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Włączając się w akcję pomocy rodzinom syryjskim, stowarzyszenia i organizacje działające 
na terenie Gminy Grodzisko Dolne w okresie świąteczno-noworocznym przeprowadzą 
zbiórki do puszek, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc konkretnym rodzinom. 
Zbórki odbęda się przy kościołach w parafiach: Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, Chałupki 
Dębniańskie i Chodaczów.

POMÓŻ
fot. Judith Mehr 
„Omran, anioły są tutaj”



Numer zamknięto: grudzień 2016r.
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Zaświeciła gwiazda 
nad szopą w Betlejem

Gwiazda Betlejemska 
zabłysła na niebie
Bóg człowiek się rodzi, 
dla mnie i dla Ciebie
Boże Ojcze 
wielkiego cudu dokonałeś
Że na ziemię z nieba, 
syna nam zesłałeś

Idźmy wszyscy do Betlejem, 
do Judzkiej krainy
Zanieść dary choć ubogie, 
dla Bożej Dzieciny
Wybacz nam Jezuniu, 
marne dary mamy
To przed Twoim żłóbkiem, 
serca Ci składamy

Składamy Ci serca 
z największą ochotą
Stokroć więcej warte 
niż kadzidło, złoto
Słychać stukot kopyt 
na śnieżnej drodze
Trzej Królowie jadą 
utrudzeni srodze

Dary swe wiozą 
z dalekiej krainy
Dla ukochanej 
Bożej Dzieciny
Wielbłądy przed szopą 
swoje zostawiają
Padając na twarze, 
pokłon mu oddają

To Trzej Królowie, 
czarny i biały
Uśmiechem ich wita 
Jezusek mały
Potem na wielbłądy 
swoje wsiadają
Bo wiele mil drogi, 
przed sobą mają
Długo wracali 
do swej krainy,
A my się módlmy 
do Bożej dzieciny

Henryk Joniec

Niech bezgraniczna miłość 
płynąca z betlejemskiego żłóbka

gości każdego dnia w naszych sercach,
da zdrowie i wszystko co potrzebne do życia.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Jerzy Gdański
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Chmura
Wójt Gminy Grodzisko Dolne
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Nie od tego roku wiado-
mo już, że w działalności 
gminy koniec roku jest 
zawsze trudnym i bar-
dzo pracowitym okresem. 
Następuje wtedy wiele 
podsumowań, sprawoz-
dań, finalizacji zadań in-
westycyjnych i płatno-
ści. Podobnie jest w dzia-
le zamówień publicznych, 
gdzie właśnie w tym okre-
sie wyłania się wykonaw-
ców na usługi i dostawy, 
które gmina cyklicznie re-
alizuje w ramach swojej 
bieżącej działalności, jak 
również na zadania inwe-
stycyjne zaplanowane na 
rok następny. 

I tak na przełomie miesią-
ca listopada i grudnia zosta-
li wybrani wykonawcy do re-
alizacji kolejnych robót bu-
dowlanych i usług. W pierw-
szej kolejności z firmą DRO 
BRUK z Gniewczyny Try-
nieckiej podpisana została 
umowa na budowę chodni-
ka przy drodze powiatowej 
tzw. „Żołyńskiej”. 

W ramach tego zadania zo-
stanie wykonane posze-
rzenie drogi poprzez budo-
wę chodnika na długości 
700 mb. Powstanie kanali-
zacja burzowa i kryte rowy. 
Wartość kontraktu zosta-
ła określona na kwotę 797 
tys. zł. Zakończenie cało-
ści inwestycji nastąpi z koń-
cem czerwca 2017r. Zada-
nie to jest współfinansowa-
ne przez Gminę Grodzisko 
Dolne i Powiat Leżajski. 
Ta sama firma złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w ko-
lejnym przetargu na bardzo 
podobny zakres, mianowi-
cie na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1259r Gniew-
czyna - Grodzisko – Gie-
dlarowa poprzez budowę 
chodnika w Laszczynach, 
od krzyżówki w kierunku 
na Gniewczynę, na długo-
ści blisko 195 mb. Całość 
zadania została wycenio-
na na kwotę 98 tys. zł i jest 
sfinansowana ze środków 
własnych. Podobnie jak w 
poprzednim zadaniu termin 
zakończenia prac budow-

lanych został określony na 
koniec czerwca 2017 roku. 
Zadaniem cyklicznym, na 
które Gmina Grodzisko Dol-
ne ogłasza postępowa-
nie przetargowe jest usłu-
ga związana z odbiorem i 
zagospodarowaniem od-
padów komunalnych z te-
renu gminy. Podobnie jak 
w roku poprzednim, usługę 
tę świadczyć będzie Miej-
ski Zakład Komunalny Sp. 
z o.o. w Leżajsku. Wartość 
usługi świadczonej w roku 
2017 dla Gminy Grodzisko 
Dolne wynosi 486 tys. zł. W 
ramach usługi, co miesiąc 
będą odbierane odpady po-
segregowane i zmieszane, 
a w ciągu roku przeprowa-
dzone zostaną trzy zbiór-

ki odpadów wielkogabary-
towych. Umowa z MZK Sp. 
o.o. została podpisana 14 
grudnia br. 
Po długich perturbacjach 
i trzech kolejnych postę-
powaniach przetargowych 
udało się w końcu wyłonić 
wykonawcę projektu Inku-
batora Lokalnego Przetwór-
stwa Mięsa, który w przy-
szłości ma stanąć na placu 
targowym w Grodzisku Dol-
nym. Wykonawcą projektu 
została firma Atelier Archi-
tektury ze Zgorzelca. War-
tość prac projektowych wy-
ceniono na kwotę 73 800 zł, 
a termin zakończenia na 30 
czerwca 2017r.

AT

PRZETARGOWY 
KONIEC ROKU

Prace przy chodniku na tzw. „Żołyńskiej” ruszą na wiosnę

W wyniku zakończonego 
naboru wniosków do pro-
jektu polegającego na mon-
tażu i instalacji Odnawial-
nych Źródeł Energii na bu-
dynkach mieszkalnych na 
terenie Gminy Grodzisko 
Dolne, do urzędu gminy do 
dnia 15 grudnia br. wpłynę-
ło łącznie 552 ankiety. 

Z uwagi na fakt niewyczer-
pania dopuszczalnego limi-
tu wynikającego z maksy-
malnej kwoty dofinansowa-
nia jaką może uzyskać gmina 
w ramach środków RPO WP 
2014-2020, do kolejnego 
etapu- weryfikacji technicz-
nej zgłoszonych obiektów 

pod kątem wybranej insta-
lacji OZE, zakwalifikowane 
zostały wszystkie zgłoszo-
ne budynki mieszkalne, tak-
że te przyjęte po 2 grudnia.
Jeszcze w tym miesiącu pla-
nowane jest dostarczenie do 
wszystkich mieszkańców, 
którzy zadeklarowali udział 
w projekcie 2 egzempla-
rzy Umowy dotyczącej prze-
prowadzenia inwentaryza-
cji technicznej nieruchomo-
ści. Po ich otrzymaniu nale-
ży podpisać oba egzempla-
rze i uiścić opłatę w wyso-
kości 70 zł brutto na rachu-
nek wskazany w Umowie. Po 
uiszczeniu opłaty, w terminie 
wynikającym z zapisów Umo-

wy, dokonana zostanie wi-
zja lokalna, w trakcie której 
zweryfikowana zostanie po-
prawność danych zawartych 
w złożonych ankietach tech-
nicznych. Sprawdzona zosta-
nie możliwość zamontowa-
nia wybranej instalacji OZE, 
w tym w szczególności okre-
ślenie kluczowych technicz-
nych punktów krytycznych 
jakie muszą być spełnione, 
aby możliwe było zamonto-
wanie wybranych instalacji 
OZE. W ramach tej inwenta-
ryzacji, na podstawie rzeczy-
wistych warunków technicz-
nych poszczególnych obiek-
tów mieszkalnych, zostaną 
określone ostatecznie para-

metry urządzeń, a w szcze-
gólności ich moc zainstalowa-
na. W trakcie tej weryfika-
cji technicznej będzie moż-
liwość zmiany wybranego 
rodzaju instalacji i wybór 
ten będzie ostateczny. Oso-
by przeprowadzające wizję 
lokalną udzielą wszelkich nie-
zbędnych informacji technicz-
nych związanych z wybraną 
instalacją OZE.
W wyniku wstępnej anali-
zy ankiet złożonych przez 
mieszkańców wynika, iż naj-
więcej zgłoszeń dotyczyło in-
stalacji solarnych - 334 zgło-
szenia, następnie paneli foto-
woltaicznych - 125 zgłoszeń, 
pomp ciepła - 68 zgłoszeń i 
kotłów na biomasę 25 zgło-
szeń. 

RP

ZNAMY WYNIKI NABORU NA OZE
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Odpady zawierające 
azbest, z uwagi na zakaz 
ich stosowania, nie mogą 
być przedmiotem odzy-
sku i muszą być w sposób 
bezpieczny dla ludzi i śro-
dowiska unieszkodliwiane 
przez składowanie. 

Gmina Grodzisko Dolne 
planuje w 2017 roku zło-
żyć wniosek do WFOŚiGW 
w Rzeszowie o dofinanso-
wanie zadania polegające-
go na usuwaniu azbestu z 
terenu gminy. W  ramach 
wniosku, specjalistyczna fir-
ma bezpłatnie wykona usu-
nięcie pokrycia dachowe-
go wykonanego z eternitu i 
dokona transportu na skła-
dowisko odpadów. Dlate-
go też właściciele nierucho-

mości, którzy planują w na-
stępnym roku zmianę pokry-
cia dachowego wykonanego 
z eternitu lub osoby posia-
dające odpady zawierające 
azbest, proszone są o kon-
takt z Urzędem Gminy Gro-
dzisko Dolne w terminie do 
20 lutego 2017r. - pok. nr 5 
lub telefonicznie 17 2436003 
wew. 153. Dofinansowanie 
nie obejmuje zakupu no-
wego pokrycia dachowe-
go i jego założenia na bu-
dynku.
W 2016 roku z terenu gmi-
ny usunięto ponad 58 ton 
odpadów zawierających 
azbest. Wszystkie odpa-
dy zostały przewiezione na 
składowisko odpadów nie-
bezpiecznych i tam uniesz-
kodliwione. Zbiórką obję-

to 27 budynków mieszkal-
nych i gospodarczych z te-
renu gminy. Usuwanie azbe-
stu zostało dofinansowane 
ze środków własnych gminy 
oraz ze środków NFOŚIGW 
w Warszawie i WFOŚiGW w 

Rzeszowie w ramach pro-
gramu priorytetowego ,,Go-
spodarowanie odpadami in-
nymi niż komunalne, Część 
II-Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest”.

BD

ZGŁOŚ ETERNIT

W ramach trwających prac 
poscaleniowych na obiek-
tach w Grodzisku Górnym 
i Wólce Grodziskiej, gmi-
na po raz kolejny otrzyma-
ła pulę środków na mo-
dernizację dróg dojazdo-
wych do tych gruntów. Wy-
sokość przyznanej przez 
Urząd Marszałkowski dota-
cji to 167 tys. zł.

Wyłoniona w drodze przetar-
gu Spółdzielnia Usług Dro-
gowo Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym przystąpiła do 
wykonania prac. W przetargu 
uwzględniono modernizację 
trzech dróg poprzez skropie-
nie emulsją asfaltową, w tym 
dwie drogi w Grodzisku Gór-
nym i jedną w Wólce Grodzi-
skiej.
Wykonanie powyższych ro-
bót wykonawca oszacował na 
ok. 129 tys. zł. W tej kwocie w 
Grodzisku Górnym zmoder-
nizowano nawierzchnię dro-
gi nr 3825 na długości 490 
mb i drogi nr 3856 na długo-
ści 370 mb. Na obiekcie po-

scaleniowym w Wólce Gro-
dziskiej położono nawierzch-
nię na drodze nr 129 na dłu-
gości 320 mb. W ramach 
przetargowych oszczędno-
ści, w tej miejscowości udało 
się także zrobić 150 metrów 
drogi nr 505 oraz wstawiono 
trzy przepusty, umożliwiające 
wjazd na działki orne.
O tym jaki zakres prac zosta-
nie wykonany w roku 2017, 
zadecyduje wielkość przy-
znanej przez marszałka do-
tacji.

KS

ODEBRANO DROGI POSCALENIOWE

Poscaleniowe drogi wyglądają coraz lepiej

Drogi utwardzono poprzez skorpienie emulsją asfaltową

Paleta z eternitem powinna być odpowiednio złożona i ofoliowana
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Dwa przenośne defi-
brylatory zakupiła Gmi-
na Grodzisko Dolne. Na-
byty sprzęt ma podnieść 
poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców i uświado-
mić jak ważna jest każ-
da minuta przy ratowaniu 

ludzkiego zdrowia i życia. 
W terminie do 16 stycznia 
2017r. jeden zamontowany 
zostanie na budynku urzę-
du gminy, zaś drugi na bu-
dynku biblioteki na stadio-
nie w Grodzisku Górnym. 
Miejsca te zostaną odpo-

wiednio oznaczone, a de-
fibrylatory zainstalowane 
będą w odpowiednich szaf-
kach. Na zakup urządzeń 
gmina wydała 11 tys. zł.

Potrzeba uświadamiania lu-
dzi w zakresie pierwszej po-

mocy oraz umiejętności re-
agowania w sytuacjach za-
grożenia życia jest ogrom-
na. Wielu z nas niejedno-
krotnie doświadczyło, czy 
też było świadkiem wypad-
ku lub zdarzenia, które wy-
magało udzielenia pierwszej 
pomocy. Reakcja w takich 
sytuacjach bywa różna. Naj-
częściej boimy się cokolwiek 
zrobić, by nie zaszkodzić 
poszkodowanemu. Tymcza-
sem jak mówią ratownicy, 
każda pomoc jest lepsza od 
postawy biernej. 
Wiedzą o tym uczniowie szkół 
i jednostek organizacyjnych 
gminy, którzy co roku odświe-
żają sobie wiedzę z zakre-
su pierwszej pomocy, dzię-
ki przeprowadzanym akcjom 
i szkoleniom. Znajomość za-
sad pierwszej pomocy to do-
bry początek. Kolejnym kro-
kiem, jaki wykonała gmina, są 
zakupione defibrylatory. 
Defibrylatory to automatycz-
ne urządzenia, przywracają-
ce czynności serca u osób, u 
których doszło do zatrzyma-
nia krążenia. Pozwalają na 
szybką i zdecydowaną reak-
cję w sytuacji zagrożenia ży-
cia, także przez osoby nie 
związane na co dzień ze służ-
bą zdrowia. 
Obsługa jest prosta 
i intuicyjna - jednym 
przyciskiem, a wbudowany 
system auto-kontroli daje 
gwarancję sprawności 
aparatu w chwili jego użycia. 
Obsługujący urządzenie 
w czasie korzystania z 
defibrylatora  przez kolejne 
czynności prowadzeni są 
przez wydawane polecenia 
głosowe. 
W obiektach, do których tra-
fi sprzęt, przeprowadzone 
zostaną szkolenia w zakre-
sie obsługi defibrylatorów i 
udzielania pomocy. Na dobry 
początek przeszkoleni zosta-
ną pracownicy każdej z wy-
znaczonych placówek. 
Na zdjęciu obok: opis 
składowych części defi-
brylatora.

GMINA ZAKUPIŁA DEFIBRYLATORY
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Andrzejki dla Seniorów, to 
kolejna propozycja dedy-
kowana Seniorom z Gminy 
Grodzisko Dolne. 

W listopadzie w remizie stra-
żackiej w Grodzisku Dolnym 
odbyła się zabawa andrzejko-
wa dla Seniorów. Do późnych 
godzin wieczornych Senio-
rzy bawili się w rytm najwięk-
szych przebojów tanecznych 
z czasów ich młodości. W an-
drzejkowych pląsach uczest-
niczyło niemal stu Seniorów. 
Zabawa odbyła się w ramach 
projektu „Grodziski Uniwer-
sytet Aktywności Seniorów”, 
którego realizatorem jest Sto-
warzyszenie Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne.
„Grodziski Uniwersytet Ak-
tywności Seniorów” to projekt, 
który skierowany był do kobiet 
zainteresowanych nabyciem 
wiedzy i umiejętności świado-
mego dbania o zdrowie, szu-
kających ciekawych form ak-
tywności ruchowej.
Beneficjenci projektu mogli 
wziąć udział w zajęciach kom-
puterowych, warsztatach ze 
zdrowego żywienia, ćwicze-
niach gimnastycznych oraz 
wyjazdach na basen. Wszyst-
kie zajęcia były ciekawe i cie-
szyły się uznaniem wśród 
uczestników, ale największe 
zainteresowanie było wyjaz-

dem na basen – gdzie pod 
okiem instruktora odbywa-
ły się zajęcia aerobiku w wo-
dzie. Jako, że uczestniczkami 
projektu były osoby należące 
do gminnych Klubów Senio-
ra, imprezę andrzejkową po-
łączono. Spotkanie przynio-
sło dużo radości i uśmiechu. 
Widać było, że Seniorzy to lu-
dzie bardzo młodzi duchem, 
a bawić potrafią się jak mało 
kto. Nim zabawa rozpoczęła 
się na dobre, uczestnicy wy-
słuchali wierszy i piosenek 
przygotowanych przez dzie-
ci z Zespołu Szkół im. J. Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. Po 
występach młodzieży pani 
Anna Rydzik z Podkarpackie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w ciekawej prezen-

tacji opowiadała o tradycjach 
wieńców adwentowych. Przy-
szedł też czas na Seniorów i 
spożytkowanie energii na par-
kiecie. Do tańca grał i śpiewał 
zespół „Cool´Pa Band”.
By dobrze wejść w nowy rok, 
uczestnicy zabawy otrzymali 
specjalnie wykonane pamiąt-
kowe kalendarze, oczywiście 
z Seniorkami w roli głównej. 
W Gminie Grodzisko Dolne 

na 8 243 mieszkańców (stan 
na dzień 31.12.2015r.) w wie-
ku 60+ było 1699 seniorów, w 
tym 960 kobiet, co stanowiło 
20% populacji.

MH

ANDRZEJKI 
U SENIORÓW

Liczna grupa Seniorów z Chodaczowa

Uczestniczki projektu otrzymały pamiątkowe kalendarze na rok przyszły
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Początkiem grudnia grupa 
uczestników ze Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy w Laszczynach oraz 
z filii w Zmysłówce, wybra-
ła się do ZUS-u w Leżajsku. 

Wizyta odbyła się w ramach 
treningu funkcjonowania w 
życiu codziennym, a mia-
nowicie treningu gospoda-
rowania własnymi środka-
mi finansowymi wraz z te-
rapeutami odpowiedzialny-
mi za prowadzenie tych za-
jęć. Pracownicy ZUS udzieli-
li odpowiedzi na pytania na-
szych uczestników, które do-
tyczyły m.in.: zasad przyzna-
wania rent, orzecznictwa le-
karskiego, rehabilitacji leczni-

czej prowadzonej przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych, uprawnień pracowni-
czych, zasad dofinansowania 
pracodawców z tytułu zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych oraz instytucjonalnego 
wsparcia takich osób, a także 
co wzbudziło największe za-
interesowanie- system kolej-
kowania, gdzie podopieczni 
mogli samodzielnie obsłużyć 
maszynę, wybierając odpo-
wiedni temat z interfejsu oraz 
zrozumienie literowego ozna-
czenia stanowiska i miejsca w 
kolejce. Porady odbywały się 
w miłej atmosferze, cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
i mamy nadzieję na kolejne 
takie spotkania w przyszłości.
Trening budżetowy przede 
wszystkim ma za zadanie za-
poznać uczestników z umie-
jętnym gospodarowaniem do-
mowym budżetem, pozwala-
jąc na dokonanie zakupu ar-
tykułów pierwszej potrzeby w 
jednym, dwóch sklepach, po-
łożonych blisko miejsca za-
mieszkania. Trening budże-
towy obejmuje naukę doko-
nywania prostych zakupów, 
planowania wydatków oraz 
oszczędzania finansów na 
zaplanowane zakupy. Pod-
czas treningu budżetowego 
podopiecznych mają możli-
wość zapoznania się między 
innymi z aktualnymi cenami 
towarów. 

Leszek Duda

Z WIZYTĄ W LEŻAJSKIM ZUS-ie

Czynniki psychologicz-
ne, szczególnie optymizm, 
mogą przyczyniać się do 
lepszego stanu zdrowia. W 
książce „Optymizmu moż-
na się nauczyć” autorstwa 
Martina E.P. Seligmana, 
można znaleźć kilka sku-
tecznych sposobów, któ-
re mogą pomóc wydobyć 
się z pesymizmu, zmienić 
negatywne myślenie i udo-
skonalić życie. 

Książka porusza bardzo waż-

ne kwestie, istotne na każ-
dym etapie życia. Praktyczna 
i teoretyczna wiedza popar-
ta badaniami sprawia, że je-
żeli odpowiednio spojrzymy, 
to nasze szklanki z wodą za-
wsze będą w połowie pełne. 
Poddając rozwadze czytel-
nika różne przykłady, autor 
przekonuje, że zapobiega-
jąc bezradności wzmacniamy 
swój system immunologiczny 
- „Udowodniono statystycz-
nie, że im więcej niepomyśl-
nych wydarzeń spotyka daną 

osobę w danej, dowolnej, jed-
nostce czasu, tym częściej 
ona choruje. Osoby, które w 
okresie półrocznym przepro-
wadziły się, zostały zwolnione 
z pracy i rozwiodły się, są na-
rażone na znacznie większe 
ryzyko zapadnięcia na choro-
bę zakaźną, a nawet na raka 
czy na zawał niż osoby, w któ-
rych życiu nie wydarzyło się 
nic specjalnego. Dlatego też, 
kiedy w twoim życiu zajdzie 
jakaś poważna zmiana, po-
winieneś poddawać się ba-

daniom lekarskim częściej niż 
normalnie. Kiedy zmieniasz 
pracę, rozstajesz się z bliską 
osobą, przechodzisz na eme-
ryturę albo kiedy umiera ktoś, 
kogo kochasz, i to nawet je-
śli czujesz się doskonale, po-
winieneś to koniecznie zrobić. 
Wdowcy umierają parokrotnie 
częściej w pierwszych sze-
ściu miesiącach po śmierci 
żony niż później. Jeśli umrze 
ci matka, powinieneś zadbać 
o to, by ojciec poddał się do-
kładnym badaniom lekarskim 
przynajmniej raz po jej śmier-
ci - może mu to przedłużyć 
życie”. 

OPTYMIZM A DOBRE ZDROWIE I ŻYCIE

By zarejestrować się w kolejkę w ZUS-ie trzeba wiedzieć jak...
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Na takiego gościa jak Mikołaj, wyczekuje się przez cały rok

Podopieczni ORW mają pełny dostęp do najnowszych form terapii

Pluszowe misie opanowały przedszkole

Którz z nas nie lubi powracać do bajek z dzieciństwa...

Jedną z najbardziej ocze-
kiwanych chwil w życiu wy-
chowanków ośrodka jest 
spotkanie ze św. Mikołajem. 
Nie może być inaczej, skoro 
wiąże się to z otrzymaniem 
wspaniałych podarków, 
śmiechem i radością. Nie-
wątpliwie to jeden z najmil-
szych gości w roku i żałuje-
my, że tylko ten jeden raz...

Podopieczni Ośrodka Re-
walidacyjno-Wychowaw-
czego w Laszczynach ko-
rzystają z różnych metod te-
rapii. Ostatnie zajęcia kyno-
terapii połączono z rehabili-
tacją ruchową.
Taka forma terapii charak-
teryzuje się indywidualnym 
podejściem do wychowan-
ka biorącego udział w za-
jęciach. Odbywa się w za-
kresie kompleksowej reha-
bilitacji, w której motywato-
rem jest odpowiednio wyse-
lekcjonowany i wyszkolony 
pies. Stosowana jest w nie-
wielu placówkach w Polsce.

Tradycje wróżb andrzej-
kowych przetrwały do na-
szych czasów i stały się 
okazją do wesołej i kole-
żeńskiej zabawy z ucznia-
mi z zaprzyjaźnionej Szko-
ły Podstawowej w Lasz-
czynach. Wśród śmiechów 
i żartów losowano różne 
przedmioty schowane pod 
kubeczkami, grano w gry, 
losowano cukierki. Najbar-
dziej cieszyły wspólne za-

bawy i tańce przy muzyce.

Podopieczni ORW zostali 
zaproszeni do Przedszkola 
Sióstr Miłosierdzia w Prze-
worsku na obchody Świato-
wego Dnia Pluszowego Mi-
sia. Tego dnia każde dziec-
ko przyniosło ze sobą swo-
jego pluszowego Misia. 
Wspólna zabawa z przed-
szkolakami była przednia. 

Nasi wychowankowie, 
członkowie drużyny harcer-
skiej Nieprzetartego Szla-
ku, działającej przy ośrod-
ku, wzięli udział w VI Woje-
wódzkim Festiwalu Piosen-
ki Patriotycznej, Żołnier-
skiej i Harcerskiej. Druho-
wie Kamil, Mateusz i Prze-
mek zaprezentowali się 
przed tamtejszą publicz-
nością w piosence „Biesz-
czadzkie Rege Rege”. W 
festiwalu wzięło udział dwa-
dzieścia ośrodków z nasze-
go województwa. Za rok na 
pewno nas tam nie zabrak-
nie. CZUWAJ

Baśnie i bajki niosą w so-
bie mądrość i uczą pozy-
tywnych wzorców postępo-
wania, dlatego też wspólnie 
z wychowankami oglądano 
bajki wyświetlane za po-
mocą rzutnika oraz czyta-
no znane i lubiane baśnie. 
Była to także okazja do 
sprawdzenia swojej znajo-
mości najbardziej popular-
nych bajek poprzez różne-
go rodzaju zagadki, kon-
kursy i zabawy.

Z ŻYCIA 
ORW

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

REHABILITACJA Z PSEM

INTEGRACYJNE ANDRZEJKI

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

NA FESTIWALU PIOSENKI 
HARCERSKIEJ

W ŚWIECIE BAJKI I BAŚNI



9Gazeta z Grodziska i okolic 12/2016

- AKTUALNOŚCI - 

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Michał Bondyra „Ksiądz też 
człowiek”, Święty Wojciech 
2016

Charakterne indywidualno-
ści zawsze ciężko nagiąć do 
reszty. Wpasować w reguły, 
które inni, mniej przebojowi, 
mniej kreatywni, mniej utalen-
towani, za to bardziej pokor-
ni i karni, przyjmują bez mru-
gnięcia okiem. Poznaj trzech 
księży, dla których życie se-
minaryjne było jak poligon. 
Duszpasterzy, zdolnych poru-
szać serca tych, którzy są da-
leko od Kościoła.
Ks. Jakub Bartczak – za-
nim został księdzem, zna-
ny był jako Mane - hiphopo-
wiec z wrocławskiego Bisku-
pina. Jeszcze jako człowiek 
świecki wybrał studia teolo-
giczne, spodziewając się, że 
na tym wydziale będzie sporo 
fajnych dziewczyn. „Zajarał” 
się jednak naukowym pozna-
waniem Pana Boga. Gdy jego 
brat, Michał leżał w śpiączce, 
zrobił z Bogiem deal – brat 
wyzdrowieje, a on pójdzie do 

seminarium. I choć Michał 
zmarł, Kuba zamienił szero-
kie spodnie na czarną sutan-
nę.
Ks. Michał Misiak – w jego ro-
dzinie panowała, jak sam to 
określa, „patologia miłości”. 
Zero alkoholu, żadnych kłótni. 
Tylko ołtarzyk i sześć różań-
ców – po jednym dla każde-
go członka rodziny. A on po-
stawił na bunt. Lewacki, pun-
kowy. Łańcuchy, rogatywka 
z orłem, czerwone rurki, ple-
cak z pacyfką. Rok spędzony 
„po tamtej stronie” wystarczył. 
Kolejny etap jego życia to ak-
tywna współpraca z Młodzie-
żą Wszechpolską. O tym, że 
idzie do seminarium, powie-
dział swoim rodzicom dzień 
przed wstąpieniem – o dwu-
dziestej trzeciej.
o. Ezechiel Lasota OFM – 
o tym, jakim był piłkarzem, 
świadczy jego boiskowa ksy-
wa „Boniek”. A grał owszem, 
w Łodzi, tyle że w ŁKS- ie. 
To grając w juniorach tej dru-
żyny spotkał się z Maćkiem 
Terleckim, którego sadzał na 
ławce rezerwowych. „Nie ma 
zawodu piłkarz” – usłyszał. 
To może ksiądz? W semina-
rium spędził dwukrotnie wię-
cej czasu niż inni. Święcenia 
kapłańskie przyjął z czterolet-
nim opóźnieniem m.in. przez 
to, że się… zakochał. Jest 
wielokrotnym medalistą Mi-
strzostw Europy księży. Zdo-
był trzy złote medale, dwa 
srebrne i jeden brązowy. Na 
boisku gra z „dziewiątką” jak 
jego idol Marco van Basten.

Philipp Meyer ,,Syn”, 
Czwarta Strona 2016

„Syn” Philippa Meyera to 
epicka, napisana z rozma-
chem powieść o amerykań-
skim Zachodzie. Wielopo-

koleniowa saga o losach 
dumnej i niezłomnej teksań-
skiej rodziny McCulloughów 
– od czasów XIX-wiecznych 
najazdów Komanczów do 
XX-wiecznego boomu naf-
towego – dla której najważ-
niejszą wartością jest zie-
mia i honor. To także książ-
ka niepokojąca i działają-
ca na wyobraźnię. Bez wąt-
pienia można powiedzieć, 
że jest arcydziełem i kon-
tynuacją najlepszej tradycji 
amerykańskiego kanonu – 
niezapomniana powieść łą-
cząca pisarską sprawność 
Larry’ego McMurtry’ego z 
ostrością wyrazu Cormaca 
McCarthy’ego.

Peter Wohlleben ,,Sekret-
ne życie drzew”, Otwarte 
2016

W lesie dzieją się zdu-
miewające rzeczy. Są tam 
drzewa, które porozumie-

wają się ze sobą, drzewa, 
które z oddaniem troszczą 
się o swe potomstwo oraz 
pielęgnują starych i cho-
rych sąsiadów, drzewa, 
które doświadczają wra-
żeń, mają uczucia i pa-
mięć. Niewiarygodne? Ale 
prawdziwe! Leśniczy Peter 
Wohlleben snuje fascynu-
jące historie o zdumiewa-
jących zdolnościach drzew. 
Przytacza wyniki najnow-
szych badań naukowych i 
dzieli się swoimi obserwa-
cjami z codziennej pracy w 
lesie. Otwiera przed nami 
sekretny świat, jakiego nie 
znamy.

Dorota Skwark ,, Nowe 
bajki na każdy dzień tygo-
dnia. Tom 1-4

Zestaw 4 pięknie ilustrowa-
nych tomów opowiadań dla 
dzieci. Każda książka za-
wiera zestaw siedmiu baśni                                                              
z morałem - po jednej na 
każdy dzień tygodnia. Opra-
wa twarda z brokatem na 
okładce.

„Świąteczne przygody”, 
Publicat 2015

W towarzystwie ulubionych 

bohaterów - Shreka, Fiony, 
Osła, Kung-Fu Pandy, Kró-
la Juliana, Czkawki, Szczer-
batka, Ricca, Kowalskiego, 
Melmaxa, Glorii i wielu, wie-
lu innych zwariowanych po-
staci przeżyjecie mnóstwo 
niesamowitych przygód.
W tym ogromnym zbio-
rze opowieści, znajdziecie: 
Shreka, Shreka 2, Madaga-
skar, Jak wytresować smo-
ka, Kung Fu Pandę oraz nie-
zwykłe Pingwiny z Madaga-
skaru.
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Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie już po raz 35 
był organizatorem Spotka-
nia Cymbalistów oraz Ka-
pel Ludowych. Spotkania 
Cymbalistów są imprezą 
niezwykle ważną, służącą 
ochronie dziedzictwa kul-
turowego i każdego roku 
skupiającą liczne grono 
uczestników i odbiorców. 
Kultywowanie i populary-
zacja kultury ludowej po-
przez muzykę jest ciekawą 
formą odkrywania polskie-
go folkloru.

Przesłuchania konkurso-
we odbyły się w weekend 
3 i 4 grudnia 2016 r. w Klu-
bie „Bohema” w Rzeszowie. 
Oceniało je 4-osobowe jury.
W pierwszy dzień spotka-
nia rywalizacja przebiegała 
między cymbalistami z tere-
nu podkarpacia w 3 katego-
riach: dzieci, młodzież i oso-
by dorosłe. Oprócz utwo-
rów ludowych dodatkowo 
uczestnicy prezentowali je-
den utwór muzyki popular-
nej. Działanie to miało za za-
danie przyczynienie się do 
zaprezentowania cymbałów, 
nie tylko jako archaicznego 
instrumentu, ale pozwoliło 
również odkryć go na nowo 
w nowoczesnych aranża-
cjach. W rezultacie ten ma-
giczny instrument został 
przybliżony szerszej grupie 
odbiorców.  
W kategorii „młodzież” mieli-
śmy 3 reprezentantów z na-
szej gminy i wszyscy wró-
cili z nagrodami, a miano-
wicie: Michał Rydzik zajął II 
miejsce, Piotr Markocki – III 
miejsce, a Agnieszka Rydzik 
zdobyła wyróżnienie. W ka-
tegorii „dzieci” udział wzięły 
Ania i Ola Rydzik. Za zapre-
zentowane w konkursie me-
lodie Ola otrzymała II miej-
sce, zaś jej młodsza siostra 
Ania – III miejsce.

W drugi dzień w konkursie 
zmagało się 11 Kapel Ludo-
wych z podkarpacia, które w 
swoim składzie mają cymba-
ły. Naszą gminę reprezento-
wały: Kapela Ludowa „Gro-
dziszczoki” i Młodzieżowa 
Kapela Ludowa. Obie kape-
le stanęły na podium zajmu-
jąc III miejsca w swoich ka-
tegoriach wiekowych.
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim naszym artystom.

OK

SUKCESY CYMBALISTÓW I KAPEL LUDOWYCH 
NA PRZEGLĄDZIE W RZESZOWIE

Młodzieżowa Kapela Ludowa

Rodzina Rydzików co roku wraca z festiwalu z nagrodami

Kapela Ludowa „Grodziszczoki”
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We wtorkowe popołudnie 
6 grudnia swoje święto ob-
chodził św. Mikołaj. Ponie-
waż „każdy może zostać św. 
Mikołajem”, wielu solenizan-
tów pojawiło się na sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury. 

Na parkiecie królowały czer-
wone mikołajowe czapecz-
ki, czerwone spódniczki i inne 
kolorowe stroje. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły w zabawach 

naśladując Mikołaja, dedy-
kując mu wiersze i piosenki. 
Rozwiązywały quizy wiedzy o 
Świętach Bożego Narodzenia, 
odgadywały piosenki w kon-
kursie „Jaka to melodia” i bra-
ły udział w zabawach tanecz-
nych. Każde dziecko otrzyma-
ło słodycze i drobne upominki 
okolicznościowe.

OK
Na zdjęciach: zabawy miko-
łajkowe

IMIENINY MIKOŁAJA W OŚRODKU 
KULTURY

W poniedziałek 21 listopa-
da br. uczniowie klas I – VI 
Szkoły Podstawowej w Opa-
leniskach, nie opuszczając 
szkoły, obejrzeli przedsta-
wienie pt. „Chodź na słów-

ko”. Spektakl był transmi-
towany na żywo z Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu 
w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Internetowy Teatr 
TVP dla Szkół”. 

Projekt ten ma na celu pro-
mowanie teatru wśród mło-
dych widzów przy wykorzy-
staniu Internetu. Pozwala 
dotrzeć z ofertą wydarzeń 
teatralnych tam, gdzie do-

stęp do nich jest ograniczo-
ny, np. ze względu na spo-
rą odległość od większych 
ośrodków kulturalnych.
Bohaterami przedstawie-
nia były słowa, które zosta-
ły błędnie wypowiedziane 
i nie wiedziały, kim tak na-
prawdę są. Wspólnie za-
stanawiały się, jaka powin-
na być ich właściwa osobo-
wość. Spektakl bawił, ale 
też uświadomił wszystkim, 
jak ważne jest wyraźne mó-
wienie i dbanie o popraw-
ność językową.
Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne przedstawienia.

A.R.

Z WIZYTĄ W … INTERNETOWYM TEATRZE

W dzisiejszych czasach, by obejrzeć sztukę teatralną nie trzeba opuszczać murów szkoły
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Uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym zaprosi-
li wszystkich chętnych na 
wieczornicę, której boha-
terem był Henryk Sienkie-
wicz. Najważniejsze wyda-
rzenia z życia i fragmenty 
utworów pisarza zostały za-
prezentowane w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym w dniu 9 grudnia 2016r.

W tym roku obchodzimy stu-
lecie śmierci pisarza i rok 
jego pamięci, zatem piąt-
kowy wieczór wpisał się w 
ten jubileusz. Grupa teatral-
na „Improwizacja”, w skład 
której wchodzą uczniowie 
klas III gimnazjum, i dzie-
ci z klasy V szkoły podsta-
wowej, przygotowali barwne 

widowisko. Widzowie zosta-
li przeniesieni do teatru, ale 
byli świadkami próby teatral-
nej. Na scenę wbiega spóź-
niony reżyser, na którego 
nikt nie czeka. Później po-
jawiają się jednak aktorzy i 
rozpoczyna się próba. Reży-
ser buduje przedstawienie. 
Jesteśmy świadkami jego 
działań.
Myślę, że nie było czasu na 
nudę. Publiczność ma moż-
liwość wysłuchania przemy-
śleń Sienkiewicza przed uro-
czystością wręczenia Na-
grody Nobla, a potem zo-
staje zaprezentowana sce-
na z wręczenia tej nagro-
dy. Reżyser stwierdza, że za 
dużo słów, a za mało działa-
nia, zatem aktorzy prezen-
tują sceny z utworów Sien-

kiewicza. Pojawia się król 
w otoczeniu rycerzy. Widać 
uzbrojenie średniowiecz-
ne. Publiczność uczestniczy 
w bitwie pod Grunwaldem. 
Później fragment „Latarni-
ka” i szybkie przejście do 
książki „Pan Wołodyjowski”. 
W końcu na scenę zosta-
ją zaproszone dzieci z kl. V. 
Dzięki nim widzimy trzy sce-

ny z książki „W pustyni i w 
puszczy”: Staś u Mahdiego, 
spotkanie ze słoniem i roz-
mowy przy baobabie. Pró-
ba teatralna dobiega końca, 
a wtedy jest czas na krótkie 
podsumowanie. Gimnazja-
listki słowami poetów koń-
czą rozważania o Sienkie-
wiczu. Trzeba jeszcze wspo-
mnieć, że wieczór ubogaca-
ła muzyka, często grana na 
żywo. Usłyszeliśmy w trans-
krypcji na skrzypce wykona-
ną „Bogurodzicę”, „W stepie 
szerokim” i „Marsz tryumfal-
ny”. Piękne stroje i projekcje 
fragmentów filmów dopeł-
niały całość spektaklu.
Gromkie brawa oraz przy-
chylne słowa widzów są wy-
starczającą oceną spekta-
klu. Bardzo wymownie za-
kończył ten wieczór ksiądz 
Antoni Pawul, który pochwa-
lił tę inicjatywę.
Dziękuję paniom: Alicji Du-
biel, Teresie Majkut i Lidii Pi-
kule za współtworzenie tego 
widowiska. Słowa podzięko-
wania za współpracę kieru-
ję także w stronę pani Ka-
tarzyny Mach-Wawrzaszek 
- dyrektor Ośrodka Kultury. 
Dziękuję także pani dyrektor 
Halinie Gdańskiej, która była 
pomysłodawczynią tego lite-
rackiego spotkania i chętnie 
służyła pomocą. Wszystkim 
uczniom zaangażowanym w 
przygotowanie tego wieczo-
ru gratuluję umiejętności ak-
torskich.

Monika Fila

WIECZÓR 
Z SIENKIEWICZEM

Wpisujący się w Rok Sienkiewicza literacki wieczór przygotowała młodzież z Zespołu Szkół  z Grodziska Dolnego

Sceny z bitwy pod Grunwaldem

Fragmenty z książki „W pustyni i w puszczy”
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Grudzień to czas prezen-
tów. Chyba każdy lubi 
je otrzymywać, ale nasi 
uczniowie wiedzą, że rów-
nie miło jest obdarowywać 
innych. 

W dniach 6-8 grudnia br. w 
Szkole Podstawowej w Opa-
leniskach przeprowadzo-
no przedświąteczną zbiór-
kę dla podopiecznych Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie. 
W paczce znalazły się m.in. 
przybory szkolne, słodycze, 
kosmetyki i ubrania. 
Cieszymy się, że nasi 
uczniowie potrafią dzielić się 
tym, co mają i chętnie poma-
gają innym. Wszystkim, któ-
rzy przyłączyli się do naszej 
akcji – dziękujemy.

A. R.

ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA DZIECI Z DOMU 
DZIECKA

Dawanie prezentów sprawia większą radość jak ich otrzymywanie

Mikołajki to tradycyjna, 
polska nazwa święta ku 
czci świętego Mikołaja -  
biskupa Miry obchodzone-
go 6 grudnia. 

Zwyczajem jest 6 grudnia 
obdarować dzieci i bliskich 
drobnymi prezentami oraz 
smakołykami, często w nocy 
z 5 na 6 grudnia podkłada 
się prezenty pod poduszkę 
lub umieszcza w dużej ko-
lorowej skarpecie. Mikołaj-
ki znane są na całym świe-
cie i z tej właśnie okazji dzie-
ci, uczniowie oraz nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach udali się tego 
dnia na wspaniałą przygodę 
z Mikołajem do Leżajska.
Pierwszym przystankiem  
podróży była wizyta w ki-
nie MCK w Leżajsku, gdzie 
obejrzeliśmy przepiękną baj-

kę Walta Disneya pt. „VIANA 
Skarb Oceanu”, historię o mi-
łości do miejsca zamieszka-
nia, rodziny, bliskich ale tak-
że o poświęceniu i odwadze. 
Wszyscy byliśmy wzruszeni. 
Kolejnym przystankiem była 
wizyta w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Leżajsku, gdzie 
pod przewodnictwem pani bi-
bliotekarki zwiedziliśmy całą 
bibliotekę, zarówno dla dzie-
ci jak i dorosłych. Dowiedzie-
liśmy się jak korzystać z księ-
gozbiorów. Zobaczyliśmy naj-
większą i zarazem najmniej-
szą książkę w owej bibliotece 
oraz wzięliśmy udział w gło-
śnym czytaniu przez bibliote-
karkę wierszy, słynnego pisa-
rza Juliana Tuwima dla dzie-
ci oraz zabawach przygoto-
wanych specjalnie dla nas. 
W ramach wizyty sprawdzili-
śmy dostępność literatury dla 

MIKOŁAJKOWY 
WYJAZD DO LEŻAJSKA

W świecie książek w leżajskiej bibliotece
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

dzieci, czy jest ona taka sama 
czy różni się od naszej zaku-
pionej w ramach „Narodowe-
go Programu Czytelnictwa” 
w roku szkolnym 2016/2017 
na kwotę 3 100 zł. Pozy-
cji książkowych zakupionych 
w ramach tego projektu było 
203. Ponadto zakupiono rów-
nież książki dla najmłodszych 
czytelników szkoły, czyli dla 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego na kwotę 840,47 zł, a 
było tych pozycji aż 90. Kul-
minacyjnym punktem wyjaz-
du było spotkanie ze Świętym 
Mikołajem w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej. Zanim spotkał 
się z nami ten niesamowity 
gość, zabawom i radości nie 
było końca. Dzieci i ucznio-
wie spędzili niesamowity czas 
z Panią Mikołajką oraz równie 
magicznym Elfem.

Wioleta Niemiec
Do najgrzeczniejszych dzieci w szkole Mikołaj przyszedł już w środę

W listopadzie w Społecz-
nej Szkole Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej mia-
ła miejsce inscenizacja z 
okazji 1050 rocznicy chrztu 
Polski. W przedstawie-
niu wzięli udział uczniowie 
szkoły. 

Chrzest miał dla Polski de-
cydujące znaczenie w każ-
dym aspekcie życia: społecz-
nego, państwowego, kultu-
ralnego. Rozwój cywilizacji 
w naszym kraju zawdzięcza-
my właśnie chrześcijaństwu. 
Przyjęcie chrztu przez Miesz-
ka I było najważniejszą decy-

zją w naszej historii i jej po-
czątkiem. Inscenizacja cofnę-
ła nas do czasów Mieszka I i 
przypomniała sytuację w pań-
stwie Polan zaraz po chrzcie 
ich władcy. Ukazane zosta-
ło utworzenie pierwszego bi-
skupstwa oraz wyjaśniono, 
kim byli pierwsi biskupi.

INSCENIZACJA Z OKAZJI 1050 
ROCZNICY CHRZTU POLSKI

18 listopada drużyny 
chłopców i dziewcząt z ZS w 
Grodzisku Dolnym, wzięły 
udział w etapie powiatowym 
XVII turnieju piłki nożnej 
„Z Podwórka na Stadion                                                    
o Puchar Tymbarku”. 

Drużyny dziewcząt w kategorii 
U-10 (3 kl. SP) i U-12 (4 i 
5 kl. SP) oraz chłopców i 
dziewcząt w kategorii U-8 
(1 kl. SP) zdobyły I miejsca 
i zakwalifikowały się tym 
samym na rozgrywki szczebla 
wojewódzkiego które odbędą 
się w Stalowej Woli. 

Z PODWÓRKA 
NA STADION

Uczniowie przypomnieli to wielkie wydarzenie sprzed 1050 lat, kiedy to Książę Mieszko I przyjął chrzest
Gratulujemy zwycięstwa i czekamy 
na kolejne
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- Z KART HISTORII - 

Całą duszą przemawia, 
zwłaszcza do młodych te-
norzysta Jasic Józef. Po 
nim najstarsi wiekiem Ga-
jewski i Heleniak, kończy 
prezes Mach. Po przemó-
wieniach wszyscy czują 
się swojo i swobodnie, a że 
nasz skarbnik Grzywna od-
dał wszystkie mieszkania 
do dyspozycji, można na-
wet i zatańczyć. Tworzy się 
na prędce specjalny zespół 
muzyki do tańca. Znalazły 
się nawet i „cymbały” z Ka-
rolem Mazurkiem, który z 
zacięciem i bez wytchnie-
nia wygrywa. Najmłodszy 
z muzykantów „Wicuś” na 
es-klarnecie, inni na innych 
instrumentach i resztę wie-
czoru spędza się weso-
ło. Zresztą nikomu nic nie 
brakuje. Są taniec i gości-
na w całym znaczeniu, po 
trudach i pracy zasłużona i 
godziwa rozrywka. Wszyst-
ko ma jednak swoje zakoń-
czenie, tak też szybko mi-
nął miły wieczór 3 lipca.
W lipcu też zaczyna się 
nowy okres na gospodar-
kach. Okres żniwny, pró-
by grania trudniej organi-
zować, tym bardziej że pra-
wie w co drugą niedzielę 
wypada jakiś wyjazd, czy 
granie okolicznościowe. Na 
zakończenie tego okresu, 
udało się ściągnąć fotogra-
fa celem zrobienia pamiąt-
kowego zdjęcia do „tarczy 
pamiątkowej” 50-lecia, tym 
bardziej, że chwilowo prze-
bywa w Grodzisku jeden z 
inicjatorów powstania or-
kiestry, prof. dr Leja Fran-
ciszek. Po zrobieniu tej pa-
miątki, zespół jakby odpo-
czął po tym nawale pracy 
w bieżącym roku. W każ-
dą jednak wolną niedzie-
lę zbiera się po kilku, czy 
kilkunastu, by stały kon-
takt między sobą utrzymać 
i podzielić się wspomnie-

niami, wrażeniami, czy na-
wet wersjami krążącymi na 
zewnątrz zespołu na te-
mat roku jubileuszowego 
orkiestry. W czasie więc 
gdy zdawało się, tak wła-
dze zwierzchnie jak i spo-
łeczeństwo Grodziskie, do-
cenili i zrozumieli wkład 
pracy i poświęcenia człon-
ków orkiestry, dając dowód 
tego, przez udział w uro-
czystości 50-lecia. Okazu-
je się, że byli i ludzie inne-
go zdania jak np. kierownik 
biblioteki Dubik, który wyra-
ził się, „i co orkiestra zrobi-
ła tarczę? To jest nic, robiła 
wszystko dla interesu”. 
Przykro trochę zespołowi, 
że „pan” Dubik jest tak krót-
kowzroczny i bliżej nie po-
znał 50-letniej pracy w ze-
spole, ale może to dlatego, 
że niedawno osiedlił się w 
Grodzisku i pewnie wszyst-
ko robi tylko dla interesu. 
Może i koledzy strażacy z 
Dolnego byli tego same-
go zdania o „interesie” or-
kiestry, bo podczas gdy po-
wiat, gromada i inni stara-
li się w czymś dopomóc, 
czy coś sprezentować ze-
społowi z okazji 50-lecia, 
Straż Pożarna z Grodzi-
ska Dolnego zażądała wy-
nagrodzenia za wypoży-
czenie remizy i sprzętu na 
dzień 50-lecia. Ale są to tyl-
ko mało znaczące fraze-
sy by się nad nimi rozczu-
lać. Grunt to dalszy rozwój 
i praca w zespole, która 
obecnie zaczyna się oży-
wiać dopiero po wykopkach 
od połowy października. 
W czasie tym przyjeżdża 
na wizytę zespołu Delegat 
Zjednoczenia Polskich Ze-
społów Śpiewaczych i In-
strumentalnych z Rzeszo-
wa, kierownik Groński. Ce-
lem jego wizyty jest nawią-
zanie ściślejszej łączno-
ści i zapoznanie nas z kon-

kursami i koncertami zwią-
zanymi z 1000-leciem pań-
stwa polskiego. Członko-
wie zespołu przedstawi-
li mu ogólne warunki w ja-
kich zespół pracuje i cze-
go najbardziej brak, więc 
wyszukuje się odpowied-
ni papier (o który też trud-
no), potem się go zszywa 
na książkę, liniuje i dopiero 
pisze nuty. Poza tym brak 
warsztatów naprawy in-
strumentów, lecz na te bra-
ki delegat nie znalazł wyj-
ścia. Zjednoczenie na razie 
takimi rzeczami nie dyspo-
nuje, trzeba nadal zespoło-
wi radzić sobie we własnym 
zakresie. Po próbie na któ-
rej delegat rzucił kilka uwag 
fachowych odnośnie co do 
poziomu muzyki i okazał 
zadowolenie, że silnie się 
trzyma muzyka amatorska 
w Grodzisku, co obecnie 
jest rzadkością w całej Pol-
sce, odjechał do Rzeszo-
wa, a członkowie zespo-
łu zostali dalej radzić i my-
śleć nad najbliższym pla-
nem swej pracy. Jednym z 
kłopotów to trudność wyko-
rzystania reszty subwencji 
przydzielonej przez władze 
powiatowe na kupno instru-
mentów. Poszukiwania po-
trzebnych instrumentów 
po „Domach Muzycznych” 
i „Centralach Handlu Mu-
zycznego”, nie dają rezul-
tatu, a tu zbliża się stopnio-
wo koniec roku i subwen-
cja może być obrócona na 
inne cele. I tak też się sta-
ło, z chwilą gdy znalazły się 
instrumenty - subwencji na 
razie nie było. Niby Komen-
dant Powiatowy Straży Po-
żarnych obiecał, że ona nie 
przepadnie i wykorzystamy 
ją w roku przyszłym. Żyje-
my więc nadzieją. W listo-
padzie rok rocznie obcho-
dzi orkiestra rocznicę swe-
go założenia. Mimo tego, 
że w bieżącym roku ob-
chodził zespół uroczysto-
ści związane z 50-leciem 
istnienia, postanowiono na 

zebraniu nie zapomnieć i 
o tradycyjnym „Dorocznym 
Święcie Orkiestry”, z pro-
gramem jak corocznie, do-
łączając do niego wpisanie 
się członków do księgi pa-
miątkowej. Święto to uprze-
dził wyjazd do Krzeszowa 
na otwarcie części odcin-
ka od szosy Krzeszów-Le-
żajsk, pamiętając o ostat-
nim złym potraktowaniu or-
kiestry w Krzeszowie, w 
dniu „Święta Ludowego”. 
Niezbyt chętnie przyjeż-
dżają wszyscy na tą impre-
zę, tym bardziej, że tylko 
z dwoma tenorami, jeden 
zmarł, drugi z najlepszych 
Pelc, ostatnio po wypad-
ku tyle co wrócił ze szpita-
la z uszkodzonymi jednak 
szczękami. I jest obawa 
czy w ogóle, kiedykolwiek 
będzie mógł grać. Trzeci 
w pracy. Prócz tenorów kil-
ku jeszcze też na robocie, 
ponieważ wyjazd ten wy-
padł w dzień roboczy, więc 
trudno też całego zespo-
łu skompletować. W takim 
wypadku nawet chorym nie 
daje się spokoju i biedny 
chory Pelc decyduje się je-
chać by choć na bębnie po-
móc zespołowi. Mimo tego 
wszystkiego Krzeszów ja-
koś wypadł, gra się w dro-
dze do niego począwszy od 
Kuryłówki co jakiś odcinek. 
Najpierw więc tu, gdzie kie-
dyś ma być doprowadzona 
szosa. Pocieszą się więc 
doły i wyboje, że niedługo 
skończy się ich marny los. 
Dalej gra się nie kończy, 
nowo wybudowana szo-
sa… w końcu gdzie się ona 
zaczyna, i na jej otwarciu. 
Władze powiatowe, dro-
gomistrze i dróżnicy nie 
zapominają o orkiestrze 
i opiekują się jak mogą. 
Wracamy późno wieczo-
rem, 12 listopada w przed-
dzień „dorocznego święta” 
i w wigilię wszystkich na-
szych Stanisławów z ze-
społu, dziś jako solenizan-
tów, którym toast oficjalny 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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postanowiono wznieść do-
piero jutro przy święcie do-
rocznym.
W dniu 13 listopada ze-
spół ma swój program: 
rano granie na mszy w ko-
ściele, po tym do domów, 
a dalej „wieczorek” wspól-
ny z naszymi kobietami, 
nie zapominając o aktor-
kach z kółka teatralnego 
orkiestry, które to przygo-
towuje jakąś niespodzian-
kę na dzisiejszy wieczór. 
Nadchodzi wieczór, małe 
przyjęcie odbywa się w 
sali prób orkiestry. Po se-
ansie kina przechodzą się 
wszyscy na część oficjal-
ną na dużą salę, by usły-
szeć i zobaczyć coś ze 
sceny. W dodatku wystąpi 
dziś nowa aktorka, zawsze 
wesoła i dowcipna Nowak 
Gienia z Dolnego. Akto-
rzy troche się gorączkują, 
ponieważ brakuje jednej 
z aktorek, która wyjecha-
ła na wycieczkę, ale hu-
moru nie tracą. Co robić? 
Wyjście jest, charaktery-
zują dokładnie na kobie-
tę kornecistę Kuplę, który 
podejmuje się oddać rolę 
nieobecnej, opanowawszy 
uprzednio „z grubsza” jej 
rolę, i oddał. Humoru też 
nie było końca. Na prze-
mówieniach, wpisaniu się 
do „Księgi Pamiątkowej” 
członków zespołu, a także 
żon członków, jak również 
członkiń kółka teatralnego 
zakończył się miły wieczór 
„dorocznego święta”. 
Po święcie tym: Amator-
ski Zespół Orkiestry Dętej 
„Sygnał”, przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Dolnym, powiat: Le-
żajsk, województwo: Rze-
szów - tak brzmi ostatnio 
przysłana nowa pieczęć 
z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Leżaj-
sku, zaczyna swoją syste-
matyczną pracę na okres 
zimowy.

koniec

- Z KART HISTORII - 

Zwracamy się do wszystkich, którzy uznają wartość ludzkiego życia, by nie pozostali 
obojętni na to, co dzieje się w Syrii a szczególnie mieście Aleppo. Mając w pamięci 
historycznej dramat powstańczej Warszawy oraz wojenną eksterminację ludności 
nie zapominajmy setkach tysięcy osób, które tracą życie i o milionach osób, które 
dziś zmuszone są do opuszczania rodzinnych domów z powodów wojny. Człowiek, 
którego tożsamość opiera się na wartościach chrześcijańskich nie może pozostać 
obojętny wobec zła dotykającego innego człowieka.

W obliczu współczesnej tragedii Syrii stańmy solidarnie, razem, pomimo różnic 
światopoglądowych i sporów. Prosimy o to aby każdy zaangażował się w działanie 
według swoich możliwości.
Brońmy się przed znieczulicą i obojętnością na tragedię wojny i prześladowania.
Módlmy się o pokój. Prośmy z wiarą Dawcę Pokoju o zakończenie cierpień 
niewinnych ludzi oraz o ład i wzajemny szacunek w krajach Bliskiego Wschodu.
Prosimy instytucje państwowe i ludzi dobrej woli o wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych i misjonarzy działających na rzecz poszkodowanych z 
powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
Caritas Polska wspiera rodziny syryjskie w Aleppo oraz w Libanie poprzez projekt 
„Rodzina Rodzinie” dzięki któremu blisko 800 syryjskich rodzin otrzymuje stałe 
wsparcie od ponad 2300 polskich rodzin (www.rodzinarodzinie.caritas.pl). Wsparcie 
rodzinom syryjskim można przekazywać także poprzez SMS charytatywny z hasłem 
SYRIA (nr 72052, koszt 2,46 z VAT).
Kiedyś zostaniemy zapytani o to co uczyniliśmy dla naszych bliźnich w obliczu 
nieszczęścia. Zapytają nas o to nasze dzieci, zapyta nas o to historia a przede 
wszystkim zapyta nas o to nasz Bóg: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego 
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 
25,45).

Ks. Marian Subocz
Dyrektor Caritas Polska

POMÓŻMY RODZINOM POSZKODOWANYM 
W KONFLIKCIE SYRYJSKIM

Wykaz rodzin znajdziesz na 
stronie www. rodzinarodzinie.
caritas.pl
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- CIEKAWOSTKI - 

Zgodnie ze sposobem li-
czenia upływającego czasu 
25 grudnia powinna przy-
padać 2017 rocznica naro-
dzin Jezusa Chrystusa. 

Za początek nowej, chrze-
ścijańskiej ery, ponad 1500 
lat temu uznano rok po przyj-
ściu na świat Mesjasza. Jed-
nak każdy dorosły chrześci-
janin wie, że dzień obchodów 
Świąt Bożego Narodzenia ma 
charakter tradycyjny i nieko-
niecznie wiąże się z faktyczną 
datą urodzin Jezusa, bo żad-
na z ewangelii takiej nie poda-
je. Nie są one przecież kroni-
ką wydarzeń historycznych, a 
mają na celu głosić religijne 
przesłanie.
Jak było naprawdę? Co na 
ten temat sądzą teolodzy, bi-
bliści i historycy? Sięgnęłam 
do Pisma Świętego, publika-
cji prasowych i przejrzałam 
katolickie strony internetowe. 
Poniżej streszczam pokrótce 
uzyskane informacje, fakty i 
hipotezy.
W 525 r. naszej ery papież 
Jan I zlecił mnichowi Dioni-
zemu, zwanemu Małym bądź 
Krótkim, przygotowanie ka-
lendarza, który wskazywał-
by w nadchodzących latach 
daty świąt wielkanocnych. W 
tablicach paschalnych, który-
mi mnich zamierzał się posłu-
żyć, lata liczono od początku 
panowania żyjącego w III wie-
ku n.e. rzymskiego cesarza 
Dioklecjana. Ponieważ zasły-
nął on ze straszliwych prze-
śladowań chrześcijan, Dioni-
zy postanowił, że najwłaściw-
szym momentem odniesienia 
będzie rok, w którym Jezus 
przyszedł na świat. Dostęp-
ne przekazy i wyliczenia, tak-
że astronomiczne wskazywa-
ły, że nastąpiło to 754 lat od 
założenia Rzymu. Kolejny rok 
stał się więc początkiem no-
wej, chrześcijańskiej ery. Dio-
nizy popełnił jednak kilka błę-
dów między innymi zakłada-
jąc, że Jezus rozpoczął swoją 

działalność ukończywszy do-
kładnie trzydziesty rok życia.
W czasach Chrystusa nie 
przywiązywano wagi do dat i 
większość ludzi nie znała ani 
dnia, ani roku swojego uro-
dzenia, więc najczęściej po-
dawano swój wiek w przybli-
żeniu. Tak też określali wiek 
Jezusa ewangeliści, podając, 
że kiedy nauczał „miał lat oko-
ło trzydziestu” (św. Łukasz).  
Według św. Mateusza Jezus 
przyszedł na świat za pano-
wania króla Heroda. Św. Łu-
kasz z kolei podaje, że mia-
ło to miejsce podczas spisu 
ludności zarządzonego przez 
cesarza Oktawiana Augu-
sta za czasów wielkorządcy 
Kwiryniusza. Jednak history-
cy są zgodni, że Herod zmarł 
w 4 roku p.n.e., a Kwiryniusz 
przeprowadził spis ludności w 
6 lub 7 roku naszej ery. Skąd 
te sprzeczności pomiędzy 
ewangeliami? Bibliści uważa-
ją, że Łukasz miał raczej na 
myśli wcześniejszy spis lud-
ności z czasów Gajusza Sen-
cjusza Saturninusa będącego 
namiestnikiem Syrii w latach 
8 - 6 p.n.e. Spis z czasów 
Kwiryniusza był mu po prostu 
bardziej znany (weźmy pod 
uwagę również to, że ewan-
gelie powstały kilkadziesiąt 
lat po śmierci Chrystusa). Na 
tej podstawie obecnie szacu-
je się, że Jezus przyszedł na 
świat kilka (6-7) lat przed na-
szą erą. Jakkolwiek od daw-
na panuje zgodne przekona-
nie, że Dionizy błędnie wska-

zał rok narodzin Mesjasza, 
nie zdecydowano się jednak 
na korekty kalendarza, gdyż 
spowodowałoby to sporo za-
mieszania i skutkowało kolej-
nymi błędami w przeliczaniu 
dat różnych wydarzeń.
Wiele wskazuje, że Jezus nie 
urodził się w zimie. Według 
św. Łukasza w dniu narodzin 
Chrystusa „przebywali w polu 
pasterze i trzymali straż noc-
ną nad swoją trzodą”. Na ob-
szarze Izraela od listopada do 
marca panuje zima charakte-
ryzująca się chłodem i opa-
dami deszczu. W żydowskich 
przekazach, a także w Piśmie 
Świętym można znaleźć in-
formacje, że w tym czasie by-
dło pozostawało w stajniach, 
a wraz z nimi pasterze. 
Według jednej z hipotez Je-
zus przyszedł na świat koń-
cem września lub począt-
kiem października, a więc w 
czasie, gdy bydło przebywa-
ło jeszcze na pastwiskach. Te 
wyliczenia oparte są na infor-
macjach zawartych w ewan-
gelii św. Łukasza, który mówi, 
że Maria poczęła Jezusa, gdy 
jej krewna Elżbieta, matka 
Jana Chrzciciela była w szó-
stym miesiącu ciąży. Mąż Elż-
biety Zachariasz był jednym 
z kapłanów świątyni w Je-
rozolimie pełniącym cyklicz-
ną, tygodniową służbę. Pod-
czas jednej z nich objawił mu 
się anioł Gabriel, przekazu-
jąc radosną nowinę, że Elż-
bieta pocznie syna. Z przy-
pisów do ewangelii można 

wywnioskować, że mogło to 
mieć miejsce w końcu czerw-
ca lub początkiem lipca. Czy-
li Jan Chrzciciel urodziłby się 
w marcu lub w kwietniu, nato-
miast Chrystus we wrześniu 
lub październiku. 
Zwolennicy innych teorii, ba-
zując na wybranych pismach 
apokryficznych, podają datę 
zwiastowania Maryi wieści o 
poczęciu Jezusa na 25 mar-
ca - czyli narodziny mogłyby 
wówczas nastąpić 25 grud-
nia. Z kolei w zachowanej 
fragmentarycznie Ewange-
lii Gruzińskiej, zwiastowanie 
wypada „7 kwietnia w środę 
rano” w „5300 roku od wygna-
nia Adama z raju”, dlatego w 
tradycji wschodniej uznaje 
się, że Chrystus urodził się 6 
stycznia.
Przez pierwsze trzysta lat ist-
nienia chrześcijaństwa, jego 
wyznawcy nie świętowali na-
rodzin Chrystusa, zresztą Je-
zus nie pozostawił uczniom 
takiego zalecenia. Wybór 
dnia 25 grudnia najprawdo-
podobniej wynikał z faktu, że 
pomiędzy II a IV wiekiem n.e. 
w tym dniu poganie obcho-
dzili święto narodzin boga 
Słońca Mitry, chrześcija-
nie więc w ten sposób mogli 
przetwarzać tradycje pogań-
skie w chrześcijańskie. Po-
nadto okres, kiedy zimowe 
ciemności zaczynają powo-
li ustępować wznoszącemu 
się słońcu wydawał się od-
powiedni dla narodzin Syna 
Bożego będącego przecież 
„światłością świata”.
Data narodzin Jezusa pewnie 
na zawsze pozostanie okry-
ta tajemnicą. Lecz nawet je-
śli istnieją rozbieżności po-
między dniem Świąt Boże-
go Narodzenia, a faktycznym 
przyjściem na świat Jezusa,  
nie mają przecież wpływu na 
to, jak przeżyjemy ten czas – 
czas miłości i pojednania. Ra-
dość i nadzieja pozostanie 
taka sama, czego Wszystkim  
serdecznie życzę.

Małgorzata Majka 

KIEDY URODZIŁ SIĘ JEZUS?
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WYKAZ IMPREZ NA 2017 ROK
STYCZEŃ 

•	 6	stycznia	–	Jubileusz	50-lecia	OSP	w	Podlesiu	połączony	z	Gminnym	spotkaniem	opłatkowym	strażaków	
•	 8	stycznia	–	Wieczór	artystyczny	„Hej	kolęda,	kolęda…”	–	Ośrodek	Kultury
•	 19	stycznia	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna	

LUTY

•	 1	lutego	–	Akademia	z	okazji	„Dnia	Babci	i	Dziadka”	–	Ośrodek	Kultury	
•	 9	lutego	–	Dyktando	o	Pióro	Wójta	Gminy	Grodzisko	Dolne	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 16	lutego	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna

MARZEC

•	 6	marca	–	Gminny	konkurs	plastyczny	„Wielkanoc	w	obrzędowości	grodziskiej”	–	Ośrodek	Kultury	
•	 8	marca	–	„Dzień	Kobiet”	–	Ośrodek	Kultury
•	 15	marca	 –	Gminny	 konkurs	 o	 tytuł	mistrza	 ortografii	w	 klasach	 I-III	 i	 IV	-	VI	 –	Zespół	Szkół																																																																																																																																												
																		w	Grodzisku	Dolnym	
•	 16	marca	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 21	 marca	 –	 Przedstawienie	 teatralne	 pt.	 „Pamiętnik	 narkomanki”	 w	 wykonaniu	 Grupy	 Teatralnej																																																																																																																																							
																			z	Zespołu	Szkół	w	Grodzisku	Dolnym	–	Ośrodek	Kultury	
•	 23	marca	–	Powiatowy	konkurs	wiedzy	o	krajach	anglojęzycznych	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku	Dolnym
•	 23	marca	–	 „Cała	Polska	Czyta	Dzieciom	-	my	też”	 (spotkanie	z	podróżnikiem)	–	Gminna	Biblioteka																																																																																																																																							
																		Publiczna
•	 30	marca	–	Gminny	konkurs	„Mozaiki	matematyczne”	dla	uczniów	szkół	podstawowych	–	Zespół	Szkół																																																																																																																																												
																		w	Grodzisku	Dolnym	

KWIECIEŃ

•	 7	kwietnia	–	Gminny	konkurs	z	języka	angielskiego	dla	klas	IV-VI	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku	Górnym
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•	 19	 kwietnia	 –	 Powiatowy	 konkurs	 pt.	 „Najciekawsza	 bryła”	 dla	 uczniów	 gimnazjum	 –	 Zespół	 Szkół																																																																																																																																												
																					w	Grodzisku	Dolnym
•	 20	kwietnia	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 25	 kwietnia	 –	 Gminny	 konkurs	 języka	 angielskiego	 dla	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 –	 Zespół	 Szkół																																																																																																																																												
																					w	Grodzisku	Dolnym
•	 27	kwietnia	–	Wieczór	poetycko-satyryczny	dla	dorosłych	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 30	kwietnia	–	XXV	Podkarpacka	(XIV	Ogólnopolska)	Parada	Straży	Wielkanocnych	„TURKI	2017”

MAJ

•	 3	maja	–	Obchody	uroczystości	3	Maja	połączone	z	gminnymi	obchodami	Dnia	Strażaka	
•	 10	maja	–	Powiatowy	Konkurs	„Z	Janem	Pawłem	w	trzecie	tysiąclecie”	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku																																																																																																																																								
																	Dolnym
•	 10	 maja	 –	 Powiatowy	 Piknik	 z	 okazji	 15-lecia	 działalności	 Stowarzyszenia	 Rodziców	 Dzieci																																																																																																																																											
																			Niepełnosprawnych	w	Laszczynach	–	Zalew	„Czyste”	
•	 11	maja	–	Biblioteka	dla	dzieci	niepełnosprawnych	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 14	maja	–	Zawody	wędkarskie	o	Puchar	Wójta	Gminy	Grodzisko	Dolne	–	Zalew	„Czyste”
•	 15	maja	–	Gminny	konkurs	 literacko-plastyczny	„Moja	wieś	 –	moja	gmina	 –	moja	mała	Ojczyzna”	 –																																																																																																																																																
																	Ośrodek	Kultury
•	 17	maja	–	Gminny	konkurs	„Mam	talent”	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku	Dolnym,	Ośrodek	Kultury	
•	 18	maja	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 19	-	20	maja	–	„Dzień	Robota”	–	Kuratoryjny	Konkurs	Budowy	i	Programowania	Autonomicznych	Robotów																																																																																																																																										
																					Mobilnych	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku	Górnym	
•	 23	maja	–	Wycieczka	Klubów	Seniora	–	Bolestraszyce
•	 24	maja	–	Konkurs	Recytatorski	„Barwny	świat	poezji”	o	Laur	Wójta	Gminy	Grodzisko	Dolne	–	Ośrodek																																																																																																																																										
																Kultury
•	 29	 maja	 –	 Powiatowy	 konkurs	 krasomówczy	 –	 Zespół	 Szkół	 w	 Grodzisku	 Dolnym,	 Zespół	 Szkół																																																																																																																																												
																		w	Grodzisku	Górnym	

CZERWIEC

•	 4	czerwca	–	Zawody	wędkarskie	z	okazji	„Dnia	Dziecka”	–	Zalew	„Czyste”
•	 4	czerwca	–	Piknik	Rodzinny	–	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Chodaczów
•	 9	czerwca	–	Spotkanie	autorskie	,,Z	książką	na	walizkach”	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 11	czerwca	–	Piknik	Rodzinny	–	Zespół	Szkół	w	Grodzisku	Dolnym
•	 20	czerwca	–	Piknik	Rodzinny	–	Ośrodek	Kultury
•	 25	czerwca	–	Piknik	„Powitanie	Lata”	–	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Wólka	Grodziska
•	 25	 czerwca	 –	 Piknik	 Rodzinny	 „Powitanie	 wakacji”	 –	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	 Wiosek	 Opaleniska-																																																																																																																																						
																					Podlesie-Zmysłówka	
•	 29	czerwca	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna

LIPIEC

•	 7	-	9	lipca	–	„Dni	Grodziska	2017”	
•	 7	lipca	–	XVI	Gminna	Parafiada	o	Puchar	Wójta	Gminy	Grodzisko	Dolne	
•	 8	lipca	–	„IV	Bieg	Grodziski”	
•	 8	lipca	–	Zawody	wędkarskie	dla	dzieci	i	młodzieży	szkolnej	z	okazji	„Dni	Grodziska”	–	Zalew	„Czyste”
•	 9	lipca	-	Marcin	Daniec,	Mesajah

SIERPIEŃ

•	 13	sierpnia	–	Zawody	wędkarskie	o	Puchar	Starosty	Leżajskiego	–	Zalew	„Czyste”
•	 15	sierpnia	–	„Dożynki	Gminne	2017”
•	 27	 sierpnia	 –	 Piknik	 Rodzinny	 „Pożegnanie	 wakacji”	 –	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	Wiosek	 Opaleniska-																																																																																																																																						
																				Podlesie-Zmysłówka
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WRZESIEŃ

•	 6	września	–	Jesienny	Rajd	„Nordic	Walking	nad	Czystym”	dla	seniorów	
•	 16	września	–	Zawody	wędkarskie	o	Puchar	Prezesa	Koła	nr	37	„Pstrąg”	–	Zalew	„Czyste”
•	 19	września	–	„Piknik	jesienny”	–	Ośrodek	Kultury
•	 21	września	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna	
•	 24	września	–	Piknik	Jesienny	–	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Wólka	Grodziska	
•	 28	września	–	„Cała	Polska	Czyta	Dzieciom	-	my	też”	(spotkanie	z	motocyklistą)	–	Gminna	Biblioteka																																																																																																																																							
				Publiczna

PAŹDZIERNIK 

•	 19	października	–	Gminny	konkurs	plastyczny	„Barwy	jesieni”	dla	przedszkolaków	–	Ośrodek	Kultury
•	 19	października	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna

LISTOPAD

•	 12	listopada	–	Gminne	obchody	Święta	Niepodległości
•	 13	listopada	–	Eliminacje	gminne	Podkarpackiego	Konkursu	„Literatura	i	dzieci”	–	Ośrodek	Kultury
•	 15	listopada	–	Eliminacje	rejonowe	Podkarpackiego	Konkursu	„Literatura	i	dzieci”	–	Ośrodek	Kultury
•	 23	listopada	–	Wieczór	Andrzejkowy	dla	seniorów		
•	 30	listopada	–	Spotkanie	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna

GRUDZIEŃ

•	 1	grudnia	–	Gminny	konkurs	plastyczny	„Od	Wigilii	do	Trzech	Króli”	–	Ośrodek	Kultury
•	 5	grudnia	–	„Cała	Polska	Czyta	Dzieciom	-	Św.	Mikołaj”	–	Gminna	Biblioteka	Publiczna
•	 6	grudnia	–	„Mikołajki	dla	dzieci”–	Ośrodek	Kultury
•	 17	grudnia	–	Wieczór	artystyczny	„Idą,	idą	święta”	–	Ośrodek	Kultury
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REKLAMA PŁATNA

Po okazaniu tej reklamy, 
na klientów którzy zgłoszą się 
do 31 kwietnia 2017 roku 
czekają rabaty do 10% na 
wybrane nagrobki 

REKLAMA BEZPŁATNA
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