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WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY W 
OBWODACH NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE

OKRĘGI KANDYDACI GŁOSY 

Chodaczów od nr 1 do końca 
Halina Majkut 165 

Zbigniew Konieczny 108 
    

Laszczyny od nr 1 do końca 
Stanisław Ryfa 91 
Dariusz Kojder 50 

    

Zmysłówka od nr 1 do końca 
Katarzyna Kasprzak 113 

Krzyszof Burda 106 
    

Opaleniska, Podlesie od nr 1 do końca 
Dariusz Kopyt 111 

Dominik Bartnik 62 
Józef Miś 74 

    

Wólka Grodziska od nr 1 do końca 
Stanisław Mach 205 

Lesław Miś 106 
      

Grodzisko Dolne Miasteczko nr 208, od nr 214 do nr 408 
Grodzisko Górne od nr 1 do nr 59 

Jerzy Gdański 296 

Andrzej Pałys 86 
Małgorzata Chmura 21 

    

Grodzisko Dolne nr 1 do nr 24, od nr 511 do nr 639 
Teresa Bechta 140 

Wiesław Mazurek 101 
    

Grodzisko Dolne od nr 25 do nr 139, od nr 640  
do końca 

Andrzej Gdański 137 
Stanisław Czerwonka 83 

Beata Bosak 70 
    
Grodzisko Dolne od nr 140 do nr 207, od nr 209 do nr 213, 

od nr 409 do nr 510 
Danuta Grabowiec 195 
Elżbieta Czerwonka 55 

    

Grodzisko Nowe od nr 1 do 239 
Mariusz Miś 126 
Lesław Wnęk 45 

    

Grodzisko Nowe od nr 240 do końca 
Rafał Burek 89 

Zbigniew Rydzik 49 
    

Grodzisko Górne od nr 59A do nr 169 
Henryk Sołek 135 
Józef Nicpoń 99 

      

Grodzisko Górne od nr 170 do nr 289 

Kryla Stanisław 84 
Andrzej Błotni 38 
Kryla Kazimierz 51 

Ewa Joniec 21 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADNYCH DO RADY GMINY 
W OKRĘGACH NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE



4 Gazeta z Grodziska i okolic 12/2014

- AKTUALNOŚCI - 

OKRĘGI KANDYDACI GŁOSY 

Chodaczów od nr 1 do końca 
Halina Majkut 165 

Zbigniew Konieczny 108 
    

Laszczyny od nr 1 do końca 
Stanisław Ryfa 91 
Dariusz Kojder 50 

    

Zmysłówka od nr 1 do końca 
Katarzyna Kasprzak 113 

Krzyszof Burda 106 
    

Opaleniska, Podlesie od nr 1 do końca 
Dariusz Kopyt 111 

Dominik Bartnik 62 
Józef Miś 74 

    

Wólka Grodziska od nr 1 do końca 
Stanisław Mach 205 

Lesław Miś 106 
      

Grodzisko Dolne Miasteczko nr 208, od nr 214 do nr 408 
Grodzisko Górne od nr 1 do nr 59 

Jerzy Gdański 296 

Andrzej Pałys 86 
Małgorzata Chmura 21 

    

Grodzisko Dolne nr 1 do nr 24, od nr 511 do nr 639 
Teresa Bechta 140 

Wiesław Mazurek 101 
    

Grodzisko Dolne od nr 25 do nr 139, od nr 640  
do końca 

Andrzej Gdański 137 
Stanisław Czerwonka 83 

Beata Bosak 70 
    
Grodzisko Dolne od nr 140 do nr 207, od nr 209 do nr 213, 

od nr 409 do nr 510 
Danuta Grabowiec 195 
Elżbieta Czerwonka 55 

    

Grodzisko Nowe od nr 1 do 239 
Mariusz Miś 126 
Lesław Wnęk 45 

    

Grodzisko Nowe od nr 240 do końca 
Rafał Burek 89 

Zbigniew Rydzik 49 
    

Grodzisko Górne od nr 59A do nr 169 
Henryk Sołek 135 
Józef Nicpoń 99 

      

Grodzisko Górne od nr 170 do nr 289 

Kryla Stanisław 84 
Andrzej Błotni 38 
Kryla Kazimierz 51 

Ewa Joniec 21 

OKRĘGI KANDYDACI GŁOSY 

Chodaczów od nr 1 do końca 
Halina Majkut 165 

Zbigniew Konieczny 108 
    

Laszczyny od nr 1 do końca 
Stanisław Ryfa 91 
Dariusz Kojder 50 

    

Zmysłówka od nr 1 do końca 
Katarzyna Kasprzak 113 

Krzyszof Burda 106 
    

Opaleniska, Podlesie od nr 1 do końca 
Dariusz Kopyt 111 

Dominik Bartnik 62 
Józef Miś 74 

    

Wólka Grodziska od nr 1 do końca 
Stanisław Mach 205 

Lesław Miś 106 
      

Grodzisko Dolne Miasteczko nr 208, od nr 214 do nr 408 
Grodzisko Górne od nr 1 do nr 59 

Jerzy Gdański 296 

Andrzej Pałys 86 
Małgorzata Chmura 21 

    

Grodzisko Dolne nr 1 do nr 24, od nr 511 do nr 639 
Teresa Bechta 140 

Wiesław Mazurek 101 
    

Grodzisko Dolne od nr 25 do nr 139, od nr 640  
do końca 

Andrzej Gdański 137 
Stanisław Czerwonka 83 

Beata Bosak 70 
    
Grodzisko Dolne od nr 140 do nr 207, od nr 209 do nr 213, 

od nr 409 do nr 510 
Danuta Grabowiec 195 
Elżbieta Czerwonka 55 

    

Grodzisko Nowe od nr 1 do 239 
Mariusz Miś 126 
Lesław Wnęk 45 

    

Grodzisko Nowe od nr 240 do końca 
Rafał Burek 89 

Zbigniew Rydzik 49 
    

Grodzisko Górne od nr 59A do nr 169 
Henryk Sołek 135 
Józef Nicpoń 99 

      

Grodzisko Górne od nr 170 do nr 289 

Kryla Stanisław 84 
Andrzej Błotni 38 
Kryla Kazimierz 51 

Ewa Joniec 21 

Grodzisko Górne od nr 290 do nr 414 
Kazimierz Matuszek 108 

Tadeusz Cisek 51 
Tadeusz Czerwonka 48 

    
Grodzisko Górne od nr 415 do nr 503B,  

od nr 526 do końca 
Dariusz Duda 116 

Stanisław Kulpa 92 
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Józef Majkut 704 
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W piątek 28 listopada br. 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbyła się 
I sesja nowo wybranej 
Rady Gminy. 15-stu rad-
nych otrzymało zaświad-
czenia o wyborze i złożyło 
ślubowania. Również  za-
świadczenie o ponownym 
wyborze otrzymał Jacek 
Chmura, który poprzez 
złożenie ślubowania objął 
funkcję Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne na kolejną 
kadencję 2014-2018.

Obrady I sesji rozpoczął rad-
ny senior – Stanisław Ryfa. 
Spośród nowej rady w taj-
nym głosowaniu radni wy-
brali przewodniczącego 
Rady Gminy Grodzisko Dol-
ne, którym po raz kolejny zo-
stał Jerzy Gdański oraz jego 
zastępcę, Katarzynę Ka-
sprzak. Znane są także skła-
dy poszczególnych komisji 
stałych Rady Gminy.
Na wniosek wójta podjęto 
także kilka uchwał.

MH

ŚLUBOWANIE WÓJTA 
I NOWEJ RADY GMINY

Od wielu już lat nie obce 
są mieszkańcom naszej 
gminy, szczególnie w nie-
których miejscowościach, 
kłopoty z napięciem prądu 
jaki jest przesyłany przez 
dostawcę energii do na-
szych gospodarstw. 

Jednak sukcesywnie sytu-
acja ta, z roku na rok ulega 
znacznej poprawie. Po raz 
kolejny w roku bieżącym Re-
jon Energetyczny na terenie 
naszej gminy  wykonał kolej-
ny etap remontu sieci ener-
getycznej niskiego napięcia. 
Dotyczyło to w szczególno-
ści mieszkańców miejsco-
wości Wólka Grodziska i 
Grodzisko Górne, na którym 
to terenie zostały wyremon-

towane linie napowietrzne o 
łącznej długości 14 648 mb, 
przyłącza w ilości 262 sztuk  
o łącznej długości 8 267 mb 
oraz linie kablowe o długości 
2 039 mb. W dalszej kolej-
ności do modernizacji sieci 
energetycznej przewidziana 
jest miejscowość Grodzisko 
Dolne - stacje transforma-
torowe Grodzisko Dolne III i 
IV, których to projekty tech-
niczne są w fazie opraco-
wania. Ponadto w fazie pro-
jektowania są powiązania li-
nii średniego napięcia na te-
renie gminy Grodzisko Dol-
ne, a mianowicie Zmysłów-
ka - Podlesie o łącznej dłu-
gości 1 570 mb oraz Grodzi-
sko Nowe – Chałupki Dęb-
niańskie 1077 mb . AT

PRĄD CORAZ 
„GĘSTSZY”

Nowo przebudowana dro-
ga na odcinku Grodzisko 
Górne-Giedlarowa została 
właśnie oficjalnie oddana 

do użytku. W dniu 5 grud-
nia br. samorządowcy uro-
czyście przekazali drogę 
kierowcom.

WSPÓLNA INWESTYCJA 
ODDANA

W wyniku realizacji inwesty-
cji przebudowano 6,67 km 
drogi. Trasa zyskała 2,10 
km chodników, na odcin-
ku 0,6 km wybudowano ele-
menty kanalizacji deszczo-
wej, przebudowano zjazdy 
i przepusty na długości ok. 
1,11 km oraz przebudowano 
trzy przepusty pod koroną 
drogi. Całkowity koszt zada-
nia zamyka się kwotą 5 949 
732,22 zł;
Inwestycję zrealizowa-
no z dotacji  budżetu pań-
stwa w ramach wieloletnie-
go programu pn.: Narodo-

wy       Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój w kwocie 
- 2 954 383,00 zł, pozosta-
łe koszty zadania pokrył Po-
wiat       Leżajski wraz z Gmi-
ną Grodzisko Dolne (864 
943,00 zł) i Gminą Leżajsk 
(750 548,00 zł).
Nowa droga poprawiła kom-
fort jazdy kierowców, jak 
również bezpieczeństwo 
pieszych, którzy w terenie 
zabudowanym mogą korzy-
stać z nowego chodnika. 
Należy jednak pamiętać, 
że nawierzchnia jest świe-
ża i ze względu na tech-
nologiczne „pocenie się” 
jest śliska, zwłaszcza na 
łukach i mostach. Dlatego 
apelujemy do kierowców 
o rozważną jazdę i dopa-
sowanie prędkości do wa-
runków panujących na 
drodze.   RP

fot. D.Majkut
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W dniu 2 grudnia 2014 
roku rozstrzygnięto prze-
targ na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów ko-
munalnych z terenu gminy 
Grodzisko Dolne. 

Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma MZK Sp. z o.o. w 
Leżajsku, która usługę po-
legającą na comiesięcznym 
odbiorze odpadów z nieru-
chomości, zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych – prze-
prowadzonej 3 razy w 2015r. 
w wyznaczonych miejscach 
w każdej miejscowości, pro-
wadzeniu punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów zlokali-
zowanego na Bazie MZK Le-
żajsk, ul. Podolszyny 1, oraz 
zagospodarowaniu odpa-
dów z terenu naszej gminy 

wyceniła na kwotę 462 tys. 
zł. Umowa na świadczenie 
ww. usług obejmowała bę-
dzie okres od 01.01.2015r. 
– 31.12.2015r.
Koszty funkcjonowania sys-
temu gospodarowania od-
padami komunalnymi, na 
który składa się m. in. od-
biór, transport, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów, 
prowadzenie punktu selek-
tywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz ob-
sługa administracyjna syste-
mu pokrywane są w całości 
z opłat pobranych od właści-
cieli nieruchomości. Z kalku-
lacji wynika, że stawki przy-
jęte w 2013 roku tj. 5 zł za 
odpady segregowane i 10 zł 
za niesegregowane pozwo-
lą uzyskać kwotę zbliżoną 

do kosztów całego zadania, 
w związku z powyższym nie 
zachodzi potrzeba ich zmia-
ny w 2015 roku. 
Tak jak dotychczas opła-
ta naliczana będzie od licz-
by osób faktycznie zamiesz-
kujących nieruchomość (nie 
należy mylić z zameldowa-
niem). W przypadku zaist-
nienia zmiany co do liczby 
osób zamieszkujących daną 
nieruchomość (np. narodzi-
ny, zgony, fakt zamieszkania 
nowych domowników oraz 
wyprowadzki) właściciel jest 
zobowiązany do dokonania 
korekty złożonej deklaracji o 
wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia zmiany. 
Opłata w zmienionej wyso-
kości naliczana będzie wów-
czas od miesiąca, w którym 
nastąpiła zmiana. 
W dalszym ciągu koniecz-

ne będzie umieszczanie na 
każdym wystawionym wor-
ku naklejek z kodem kre-
skowym. Oznaczenie to jest 
przydatne przy kontroli pra-
widłowości segregacji od-
padów, którą zadeklarowa-
ło 99% właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie 
naszej gminy. W przypadku 
wyczerpania zestawu kodów 
należy zgłosić się do Urzędu 
Gminy pok. 6 po nowy kom-
plet. W drodze wyjątku ze-
staw taki można otrzymać 
wraz z rachunkami za odpa-
dy, które dostarczane będą 
na przełomie stycznia i lu-
tego 2015 r. przez sołtysów 
poszczególnych miejscowo-
ści. Fakt ten wymaga jed-
nak telefonicznego zgłosze-
nia najpóźniej do 15 stycz-
nia 2015 roku – nr tel. (17) 
242 82 65 wew. 161.

KK

ODPADY KOMUNALNE 
W 2015 ROKU
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Miesiąc listopad to mie-
siąc szczególny w naszej 
polskiej kulturze, trady-
cji i obyczajowości. Już 
sama etymologia tego sło-
wa nawiązuje do przemija-
nia i zachodzących w przy-
rodzie zmian: cykliczności 
pór roku, zamierania, a po-
tem odradzania się do ży-
cia. Człowiek, jako ele-
mentarna cząstka wszech-
świata ma w tym cyklu 
również swoje miejsce.

W listopadzie obchodzi-
my wiele ważnych świąt, 
zarówno kościelnych, jak i 
państwowych: Wszystkich 
Świętych, Dzień Zaduszny, 
Święto Odzyskania Niepod-

ległości, rocznicę wybuchu 
Powstania Listopadowe-
go. Wszystkie te wydarze-
nia skłaniają nas do refleksji, 
zadumy i modlitwy za dusze 
zmarłych: bliskich, znajo-
mych, wszystkich bezimien-
nych, poległych na polach 
bitwy w walce z wrogiem o 
niepodległą Polskę.
Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym przygotował na 
dzień 11 listopada program 
artystyczny dla uczczenia 
minionych wydarzeń.

Impreza ta połączona zosta-
ła z otwarciem wystawy rę-
kodzieła pani Józefy Mie-
leszko z Leżajska oraz rzeź-
by pana Wincentego Pażyry 
z Nowej Sarzyny.
Spotkanie z narodową po-
ezją i historią zainauguro-
wała uczennica Gimnazjum 
w Grodzisku Dolnym Wikto-
ria Czerwonka recytacją „In-
wokacji” A. Mickiewicza. Na-
stępnie trzy wokalistki Pauli-
na Ślanda, Ilona Foryt i Na-
talia Misztal zaśpiewały pie-
śni patriotyczne „Ojczyzno 
Ma” i „Biały Krzyż”, po czym 
na scenie pojawił się zespół 
„Grodziszczoki”. Na ten nie-

codzienny wieczór zespół 
przygotował wyjątkowy re-
pertuar – fragmenty obrzę-
du pogrzebowego zatytuło-
wanego „Lamenty grodzi-
skie”, będącego formą od-
śpiewywanego różańca za 
dusze zmarłych. Kolejni wy-
konawcy to: Zespół Wokal-
no-Instrumentalny z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym 
oraz Młodzieżowy Kwintet 
Dęty pod kierunkiem Micha-
ła Rydzika. Część artystycz-
ną tego wieczoru zakończył 
występ Zespołu Wokalnego 
w składzie: Michalina Maj-
kut, Marcelina Telka i Wik-
toria Czerwonka działające-

LISTOPADOWY 
WIECZÓR ZADUMY

Od 1 stycznia 2015 roku 
mieszkańców gminy Gro-
dzisko Dolne obowiązy-
wać będą nowe taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. 

Na listopadowej sesji Rady 
Gminy, radni zatwierdzi-
li wniosek Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w 
Grodzisku Dolnym w spra-
wie ustalenia taryf na zaopa-
trzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków.

Przyszłoroczna zmiana sta-
wek podyktowana jest wzro-
stem poziomu wskaźnika in-
flacji, który wynosi 1,2%. 
I tak w 2015 roku za 1 m3 
wody zapłacimy 2,70 zł, czy-
li o 3 grosze więcej w porów-
naniu do roku bieżącego, 
zaś za 1m3 ścieków o 7 gro-
szy więcej, tj. 4,00 zł. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych, gmina dopłaca do 
ścieków. W 2015 roku do 
każdego m3 dopłata wynie-
sie 0,87 zł, czyli 100 tys. zł   
w skali roku.   MH

NOWE STAWKI 
ZA WODĘ I ŚCIEKI
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go pod patronatem Ośrodka 
Kultury.
Dalszą część spotkania po-
święcono zaproszonym, ho-
norowym gościom, autorom 
wystaw - pani Józefie Mie-
leszko i panu Wincentemu 
Pażyrze.
Pani Józefa Mieleszko 
mieszka w Leżajsku, ale od 
10 lat związana jest z Ze-
społem Śpiewaczo-Obrzę-

dowym „Leszczynka”. Swo-
je liczne wyroby rękodziel-
nicze prezentuje na wielu 
wystawach tego typu. Wie-
le jej prac z racji na pedan-
tyczną precyzję nie różni się 
niczym od pierwowzorów w 
naturze, inne zaś są wymu-
skanymi, małymi dziełami 
sztuki. Pani Józefa tworzy w 
tej dziedzinie od wczesnego 
dzieciństwa. Oprócz tego pi-

sze piękne różnotematycz-
ne wiersze oraz gra na sce-
nie i śpiewa wraz z Zespo-
łem „Leszczynka”.
Drugi gość to pan Wincenty 
Pażyra, rodem grodziszcza-
nin. Swoją przygodę z rzeź-
bą zaczął bardzo wcześnie, 
bo już w wieku 16 lat pod-
czas pasienia krów, kiedy to 
dłubał w drewnie pierwsze 
figurki. Pan Wincenty wyko-

nuje rzeźby o różnej tema-
tyce, ale dominującą rolę w 
jego twórczości zajmuje sa-
crum. Pan Pażyra miał już 
kilka wystaw indywidualnych 
jako artysta nieprofesjonal-
ny m.in. w Muzeum im. A. 
Rząsy w Zakopanem. Pro-
wadził również warsztaty 
rzeźbiarskie dla grona pro-
fesorów akademickich z ca-
łego świata. Jego charak-
terystyczny styl rzeźbiarski, 
sposób ujęcia tematu i emo-
cjonalne „życie” wszystkich 
prac sprawiły, iż wiele z nich 
powędrowało do placówek 
muzealnych. W chwili obec-
nej nasz twórca ma w swoim 
domu ponad 150 rzeźb. Na-
leży dodać, iż pan Wincen-
ty dzieli swój wolny czas tak-
że na wiele innych zaintere-
sowań. Przez 40 lat grał w 
grodziskiej Orkiestrze Dętej, 
był też jej długoletnim kro-
nikarzem. Ta jego kronikar-
ska pasja przejawia się rów-
nież obecnie w poszukiwa-
niu i badaniu, a potem do-
kumentowaniu zapomnia-
nych osób i wydarzeń, któ-
re w bliższej i dalszej histo-
rii regionu i Polski miały swo-
ją znaczącą rolę. Poza tym 
Pan Wincenty jest czcicie-
lem Maryi i od bodaj 20 lat 
przewodnikiem pielgrzymek 
do sanktuariów maryjnych 
w Polsce. Jest wielkim spo-
łecznikiem, współpracuje ze 
stowarzyszeniami misyjny-
mi w Polsce i na całym świe-
cie, bo jak sam mówi „Tyle 
wart jest człowiek ile drugie-
mu pomoże”. Tą dewizą ży-
ciową pan Wincenty kieruje 
się od zawsze i to przyświe-
ca również jego twórczości, 
bo tam zostawia swoje ser-
ce i duszę.
Niech podziw i uznanie zwie-
dzających będą dla naszych 
artystów najlepszą nagrodą 
za trud, poświęcenie i zaan-
gażowanie włożone w przy-
gotowanie tak pięknych i 
niepowtarzalnych prac.

Małgorzata Burda-Król
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Rozpoczął się sezon 
grzewczy i wiele osób chy-
ba nie do końca ma świa-
domość, że spalając śmie-
ci zatruwa powietrze, które 
przecież wszyscy wdycha-
my. Problem widzimy wte-
dy, gdy chcemy wyjść wie-
czorem na spacer i ode-
tchnąć świeżym powie-
trzem, a wokół nas unosi 
się śmierdzący dym.

Do Urzędu Gminy wpłynę-
ły już dwa zgłoszenia doty-
czące palenia śmieci przez 
sąsiadów na terenie miej-
scowości Wólka Grodziska i  
Grodzisko Dolne, a to dopie-

ro początek sezonu grzew-
czego.
Palenie plastikowych bute-
lek, folii, różnego rodzaju 
tworzyw sztucznych, opon 
oraz śmieci niesie ze sobą 
ogromne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a 
przede wszystkim dla zdro-
wia ludzi. Podczas procesu 
spalania plastikowych opa-
kowań, folii oraz gum czy 
opon, uwalnia się do po-
wietrza wiele szkodliwych, 
a wręcz trujących substan-
cji oraz setki związków or-
ganicznych. Najgroźniejszy-
mi z nich są furany i diok-
syny, które należą do naj-

bardziej trujących, rakotwór-
czych substancji na świe-
cie. Szczególnie narażone 
na chorobotwórcze działa-
nie tych substancji są oso-
by mało odporne, a zwłasz-
cza dzieci nawet dzieci jesz-
cze nienarodzone.
Oczywiście wszystkie te tru-
cizny nie powodują działania 
natychmiastowego, lecz gro-
madzą się w organizmie i z 
upływem czasu wzrasta ich 
koncentracja, a gdy zosta-
nie przekroczony próg od-
porności organizmu docho-
dzi do wystąpienia reakcji w 
postaci różnorodnych obja-
wów, dolegliwości i poważ-
nych chorób.
Proceder spalania tworzyw 
sztucznych może przyczy-
nić się również do powsta-

nia pożarów w budynkach 
mieszkalnych, jako że w wy-
niku ich spalania w piecach, 
zatykane są sukcesywnie 
przewody kominowe, a co 
za tym idzie zwiększa się ry-
zyko zapalenia się przewo-
dów kominowych, a przez to 
i całego naszego domu.
Zanim spalisz śmieci, po-
myśl o swoim zdrowiu i swo-
jej rodziny.  Pamiętaj, że 
spalanie odpadów jest za-
bronione przepisami prawa.

BD

PALENIU ŚMIECI 
MÓWIMY NIE

11 listopada to dzień 
szczególny dla każdego 
Polaka. To czas refleksji i 
zadumy nad losami Ojczy-
zny, która po 123 latach 
odzyskała wolność. Aby 
uczcić tą jakże ważną w 
historii Polski datę, w nie-
dzielę 9 listopada w gmi-
nie Grodzisko Dolne od-
były się z tej okazji patrio-
tyczne uroczystości.

Niepodległościowe uroczy-
stości w naszej gminie mają 
trzy stałe punkty: złożenie 
wieńców i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem „Żywią i Bro-

nią” w Grodzisku Miastecz-
ku, przemarsz na grodziski 
cmentarz pod obelisk oraz 
Msza w parafialnym koście-
le.
W przemarszach uczestni-
czyły delegacje ze wszyst-
kich środowisk w gminie – 
od społeczności szkolnej i 
strażackiej, po władze gmin-
ne, powiatowe i wojewódz-
kie. Uroczysty charakter wy-
darzenia nadała grodziska 
Orkiestra Dęta pod batutą 
Jakuba Magonia.
W kościele obchodom Świę-
ta Niepodległości towarzy-
szyła muzyka i śpiew w wy-

konaniu uczniów z Zespo-
łu Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji, którzy pod okiem na-
uczycieli przygotowali opra-
wę poetycko – muzyczną.

Po głównych uroczysto-
ściach delegacja gminna 
udała się pod „Krzyż Grun-
waldu” w Grodzisku Dolnym 
oraz na tzw. Dziurówkę w 
Opaleniskach, gdzie oddano 
cześć lokalnym bohaterom.

MH

W DOWÓD PAMIĘCI O 
BOHATERACH Z TAMTYCH LAT
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Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Bo-
guchwale zaprasza na 
bezpłatne szkolenia uzu-
pełniające z zakresu sto-
sowania środków ochrony 
roślin z uwzględnieniem 
zasad integrowanej ochro-
ny. Na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne szkolenia 
uzupełniające odbędą się 
w terminach 16 stycznia i 
22 kwietnia 2015r.

Uczestnikami szkoleń mogą 
być osoby zainteresowa-
ne zakupem i stosowaniem 
środków ochrony roślin, któ-
re:
• posiadają zaświadcze-

nie o ukończeniu szko-
lenia na podstawie prze-
pisów dotychczasowych 

w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwa-
czy lub

• zaświadczenie wydane 
przez szkołę ponadgim-
nazjalną lub szkołę wyż-
szą stwierdzające, że w 
dokumentacji przebie-
gu nauczania tej oso-
by zostały uwzględnione 
wszystkie zagadnienia 
ujęte w programie szko-
lenia w danym zakresie.

Wszystkie szkolenia koń-
czą się egzaminem, a 
uczestnicy otrzymują za-
świadczenie uprawniają-
ce do zakupu i stosowania 
środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy 
ważne 5 lat !!!
Nabór na szkolenie trwa od 

listopada br. i prowadzi je: 
Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Leżaj-
sku ul. Mickiewicza 1, tel. 17 
2421797 lub kontakt z do-

radcą, Renatą Mazurek tel. 
723 977 403.

PZDR Leżajsk

BEZPŁATNY KURS 
CHEMIZACYJNY

Z końcem października br. 
oddano do użytku drogi 
poscaleniowe - dojazdo-
we do gruntów rolnych z 
utwardzonymi nawierzch-
niami w sołectwach Gro-
dzisko Górne i Wólka Gro-
dziska.

W miejscowości Grodzi-
sko Górne do użytku odda-
no 1660 mb dróg rolniczych, 
utwardzonych tłuczniem ka-
miennym, 4 szt przepustów 
rurowych i 600 mb rowów 
odwadniających. 
Podobny zakres prac wy-
konano na obiekcie Wólka 
Grodziska, gdzie do użyt-
ku oddano utwardzoną na-
wierzchnię drogi o długości 
1328 mb, przy której to dro-
dze na jej całej długości wy-
konano jednostronny rów 
odwadniający oraz 7 prze-
pustów. 
W sumie za sprawą Zarzą-
du Województwa Podkar-

packiego do naszej gminy w 
br. trafiła kwota w wysokości 
320 tys. zł. Z kwoty tej 192 
078,28 zł przypadło na pra-
ce dla sołectwa Grodzisko 
Górne, a pozostałe środki 
w wysokości ponad 127 tys. 
zł pochłonęły prace w so-
łectwie Wólka Grodziska. W 
br. w wyniku postępowania 
przetargowego wykonawcą 
powyższych prac została fir-

ma DIG-POL z Łowiska.
Trzeba stwierdzić, że przy-
znawane środki wykorzy-
stywane są maksymalnie w 
obu sołectwach. Wykonaw-
cy, którzy do tej pory wygry-
wali przetargi i realizowa-
li zakres zaplanowanych ro-
bót z powierzonych zadań 
wywiązywali się właściwie.
W latach 2011-2014 na za-
gospodarowanie poscale-

niowe do Grodziska Gór-
nego trafiło niemal 780 tys. 
zł, za które powstało pra-
wie 6 kilometrów dróg z na-
wierzchnią utwardzoną. Z 
kolei sołectwo Wólka Gro-
dziska otrzymało ponad 423 
tys. zł i za tę kwotę wykona-
no niemal 4 kilometry dróg.

KS

PRACE POSCALENIOWE W WÓLCE 
GRODZISKIEJ I GRODZISKU GÓRNYM
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Mikołajki to uroczystość, 
która wprowadza wszyst-
kich w świąteczną, bożo-
narodzeniową atmosfe-
rę: dzieci czekają na przyj-
ście Mikołaja i prezenty, a 
dorośli wspominają dzie-
ciństwo. Jest to szczegól-
nie uroczy i sympatycz-
ny dzień obchodzony na 
cześć wspaniałego czło-
wieka - Świętego Mikołaja. 

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Grodzisku Dolnym zro-
biła prezent dzieciom i zor-
ganizowała Mikołajki w bi-
bliotece. Impreza odbyła się 
trochę wcześniej – 5 grud-
nia. W swoich nowych pro-
gach gościliśmy dzieci z ca-
łej gminy.
Na początek uczestnicy z 
wielką uwagą wysłuchali le-
gendy o małym chłopcu, któ-
ry postanowił pomagać bied-
nym dzieciom, czyli o Bisku-
pie Mikołaju. W oczekiwaniu 
na Gościa dzieci wzniosły 
okrzyk: „Mikołaju, Mikołaju, 
Chodź tu do nas z prezenta-
mi”. Gdy zabrzmiały dźwię-
ki dzwonka obwieszczające 
nadchodzącego Mikołaja, u 
dzieci pojawił się niepokój.  
Św. Mikołaj przybył do swo-
ich najmłodszych czytelni-
ków w Grodzisku  z workiem 

pełnym prezentów. Jednak 
na upominki dzieci musiały 
trochę poczekać. Aby trady-
cji stało się zadość, było gło-
śne czytanie. Dzieciaki wy-
słuchały bajek: Gwiazdkowa 
noc, Podarunek dla Mikoła-
ja, W noc Wigilijną oraz Mi-
kołajkowe bajeczki w prze-
pięknej interpretacji nasze-
go gościa.
Podczas imprezy nie mogło 
zabraknąć kolędowania. Na-
stępnie Mikołaj hojnie roz-
dawał prezenty, a na twa-
rzach dzieci natychmiast po-
jawił się promienny uśmiech. 
Uwieńczeniem spotkania 
było wspólnie zrobione zdję-
cie z tym wyjątkowo lubia-

nym przez wszystkich świę-
tym. Uczestnicy rozeszli się 
do domów w doskonałych 
humorach i z głęboką na-
dzieją na ponowne mikołaj-

kowe spotkanie za rok.
Dziękujemy Panu Ryszardo-
wi za pomoc w zorganizowa-
niu uroczystego wieczoru.

HL

MIKOŁAJ W NOWEJ 
BIBLIOTECE

W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym od niedawna dostęp-
na jest seria „Duże Litery”, 
wydawana przez Wydaw-
nictwo Prószyński i s-ka. 

„Duże Litery” to specjalne 
wydania książek dla tych, 
którzy chcą dać odpocząć 
oczom. Dzięki dużemu for-
matowi (16x23,5cm) są to 
pozycje wyjątkowe, druko-

wane niespotykaną w więk-
szości książek dużą i bardzo 
czytelną czcionką. Seria ta 
przeznaczona jest dla czy-
telników mających proble-
my ze wzrokiem – dla osób 
starszych, z wadami wzro-
ku i chorych, których męczy 
czytanie książek drukowa-
nych najczęściej spotykaną 
czcionką.

AK

„DUŻE LITERY” 
W BIBLIOTECE
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Rzeszów przyciąga wie-
lu artystów i to w różnych 
dziedzinach. Wśród całej 
tej plejady współczesnych 
gwiazd i idoli niemałą rolę 
odgrywają też muzycy lu-
dowi, nosiciele dawnych 
brzmień i rytmów wydo-
bywanych dzięki tradycyj-
nym ludowym instrumen-
tom. W całej tej grupie lu-
dowych instrumentów 
szczególne miejsce zaj-
mują cymbały.

Cymbały przywędrowały do 
południowo-wschodniej Pol-
ski z kręgu karpackiego i na 
stałe zadomowiły się pra-
wie we wszystkich kapelach 
naszego regionu. Wprowa-
dzenie ich do składu kape-
li wzmocniło harmoniczno-
rytmiczną rolę sekundzi-
sty i basisty oraz wzbogaci-
ło charakterystyczną orna-
mentację linii melodycznej 
instrumentu prowadzącego. 
Dzięki mistrzowskiemu opa-
nowaniu techniki grania wie-
lu cymbalistów zasłynęło z 
solowych popisów, nadając 
tworzonym melodiom orygi-
nalne brzmienie.
Organizowany w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rze-
szowie Konkurs Cymbali-
stów ma na celu zaprezen-
towanie żywej tradycji gry 
na cymbałach oraz jej doku-
mentację.
W tym roku do konkursu 
stanęły 22 osoby. Nadmie-
nić należy, iż konkurs odby-
wa się w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci od 6-14 
lat, młodzież 15-30 lat oraz 
dorośli powyżej 30 lat.
Wcześniej do konkursu sta-
wał zawsze śp. Edward Mar-
kocki ze swym uczniem Mi-
chałem Rydzikiem. Dzisiaj to 
Michał jest mistrzem i ma już 
swoich uczniów, a mianowi-
cie dwie najmłodsze siostry: 
9-letnią Anię oraz 11-letnią 
Olę. I to właśnie one wy-

startowały w tym roku z bra-
tem w konkursie. Wszystkie 
dzieci w wieku 6-14 lat otrzy-
mały nagrody rzeczowe. Na-
tomiast najlepsi cymbaliści 
wskazani przez Komisję Ar-
tystyczną otrzymali nagro-
dy pieniężne. Michał zna-
lazł się w czołówce zajmu-
jąc II miejsce. Komisja oce-
niając wzięła pod uwagę do-
bór repertuaru oraz sposób i 
poziom wykonania prezen-
towanych utworów.
Cieszy fakt, iż młody cym-
balista zajął tak wysoką lo-
katę wśród 10-ciu najlep-
szych cymbalistów z Polski. 
Składamy mu z tego powo-
du serdeczne gratulacje i ży-
czymy dalszych sukcesów.

M.Burda-Król

CYMBALIŚCI ZAGRALI W 
RZESZOWIE JUŻ 33 RAZY
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Święta tuż, tuż, a co za tym 
idzie przygotowania bo-
żonarodzeniowe czas za-
cząć. W Środowiskowych 
Domach Samopomocy w 
Laszczynach i Zmysłów-
ce oraz Ośrodku Rewali-
dacyjnym w Laszczynach 
takie przygotowania już 
trwają.

Dla uczestników ŚDS czas 
wykonywania ozdób cho-
inkowych, kartek świątecz-
nych, stroików czy szopek 
betlejemskich to możliwość 
pogłębienia wiedzy o trady-
cjach związanych ze Święta-
mi Bożego Narodzenia, czas 
na refleksję, skupienie i wy-

ciszenie się.
W związku z otrzymaniem 
zaproszenia na „Konkurs na 
najładniejszą kartkę o tema-
tyce świątecznej’’ organizo-
wany przez ŚDS w Cergo-
wej koło Dukli, uczestnicy z 
wielkim zapałem wykonywa-
li kartki świąteczne.
Natomiast w związku z za-
proszeniem na XXII Woje-
wódzki Konkurs Plastyczny 
,,Szopka betlejemska’’ or-
ganizowany przez Miejsko- 
Gminny Dom Kultury im. F. 
Kotuli w Głogowie Małopol-
skim podopieczni obu placó-
wek pracowali nad wykona-
niem szopek różnymi tech-
nikami:

• szopki przestrzenne- 
wykonane z drewna

• szopki płaskie – wypala-
ne na sklejce

• szopki z odlewów gip-
sowych- malowane far-
bami.

Mamy nadzieję, że niezależ-

nie od wyników konkursów 
zaangażowanie uczestni-
ków w wykonanie prac przy-
czyni się do głębszego po-
znania i kultywowania trady-
cji świątecznych, a poprzez 
zastosowanie różnych tech-
nik plastycznych rozbudze-
nie wyobraźni twórczej.
Ostatnie tygodnie listopada 
i początek grudnia, to „czas 
żniw” również dla Ośrod-
ka Rewalidacyjno - Wycho-
wawczego w Laszczynach.
Dekoracje i kartki świątecz-
ne tworzone są ręcznie z 
papieru, tasiemek, ceki-
nów, ozdobnych motywów, 
kleju oraz różnych materia-
łów naturalnych. Efekty pra-
cy są niezwykłe, ponieważ 
każda praca jest oryginalna 
i niepowtarzalna. Wykonane 
kartki i ozdoby zostaną prze-
kazane darczyńcom wspie-
rającym ośrodek.

RP

BY ŚWIĘTA BYŁY 
PIĘKNE
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Kto nie lubi dostawać pre-
zentów i upominków od 
Świętego Mikołaja? Chy-
ba nie ma takiej osoby, czy 
to dużej czy małej. Dlatego 
wszyscy z utęsknieniem 
wypatrują daty 6 grudnia, 
kiedy to Mikołaj przycho-
dzi głównie do najmłod-
szych i przynosi prezenty.

Również w Ośrodku Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym za-
gościł Mikołaj - już w śro-
dę 3 grudnia. Mikołaj przy-
był w towarzystwie swego 
asystenta Wodzireja, który 
przez 2 godziny bawił i roz-
weselał dzieci. Kolorowe re-
flektory, biały dym, barwne 

błyski i rozrywkowa muzy-
ka zachęcały wszystkich do 
tanecznych pląsów. Dwugo-
dzinne gry, zabawy i konkur-
sy muzyczne bez przerwy 
wcale nie zmęczyły małych 
tancerzy. Czujnym okiem 
nad wszystkim czuwał Pan 
Wodzirej, który poprosił ma-
luchy by przywołały Święte-
go Mikołaja. Ten pokonaw-
szy niemałą drogę, zjawił się 
w końcu z pełnymi worami 
upominków.
Dzieci bardzo ciepło przywi-
tały naszego Gościa i zatań-
czyły z nim w kółeczko, póź-
niej zaś Mikołaj zasiadł na 
honorowym miejscu. Dzie-
ci zadedykowały Mikołajowi 

niespodzianki w postaci spe-
cjalnych wykonań piosenek 
o Mikołaju. Kiedy wybrańcy 
pochwalili się swymi umie-
jętnościami przyszła pora 
na nagrodę. Mikołaj wrę-
czył prezenty – niespodzian-

ki. Na zakończenie wszyscy 
uwiecznili to miłe spotkanie 
pamiątkowym zdjęciem.

Małgorzata Burda-Król

PIERWSZE SPOTKANIA 
Z MIKOŁAJEM
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Miesiąc listopad to czas 
zadumy i refleksji, ale też  
ostatkowych spotkań i 
hucznych zabaw przed 
okresem adwentowym. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom swoich podopiecz-
nych, z okazji Andrzejek gru-

pa uczestników Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Zmysłówce wybrała się do 
ORW Laszczyny.
Dzięki uprzejmości Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w Gro-
dzisku Dolnym podopiecz-
ni mieli okazję uczestniczyć 

we wspólnej zabawie ta-
necznej.
Wieczór andrzejkowy za-
wsze dostarcza uczestni-
kom wiele niezapomnianych 
chwil oraz staje się doskona-
łą okazją do integracji z lo-
kalnym środowiskiem osób 
niepełnosprawnych.
Oprócz tańców i zabaw mu-
zycznych odbywały się róż-
norodne konkursy związane 

z tym szczególnym dniem.
Przygotowany został rów-
nież poczęstunek.
Spotkanie było także dosko-
nałą okazją do wymiany do-
świadczeń oraz zacieśnie-
nia więzi pomiędzy placów-
kami działającymi na terenie 
gminy.

RP

ANDRZEJKOWA 
INTEGRACJA

„Święta Katarzyna klucze 
pogubiła, Święty Andrzej 
znalazł – zamknął skrzyp-
ce zaraz” - to dawne przy-
słowie oddaje w całej peł-
ni nadchodzący niebawem 
czas Adwentu, czyli ocze-
kiwania na przyjście Chry-
stusa. 

Zgodnie z tradycją to czas 
wolny od zabaw i uciech do-
czesnego świata, czas poko-
ry i zastanowienia. Dlatego 
w polskiej kulturze i obycza-
jowości Andrzejki są ostat-
nią zabawą przed okresem 
Bożego Narodzenia, kiedy 
to począwszy od Szczepa-
na, aż do Tłustego Czwartku 
trwa karnawał, co z języka 
łacińskiego oznacza okres 
zimowych bali, maskarad, 
pochodów i zabaw.
Zatem wszyscy – duzi i 
mali – korzystają z ostatnich 
chwil, by rzucić się w wir za-
bawy, a Andrzejki są ku temu 

najlepszą okazją. Andrzej-
ki oprócz tego pierwotnego 
znaczenia są również porą, 
kiedy czyni się różne zaba-
wowe wróżby i przepowied-
nie dla dziewcząt i chłopców 
na najbliższy rok.
Wierni tej tradycji pracowni-
cy Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym zorganizo-
wali dla swoich podopiecz-
nych andrzejkowy wieczór 
zabaw.
Wszystkie dzieci bawiły się 
w rytmie muzycznych prze-
bojów. Nie zabrakło przy tym 
zabaw takich jak: „kaczusz-
ki”, „pociąg”, czy typowo an-
drzejkowych:  lanie wosku 
na wodę, czy wyprowadza-
nie butów za drzwi.
Wszyscy uczestnicy zaba-
wy mieli przy tym wiele ucie-
chy i nie obeszło się bez róż-
nych komentarzy. W każdym 
razie czas spędzony na za-
bawie we wtorkowe popołu-
dnie i wieczór 25 listopada 
dostarczył dzieciom, jak i ro-
dzicom, wiele rozrywki, ra-
dości i dobrej grupowej za-
bawy.

OK

WIECZÓR ZABAW I WRÓŻB 
W OŚRODKU KULTURY
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W czwartek, 6 listopada 
2014 roku w Łańcucie od-
był się Festiwal Piosen-
ki Maryjnej i Patriotycznej 
Osób Niepełnosprawnych. 

Organizatorami imprezy 
była Parafia św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w 
Łańcucie, Siostry Serafitki z 
Łańcuta i Katecheci Specjal-
nego Ośrodka Szkolno- Wy-
chowawczego Nr 1 w Prze-
myślu. Patronką festiwa-
lu była bł. Matka Małgorza-
ta Łucja Szewczyk, która z 
pewnością uśmiechała się, 
patrząc z nieba, jak chorzy 
i niepełnosprawni, którym 
tak ciężko żyć we współ-
czesnym świecie, wchodzą 
do pięknych pałacowych 
wnętrz.
Festiwal rozpoczął się mszą 
świętą pod przewodnic-
twem J.E. ks. bp-a Stani-
sława Jamrozka w koście-
le farnym. Po Eucharystii 
wszyscy uczestnicy i zabra-
ni goście udali się do budyn-
ku dawnego Kasyna Urzęd-
niczego Muzeum - Zamku, 
gdzie odbyły się występy. Po 
oficjalnych powitaniach roz-
poczęła się część artystycz-
na, którą poprowadzili człon-
kowie zespołu Fioretti. 
Mogliśmy wysłuchać po 
dwie pieśni - jedną Maryjną, 
a drugą patriotyczną - przy-

gotowane przez uczestni-
ków i ich opiekunów. Na 
scenie łącznie wystąpiło 18 
zespołów z ośrodków zaj-
mujących się problemami 
osób z niepełnosprawnością 
z terenu podkarpacia i oko-
lic. Ponadto wszyscy arty-
ści przyciągali wzrok swoimi 
strojami, które przedstawiały 
świętych i błogosławionych.
Możemy się pochwalić, że 

z naszej gminy wystąpiły aż 
dwa zespoły artystów. ŚDS 
z Laszczyn reprezentowa-
ła grupa w składzie: Wio-
letta Mścisz jako św. Mat-
ka Teresa, Stanisław Usow-
ski – św. Franciszek z Asy-
żu, Zbigniew Markocki – św. 
Stanisław Kostka, Sławomir 
Dobrowolski – św. brat Al-
bert Chmielowski oraz Aneta 
Cioch - bł. Karolina Kuzków-

na. Zespół zaśpiewał utwo-
ry pt. „My pierwsza brygada” 
oraz „Wśród tylu dróg”.
Natomiast ŚDS z Podlesia 
reprezentowało dwóch soli-
stów: Paweł Szal – św. Do-
minik Savio oraz Kamil Pra-
coń – św. Jan Paweł II oraz 
chórek w składzie: Agata 
Niemczyk – bł. s. Celestyna 
Faron, Józef Kołcz - biskup 
św. Mikołaj, Kamil Wojnar – 
św. Maksymilian Kolbe i Mie-
czysław Dec/Wiesław Krów-
ka – biskup św. Stanisław. 
Zaśpiewali oni pieśni „Ojczy-
zno ma” i „Ave Maryja”.
Na zakończenie festiwalu 
wszystkie grupy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i upo-
minki. Ponadto mieliśmy 
możliwość zwiedzić Mu-
zeum – Zamek w Łańcucie 
wraz z przewodnikiem.
Dla naszych podopiecznych 
sam występ był wielkim wy-
różnieniem i docenieniem 
ich wielkiej pracy włożonej w 
przygotowania. 

Dla wielu z nich muzyka jest 
tym, co choć na chwilę po-
zwala im zapomnieć o ich 
problemach i trudach dnia 
codziennego.
Składamy serdeczne Bóg 
zapłać dla proboszcza z 
Wólki Grodziskiej ks. Stani-
sława Kulikowskiego, siostry 
Marii Szlek oraz ojców ber-
nardynów z Leżajska, za po-
moc w dobraniu i wypoży-
czeniu odpowiednich stro-
jów. 
Więcej zdjęć na stronie 
www.sdspodlesie.pl

Monika Maj

- AKTUALNOŚCI - 

MUZYKA I ŚPIEW… 
BEZ ŻADNYCH BARIER
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W dniu 31. 10. 2014r. w 
Ochronce Świętego Jó-
zefa w Grodzisku Dolnym 
miało miejsce wydarze-
nie wyjątkowe, takie, któ-
re chwyciłoby za serce 
każdego – małego, duże-
go, młodszego, starszego. 
Wydarzeniem tym był Bal 
Wszystkich Świętych po-
łączony z pasowaniem na 
przedszkolaka. 

Tego dnia wszyscy czuli się 
jak w niebie. Dzieci, siostry 
i panie ubrane były na biało 
i niebiesko. Sala przedszkol-
na natomiast przystrojona w 
wizerunki świętych wykona-
ne przez dzieci. 

Korzystając z uroczystego 
charakteru dzień rozpoczę-
to pasowaniem na przed-
szkolaka dzieci młodszych, 
a na starszaka dzieci star-
szych. Przedszkolaki ubra-
ne w specjalne birety i togi 
wypowiedziały tekst przy-
sięgi oraz wykonały krótkie 
pokazy słowno – muzycz-
ne. Następnie siostra dyrek-
tor dużą kolorową kredką 
mianowała każde dziecko z 
osobna przedszkolakiem lub 
starszakiem i wręczała upo-
minki. 
Bal natomiast rozpoczął się 
od wspólnej modlitwy w ka-
plicy przedszkolnej i zaśpie-
waniem piosenek „Taki duży, 

taki mały może świętym być” 
oraz „Gdy wszyscy święci 
idą do nieba”. Wspólne tań-
ce - pokazywańce w wielkim 
kole, śpiewanie poznanych 
wcześniej piosenek, pociąg, 
tańce w parach oraz zawo-
dy w skokach aniołków po 
chmurkach sprawiły wiele 
radości. 
Dzieci fantastycznie wcie-
lały się też w postaci świę-
tych wykonując poszcze-
gólne zadania. Milenka, tak 
jak Matka Boża malutkiego 
Pana Jezusa, ułożyła do snu 
lalę, a Bogdan wzorem św. 
Filipa rozweselił kolegów i 
koleżanki. Mikołaj z kolei z 
błyskawicznym tempie uło-
żył puzzle z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II. 
Jednak najwięcej emocji 
wzbudzały różnokolorowe 
balony z imionami dzieci. 

Napełnione helem unosiły 
się  w sali nad głowami dzie-
ci. Kulminacyjnym momen-
tem balu było wyjście na po-
dwórko przedszkolne i wy-
puszczenie – każdy swoje-
go balonika do świętych pa-
tronów w niebie. Dzieci nie 
mogły oderwać wzroku od 
zmniejszających się z każ-
dą chwilą baloników i mó-
wiły jedno przez drugie „mój 
już chyba doleciał do nieba”, 
„pa pa baloniku”. 
Po skończonej zabawie 
przedszkolaki wracały do 
domu w świetnych nastro-
jach dzieląc się wrażeniami 
z rodzicami, dziadkami, ro-
dzeństwem. A my pielęgnuj-
my nasze polskie, piękne 
tradycje i zwyczaje, bo kul-
tywowane dostarczać nam 
będą wielu niezapomnia-
nych chwil.  KK

BAL WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH
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W czwartek 20 listopa-
da 2014 roku w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym odbyły się elimina-
cje rejonowe Konkursu                                            
„Literatura i dzieci. Cza-
sem słońce, czasem 
deszcz”. 

Przedmiotem konkursu była 
twórczość znaczących i wy-
bitnych autorów, którzy w 
swoich utworach porusza-
ją tematykę związaną z ha-
słem przewodnim aktualnej 
edycji „Czasem słońce, cza-
sem deszcz”. Eliminacje re-
jonowe poprzedził konkurs 
gminny. 
Tegoroczna tematyka doty-
czyła wszystkiego, co pięk-
ne i radosne, a także sza-
re i smutne w naszym życiu. 
Prezentowane utwory lite-
rackie poruszały w swej tre-
ści różnorodność nastrojów i 
przeżyć dzieci.
W eliminacjach rejonowych 
udział wzięli uczniowie re-

prezentujący Szkoły Podsta-
wowe i Ośrodki Kultury Po-
wiatu Leżajskiego i Powia-
tu Łańcuckiego. Wykonaw-
cy oceniani byli w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: grupa 
młodsza – klasy I – III i grupa 
starsza – klasy IV – VI.
Do finału wojewódzkiego 
jury zakwalifikowało laure-
atów I miejsc we wszystkich 
kategoriach. 
Oczekiwanie na werdykt jury 
umilił koncert gry na cymba-
łach Ani, Oli i Michała Rydzi-
ków, którzy przygotowują się 
do występu na XXXIII Spo-
tkaniach Cymbalistów, jakie 
odbędą się 6 grudnia w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie.
Ośrodek Kultury składa 
serdeczne podziękowanie 
Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Grodzi-
sku Dolnym za poczęstunek 
dla wszystkich uczestników 
tego Konkursu.

OK

CZASEM SŁOŃCE, 
CZASEM DESZCZ WYNIKI KONKURSU 

PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Kategoria recytacja
grupa młodsza
-  I miejsce – Julia Staroń z SP w Brzyskiej Woli – „Szły raz 
myszy” Dorota Gellner
-  I miejsce – Magdalena Kozioł z SP Nr 1 w Leżajsku – „O 
radości, o smutku i o innych ważnych sprawach”  Marta 
Berowska
-  II miejsce – Amelia Wojtyna z SP Chodaczowie – 
„Słońce” Małgorzata Szyszko
-  III miejsce – Karolina Zastawny z SP Nr 3 w Leżajsku – 
„Na dzień dobry” Czesław Miłosz
-  Wyróżnienie – Karolina Leja z SP Nr 2 w Żołyni – „Zły 
humorek” Dorota Gellner

grupa starsza
-  I miejsce – Małgorzata Malita z SP Nr 1 w Leżajsku – 
„Ania z Zielonego Wzgórza” (frag.) L. M. Montgomery
-  I miejsce – Mikołaj Kusy z SP w Dąbrowicy – „Dal”     
Hanna Januszewska
-  III miejsce – Monika Golenia z SP Nr 1 w Leżajsku – 
„Chłopcy z Placu Broni” (frag.) Ferenc Molnar
-  Wyróżnienie – Wiktoria Gdańska z ZS w Grodzisku 
Dolnym – „Ania z Zielonego Wzgórza” (frag.) L. M. 
Montgomery
-  Wyróżnienie – Patryk Dzierga z ZS w Grodzisku Dol-
nym – „Drzewo” Danuta Wawiłow
-  Wyróżnienie – Amelia Grabarz z SP Nr 1 w Leżajsku – 
„Lwy” Hanna Januszewska

Kategoria piosenka
grupa młodsza
-  I miejsce – Grupa wokalna „Pod schodami” z SP Nr 2     
w Leżajsku – „Sierpień” Jarosław Iwaszkiewicz
-  I miejsce – Dominika Socha z SP w Brzyskiej Woli – 
„Piosenka drewnianych lalek”
-  II miejsce – Tomasz Wnuk z SP w Brzyskiej Woli –     
„Czekoladowe ach”
-  III miejsce – Joanna Kozyra z SP Nr 1 w Leżajsku – 
„Moja deszczowa piosenka” Roman Romańczuk

grupa starsza
-  I miejsce – Kamil Kotulski z SP w Brzyskiej Woli – „Małe 
tęsknoty” aranż. Marzena Kycia
-  II miejsce – Karol Błoński z SP w Dąbrowicy – „Pięknie 
żyć” Ryszard Rynkowski
-  Wyróżnienie – Aneta Burszta z ZS w Grodzisku       
Dolnym - „Taniec w deszczu” Henryk Hampel

Kategoria inscenizacja
grupa młodsza
-  I miejsce – Grupa teatralna z SP w Brzyskiej Woli – 
„Spotkanie w cukierni” Lidia Bajkowska

grupa starsza
-  II miejsce – Grupa teatralna z SP w Brzyskiej Woli –       
„W królestwie surowca wtórnego” Anna Góra
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Chyba nie trzeba przeko-
nywać żadnego kierow-
cy, że jazda samocho-
dem w zimie wymaga du-
żej rozwagi i umiejętności. 
Oto kilka cennych wska-
zówek, na które powinni-
śmy zwrócić uwagę pod-
czas jazdy.

Śnieg na dachu samocho-
du stanowi zagrożenie dla 
kierowcy i kierujących in-
nymi autami. W czasie jaz-
dy warstwa śniegu może 
zostać zdmuchnięta prosto 
na przednią szybę pojazdu 
znajdującego się za nami 
lub też pokrywa śniegu przy 
hamowaniu może zsunąć 
się nam na przednią szy-
bę, całkowicie ograniczając 
widoczność. W takiej sytu-
acji kierowca może gwałtow-
nie zahamować lub też od-
ruchowo wykonać inny nie-
spodziewany manewr, po-
wodując zagrożenie na dro-
dze. Warto zaopatrzyć się 
też w specjalny płyn do od-
mrażania i czyszczenia wy-
cieraczek, a przed rozpo-
częciem jazdy należy rów-
nież sprawdzić, czy wycie-
raczki nie przymarzły do 
szyby. Niezwykle ważne jest 
oczywiście, żeby wycieracz-
ki były w dobrym stanie, po-
nieważ zimą będą wyjątko-

wo często używane. Nie za-
pomnijmy też o zakupie od-
powiedniego do  warunków 
atmosferycznych płynu do 
spryskiwaczy.
Ważnym niezbędnikiem 
każdego samochodu jest też 
skrobaczka i szczotka. W 
okresie zimowym należy za-
wsze mieć w zapasie kilka 
minut na dokładne oczysz-
czenie samochodu ze śnie-
gu i lodu. Pozostawienie 
warstwy śniegu na światłach 
zmniejsza odległość, z ja-
kiej są zauważalne, a nie-
usunięcie śniegu z lusterek, 
czy szyb, może drastycznie 
ograniczyć widoczność. 
Dolej odpowiednią ilość pły-
nu niezamarzającego do 
chłodnicy. Zabezpieczy to 
samochód przed zamarza-
niem i korozją. Sprawdź, czy 
akumulator jest dostatecz-
nie naładowany do urucho-
mienia silnika w niskich tem-
peraturach. Sprawdź układ 
hamulcowy. Przyczyną nie-
prawidłowo działających ha-
mulców może być ściąga-
nie pojazdu na jedną stro-
nę podczas hamowania. Za-
dbaj o to, aby w wyposaże-
niu awaryjnym pojazdu za-
wsze znajdowały się: latar-
ka, piasek lub sól oraz skro-
baczka do szyb. Sprawdź 
system ogrzewania tylnej 

szyby i pojazdu, zapewnia-
jący komfortową jazdę i usu-
wający lód. Wymiana ole-
ju na zimowy zapewni ła-
twiejsze uruchamianie silni-
ka. Zastosuj niezamarzają-
cy płyn do przedniej szyby. 
Razem ze sprawnymi wycie-
raczkami utrzyma ją w nale-
żytej czystości.
Zachowaj kontrolę nad po-
jazdem. Unikaj nagłych ru-
chów, dzięki temu ograni-
czysz możliwość wpadnię-
cia w poślizg. Jeżeli twój po-
jazd jest wyposażony w sys-
tem ABS, hamowanie bę-
dzie bezpieczniejsze.
Myśl z wyprzedzeniem. 
Przeznacz więcej czasu na 
dotarcie do celu. Utrzymuj 
podwójną, bezpieczną odle-
głość między Twoim pojaz-
dem, a pojazdem jadącym 
przed Tobą. Dzięki temu bę-
dziesz mieć wystarczająco 
dużo czasu na manewr w 
sytuacji zagrożenia. Utrzy-
muj pojazd w należytej czy-
stości. Zachowuj odpowied-
nią prędkość na mostach i 
estakadach. Lód gromadzi 
się na nich znacznie szyb-
ciej niż na innych nawierzch-
niach. Dostrzegaj i bądź do-
strzegalny. Pamiętaj o włą-
czonych światłach i czystych 
szybach. W razie unierucho-
mienia pojazdu na lodzie lub 
w śniegu nie dodawaj gazu, 
ale usuń śnieg znajdujący 
się wokół opon i powoli ru-
szaj do przodu i do tyłu.

Przewiduj warunki jazdy te-
renowej zimą. Gruba war-
stwa śniegu może przykry-
wać pniaki, skały, kłody i 
zlodowaciałe odcinki drogi. 
Śnieg na początku zimy jest 
łatwiejszy do pokonania niż 
śnieg padający w później-
szym okresie. Powoduje on 
powstawanie twardej powło-
ki, która może być przyczy-
ną wielu poważnych proble-
mów.
Pamiętaj o niebezpieczeń-
stwie związanym ze śnie-
giem zbierającym się pod 
podwoziem pojazdu pod-
czas jazdy terenowej. Śnieg 
może być przyczyną zamar-
znięcia silnika nawet pod-
czas jego pracy. Usuwanie 
śniegu przymarzniętego do 
spodu pojazdu może dopro-
wadzić do uszkodzenia pod-
wozia. Zatem jak najczęściej 
usuwaj śnieg z przestrzeni 
wokół silnika. Zwracaj także 
uwagę na temperaturę oleju 
i płynu w przekładni biegów 
oraz temperaturę pozosta-
łych płynów. Uważaj na ka-
wałki lodu i zamarzniętego 
śniegu, które dostają się pod 
podwozie i powodują uszko-
dzenia w przewodach ha-
mulcowych. Podczas prze-
jeżdżania przez płytką wodę 
zwracaj uwagę na krę. Sta-
raj się nie wyłączać silnika.

Zbigniew Gdański

PRZYGOTUJ SAMOCHÓD 
NA ZIMĘ
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Małgorzata Warda, „Miasto 
z lodu”, Prószyński i S-ka 
2014

Agata ma trzynaście lat i 
prawie nie zna Teresy, swo-
jej matki, kiedy ta zabiera ją 
w podróż po Polsce. Osie-
dlają się w niedużym gór-
skim mieście, gdzie próbu-
ją na nowo nawiązać więź. 
Piękna, samotna kobieta, 
od pierwszej chwili wzbu-
dza ogromne zainteresowa-

nie mężczyzn, wolnych i żo-
natych. Dwie „obce” szybko 
stają się głównym tematem 
plotek. W miarę upływu cza-
su niechęć, a nawet wrogość 
ludzi z miasteczka rośnie. 
Pewnego ranka Agata zo-
staje znaleziona w górach, 
w stanie krytycznym. Nie 
wiadomo, co się dziewczyn-
ce stało. Lekarze walczą o 
jej życie, policja i dzienni-
karze rozpoczynają docho-
dzenie. Z każdą chwilą ob-
jawiają się nieznane oblicza 
bohaterów dramatu: mat-
ki, dyrektorki szkoły, koleża-
nek, mieszkańców miastecz-
ka. Nowego znaczenia na-
bierają słowa „odpowiedzial-
ność” i „manipulacja”. Nie-
mym świadkiem wydarzeń 
jest pogrążona w śpiączce, 
nieprzytomna Agata. Catherine Ryan Hyde, 

„Dzień, który zmienił 
wszystko”, Jaguar 2014

Pewnego ranka Nathan 
McCane, bezdzietny męż-
czyzna w średnim wieku 
znalazł porzucone w lesie 
niemowlę. Marzeniem męż-
czyzny stało się adoptować 
chłopca, jednak los chciał 
inaczej... To babka dziecka 
uzyskała prawo opieki nad 

wnuczkiem. Nathan jednak 
wymógł na niej obietnicę - 
pewnego dnia kobieta przy-
prowadzi do niego dziecko, 
a wtedy on wyjaśni mu, kto 
go ocalił.
Piętnaście lat później owdo-
wiały Nathan znajduje porzu-
conego chłopca raz jeszcze 
- tym razem na własnym pro-
gu. Nat, bo tak go ochrzczo-
no, wyrósł na ponurego i nie-
dostępnego nastolatka i jego 
babka nie jest w stanie dłużej 
go znosić. Nathan zgadza 
się przejąć opiekę nad mło-
dzieńcem, wiedząc, że cze-
ka go ciężka walka o miłość 
i zaufanie. Nat boi się porzu-
cenia, a starszy mężczyzna 
zrobi wszystko, by udowod-
nić chłopakowi, że nigdy, ale 
to przenigdy nie usunie go 
ze swego życia. Nawet, jeśli 
przyjdzie mu zmierzyć się z 
demonami przeszłości.

Eva Weaver, „Lalki z getta”, 
Prószyński Media 2013

Żydowski chłopiec imie-
niem Mika, na początku 
wojny dziedziczy po dziad-
ku płaszcz, a wraz z nim 
kolekcję pacynek ukrytą w 
jego licznych kieszeniach. 
Lalki pozwalają mu choć 
przez chwilę zapomnieć 
o potwornościach wojny i 

pomóc zapomnieć innym. 
Talent Miki zostaje odkry-
ty przez niemieckiego żoł-
nierza, który zmusza go 
do rozpoczęcia podwójne-
go życia, walki o życie i ho-
nor. Chłopcu udaje się jed-
nak znaleźć nowe zastoso-
wanie dla lalkarskiego ta-
lentu i sekretnych kieszeni 
płaszcza.
Powieść opisuje też dru-
gie oblicze wojny widzia-
nej oczami niemieckiego 
żołnierza Maxa, który póź-
niej trafia do syberyjskiego 
gułagu. Łącznikiem między 
postaciami żydowskiego 
chłopca i hitlerowca staje 
się jedna z pacynek, która 
przekazywana z pokolenia 
na pokolenie symbolizuje 
trudne dziedzictwo wojny.

Agnieszka Nożyńska-De-
mianiuk, „Jaś i Pusia.     
W podróży”, Martel 2014

W świat mądrej zabawy ru-

szaj razem z nami! Baw 
się z Jasiem, Pusią - ma-
łymi misiami! Dowiedz się, 
co robią na wakacjach, w 
domu gdy w kuchni chcą 
mamie przy śniadaniu po-
móc. Odwiedź wraz z mi-
siami szpital i lekarza, bo 
chorować przecież każde-
mu się zdarza. W wesołym 
miasteczku, w zoo i w mał-
pim gaju przeżyj przygód 
wiele. Czuj się tam, jak w 
raju! W książeczce obraz-
ki zastępują słowa, spójrz 
więc na obrazek i... sprawa 
gotowa!

Marek A. Koprowski, 
„Żołnierze Wyklęci.                 
Przecież to dziecko ban-
dyty!”, Replika 2014

II wojna światowa nie skoń-
czyła się w 1945 – nie w 
Polsce, nie dla tych, którym 
sumienie nie pozwoliło zgo-
dzić się na wprowadzony 
po „wyzwoleniu” zbrodni-
czy ustrój. Ludzie Antonie-
go Żubryda, „Zapory” De-
kutowskiego czy „Warszy-
ca” nie złożyli broni, wciąż 

stawiając opór komuni-
stom. Wielu – zbyt wielu – 
przypłaciło to życiem.
„Żołnierze wyklęci. Prze-
cież to dziecko bandyty!”, 
to zbiór relacji tych człon-
ków Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego, Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość 

oraz innych podziemnych 
organizacji, którzy ocaleli, 
przeżyli wojnę i wyszli cało 
z ubeckich więzień czy ka-
towni. Wielu z nich otwar-
cie mówi, że to, że żyje, za-
wdzięcza wyłącznie szczę-
ściu.
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Listopad to miesiąc za-
dumy i refleksji nad upły-
wającym czasem i ludź-
mi, których już między 
nami nie ma, a byli dla nas    
ważni. 

11-go listopada przypada 
ważne dla wszystkich Pola-
ków święto – Święto Niepod-
ległości. W takim klimacie, w 
dniu 28 listopada w Szko-
le Podstawowej w Laszczy-
nach odbył się „Koncert je-
sienny”. Wystąpili w nim 
uczniowie z kółka muzycz-
nego prowadzonego przez 
panią Annę Wyszyńską w 
ramach projektu ,,Umiem-
rozumiem-potrafię”. 
Występ składał się z dwóch 
części: patriotycznej i jesien-
nej. Pierwsza z nich nawią-

zywała do obchodzonego 11 
listopada Święta Niepodle-
głości, a składały się na nią 
pieśni legionowe śpiewane 
w latach 1914-1918 przez 
legiony i inne formacje woj-
skowe. Autorów słów i me-
lodii wielu z nich nie znamy. 
Wszystkie były chętnie śpie-
wane przez Wojsko Polskie 
do czasu II wojny światowej. 
Koncert rozpoczął uczeń 

klasy II Jakub Trojnar pie-
śnią „Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj”, a pozostali ucznio-
wie zatańczyli do utworu. 
Następnie  w pieśni „Ułani, 
ułani”,  partie solowe brawu-
rowo zaśpiewały Anna Po-
taczała z kl. II i Aleksandra 

Krupa z kl. III.  Dalej mali ar-
tyści zaprezentowali instru-
mentację jednej z najbar-
dziej znanych pieśni legio-
nowych pt. „Marsz Pierwszej 
Brygady”. Wśród tańców na-
rodowych oprócz mazura 
dzieci wykonały suitę: „Ku-
jawiak-oberek”. W drugiej 
części znalazły się piosen-
ki o jesieni: „Jesienny ku-
jawiaczek”, „Pada deszcz” 
oraz „Jesień kołysanki gra”. 
Występ został nagrodzony 
gromkimi oklaskami. Auto-
rem aranżacji i choreogra-
fii do „Jesiennego koncertu” 
była pani Anna Wyszyńska. 
Czekamy na kolejne równie 
udane występy uczniów z 
kółka muzycznego w szko-
le Podstawowej w Laszczy-
nach.         Grażyna Pytel

JESIENNY 
KONCERT

Rada Rodziców wraz ze 
Stowarzyszeniem Rozwo-
ju Wsi Wólka Grodziska 
w okresie od 15.09.14r. do 
30.11.14r. realizowali ini-
cjatywę ,,Dziadek i wnu-
czek-zróbmy coś razem”. 
Inicjatywa została dofinan-
sowaną w kwocie 2 700zł, 
w ramach projektu ,,Aka-
demia Aktywnych Obywa-
teli - Podkarpackie Inicja-

tywy Lokalne” ze środków 
Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich.

Głównym założeniem było 
wspólne działanie dwóch 
pokoleń: Dziadków, Babć i 
Wnuków. Podczas warsz-
tatów informatycznych i fo-
tograficznych seniorzy po-
znali najbardziej potrzebne 
elementy rzeczywistości in-

ternetowej: otwieranie stron 
www, wyszukiwanie infor-
macji oraz obsługi poczty i 
skypa. Babcie chętnie zapo-
znały się z techniką robienia 
zdjęć i oglądania ich po zro-
bieniu w komputerze.
Na warsztatach kulinarnych 
dzieci z babciami piekły 
drożdżowe rogaliki, chleb, 

gotowały kapustę. Wszyst-
kich zainteresowała wysta-
wa zdjęć z konkursu foto-
graficznego ,,Babcie gotu-
ją-wnuki smakują”. 
Zajęcia były doskonałą oka-
zją do wspólnego gotowania 
i integracji między pokole-
niowej przy wspólnym stole.

B.S.

INTEGRACJA BABCI 
Z WNUKIEM

 
Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych 

Obywateli-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizwany jest w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej” 
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W listopadzie i grudniu 
w Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach odbyły się 
kolejne zajęcia warszta-
towe w ramach projek-
tu „Razem działamy, więc 
się rozwijamy”. Tym razem 
spotkano się, aby techniką 
haftu koralikowego i szy-
dełka tworzyć biżuterię i 
świąteczne ozdoby. 

Na zajęciach obecni byli 
mieszkańcy wsi Opaleniska, 
Podlesie i Zmysłówka. Przy-
szli nie tylko dorośli, ale rów-
nież dzieci, które świetnie 
radziły sobie z igłą i nitką, 
chociaż początkowo wszy-
scy mieli dużo obaw. Po-
wstały piękne wisiorki, któ-
re uczestnicy noszą z dumą, 
ponieważ włożyli w nie na-
prawdę dużo pracy. 
Kolejne spotkanie, tym ra-
zem z szydełkiem, odby-
ło się 4 grudnia 2014r. Pod-
czas trzech godzin inten-
sywnej pracy pod okiem p. 
Zofii Burda, powstały pięk-
ne ozdoby świąteczne. Pa-
nie ozdabiały bombki, wyko-
nywały aniołki i dzwoneczki 
na choinkę. 
Uczestnicy byli zróżnicowani 
pod względem umiejętności 
robienia na szydełku, ale na-
wet początkujący doskonale 
dawali sobie radę. Dla naj-
młodszych znalazła się ła-
twiejsza technika – bombka 
karczoch z kolorowych wstą-
żeczek. 
Następne, przedostatnie 
już spotkanie po świętach. 
Tym razem koraliki posłu-
żą do wykonania bransole-
tek. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich chętnych. In-
formacje można uzyskać 
pod nr tel. 17 243 60 11 oraz 
na profilu Facebook Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wiosek 
Opaleniska, Podlesie, Zmy-
słówka.

Projekt dofinansowano ze 
środków Programu „Działaj 
Lokalnie VIII” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Fundację Fun-
dusz Lokalny w Leżajsku.

Małgorzata Mach

HAFT KORALIKOWY I 
WARSZTATY SZYDEŁKOWE 
W OPALENISKACH
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Andrzejki to niezwykły i 
magiczny wieczór wróżb 
odprawianych w nocy z 29 
na 30 listopada, w wigilię 
świętego Andrzeja. Dzień 
ten przypada na końcu lub 
na początku roku liturgicz-
nego. Andrzejki są spe-
cjalną okazją do zorgani-
zowania ostatnich hucz-
nych zabaw przed rozpo-
czynającym się adwen-
tem. 

Niegdyś wróżby andrzejko-
we miały charakter wyłącz-
nie matrymonialny i prze-
znaczone były dla nieza-
mężnych dziewcząt. Począt-
kowo andrzejki traktowano 
bardzo poważnie, a wróż-
by odprawiano tylko indywi-
dualnie, w odosobnieniu. W 
czasach późniejszych przy-
brały formę zbiorową, orga-
nizowaną w grupach rówie-

śniczych panien na wyda-
niu, zaś współcześnie prze-
kształciły się w niezobowią-
zującą zabawę gromadzą-
cą młodzież obojga płci. 
Dawniej podczas andrzejek 
mniej było śmiechu i rado-
ści, a więcej skupienia, ma-
gii i wiary, że tego dnia przy-
szłość otwiera swoje tajem-
nice. 
Chcąc przypomnieć sobie 

andrzejkowe wróżby rów-
nież w szkole podstawo-
wej w Laszczynach w dniu 
27 listopada 2014 roku od-
była się taka zabawa. Nasi 
uczniowie i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego zosta-
li wprowadzeni w świat ma-
gii i czarów. Trzy niezwykłe 
wróżki starały się wywró-
żyć dzieciom ich przyszłość 
na różnorodne sposoby: an-

drzejkowe kubeczki, któ-
re kryły przedmioty symbo-
lizujące ich przyszły zawód, 
przekuwanie serc z imiona-
mi wybranki/wybranka, an-
drzejkowa wróżba z butelką, 
kolory, symbole i wiele, wie-
le innych. Najbardziej jed-
nak cieszyło się popularno-
ścią lanie wosku i odczyty-
wanie kształtów jego cieni. 
Po wróżbach uczniowie na-
szej szkoły udali się na cu-
downą zabawę andrzejko-
wą, która łączyła w sobie nie 
tylko tańce, lecz również za-
bawy z nagrodami przygoto-
wane przez rodziców.
Z tego miejsca chcieliby-
śmy podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
organizacji „Andrzejek” oraz 
pomagali w ich przygotowa-
niach.  Dziękujemy wszyst-
kim za wspaniałą zabawę!

Wioleta Niemiec

MAGICZNY WIECZÓR

12 listopada 2014r. ucznio-
wie dwóch klas pierwszych 
Gimnazjum Zespołu Szkół im 
Jana Pawła w Grodzisku Dol-
nym, po pierwszej lekcji wy-
jechali na strzelnicę do Żoły-
ni. Tu pod opieką instruktora 
młodzież kl. I a i kl. I c wzię-
ła udział w konkursie strze-
leckim z karabinka sportowe-
go kbks.

Po zapoznaniu się z zasa-
dami BHP, budową i dzia-
łaniem karabinka rozegra-
no konkurs. Polegał on na 

oddaniu 10 strzałów z pod-
pórki do tarczy na odległość 
50m. Uczniowie z trzech sta-
nowisk oddawali po 3 strzały 
próbne. Następnie z organi-
zatorem oglądali swoje wy-
niki na tarczach i oddawali 
po siedem strzałów konkur-
sowych. Młodzież tych klas 
nigdy nie miała okazji strze-
lać z broni palnej, toteż wy-
raźnie było widać dreszczyk 
emocji. Najlepsze wyniki w 
konkursie uzyskali: 

klasa Ia
1. Partycja Rączka  - 47 pkt
2. Jakub Kubis  -  43 pkt
3. Konrad Sawicki  - 39 pkt

klasa Ic
1. Bartosz  Skiba  - 45 pkt
2. Antoni Sołek  - 45 pkt
3. Wojciech Kulpa 42 pkt

Konkurs bardzo się wszyst-
kim podobał i był dużą atrak-
cją dla naszych uczniów. 
Po zakończonym strzela-
niu odbyło się wspólne ogni-
sko, na które wychowawczy-
nie klas panie: Agnieszka 
Krauz i Alicja Zalepa razem 
z dziewczętami przygotowa-

ły dla wszystkich kiełbaski. 
Były też pieczone ziemniaki 
ze swojskim masełkiem i se-
rem oraz pamiątkowe zdję-
cia. Na strzelnicy byliśmy już 
kilka razy i zawsze spotyka-
my się tu z dużą sympatią i 
życzliwością, zarówno Pre-
zesa LOK w Żołyni Pana Le-
ona Janusza jak i instrukto-
ra Pana Grzegorza Hryniew-
skiego, za co jesteśmy im 
bardzo wdzięczni. Nasz wy-
jazd integracyjno – konkur-
sowy był bardzo udany, do 
czego przyczyniła się rów-
nież piękna jesienna pogo-
da.

A. Fleszar

STRZAŁ W 
DZIESIĄTKĘ
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W niedzielę 16 listopada 
2014 r. juniorki LKS Gro-
dziszczanka Grodzisko 
Dolne wzięły udział w tur-
nieju eliminacyjnym do Mi-
strzostw Polski Juniorek 
w Piłce Nożnej do lat 16. 
Turniej odbył się na obiek-
cie Resovii Rzeszów.

W zawodach wzięły udział 
oprócz zespołu LKS Gro-
dziszczanka również druży-
ny Resovii Rzeszów, KKP 
Zabrze oraz UKS Istebna. 
Drużyna z Grodziska osta-
tecznie zajęła trzecie miej-

sce przegrywając z zespo-
łem z Istebnej 3:1, Resovii 
2:0 i wygrywając swój trzeci 

mecz z KKP Zabrze 1:0.
Do dalszych rozgrywek na 
szczeblu krajowym awan-

sowały zespoły z Istebnej 
i Rzeszowa. Dwa gole dla 
Grodziszczanek zdobyła 
Aneta Rachwał.

AT

TURNIEJ JUNIOREK U-16 
W RZESZOWIE

W dniu 31 października 
2014r. w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym odbyły się 
spotkania przedszkola-
ków, uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum z 
przedstawicielami kam-
panii edukacyjnej pod ha-
słem „Naładowani ekolo-
gią”. Organizatorem kam-
panii był Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Trenerzy ekologiczni ze Sto-
warzyszenia Ekoskop prze-

prowadzili zajęcia i ćwicze-
nia wśród dzieci przedszkol-
nych i uczniów, które miały 
na celu podnoszenie świa-
domości ekologicznej społe-
czeństwa w zakresie prawi-
dłowego postępowania z od-
padami w postaci zużytych 
baterii i akumulatorów. W 
trakcie bardzo ciekawie pro-
wadzonych zajęć nasi pod-
opieczni dowiedzieli się jak 
bardzo niebezpieczne są te 
odpady, ponieważ zawiera-
ją substancje szkodliwe dla 
środowiska i zdrowia ludzi. 

Zużyte baterie nie należy 
wyrzucać do kosza z inny-
mi odpadami, tylko je zbie-
rać do oddzielnych pojem-
ników i oddawać do utyliza-
cji. Pod koniec zajęć dzieci 

dostały gadżet z hasłem i lo-
giem kampanii, który miał im 
przypominać o obowiązko-
wym segregowaniu tego od-
padu.

B. J.

ŚWIADOMOŚĆ 
EKOLOGICZNA

Uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej - Mał-
gorzata Karakuła i Maksy-
milian Majkut awansowa-
li do drugiego etapu kon-
kursu historycznego „Od-
krywamy średniowiecze”. 

Znaleźli się oni wśród 120 
par z województw: podkar-
packiego, małopolskiego i 
śląskiego. Tematem tego-
rocznej edycji było „Życie 
na średniowiecznym zam-
ku”. Należy podkreślić, że 
praca uczniów z Wólki zo-
stała wyróżniona przez jury 
konkursu jako jedna z naj-
ciekawiej wykonanych.
23 kwietnia 2015 roku w 
Średniowiecznej Warow-
ni Inwałd odbędzie się fi-
nałowa część konkursu. 
Uczniowie będą mieli za 
zadanie rozwiązać test, a 
następnie najlepsza dzie-

siątka powalczy o zwycię-
stwo w turnieju przypo-
minającym quiz „Jeden z 
dziesięciu”.
Trzymajmy kciuki za na-
szych młodych historyków i 
życzmy im powodzenia
w dalszym etapie.

Paweł Matuszek

ODKRYWAMY 
ŚREDNIOWIECZE
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14 listopada po ciężkiej chorobie zmarła dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 
Janina Miś. Pożegnanie odbyło się 17 listopa-
da 2014r. w Kościele Parafialnym pw. Święte-
go Józefa w Zmysłówce. Wzięła w nim udział 
pogrążona w smutku rodzina, koleżanki, kole-
dzy, uczniowie oraz znajomi. Wszyscy zebrali 
się na cmentarzu, by być ze zmarłą w jej ostat-
niej ziemskiej wędrówce. Swoją obecnością 
chcieliśmy raz jeszcze podziękować za jej pra-
cę i trud. Pożegnaliśmy wspaniałego pedagoga 
i przyjaciela, osobę pełną wewnętrznego ciepła 
i serdeczności. 
Tak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze dłu-
go mógł być z nami. Niestety, wobec choroby           
i śmierci wszyscy jesteśmy bezradni. Możemy mieć tylko nadzieję, że smutek i pustka prze-
miną, gdy przywołamy Panią Dyrektor  w naszych wspomnieniach - tylu ich nam przecież do-
starczyła za swojego życia. 
Powtórzmy zatem za antycznym poetą Horacym: „Non omnis moriar”. Pani Dyrektor pozo-
stanie na zawsze w naszej pamięci i naszych sercach.

Nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wiosek 
Opaleniska Podlesie Zmysłówka

ŻEGNAMY PANIĄ DYREKTOR

Odeszła zbyt szybko

ŚP
Janina Miś

Osoba niezwykle przyjacielska, 
ciepła i wrażliwa.

Mimo różnych 
przeciwności losu,

Potrafiąca cieszyć się życiem
I przekazywać tą radość innym.

Będzie nam Pani 
bardzo brakować. 

Odpoczywaj w spokoju

Rodzinie 
i Najbliższym

Składamy wyrazy 
serdecznego współczucia

I łączymy się w bólu

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w  Laszczynach

Wyrazy głębokiego żalu 
i szczerego współczucia 

RODZINIE 
Śp. Janiny Miś 

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Opaleniskach

składają 

Zarząd SRWWG, Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy 
i Uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
w Wólce Grodziskiej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI 
BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA 

Z SAL GIMNASTYCZNYCH:

GRODZISKO DOLNE (K. Danak):

• poniedziałek od 1500 do 1630 - gimnazjum, 
piłka nożna, od 1630 do 1800 - szkoła śred-
nia, piłka nożna,

• środa od 1500 do 1700 - szkoła podstawowa 
kl. I-III, piłka nożna, od 1700 do 1900 - szko-
ła podstawowa+gimnazjum, tenis stołowy,    
od 1900 do 2100 - młodzież szkół średnich, 
piłka siatkowa,

• czwartek od 1530 do 1730 - szkoła podstawo-
wa+gimnazjum, piłka nożna, od 1730 do 1930 
- szkoła średnia, tenis stołowy, od 1930 do 
2130 - młodzież szkół średnich - piłka nożna,

GRODZISKO GÓRNE (D. Czyrny):

• wtorek od 1500 do 1700 - dzieci (szkoła pod-
stawowa), od 1700 do 1900 - młodzież gim-
nazjalna, od 1900 do 2030 - młodzież szkół 
średnich,

• czwartek od 1500 do 1700 - dzieci (szko-
ła podstawowa), od 1700 do 1900 - młodzież 
gimnazjalna, od 1900 do 2030 - młodzież 
szkół średnich,

• piątek od 1500 do 1630 - grupa siatkarska,

LASZCZYNY:

• piątek od 1800 do 2000 - młodzież.

Wyrazy najgłębszego 
i szczerego współczucia

RODZINIE ZMARŁEJ NAUCZYCIELKI

bożeny kilian
składają

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy 
oraz społeczność uczniowska

 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym

KUPIĘ 
POLE ORNE 

na terenie gminy 
Grodzisko Dolne

Tel. 698 463 427

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje

Wyrazy Głębokiego współczucia

RODZINIE
Śp. Janiny Miś

wieloletniej dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Opaleniskach

składają

Wójt Gminy i Rada Gminy w Grodzisku Dolnym
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