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• Jubileusz 100-lecia  istnienia 
zainaugurowali na Jasnej Górze

• Minister Elżbieta Bieńkowska z 
wizytą w Grodzisku

• Grodziskie jednostki OSP w 
czołówce na zawodach powiatowych

• Gminne obchody 3-Maja i Dnia 
Strażaka

• Kolejny wieczór głośnego czytania

• Strażackie rozgrywki

• W Zespole Szkół w Grodzisku 
Górnym podsumowali kolejny projekt

•Niezwykle dziarski stulatek

• Gminne oddziały na paradzie w 
Wyszatycach

WYCHOWANIE I EDUKACJA

• O mądrym podejściu do „tych” 
spraw

• Powiatowy konkurs na Orliku

• Ziemia jest naszym domem

• Dzień głośnego czytania

• Przedszkolaki z biało-czerwoną

• Łukasz stypendystą

• Nasza akademia na 3-go Maja

PORADNIK ROLNIKA 

• Na dniach ziemi

WSPOMNIENIA 

• Grodzisko-lekcja w szkole przemijania

OGŁOSZENIA

Potok Leszczynka
popłynął Mokrzanką

Strażacy walczyli
o utrzymanie wału
w Chodaczowie

Podtopiona remiza
i droga powiatowa
w Grodzisku Górnym

Wielka woda w gminie

Składam serdeczne podziękowania
strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych,

pracownikom Spółdzielni Usług Drogowo-Rolniczych
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli

w akcji powodziowej i ratowali ludzkie życie
i mienie przed wielką wodą na terenie gminy.

  Jacek Chmura

POMÓŻ POTRZEBUJĄCYM POWODZIANOM
Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne o wzięcie 
udziału w zbiórce darów dla poszkodowanych w powodzi mieszkańców okolic 
Sandomierza i Tarnobrzega.
Dary w postaci żywności o długotrwałym okresie przechowywania, środków 
czystości, nowej odzieży, bielizny, koców, pościeli, itp. przyjmowane będą w 
budynku GOPS w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoby chętne mogą także 
składać dary do pudeł wystawionych w sklepach na terenie Gminy. 
W związku z ogromem tragedii i nieszczęścia, jakie dotknęło wiele rodzin, 
prosi się mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne o wzięcie udziału w tej akcji. 
Zbiórka darów potrwa do 27 maja 2010r. (czwartek).
      Jacek Chmura
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Obecny rok, to rok jubile-
uszowy Orkiestry Dętej w 
Grodzisku Dolnym, która 
właśnie obchodzi 100 lecie 
swego istnienia. Inaugura-
cję obchodów członkowie 
orkiestry rozpoczęli w nie-
dzielę 25 kwietnia br. na 
Jasnej Górze. 

Przybyli do Matki ze swym 
sztandarem dziękować za 
czas służby Bogu, ojczyź-
nie i społeczeństwu. W ka-
plicy Matki Bożej o godz. 11 
uczestniczyli we mszy św. 
koncelebrowanej. Przeka-
zali też srebrne serce jako 
wotum za 100 lat istnienia 
orkiestry. Po zakończeniu 
mszy zespół koncertował na 
dziedzińcu jasnogórskim, za 
co otrzymał gromkie brawa 
od zebranych pielgrzymów.
A teraz może troszkę z hi-
storii orkiestry. Założona zo-
stała o czym już była mowa 
w roku 1910 przez Francisz-
ka Leję, matematyka profe-
sora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Stanisława 
Kulpę adwokata Wincente-
go Witosa. Hasłem orkiestry 
były słowa „Przez kulturę do 

wolności”. Debiutowała w 
Wielką Niedzielę 1910 roku 
grając pieśni Wielkanocne. 
Od tego czasu do dziś ze-
spół wiernie uczestniczył we 
wszystkich uroczystościach 
kościelnych i patriotycznych. 
Członkowie orkiestry brali 
udział w I wojnie światowej 
oraz w wojnie polsko – bol-
szewickiej. Gdy rozpoczę-
ła się II wojna światowa in-
strumenty zostały schowane 
na strychu kościoła, a orkie-
stra rozproszyła się. Niektó-
rzy jej członkowie rozpoczęli 
wojenną tułaczkę. Po wojnie 
większość zespołu znów się 
spotkała. Orkiestra wznowi-

ła swoją działalność, ale w 
innej rzeczywistości. Przez 
czas trwania Polski Ludowej 
nadal pielęgnowane były pa-
triotyzm i przywiązanie do 
wiary katolickiej. Wtedy to 
11 listopada stał się świętem 
orkiestry. W tym dniu zama-
wiano mszę świętą za zmar-
łych, na której zawsze gra-
ła orkiestra. Zespół organi-
zował również wiele spo-
tkań towarzyskich, na któ-
rych wystawiano różne sztu-
ki teatralne. 
Gdy w czasie uroczystości 
nawiedzenia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej za-
broniono orkiestrze uczest-

nictwa w święcie, członko-
wie zespołu zabrali instru-
menty do domu, a następ-
nie przemycili do kościoła i 
zagrali mimo zakazu. Orkie-
stra uczestniczyła też w róż-
nych uroczystościach na te-
renie całego kraju. Dziś już 
czwarte pokolenie podtrzy-
muje tę tradycję. 
W zespole było wielu wspa-
niałych ludzi i dziś trudno 
wyszczególnić kogokolwiek, 
bo każdy z nich był całym 
sercem związany z orkie-
strą. Dziś wielu z członków 
zespołu już nie ma, odeszli 
do domu Ojca i zapewne 
cieszą się tym jubileuszem.
Chciałbym też wspomnieć 
jak wielką rolę w istnieniu i 
rozwoju orkiestry odegrały i 
nadal odgrywają żony człon-
ków zespołu, wspierając ich 
i ciesząc się z najdrobniej-
szych sukcesów swoich mę-
żów. 
Orkiestrą dyrygowało też 
wielu wspaniałych dyrygen-
tów, bez których działalność 
orkiestry i jej sukcesy byłyby 
niemożliwe.
W dniu 25 lipca w Grodzisku 
Dolnym odbędą się uroczy-
stości jubileuszowe, gdzie 
członkowie orkiestry będą 
dziękować Bogu za tę za-
szczytną służbę Bogu, Ko-
ściołowi i mieszkańcom Gro-
dziska.    Wincenty Pażyra

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego o. Stanisława 
członkowie orkiestry zobaczyli częstochowskie organy 

JUBILEUSZ 100-LECIA ISTNIENIA 
ZAINAUGUROWALI NA JASNEJ 
GÓRZE

Orkiestrze na Jasnej Górze towarzyszył dawny jej członek - Wincenty Pażyra
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Minister rozwoju regional-
nego Elżbieta Bieńkow-
ska i Wiceminister Adam 
Zdziebło złożyli wizytę w 
środę 12 maja br. w Gro-
dzisku. Pani minister przy-
była do gminy na zapro-
szenie naszego posła Zbi-
gniewa Rynasiewicza.
 
W spotkaniu uczestniczyła 
także Wicewojewoda Pod-
karpacki - pani Małgorzata 
Chomycz oraz władze gmin-
ne, powiatowe, lokalne sto-
warzyszenia i koła gospo-
dyń wiejskich. Podczas wi-
zyty rozmawiano na temat 
rozwoju naszego regionu. 
Minister Bieńkowska zos-
stała zapoznana z historią 
gminy. Wysłuchała też infor-
macji o wielkości pozyska-
nych przez samorząd środ-
ków unijnych oraz realizo-
wanych przez gminę pro-
jektach. Wójt Jacek Chmura 

wspomniał także o stojących 
przed gminą wyzwaniach i 
planach na przyszłość. 
O działalności funkcjonu-
jących na terenie gminy lo-
kalnych grup działania opo-
wiedziały panie ze stowa-
rzyszenia Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne oraz Pre-
zes Stowarzyszenia Rodzi-

ców Dzieci Niepełnospraw-
nych, która przekazała na 
ręce pani minister wykonane 
przez wychowanków ośrod-
ka kwiaty. Zaproszeni goście 
otrzymali także kosze z gro-
dziskimi specyfikami: wędli-
nami, miodem, olejem lnia-
nym i chlebem. 
Dziękując za spotkanie mi-

nister Bieńkowska wyrazi-
ła zadowolenie z wielkiej ak-
tywności grodziskiego spo-
łeczeństwa. Szczególne sło-
wa uznania skierowała do 
obecnych na sali przedsta-
wicielek stowarzyszeń, któ-
rym pogratulowała zrealizo-
wanych projektów.

MH

MINISTER ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Z WIZYTĄ 
W GRODZISKU

W niedzielę 16 maja br. na 
stadionie w Nowej Sarzy-
nie odbyły się VI Powia-
towe Zawody Sportowo 
-  Pożarnicze jednostek 
OSP    z terenu powiatu le-
żajskiego. 

W zawodach wystartowa-
ło 17 drużyn OSP, które za-
kwalifikowały się do rozgry-
wek powiatowych uzyskując 
najlepsze czasy w elimina-
cjach gminnych. Gminę Gro-
dzisko Dolne reprezentowa-
ły cztery drużyny: dwie żeń-
skie i dwie męskie. 
W tegorocznych rozgryw-
kach strażacy walczyli nie 
tylko ze sobą, ale i z pogodą. 
Ze względu na obfite opady 
deszczu i śliską nawierzch-
nię, komisja sędziowska 

zdecydowała o rozegraniu 
tylko jednej konkurencji – 
ćwiczenia bojowego. I tak w 
grupie C (kobiety) najlepszy 
czas uzyskała drużyna z Sa-
rzyny. Nasze dziewczyny też 
miały wielkie powody do za-
dowolenia, zajmując kolejno 
drugie – OSP Grodzisko Dol-
ne – i trzecie miejsce – OSP 
Grodzisko Dolne Miasto. 
Dla drużyn z naszej gmi-
ny powody do świętowania 
okazały się jeszcze większe, 
gdy kolejny puchar – tym 
razem za miejsce pierw-
sze – we wspaniałym stylu 
wywalczyła drużyna męska 
jednostki OSP z Grodziska 
Dolnego. Mniej szczęścia 
miała drużyna Grodzisko 
Dolne Miasto, którą sklasyfi-
kowano w środku tabeli, na 

miejscu 5. 
Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze to przede 
wszystkim doskonała pro-
mocja tradycji działalności 
jednostek OSP, jaką nie-

wątpliwie mogą się pochwa-
lić strażacy z gminy Grodzi-
sko Dolne. Szczególnie cie-
szy ogromne zaintereso-
wanie działalnością w OSP 
młodzieży, która bardzo ak-
tywnie zasila strażackie sze-
regi, sławiąc ziemię grodzi-
ską w powiecie, wojewódz-
twie i kraju. 

MH

GRODZISKIE JEDNOSTKI OSP 
W CZOŁÓWCE NA ZAWODACH 
POWIATOWYCH

Na zdjęciu od prawej: Jacek Chmura, Elżbieta Bieńkowska, Małgorzata Chomycz, 
Zbigniew Rynasiewicz, Adam Zdziebło

Zwycięska drużyna z Grodziska Dolnego.
Fot. Damian Kurek
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3-go maja 2010 roku w 
gminie Grodzisko Dolne 
odbyły się uroczystości 
poświęcone 219 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W tradycji gminy ten 
dzień jest także świętem 
strażaków. 

Zwyczajowo już w koście-
le parafialnym w Grodzisku 
Dolnym odprawiono uro-
czystą Mszę świętą w in-
tencji Ojczyzny i strażaków. 
Po Mszy delegacja złożona 
z przedstawicieli gminy, po-
wiatu oraz strażaków pod fi-
gurą świętego Floriana zło-
żyła wiązanki. W trakcie uro-
czystości poświęcono także 
samochód ratowniczo-ga-
śniczy, jaki w styczniu br. z 
Komendy Powiatowej w Le-
żajsku trafił do jednostki 
OSP z Grodziska Górnego. 
Podczas gminnych obcho-
dów Dnia Strażaka na placu 
przed remizą OSP w Mia-
steczku zasłużeni druhowie 
odebrali medale. Wręczono 
złote, srebrne i brązowe me-
dale za zasługi dla pożar-
nictwa, odznaki „za wysługę 
lat” i „wzorowego strażaka”. 
Otrzymało je 15 osób. MH

GMINNE OBCHODY 
3 MAJA I DNIA 
STRAŻAKA

Złotym medalem „za    
zasługi dla pożarnic-
twa” odznaczeni zostali:
• Joniec Jan 
• Ołowiecki Michał 

Srebrnym medalem „za 
zasługi dla pożarnic-
twa” odznaczeni zostali:
• Karpa Edward 
• Krupa Władysław

Brązowym medalem „za 
zasługi dla pożarnic-
twa” odznaczeni zostali:
• Krajewski Bogdan 
• Lizak Dariusz 
• Ołowiecki Mieczysław

Odznaki „strażak wzo-
rowy” otrzymali:
• Krajewski Stanisław
• Pelc Mariusz
• Pelc Sławomir

Za wysługę lat odzna-
czeni zostali:
• Czerwonka Stanisław 50
• Krupa Władysław 40
• Matuszek Jan 40 lat
• Froń Stanisław 25 lat
• Czerwonka Zbigniew 25

Poświęcenie wozu strażackiego

Delegecje złożyły kwiaty pod figurą Św. Floriana

Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia
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Miesiąc maj w polskiej tra-
dycji poświęcony jest Mat-
ce Bożej, więc do czytania 
zaprosiliśmy Siostry Słu-
żebniczki NMP. Zaprosze-
nie przyjęła Siostra Prze-
łożona Barbara Piskorz.

Siostra Barbara na co dzień 
pracuje z dziećmi prowa-
dząc Ochronkę. Wśród słu-
chaczy byli obecni i daw-
ni wychowankowie Ochron-
ki. Ci ostatni z rozrzewnie-
niem wspominali „ochronko-
we czasy”. 
Siostra czytanie dzieciom 
ma opanowane do perfek-
cji. Najmłodszym bardzo 
spodobało się pokazywanie 
ilustracji po każdej przeczy-

tanej kartce. 
Siostra przeczytała opowia-
danie o Arce Noego, o św. 
Franciszku i o Babie, co 
chłopa od piekła uratowa-
ła. Tym o zmaganiach baby 
z diabłem dzieci zaintereso-
wały się najbardziej. Słucha-
ły skupione a może i trochę 
zatrwożone. Wiadomo jed-
nak, że w bajkach wszystko 
dobrze się kończy, więc Ja-
dzia diabła przechytrzyła… 
i po strachu.  Bajka z mora-
łem, że nie należy się łatwo 
poddawać, trzeba być kon-
sekwentnym i wytrwałym w 
dążeniach, spodobała się 
nie tylko najmłodszym ale i 
starszym słuchaczom. 
Dziękujemy Siostrze Prze-

łożonej za poświęcenie 
nam czasu oraz propago-
wanie głośnego czytania 
wśród swoich wychowan-
ków. Efekty tej pracy zna-
my. To najmłodsi czytelnicy, 
najczęściej przychodzą wy-
pożyczać bajki w drodze z 
Ochronki. A jak mówi przy-

słowie „czym skorupka za 
młodu nasiąknie, tym na sta-
rość trąci”. 
Dziękujemy wszystkim dzie-
ciom za udział w spotkaniu i 
na kolejne zapraszamy już w 
czerwcu.

   RC

KOLEJNY WIECZÓR 
GŁOŚNEGO CZYTANIA

11 drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych uczest-
niczyło w Gminnych Za-
wodach Sportowo-Pożar-
niczych, jakie odbyły się w 
niedzielę 9 maja w Grodzi-
sku Górnym. W tym roku 
areną strażackich zmagań 
było znajdujące się obok 
szkoły boisko sportowe. 

Do turnieju rozgrywanego 
pod czujnym okiem sędziów 
z Państwowej Straży Po-
żarnej z Leżajska, stanęło 3 
drużyny kobiece i 8 drużyn 

męskich. Zgodnie z regula-
minem zawody składały się 
z dwóch konkurencji: sztafe-
ty pożarniczej z przeszkoda-
mi oraz ćwiczenia bojowego 
polegającego na rozwinięciu 
dwóch linii gaśniczych. 
Jako pierwsze w zawodach 
wystartowały drużyny ko-
biece. Najszybciej tor prze-
szkód pokonały faworytki 
turnieju – grodziskie złotka 
– z czasem 63,68. Jak przy-
stało na Mistrzynie Polski, 
dziewczyny nie dały szans 
koleżankom także w drugiej 

konkurencji, osiągając czas 
lepszy o 10 sekund od dru-
giej drużyny – Grodzisko 
Dolne II. Tym samym „złot-
ka” uzyskały prowadzenie w 
całym turnieju i zajęły pierw-
sze miejsce w klasyfikacji 
końcowej, przed drużynami 
Grodzisko Dolne II i Grodzi-
sko Dolne Miasto. 
Po występach drużyn ko-
biecych przyszedł czas na 
panów. Ich rozgrywkom to-
warzyszyły wielkie emocje. 
Druhowie zmagali się nie 
tylko z czasem, ale i tremą. 

Zapewne największą miała 
drużyna z Grodziska Nowe-
go, która w zawodach wy-
startowała po raz pierwszy. 
Jednostka nie mogła liczyć 
na „fory”, ale swój debiut 
może zaliczyć do udanych. 
W klasyfikacji końcowej za-
jęła dobre czwarte miejsce. 
Walka o podium rozegrała 
się między Grodziskiem Dol-
nym i Miasteczkiem. Rywa-
lizacja obydwu drużyn była 
zacięta, a o zwycięstwie 
zadecydowały setne ułamki 
sekundy. Ostatecznie naj-
lepszym rezultatem mogą 
się poszczycić druhowie z 
jednostki Grodzisko Dolne 
Miasto, przed zawodnikami 
z Grodziska Dolnego. Miej-
sce trzecie wywalczyła jed-
nostka z Wólki Grodziskiej. 
Zwycięzcom nagrody wrę-
czyli Wicestarosta Leżajski 
– Józef Majkut, Komendant 
PSP w Leżajsku – Bogusław 
Kołcz i Wójt Gminy – Jacek 
Chmura. 

MH

STRAŻACKIE ROZGRYWKI

Siostry Barbary maluchy słuchały z wielką uwagą

Zdobywczynie pierwszego miejsca grodziskie złotka

Sztafeta pożarnicza
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Konkurs krasomówczy ak-
centem końcowym projek-
tu „Centrum Nowoczesne-
go Kształcenia – szansą 
na lepsza przyszłość”.

164 osoby objęte wspar-
ciem, w tym 135 uczniów i 
29 nauczycieli. 544 godzi-
ny zajęć terapeutycznych 
doskonalących czytanie, 
piękne pisanie, poprawną 
wymowę, komunikację inter-
personalną. 7 wycieczek, 2 
sesje popularnonaukowe z 
matematyki, 4 konkursy po-
wiatowe. Tak w wielkim skró-
cie za pomocą liczb można 
by opisać to, co się działo 
przez prawie dwa lata w 
Szkole Podstawowej Zespo-
łu Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym w 
ramach projektu „Centrum 
Nowoczesnego Kształcenia 
– szansą na lepszą przy-
szłość” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Uro-
czyste podsumowanie 
połączone z Powiatowym 
Konkursem Krasomówczym 
„Patroni naszych szkół” od-
było się 12 maja 2010r.
Rangę wydarzenia pod-
kreślili goście. Przybyli do 
naszej szkoły: Ksiądz Pro-
boszcz Jan Kuca, Wicesta-
rosta Powiatu Leżajskiego 
Józef Majkut, pani Wiktoria 

Danak z rodziny Profesora 
Franciszka Leji, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i przede 
wszystkim uczniowie. Był to 
dzień podsumowania pro-
jektu zatem na początku zo-
stały przekazane informacje 
na temat tego, co udało się 
zrealizować. Następnie roz-
poczęliśmy część konkurso-
wą, w której wzięło udział 22 
uczestników z 10 szkół. 
W ciągu niespełna dwóch 
godzin młodsi i starsi mów-
cy zabrali nas na wycieczkę 
w różne miejsca, mówiąc 
o swoich miejscowościach 
oraz wybitnych postaciach 
związanych a to ze szkołą, 
a to ze środowiskiem lokal-
nym. Poznaliśmy losy wybit-
nych ludzi, dowiedzieliśmy 
się o wydarzeniach histo-
rycznych, ale też usłyszeli-
śmy legendy. Przez orato-
rów zostaliśmy wprowadzeni 
w świat słów i to pięknych 
słów. Trzeba przyznać, że z 
roku na rok wzrasta nie tyl-
ko zainteresowanie konkur-
sem, ale także umiejętno-
ści występujących. Joseph 
Conrad powiedział: „Daj mi 
właściwe słowo i odpowied-
ni akcent, a poruszę świat”. 
Świat poruszyły dziewczyny, 
które zwyciężyły. 
W kategorii klas I – III zwy-
ciężyła Izabela Sarzyńska 
ze Szkoły Podstawowej w 
Woli Zarczyckiej, w katego-

rii klas IV – VI- Katarzyna 
Ślanda z naszej szkoły, a w 
kategorii gimnazjum - Ewa 
Sałęga – również z Woli Za-
rczyckiej. Uhonorowaliśmy 
też laureatów Powiatowego 
Konkursu Matematycznego 
„Asy z VI klasy”. Nagrodzo-
na została Katarzyna Ślanda 
z naszej szkoły za zajęcie I 
miejsca, Karol Chrząstek ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Leżajsku za II miejsce i Ewa 
Zielińska z Szkoły Podsta-
wowej w Rudzie Łańcuckiej 
za III miejsce.
Święto słowa zostało uroz-
maicone fascynującym wy-
stępem Chóru „Cantiamo” 
z Gimnazjum Miejskiego w 
Leżajsku pod batutą Barba-

ry Kuczek, profesjonalnym 
tańcem Kingi Puchalskiej i 
Rafała Rokosza oraz prze-
pięknym śpiewem Anety 
Zagrobelny z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikoła-
ja Kopernika w Jarosławiu. 
Zostaliśmy też zaszczyceni 
obecnością Pani Barba-
ry Chmury wraz z mężem 
Lesławem. Pani Barbara 
– córka Pani Wandy Otten-
breit – asystentki Profesora 
Franciszka Leji powiedziała 
wiele ciepłych słów na temat 
swojej mamy, która była wy-
bitnym naukowcem.

Monika Fila

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRODZISKU GÓRNYM 
PODSUMOWALI KOLEJNY PROJEKT

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza nabór rachmistrzów spisowych. W okresie od 1 września do 31 października 2010r 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z zapisami ustawy 
o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku Wójt Gminy Grodzisko Dolne przeprowadza nabór rachmistrzów spisowych. 
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba spełniająca m. in. warunki:
– ukończone 18 lat,
– co najmniej średnie wykształcenie,
– dobra znajomość obsługi komputera (spis będzie przeprowadzany za pomocą urządzeń elektronicznych),
– znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania wraz z CV do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, w terminie do 10 
czerwca 2010r.

Więcej informacji o naborze rachmistrzów spisowych znajduje się na stronie www.grodziskodolne.pl

Katarzyna Ślanda - zdobywczyni pierwszych miejsc w 
obydwu konkursach
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- PORADNIK ROLNIKA - 

Doczekał sę 17 wnuków i 
20 prawnuków. Jest bar-
dzo sprawny i niezwy-
kle pogodny i żywotny. I 
chodź w maju skończył 
100 lat, nie czuje upływu 
czasu. Na swej skroni nie 
ma ani jednego siwego 
włosa. 

Pan Jan Czerwonka z Gro-
dziska Górnego 15 maja 
skończył sto lat. Z tej okazji 
do domu dostojnego jubila-
ta zjechała większość rodzi-
ny. Pan Jan miał wiele po-
wodów do radości. Były pre-
zenty, kwiaty i życzenia dłu-
gich lat w zdrowiu. 
Przyjemność wręczenia 
kwiatów i złożenia życzeń 
jubilatowi miał także wójt Ja-
cek Chmura, któremu towa-
rzyszyli dyrektor KRUS-u, 
kierownik USC, Przewodni-
czący Rady Gminy oraz pani 
sołtys Grodziska Górnego. 
Pan Jan swoich gości przy-
jął z wielkim wzruszeniem. 
Nawet żartował, że urzędni-
cy pomylili datę urodzenia, 

bo - to niemożliwe, że skoń-
czyłem już sto lat - skomen-
tował otrzymawszy swój akt 
urodzenia. 
A życie go nie rozpieszcza-
ło. Wychowywał się w bie-
dzie. Szybko został sierotą. 
Ojciec zginął podczas pierw-
szej wojny światowej w Ty-
rolu. Matka zmarła gdy miał 
lat 8. Wszystko co osiągnął 

zawdzięcza pracy rąk wła-
snych. Mimo wielu przykrych 
doświadczeń pogoda ducha 
i humor go nie opuszcza-
ją. Jak sam mówi lepiej się 
cieszczyć, aniżeli smucić. 
Gościom, którzy przyszli na 
jubileusz opowiedział wiele 
zabawnych historii. Nie za-
brakło i licznych wspomnień 
i opowieści o dawnych cza-
sach... i pszczołach. 
Warto zaznaczyć, że pan 
Jan jest najstarszym człon-
kiem należącym do działają-
cego na terenie gminy koła 

pszczelarskiego. W stycz-
niu tego roku uczestniczył 
w spotkaniu opłatkowym 
pszczelarzy. 
I chodź siły już nie te, stula-
tek może pochwalić się do-
brym słuchem. Jest też oka-
zem zdrowia. Lubi towarzy-
stwo. Aż oczy mu się śmieją, 
gdy ktoś go odwiedzi.
Jest to już drugi stulatek 
mieszkający w naszej gmi-
nie. Co ciekawe, drugi męż-
czyzna. 

MH

NIEZWYKLE DZIARSKI 
STULATEK

25 kwietnia br. mieszkań-
cy podkarpacia mieli oka-
zję obejrzeć oddziały „Tur-
ków” z całej Polski. 

W Wyszatycach w gmi-
nie Żurawica odbyła się VII 
Ogólnopolska i XVIII Pod-
karpacka Parada Straży 
Wielkanocnych „Turki 2010”. 
Wzięło w niej udział 32 od-
działy straży wielkanocnych, 
11 orkiestr dętych oraz ma-
żoretki i szałamaistki z Wo-
jewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie. 
Na paradzie nie mogło za-
braknąć „Turków” z gminy 
Grodzisko Dolne, którą re-
prezentowało 6 oddziałów:  

Grodzisko Nowe, Choda-
czów, Grodzisko Dolne, 
Grodzisko Górne, Wólka 
Grodziska i Zmysłówka. MH

GMINNE ODDZIAŁY NA PARADZIE 
W WYSZATYCACH

Oddział Turków z Chodaczowa

Na setne urodziny pan Jan od wnuczki otrzymał drzewo genealogiczne 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

W dniach 19 – 20 kwiet-
nia 2010 roku w Gimna-
zjum im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
realizowany był program 
profilaktyki zintegrowa-
nej „Archipelag Skarbów” 
– autorstwa dr Szymona 
Grzelaka, którego adresa-
tami była młodzież, rodzi-
ce i nauczyciele. 

Pierwszy dzień był wprowa-
dzeniem i przygotowaniem 
do kolejnych zajęć. W dru-
gim dniu poruszano tema-
ty poświęcone sferze uczu-
ciowej i seksualnej młodego 
człowieka. Dla wielu słucha-
nie i aktywne włączanie się 
do zajęć było trudne ponie-
waż tematy które porusza-
no nie należą do najłatwiej-
szych. 
Realizacja programu zmu-
siła do myślenia i pomogła 
zrozumieć istotne kwestie, 
zwiększające szanse na 
przeżycie prawdziwej i trwa-

łej miłości, wzmacniającej 
system wartości religijnych, 
więzi z rodzicami i nauczy-
cielami. 
Internet i kolorowe czasopi-
sma przekazują nam wiedzę 
dotyczącą miłości i seksu-
alności w sposób niekiedy 
brutalny. Zrozumieliśmy, 
że miłość jest piękna kie-

dy opiera się na zaufaniu 
i wzajemnej szczerości, a 
niekoniecznie cielesności. 
Po raz pierwszy spotkaliśmy 
się z tak bezpośrednim prze-
kazem informacji. Po raz 
pierwszy bez wstydu i zaha-
mowań mogliśmy zadawać 
pytania na bardzo ważny w 
życiu człowieka temat. 

Sądzę, że wiedza przekazy-
wana przez młodych ludzi - 
niekiedy prawie rówieśników 
świetnie do tego przygoto-
wanych - lepiej do nas trafia-
ła i przemawiała. 
A wszystko to było możliwe, 
dzięki środkom finansowym 
przekazanym przez Gminę 
Grodzisko  Dolne.

Klaudia Krauz

O MĄDRYM PODEJŚCIU DO 
„TYCH” SPRAW

„Baw się z nami” to nazwa 
konkursu zabaw spraw-
nościowych dla uczniów 
klas I-III szkół podstawo-
wych organizowanych w 
ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej przez Podkar-
packi Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy. 

12 maja br. na kompleksie 
sportowym „Orlik” w Gro-
dzisku Dolnym odbył się po-
wiatowy konkurs „Baw się z 
nami”. W turnieju wystarto-
wały 3 zespoły: SP Łętow-
nia (opiekun Tadeusz Zebz-
da), SP Dąbrowica (opiekun 
Lucyna Pietrycha) i gospo-
darze SP Grodzisko Dolne 
(opiekun B. Rynasiewicz). 

Uczestnikom sportowej ry-
walizacji dopisywała zna-
komita aura, doping zgro-
madzonej widowni i ideal-
nie przygotowane warun-

ki do przeprowadzenia kon-
kursu. Po emocjonującej ry-
walizacji zwyciężyła drużyna 
SP Łętownia (19 pkt.) przed 
SP Dąbrowica (13 pkt.) i SP 

Grodzisko Dolne (11 pkt.). 
Zespoły nagrodzone zosta-
ły dyplomami, które wręczy-
ła Halina Gdańska. Zwycię-
ska drużyna będzie repre-
zentowała Powiat Leżajski 
na konkursie rejonowym.

   K.B

POWIATOWY KONKURS NA 
ORLIKU

Uczniowie dokonują oceny programu

Konkurs obejmuje 7          
zabaw, a mianowicie: 
„sztafeta” „dodawanie sko-
ków” „zmiana piłek” „bieg 
w workach” „rzuty do ży-
wego kosza” „bieg z szar-
fami” „strzały na bramkę”. 
Każda drużyna liczy 8 za-
wodników (4 dziewczynki i 
4 chłopców). Suma punk-
tów uzyskana przez dru-
żynę ze wszy stkich konku-
rencji decy duje o końco-
wej kolejności w konkur-
sie. 

Drużyna gospodarzy z opiekunem Barbarą Rynasiewicz
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Pod tym hasłem Szkoła 
Podstawowa w Laszczy-
nach włączyła się do Kam-
panii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Przez kolejne miesiące – 
marzec, kwiecień i początek 
maja prowadzone były zaję-
cia mające na celu uświado-
mienie dzieciom, że czytanie 
jest przyjemnością dającą 
podwaliny pod sukces w 
mówieniu i pisaniu oraz źró-
dłem wiedzy i zabawy, a nie 
przymusem i nauką. W rolę 

lektorów wcieliły się osoby 
reprezentujące różne środo-
wiska zawodowe: ks. Stani-
sław Argasiński – proboszcz 
parafii w Chodaczowie, pani 
Anna Cisek – nauczycielka 
z oddziału przedszkolnego, 
pani Joanna Czerwonka – 
rodzic, pani Barbara Danak 
– pracownik Urzędu Gminy 
w Grodzisku Dolnym oraz 
pan Waldemar Trojnar – 
przedstawiciel policji.
Swoim małym słuchaczom 
goście przybliżyli postacie 
autorów wybranych przez 

siebie opowiadań i bajek m. 
in. Ks. J. Twardowskiego, H. 
Ch. Andersena, L. Krzemie-
nieckiej. Podsumowaniem 
każdego spotkania były 
rozmowy i prace plastyczne 
dotyczące danej lektury, wy-
konywane przez dzieci róż-
nymi technikami i umiesz-
czane na gazetce szkolnej.
Zajęcia te cieszyły się du-
żym zainteresowaniem 
wśród naszych dzieci. Uczy-
ły poprawnej polszczyzny, 
wzbogacały słownictwo, po-
magały w zrozumieniu lu-
dzi, świata i siebie, rozwijały 
pamięć, wyobraźnię i umie-
jętność koncentracji uwagi. 
Dawały wzorce mądrych za-
chowań oraz uczyły wartości 
moralnych.
Mamy nadzieję, że rodzice 
chętnie będą kontynuować 
rozpoczętą akcję w zaciszu 
domowego ogniska. Czyta-
nie bowiem otwiera dostęp 
do skarbnicy myśli ludzkiej i 
wiedzy.

Ł. Lasek 

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Już stało się tradycją, że 
22 kwietnia w szkole Pod-
stawowej w Laszczynach 
obchodzi się Dzień Ziemi. 

Z tej okazji uczniowie klas 
„0-III” przedstawili insceni-
zację pt. „S. O. S.” dla Ziemi. 
Jej celem było uświadomie-
nie wszystkim, że naszym 
obowiązkiem jest zachowa-
nie różnorodności w świecie 
przyrody, ponieważ sami je-
steśmy od niej zależni.
Oddychamy tlenem uwalnia-
nym przez drzewa, pijemy 
wodę głębinową, jemy rośli-
ny i mięso zwierząt. Wyręby 
lasów, przekształcenie po-
wierzchni ziemi, niszczenie 
obszarów chronionych, nad-
mierna produkcja ścieków i 
spalin oraz niekontrolowane 
korzystanie z dóbr natural-

nych może sprawić, że sami 
sprowadzimy na siebie klę-
skę.
Inscenizację zakończono 
piosenką pt. „Chcemy być” 
będącą jednocześnie obiet-
nicą, że zaspokajając swoje 
potrzeby będziemy pamię-

tać o potrzebach innych, bo 
niszcząc środowisko, nisz-
czymy swój własny dom – 
Ziemię. Gra małych aktorów 
w pomysłowych strojach i 
scenografii pozwolą na dłu-
go zapamiętać to przesłanie.
Występowi przyglądała się 

pani Barbara Danak – pra-
cownik Urzędu Gminy w 
Grodzisku Dolnym zajmu-
jącym się ochroną środo-
wiska, która opowiedzia-
ła uczniom w jaki sposób 
dba się o czystość środowi-
ska na terenie naszej gminy 
i jakie podejmuje się działa-
nia aby ją zachować. Nasz 
gość uświadomił dzieciom 
jak ważna jest segregacja 
śmieci, recykling oraz jaką 
rolę spełniają oczyszczalnie 
ścieków. 
Mamy nadzieję, że tak ob-
chodzone Święto Ziemi na 
długo zapadnie naszym 
wychowankom w pamięci. 
Przyczyni się ono do tworze-
nia społeczności, która po-
trafi docenić piękno natury, 
żyć z nią w harmonii, a nie 
przeciwko niej oraz, że bę-
dzie pragnęło zachować to 
piękno dla przyszłych poko-
leń.                     Beata Kusy

ZIEMIA JEST NASZYM DOMEM

Mali słuchacze w oczekiwaniu na czytanie 

Akademia z okazji Dnia Ziemi

Gazetka szkolna „Homo 
– Homini” nagrodzona

W Szkole Podstawo-
wej w Grodzisku Górnym 
uczniowie redagują pi-
semko szkolne „Homo – 
Homini”, które w tym roku 
szkolnym zajęło III miejsce 
w II Powiatowym Konkur-
sie Gazetek Szkolnych or-
ganizowanym przez Peda-
gogiczną Bibliotekę Woje-
wódzką w Rzeszowie Filia 
w Leżajsku. 
Gazetka cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
uczniów. Od kilku lat ma 
stałe działy: Nasza twór-
czość, Konkursy i zawo-
dy sportowe, Z życia szko-
ły, Wywiad, Sonda, Krzy-
żówka, Dla najmłodszych, 
Humor. Uczniowie piszą o 
tym, co się dzieje w szko-
le, publikowane są ich tek-
sty literackie. Czasem 
ukazuje się wydanie spe-
cjalne. Gazetka urozma-
icana jest też wkładkami 
zawierającymi zabawy i 
krzyżówki. 
Serdecznie gratulujemy!
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Drugiego maja obchodzo-
ny jest w Polsce Dzień   
Flagi. 

Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej im. gen. bryg. Witołda 
Nowiny - Sawickiego w Opa-
leniskach odbyła się uroczy-
stość pod hasłem Przed-
szkolaki z Biało-Czerwoną, 
przygotowana przez naj-
młodszych wychowanków 
placówki pod kierunkiem p. 
Doroty Sroki i p. Małgorzaty 
Szpunar. 
Program uroczystości obej-
mował wspólne odśpiewa-
nie hymnu państwowego, 

recytację wierszy okoliczno-
ściowych, odtańczenie polo-
neza w opracowaniu p. Do-
roty Król, wręczenie wszyst-
kim zebranym wykonanych 
przez przedszkolaki chorą-
giewek oraz przemarsz z 
biało-czerwonymi flagami 
przed budynkiem szkoły. 
W ten sposób najmłod-
si mieszkańcy Opalenisk, 
Zmysłówki i Podlesia uczyli 
się szacunku i przywiąza-
nia do ojczystych barw, jako 
symbolu tożsamości i przy-
należności narodowej.

Dorota Sroka

Łukasz Joniec uczeń kla-
sy III Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym został 
stypendystą w ramach 
projektu Program stypen-
dialny dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych z 
terenu województwa pod-
karpackiego w roku szkol-
nym 2009/2010 realizowa-
nego przez Departament 
Edukacji i Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie.

W czasie nauki w gimna-

zjum Łukasz systematycz-
nie pogłębiał swoją wiedzę, 
uczęszczając na różnego 
rodzaju koła zainteresowań, 
chętnie uczestniczył w kon-
kursach głównie z zakresu 
przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych, gdzie zdo-
bywał czołowe miejsca. 
Efektem pracy Łukasza było 
podpisanie w dniu 5 maja 
2010 r. umowy o stypendium 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpac-
kiego. Gratulujemy Łuka-
szowi i życzymy podobnych 
sukcesów w przyszłości.

Małgorzata Majkut

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Kto ty jesteś? Polak mały

PRZEDSZKOLAKI Z 
BIAŁO-CZERWONĄ

ŁUKASZ 
STYPENDYSTĄ

W Urzędzie Marszałkowskim Łukasz spotkał S. Bartnika 

W Szkole Podstawowej w 
Laszczynach 4 maja 2010r. 
z okazji Dnia Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz 
święta Konstytucji 3 Maja 
odbyła się akademia.

Wagę i doniosłość upamięt-
nionego wydarzenia oraz 
oficjalny charakter uroczy-
stości podkreślał udział flagi  
państwowej i wspólnie od-
śpiewany hymn narodowy. 
Uczniowie pod kierunkiem p. 
Beaty Kusy przygotowali in-
scenizację przybliżającą ze-
branej na sali gimnastycznej 

społeczności szkolnej treść 
i nastrój wydarzeń sprzed 
dwustu dziewiętnastu laty. 
Na zakończenie uroczysto-
ści dzieci z oddziału przed-
szkolnego recytowały wier-
sze między innymi wiersz W. 
Bełzy pt. Kto ty jesteś? oraz 
zatańczyły poloneza. Każ-
dy uczeń, który brał udział w 
akademii, trzymał w ręku fla-
gę biało-czerwoną. Atmos-
fera była bardzo poważna 
i wzniosła, oczywiście obo-
wiązywał strój galowy.

Łucja Lasek

NASZA AKADEMIA 
NA 3-GO MAJA 

Odśpiewanie narodowego hymnu
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- PORADNIK ROLNIKA - 

Dzień Ziemi jest to święto 
mające na celu krzewienie 
kultury i postawy ekolo-
gicznej oraz uświadomie-
nie problemów związa-
nych z ekologią. 

W 2010 roku świętujemy 40 
rocznicę obchodów Dnia 
Ziemi na świecie i 20 rocz-
nicę obchodów w Polsce 
– obchodzony dopiero od 
1990 roku po upadku „żela-
znej kurtyny”.  
Organizacja Narodów Zjed-
noczonych (ONZ) obchodzi 
Dzień Ziemi w dniu równo-
nocy wiosennej (20/21 mar-
ca), jednak bardziej rozpo-
wszechnioną, w wielu kra-
jach, w tym i Polsce, datą 
jest 22 kwietnia. 
W Polsce tegoroczny Fe-
styn z okazji obchodów Dnia 
Ziemi odbył się w niedzielę 
25 kwietnia jak to bywa co 
roku na Polach Mokotow-
skich w Warszawie. 
Festyn Dzień Ziemi organi-
zowany jest przez Fundację 
Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej i Społeczny Instytut 
Ekologiczny. Impreza ta od 
kilkunastu lat wpisana jest 
w kalendarz imprez plene-

rowych Warszawy. Chociaż 
trwa tylko jeden dzień, od-
wiedzana jest przez  kilka-
dziesiąt tysięcy osób. Wśród 
nich są przedstawiciele me-
diów: telewizji, radia i prasy.
Festyn ten jest coroczną 
imprezą wystawienniczo 
- handlową promującą pro-
dukty regionalne w formie 
ekspozycji. W tym roku wy-
stawa ta prezentowana była 
pod nazwą „STÓŁ DARÓW 
ZIEMI – Misja: Bioróżnorod-
ność”.
Ekspozycja ta była central-
ną, a zarazem najbardziej 
prestiżową częścią tego-
rocznego festynu. 
Tradycyjnie jak to już bywa 
od kilu lat dzięki dobrej 
współpracy Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Leżajsku, który wy-
stępuje w roli koordynatowa 
całego wyjazdu, władz sa-
morządowych powiatowych 
i gminnych w festynie tym 
biorą również udział przed-
stawiciele powiatu leżaj-
skiego. 
W tym roku Powiat Leżajski 
pod szyldem Ziemia Leżaj-
ska reprezentowały: 
- KGW Giedlarowa

- KGW Maleniska
- KGW Ruda Łańcucka 
- KGW Wólka Grodziska 
- KGW Kuryłówka.
Koła biorące udział w eks-
pozycji miały możliwość 
prezentowania potraw re-
gionalnych i równocześnie 
promocji całego powiatu le-
żajskiego wśród publiczno-
ści przybyłej na festyn. 
Jest to również szansa po-
zyskania przez kobiety fun-
duszy na działalność Kół i 
równocześnie możliwość 
promocji lokalnych produk-
tów, które mogą stać się do-
datkowym źródłem dochodu 
dla gospodarstw rolnych 
oraz ułatwić ich rejestrację 
jako produkty lokalne zgod-
nie z obowiązującą ustawą. 
Impreza rozpoczęła się 
o godz. 10.00 i trwała do 
godz. 18.00. Organizato-
rzy zapewniali zadaszone 
stoisko, będące integralną 
częścią STOŁU DARÓW 
ZIEMI, prezentującego 
produkty regionalne i tra-
dycyjne. Większość z nich 
to produkty nagrodzone w 
konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo”. Ze względów 
technicznych udział w eks-
pozycji był odpłatny. 
Dla reprezentantów Ziemi 
Leżajskiej przewidziane były 

3 stoiska, za które to opłatę 
wniosło Starostwo Powia-
towe w Leżajsku natomiast 
koszty przejazdu do War-
szawy pokryły samorządy 
gminne (Urząd Gminy Le-
żajsk, Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna, Urząd Gmi-
ny Grodzisko Dolne, Urząd 
Gminy Kuryłówka).  
„Stół Darów Ziemi” ma cha-
rakter nie tylko ekspozycyj-
no – handlowy, ale przede 
wszystkim edukacyjny 
(kształtowanie postaw kon-
sumenckich na rzecz wy-
boru żywności naturalnej, 
wytwarzanej tradycyjnymi 
metodami oraz ochrony 
różnorodności biologicznej 
w rolnictwie), nawiązujący 
do tematyki, wybieranej w 
kolejnych latach. W związ-
ku z tematem tegorocznej 
imprezy: „Misja: Bioróżno-
rodność”, każdy wystawca 
miał na swoim stoisku eks-
ponaty nawiązujące do tej 
tematyki tj. dawne odmiany 
roślin, surowce z których 
przygotowane były potrawy 
(nabiał, zioła, proso, gry-
ka....), narzędzia itp. 

Monika Pelc 
PZDR Leżajsk 

NA DNIACH ZIEMI

INTERESUJE CIĘ DOTACJA DO 300 TYS. ZŁ?

Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiejskich od roku 2007, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowa-
ne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Na jego podstawie został opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który określa zakres i formę wspar-
cia obszarów wiejskich w Polsce. Program został podzielony na 4 osie z których każda obejmuje pakiet innych działań. Najistotniejsze 
z nich to między innymi działania skierowane do osób rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na ob-
szarach wiejskich. Są to dwa działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej”. Te dwa pokrewne działania PROW 2007 - 2013 mają ułatwić mieszkańcom obszarów wiejskich zakładanie lub rozwijanie wła-
snej działalności gospodarczej i mają zostać uruchomione już w II kwartale br. tj. pierwsze na przełomie maja i czerwca, natomiast dru-
gie w czerwcu br. 
O pomoc powinien ubiegać się  każdy kto chce stworzyć dla siebie lub bliskich miejsce pracy. Pomoc przyznaje się m.in. na operacje 
związane z: wynajmowaniem pokoi oraz sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych usług związanych z pobytem tury-
stów w gospodarstwie rolnym, usługami świadczonymi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, usługami dla ludności, przetwórstwem 
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, drobną wytwórczością, rzemiosłem, rękodzielnictwem, robotami i usługami bu-
dowlanymi oraz instalatorskimi, usługami komunalnymi, wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy, magazynowaniem lub 
przechowywaniem towarów, rachunkowością, doradztwem, usługami informatycznymi, zakupem urządzeń, maszyn lub wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia firmy itd.
Zapraszamy zatem i namawiamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania placówek ARiMR, a przede wszystkim do skontakto-
wania się z najbliższym przedstawicielem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który w sposób wyczerpujący poinformu-
je  o szczegółowych zasadach ubiegania się o pomoc finansową i pomoże  w sporządzeniu wniosku o przyznanie pomocy  w ramach 
wyżej opisanych działań.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradców w Leżajsku
ul. Mickiewicza 12 tel. 017 24 21 797
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Potem ktoś uchylił nieco 
drzwi do izby i wsunął na 
długim drążku na końcu 
długiego kija – tobołek z 
surowymi jajkami. Mama 
podeszła, żeby odebrać 
tobołek i zaczęła dziękować, 
ale ofiarodawca zniknął tak 
nagle, jak się zjawił. Potem 
mama usiadła znowu i 
zaczęła płakać. 
Nasza chałupa była stara 
i niezamieszkała, bo jej 
właściciel (nazywał się 
Nowak) postawił sobie przed 
wojną nową chałupę w głębi 
z tej samej działki o 20 m, 
a dalej od drogi. A ta stara 
stała blisko drogi – jedynej 
zresztą w Grodzisku, która 
ciągnęła się przez całą 
wieś aż do kościoła. Za 
kościołem droga biegła 
dalej poprzez miasteczko 
zwane Grodziskiem Gór-
nym, w którym mieszkali 
przeważnie Żydzi.
We wsi nie było innego 
światła, jak tylko naftowe. I 
ktoś podarował nam lampę 
naftową, z którą najczęściej 
urzędowała mama. Z cza-
sem ta lampa układała 
nasze zajęcia w domu w 
odpowiednim rytmie. Np. 
wieczorem prace w kuchni 
zmuszały do odpoczynku 
siedzących w pokoju w 
ciemnościach, a prace 
w pokoju – zmuszały do 
przerywania zajęć w kuchni. 
W lecie nie było z tym 
problemu.
Do naszej chatki wchodziło 
się przez sień do większego 
pokoju, a z niego do drugiego 
maleńkiego – miał 1,5 m 
szerokości. W większym 
pokoju znajdował się piec 
z framugą, żeby można 
było w nim coś podgrzać, 
np. wodę. Piec ten posiadał 
w swoim przedłużeniu 
zapiecek, na którym można 
było spać albo wygrzewać 
się, gdy było zimno. A w 
kuchni, do której wchodziło 

się z tego pokoju – piec 
ten posiadał płytkę do 
gotowania podpalaną dre-
wnem. Ojciec, który nie 
miał pojęcia o stolarce, 
w krótkim czasie zbił z 
desek jedną wielką pryczę, 
takie Madejowe łoże, jak 
mówiła mama, abyśmy nie 
musieli spać na podłodze. 
Sienniki były wypchane 
słomą. Te sienniki, które 
ktoś nam podarował, były 
zapluskwione i trzeba było 
je szybko wyrzucić. Potem 
jeszcze przez kilka nocy 
mama walczyła z pluskwami 
polewając wrzątkiem dre-
wniane części łoża. 
Połowa chałupy, jej lewa 
część – była pusta – bez 
podłogi i okien, a mię-
dzy belkami drewna prze-
świtywała ulica. W chału-
pach gospodarzy ta lewa 
część domu nazywała 
się komorą, służyła do 
przechowywania produktów 
żywnościowych - nawet 
w lecie było w niej bardzo 
chłodno. Z sieni wychodziło 
się na strych po drabinie ze 
szczeblami. Strych stał się 
w krótkim czasie ulubionym 
miejscem zabaw mojego 
brata. 
Jak wszystkie gospodarskie 
domy we wsi, naszą chatę 
również zbudowano z dre-
wnianych beli, tylko bardziej 
poczerniałych ze starości, 
a szpary między belami 
przytkano warkoczem 
splecionym ze słomy i 
pomalowanym białym, za-
gęszczonym wapnem. 
Wszystkie chałupy były 
brązowe lub wyglądały jak 
brązowo–białe zebry, a 
cztery narożniki każdego 
domu ułożono w węgły. 
Chaty w większej części 
pokrywała dachówka a 
czasem słoma. Różniły 
się też wysokością – w 
zależności od zamożności 
gospodarzy – ale wszystkie 

były parterowe. 
Najbardziej podobała 
mi się chałupa Jana 
Kosiora. Kosiorowie byli 
to bardzo dobrzy i dość 
zamożni gospodarze i 
szybko zaprzyjaźnili się z 
moimi rodzicami. Ich chata 
wraz z zabudowaniami 
gospodarskimi znajdowała 
się w sąsiedztwie naszej, 
tylko po przeciwnej stronie 
gościńca. 
W Grodzisku, oprócz dre-
wnianych zabudowań go-
spodarzy – znajdowała się 
jeszcze marmurowa mle-
czarnia, murowany kościół 
i tzw. mury szkoły, której 
budowę zaczęto tuż przed 
wojną a obecnie jedynie 
sterczały wzniesione z 
cegły dwumetrowe ściany 
zarośnięte wysoką trawą. 
Po przyjeździe do Gro-
dziska, w pierwszym okresie 
byliśmy zdani na łaskę i 
niełaskę ludzi ze wsi. 
Proboszcz Grodziska wy-
znaczył dziesiętników, tzn. co 
u dziesiątego gospodarza 
po kolei każda z rodzin 
wysiedlonych, a było już 
tych rodzin kilka we wsi – 
miała prawo otrzymywać litr 
mleka dla dzieci. Niektórzy 
dawali oprócz mleka 
jeszcze chleb. 
Pierwsze miesiące, aż do 
lata, były najtrudniejsze – 
jedni gospodarze dzielili 
się z nami życzliwie, 
ale niektórzy szemrali i 
okazywali niechęć. Do 
dziesiętników chodziliśmy 
we trójkę, bez Haliny, bo 
była za mała. Musieliśmy 
– chociaż z płaczem – bo 
głód był nie do zniesienia. 
Najwięcej życzliwości od 
początku okazywali nam 
Kosiorowie. Nigdy nie 
zapomnę staruszki ,,babki 
Kosiorki” – jak ją nazywano 
– matki gospodarza, Jana 
Kosiora. Pamiętam jej 
dobrotliwe, uśmiechnięte 

oczy, kiedy przychodziłam 
pod ich dom. Ona też mnie 
lubiła. 
Raz posadziła mnie w kuchni 
przy ławie – przy której 
domownicy zawsze siadali 
dookoła w czasie posiłków 
– nalała do glinianej miski 
kaszy jaglanej z mlekiem i 
kazała jeść drewnianą łyżką 
– innych łyżek nie znali. Ta 
kasza to ,,niebo” w gębie 
dla mojego wygłodzonego 
żołądka. Innym razem, w 
dzień upalny, zawołała mnie 
do komory, zdjęła z półki 
dwulitrowy gliniany garnek 
pełen zsiadłego mleka ze 
śmietaną i kazała szybko 
zanieść mojej mamie, 
„żeby Maryna nie widziała”. 
Maryna to była synowa. 
Co to był wtedy za pyszny 
obiad – gorące ziemniaki 
w mundurkach z zimnym, 
pysznym zsiadłym mlekiem.
Z nastaniem lata mieliśmy 
więcej żywności. Mama 
nasza najmowała się do 
prac polnych u gospodarzy 
i często przynosiła coś 
lepszego do jedzenia.
Ojciec też dostał zajęcie 
w gminie i jeździł później 
służbowym rowerem do 
pracy – Gmina znajdowała 
się w Grodzisku Górnym, 
zaraz za kościołem. 
Między innymi jego praca 
polegała na tłumaczeniu 
pism niemieckich kiero-
wanych do tego urzędu. 
Tłumaczył, kiedy zjawili się 
Niemcy we wsi. 
Upłynęło trochę czasu 
zanim wszyscy we 
wsi przekonali się, że 
,,wakowani” Kwiatkowscy 
nie są Niemcami tylko 
Polakami. Nazywali nas 
,,wakowani” – pewnie od 
słowa ewakuowani. 
Czasem podchodziłam 
pod budynek gminny, 
gdzie pracował ojciec, 
żeby popatrzeć na niego 
przez zakratowaną szybę 
parterowego budynku. 

cdn...

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA



14 Gazeta z Grodziska i okolic 5/2010

- OGŁOSZENIA - 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku 
Dolnym od 01.01.2010 r. 
przystąpił po raz kolejny 
do realizacji projektu sys-
temowego „Czas na aktyw-
ność w Gminie Grodzisko 
Dolne” współfinansowa-
nego ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrod-
ki pomocy społecznej.

Wartość ogólna projektu wy-
nosi 189 500,00 zł, z czego 
19 897,50 zł stanowi wkład 
własny Gminy Grodzisko 
Dolne.
Projekt adresowany jest do 
mieszkańców Gminy Gro-
dzisko Dolne, bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo, 
zatrudnionych – w tym rol-
ników, będących w wieku 
aktywności zawodowej oraz 
korzystających z pomocy 
społecznej.

Zadania określone w pro-
jekcie realizowane będą 
poprzez stosowanie instru-
mentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w 
sferze aktywizacji zawodo-
wej, społecznej oraz eduka-
cyjnej.
Uczestnicy Projektu – 12 
osób – w ramach projektu 
otrzyma wsparcie w postaci 
udziału w grupowym trenin-
gu kompetencji i umiejętno-
ści społecznych, podnoszą-
cym kluczowe kompetencje 
życiowe, umożliwiające po-
wrót do życia społecznego. 
Zajęcia te zostaną przepro-
wadzone w wymiarze 40 go-
dzin.
Następnym działaniem bę-
dzie trening pracy. Zajęcia 
z doradcami zawodowy-
mi mają nauczyć naszych 
Uczestników jak i gdzie 
szukać pracy, przygotowy-
wać wszelkiego rodzaju 
dokumenty aplikacyjne tj. 
CV i list motywacyjny oraz 
jak przeprowadzić rozmo-
wę kwalifikacyjną z poten-
cjalnym pracodawcą. Dla 
większości Uczestników 

obce są pojęcia rozmowy 
kwalifikacyjnej, podaży i po-
pytu pracy oraz rynku pracy. 
Zdobyta wiedza ułatwi im w 
przyszłości poruszanie się 
po rynku pracy i doda pew-
ności siebie. Przeprowadzo-
ne zostaną również spotka-
nia indywidualne z doradcą 
zawodowym w wymiarze 2 
godzin dla każdego Uczest-
nika. Ponadto doradcy za-
wodowi biorąc pod uwagę 
posiadane już przez Uczest-
ników Projektu kwalifikacje 
i umiejętności pomogą im 
wybrać odpowiednie szkole-
nie zawodowe, które będzie 
kolejnym etapem projektu. 
Przeprowadzi je firma szko-
ląca wybrana przez ośrodek. 
Planowane są następujące 
szkolenia: 
• Kucharz małej gastronomii 
+ kelner,
• Opiekunka osób starszych
• Profesjonalny sprzedawca 
z obsługą kas fiskalnych i 
komputerami oraz fakturo-
waniem

• Podstawy obsługi kompu-
tera z dostępem do Internetu

• Spawanie podstawowe 
metodą MAG i TIG
• Kosmetyczka
Prowadzone jest również 
w dalszym ciągu zatrudnie-
nie pracownika socjalnego, 
dzięki czemu nasz ośrodek 
spełnia wymogi ustawowe 
dotyczące zatrudnienia. Po-
zostali pracownicy socjalni 
realizują kontrakty socjalne, 
które zawarli z uczestnikami 
projektu. Wszyscy Uczestni-
cy objęci są pracą socjalną 
oraz w razie potrzeby wspar-
ciem finansowym w postaci 
zasiłków.
Mamy nadzieję, że kwalifika-
cje i umiejętności, które na-
będą nasi beneficjenci w ra-
mach projektu systemowego 
„Czas na aktywność w Gmi-
nie Grodzisko Dolne” umoż-
liwią im realizację życiowych 
planów oraz poprawią ich 
pozycję na rynku pracy, co 
docelowo uniezależni ich od 
pomocy społecznej.
Osoby chcące uzyskać 
więcej informacji na temat 
projektu zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym – tel. 017 24 29 134, 
017 24 36 163.

    AW

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE 
GRODZISKO DOLNE

W związku z otrzymanym 
pismem z Ministerstwa 
Środowiska, z dnia 26 
kwietnia 2010 roku, infor-
mujemy, iż na terenie całe-
go kraju w lasach wszyst-
kich kategorii własności 
w latach 2010-2015 będą 
przeprowadzone prace 
obserwacyjno-pomiarowe 
w ramach monitoringu la-
sów. 

Program monitoringu lasu 
stanowi element systemu 
Państwowego Monitorin-
gu Środowiska, jak również 
funkcjonuje w ramach mię-

dzynarodowego programu 
oceny wpływu zanieczysz-
czeń powietrza na lasy (ICP-
Forests), koordynowanego 
przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ w ramach 
Konwencji o Transgranicz-
nym Przemieszczaniu się 
Zanieczyszczeń na Dalekie 
Odległości (Genewa 1979). 
Zebrane wyniki posłużą do 
oceny stanu zdrowotnego 
lasów Polski wszystkich 
form własności w relacji do 
zmieniających się warunków 
środowiska. Prace terenowe 
związane z monitoringiem 
lasu odbywają się corocznie 

na stałych powierzchniach 
obserwacyjnych rozmiesz-
czonych w sieci 8 x 8 km i 
będących częścią wielko-
obszarowej inwentaryzacji 
stanu lasu. Pomiary i obser-
wacje wykonywane są zgod-
nie z instrukcją opracowaną 
przez Instytut Badawczy 
Leśnictwa i zaakceptowa-
ną przez Dyrekcję Gene-
ralną Lasów Państwowych, 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska i Departament 
Leśnictwa Ministerstwa Śro-
dowiska.
Prace związane z realizacją 
tego przedsięwzięcia będą 

wykonywane przez pracow-
ników Instytutu Badawczego 
Leśnictwa lub przez osoby 
upoważnione przez Instytut.
W związku z powyższym 
informuje się o pracach 
związanych z programem 
monitoringu lasu w celu 
umożliwienia pracownikom 
lub osobom upoważnionym 
przez instytut badawczy 
Leśnictwa wstępu na teren 
tych lasów oraz dokonania 
obserwacji i pomiarów na 
stałych powierzchniach ob-
serwacyjnych. Prace tere-
nowe w każdym roku będą 
wykonane w okresie od 1 
czerwca do 30 września.

Ministerstwo Środowiska
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