Granic-
ka Lesława i z Grodziska No-
wego - Bielecki Jan, Miś Ma-
riusz, Rydzik Zbigniew, Turek 
Teresa.
Panowie moderujący spotka-
nie przedstawili zebranym, 
na czym polegać będzie pra-
ca takiej rady i czym się zaj-
mie w najbliższym czasie. 
Jako że zebranie miało także 
charakter informacyjny, poja-
wiły się liczne pytania miesz-
kańców związane z przebie-
gami granic, szacunkiem po-
równawczym gruntów, po-
mniejszaniem i powiększa-
niem gospodarstwa, czy 
przeniesieniem gruntów z in-
nych miejscowości.
Po zakończeniu zebrania 
okazało się, że troje spośród 
12-stu członków nowo wy-
branej rady, nie jest rolnika-
mi, dlatego na najbliższym 
spotkaniu scaleniowym skład 
rady zostanie uzupełniony o 
3 nowe osoby. 

MH

RADA UCZESTNIKÓW SCALENIA WYBRANA

W ostatnich dniach paź-
dziernika zostały ukończo-
ne prace związane z remon-
tem drogi tzw. „Zaborcze” 
położonej w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym. 

W ramach remontu, który wy-
konała wyłoniona w drodze 
przetargu nieograniczonego 
Spółdzielnia Usług Drogowo - 
Rolniczych w Grodzisku Dol-
nym, została położona nowa 
nawierzchnia na długości 870 
mb, w tym o szerokości 3,5 
m na długości 440 mb oraz 
o szerokości 3,0 m na długo-
ści 430 mb. W ramach reali-
zacji poprawy poziomu bez-
pieczeństwa, przy drodze za-
montowano bariery energo-
chłonne na łącznej długości 

175 mb. Ze względu na swą 
specyfikę, a w szczególności 
na dużą różnicę poziomów 
pomiędzy początkiem, a koń-
cem tej drogi, bariery energo-
chłonne były inwestycją ko-
nieczną przy realizacji całości 
zakresu rzeczowego. Dodat-
kowo wykonano pobocza o 
szerokości 0,5 metra na dłu-
gości 870 mb oraz ułożono 
15 mb korytek ściekowych. 
Koszt całości zadania, łącznie 
z robotami dodatkowymi, któ-
re wynikły w trakcie remon-
tu drogi, wyniósł 181 tys. zł., 
z czego blisko 50 tys. zosta-
nie zrefundowane z Budżetu 
Wojewody Podkarpackiego w 
ramach realizacji Programu 
Rozwoju Dróg Lokalnych. 

AT

NOWA NAWIERZCHNIA NA ZABORCZU

Radę Uczestników Scalenia wybrano poprzez głosowanie

Przy takim nachyleniu drogi bariery były koniecznością
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Setka młodej i zdolnej mło-
dzieży otrzymała stypen-
dia Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne. Galę, podczas 
której wyróżniono uczniów 
zorganizowano w piątko-
we popołudnie 28 paździer-
nika br. w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym. Uroczyste 
wręczenie stypendiów było 
pierwszym z punktów od-
bytej w tym dniu sesji Rady 
Gminy. Na stypendia wójta                                          
w tym roku przeznaczono 
40 tys. zł.

W dwóch terminach (do 20 lu-
tego i 20 września) zameldo-
wani na terenie gminy ucznio-
wie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich, mogą 
składać wnioski o jednorazo-
we stypendium wójta gminy za 
wyniki w nauce. Mimo wyśru-
bowanych kryteriów, kandy-
datów do nagrody nie braku-
je. Zwłaszcza druga, jesienna 
edycja gromadzi liczne grono 
osób. Tak też było i tym razem. 
Sala Ośrodka Kultury wypełni-
ła się po brzegi.
Sesje Rady Gminy to naj-
częściej dyskusje o ważnych 
sprawach lokalnych, rozwią-
zywanie problemów, czy gło-
sowania nad uchwałami. Ale 
od czasu do czasu radni i soł-
tysi są także świadkami bar-
dzo przyjemnych momentów. I 

tak też jest w dniu dzisiejszym 
- rozpoczął wójt Jacek Chmu-
ra. To bardzo przyjemna chwi-
la dla uczniów, jak i dla obec-
nych na sali rodziców, których 
z pewnością rozpiera w tym 
momencie duma. Chciałbym 
bardzo serdecznie pogratulo-
wać wszystkim, którzy znaleźli 
się w tym jakże licznym gronie 
wyróżnionych. Jest to dla mnie 
szczególny powód do zado-
wolenia, gdyż widać, że środ-
ki przeznaczane na stypen-
dia, to pieniądze wydawane 
sensownie. Oczywiście trudno 
jest zmierzyć wysiłek ucznia i 
wyliczyć ile kosztuje trud na-
uki. Niemniej jednak przyję-
liśmy, że na dobry początek 
będą to takie pieniądze, dzięki 
którym uda się coś poprawić w 
budżecie domowym jeśli cho-
dzi o wydatki szkolne – podsu-
mował wójt.
Za wybitne osiągnięcia w na-
uce wójt gminy przyznał 11 
stypendiów pierwszej kategorii 
(500 zł), 35 stypendiów drugiej 
kategorii (250 zł) i 45 stypen-
diów trzeciej kategorii (150 zł). 
Dodatkowo przyznano 8 sty-
pendiów specjalnych, z któ-
rych 7 trafiło do młodzieży ma-
jącej na swoim koncie świato-
we sukcesy w robotyce. Otrzy-
mali je: Mateusz Joniec, Bar-
tłomiej Majkut, Jakub Po-
lański, Sebastian Król, Ka-
mil Szczęch, Magdalena To-

karz i Małgorzata Pytel. Jeden 
ze stypendystów - Dawid Pa-
łys Rydzik - został wyróżniony 
za osiągnięcia sportowe w pił-
ce nożnej. W roku akademic-
kim 2015/2016 wraz z druży-
ną zdobył złoty medal w Aka-
demickich Mistrzostwach Pol-
ski w Piłce Nożnej, I miejsce w 
klasyfikacji uczelni wyższych 
oraz złoty medal i I miejsce w 
klasyfikacji uniwersytetów. 
W tegorocznej edycji wyróż-
niono także wyjątkowe suk-
cesy sportowe Leszka Łach-
manowicza, zawodnika Kadry 
Narodowej Rugby na Wóz-
kach. Pan Leszek to oso-
ba, która z wielką determina-
cją zdobywa swoje sukcesy 
sportowe. Są one zauważal-
ne w wymiarze krajowym jak 
i na skalę międzynarodową. 
Ostatni spektakularny sukces 
z udziałem pana Leszka to 
październikowa wygrana na 
Mistrzostwach Europy dywi-
zji B w szwajcarskim Nottwill. 
Zwycięstwo dało awans do dy-
wizji A.Ceremonię wręczenia 
stypendiów uświetniły wystę-
py recytatorskie samych sty-
pendystów. 
Wszystkim wyróżnionym ży-
czymy dalszych sukcesów 
oraz ciekawych, inspirujących, 
pomysłów na rozwój własnej 
kariery naukowej.

MH

WARTO STARAĆ SIĘ I UCZYĆ. STYPENDIA 
WÓJTA ROZDANE

Stypendia I stopnia: Ra-
chwał Aneta, Rydzik Agniesz-
ka, Ślanda Paulina, Rydzik Anna, 
Gdańska Wiktoria, Czerwon-
ka Wiktoria Ewa, Wnęk Do-
minik, Marciniec Laura, Rydzik 
Aleksandra, Kulpa Gabriela, 
Rząsa Amelia.

Stypendia II stopnia: Skok 
Piotr, Pelc Monika, Buszta Ma-
teusz, Kulpa Wojciech, Fila Ja-
kub, Mach Magdalena, Szczęch 
Kamil, Wawrzaszek Ada, Szałaj 
Zuzanna, Telka Marcelina, Ny-
kiel Gabriela, Matuszek Re-
gina, Moskal Anna, Żak Syl-
wia, Wojtyna Izabela, Grabo-
wiec Barbara, Tokarz Magdale-
na, Majkut Julia, Kołcz Zuzan-
na, Joniec Weronika, Lizak Łu-
kasz, Chmura Katarzyna, Moż-
dżeń Oliwia, Krauz Magdalena, 
Śmiałek Szymon, Hader Anna, 
Skiba Natalia, Goch Faustyna, 
Czerwonka Anna Maria, Bosak 
Marcelina, Kojder Kinga, Mosz-
kowicz Katarzyna, Wojtyna 
Mateusz, Danak Paweł, Prze-
szło Aneta.

Stypendia III stopnia: Leja 
Szymon, Rydzik Łukasz, Pelc 
Magdalena, Czerwonka Ga-
briela, Rydzik Dominik, Czer-
wonka Monika, Kasprzak Alek-
sandra, Chmura Paulina, Matu-
szek Agata, Stawarz Marta, Stę-
pień Julia, Król Wiktoria, Dyjak 
Magdalena, Sigda Patryk, Krauz 
Martyna, Stopyra Kacper, Pysz 
Łukasz, Joniec Kinga, Stopyra 
Paulina, Stopyra Oliwia, Matu-
szek Agnieszka, Tysz Wiktoria, 
Gdańska Elżbieta, Kojder Kac-
per, Pięta Agnieszka, Baj Pau-
lina, Gdański Szymon, Cebu-
la Zuzanna, Bartnik Jan, Miłosz 
Pelc, Tysz Alicja, Klin Anna, Jo-
niec Ewelina, Makosiej Kinga, 
Bosak Bartłomiej, Czerwon-
ka Martyna kl. VI, Czerwonka 
Martyna kl. V, Dyjak Katarzy-
na, Kulpa Karolina, Hutkow-
ska Marcelina, Danak Alicja, 
Czaja Magdalena, Ryfa Szymon,                                         
Sander Katarzyna, Matuszek 
Piotrek.Co roku grono stypendystów powiększa sie o nowe osoby
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„Sztuką jest umierać 
dla ojczyzny, ale 

największą sztuką 
jest dobrze żyć dla niej”

(kardynał Stefan Wyszyński)

Przedstawiciele samorządu 
wojewódzkiego, władze po-
wiatowe i gminne, strażacy 
oraz młodzież szkolna z pocz-
tami sztandarowymi uczci-
li Narodowe Święto Niepod-
ległości. Rocznicowe obcho-
dy w Grodzisku Dolnym mia-
ły miejsce w niedzielę 13 listo-
pada br. Rozpoczęły je prze-
marsze i składanie wiązanek, 
a zakończyła msza św. w in-
tencji Ojczyzny.
Zgromadzonym przed Ośrod-
kiem Kultury delegacjom, 
przewodziła Orkiestra Dęta z 
Grodziska Dolnego. Przy or-
kiestrowych dźwiękach prze-
maszerowano w szczególne 
dla Grodziszczan miejsca pa-
mięci, by oddać hołd tym, któ-
rzy walczyli o wolną i niepod-
ległą Polskę.
Pierwszym był pomnik „Żywią 
i bronią” w Grodzisku Mia-
steczku. Następnie udano się 
na grodziski cmentarz, gdzie 
pod obeliskiem „Pamięci tym, 
którzy cierpieli i oddali swe 
życie za Ojczyznę”, przed-
stawiciele władz złożyli kwia-
ty i wieńce. Będąc na cmen-
tarzu udano się także na mo-
giłę zbiorową trzech żołnierzy 

Wojska Polskiego, poległych 
w kampanii wrześniowej w 
1939 roku oraz na mogiłę ofi-
cera Wojska Polskiego, Stani-
sława Poznańskiego.
O godz. 11 w kościele para-
fialnym w Grodzisku Dolnym 
odbyła się msza św. w inten-
cji wszystkich walczących o 
wolność Polski. Po niej z krót-
ką częścią artystyczną zapre-
zentowali się uczniowie z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II 
z Grodziska Dolnego, którzy 
przybliżyli wszystkim wagę 
dnia 11 listopada oraz fakty i 
postacie historyczne. Występ 
przeplatały wiersze i pieśni z 
tamtego okresu.
Po głównych uroczystościach 
delegacja złożona z przedsta-
wicieli gminy udała się trady-
cyjnie pod Krzyż Grunwaldu 
i na tzw. „Dziurówkę”, gdzie 
również złożono kwiaty i za-
palono znicze.

MH

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ CZYLI WOLNEJ 
OJCZYŹNIE

Patriotyczny blok artystyczny wykonała młodzież z Grodziska Dolnego

Od lewej: F.Krajewski, M.Śliż, S. Bartnik

Na grodziskim cmentarzu, przy grobach żołnierzy Wojska Polskiego

Od lewej: M.Mach-Wawrzaszek, J.Chmura, J.Gdański

Uroczyste obchody rozpoczęły się w Grodzisku Miasteczku
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Jedenaście par z Gminy 
Grodzisko Dolne otrzyma-
ło medale przyznane przez 
Prezydenta RP za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. 
Dziewięć z nich skorzy-
stało z zaproszenia wój-
ta i przybyło do Domu We-
selnego „CRYSTAL Ballro-
om” w Grodzisku Dolnym, 
by w wyjątkowo uroczystej 
oprawie okolicznościowe 
medale odebrać. 

Z gratulacjami i życzeniami 
do małżonków przybyli wójt 
gminy Jacek Chmura, z-ca 
wójta gminy Arkadiusz Telka, 
przewodniczący rady gmi-
ny Jerzy Gdański, kierow-
nik USC w Grodzisku Dol-
nym Danuta Zygmunt, z-ca 
kierownika USC Zbigniew 
Gdański. Uroczystość pro-
wadziła pani Katarzyna Ma-
ch-Wawrzaszek. Prócz me-
dali wszystkie pary otrzymały 
okolicznościowe listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz prezenty. 
Sakramentalne „tak” ponad 
50 lat temu powiedzieli sobie 
państwo:
• Maria i Mieczysław Mar-

cinkowie ze Zmysłów-
ki – obchodzili 53 roczni-
cę ślubu, doczekali się 5 
dzieci, 10 wnuków

• Maria i Zbigniew Wę-
grzynowie ze Zmysłów-
ki - obchodzili 51 roczni-
cę ślubu, doczekali się 4 
dzieci, 5 wnuków

• Marcela i Tadeusz Mosz-
kowiczowie z Grodziska 
Nowego – obchodzili 52 
rocznicę ślubu, doczeka-
li się 9 dzieci, 27 wnuków 
i prawnuczki

•  Maria i Jan Sigdowie z 
Grodziska Dolnego – ob-
chodzili 50 rocznicę ślu-
bu, doczekali się 4 dzie-
ci, 9 wnuków

• Salomea i Antoni Lejo-
wie z Wólki Grodziskiej 
– obchodzili 50 roczni-
cę ślubu, doczekali się 3 

dzieci, 4 wnuków
• Stefania i Jan Bębnowie 

ze Zmysłówki – obcho-
dzili 50 rocznicę ślubu, 
doczekali się 2 dzieci, 3 
wnuków

• Maria i Piotr Wnękowie                                                      

z Grodziska Nowego 
– obchodzili 50 roczni-
cę ślubu, doczekali się 3 
dzieci, 8 wnuków

• Aniela i Jan Bajowie z 
Grodziska Dolnego – ob-
chodzili 56 rocznicę ślu-

bu, doczekali się 4 dzie-
ci, 15 wnuków, 3 pra-
wnuków

• Czesława i Tadeusz Lin-
kowie z Grodziska Gór-
nego – obchodzili 50 
rocznicę ślubu, doczeka-
li się 10 dzieci, 10 wnu-
ków

• Stanisława i Tadeusz 
Krupowie z Grodziska 
Dolnego – obchodzili 50 
rocznicę ślubu, doczeka-
li się 2 dzieci, 4 wnuków i 
prawnuczki 

• Genowefa i Franciszek 
Karasiowie z Grodziska 
Dolnego – obchodzili 50 
rocznicę ślubu, doczeka-
li się 5 dzieci, 3 wnuków

Po wręczaniu medali odśpie-
wano „Sto lat” oraz wznie-
siono wspólny toast. Nie za-
brało również jubileuszowe-
go tortu. Dla Jubilatów i ich 
bliskich z programem arty-
stycznym wystąpiły zespoły 
Leszczynka i Wiola. 
Tradycją się stało, że pod-
czas spotkania każdej parze 
robiona jest pamiątkowa fo-
tografia, która przed święta-
mi trafi do wszystkich par.
Przypominamy, że do udzia-
łu w jubileuszu należy zgłosić 
pary w roku kalendarzowym, 
na który przypada rocznica 
50 - lecia. Zgłoszenie przyj-
mowane jest w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Grodzi-
sku Dolnym, który poprzez 
Urząd Wojewódzki występu-
je z wnioskiem do Prezyden-
ta o nadanie medalu.

MH

ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZE ZŁOTYCH GODÓW

Grane utwory porwały niektórych na parkiet

Jubileusze małżeńskie to coroczna tradycja w gminie

9 par małżeńskich odebrało medale nadane przez prezydenta
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Stymulacja w naturalnym śro-
dowisku zajmuje ważne miej-
sce w edukacji osób z głębo-
ką niepełnosprawnością inte-
lektualną. Dostarcza ona bo-
wiem najbogatszego materia-
łu wielozmysłowego i anga-
żuje do jego odbioru wszyst-
kie kanały jednocześnie. Aby 
poznanie przez wychowan-
ków natury i zjawisk atmosfe-
rycznych było jak najpełniej-
sze bardzo często organizo-
wane są zajęcia poza mura-
mi, np. spacery. To właśnie 
wtedy istnieje możliwość kon-
taktu z przyrodą, gdzie w spo-
sób jak najbardziej naturalny 
wychowankowie mogą do-
świadczyć zimna, powiewu 
wiatru, promieni słońca, desz-
czu, zapachu skoszonej tra-
wy, głosu ptaków, wody, spa-
dających liści, ziemi, kamieni 
czy śniegu.  
Celem takiej stymulacji jest 
dostarczenie elementarnych 
doświadczeń dotyczących 
naturalnego środowiska i od-
krywanie zjawisk w otocze-
niu, co może przyczynić się 
do lepszej w nim orientacji. 

Makaron ma swoje początki 
już w starożytnych Chinach. 
Jednak dziś najbardziej z ma-
karonem kojarzy nam sło-
neczna Italia.
Podczas Światowego Dnia 
Makaronu, który przypada 
25 października, wychowan-
kowie zapoznali się nie tyl-
ko z historią, rodzajami, ale 
również ze sposobem wyro-
bu ciasta oraz ciekawymi po-
mysłami na innowacyjne da-
nia. Nitki, świderki, kokardki, 
spaghetti, wstążki, muszle, te 

i wiele innych gatunków ma-
karonu posłużyły wychowan-
kom do stymulacji dotykowej 
oraz wykonania różnorod-
nych prac plastycznych.

Odbywające się zajęcia w 
ramach obchodzonego Dnia 
Drzewa, miały na celu wzbo-
gacenie wiadomości dzieci 
na temat drzew i  lasów oraz 
ich znaczenia dla środowi-
ska i ludzi. Wychowanko-
wie mogli doświadczać uro-
ków leśnej przyrody w cza-
sie spaceru. Podczas za-
jęć w salach wykorzystano 
gałązki, korę drzew, szysz-
ki, żołędzie, orzechy, liście, 
nagrania z CD szumu wia-
tru w gałęziach czy odgło-
sów leśnych zwierząt. Po-
znawano las z wykorzysta-
niem wszystkich zmysłów 
– wzroku, dotyku, słuchu, 
węchu, smaku. Zgromadze-
nie jesiennych darów stwo-
rzyło okazję do rozbudzenia 
aktywności i wyobraźni dzie-
ci oraz stworzenia przepięk-
nych pracy plastycznych.

19 października w ramach 
cyklu spotkań tematycznych 
o zawodach gośćmi wycho-
wanków byli funkcjonariusze 
Powiatowej Komendy Policji 
w Leżajsku.
Tematem pogadanki było 
omówienie podstawowych 
zasad bezpiecznego poru-
szania się po drodze, np. 
w trakcie spaceru. Ponad-
to zwrócili uwagę na wszel-
kie niebezpieczeństwa, ja-
kie mogą czyhać na dzie-
ci, szczególnie w sferze za-
ufania w stosunku do ob-
cych osób. Serdecznie dzię-
kujemy panom Janowi Ku-
cło i Tomaszowi Potejce za 
wszystkie wskazówki i cen-
ne informacje na temat bez-
pieczeństwa.

Z ŻYCIA 
ORW

Przytulając się do drzew, dzieci pobierały dobrą energię

Tak powstaje ciasto na makaron własnej roboty

STYMULACJA

ŚWIATOWY DZIEŃ 
MAKARONU

DZIEŃ DRZEWA

Obejrzenie policyjnego wozu to marzenie większości chłopców

WIZYTA FUNKCJONARIUSZY

Nie ma to jak bezpośredni kontakt z przyrodą 
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Przyszedł czas na 8. uro-
dziny Kubusia Puchatka 
obchodzone w Oddziale 
dla dzieci Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Grodzi-
sku Dolnym.

Na przyjęcie przybyły dzieci 
ze Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Grodzi-
skiej. Uczniowie bardzo cie-
pło przywitali solenizanta. 
Goście przystrojeni w uro-
dzinowe rekwizyty wysłu-
chali historii powstania baj-
ki o Kubusiu i jego przyjacio-
łach.
Następnie odbyły się zaba-
wy i zgadywanki o bohate-
rach bajki. W zlizywaniu ma-

łego „co nieco” dzieci radzi-
ły sobie wyśmienicie. Na 
urodzinach nie zabrakło tor-
tu, zdmuchiwania świeczek i 
wiwatowej piosenki. Kubuś 
usłyszał wiele życzeń, pio-

senek śpiewanych grupowo 
i solo. Solenizant po wielu 
uściskach i serdecznym po-
żegnaniu wrócił do biblioteki.

HL

URODZINOWE ZABAWY Z KUBUSIEM 
PUCHATKIEM

Dzień 16 listopada 2016r. 
był wyjątkowy dla biblio-
teki, ponieważ w odwie-
dziny przybyli podopiecz-
ni Ośrodka Rewalidacyjno 
-Wychowawczego w Lasz-
czynach. Dzieci miały oka-
zję pierwszy raz zobaczyć 
bibliotekę i zapoznać się z 
ofertą przygotowaną spe-
cjalnie dla nich.

Grupa bardzo chętnie wy-
słuchała przeczytanych frag-
mentów książek. Dzięki po-
mocy opiekunów dzieci oglą-
dały bajki z ulubionymi po-
staciami. Bardzo emocjonal-
nie reagowały na wiadomości 
o bohaterach, przygodach i 
wnioskach wynikających z ich 
zachowania. Goście zapre-
zentowali również swoje zdol-

ności wokalne, za które otrzy-
mali nagrody.
Wizyta niepełnosprawnych 
dzieci była cennym doświad-
czeniem dla samych biblio-
tekarek. Dzieci swoją pogo-
dą ducha, radością i szczerą 
miłością uczą, że należy cie-
szyć się z rzeczy małych, te 
które mamy i docenić zdro-
wie, a jednocześnie uszano-

wać niepełnosprawność jaka 
by ona nie była. Chcemy, aby 
niepełnosprawni mieli prawo 
na równi z innymi do dostępu 
do kultury, w tym do biblioteki.
Pragniemy podziękować 
opiekunom i dzieciom z ORW 
za czas spędzony razem w 
serdecznej atmosferze.

HL

BIBLIOTEKA MIEJSCEM WYPOŻYCZANIA 
KSIĄŻEK, ALE RÓWNIEŻ UDANYCH SPOTKAŃ

Na taka liczbę gości jeden tort to za mało

Solenizant otrzymał moc życzeń

Na spotkaniu nie zabrakło i Kubusia Goście z wielką ciekawością oglądali bajki i książki
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Olga Rudnicka „Granat 
poproszę”, Prószyński i 
S-ka 2016

Emilia Przecinek – ma trzy-
dzieści dziewięć lat, sto 
pięćdziesiąt sześć i pół cen-
tymetra wzrostu, znana au-
torka romantycznych po-
wieści, matka dwojga na-
stoletnich dzieci, szczę-
śliwa mężatka. Wierzy w 
uczucie do grobowej deski, 

choć wie, że czasem miłość 
nie uskrzydla, lecz zasiada 
przed telewizorem i hoduje 
brzuszek. Przykładna żona 
Cezarego, który nagle po-
stanawia zostać szczęśli-
wym mężem, ale innej ko-
biety (nie dość, że młod-
szej, to jeszcze wyższej, 
co szczególnie boli Emilię) 
i pozostawia swoją ślubną 
z niespłaconym kredytem 
hipotecznym, dwójką dzie-
ci oraz teściową i matką na 
karku.
Los nie sprzyja przyszłej 
rozwódce. W dodatku jej re-
putacja zawodowa zaczyna 
się walić, gdyż z konta fir-
my, w której pracował wia-
rołomny małżonek, znika 
ogromna suma pieniędzy, a 
jego kochanka zostaje zna-
leziona martwa. W tej sytu-
acji można zrobić tylko jed-
no. Wziąć sprawy w swoje 
ręce.

Marcin Mortka ”Miecz i 
kwiaty”, Foksal 2016

Pełna barwnych opisów 
i zaskakujących zwrotów 
opowieść o przygodach 
niepokornego młodzieńca. 
Gaston de Baideaux przy-

był właśnie do Ziemi Świę-
tej. Wyprawa miała być jego 
pokutą. Słyszał o tym miej-
scu same wspaniałości i 
szczerze wierzył w unoszą-
ce się nad głowami chrze-
ścijan anioły, w uzdrowie-
nia i w kościoły pełne bo-
skich relikwii. To, co zastał, 
to istne zło, a Ziemia Święta 
okazała się miejscem gnie-
wu, walki i sodomii. Czy 
młody de Baideaux to zaak-
ceptuje?
Czy odnajdzie się w świe-
cie, gdzie wszelkie granice 
zostały przekroczone? I czy 
zdobędzie się na odwagę, 
by poskromić własne demo-
ny przeszłości…

Ron Lieber „Sztuka licze-
nia do trzech”, Foksal 2016

W swojej znakomicie przyję-
tej książce Ron Lieber pod-
powiada rodzicom, jak roz-
mawiać o finansach. Swoje 
teorie Lieber wykłada, jak na 
biznesmena przystało: lo-

gicznie i klarownie. Radzi, 
jak zacząć rozmowę o finan-
sach oraz jak udzielić od-
powiedzi na najtrudniejsze i 
najbardziej zaskakujące py-
tania. Przedstawia w książ-
ce ciekawą zasadę trzech 
słoików na wydatki (odłóż, 
wydaj, podaruj), pisze też o 
oszczędzaniu, darmowych 
obowiązkach, a także o do-
brych nawykach zakupo-
wych i nagrodach za „pra-
cę w domu”. Uczy, jak inteli-
gentnie wydawać pieniądze, 
jak nauczyć dziecko dziele-
nia się z innymi, a także tłu-
maczy, dlaczego dzieci po-
winny pracować. Wszystko 
to napisane w bardzo przy-
stępny sposób, bez nauko-
wych wywodów.

Maria Fredro-Boniec-
ka „Wołyń. Siła traumy”,                             
W.A.B. 2016

Siedmioro świadków, trzech 
komentatorów, dziesiąt-
ki spisanych relacji. Ponad 
siedemdziesiąt lat po rzezi 
wołyńskiej (1943--44) wra-
cają oni do tamtych wyda-
rzeń, jako ciągle żywej trau-
my na poziomie jednostko-
wym i zbiorowym, lokalny-
mi narodowym. Opowiada-
ją o osobistych doświadcze-
niach, ukazując niewyobra-
żalne okrucieństwo wyda-
rzeń oraz ich tło historyczne 
i społeczne.

Ewa Nowak „Moja Ananke”, 
Literackie 2016

Jagoda jest zwyczajną na-
stolatką. No, może ma bar-
dziej wyrozumiałych rodzi-
ców, niż jej niektórzy rówie-
śnicy. Ale nawet wtedy czło-
wiek chciałby mieć chłopa-
ka, przyjaciółkę i być kimś 
w klasie. I gdy wydaje się, 
że wszystko jest na dobrej 
drodze – Jagoda zaprzyjaź-
nia się z Justyną, zakochu-
je z wzajemnością w Rafale 
– wszystko zaczyna się tak 
bardzo komplikować… Dla-
czego?

Ida Pierelotkin „Ala Betka”, 
Świat Książki 2007

Z humorem, fantazją, ale 
i wyczuciem napisana jest 
ta niezwykle zabawna, ale 
i mądra powieść. W szko-
le, do której chodzi jedena-
stoletnia Ala Betka, nagle 
zaczynają się dziać dziw-
ne rzeczy. Złote rybki speł-
niają życzenia, a silny wiatr 
wywiewa nauczycieli na... 
drzewa! Błyskotliwa historia 
o szalonej szkole nie unika 
także ważnych tematów.
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W czwartek, 17 listopada 
2016 roku uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy  w Laszczynach 
wraz z Filią w Zmysłówce, w 
asyście pracowników wy-
ruszyli do Łańcuta na kolej-
ny Festiwal Pieśni Maryjnej 
i Patriotycznej Osób Nie-
pełnosprawnych, którego 
to organizatorami były Sio-
stry Serafitki  oraz Kateche-
ci SOSW Nr 1 w Przemyślu

W tegorocznym przeglądzie 
udział wzięli uczestnicy z róż-
nych placówek, wśród któ-
rych były Domy Pomocy Spo-
łecznej, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Specjalne 
Ośrodki Szkolno-Wychowaw-
cze oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej.
Przegląd rozpoczął się od 
uroczystej Eucharystii w Ko-
ściele Farnym pod przewod-
nictwem Biskupa Stanisława 
Jamrozka. Następnie wszy-
scy udali się do Muzeum – 
Zamku, gdzie na scenie Sali 
Balowej wykonawcy mogli 
zaprezentować przygotowa-
ne pieśni. Nasze ośrodki re-
prezentowały dwa zespoły. 
Jako pierwszy zaprezentował 
się wspaniały wokalista Kamil 
Pracoń- uczestnik ŚDS Zmy-
słówka, który zaśpiewał pieśń 
Maryjną pod tytułem „ Maryjo 
Śliczna Pani”. Jako drugi wy-
stąpił równie wspaniały wo-
kalista Paweł Szal- uczestnik 
ŚDS Zmysłówka, który za-
prezentował pieśń patriotycz-
ną pod tytułem „Flaga”. Obu 
wokalistom towarzyszył jak-
że wspaniały Chórek w skła-
dzie Elżbieta Lizak, Wiesław 
Krówka oraz Kamil Wojnar.
Po występach  grupy z ŚDS 
Zmysłówka przyszedł czas 
na występ uczestników  ŚDS 
z Laszczyn, gdzie w sześcio-
osobowym składzie: Czesła-
wa Maślenik, Władysława 
Pustelna, Wioletta Mścisz, 
Łukasz Gondek, Rafał Jonik, 
Zbigniew Markocki zaprezen-

towali jako pierwszą piosen-
kę Maryjną pt. „Sześćset Lat 
Maryjo” oraz jako drugą pio-
senkę patriotyczną pt. „Przy-
byli ułani pod okienko”. Oba 
zespoły zostały nagrodzone 
brawami publiczności oraz 
upominkami i dyplomami.
Głównym celem przeglą-
du jest prezentacja  twór-
czości osób niepełnospraw-
nych, promocja twórców i wy-
konawców, pielęgnacja tra-
dycji śpiewania pieśni Maryj-
nych i patriotycznych, ochro-
na przed zanikaniem zwycza-
ju wspólnego śpiewania oraz  
pobudzanie twórczych za-
interesowań osób niepełno-
sprawnych.
Występy tego typu  pozy-
tywnie wpływają na naszych 
uczestników. Dzięki udziało-
wi w przeglądzie większość 
z nich nabywa nowe umie-
jętności i doświadczenia, któ-
re przyczyniają się do ciągłej 
poprawy jakości ich życia. 
Uczestnicy dzięki możliwości 
zaprezentowania się na sce-
nie wcześniej zamknięci w 
sobie stają się bardziej otwar-
tymi. Wiedzą, że mogą osią-
gnąć wiele oraz lepiej radzą 
sobie z otaczającą rzeczywi-
stością.
Zachęcamy do obejrzenia 
więcej zdjęć oraz wideo z uro-
czystości na stronie ośrodka

Leszek Duda

POFESTIWALOWE ECHA

GOPS ROZDZIELI JABŁKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                            
w Grodzisku Dolnym informuje, że w piątek                 
2 grudnia od godz. 13.00 do 15.30 pod remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 
Dolnym, mieszkańcom Gminy Grodzisko 
Dolne udzielane będzie wsparcie w postaci 
bezpłatnych jabłek.

Pomoc udzielana będzie osobom i rodzinom w 
szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w 
rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.

Udając się na festiwalową galę, uczestnicy ŚDS-ów przywdziali specjalne stroje, adekwatne do odgrywanych ról
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LIST ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Święty Mikołaj, wymachiwał wielkimi ramionami i wydawał 
pośpiesznie rozkazy. Aniołki czytały listy, pakowały paczki i 
patrzyły jak rosła z nich wielka góra. - Nie zdążymy! To po-
nad nasze siły! Pomocy! – wołały czerwone ze zmęczenia nie-
bieskie duchy.
- Dochodzą nowe listy – anioł listonosz rzucił energicznie kosz 
pełen przesyłek.
- To listy z Afryki! – zawołała błogosławiona Urszula.
- Nie miałem nigdy listów z Afryki! – święty Mikołaj aż usiadł z 
przerażenia - nauczyli się pisać i mam nowy kłopot, to wszyst-
ko przez misjonarzy.
- Pomożemy ci Mikołaju! – gromada aniołków otoczyła kołem 
staruszka. 
- Ale, jak ja, dojadę tam saniami?!
- Może na wielbłądzie… albo na słoniu - mruknął jakiś aniołek.
- Nie jestem królem jadącym do Betlejem, tylko biskupem.
Zrobiła się cisza. Słychać było jedynie sapanie świętego bisku-
pa i szum małych skrzydełek. 
- Idzie Matka Boża! Może Ona coś nam poradzi – zawołało ja-
kieś święte dziecko.
Maryja stanęła, spojrzała na wielką stertę listów i rzekła:
- Ja, najtrudniejsze sprawy jak pokuta, modlitwa, problemy 
zbawienia, rozwiązuję przy pomocy dzieci.
- Ale one nie umieją czytać, są małe i zalęknione – jakiś zabłą-
kany święty mędrzec zatrzymał się na chwilę.
- Takie są najlepsze. Przypomnijcie sobie Lourdes, Fatimę, La 
Salette. Tam dzieci wykonały wielką pracę. Nadszedł czas, by 
polskie dzieci pomogły dzieciom z Afryki. Święty Mikołaju na-
pisz list do polskich dzieci! – rzekła Maryja wskazując na sto-
lik na którym leżał papier listowy.
- Ja mam napisać list do dzieci? Zawsze dzieci pisały do mnie! 
– Mikołaj szarpał ze zdziwienia długą brodę. 
- Dla najmłodszych możesz narysować – Maryja otworzyła ry-
sunkowy list jakiegoś malucha.
- No tak, dobry pomysł. Więc do roboty.

ks. Jan Szczepaniak

ETAPY PROJEKTU:
1. Znajdź misjonarza pochodzącego z twojego terenu. Każdy 
proboszcz i siostra zakonna udzieli informacji. 

2. Zorganizujcie zbiórkę zabawek wśród dzieci i młodzieży 
swojej klasy lub szkoły. Do wyboru w zależności od potrzeb 
misji może to być zbiórka:

a) używanych, dobrej jakości zabawek, pluszaków, miśków,
b) używanych, dobrej jakości artykułów szkolnych (kredki, 
bibuła, gumki, temperówki, piórniki, kolorowanki, papier ko-
lorowy, nożyczki, 

3. Wspólnie napiszcie list i dołączcie zdjęcie klasowe (ko-
niecznie z uśmiechami dzieci). W liście podajcie również swo-
je dane i adres kontaktowy. Poproście o przesłanie potwier-
dzenia otrzymania paczki, pamiętając, że misjonarze są bar-
dzo zapracowani, a paczka może dotrzeć na miejsce nawet po 
kilku miesiącach.

4. Zapakujcie i wyślijcie paczkę na wskazany adres.
Jeśli macie problem z opłaceniem przesyłki znajdźcie sponso-
ra lub zorganizujcie zbiórkę złomu, plastikowych nakrętek, sta-
rych telefonów i sprzętu elektronicznego, makulatury z której 
zysk przeznaczysz na przesyłkę.

5. Uśmiechnijcie się bo to już koniec. Pozostało podziękowa-
nie za udział w projekcie. Szkoły i klasy, które wezmą udział w 
projekcie mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające swój 
udział, na podstawie przesłanego do stowarzyszenia zdjęcia 
ze zbiórki. www.misje.grodzisko.com

Stowarzyszenie Missio Misericordiae

MISYJNA PACZKA UŚMIECHÓW, 
CZYLI DZIECI POMAGAJĄ 
ŚWIĘTEMU MIKOŁAJOWI

Moje drogie , kochane Polskie  Dzieci

Przez tysiące lat nie otrzymywałem listów z 
Afryki . Dzieci z tych stron nie umiały pisać 
i nikt im nie mówił o świętym Mikołaju, bo 
nie było tam misjonarzy. Teraz poznały wiarę 
chrześcijańską i piszą do mnie liczne listy. 
Nie mogę do nich  dojechać saniami . Chyba 
wiecie dlaczego. Zwracam się do was z wielką       
prośbą. Pomóżcie mi naprawić moje zaniedbanie 
i zorganizujcie zbiórkę zabawek, najlepiej 
pluszaków i wyślijcie je afrykańskim dzieciom. 
Czuwał będzie nad waszą pracą patron                                                                   
listonoszy Archanioł Gabryel . Pozdrawiam 
wszystkie dzieci . 
     Święty Mikołaj
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Obserwując przypadko-
we sytuacje zachodzące 
na drogach publicznych 
na terenie naszej gminy, a 
szczególnie podczas włą-
czania się do ruchu z pose-
sji pragniemy przypomnieć 
o obowiązujących przepi-
sach ruchu drogowego.

W okresie jesienno-zimo-
wym, znacznie pogarszają 
się warunki pogodowe. Wcze-
śniej zapada zmierzch, a na-
wierzchnia drogi jest śliska. 
Wszystko to powoduje zmniej-
szenie widoczności. Mając 
na względzie bezpieczeń-
stwo wszystkich mieszkańców 
jak i uczestników ruchu dro-
gowego, przypominamy, aby 
stosować obowiązujące nas 
wszystkich przepisy w ruchu 
drogowym, w szczególności:
- dostosowywać prędkość do 
warunków panujących na dro-
dze,
- stosować odpowiednie 
oświetlenie pojazdów,
- piesi powinni nosić elemen-
ty odblaskowe na swoim ubra-
niu. 
Ustawa prawo o ruchu drogo-
wym wprowadza obowiązek 
posiadania elementów odbla-
skowych dla wszystkich pie-
szych, niezależnie od wieku, 
poruszających się po drodze 
po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym. Odblaski 

znacznie poprawiają widocz-
ność, a tym samym bezpie-
czeństwo. Dlatego też bądź-
my rozważni i dbajmy, aby 
nasze zachowanie i nawyki, 
nie stwarzały zagrożenia w 
ruchu drogowym, a tym sa-
mym zagrożenia życia. Pie-
szy poruszający się po zmro-
ku bez elementów odblasko-
wych, dla kierowcy nadjeż-
dżającego samochodu jest 
widoczny dopiero z odległości 
20 metrów. Jeżeli pieszy uży-
wa odblasków, wówczas jest 
zauważalny już z odległości 
150 metrów. 
Nie tylko uczestnicy ruchu 
drogowego powinni być do-
brze widoczni. Jest to wyma-
gane także od osób, które 
zajmują się wykonywaniem 
wszelkich prac na drodze. 
Zgodnie z ustawą Prawa o ru-
chu drogowym osoba wyko-
nująca roboty lub inne czyn-
ności na drodze, jest obowią-
zana używać w sposób wi-
doczny dla innych uczestni-
ków ruchu elementy odbla-
skowe, odpowiadające wła-
ściwym warunkom technicz-
nym. Życie i zdrowie mamy 
tylko jedno, więc dbajmy o 
nie. 
Włączanie się do ruchu na-
stępuje przy rozpoczynaniu 
jazdy po postoju lub zatrzy-
maniu się, niewynikającym z 
warunków lub przepisów ru-

chu drogowego oraz przy 
wjeżdżaniu:
• na drogę z nieruchomo-

ści, z obiektu przydrożne-
go lub dojazdu do takiego 
obiektu, z drogi niebędą-
cej drogą publiczną oraz 
ze strefy zamieszkania,

• na drogę z pola lub na 

drogę twardą z drogi 
gruntowej,

• na jezdnię z pobocza, z 
chodnika lub z pasa ruchu 
dla pojazdów powolnych,

• na jezdnię lub pobocze z 
drogi dla rowerów, z wy-
jątkiem wjazdu na prze-
jazd dla rowerzystów lub 
pas ruchu dla rowerów,

• pojazdem szynowym – 
na drogę z zajezdni lub na 
jezdnię z pętli.

Kierujący pojazdem, w tym 
rowerem, włączając się do 
ruchu również ze swojej po-
sesji, jest obowiązany za-
chować szczególną ostroż-
ność oraz ustąpić pierw-
szeństwa innemu pojazdo-
wi lub uczestnikowi ruchu. 
Dodajmy, że zamiar włącze-
nia się do ruchu musi być 
zawsze jednoznacznie sy-
gnalizowany kierunkow-
skazem (lub w inny sposób, 
np. w przypadku rowerów).

Zbigniew Gdański
insp. ds. BHP i P.POŻ

JAK PRAWIDŁOWO 
PORUSZAĆ SIĘ PO DROGACH

REKLA
M

A
 PŁATN

A



15Gazeta z Grodziska i okolic 11/2016

- AKTUALNOŚCI - 

Poszukując w Internecie 
wzorów szydełkowych na-
trafiłam na ścieg tunezyj-
ski, który wykonuje się szy-
dełkiem o długości drutów 
do robótek. Ta technika jest 
jeszcze w Polsce mało zna-
na i z tego co wiem, nie wy-
dano u nas do tej pory żad-
nego poradnika na ten te-
mat. Wzory tunezyjskie są 
ładne, niektóre bardzo ory-
ginalne i proste do wykona-
nia zwłaszcza dla tych, któ-
rzy potrafią szydełkować 
lub robić na drutach. 

Szydełko tunezyjskie kupiłam 
w internetowej pasmanterii, bo 
w okolicznych sklepach jesz-
cze o czymś takim nie słysza-
no, a pewnie i popyt byłby zni-
komy.
Na początek można jednak 
spróbować ściegu zwykłym 
szydełkiem bez obsadki, z 
tym, że chcąc już coś wydzier-
gać trzeba mieć to dłuższe. 
W technice tunezyjskiej dzier-
ga się tylko z prawej strony i 
po zakończeniu rzędu robót-
ki nie odwracamy. Rozpoczy-
namy od zrobienia zwykłego 
łańcuszka, następnie wkłuwa-

my szydełko po kolei w każ-
de oczko przeciągając nić (tak 
jak na drutach albo na szy-
dełku) i w ten sposób nabie-
ramy na szydełko potrzebną 
ilość oczek. Teraz przerabia-
my oczka od lewej do prawej 
za każdym razem przeciąga-
jąc nitkę przez dwa oczka, co 
przypomina robienie łańcusz-
ka. W kolejnym rzędzie oczka 
nabieramy przeciągając nit-
kę przez oczka poprzedniego 
rzędu. Oczka przerabiamy jak  
poprzednio. 

Dla osób mniej cierpliwych 
wadą może być to, że na wy-
konanie jednego rzędu trze-
ba przejść od prawej do le-
wej (nabierając oczka) i z po-
wrotem, przerabiając je. Nato-
miast zaletą jest to, że w przy-
padku zgubienia oczka, czy 
sprucia łatwo można wszyst-
ko naprawić, nie tak jak przy 
robótce na drutach, kiedy na 
przykład oczka się zesuną i 
trzeba się  namęczyć, aby je 
nabrać z powrotem. Spusz-
czanie i dodawanie oczek wy-

konuje się tak jak na drutach.
Podstawowe ściegi tunezyj-
skie są bardzo gęste dlate-
go na wykonanie dzianiny np. 
swetra bardziej odpowiednia 
będzie cienka włóczka. Grub-
sza lepiej się nadaje na koce, 
torebki czy maskotki. Są rów-
nież ażurowe wzory tunezyj-
skie i takie, które do złudzenia 
przypominają ściegi na dru-
tach.
Wszystko, co opisałam moż-
na zobaczyć na zdjęciach i 
video w Internecie wpisując 
w wyszukiwarkę „ścieg tune-
zyjski”, z tym, że na polskich 
stronach wzorów jest niewie-
le. Dlatego polecam świato-
wy katalog pomysłów na pin-
terest.com, gdzie użytkowni-
cy z całego świata zamiesz-
czają m.in. zdjęcia i video wy-
konywanych ściegów. W przy-
padku opisów słownych wzoru 
przeszkodą będzie nieznajo-
mość języka ale wystarczy po-
patrzeć na film instruktażowy. 
Aby móc korzystać ze strony 
należy się zarejestrować. 
Polecam wszystkim zaintere-
sowanym i życzę miłego dzier-
gania.

Małgorzata Majka

DLA MIŁOŚNICZEK DZIERGANIA NA ZIMOWE 
WIECZORY – SZYDEŁKO TUNEZYJSKIE

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym w dniu 8 listopada  
2016r. zajmował się dystry-
bucją żywności w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 
– 2020 współfinansowane-
go z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym – Podprogram 
2016.

Żywność w postaci: mleka – 
1320 l, groszku z marchewką 
– 264 kg, herbatników – 132 
kg, ryżu – 660 kg, oleju rzepa-
kowego – 660 l, makaronu ja-
jecznego – 660 kg, fasoli bia-

łej – 264 kg, filetu z makreli w 
oleju – 112,2 kg, szynki drobio-
wej – 198 kg, cukru – 660 kg, 
rozdana została 330 osobom/
rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, które 
złożyły stosowne zaświadcze-
nia potwierdzające ich docho-
dy. Wartość żywności wynio-
sła 15 203,10 zł. Łącznie roz-
dysponowano 4 930,2 kg.
Pomoc można uzyskać je-
żeli kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie nie przekra-
cza 771 zł, a dla osoby samot-
nie gospodarującej 951 zł mie-
sięcznie. Osoby zainteresowa-
ne w/w pomocą żywnościową, 
które do tej pory nie korzysta-
ły z żywności proszone są o 
zgłaszanie się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

GOPS ROZDYSPONOWAŁ ŻYWNOŚĆ
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Za oknami jesień królu-
je już w całej okazałości i 
urzeka nie tylko pięknymi 
barwami, ale i zmienną, 
kapryśną pogodą. Mimo 
tych kontrastów jest ona 
jedną z najpiękniejszych 
pór roku.

Taką właśnie postać Jesie-
ni można oglądać na wy-
stawie w holu Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku Dolnym. 
„Barwy jesieni” to tytuł wy-
stawy prac dzieci z placó-
wek przedszkolnych z tere-
nu całej gminy. Prace urze-
kają nie tylko kolorysty-
ką, ale też pomysłowością 
form i rozwiązań plastycz-
nych w wykonaniu najmłod-
szych.
W dniu 26 października br. 
w godzinach przedpołu-
dniowych odbyło się pod-
sumowanie niniejszego 

konkursu i wręczenie upo-
minków uczestnikom i lau-
reatom.
Dodatkową nagrodą dla 
wszystkich było obejrzenie 
przez dzieci przedstawia-

nia pt. „Porwanie Rusałki” 
przygotowanego przez gru-
pę teatralną „Promyczek” 
ze Szkoły Podstawowej w 
Brzyskiej Woli. Reżyserem 
przedstawienia są panie 

Elżbieta Fus i Dorota Lew-
kowicz przy współpracy 
Beaty Kamińskiej. Mali ak-
torzy są już laureatami wie-
lu przeglądów i konkursów 
powiatowych, rejonowych i 
wojewódzkich.

OK

Z PRZEDSZKOLAKAMI W 
JESIENNYM KLIMACIE

Tradycyjnie już od kilkuna-
stu lat w Ośrodku Kultury 
w Grodzisku Dolnym od-
bywa się konkurs dla dzie-
ci ze szkół podstawowych      
zatytułowany „Literatura i 
dzieci”.

Głównym celem tego konkur-
su jest popularyzacja literatu-
ry dziecięcej, rozwijanie wy-
obraźni i spontaniczności, 
doskonalenie warsztatu mło-
dego recytatora i aktora oraz 
inspirowanie do poszukiwań 
nowych form pracy artystycz-
nej i wychowawczej.
Z roku na rok inna jest też 
tematyka konkursu, cze-
go przykładem jest różno-
rodność form i metod pracy 
z utworem literackim, bądź 
jego przetworzeniem na 
utwór muzyczny lub sztukę 

teatralną.
Tegoroczna tematyka kon-
kursu „Nasze pasje” dotyczy-
ła hobby, zainteresowań i pa-
sji życiowych, które nie tylko 

inspirują, ale także pomaga-
ją się rozwijać, sprawiając, 
że to co nas otacza staje się 
ciekawsze i niesie ze sobą 
bogactwo doznań nie tylko 

stricto estetycznych, ale też 
emocjonalnych. W dniu 16 li-
stopada br. w ośrodku odbyły 
się eliminacje gminne tegoż 
konkursu. Wytypowani przez 
jury uczniowie wzięli z kolei 
udział w eliminacjach rejo-
nowych, które odbyły się na-
zajutrz tj. 17 listopada 2016 
roku.
W eliminacjach tych uczest-
niczyli uczniowie reprezen-
tujący szkoły podstawowe i 
ośrodki kultury Powiatu Le-
żajskiego i Powiatu Łańcuc-
kiego.
Jury po wysłuchaniu 14 re-
cytacji i 6 piosenek w grupie 
młodszej oraz 18 recytacji i 
6 piosenek w grupie starszej 
oraz obejrzeniu 2 insceniza-
cji w grupie młodszej i insce-
nizacji w grupie starszej na-
grodziło wykonawców. 
Lista z laureatami dostępna 
na stronie www.kulturagro-
dziskodolne.pl

OK

ZA NAMI PODKARPACKI KONKURS - 
„LITERATURA I DZIECI” NASZE PASJE

Kreatywność i pomysłowość młodych ludzi nie zna granic

Przedszkolaki zawsze chętnie uczestniczą w organizowanych przez ośrodek konkursach
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Święto Patrona to dzień 
szczególny dla społecz-
ności szkolnej z Grodzi-
ska Dolnego. To oddanie 
czci św. Janowi Pawłowi 
II, głębsze poznanie jego 
nauki, szczególnie tej kie-
rowanej do młodych, jak 
i do nauczycieli oraz wy-
chowawców. Ten dzień 
to także podziękowanie 
nauczycielom i pracow-
nikom szkoły za oddaną 
pracę.

Tegoroczne obchody Dnia 
Patrona Szkoły zainaugu-
rowała uroczysta msza św., 
w której wzięli udział zapro-
szeni goście, rodzice, na-
uczyciele oraz uczniowie. 
Po mszy w szkole odby-
ła się kolejna część uroczy-
stości. Tradycyjnie wszyst-
kich przywitała pani dyrek-
tor Halina Gdańska. Jed-
nak tego dnia głos zabrali 
też uczniowie, dzięki którym 
obecni w hali sportowej stali 
się obserwatorami lekcji do-
tyczącej patrona szkoły, czy-
li świętego Jana Pawła II. 
Uczniowie przypomnieli fak-
ty z życia papieża. Uczestni-
ków tego ważnego dla szko-
ły spotkania rozbawiły żarty i 

czasami zaskakujące wypo-
wiedzi Jana Pawła II. Nato-
miast wzruszały wplatane w 
tok lekcji piosenki wykonane 
przez chór szkolny. Najbar-
dziej jednak uroczystość ta 
zapadnie w pamięci pierw-
szoklasistom, którzy pod-
czas akademii zostali przyję-
ci do grona uczniów. Zapre-
zentowali oni program arty-
styczny pod tytuł „Pierwszy 
dzień w szkole”. Widzowie 
z zachwytem oglądali i słu-
chali dzieci, które pokazały 
rozterki towarzyszące im w 
pierwszym dniu nauki. Waż-

nym momentem dla pierw-
szaków było złożenie ślubo-
wania, ucałowanie sztanda-
ru szkoły oraz pasowanie na 
ucznia przez panią dyrektor. 
Na pamiątkę tego wydarze-
nia dzieci otrzymały okolicz-
nościowe dyplomy oraz roż-
ki obfitości.
W tym dniu zostali też do-
strzeżeni nauczyciele i pra-
cownicy szkoły. Dzień Edu-
kacji Narodowej stał się oka-
zją, aby złożyć im życzenia 
i podziękować za pracę. Zo-
stały wręczone nagrody za 
szczególne osiągnięcia w 

pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej. Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne uhonorował 
swoimi nagrodami panią dy-
rektor Halinę Gdańską oraz 
panią Ewę Heleniak. Nato-
miast pani dyrektor wyróżni-
ła nauczycieli: p. Alicję Du-
biel, p. Monikę Filę, p. Re-
natę Gąsiorek, p. Agnieszkę 
Krauz, p. Teresę Majkut, p. 
Lidię Pikułę, p. Lucynę Sien-
kiewicz, p. Agnieszkę Kulpę, 
p. Tomasza Sołka, ks. Piotra 
Stefańskiego, p. Alicję Zale-
pę, p. Krzysztofa Wilka.

Agnieszka Witwer

NASZ PATRON

W Rzeszowie odbyły się 
Wojewódzkie Indywidu-
alne Mistrzostwa Lekko-
atletyczne. Uczniowie Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II godnie reprezentowa-
li szkołę, osiągając dobre 
wyniki sportowe.

Najważniejsze osiągnięcie 
to zdobycie brązowego me-
dalu w rzucie oszczepem 
przez Michała Leję. Znaczą-
ce wyniki to także 10 miej-
sce Arkadiusza Czopa w 
biegu na dystansie 300m, 
17 miejsce na Podkarpaciu 
Martyny Chamik w biegu na 

dystansie 300 m oraz szta-
fety 4x100 dziewcząt w skła-
dzie: Małgorzata Buniow-
ska, Aneta Burszta, Ewelina 
Boroń i Martyna Chamik.
Szkołę podstawową repre-
zentowało dwóch uczniów: 
Andżelika Mazur w biegu na 
dystansie 60m, która zajęła 
11 miejsce w województwie 
i Dawid Ołowiecki w rzucie 
piłeczką palantową, który 
uplasował się na miejscu 15. 
W Leżajsku z kolei odbyły 
się Powiatowe Indywidual-
no-Drużynowe Biegi Prze-
łajowe szkół gimnazjalnych i 
podstawowych. Do najwięk-

szych osiągnięć należy zali-
czyć zajęcie 1 miejsca przez 
Ewelinę Boroń na dystan-
sie 800m i 1 miejsce Mate-
usza Majkuta na dystansie 
1000m. Pierwsze miejsce w 
powiecie zajęła również dru-

żyna dziewcząt w składzie: 
Ewelina Boroń, Małgorzata 
Buniowska, Zuzanna Rusi-
nek, Patrycja Rączka, Aneta 
Burszta i Aleksandra Rydzik.                                                                                                                                            
                   

K.Wilk, T. Sołek

SPORTOWE SUKCESY

Dla pierwszaków to bardzo ważna chwila

Oni wiedzą że sport to drowie 
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Od sierpnia tego roku w 
Szkole Podstawowej w Opa-
leniskach realizowany jest 
projekt „Przyroda i my” do-
finansowany ze środków 
programu Działaj Lokalnie 
IX. Dzięki niemu, 23 wrze-
śnia uczniowie wybrali się 
na wycieczkę w przepiękne 
miejsce – Bieszczady. 

Początek wyprawy to bardzo 
wczesne godziny, trzeba było 
wstać już o piątej rano. Dro-

ga się dłużyła, ale było war-
to. Zwiedzanie zaczęło się od 
nadprogramowej atrakcji – 
Kamienia Leskiego, który po-
noć został zrzucony przez dia-
bła. Później w Ustrzykach Dol-
nych w Muzeum Przyrodni-
czym uczniowie obejrzeli wiele 
okazów zwierząt zamieszkują-
cych teren Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. W Mucz-
nem odwiedzili zagrodę żu-
brów – naszych największych 
ssaków. I wreszcie na szlak: z 

Przełęczy Wyżniańskiej, Poło-
niną Caryńską, aż do Ustrzyk 
Górnych. Nie zawsze było ła-
two, ale wszyscy sobie po-
radzili, nawet pierwszaki! W 
Ustrzykach uczestnicy zjedli 
pyszny obiad, a potem chętni 
zaopatrzyli się w pamiątki. Do 
domu dzieci wróciły zmęczone 
i brudne, ale szczęśliwe. Już w 
drodze powrotnej obiecywali, 
że jeszcze kiedyś tam wrócą.
Drugi wyjazd, do Leżajska, od-
był się 25 października. Cele 

tej wyprawy były ściśle zwią-
zane z przyrodą i jej ochro-
ną. Najpierw uczniowie zwie-
dzili oczyszczalnię ścieków i 
zapoznali się z jej funkcjono-
waniem. Chociaż  z pewno-
ścią tym, co najbardziej utkwi 
wszystkim w pamięci, był inte-
resujący zapach. Dalsze kroki 
skierowane zostały do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Tutaj każdy mógł się przeko-
nać, ile jeszcze dodatkowej 
pracy potrzeba, żeby dokład-
nie rozdzielić śmieci, które se-
gregujemy w domach. Dodat-
kową atrakcją było zwiedza-
nie Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów z wieloma rzeź-
bami, obrazami, starymi ręcz-
nie pisanymi księgami, czy pa-
miątkami przywożonymi z mi-
sji z różnych krajów. Kolej-
nym przystanek w wędrówce 
to siedziba Nadleśnictwa Le-
żajsk, gdzie można było zoba-
czyć wiele zwierząt zamiesz-
kujących nasz kraj. I wreszcie, 
po wielu trudach, upragniona 
pizza…

M.Mach

OPALENISKA NA WYCIECZKACH

Nie ma to jak wycieczka w piękne o każdej porze roku Bieszczady

21 października 2016r. aż 6 
uczennic z Zespołu Szkół z 
Grodziska Dolnego zosta-
ło nagrodzonych podczas 
Koncertu Galowego w ra-
mach Powiatowych Pre-
zentacji Kulturalnych Dzie-
ci i Młodzieży „Sarzyńska 
Jesień 2016” (kategoria re-
cytacja). 

Recytacja to nauka piękne-
go mówienia oraz sztuka in-
terpretowania tekstów. Tymi 
umiejętnościami wykazały 
się wszystkie recytatorki, któ-
re podczas konkursu prezen-
towały teksty poetyckie i sa-
tyryczne. Szczególne gratu-
lacje należą się Milenie Baj, 

która w kategorii kl. I – III zaję-
ła I miejsce. Milena pochwali-
ła się swoimi zdolnościami 
podczas Koncertu Galowego 
w Ośrodku Kultury w Nowej 
Sarzynie. Wśród nagrodzo-

nych znalazły się uczennice 
w każdej kategorii wiekowej: 
• kl. I-III - II miejsce: Wero-

nika Smędra 
• kl. IV-VI: II miejsce: Karo-

lina Dzierga 

• wyróżnienie: Wiktoria 
Gdańska 

• gimnazjum: wyróżnienie: 
Monika Czerwonka, Iza-
bela Dzierga 

Słowa pochwały należą się 
też Zofii Kulpie i Adzie Waw-
rzaszek. Czekamy na kolejne 
sukcesy, a przede wszystkim 
życzymy przyjemności z ob-
cowania z poezją.  MF

SUKCESY MŁODSZYCH I STARSZYCH 
RECYTATORÓW

W konkursach recytatorskich przodują dziewczyny
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W oddziale przedszkol-
nym w Laszczynach wśród 
wielu interesujących za-
jęć, bardzo dużą popular-
nością cieszą się warsz-
taty kulinarne. Taka for-
ma zajęć stanowi dosko-
nałe urozmaicenie i uzu-
pełnienie wiadomości, któ-
re dzieci zdobywają na co 
dzień.

Na zajęciach tych, dzieci 
rozwijają swoje praktyczne 
umiejętności kulinarne oraz 
poznają zasady prawidłowe-
go odżywiania, które są nie-
zbędne w dorosłym życiu. 
Jest to czas na brudzenie rą-
czek, wąchanie przypraw, te-
stowanie nowych smaków 
oraz opowiadanie o jedzeniu. 
W czasie prac kulinarnych 
przedszkolaki kształcą umie-
jętności współpracy w gru-
pie, czerpią radość ze wspól-
nego przygotowywania po-
siłków, nabywają umiejętno-
ści planowania i organizowa-
nia swoich działań. Uczą się 
również, że ważne jest przy-
gotowanie odpowiedniego 
stroju do czynności kuchen-

nych dlatego też zakładają 
fartuszki po to, aby nie zabru-
dzić swojego ubrania oraz 
aby w przygotowywanym po-
siłku nie znalazły się niepo-
trzebne przedmioty. Podczas 
działań dbają o estetykę i hi-
gienę całego otoczenia.
Realizując zajęcia, dzie-
ci rozwijają swoją kreatyw-
ność oraz sprawność manu-
alną poprzez: krojenie, obie-

ranie, wałkowanie, ugniata-
nie, mieszanie, smarowanie 
itp. Samodzielne przygoto-
wanie potraw jest dla dzie-
ci bardzo atrakcyjne, spra-
wia im wiele radości i zachę-
ca do konsumpcji. Dzieci naj-
częściej przygotowują sałat-
ki, kanapki i surówki, owoco-
we szaszłyki, pieką ciastecz-
ka i przyrządzają desery. Ma-
luchy doskonalą także umie-

jętności nakrywania do stołu, 
posługiwania się sztućcami 
oraz kulturalnego zachowy-
wania się przy nim, podczas 
spożywania wspólnie przy-
gotowanych potraw i smako-
łyków. Cyklicznie powtarza-
jące się zajęcia dwa razy w 
miesiącu akceptują i wspie-
rają rodzice. 

B. Stopyra

„MAŁY KUCHARZ” - WARSZTATY KULINARNE

Samodzielnie przygotowane posiłki i desery cieszą najbardziej

W poniedziałkowe przed-
południe 17 października 
finaliści szkolnego etapu 
konkursu z wiedzy o Au-
strii pt. Österreichentdec-
ken z Grodziska Górne-
go w składzie: Regina Ma-
tuszek, Agata Matuszek, 
Łukasz Pysz i Miłosz Pelc 
wraz z nauczycielką języ-
ka niemieckiego udali się 
do Żołyni, gdzie odbył się 
konkursowy finał. 

Oprócz gimnazjalistów z 
Grodziska Górnego, w fina-
le wzięli udział uczniowie z 
Grodziska Dolnego, Leżaj-
ska i  Żołyni, w sumie 15 fi-

nalistów. Młodzież z Górne-
go solidnie przygotowała się 
do konkursu i wykazała się 
dużą wiedzą na temat Austrii. 
Łukasz Pysz zajął 2 miej-
sce, natomiast Miłosz Pelc 
3 miejsce. Agata Matuszek 
znalazła się w pierwszej 
piątce finalistów, zaś Regi-
na Matuszek otrzymała na-
grodę specjalną za zadanie 
dodatkowe, które polegało 
na napisaniu w ciekawy spo-
sób, dlaczego warto wybrać 
się na wycieczkę do Austrii. 
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a laureaci nagrody 
ufundowane przez Goethe-

Institut w Krakowie. 
Mamy nadzieję, że wyso-
kie wyniki w konkursie mię-
dzyszkolnym będą motywa-
cją dla uczniów do dalszej 
nauki języka niemieckiego 

i że zachęcą innych gimna-
zjalistów do udziału w po-
dobnych konkursach.

Jadwiga Chmura

W GRONIE 
NAJLEPSZYCH

Znajomość języków to dzisiaj podstawa wśród młodych ludzi
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Przewożenie noworodka lub 
niemowlaka samochodem to 
wcale nie jest łatwe zadanie. 
Co więcej, może być dla nie-
go śmiertelnie niebezpiecz-
ne. Tak malutkie dzieci, prze-
bywając nawet w specjalnie 
dla nich przystosowanych 
fotelikach/nosidełkach, są 
narażone na niebezpieczeń-
stwo uduszenia się.

Według badań lekarzy pedia-
trów z Bristol University, naj-
mniejsi i najmłodsi pasażero-
wie samochodów są niestety 
w poważnym niebezpieczeń-
stwie, jeśli podróżują zbyt dłu-
go. Przeprowadzone badania 
ujawniły, że noworodki i nie-
mowlęta przewożone w prze-
znaczonych do tego fotelikach, 
po upływie 30 minut są zagro-
żone poważnym niedotlenie-
niem.
Przyczyną są nierozwinięte 
mięśnie szyi, które odpowiada-
ją za utrzymanie głowy w odpo-
wiedniej pozycji. W przypadku 
zbyt długiego (ponad 30 min.) 
obciążania ich w trakcie jaz-
dy samochodem, może dojść 
u dziecka do zatrzymania od-
dechu. - Najlepszym rozwiąza-
niem jest oszczędzenie im tego 
typu wojaży - mówi Peter Fle-
ming, pediatra z Bristol Univer-

sity w rozmowie z dziennikiem 
„Daily Mail”. - Jeśli to niemożli-
we, taka jazda powinna być jak 
najkrótsza, nieprzekraczająca 
pół godziny. Oczywiście mówi-
my o przewożeniu noworodka 
w specjalnie do tego przezna-
czonym foteliku.
W czasie przeprowadzonych 
badań lekarze skorzystali z wa-
runków laboratoryjnych, symu-
lując transport śpiącego nie-
mowlęcia samochodem jadą-
cym z prędkością 50 km/h. Po 
około 30 minutach system mo-
nitorowania dziecka w wieku 
poniżej 2 miesięcy odnotował 
wyraźny spadek natlenienia 
krwi i wzrost rytmu pracy serca.
- Są znane przypadki „za-
gadkowej” śmierci niemowląt 
przewożonych samochodami, 
zwłaszcza tych, które niepra-
widłowo zabezpieczono w fo-
telikach, wymuszając np. po-
zycje półsiedzącą - kontynu-

ował dr Fleming. - Niemowlęta 
zasypiały i nie udawało się ich 
już wybudzić. Przyczyna trage-
dii najprawdopodobniej leżała 
właśnie w niedotlenieniu orga-
nizmu.
Naukowcy oczywiście nie za-
braniają kategorycznie prze-
wożenia noworodków, zwraca-
ją jednak uwagę na problem i 
przypominają rodzicom o bez-
względnej konieczności trans-
portowania tak małych dzieci 
w pozycji leżącej, w przezna-
czonych do tego fotelikach za-
montowanych tyłem do kierun-
ku jazdy. To pozwala zminima-
lizować siły działające podczas 
jazdy samochodem na główkę 
dziecka i niewypracowane mię-
śnie szyi. Zalecają także sta-
ły monitoring ze strony opieku-
nów i w miarę częste przerwy 
w jeździe.

źródło: moto.wp.pl

PRZEWOŻENIE NIEMOWLĄT 
W FOTELIKACH

Mycie surowego kurczaka 
przed gotowaniem jest po-
wszechną praktyką i więk-
szość z nas robi to ze wzglę-
dów higienicznych, by oczy-
ścić mięso z drobnoustro-
jów. Tymczasem to błąd. 
Brytyjska Agencja ds. Stan-
dardów Żywności (FSA) 
alarmuje, że płukanie drobiu 
może być groźne dla zdro-
wia.

Agencja ostrzega, że my-
cie mięsa przed gotowaniem 
może sprzyjać rozprzestrze-

nianiu się bakterii typu Cam-
pylobacter, która jest najczęst-
szą przyczyną zatrucia pokar-
mowego w Wielkiej Brytanii i w 
swej łagodnej formie wywołuje 
biegunkę i bóle brzucha. Wraz 
z kropelkami wody zarazki 
mogą przejść na ręce, ubra-
nie, blat i przyrządy kuchenne 
- wyjaśnia FSA.
Rocznie około 280 tysięcy Bry-
tyjczyków łapie bakterie wywo-
łujące zakażenia przewodu 
pokarmowego. W czterech na 
pięć przypadków drobnoustro-
je te pochodzą z surowego 

mięsa, głównie drobiowego.
W wideo zatytułowanym 
„Prawda o bakterii Campylo-
bacter” FSA wyjaśnia, że wiele 
bakterii powodujących u więk-
szości niegroźne zakażenia je-
litowe, może okazać się śmier-
telnych dla małych dzieci, 
osób starszych czy mających 
obniżoną odporność. Potwier-
dza to także Światowa Organi-
zacja Zdrowia.
Najnowsze dane FSA poka-
zują, że 44 proc. Brytyjczy-
ków ma zwyczaj mycia mięsa 
przed gotowaniem. 36 proc. 
robi to, aby oczyścić mięso z 
zabrudzeń, jedna trzecia, aby 
wyeliminować bakterie, a resz-
ta jako powód podaje, że po 
prostu „robiła tak od zawsze”.

Czy ta informacja wpłynie na 
zmianę zwyczajów w kuch-
ni? Sprawa ta ma wkrótce stać 
się przedmiotem kampanii 
uświadamiającej na Wyspach. 
- Rozpoczynamy kampanię, 
gdyż nasze badania wykazały, 
że choć większość osób sto-
suje się do naszych rekomen-
dacji i myje ręce w czasie goto-
wania, to wiele nadal ma zwy-
czaj płukania surowego kur-
czaka - mówi dyrektor FSA Ca-
therine Brown. Eksperci twier-
dzą, że lepiej nie myć mięsa, a 
od razu je gotować - wysokie 
temperatury podczas gotowa-
nia czy pieczenia i tak uniesz-
kodliwią wszelkie bakterie.

źródło: kobieta.onet.pl

MYCIE DROBIU PRZED 
GOTOWANIEM

CO NA TO PRZEPISY

Ministerstwo Infrastruk-
tury jasno określiło za-
sady przewożenia dziec-
ka w aucie. Obecnie obo-
wiązuje zakaz przewo-
żenia dzieci do lat 3 po-
jazdami niewyposażony-
mi w pasy bezpieczeń-
stwa, a także przewoże-
nia dzieci poniżej 150 cm 
wzrostu na przednim sie-
dzeniu bez fotelika bez-
pieczeństwa. Od zmiany 
przepisów na tylnym sie-
dzeniu bez fotelika może 
podróżować dziecko mie-
rzące minimum 135 cm, o 
ile jego waga uniemożliwia 
dobranie odpowiedniego 
fotelika. Dość kontrower-
syjną kwestią jest możli-
wość podróżowania dziec-
ka w wieku co najmniej 3 
lat, w pasach bezpieczeń-
stwa i bez fotelika na tyl-
nym siedzeniu pojazdu, w 
sytuacji, kiedy dwoje dzie-
ci znajduje się w fotelikach 
zamontowanych na tylnym 
siedzeniu i nie ma możli-
wości ustawienia trzecie-
go. Za przewożenie dzie-
ci bez wymaganych pra-
wem zabezpieczeń grozi 
mandat w wysokości 150 
zł oraz 6 punktów karnych.
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Ustalono systematycznie 
odbywać próby muzyczne. 
Ogólnie więc w niedzielę o 
godz. 10-tej, w środy wieczo-
rem próby akompaniamentu, 
a w piątki wieczorem pierw-
sze i drugie głosy. Do wyćwi-
czenia na ten rok wybrano 
utwory potrzebne na występy 
związane z 1000-leciem Pol-
ski. Poza tym utwory koncer-
towe na uroczystości 50-le-
cia założenia naszej orkie-
stry w Grodzisku. Wszyst-
kie te plany i projekty omó-
wiono szczegółowo na „Wal-
nym Zebraniu”, na którym 
też przyjęto nowego młode-
go i rzutkiego członka Paży-
rę Wincentego z Grodziska 
Górnego, który ćwiczy klar-
net. Po zebraniu przystąpio-
no do realizacji podjętych 
planów. Próby odbywają się 
wzorowo i dokładnie. Utwo-
ry koncertowe polerują się 
na jakby próbnych koncer-
tach, które zespół daje przy 
różnych okolicznościach, jak 
na akademiach, czy też uro-
czystych zebraniach. W tym 
czasie kółko teatralne przy-
sposabia gotówkę na roz-
chody związane z 50-leciem.  
Przygotowuje dwie komedie: 
„Zagłoba Swatem” i „Majster i 
Czeladnik”. Z dziewcząt z po-
święceniem udzielają się Ba-
ran Waleria, Ludwika i Basia 
Szpila z Górnego, z Dolnego 
Łyżeń Helena i żona sekre-
tarza zespołu, która nie tyl-
ko występuje, ale przygoto-
wuje rekwizyty i pomaga w 
organizacji imprez. Na rów-
ni z muzyką i innymi działami 
postępują pierwsze przygo-
towania do uroczystości ju-
bileuszowej 50-lecia, na po-
siedzeniach zarządu, zebra-
niach, czy rozmowach pry-
watnych planuje się tą wielką 
uroczystość orkiestry, by jak 
najskładniej i podnioślej wy-
padła. Celem upamiętnienia 
tej chwili postanowiono dać 

wykonać „tarczę pamiątko-
wą”, na której upamiętniliby 
się wszyscy współpracowni-
cy, przyjaciele i członkowie 
zespołu przez wbicie gwoź-
dzi pamiątkowych. Wymaga 
to najwcześniejszego przy-
gotowania. Tarczę powierzo-
no wykonać rzeźbiarzowi, z 
zamiłowania, Grodziszczani-
nowi Markowi Władysławowi. 
Projekty tarczy zaczęli ob-
myślać członkowie zespołu. 
Wykonali je sekretarz Wnęk 
i najmłodszy członek zespołu 
Pażyra. Wybrano za najlep-
szy projekt Wnęka. Sprawę 
z wykonaniem gwoździ pod-
jął się załatwić muzykant Ko-
sior Józef, z czego też pięk-
nie się wywiązuje. Reszta 
jak zaproszenia, przygoto-
wanie programu, stopniowo 
posuwa się naprzód, a do 12 
czerwca, który to termin wy-
brano na uroczystość coraz 
bliżej. Projektowanego „ko-
mitetu obchodu” nie udało się 
w zupełności skompletować. 
Za dużo doradców, a rezulta-
tów z tego żadnych. Widząc 
taki stan rzeczy, całość or-
ganizacji uroczystości bierze 
na siebie sekretarz zespo-
łu. Członkowie pomagają w 
czym mogą, spoza zespołu 
dokładają starań. Przewod-
niczący Gromadzkiej Rady, 
a zarazem prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w jed-
nej osobie Prażuch Anna i 
jej mąż Prażuch Bronisław i 
Łyżeń Jan, dawny przyjaciel 
zespołu. Przy energicznej w 
każdym wypadku postawie 
sekretarza Wnęka, przygoto-
wanie zaczyna postępować 
coraz składniej. 
Lecz zespół zajęty nie tyl-
ko swoją uroczystością. Rok 
bieżący to początek obcho-
dów 1000-lecia Państwa 
Polskiego. Terminy koncer-
tów z tego tytułu już są wy-
znaczone. Zespół gorączko-
wo ćwiczy utwory obowiązu-

jące na powyższy koncert, 
więc: marsz „Nasz, walc”, 
„Nad brzegiem Wisły” i wią-
zankę „Nad Rzeszowską Je-
siołką”. Lecz niestety z po-
wodu za późno nadesła-
nych utworów zespół na ter-
min nie zdążył się przygo-
tować. Zaczyna się wiosna, 
a z nią cały szereg uroczy-
stości, imprez organizacyj-
nych, czy też państwowych, 
tak w miejscu jak i poza Gro-
dziskiem. W niedzielę wy-
jazdy, w tygodniu próby i to 
dwojakie - muzyki i teatral-
ne do części artystycznej na 
50-lecie. Sekretarz zespo-
łu czuwa nad całością pro-
gramu. Z dużą pomocą idzie 
zawsze długoletni członek 
zespołu i zarządu Bielecki 
Franciszek.
Lecz nagle wyjeżdża do 
szpitala i niespodziewana 
śmierć przerywa jego pra-
cę, jego nić życia. Nie było 
członka w zespole, by odda-
jąc mu ostatnią przysługę, 
nie żegnał go ze łzą w oku. 
Zespół stracił nieocenionego 
członka, który tak wiele za-
sług włożył w rozwój muzy-
ki i był dla wszystkich szcze-
rym, kochającym kolegą... 
Cześć jego pamięci...
Zbliżył się dzień 12 czerwca. 
Program i całość uroczysto-
ści przygotowana jak należy. 
Godzina 9-ta, zbiórka orkie-
stry i w chwili gdy ludzie wy-
chodzą po „dziewiątce” z ko-
ścioła, następuje przemarsz 
zespołu z „tarczą pamiątko-
wą 50-lecia”. Od sali orkie-
stry do świetlicy przy Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Grodzisku Dol-
nym. Sala, która normalnie 
może pomieścić ponad 200 
osób, dziś mieści do 400. 
Reszta przybyłych lokuje się 
za oknami. Z zaproszonych 
nie brak nikogo. Przybyli też 
byli członkowie orkiestry z 
okresu międzywojennego, 
a wśród nich dwóch wetera-
nów - Piela Józef i Kot Anto-
ni. Dwóch ich tylko pozosta-
ło z tych co 50 lat temu two-

rzyli orkiestrę w Grodzisku. 
Brakuje tylko tych, którzy z 
dala od Grodziska z waż-
nych powodów przyjechać 
nie mogli, w miejsce prze-
syłając, swoje gwoździe do 
tarczy i telegramy z życze-
niami. Spośród nich najser-
deczniejsze życzenia wysy-
łają rodacy Grodziszczanie 
- prof. dr Burszta Józef, inż. 
Klin Feliks i ks. Pytel Fran-
ciszek. Nadjeżdżają wła-
dze powiatowe, zaczyna się 
część oficjalna. Uroczystość 
otwiera prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Prażuch 
Anna. Następnie odczytuje 
telegramy z życzeniami od 
tych, którzy nie mogli wziąć 
udziału. Z kolei sekretarz ze-
społu Wnęk Stanisław skła-
da sprawozdanie z pracy i 
przeżyć orkiestry, począw-
szy od pierwszych począt-
ków do chwili obecnej. Po 
sprawozdaniu zaczynają się 
przemówienia. Przemawia 
Przewodniczący Powiatowy 
Boroń Stanisław, sekretarz 
PZPR Pucia Stanisław i De-
legacja Wojewódzkiego Wy-
działu Kultury z Rzeszowa. 
Dalej następuje piękny mo-
ment wręczenia przez wła-
dze powiatowe orkiestrze 
nowych instrumentów war-
tości 11 800 zł. Powiat chcąc 
sprawić zespołowi niespo-
dziankę na dzień 50-lecia, 
wyasygnował 26 000 zł na 
kupno instrumentów. Ponie-
waż jednak nie ma możliwo-
ści nabycia innych na całość 
sumy, w dniu dzisiejszym 
wręcza upominki w formie: 
es-klarnetu, b-klarnetu i te-
nora. Naturalnie wszystkie w 
eleganckich futerałach. Po 
pięknym upominku dla ze-
społu, Przewodniczący Po-
wiatu wręcza upominki pie-
niężne dyrygentowi  Gajew-
skiemu i prezesowi zespołu 
Machowi.
Delegat Wojewódzkiego Wy-
działu Kultury wręcza na cele 
orkiestry 2000 zł. Po prze-
mówieniach upamiętniają się 
wszyscy. Siadający, gwoź-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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dzie wbijając w tarczę pa-
miątkową, wpisują się zarów-
no w karty: Księgi Pamiątko-
wej Orkiestry”. Na tym koń-
czy się część oficjalna, a 
rozpoczyna się część arty-
styczna. Rozpoczyna ją krót-
kim przemówieniem sekre-
tarz Wnęk, wspominając, że 
pierwszy ruch amatorski – te-
atralny w Grodzisku wyrósł 
50 lat temu w zespole orkie-
stry.
Program tej części nad wy-
raz urozmaicony, zaczyna 
się odegraniem przez orkie-
strę pierwszego utworu wy-
ćwiczonego 50 lat temu. Po 
nim na zmiany raz aktorzy ze 
sceny, raz orkiestra z przed 
sceny łączą program. Tak 
jedni jak i drudzy zasłużyli na 
oklaski.
Po tych częściach na dalszy 
program dnia składa się przy-
jęcie gości w remizie strażac-
kiej. Tam dzięki organizacji 
skarbnika zespołu, Grzyw-
ny Franciszka i poświęceniu 
się kilku żon naszych muzy-
kantów, zwłaszcza doświad-
czonej pod tym względem 
Kosiorowej, przygotowano 
wszystko solidnie, więc też 
nastrój u wszystkich wspa-
niały. Po pierwszej też zaką-
sce, szklance piwa, oranża-
dy lub kieliszku wódki, zaczy-
nają się nowe przemówienia 
i toasty na cześć orkiestry. Z 
wielkim entuzjazmem powi-
tany zostaje syn założyciela 
orkiestry, prof. Grodziski Sta-
nisław, który spóźniwszy się 
na część oficjalną, przybywa 
teraz, by cieszyć się dziełem 
swego ojca, i by podzięko-
wać zespołowi za pamięć  o 
nim. W czasie tym przybywa 
też Komendant Powiatowej 
Straży z Leżajska, Szal Zdzi-
sław, którego mimo że obo-
wiązki wstrzymały, przyjeż-
dża by złożyć życzenia ze-
społowi i cieszyć się wspól-
nie dniem jubileuszowym. Po 
przyjęciu zaczyna się „zaba-
wa ogrodowa”, która wypeł-
nia koniec programu. Bawią 
się więc zgodnie i wesoło.

Tak przeszedł pamiętny 
dzień 50-lecia Orkiestry Dę-
tej w Grodzisku. Po tej pod-
niosłej uroczystości, każdy 
z członków poczuł się jakby 
szczęśliwszy, że rok jubile-
uszowy zastał zespół czyn-
ny i na dobrym poziomie. 
Niejeden ze starszych człon-
ków nosił się z myślą „aby jak 
do 50-lecia”, a potem odpo-
cząć, zdać muzykę i pracę 
w zespole na młodsze bar-
ki. Jednak żal mu się zrobiło 
odejść od zespołu, ponieważ 
dobrze widział jakie luki po-
wstaną i ile zespół ucierpi z 
tego powodu, a po drugie jak 
naprawdę ciężko rozstać się 
z tym gronem, z którym wią-
że tyle przeżyć. I… nie od-
szedł nikt. Stają wszyscy na-
dal do wspólnej pracy. Wszy-
scy nadal wyjeżdżają na wy-
stępy i przychodzą na próby. 
Zresztą cały rok to rok jubile-
uszowy. 
W dniu 12 czerwca zespół 
starał się jak najbardziej upo-
wszechnić jubileusz 50-le-
cia. Upamiętnić i podkreślić 
wkład pracy pierwszych ini-
cjatorów, przyjaciół muzyki, 
współpracowników oraz bar-
dziej zainteresować społe-
czeństwo muzyką. Każdy też 
jak mógł i czym mógł, przyło-
żył się do tego, by ta uroczy-
stość jak najlepiej wypadła, 
co też udało się w stu pro-
centach, więc też członkowie 
odetchnęli z ulgą. Zarząd or-
kiestry myśli tylko teraz we-
wnątrz zespołu uczcić i upa-
miętnić rok jubileuszowy. Na-
zwiska wszystkich członków 
wyryte na gwoździach pa-
miątkowych, na razie nie są 
umieszczone w tarczy, na 
której na ten cel zostawio-
ne jest miejsce, ponieważ w 
dniu 12 czerwca członkowie 
słowem nie mieli na to czasu. 
Postanowiono też urządzić 
uroczyste wbijanie gwoź-
dzi przez członków. Wy-
brano dzień 3 lipca. Sekre-
tarz zespołu mając na uwa-
dze zasługi członka Grzyw-
ny Franciszka, który w bieżą-

cym roku obchodzi 35 lat na-
leżenia do zespołu oraz pia-
stuje już 25 lat urząd skarb-
nika w zespole, proponuje, 
by uroczystość ta odbyła się 
właśnie u niego, tak też za-
decydowano. Mimo tego, że 
na dzień ten Powiatowy Za-
rząd Spółdzielni prosi zespół 
o udział w święcie spółdziel-
czym w Leżajsku, zespół 
swej uroczystości nie prze-
suwa lecz przygotowuje. 
W Leżajsku na wymienionej 
uroczystości, zwłaszcza na 
przyjęciu czują się wszyscy 
dobrze i swobodnie, ponie-
waż komitet organizacyjny 
na każdym kroku nie zapomi-
na o orkiestrze. Spółdzielnia 
szewska obiecuje nawet jed-
nakowe obuwie dla zespo-
łu. Lecz czas ucieka, na wie-
czór przecież wszyscy człon-
kowie wraz z żonami lub na-
rzeczonymi mają się spotkać 
u skarbnika Grzywny. Żegna 
się więc spółdzielnię i szyb-
ko do Grodziska, pamiętając 
o współpracownikach zatrzy-
muje się orkiestra u kierow-
nika Zakładu Mleczarskiego  
Prażucha, który co dopiero 
wrócił ze szpitala po wypad-
ku, by zagrać mu na rozwe-
selenie i zaprosić go wraz z 
żoną, naszą współpracow-
niczką z ostatniego okresu,  
na dzisiejszą uroczystość. 
Poza nimi postanowiono za-
prosić przewodniczącego 
rady gromadzkiej Danaka, 
który zawsze z dużą pomocą 
służy zespołowi. Po wizycie 
u Prażuchów trzeba szybko 
kompletować całość. Zespół 
jest w komplecie. Kierowca  
z autem czeka tylko, by za-
wieść wszystkich do punktu, 
lecz chodzi tu jeszcze o na-
sze kobiety. Kwestię tą roz-
wiązuje kierowca, obowiązu-
je się podjechać na najdalej 
oddalony punkt w Grodzisku 
Górnym i zbierać wszystkich 
w drodze powrotnej. Więc 
pięknie instrumenty skła-
da się u klarnecisty Majkuta 
Staszka i do czynu.
O zmroku zaczynają się 

wszyscy kompletować. Za-
czyna się od przyjęcia, za 
nim nie dociągną ostatni. 
Do przygotowania przyję-
cia przyczyniają się w dużej 
mierze gospodarze dzisiej-
szego wieczoru, Grzywno-
wie. Gdy już całość w kom-
plecie, zaczyna się część 
zasadnicza. „Muzykanci za 
instrumenty” rozkazuje dy-
rygent uroczystości. Otwie-
ra sekretarz zespołu Wnęk. 
Streszcza przeżycia orkie-
stry z pięćdziesięcioletnie-
go okresu i podkreśla zasłu-
gi poszczególnych członków 
i współpracowników zespo-
łu. Pod koniec przemówienia 
wiąże z uroczystością wbija-
nia gwoździ trzy jubileusze 
skarbnika zespołu Grzyw-
ny, więc 35-lecie jej członko-
stwa, 25-lecie skarbnika w 
zespole i … 25-lecie pożycia 
małżeńskiego. Zespół gra 
toast „sto lat”, po nim kilka 
silnych utworów, następnie 
rozkaz „instrumenta złóż” i 
następuje wbijanie gwoździ. 
Sekretarz zespołu, począw-
szy od najstarszych wyczy-
tuje nazwiska, podkreśla za-
sługi i ilość lat przepracowa-
nych w zespole każdego z 
osobna. Dochodzi do gwoź-
dzia zasłużonego członka, 
zmarłego przed samą uro-
czystością 50-lecia Bielec-
kiego Franciszka. Jego pa-
mięć uczczą wszyscy mi-
nutowym milczeniem. Zde-
cydowano by gwóźdź jego 
też figurował w tarczy. Wbi-
ja go skarbnik Grzywna. Po 
wbiciu go jakby niewidzial-
ną ręką odpada. Zdumienie 
ogarnia wszystkich, podno-
si go skarbnik. Okazuje się, 
że sztyft gwoździa zagię-
ty. Zapewne zagiął się wbi-
jany drżącą ręką skarbnika. 
Jest to dowód jak bardzo ko-
chany był w zespole śp. Bie-
lecki. Po ostatnim wbitym 
gwoździu zaczęły się na-
prawdę piękne i pełne głę-
bokiej myśli przemówienia.

ciąg dalszy nastąpi
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