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Jeżeli pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, pomóc sobie lub         
innym długo zachować swoją niezależność i samodzielność, przyjdź       
i zostań aktywnym seniorem.

Od maja startuje w naszej gminie nowy projekt, zrzeszający seniorów. Mowa 
o Klubach Seniora, które będą  integrować osoby starsze z terenu całej gmi-
ny. Idea działania Klubu Seniora jest prosta - zachęcić i zaktywizować star-
szych ludzi, by wyszli z domów i spotykali się ze sobą na różnych zajęciach. 

Klub Seniora to nieformalna grupa osób wspierana przez bibliotekę i ośrodek 
kultury. Najważniejsze w klubie to zdrowo, pożytecznie i miło spędzić czas z 
osobami w podobnym wieku. 

Naszym uczestnikom oferujemy:
• zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania: rękodzielnicze,                                                                                                                                  
    kulinarne, muzyczne
• porady zdrowotne, kosmetyczne
• gry i ćwiczenia wspomagające pamięć
• komputer dla seniora, podstawy obsługi komputera
• wspólne śpiewy i wymiana przepisów kulinarnych, itp.

W wypełnianie czasu seniorom zaangażuje się Biblioteka oraz instruktorzy z 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Na pierwsze spotkania organizacyjne 
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza seniorów już w maju, zgodnie z po-
niższym harmonogramem: 
• Chodaczów - 18.05.2015r. (poniedziałek) godz. 16.30, Dom Strażaka
• Grodzisko Nowe - 18.05.2015r. (poniedziałek) godz. 19.00,                                                                                                                                           
     Budynek Wiejski
• Grodzisko Dolne - 19.05.2015r. (wtorek), godz. 19.00, Punkt                                                                                                                                            
     Katechetyczny
• Opaleniska - 20.05.2015r. (środa), godz. 16.30, Szkoła Podstawowa
• Wólka Grodziska - 20.05.2015r. (środa), godz. 19.00, Społeczna                                                                                                                                        
     Szkoła Podstawowa
• Grodzisko Górne - 21.05.2015r. (czwartek), godz. 19.00, Biblioteka

Spotkania będą organizowane raz w tygodniu. 
Wszystkich chętnych seniorów serdecznie zapraszamy.

RUSZAJĄ SPOTKANIA W RAMACH
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25 najzdolniejszych 
uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych 
i średnich z terenu na-
szej gminy po raz kolejny 
otrzymało nagrody Wójta 
Gminy. Na marcowej Se-
sji Rady Gminy przyznano 
stypendia za wysokie wy-
niki w nauce i szczególne 
osiągnięcia, na pierwsze 
półrocze roku szkolnego 
2014/2015.

Inicjatywa nagrodzenia i wy-
różnienia młodych miesz-
kańców gminy, wykazują-
cych się bardzo dobrymi wy-
nikami w nauce, jak i anga-
żujących się w przedsię-
wzięcia w środowisku szkol-
nym i lokalnym, spotyka się 
co roku ze sporym zaintere-
sowaniem.
W tegorocznej, już trzeciej 
edycji, o stypendia ubiegało 
się 29 osób. Komisja ocenia-
jąca rozpatrzyła pozytywnie 

wnioski 25 uczniów, wśród 
których było 3 uczniów szkół 
średnich, 8 gimnazjalistów i 
14 uczniów szkół podstawo-
wych. Stypendia I kategorii 
(500zł) otrzymało pięcioro, II 
kategorii (250zł) jedenaścio-
ro, a trzeciej kategorii (150 
zł) dziewięcioro uczniów, na 
łączną kwotę 6 600 zł.
Stypendia otrzymali: Baj Da-
riusz, Rydzik Aleksandra, 
Marciniec Laura, Rachwał 
Aneta, Polański Jakub, Jo-

niec Mateusz, Ślanda Pauli-
na, Kulpa Gabriela, Karaku-
ła Małgorzata, Tysz Wikto-
ria, Babiarz Ewa, Telka Mar-
celina, Moskal Anna, Koj-
der Wojciech, Śmiałek Szy-
mon, Kojder Kinga, Żak Syl-
wia, Kulpa Wojciech, Szałaj 
Zuzanna, Pelc Magdalena, 
Grzywna Jakub, Matuszek 
Agata, Bartnik Jan, Chmura 
Paulina, Dyjak Magdalena.

MH

DOCENIENI ZA DOBRE WYNIKI 
W NAUCE

Dobiega końca budowa 
mostu kolejowego na linii 
068 Lublin – Przeworsk. 
Modernizowany obiekt 
znajduje się na granicy 
dwóch gmin: Grodzisko 
Dolne i Tryńcza.

95% konstrukcji stalo-
wej mostu jest zmontowa-
ne. Trwają prace związa-
ne z montażem chodników 
służbowych przy konstrukcji 
oraz prace malarskie. Na po-
trzeby montażu wykorzysta-

no do pracy dźwig o nośno-
ści 300t oraz dźwig pomoc-
niczy 60t. Transport elemen-
tów ponadgabarytowych od-

bywał się specjalnymi sa-
mochodami niskopodwozio-
wymi, przystosowanymi do 
poruszania się po trudnych 
błotnistych drogach.
W chwili obecnej (jeśli cho-
dzi o roboty pozostałe) wy-
konawca - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe BANIMEX 
Sp. z o.o. z BĘDZINA, przy-
gotowuje się do prac zwią-
zanych z układaniem toro-
wiska i prac na wyłączonym, 
aktualnie użytkowanym to-
rze, co będzie miało miej-
sce od 08.05 do 13.06.2015 
roku. 

Radosław Piątek
Banimex Sp. z o.o.

KOLEJOWY MOST NA 
UKOŃCZENIU
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Wielką ozdobą świąt Wiel-
kiej Nocy w naszej gminie 
są „Turki”. Każdy wstępu-
jący w ich szeregi młody 
mężczyzna, powinien za-
dbać o skompletowanie 
odpowiedniego umundu-
rowania.

Strój „Turka” tworzy stylizo-
wana marynarka typu woj-
skowego wraz ze sznura-
mi, koczotam i naszywkami, 
przez ramię wstążka, skó-
rzane pasy wojskowe z ko-
alicyjką, spodnie z lampa-
sem oraz szable lub atrapy 
karabinów.
Jako nakrycie głowy, służy 
im zrobiona z tektury czap-
ka, którą zdobią piękne kon-
waliowe bukiety. Tysiące ta-
kich bukietów konwalio-
wych mają na swoim koncie        
Panie - Salomea Misztal z 
Grodziska Dolnego i Stani-
sława Różycka z Wólki  Gro-
dziskiej.

Z tą jakże trudną i misterną 
pracą postanowili zmierzyć 
się również uczniowie Gim-
nazjum im. prof. Franciszka 
Leji z Grodziska Górnego. 
W ramach zajęć z techniki i 

zajęć pozalekcyjnych wraz z 
dyrektorem szkoły, wykona-
li od podstaw 10 czapek Tur-
ków, które ozdobiły ich gło-
wy podczas tegorocznych 
świątecznych parad.

Efekty swoich prac młodzież 
utrwaliła kamerą. Autorem 
filmu jest p. Kamil Szcze-
panik z Muzeum Ziemi Le-
żajskiej. Filmik można obej-
rzeć na stronie internetowej    
gminy. 

MH

WIELKANOCNA TRADYCJA 
W GRODZISKU NIE GINIE

Ponad 60 prac plastycz-
nych od uczniów szkół 
podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu naszej 
gminy wpłynęło na drugą 
edycję konkursu plastycz-
nego „Turki w obyczajo-
wości grodziskiej”.

Wykonane różnymi techni-
kami malarskimi prace pla-
styczne przedstawiają gro-
dziskich Turków. Niektóre są 
tak realne, że bez większych 
problemów można rozpo-
znać, kto jest na rysunku.

Wyniki konkursu oraz eks-
pozycję w pełnej okazałości 
można obejrzeć w Ośrod-
ku Kultury oraz na stronie        
internetowej ośrodka www.
kulturagrodziskodolne.pl

OK

„TURKI W OBYCZAJOWOŚCI 
GRODZISKIEJ” - KONKURS

DOPŁATY DO 
MATERIAŁU 
SIEWNEGO

Agencja Rynku Rolnego in-
formuje, że w dniu 7 kwietnia 
2015 r. zostało opublikowa-
ne rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 20 marca 2015r. 
w sprawie stawek dopłat do 
1 ha powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowa-
ny (Dz. U. 2015 r., poz. 485).
W związku z powyższym, od 
dnia 22.04.2015 r. stawki do-
płat do 1 ha powierzchni, na 
której wysiano/wysadzono ma-
teriał siewny będą wynosiły:
• 80 zł – zboża, mieszanki 

zbożowe i pastewne,
• 130 zł – rośliny strączkowe,
• 400 zł – ziemniaki.
Decyzje wydane od dnia 
22.04.2015 r. będą przyzna-
wały dopłaty wyliczone na pod-
stawie ww. nowych, niższych 
stawek. Data wpływu wniosku 
nie ma w tym przypadku zasto-
sowania, z zastrzeżeniem za-
chowania terminu art. 35 kpa.
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W dniu 1 kwietnia br. od-
było się Śniadanie Wiel-
kanocne dla uczestników 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczy-
nach wraz z filią w Zmy-
słówce.

Uroczystość zaszczyci-
li swoją obecnością: Sekre-
tarz Gminy Grodzisko Dolne 
- Grzegorz Potaczała, Kie-
rownik GOPS w Grodzisku 
Dolnym - Andrzej Wikiera, 
Dyrektor PCPR w Leżajsku 
- Mariusz Konior, Ks. Jan 
Szczepaniak - proboszcz 
parafii w Chałupkach Dęb-
niańskich oraz pracownicy 
ośrodków. Goście w imieniu 
swoim i samorządów prze-
kazali życzenia wielkanoc-
ne.

Po wspólnej modlitwie i po-
błogosławieniu pokarmów 
przez księdza Jana Szcze-
paniaka, przystąpiono do 
spożywania śniadania, któ-
re pod okiem terapeutów 
przygotowywali uczestnicy 
domu.

Śniadanie Wielkanocne po-
przedzone jest długotrwały-
mi przygotowaniami. Efek-
ty widać podczas wielkanoc-
nego spotkania: przepięknie 
udekorowany stół, smaczne, 
polskie, tradycyjne potrawy 
wielkanocne.
Kultywowanie tradycji, 
wspólna organizacja i uro-
czyste śniadanie stanowią 
doskonały element terapii. 

Uczestnicy nabywają umie-
jętności, które mogą wyko-
rzystać w codziennym życiu.
Śniadanie wielkanocne to 
czas wspólnych przeżyć, 
rozmów i refleksji. Dla wie-
lu podopiecznych śniadanie 
wielkanocne organizowane 
w placówce jest  jedyną oka-
zją do przeżywania prawdzi-
wych Świąt Wielkanocnych.

Leszek Duda

WIELKANOCNE 
SPOTKANIE

WYSTĘP CYRKOWCÓW 
W OŚRODKU
18 marca placówkę odwie-
dził cyrk „Szok”. W cza-
sie występu wychowanko-
wie oraz uczniowie ze SP 
w Laszczynach mogli oglą-
dać różnorakie sztuczki cyr-
kowe, a także brali czyn-
ny udział w realizacji wie-
lu z nich. Umiejętności cyr-
kowców wszystkim bardzo 
się podobały, o czym świad-
czyły burzliwe oklaski po 
każdym pokazie. Najwięk-
szą atrakcją dla podopiecz-
nych była możliwość trzyma-
nia prawdziwego węża, a był 
to boa dusiciel.

WIZYTA W SZKOLE POD-
STAWOWEJ W WÓLCE 
PEŁKIŃSKIEJ
W środę 25 marca wycho-
wankowie ORW odwiedzili 
Szkołę Podstawową w Wól-
ce Pełkińskiej. Dzieci zapre-
zentowały inscenizację wier-

sza J. Tuwima pt. „Rzepka”. 
Zostaliśmy niezwykle ser-
decznie i miło przyjęci przez 
uczniów i grono nauczyciel-
skie. Pani Dyrektor Szkoły 
podziękowała nam za we-
soły i wywołujący przyjemne 
wrażenie występ. Po przed-
stawieniu mieliśmy okazję 
spotkać się i porozmawiać 
z uczniami klasy 1. Zarów-
no nasi wychowankowie jak 
i dzieci ze szkoły byli zado-
woleni ze spotkania. Mamy 
nadzieje, że dzieci ze szkoły 
będą miały okazję w niedłu-
gim czasie odwiedzić nasz 
ośrodek.

ZAJĘCIA NA SALI          
GIMNASTYCZNEJ
Nasz placówka zapewnia 
kompleksową opiekę z za-
kresu rehabilitacji ruchowej, 
którą objęci są wszyscy wy-
chowankowie. Usprawnianie 
ruchowe odbywa się na pod-
stawie indywidualnego pro-
gramu terapii, który powstaje 
przy udziale wszystkich spe-
cjalistów z uwzględnieniem 
wskazań lekarskich.
Działania fizjoterapeutów 
uwzględniają aktualny stan i 
możliwości wychowanków.
Rehabilitacja odbywa się w 
sposób indywidualny, jej ilość 
i czas trwania jest dostoso-
wana do stanu, możliwości i 
potrzeb dziecka. Zajęcia pro-
wadzone z zakresu rehabili-
tacji ruchowej mają na celu:

• utrzymanie i wzmoc-
nienie siły mięśniowej,

• zachowanie pełnego za-
kresu ruchu w stawach,

• utrzymanie dobrej 
czynności układu od-
dechowego i nerwowe-
go z akcentem na pro-
filaktykę i korekcje wad 
postawy,

• rozwój siły mięśniowej,
• osiągnięcie niezależ-

ności ruchowej.

ŻYCZENIA PRZED 
WIELKANOCNĄ PRZERWĄ
W ostatnim dniu zajęć przed 
świąteczną przerwą, wycho-
wankowie Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawczego w 
Laszczynach wraz z opieku-
nami i wychowawcami podzie-
lili się jajkiem wielkanocnym. 
Wszyscy składali sobie na-
wzajem życzenia, zjedli 
wspólnie babkę wielkanoc-
ną i w takich, już świątecz-
nych nastrojach udali się do 
domów, by tam wraz z swo-
imi rodzinami przeżywać Mi-
sterium Męki Pańskiej, a po-
tem Wielką Noc Zmartwych-
wstania Pana Jezusa.

W SKRÓCIE...Z ŻYCIA 
ORW
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Pierwsze, jak na razie ko-
biece, spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki za 
nami. Odbyło się ono 19 
marca br. w Sali Integracji 
Społecznej GBP w Grodzi-
sku Dolnym, a uczestni-
czyło w nim sześć pań. 

Spełnione zostały zasady 
dyskusji - szczególnie punkt 
„przede wszystkim mamy 
się dobrze bawić”. DKK w 
dalszym ciągu jest otwarty 
dla chętnych (w tym również 
Panów!). Wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy po 
odbiór książki, o której bę-
dziemy rozmawiać na kolej-
nym spotkaniu.

Biblioteka

RUSZYŁ DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
DLA DOROSŁYCH

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Laszczynach ogłasza 
nabór na kierowcę autobusu 
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Laszczynach.

Niezbędne wymagania:
• Prawo jazdy kat. D
• Uprawnienia do przewozu 

osób niepełnosprawnych
• Aktualne badania lekar-

skie
• Przynajmniej roczne do-

świadczenie w zakresie 
przewozu osób

Dodatkowe wymagania:
• Łatwość nawiązywania 

kontaktów
• Dobry stan zdrowia
• Inne umiejętności przy-

datne w pracy z niepełno-
sprawnymi

Warunki pracy:
• Miejsce pracy: Środowi-

skowy Dom Samopomo-
cy w Laszczynach

• Wymiar pracy: pełny etat

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• Życiorys – z informacjami 

o wykształceniu i opisem 
dotychczasowego prze-
biegu pracy zawodowej

• Kopie dokumentów 
uprawniających do prze-
wozu osób i kierowaniem 
pojazdów

• Oświadczenie o wyraże-
niu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych 
na potrzeby rekrutacji

Ofertę oraz wszelkie wymaga-
ne dokumenty należy złożyć 
do 15 maja 2015r. w Środo-
wiskowym Domu Samopomo-
cy  w Laszczynach (decydu-
je data faktycznego wpływu). 
Kandydaci spełniający wyma-
gania zostaną zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną.
ŚDS w Laszczynach zastrze-
ga sobie możliwość wprowa-
dzenia zmian do zakresu obo-
wiązków na stanowisku w za-
leżności od kwalifikacji osób 
aplikujących o zatrudnienie.

Od 11 kwietnia br. weszły 
w życie nowe przepisy do-
tyczące wysokości manda-
tów nakładanych za wybra-
ne rodzaje wykroczeń w ru-
chu drogowym. Na przykład 
osoba nieuprawniona, która 
zaparkuje na miejscu prze-
znaczonym dla osoby nie-
pełnosprawnej musi się li-
czyć z mandatem karnym w 
wysokości 800 zł.

Nowe kwoty mandatów za 
niektóre wykroczenia, w tym 
związane z nieuprawnionym 
posługiwaniem się kartą par-
kingową, przewiduje rozporzą-
dzenie, które zaczęło obowią-
zywać od 11 kwietnia 2015r.
Kierowcy, którzy nie mając do 
tego uprawnień zaparkują na 
miejscu przeznaczonym dla 
osoby niepełnosprawnej, mu-
szą się liczyć z mandatem 
karnym w wysokości 800 zł. 
Za samo nieuprawnione po-
sługiwanie się kartą parkingo-
wą dla osób niepełnospraw-
nych grozi 300 zł mandatu.
31 sierpnia 2014 r. wprowa-

dzono obowiązek noszenia 
elementów odblaskowych dla 
pieszych, którzy poruszają się 
poza terenem zabudowanym 
po zmroku. Rozporządzenie 
zakłada, aby nie określać kon-
kretnej wysokości mandatu dla 
osoby, która nie spełni tego 
obowiązku, tylko wskazać jej 
górną granicę – do 100 zł.
Projekt zmian reguluje także 
kwestie mandatów dla m.in. 
nietrzeźwych rowerzystów. Od 
listopada 2013 r. kierowanie 
pojazdem innym niż mecha-
niczny pod wpływem alkoholu 
jest wykroczeniem, a nie prze-
stępstwem. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem, nietrzeźwy ro-
werzysta będzie mógł zostać 
ukarany mandatem w wysoko-
ści 500 zł, natomiast za stan 
po użyciu alkoholu (od 0,2 do 
0,5 promila) grozić będzie od 
300 do 500 zł mandatu.
Mandaty w wysokości 100 zł 
dostaną także osoby, które po-
ruszają się tzw. czterokołow-
cem (np. quadem) bez kasku.

źródło: www.podkarpacka.
policja.gov.pl

ZMIANY W PRZEPISACH 
O RUCHU DROGOWYM

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA KIEROWCĘ
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Katarzyna Stasiuk, Domi-
nika Maison „Psycholo-
gia konsumenta”, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN SA 
2014

Dlaczego kupujemy produk-

ty luksusowe? Czy można 
wpływać na konsumentów 
poza ich świadomością? Kto 
i kiedy kupuje pod wpływem 
impulsu? Na te i wiele innych 
pytań odpowiadają autorki 
tej książki. Wskazują, skąd 
można czerpać wiedzę o za-
chowaniach konsumentów, 
a następnie określają zna-
czenie podstawowych pro-
cesów poznawczych, emo-
cjonalnych i motywacyjnych 
w podejmowaniu przez nich 
decyzji. Wnioski autorek po-
parte są wynikami badań na-
ukowych oraz zilustrowa-
ne przykładami zastosowa-
nia wiedzy psychologicznej 
w działaniach marketingo-
wych.

Kacper Śledziński „Czar-
na kawaleria. Bojowy szlak 
pancernych Maczka”, 
Znak 2014

Polacy – żołnierze genera-
ła Maczka – zapisali jedną z 
najjaśniejszych kart historii 
drugiej wojny światowej. Bo-

haterstwo, odwaga, poświę-
cenie, ale i wyszkolenie, zna-
jomość żołnierskiego fachu, 
dobre dowodzenie i uzbroje-
nie. Te cechy pozwoliły pol-
skim pancerniakom walczyć 
i zwyciężać od pierwsze-
go do ostatniego dnia woj-
ny. „Czarna kawaleria” po-
zwala zobaczyć wojnę ocza-
mi jej uczestników. Poznaje-
my żołnierzy z krwi i kości. 
Towarzyszymy im od walk 
w trudnych górskich warun-
kach we wrześniu 1939 roku 
do niezwykłych wyczynów w 
Normandii, Holandii i Niem-
czech. Pancerni Maczka to 
prawdziwi bohaterowie, któ-
rzy wyzwolili okupowaną Eu-
ropę spod władzy Hitlera.

Wszystko dla muzyki (Se-
ria Violetta), Egmont 2014

Leon zrywa z Violettą, i choć 
ona robi wszystko, żeby go 
odzyskać, Diego wciąż nie 

pozwala o sobie zapomnieć. 
Violettą targają rozterki ser-
cowe, gdy niespodziewa-
nie Pablo i Moretti składa-
ją jej niesamowitą propozy-
cję: chcą, aby została gwiaz-
dą – solistką portalu You 
Mix. Sytuacja w domu rów-
nież się komplikuje: German 
wciąż ma problemy finanso-
we. Jego związek z Esmeral-
dą zaczyna się układać, więc 
Angie postanawia się wypro-
wadzić. Jeśli Violetta przyj-
mie propozycję Pabla i zgo-
dzi się pracować dla portalu, 
będzie mogła pomóc ojcu, a 
przy okazji przestanie widy-
wać Leona na zajęciach.

Michael i Drew Heatley 
„Kings of Leon”, Wydaw-
nictwo Sine Qua Non 2013

Kings of Leon, pochodzący 
ze stanu Tennessee kwar-
tet, podbił świat muzyki na 
własnych warunkach. Zapre-
zentował śmiałą mieszankę 
klasycznego rocka, grunge-
’u i nowoczesnego brzmie-

nia. Rezultatem okazała się 
muzyka, która przemówi-
ła do publiczności składają-
cej się zarówno z piętnasto-, 
jak i pięćdziesięciolatków. W 
pierwszej pełnowymiarowej, 
rzetelnej biografii Michael 
Heatley śledzi losy Kings of 
Leon od czasów, kiedy byli 
jeszcze lokalną grupą peł-
nych nadziei muzyków, aż 
do chwili, gdy ich single Sex 
on Fire, Use Somebody i No-
tion, wspięły się na szczy-
ty list przebojów. Niezwykłe 
pochodzenie i przekonania 
członków zespołu, a także 
ich styl życia, który sprawił, 
że trzymali się z dala od mu-
zyki popularnej aż do 1997 
roku, przyniosły fascynujące 
rezultaty.

Lech Kurpiewski „Subiek-
tywny remanent kina: 13 po 
13”, Prószyński i S-ka 2012 
(SERIA DUŻE LITERY)

13 kategorii filmowych, w 
każdej 13 dyskusji na temat 
13 najważniejszych, najlep-
szych, tudzież najbardziej 
kontrowersyjnych obrazów 
w danej kategorii, czyli jak 
szybko, efektywnie i efek-
townie podjąć dyskusję na 
temat filmu.

Richard Paul Evans „List”, 
Znak 2014

Mary Anne i David przeszli ra-

zem niejedno, ale wciąż łą-
czy ich szczere i trwałe uczu-
cie. Małżonkowie mieszkają w 
urokliwej rezydencji, otocze-
ni gronem serdecznych przy-
jaciół. Los jednak wystawia 
ich na wielką próbę – umie-
ra ich trzyletnia córeczka. Po 
tym przeżyciu David zaczy-
na uciekać przed emocjami w 
pracę. Chociaż jego miłość do 
MaryAnne jest głęboka, męż-
czyzna przez lata nie widzi 
swoich błędów – dopiero wy-
jazd ukochanej i pozostawio-
ny przez nią list otworzą mu 
oczy i popchną go do wielkich 
zmian w życiu.
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Szumy uszne a bieganie
Bardzo dziwna jest ta nasza 
choroba. Bo niby na zewnątrz 
nic nie widać, a jednak ten nie-
ustający łomot w głowie powo-
duje duże spustoszenie w zdro-
wiu. Nie ma też sposobu żeby 
ją zmierzyć jak np. glukozę, ci-
śnienie czy temperaturę ciała. 
Nie ma też – jak wszyscy wie-
my – „proszku” na nią. Medy-
cyna proponuje nam wsparcie 
psychiczne. Ostatnio dużo się 
mówi o „wyćwiczeniu mózgu”, 
czyli naszych zmysłów – meto-
da neurofeedbac”. A ja propo-
nuję wsparcie fizyczne – „wy-
ćwiczenie ciałem”.
Zanim powiem o moim „spo-
sobie” na szumy, kilka słów o 
mnie. Nie jestem sportowcem. 
Pracowałem w lotnictwie. Ba-
dałem samoloty. Było to za-
wsze związane z hałasem. Szu-
my uszne odczuwam od „niepa-
miętnych czasów”. Pamiętam, 
że już w 1989 roku po pogrze-
bie brata rozmawiałem z brato-
wą (lekarką) i wspomniałem o 
szumach – odpowiedziała „Ge-
niu, to jest nieuleczalne”.
Ale już wtedy zacząłem odru-
chowo stosować terapię, któ-
rą uzmysłowiono mi w Kajeta-
nach. Tzn. nie wsłuchiwałem 
się w nie (szumy). Żyłem bar-
dzo intensywnie. Bardzo dużo 
pracowałem. Rano leciałem sa-
molotem do Mielca, a wieczo-
rem (późnym) wracałem. I tak 
przez wiele lat.
Nie miałem czasu na wsłuchi-
wanie się w „głupie” szumy. Z 
czasem doszedł niedosłuch i 
zawroty głowy.
Ten intensywny styl życia 9 lat 
temu przeniosłem na emerytu-

rę, tzn. zacząłem biegać. Była 
to cudowna decyzja w moim ży-
ciu, bo dopiero w bieganiu zna-
lazłem prawdziwe ukojenie. Bo 
w bieganiu chodzi o to, by się 
cieszyć każdym krokiem. A ta 
radość bierze się z tego m. in-
nymi, że organizm „wpuszczo-
ny w obroty” 160 uderzeń na 
minutę oddala od siebie wszyst-
kie usterki zdrowotne. Bo moje 
szumy uszne owszem są (nie 
wierzę w jakieś ich wyleczenie), 
ale oddalają się.
Mój organizm zostaje zmuszo-
ny przeze mnie do zajęcia się 
czymś innym. Może pozwolę 
sobie wymienić elementy orga-
nizmu, które według mojego od-
czucia pobudzam, daję im inne 
ciekawsze zajęcie, a nie słu-
chanie „głupich” szumów.
1. Układ krążenia krwi – cza-
sem doprowadzam tętno na-
wet do 160 uderzeń na minutę. 
Przez szybkie krążenie „prze-
czyszczam” sobie żyły, mam 
mniejszy cholesterol.
2. Układ oddechowy – oczysz-
czam płuca, głębszy oddech. 

Mówiliśmy na terapii o głębo-
kim oddechu, ja to robię. Dotle-
niam mózg.
3. Układ trawienny – jelito gru-
be, cienkie, żołądek. Jak powie-
dział mój kolega „Genio, kiszki 
ci się masują”.
4. Układ moczowy – przepy-
cham piasek z nerek, straszę 
prostatę żeby nie rosła. Mój 
urolog bardzo to zaleca.
5. Mięśnie nóg (głównie) - po 
prostu wzmacniam.
6. Kości – ubijam tkankę. Orto-
peda powiedział, że nie będę 
miał osteoporozy.
7. Mam cukrzycę typu 2 (stresy 
zawodowe) – jest to też metoda 
„walki” z nią.
Ale wydaje mi się, że najbar-
dziej działam na psychikę. W 
czasie biegu wydzielają się en-
dorfiny – hormony szczęścia. 
Działają - jak mówią znawcy te-
matu – dwie godziny po biegu.
Na mecie człowiek chce przytu-
lić cały świat, wszystkich ludzi. 
Biegacz jest po prostu człowie-
kiem szczęśliwym. Biegacz ko-
cha ludzi. Biegacz do wszyst-

kich uśmiecha się. Nie bez zna-
czenia jest to, że bieganie od-
bywa się na łonie natury – w le-
sie, na polu, na łące. A więc nie 
w zamkniętym pomieszczeniu, 
gdzie często aż gęsto od róż-
nych zarazków.
Poza tym biegając na łonie na-
tury mamy możliwość podzi-
wiania jej piękna, a odczuwa-
nie cudu natury wspaniale wy-
cisza nasze emocje. I przecież 
o to chodzi.
Już w starożytności wiedziano, 
że ruch i świeże powietrze to 
podstawa zdrowia.
Fajne też jest zmęczenie pobie-
gowe. Wszystkie mięśnie bolą. 
Dziwne, bo bolą nawet mięśnie 
barkowe. Człowiek macha po 
prostu rękami tyle czasu (np. 
półmaraton). Albo tzw. zakwasy 
i walka z nimi np. przez stoso-
wanie maści rozgrzewających.
No i sami widzicie, że w tym 
wszystkim nie ma miejsca na 
wsłuchiwanie się w „głupie” 
szumy uszne.
Sądzę, że mój sposób „walki” z 
chorobą szumów usznych jest 
bardzo skuteczny. Jak już po-
wiedziałem, szumy mam od 
niepamiętnych czasów, a jesz-
cze nie zwariowałem (to żart). A 
tak na marginesie, ruchem po-
konuję wiele „usterek” zdrowot-
nych w moim organizmie.
Christopher McDougall w „Uro-
dzeni biegacze” pisze, że nie 
dlatego przestajemy biegać bo 
się starzejemy, lecz starzeje-
my się bo przestajemy biegać. 
Nic nie wspomniałem o niezwy-
kle wspaniałych przeżyciach 
związanych z udziałem w bie-
gach masowych. Tej cudownej 
jedności (czasem tysięcy ludzi) 
nie można porównać z niczym.  
POLECAM!!!

Eugeniusz Moszkowicz 
(Iryda)

ŁACZĄ NAS ENDORFINY
Mamy kwiecień. Wiosna na stałe zagościła już w naszych domach, przyrodzie i w gar-
derobie. Pora więc, by powitać ją w naszym ciele. Czas wziąć się za siebie. Wraz         z 
pierwszym powiewem wiosny ruszyło życie na gminnych orlikach, na których ocho-
czo gromadzi się młodzież. Na trasach można spotkać grupy szusujących miłośni-
ków jednośladów, spacerowiczów...i biegaczy. To dla tych ostatnich mamy bardzo 
dobrą wiadomość. Czas szlifować formę, bo w tym roku gmina przymierza się, by 
po raz drugi w ramach „Dni Grodziska”, zorganizować uliczny bieg. Na razie może-
my zdradzić, że dystans będzie wynosił ok. 5 km. Liczymy, że inicjatywa spotka się z 
Państwa odzewem i liczna grupa zawita na starcie naszego biegu. Pierwsze deklara-
cje już są. Ponowną chęć udziału w wydarzeniu wyraził nasz zaprzyjaźniony biegacz,          
z pochodzenia Grodziszczanin, pan Eugeniusz Moszkowicz. Pan Eugeniusz jest mi-
łośnikiem biegania i żywym dowodem na to, że biegać można w każdym wieku. Swo-
ją pasją do biegania stara się zarażać wszystkich dookoła. Napisał nawet artykuł o 
wpływie biegania na osoby z tzw. szumem usznym. Na podstawie własnych doświad-
czeń i obserwacji opisał m.in. co dzieje się z osobami mającymi takie dolegliwości w 
trakcie biegania. Ogólnie artykuł jest zachętą do biegania. Miłej lektury. 

Finisz pana Eugeniusza w trakcie I Biegu Grodziskiego
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Rak szyjki macicy w 95% 
jest rakiem płaskona-
błonkowym. Rozwija się 
zwykle na podłożu stanu 
przednowotworowego ja-
kim jest dysplazja.

Epidemiologia: Rak szyjki 
macicy znajduje się na dru-
gim miejscu pod względem 
zapadalności na nowotwo-
ry złośliwe u kobiet. Stano-
wi 8,6% wszystkich nowo-
tworów złośliwych. Inwa-
zyjny rak szyjki macicy do-
tyczy głównie kobiet po 40 
roku życia. Stany przedrako-
we zazwyczaj pojawiają się 
u kobiet między 30 a 40 ro-
kiem życia.
Przyczyny: za główny czyn-
nik onkogenny uważa się wi-
rusa brodawczaka ludzkiego 
– HPV przenoszonego dro-
gą płciową. W rozwoju no-
wotworu współdziałają inne 
infekcje wirusowe, bakteryj-
ne oraz inne czynniki środo-
wiska. Wśród stanów przed-
nowotworowych czyli ta-
kich, które zwiększają ryzy-
ko wcześniejszego rozwo-
ju szyjki macicy wyróżnia-
my – dysplazję śródnabłon-
kową – CIN.
Objawy: jako pierwsze po-
jawiają się upławy, krwawie-
nia kontaktowe (po stosun-
ku), nieregularne krwawie-
nia międzymiesiączkowe. 
W zaawansowanym proce-
sie nowotworowym mogą 
pojawiać się bóle zlokali-
zowane w podbrzuszu lub 
okolicy krzyżowo-lędzwio-
wej       kręgosłupa, krwawie-
nia samoistne, obrzęki koń-
czyn, trudności w oddawa-
niu moczu i stolca, wynika-
jące z miejscowego rozrostu 
nowotworu.
Rozpoznanie: raka szyj-
ki macicy sugerują niepra-
widłowe wyniki badania cy-
tologicznego czy kolposko-
powego. Ostateczne rozpo-
znanie można ustalić w wy-

niku badania histopatolo-
gicznego pobranego mate-
riału.
Postępowanie: o postępo-
waniu leczniczym decydu-
ją: stopień zaawansowania 
choroby, stan ogólny chorej, 
wiek pacjentki. We wcze-
snym etapie rozwoju raka 
stosuje się zabiegi oszczę-
dzające – konizację (wycię-
cie fragmentu szyjki w po-
staci stożka) lub amputację 
szyjki macicy. W postaciach 
zaawansowanych zastoso-
wanie znajduje radykalna hi-
sterektomia polegająca na 
wycięciu macicy wraz z jajni-
kami, jajowodami i węzłami 
chłonnymi miednicy mniej-
szej. Po operacji zalecana 
jest radioterapia. U młodych 
kobiet pozostawia się jajni-
ki. Jeśli choroba jest na tyle 
zaawansowana, że zabieg 
operacyjny jest niemożliwy, 
pozostaje radio lub chemio-
terapia. W przeciwdziałaniu 
rakowi szyjki macicy istotną 
rolę odgrywa profilaktyka. 
Zasadnicze znaczenie ma 
systematyczne wykonywa-
nie badania cytologicznego 
oraz szczepienie przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludz-
kiego.
Profilaktyka raka szyjki ma-
cicy: to wszystkie rodzaje 
postępowania, które mają 
na celu niedopuszczenie do 
powstawania choroby, jej 
nasilenia – postępu lub na-
wrotu. Według definicji profi-
laktykę dzielimy na pierwot-
ną czyli zapobieganie, pro-
filaktykę wtórną czyli wcze-
sne wykrywanie choroby. 

Profilaktyka pierwotna to 
szczepienia przeciwko ra-
kotwórczym szczepom wiru-
sów oraz działania w zakre-
sie oświaty zdrowotnej, któ-
rej nadrzędnym celem jest 
upowszechnianie takich za-
chowań, które eliminują lub 
ograniczają czynniki ryzyka 

zachorowania na raka szyjki 
macicy. Szczególnego zna-
czenia nabiera oświata do-
tycząca młodych ludzi za-
równo dziewcząt jak i chłop-
ców, którzy nie zdają sobie 
sprawy jakie konsekwencje 
może mieć „ryzykowny” sex. 
Należy utrwalać wśród mło-
dych kobiet przekonanie, że 
po rozpoczęciu współżycia 
płciowego należy udać się 
do lekarza ginekologa, do 
którego warto pójść nie tyl-
ko wtedy kiedy pojawią się 
jakieś objawy choroby, ale 
również po to aby dowie-
dzieć się, że jest się zdro-
wym. Młodzież powinna wie-
dzieć, że zbyt wczesne roz-
poczęcie życia płciowego, a 
także liczne stosunki z wie-
loma partnerami są czynni-
kami ryzyka zachorowania 
na raka szyjki macicy. Rze-
telna, konkretna informacja 
na temat konieczności od-
powiednio częstych badań 
ginekologicznych i cytolo-
gicznych to klucz do sukce-
su w walce z rakiem. 
Profilaktyka wtórna dąży 
do rozpoznania stanów 
przedrakowych i wczesnych 
postaci raka szyjki maci-
cy oraz ich skutecznego le-
czenia. Aby była skutecz-
na, przy tak dużym zagroże-
niu chorobą musi być odpo-
wiednio częsta, powtarzal-
na, rozpocząć się wkrótce 
po inicjacji seksualnej i być 
prowadzona do późnej sta-
rości, a przede wszystkim 
musi obejmować jak najwię-
cej kobiet. Od tego może za-
leżeć zdrowie a nawet życie 
kobiety. Podstawowym ba-
daniem w profilaktyce raka 
szyjki macicy jest badanie 
cytologiczne. Dzięki tym ba-
daniom możliwe jest wykry-
cie przedinwazyjnych posta-
ci raka, w wielu przypadkach 
należy uznać to badanie za 
ratujące życie i jako takie za-
liczyć do największych osią-

gnięć medycyny prewencyj-
nej drugiej połowy XX wieku. 
Prostota tego badania, bar-
dzo niski koszt materiałów, 
jak też z uwagi na lokalizację 
anatomiczną zmian możli-
wość uzyskania właściwego 
materiału do oceny, pozwo-
liły uratować życie tysiącom 
kobiet. Bardzo istotną spra-
wą jest możliwość zastoso-
wania cytologii w tzw. bada-
niach przesiewowych raka 
szyjki macicy. Podstawo-
wym celem badania cytolo-
gicznego jest wykrycie bez-
objawowych zmian nowo-
tworowych i przednowotwo-
rowych szyjki macicy. Z re-
guły rozwój raka inwazyjne-
go poprzedza stosunkowo 
długi okres zmian przedno-
wotworowych szyjki maci-
cy. Aby wykryć raka w jego 
wczesnej fazie kobieta musi 
zgłosić się na badanie cyto-
logiczne nawet wtedy kiedy 
nie odczuwa żadnych dole-
gliwości.
Wyniki wielu badania nauko-
wych wskazują, że ponad 
50% przypadków raka szyj-
ki macicy występuje u ko-
biet u których nigdy nie ba-
dano rozmazu cytologiczne-
go, zaś 60% kobiet chorych 
na raka szyjki macicy to pa-
cjentki, które nie miały wyko-
nywanego rozmazu w ciągu 
5 lat przed ujawnieniem się 
choroby.

Instytut Żywienia Zwierząt 
i Bromatologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie
II Katedra i Klinika 

Ginekologii Operacyjnej, 
Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie
Ginekolog Centrum 

Medycznego Ant-Med 
w Żołyni

RAK SZYJKI MACICY 
ROZPOZNANIE I PROFILAKTYKA
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W dniach 17 i 18 lutego 
uczniowie klas II Gimna-
zjum im. Jana Pawła II oraz 
Gimnazjum im. prof. Fran-
ciszka Leji, uczestniczy-
li w programie profilaktyki 
zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”. 

Uczniowie w czasie trwa-
nia programu pracowali pod 
kierunkiem trenerów- prze-
wodników z Fundacji Homo 
Homini im. K. de Foucauld 
i uczyli się zdrowego oraz 
mądrego stylu życia. Dwa 
czterogodzinne bloki warsz-
tatów przez dwa dni zmie-
niały grupę gimnazjalistów w 
poszukiwaczy skarbów, ja-
kim są głębokie szczęście, 
trwała miłość i realizacja w 
życiu własnych pasji i ma-
rzeń. Trenerzy w ciekawy i 
wciągający sposób poprzez 
różnorodne ćwiczenia, za-
bawy, poruszające świadec-
twa zachęcali młodzież do 
unikania alkoholu, przemo-
cy, pornografii oraz do szu-
kania trwałej i prawdziwej 
miłości. W trakcie programu 
omówiono z dużą delikatno-
ścią i powagą ważne i trud-
ne problemy dotyczące me-
chanizmów uzależniania od 
alkoholu, narkotyków, seksu 
i pornografii. Młodzież chęt-

nie angażowała się w ćwi-
czenia aktywizujące, zaba-
wy, odpowiadała na pytania, 
dzieliła się swoimi doświad-
czeniami, opowiadała o za-
interesowaniach, pasjach. 
Realizatorzy programu za-
dbali, aby humor przepla-
tał się z poważnymi treścia-
mi w sposób, który przypadł 
uczniom do gustu. Ważnym 
aspektem programu był tre-
ning asertywności, w którym 
gimnazjaliści mogli ćwiczyć 
umiejętność przeciwsta-
wiania się presji grupy oraz 
mogli skorzystać z licznych 
wskazówek dotyczących ra-
dzenia sobie z własną sek-
sualnością, zakochaniem, 
złością i gniewem. Warsz-
taty pokazywały i zachęcały 
do trenowania siły charakte-
ru. Do udziału w programie 

zaproszono również rodzi-
ców, którzy w czasie spotka-
nia z trenerem mogli poznać 
najważniejsze treści pro-
gramu oraz mogli nauczyć 
się jak należy rozmawiać z 
młodzieżą na trudne tema-
ty związane z okresem do-
rastania i przekonać się, że 
nadal są dla swoich dorasta-
jących dzieci ważnym auto-
rytetem. 
Nie tylko młodzież gimna-
zjalna mogła wziąć udział 
w zajęciach z zakresu pro-
filaktyki.  W dniu 16 lutego 
uczniowie klas IV- VI z tere-
nu całej gminy uczestniczy-
li w programie „Debata”, któ-
rego celem jest zapobiega-
nie przedwczesnemu uży-
waniu alkoholu i towarzyszą-
cym temu konsekwencjom 
oraz promowanie abstynen-
cji. Program ten opiera się 
na korygowaniu błędnych 
przekonań normatywnych 
przy jednoczesnym kształ-

towaniu tych prawidłowych, 
dotyczących używania środ-
ków psychoaktywnych. Mło-
dzi ludzie dowiadują się tak-
że o nagłych i odroczonych 
konsekwencjach picia al-
koholu oraz o skutkach po-
dejmowania zachowań ry-
zykownych. Uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w zaję-
ciach, chętnie zgłaszali się 
do proponowanych zadań i 
scenek, mieli ciekawe pomy-
sły związane z tematyką za-
jęć, otwarcie mówili o swoich 
obserwacjach dotyczących 
spożywania alkoholu i wyni-
kającymi z tego stratami, ja-
kie ponoszą te osoby pijące 
alkohol i ich rodziny. 
Na zakończenie cyklu profi-
laktycznego, 23 lutego w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym odby-
ło się 10-cio godzinne szko-
lenie dla nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej z terenu 
całej gminy, przyszłych pro-
wadzących w swoich szko-
łach program wczesnej pro-
filaktyki „Cukierki”. Ta pro-
pozycja oddziaływań doty-
cząca m.in. przeciwdziała-
nia używania substancji psy-
choaktywnych, agresji itp., 
skierowana jest do dzieci na 
najniższym etapie edukacyj-
nym i opiera się na pracy z 
bajką pt. „Cukierki”. 
Różnorodność treści profi-
laktycznych, ciekawy prze-
kaz trafiający w potrzeby 
uczestników, również tym 
razem przyciągnął uwagę 
i okazał się atrakcyjny dla 
szerokiej grupy uczniów za-
proszonych do udziału w 
programach.
Wszystkie programy zosta-
ły sfinansowane ze środków 
Gminnej Komisji ds. Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w 
Grodzisku Dolnym oraz re-
komendowane przez Ośro-
dek Rozwoju Edukacji i Pań-
stwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych.

I. Grzywna

PROFILAKTYKA 
W SZKOŁACH
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Przyroda od kilku tygodni 
dawała wszystkim odczuć, 
że czas najwyższy obudzić 
się z zimowego snu. Ma-
giczną datą, która potwier-
dza nadejście kalendarzo-
wej wiosny jest 21 marca. 
To wtedy uczniowie klas 
0 – III Szkoły Podstawowej 
w Laszczynach uczestni-
czyli w tradycyjnym ob-
rządku „Topienia Marzan-
ny” – symbolu odchodzą-
cej zimy.

Dzieci z utęsknieniem cze-
kały na tą chwilę. W końcu, 
w klasach zaczęły pojawiać 
się pierwsze zwiastuny wio-
sny: kwiatowe dekoracje, 
żywe bazie i forsycje.
Marzanna została pieczoło-
wicie przygotowana, dzień 

wcześniej, przez uczniów 
najstarszej klasy, z kawał-
ków drewna, bibuły i słomy. 
Podczas przygotowań 
uczniowie dowiedzieli się, 
że ów zwyczaj pochodzi od 
pradawnego pogańskiego 
obrzędu ofiarnego. Kukłę w 
rytualny sposób palono, to-
piono w czasie wiosenne-
go święta Jarego, aby przy-
wołać wiosnę. Spełnienie 
tego obrzędu miało zapew-
nić urodzaj w nadchodzą-
cym roku.
W piątkowe przedpołudnie, 
przy pięknej słonecznej po-
godzie, uczniowie przema-
szerowali nad pobliską rze-
kę. Panie wychowawczynie 
dokonały ceremoniału spa-
lenia kukły, a dla pewności, 
że zima już nie powróci, jej 

resztki wrzuciły do wody. 
Dzieci wiwatowały i skando-
wały:

„Marzanno, Marzanno, 
ty zimowa panno,

dziś ciebie żegnamy, 
a wiosnę witamy!”.

W radosnym nastroju i z pio-
senką na ustach dzieci wró-
ciły do szkoły, towarzyszy-
ło im przekonanie, że wio-
sna już na dobre rozgości 
się wokół.

KG

WITAJĄC WIOSNĘ

W dniu 9 kwietnia 2015r.  
w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku odbyło się 
uroczyste wręczenie na-
gród uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjów, 
którzy wzięli udział w XIV 
Powiatowym Profilaktycz-
nym Konkursie Plakato-
wym „Mobbing – nie sto-
suję, nie ignoruję.”

Z dumą chcielibyśmy poin-
formować, iż wśród 50 naj-
lepszych i nagrodzonych 
prac nadesłanych z róż-
nych szkół znalazła się pra-
ca uczennicy klasy II Szko-
ły Podstawowej w Laszczy-
nach, Anny Potaczały. 
Ania otrzymała drugą nagro-
dę wraz z dyplomem. Ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Wioleta Niemiec

MAŁY SUKCES ANI 
UCZENNICY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 
W LASZCZYNACH

POWIATOWE SZACHY
13 marca 2015r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz w Gimna-
zjum Miejskim w Leżajsku ro-
zegrano Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjadę w szachach indywidual-
nych. Młodzi adepci gry królew-
skiej z Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Dolnym zanotowali nie-
zły występ. W rywalizacji dziew-
cząt w kategorii klas I-III (rocz-
nik 2005) Anna Rydzik zajęła 
II miejsce, zaś Marcin Wlazło 
w tej kategorii wśród chłopców  
V miejsce. W kategorii klas IV
-VI wśród dziewcząt III miejsce 
zajęła Barbara Grabowiec, VII 
miejsce Gabriela Kulińska, VIII 
Aneta Bęben, zaś wśród chłop-
ców Krzysztof Danak uplasował 
się na XIII miejscu. W Gimna-
zjadzie wśród dziewcząt Zuzan-
na Chmura była VI. Rewelacyj-
nie spisali się chłopcy - II miej-
sce wywalczył Tomasz Chmie-
lecki, a IV miejsce Michał Leja. 
Miejsca od 1 do 4 premiowane 
są awansem do finałów woje-
wódzkich. 

MALI PIEKARZE
18 marca br. uczniowie klas 
szóstych gościli  w piekarni 

Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Żołyni. Nasi 
młodzi piekarze na zaproszenie 
taty A. Bęben spróbowali swo-
ich sił w tym niezmiernie waż-
nym i niezbędnym zawodzie. 
W ramach preorientacji zawo-
dowej poznali wszystkie uroki 
tego pięknego zawodu. Cieka-
we zdjęcia z tego wypadu moż-
na oglądać w albumie fotogra-
ficznym. Z rozmów  z ucznia-
mi wynika, że w przyszłości w 
Grodzisku  piekarzy nie zabrak-
nie!!!

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
20 marca br. społeczność szkol-
na przywitała pierwszy dzień 
wiosny oryginalnymi strojami! 
Na czwartej godzinie lekcyjnej 
na hali sportowej odbył się tra-
dycyjnie przemarsz przebierań-
ców i okazyjne  krótkie przed-
stawienia. Najlepiej przebrani 
uczniowie i klasy zostali nagro-
dzeni słodkimi prezentami.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Baranek - symbol Chrystu-
sa, Baranka Bożego; chleb 
- pierwszy, najważniejszy 
pokarm człowieka, owoc 
ciężkiej pracy, symbol Cia-
ła Chrystusa; jajko - sym-
bol nowego życia; kiełba-
sa - jest znakiem „tego, co 
najlepsze”, znakiem sza-
cunku dla wielkanocne-
go śniadania; sól i chrzan 
- przyprawy poprawiające 
smak potraw; sól chroni 
od zepsucia, a chrzan ma 
przypominać mękę Pań-
ską. 

Przedszkolaki z „Ochron-
ki” Św. Józefa poznały zna-
czenie tego, co znajduje się 
w wielkanocnym koszycz-
ku. Z wielkim zresztą zainte-
resowaniem słuchały o zwy-
czajach wielkanocnych. Od-
gadywały też, które spośród 
wielu przedmiotów święci-
my w Wielką Sobotę. Z całą 
pewnością odrzuciły m. in. 
mleko, bombkę choinkową, 
dżem, ser. Wzięły też udział 
w komponowaniu „żywe-
go koszyczka” przy pomocy 
przebrań i rekwizytów. Były 
„żywe” pisanki, szynka, bab-
ka, masło. 
1 kwietnia, tuż przed prze-
rwą świąteczną do przed-
szkola zawitał ks. Pro-

boszcz, żeby poświęcić ko-
szyczki przygotowane przez 
siostrę Marię specjalnie dla 
dzieci. Wydarzenie to mia-
ło bardzo uroczysty charak-
ter. Na dużym stole, nakry-
tym białym obrusem stały 
pokarmy wielkanocne, stro-
iki świąteczne, chlebowe ba-
ranki i oczywiście koszyczki 
dzieci, które pod koniec dnia 
zabierały ze sobą do domu. 
Dzieci wykonały krótki pokaz 
słowno – muzyczny co bar-
dzo wzruszyło naszego księ-
dza Proboszcza. Pięknie re-
cytowali - Oliwia, Zuzia, We-
roniczka, Pawełek i Michał, 
a wszystkie dzieci zaśpie-
wały „Zwycięzca śmierci”, 
„Bóg nie umarł”, „Wielka-
nocny pejzaż”. Wtórując za 
przedszkolakami życzenia 
świąteczne pamiętajmy jak 
pięknym wydarzeniem jest 
ta Wielka Noc:

„Cukrowy baranek 
ma złociste różki.
Pilnuje pisanek 

na łączce z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy, 

chorągiewką buja
I wesoło beczy 

ŚWIĘTE ALLELUJA.”

Katarzyna Kojder

OCHRONKA ŚWIĘCI 
POKARMY

19 kwietnia w roczni-
cę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim 
– obchodziliśmy Dzień 
Pamięci o Holokauście i 
przeciwdziałaniu zbrod-
niom przeciwko ludzko-
ści. Dlatego w Szkole 
Podstawowej w Laszczy-
nach w tym dniu ucznio-
wie zostali zapoznani z 
tematem praw człowieka, 
konsekwencji, braku to-
lerancji i szacunku dla in-
nych narodów. 

Organizatorem akcji był 
Samorząd Uczniowski. W 
tym dniu uczniowie szkoły 
wykonali papierowe żonki-
le, a następnie po krótkim 
apelu rozdawali je uczniom 
oraz nauczycielom.  Pra-
gniemy w ten sposób przy-
bliżyć młodym pokoleniom 
problematykę Holokaustu 
oraz skutków dyskrymina-
cji, uprzedzeń i stereoty-
pów.

W. Niemiec

LEKCJA PAMIĘCI
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Usuwa się teraz z powodu 
swych osobistych niezado-
woleń puzonista Wikiera An-
drzej. Zaprzestaje uczęsz-
czać Łyżeń Ludwik, po nim 
Bajan Franciszek. Ta sama 
też ilość nowych zostaje przy-
jęta. Wstępuje Wiech Franci-
szek z Górnego, Przeszło Fe-
liks, Kubat Szczepan i Pelc 
Stanisław z Dolnego. Trzeba 
też przeprowadzić roszadę w 
obsadzie i przydzielić nowych 
do szkolenia. Bielecki Franci-
szek, chociaż z wojska kor-
necista przechodzi na tenor, 
Jasic Józef obsadza puzon, 
Janiec Józef z werbla, który 
wziął już pod opiekę Grzywna 
Stanisław przechodzi na es-
trąbkę. Różycki Alojzy obej-
muje czynele. Z nowo przy-
jętych Wiech i Kubat ćwi-
czyć mają kornety, Przeszło 
es-trąbę, a Pelc na razie pró-
buje werbla. Na uregulowaniu 
obsady, ćwiczeniach, zwłasz-
cza kolęd, które gra zespół w 
Boże Narodzenie, kończy się 
praca w tym roku. 
Nowy rok 1928 zaczyna się 
tym razem dochodową zaba-
wą taneczną, by jeszcze coś 
wpłynęło do kasy, aby moż-
na plan naprawy instrumen-
tów doprowadzić do skutku. 
Jak zwykle, co roku zima to 
najlepszy czas do szkolenia 
się w muzyce, a że zawsze w 
każdym prawie utworze trze-
ba coś poprawić, przegrywa 
się je po kolei. Dalej trzeba i 
coś nowego wyćwiczyć. No-
wym utworem na ten czas 
jest dobry marsz przywiezio-
ny przez Bieleckiego Franka 
pt. „Boguszewice”, nad nim 
też zespół pracuje.
Doczekały się i poniszczo-
ne instrumenty swojej kolej-
ki odnowienia ich w fabry-
ce Niewczyka. Powędrowa-
ły do naprawy dwa korne-
ty, tenor i „tuba” bas. Opróż-
niwszy kasę zespołową z 
pieniędzy powędrował nie-
długo za nimi Kapelmistrz. 
Okazuje się, że tylko bied-

ny „tuba” już nie do naprawy, 
ale od biedy można na nim 
jeszcze zadmuchać. Poza 
zapłatą za naprawę zosta-
ło jeszcze pieniędzy, że Ka-
pelmistrz mógł kupić nowy 
kornet skrzydłówkę, czyne-
le, skóry do bębenka i jesz-
cze udekorować wszystkich 
członków odznakami orkie-
stry, przedstawiającymi pięk-
ną lirę. Z nimi to na klapach 
marynarek paradują nasi 
muzykanci przy występie 
wielkanocnym, grając koło 
kościoła nowy marsz „Bogu-
szewice”. Z wiosną występu-
je znowu mała zmiana w ob-
sadzie instrumentów, uby-
wa dotychczasowy zastępca 
dyrygenta, tenorzysta Bie-
lecki Jan z Opalenisk, który 
otrzymawszy funkcję leśne-
go aż na Korniaktowie, nie 
może uczęszczać do zespo-
łu. Tenor obejmuje Jasic, a 
na puzonie zaczyna z zapa-
łem ćwiczyć nowy muzykant 
Pelc Stanisław, Przeszło Fe-
liks z es trąbki idzie na kornet 
pierwszy ćwicząc się przy 
Majkucie, który teraz popi-
suje się na nowym kornecie. 
Przyjęto też dla nauki na te-
mat nowego amatora Wró-
bla Józefa z Górnego. Mie-
siąc maj nie jest tak szum-
ny i piękny jak roku ubiegłe-
go, skończyło się na udzia-
le w obchodzie 3-majowym i 
urządzeniem zabawy na do-
chód by nie być bez grosza. 
Natomiast nauka muzy-
ki idzie swoim tempem, na 
równi jak zimową porą. Z 
ostatnich młodych najle-
piej zaczyna wybijać się 
Pelc, lecz też i każdą oka-
zję do muzyki wykorzystu-
je jak może. Zespół też pil-
nuje ćwiczeń, by jak najle-
piej spisać się muzyką przed 
„Zjazdem Grodziszczan”, 
będących na różnych stano-
wiskach. Zjazd ten ma być 
zwołany podczas tegorocz-
nych wakacji. Gdy doszedł 
on do skutku nie powstydził 

się ani zespół, ani też pierw-
si jego założyciele - dr Kul-
pa i prof. Leja swą pracą, to 
też upamiętniono te chwi-
le wspólnym zdjęciem ze-
społu, ciesząc się, że zjazd 
obiecał przyczynić się do bu-
dowy domu ludowego. Naj-
wspanialszy podczas zjaz-
du był „Wielki Festyn” i „Do-
żynki”, na których podkre-
ślono dawne zwyczaje Gro-
dziska, oddając w całej na-
turalności „Wesele Grodzi-
skie”. Po starodawnym we-
selu grodziskim odtworzo-
nym podczas zjazdu, przy-
szło z kolei wesele w zespo-
le. Z całą też pięknością gra 
zespół na weselu zasłużo-
nego basisty Heleniaka Józ-
ka, z tym większą uciechą, 
że udało się na nie wymknąć 
z wojska naszemu Macho-
wi. Po tych uroczystościach 
trzeba było zwołać walne ze-
branie, by znowu uzupełniać 
zarząd. Ubył zastępca kie-
rownika Bielecki Jan, a tak-
że i sekretarza Maj Franci-
szek, który wyjechał na kurs 
rolniczy. Nowy więc wybór i 
nowe zmiany. Kierownik jak 
zwykle Gajewski Ludwik, za-
stępcą teraz Szklanny Fran-
ciszek. Na swoje dawniejsze 
stanowisko sekretarza wstę-
puje z powrotem Bielecki 
Franciszek. Skarbnikiem zo-
staje Heleniak Józef, gospo-
darzem Sigda Franciszek. 
Poza sądem honorowym, w 
którym zostali Różycki Aloj-
zy, Gajewski Alojzy i Majkut 
Franciszek, powołana zosta-
ła w celu kontrolowania ma-
jątku zespołowego pierwsza 
dotychczas w zespole komi-
sja rewizyjna, w której skład 
weszli: Jasic Józef, Burszta 
Stanisław i Piela Piotr. Nowy 
zarząd przystąpił do nowej 
dalszej pracy. Aby przyspo-
rzyć gotówki zastępca kie-
rownika Szklanny organizu-
je odegranie sztuki „Wese-
le Zosi”, z której wystawie-
niem łączy zespół krótki kon-
cert. W czasie tym bardziej 
niż dotychczas odwiedza ze-
spół ksiądz Józef Skoczyń-
ski, który werbuje młodzież 

do katolickiej organizacji wy-
chowawczej „Stowarzysze-
nia Młodzieży Polskiej”. Wi-
dząc energicznych i zdol-
nych członków w zespole, 
wśród nich szuka pomocy. 
Wyłoniła się na terenie gro-
dziskiej parafii nowa organi-
zacja S.M.P., której preze-
sem zostaje zastępca kie-
rownika orkiestry Szklan-
ny Franciszek. Większa też 
część członków wstępuje na 
razie w jej szeregi. Wycho-
dzi z tego wszystkiego roz-
dwojenie, a nawet roztroje-
nie pracy. Praca w zespole 
z tego powodu zaczyna ku-
leć, część w kole młodzie-
ży, część w S.M.P. – tu ze-
brania, tam próby przedsta-
wień lub gra w piłkę noż-
ną. A z próbami grania w or-
kiestrze różnie, a na doda-
tek tego wszystkiego dwa 
fronty w zespole. Licho wie, 
do czego by doszło, gdyby 
w orkiestrze nie postawio-
no sprawy stanowczo. Na-
leżeć każdy może gdzie mu 
się podoba, to jest jego oso-
bista rzecz czy przekonanie, 
ale praca w zespole ma tyl-
ko jeden cel. Nie polityczny, 
jest to wspólna praca nad 
pielęgnowaniem zamiłowa-
nia do muzyki i rozszerza-
niem kultury muzycznej, dla-
tego też każdy członek po-
winien tchnąć tym duchem i 
zgodnie zmierzać do wymie-
rzonego celu. 
Jeżeli też chcesz należeć do 
zespołu, pilnuj zespołu i pra-
cy w nim, żyj zgodnie i bra-
tersko między sobą, uczęsz-
czaj na próby punktualnie 
i solidarnie i nie zaniedbuj 
muzyki. A niestosujących się 
do tych wytycznych, dyrygo-
wał będzie sąd honorowy. Po 
słowach tej treści, wypowie-
dzianych na zebraniu przez 
kierownika zespołu i jego za-
stępcy, imieniem dobra ze-
społu zaczęły się regulować 
sprawy organizacyjne i pra-
ca w zespole orkiestry. Przy 
tych postanowieniach zasta-
ły nasze grono święta poko-
ju, miłości i zgody – Święta 
Bożego Narodzenia.

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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Nadszedł nowy rok 1929, a z 
nim nowe życie, nowe tren-
dy, nowa praca. Stosując 
się do uchwał podjętych na 
„Walnym Zebraniu” zaczęto 
je realizować. Ustalono naj-
pierw czas na próby grania 
w tygodniu, wybrawszy so-
bie wieczory dni zwanych 
„bezmięsnych”, czyli tych, w 
które nasza kawalerka nie 
chodzi na żeniaczkę. Trze-
ba zaznaczyć, że ci niedaw-
no młodzi chłopcy wyrośli 
przy zespole już na przyzwo-
itych kawalerów i nie jeden 
nosi się z zamiarem ożen-
ku, a więc przyjmujemy wie-
czory w poniedziałki i piątki, 
a w niedziele od godziny 10-
tej rano. Do ćwiczeń wzięto 
w pierwszym rzędzie utwo-
ry koncertowe, więc: Ma kró-
lowa, Pieśni Legionowe, a 
nawet uwerturę „Amerykań-
ską”, przysłaną zespołowi 
przez byłego klarnecistę Ry-
dzika Wincentego, który tym 
sposobem próbował zacho-
wać tę łączność. Po koncer-
towych szły z kolei: walce, 
mazury, polki, marsze oraz 
od czasu do czasu pieśni ko-
ścielne. O opuszczeniu pró-
by jak i dotychczas nie było 
mowy. Dyrygent, czy zarząd 
nie potrzebował zachęcać 
do uczęszczania, ponieważ 
każdy z muzykantów miał za 
ambicję jak najwięcej i jak 
najsprawniej zagrać, w nie-
jasnych sprawach zaczerpu-
jąc wyjaśnień od dyrygenta, 
czy też doświadczonych ko-
legów. Z nowych muzykan-
tów szkoli się na pikol Hele-
niak Jan z Dolnego, ponie-
waż Salwach po Machu ob-
jął flet. Niedługo wraca też 
z wojska i Mach z Hadrem 
Stanisławem. Wracają rzecz 
jasna do zespołu, zresztą 
Mach nigdy nie tracił łącz-
ności z zespołem, wspiera-
jąc repertuar przywożony-
mi utworami. Krok w krok jak 
zwykle postępuje praca kul-
turalno-oświatowa. Na ze-
braniach czy posiedzeniach 
zarządu, które odbywają się 
nie kosztem prób muzyki 
lecz poza nimi, kładziono na-

cisk na wychowanie i wyro-
bienie organizacyjne. Czło-
nek orkiestry miał się wyróż-
niać, miał być wzorem i przy-
kładem do naśladowania. 
Oszukać się nie udało, po-
nieważ ogół jeśli nie po od-
znace orkiestry, to po gło-
wie, a raczej po włosach roz-
poznał członka zespołu…
No tak, bo członkowie daw-
no już wspólnie kupiwszy so-
bie maszynkę do strzyże-
nia włosów, trochę dla fan-
tazji obcinali sobie włosy na 
jeden fason, przeważnie na 
tzw. jeża, od czego fachow-
cem został Gajewski Alojzy. 
No ale do rzeczy…
Głowy jednako ostrzyżone, 
lecz nie zawsze bez cza-
pek się chodzi, a zwłaszcza 
na występy i to było w tym 
czasie bolączką dla zespołu. 
Czapek „krakusek” już pra-
wie nie ma, do nich wypa-
da nosić sukmany krakow-
skie, o które coraz trudniej, 
a w samej rzeczy i nieprak-
tycznie. A przecież Ochot-
nicze Straże Pożarne mają 
piękne czapki organizacyj-
ne, czy my nie dorównamy, 
aby mieć podobne? Prze-
cież nie takie trudności ze-
spół łamał. Łamie więc i tą i 
już się robi 25 czapek w za-
kładzie jarosławskim. Obie-
cują, że będą piękne, lecz 
i kosztować będą pięknie, 
bo 187 i ½ złotego, jedna 7 
i pół złotego, więc po 2 i ½ 
zł członkowie złożą, a resz-
tę zrobi się, bo w kasie orkie-
stry w tym czasie nieweso-
ło. A tu prócz czapek kilka in-
strumentów czeka koniecz-
nej naprawy, a przydało-
by się koniecznie kupić cho-
ciaż tenor ponieważ Bielec-
ki Franek wyuczywszy Wró-
bla Józka sam zasadniczo 
nie ma na czym grać. Cze-
ka więc zespół na pomyśl-
niejsze miesiące, by te po-
trzeby stopniowo zaspokoić. 
Z wiosną ubiera zespół wy-
marzone czapki, rzeczywi-
ście ładne: rogatywka grana-
towa, otok ciemno-zielony i z 
błyszczącymi okuciami czar-
ne daszki. Otoki ozdobiła 

jeszcze literka, która z klap 
cywilnych marynarek tam się 
przeniosła. Ach…gdyby tak 
jeszcze mundury, ale to do-
piero dalsze marzenie. Wy-
próżniwszy kasę na czysto 
resztę ze składki i pożycz-
ki wśród członków z czap-
kami sprawa uregulowana. 
Cieszył się założyciel Kul-
pa, profesor Leja i nasi przy-
jaciele, że i na zewnątrz wy-
glądamy teraz trochę jedno-
licie. W dowód też przychyl-
ności i swego zadowolenia w 
dni „Zjazdu Inteligencji Gro-
dziskiej” składają oni dla or-
kiestry, która dni te umilała 
muzyką, 131 złotych. Szczę-
ście pod tym względem za-
częło się uśmiechem, bo już 
w tydzień później „Koło Mło-
dzieży” Przeworszczyzny, 
zapraszają na płatne gra-
nie na „Festynie” w Przewor-
sku, więc jak zawsze, bardzo 
chętnie jedziemy. Grania nie 
brakowało, ustosunkowanie 
do orkiestry pierwszorzędne, 
poza tym 116 złotych przy-
wozi zespół do Grodziska. 
Żadnych wakacji, czy odpo-
czynku zespół nie zna i nie 
uznaje, a wszędzie jest wzo-
rem solidarności i dyscypli-
ny organizacyjnej, czy to we-
wnątrz czy na zewnątrz. W 
życiu orkiestry przewijają się 
najróżniejsze chwile, a mię-
dzy nimi nie brakuje też i róż-
nych imienin. Nie zapomnia-
no w gronie zespołu składać 
sobie wzajemnych, szcze-
rych, koleżeńskich życzeń i 
wznosić toastów przez ode-
granie „sto lat”, czy też dobre-
go, odpowiedniego utworu. 
Nie zapomniano też człon-
ków wspierających, współ-
pracowników, czy też praw-
dziwych przyjaciół orkiestry, 
a zwłaszcza, że taki soleni-
zant, zawsze obdarzył ze-
spół jakim dodatkiem. Z po-
czątkiem maja idzie też nasz 
zespół nie tylko na imieniny 
dyrektora lasu Zwolińskie-
go, ale i na jego 25-letni ju-
bileusz urzędowania, na któ-
ry orkiestrę zaprasza. Tu też 
wśród lasów, na leśniczów-
ce, przygrywa ona, bawi go-

ści muzyką, a siebie gości-
ną, upamiętniając wszystko 
wspólnym zdjęciem. A Zwo-
liński poza wszystkim ze-
zwoli znowu na zbiórkę drze-
wa w lesie, z czego orkiestra 
chętnie korzysta, bo teraz 
już nie trzeba martwić się na 
razie z opałem na zimę. W 
tym czasie opuszcza zespół 
wyjeżdżając do Francji Hele-
niak Józef – ciężko się robi 
zespołowi, gdy traci tak do-
brego muzykanta. Lecz w or-
kiestrze różnie bywa, tak i te-
raz na jego miejsce przycho-
dzi nowy, syn kościelnego 
Różycki Stanisław. Za Hele-
niakiem emigruje do Brazylii 
Joniec Józef, pozostawiając 
w zamian swego brata Igna-
cego, który ćwiczy es-trąbkę. 
Poza tym przyjęty zostaje na 
es-trąbkę Przeszło Jan i Ku-
bat Stanisław, którego kor-
necista Majkut już rezerwu-
je, zanim przyjdzie do woj-
ska. Tak to niektórzy przewi-
dując swą rozłąkę z zespo-
łem, przygotowują swych za-
stępców, by muzyka na tym 
nie ucierpiała. Odchodzący 
jednak, czy ci którzy wyemi-
growali za granicę, zazwy-
czaj nie tracą łączności z ze-
społem. Dowód tego to róż-
ne utwory przez nich przysy-
łane. Mamy już nawet róż-
nych przyjaciół i w Ameryce. 
Obecnie przyjeżdża stamtąd 
Wróbel, którego w domu kie-
dyś jeszcze pod zaborem au-
striackim przed samą wojną 
światową mieściła się orkie-
stra. Dziś też ta orkiestra od-
wiedza dawnego znajome-
go, który ciesząc się bardzo 
z tego, daje na jej cele dość 
hojny datek. Teraz będą na-
stępować wesołe czasy, a 
raczej weselne gody dla po-
szczególnych członków jak i 
dla zespołu, bo to przecież 
jedna wielka rodzina, złączo-
na jednym węzłem wspólnej 
pracy i przeżyć. 

ciąg dalszy nastąpi
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- SPORT - 

III miejsce, to wielki suk-
ces, jaki osiągnęły pierw-
szoklasistki ze Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym podczas fina-
łów wojewódzkich rozgry-
wek Ogólnopolskiego Tur-
nieju Piłki Nożnej „ Z po-
dwórka na stadion” o Pu-
char Tymbarku. Miały one 
miejsce 14.04.2015r. w Sta-
lowej Woli.

Turniej ten, to oficjalne Mi-
strzostwa Polski w kategorii 
U-8, U-10 i U-12 dla chłop-
ców i dziewcząt. Udział w 
nim biorą uczniowie z klas 
I-III i IV-V. Sponsorem roz-
grywek jest firma Tymbark, a 
organizatorem Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej.
Ogromne zaangażowanie, 
duch walki, współpraca ca-
łego zespołu przyczyniły się 
do tego, że nasze piłkarki 
wygrały wszystkie trzy me-
cze w grupie, kwalifikując 
się do półfinału. Na tym eta-
pie pierwszy mecz, po zacię-
tej walce  przegrały rzutami 
karnymi. Kolejny to już była 
walka o III miejsce i stanięcie 
na podium. Zatem końcówka 
tego spotkania była niezwy-
kle emocjonująca. Przez dłu-
gi czas nasz zespół prowa-
dził po golu oddanym przez 
A. Stępień, w drugiej połowie 
jednak przeciwnik wyrównał, 
a następnie objął prowadze-
nie. Decydujące znaczenie 
miał strzał oddany przez na-
szą zawodniczkę K. Tabin w 
ostatniej minucie meczu . Po 
raz drugi o rozstrzygnięciu 
meczu zadecydowały rzu-
ty karne. Przed ich wykona-
niem na bramce stanęła na-
sza napastniczka- M. Juży-
niec, która wcześniej sama 
wykorzystała swoją próbę, 
a następnie niezwykle sku-
tecznie broniła. Ostatni roz-
strzygający strzał na bram-
kę przeciwnika oddała na-
sza zawodniczka- W. Świą-

der. Było to kolejne wygrane 
starcie  przez nasze dziew-
czynki, decydujące o zdo-
byciu miejsca wśród najlep-
szych drużyn piłkarskich wo-
jewództwa podkarpackiego. 
Oprócz dyplomu i medali za 
miejsce wśród najlepszych, 
naszym bramkarkom – Z. 
Bechta i K. Szozda przypa-
dły nagrody indywidualne- 
za skuteczną obronę.
Skład reprezentacji SP Gro-
dzisko Dolne (dziewczęta): 
Milena Baj, Zuzanna Bech-
ta, Martyna Grzywna, Moni-
ka Jużyniec, Julita Kulpa, Ju-
lia Majkut, Julia Ordys, We-
ronika Smędra, Anna Stę-
pień, Klaudia Szozda, Wik-
toria Świąder, Katarzyna Ta-
bin.
Oprócz dziewczynek na-
szą szkołę na tych samych 
zawodach reprezentowa-
li także chłopcy z klas pierw-
szych. Pomimo, iż nie zaję-
li tak wysokiego miejsca, jak 
ich koleżanki, to dzielnie wal-
czyli i wykazali się dużymi 
umiejętnościami piłkarskimi. 
Już sam awans do finałów 
wojewódzkich był dla nich 
bardzo dużym osiągnięciem. 
Zdobyte doświadczenie, pra-
ca i umiejętności z pewno-
ścią zaoowocują w przyszło-
ści sukcesami.
Skład reprezentacji SP Gro-
dzisko Dolne ( chłopcy): Da-
mian Duda, Krzysztof Koch-
man, Kacper Krasnodębski, 

Dominik Krzeszowski, Dawid 
Lizak, Marek Majkut, Kamil 
Małek, Patryk Mazur, Wiktor 
Sowa, Radosław Szałapski.
W następnym dniu tj. 15.04 
br. w finałach wojewódzkich 
U-12 także w Stalowej Woli 
wystąpiły nasze dziewczęta. 
Po bardzo dobrych wystę-
pach grupowych, gdzie za-
jęły I miejsce, awansowały 
do ćwierćfinałów, gdzie nie-
stety uległy zawodniczkom 
SP nr 9 z Dębicy. Ostatecz-
nie zostały sklasyfikowane 
na miejscach 5 – 8. 
Drużynę reprezentowały: 

Paulina Chmura, Andżelika 
Mazur, Teresa Sołek, Barba-
ra Grabowiec, Amelia Rzą-
sa, Gabriela Rączka, Wikto-
ria Gdańska, Iwona Rynasie-
wicz i Klaudia Majkut.
Wszystkie nasze reprezen-
tacje zasłużyły na ogromne 
słowa pochwały. Dla więk-
szości dzieci były to jedne z 
pierwszych zawodów sporto-
wych, w jakich wzięły udział  
i od razu zwieńczone takim 
dużym sukcesem! Wielkie 
brawa!

Opiekunowie drużyn

WIELKI SUKCES 
MAŁYCH PIŁKAREK
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Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie  

"GG Robot 2015", który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2015r. 
 

W tym roku będzie można rywalizować w następujących kategoriach: 
1. GG Robot 2015 - kategoria główna. Startować w niej mogą uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów. Zbudowany i zaprogramowany robot musi wykonać 
maksymalnie dużo zadań na stole turniejowym.  

 
2. GG Robot Open 2015 - kategoria dla uczniów szkół średnich i starszych. Nie obowiązują 
tutaj limity wiekowe. Każdy może zbudować i wystawić do konkursu robota.  
3. GG Robot Aerial 2015 - konkurs robotów latających (dronów). W tej kategorii również nie 
obowiązują żadne limity wiekowe. 
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej turnieju: 
http://ggrobot.zsleji.pl, http://ggrobot.eurobot.edu.pl lub na stronie internetowej Zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym: http://zsleji.pl 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów robotyki! 

- SPORT - 

Najwyższe zwycięstwo w 
swojej historii występów 
w III lidze podkarpackiej 
piłki nożnej kobiet odnio-
sła w niedzielę 19 kwietnia 
drużyna „Grodziszczanki” 
Grodzisko Dolne, pokonu-
jąc zawsze mocnego rywa-
la z Gorzyc 7:0, do przerwy 
pewnie wygrywając 4: 0. 

Już w piątej minucie spo-
tkania ostre strzelanie roz-
poczęła Gabriela Kojder, 
umieszczając głową piłkę w 
siatce rywalek. W pierwszej 
połowie spotkania do bram-
ki zawodniczek z Gorzyc tra-
fiały jeszcze Aneta Rachwał 
dwa razy oraz Katarzyna 
Moszkowicz, która pewnym 

strzałem z rzutu karnego 
ustaliła wynik pierwszej po-
łowy. Druga połowa była w 
zasadzie powieleniem pierw-
szej części spotkania. Ciągłe 
ataki na bramkę golkiperki 
z Gorzyc przyniosły efekt w 
postaci trzech kolejnych goli, 

z których dwie zdobyła Do-
minika Żuk oraz jedną z ko-
lejnego rzutu karnego Klau-
dia Trojnar. Dominacja ze-
społu z Grodziska nie pod-
legała dyskusji przez ani jed-
ną minutę spotkania i wyso-
kie zwycięstwo jest w pełni 

zasłużone. Jednym uspra-
wiedliwieniem zespołu z Go-
rzyc jest fakt, że z różnych 
powodów zespół ten nie wy-
stąpił w swoim najmocniej-
szym składzie, a spotkanie 
kończył w „dziewiątkę” z po-
wodu wyraźnych braków ka-
drowych.

Skład Grodziszczanki: 
Karolina Czerwonka, Karo-
lina Rynasiewicz, Karolina 
Tabin, Karolina Żak, Klau-
dia Majkut, Monika Ma-
ziarz, Gabriela Kojder (1), 
Iwona Szpila, Aneta Ra-
chwał (2), Małgorzata No-
wak i Katarzyna Moszko-
wicz (1) oraz Dominika Żuk 
(2), Andżelika Chmura, Ad-
rianna Piela, Sylwia Joniec 
i Klaudia Trojnar (1).

AT

„GRODZISZCZANKA” GRODZISKO DOLNE 
- SAN GORZYCE 7:0 (4:0)
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- OGŁOSZENIA - 



19Gazeta z Grodziska i okolic 4/2015

Na paradzie 
Straży Wielkanocnych 

w Tryńczy
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REKLAMA PŁATNA


