
Gminne obchody Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka 

GAZETA

5/(164)

2015

Powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Górnym

 Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji na Europejskiej Konferencji Robotyki Edukacyjnej w Austrii



Numer zamknięto: maj 2015r.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

Po ś w i ę c e n i e  k a p l i c z k i  z  f i g u r ą  ś w.  Fo l o r i a n a  w  Z my s ł ó w c e



3Gazeta z Grodziska i okolic 5/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Przedstawicieli swoich so-
łectw wybrali mieszkań-
cy Gminy Grodzisko Dol-
ne w trakcie przeprowa-
dzonych w dniu 26 kwiet-
nia wyborów na sołtysów. 
Po raz pierwszy mieszkań-
cy gminy głosowali w lo-
kalach wyborczych, a nie 
jak dotychczas na zebra-
niach wiejskich.

Spośród 10 zgłoszonych 
kandydatów (po jednym w 
sołectwie) 9-ciu ponownie 
uzyskało zaufanie i będzie 

reprezentować swoje lokal-
ne środowisko. Przez kolej-
ną kadencję funkcję sołtysa 
pełnić będą:
• Sołectwo Zmysłówka – 

KAZIMIERZ BECHTA 
(głosy na TAK 55, głosy 
na NIE 0)

• Sołectwo Chodaczów – 
STANISŁAW WOJTYNA 
(głosy na TAK 58, głosy 
na NIE 0)

• Sołectwo Grodzi-
sko Górne – MONIKA 
ŚLANDA (głosy na TAK 
126, głosy na NIE 4)

• Sołectwo Grodzisko-
Podlesie – MARZENA 
CZECH (głosy na TAK 
51, głosy na NIE 4)

• Sołectwo Laszczyny – 
DARIUSZ LIZAK (gło-
sy na TAK 29, głosy na 
NIE 1)

• Sołectwo Grodzisko 
Dolne – TADEUSZ KRA-
JEWSKI - (głosy na TAK 
122, głosy na NIE 5)

• Sołectwo Grodzisko – 
TADEUSZ MAZUREK 
(głosy na TAK 155, gło-
sy na NIE 3)

• Sołectwo Grodzisko 
Nowe – JAN BIELECKI 
(głosy na TAK 136, gło-
sy na NIE 4)

• Sołectwo Wólka Grodzi-
ska – KRZYSZTOF DĄ-
BEK (głosy na TAK 145, 
głosy na NIE 49)

Ponowne wybory odbędą 
się w sołectwie Opaleniska, 
w którym dotychczasowy 
sołtys Stanisław Kubis, sto-
sunkiem głosów TAK 13 NIE 
16, nie uzyskał określonego 
w statucie sołectwa poziomu 
poparcia.  MH

ZNAMY PRAWIE WSZYSTKICH SOŁTYSÓW

Z dniem 18 kwietnia 2015r. 
weszła w życie kolejna 
zmiana w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach. Zgodnie z 
nowymi przepisami orga-
nem egzekucyjnym należ-
ności pieniężnych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
jest naczelnik urzędu skar-
bowego. Oznacza to, iż za-
ległości z tytułu w/w opła-
ty, które nie zostały ure-
gulowane pomimo upo-
mnienia, ściągane będą 
przez urząd skarbowy na 
podstawie wystawionych 
przez wójta tytułów wyko-
nawczych. 

Przypominamy też, że w 
przypadku zaistnienia zmia-
ny co do liczby osób za-
mieszkujących daną nieru-
chomość takich jak: naro-
dziny, zgony, fakt zamiesz-
kania lub wyprowadzki do-
mowników - zamieszkanie w 
nowym budynku, właściciel 
nieruchomości jest zobowią-
zany do dokonywania korek-
ty złożonej „deklaracji śmie-

ciowej” w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany. Po-
mimo tego, iż urząd posiada 
informację o zgonach oraz 
narodzinach na terenie tut. 
Gminy, to zgodnie z obowią-
zującymi przepisami zmianę 
taką można wprowadzić je-
dynie po otrzymaniu korek-
ty deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości. 
Dlatego terminowe składa-
nie korekt deklaracji pozwoli 
uniknąć naliczania opłaty za 
odpady wstecz, często kilka 
miesięcy do tyłu.
Jak do tej pory, na terenie 
Gminy wystąpiły jedynie po-
jedyncze przypadki proble-
mów z regulowaniem opła-

ty za śmieci. Warto tutaj 
przypomnieć, że podstawo-
wą zasadą gospodarowa-
nia odpadami jest bilanso-
wanie systemu, czyli usta-
lenie takiej opłaty od miesz-
kańców, by pokryć wszyst-
kie koszty. Gdyby były więc 
osoby uporczywie uchylają-
ce się od opłaty, to ich zobo-
wiązania musiałyby być po-
niesione przez pozostałych 
mieszkańców. W tym za-
kresie nowe przepisy będą 
działały na korzyść osób su-
miennie regulujących opłaty 
za śmieci. 

Grzegorz Potaczała

OPŁATY ZA ŚMIECI 
EGZEKWOWAŁ BĘDZIE 
URZĄD SKARBOWY 9 osób - mieszkańców na-

szej gminy, znalazło za-
trudnienie w ramach robót 
publicznych i prac inter-
wencyjnych. Przez okres 
5-ciu miesięcy będą dbać 
m.in. o porządek na tere-
nie gminy. 

Zatrudnienie mieszkańców 
to efekt współpracy samo-
rządu i Powiatowego Urzę-
du Pracy w Leżajsku. Dzięki 
tej wspólnej inicjatywie, bez-
robotni znaleźli pracę, a co 
za tym idzie, znacznie pod-
niósł się poziom estetyki w 
gminie.
W sezonie letnim jest co ro-
bić, więc każda para rąk wy-
daje się być na wagę złota. 
Zatrudnieni w ramach robót 
publicznych systematycznie 
wykonują prace porządkowe 
służące wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy. Dba-
ją o utrzymanie zieleni, pie-
lęgnują rabaty kwiatowe, 
przekaszają pobocza, po-
rządkują chodniki i wykonu-
ją drobne prace remontowe.
Ogrom tych prac możemy 
zauważyć wszyscy. Dzięki 
tym zabiegom gmina wyglą-
da czysto i schludnie.

DBAJĄ O 
ESTETYKĘ 
W GMINIE

NOWA
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Urząd Gminy Grodzisko 
Dolne od czerwca wdra-
ża nową, bezpłatną usługę 
dla posiadaczy smartfo-
nów - komunikator SISMS, 
dzięki któremu możesz 
otrzymywać powiadomie-
nia i informacje na temat 
tego, co się dzieje w gmi-
nie. Wiadomości te wzbo-
gacone są dodatkowo pli-
kami multimedialnymi np. 
zdjęcia, filmy lub pliki au-
dio. Wysyłanie wiadomo-
ści, zwanych SMS Cloud  
jest dla gminy bezpłatne. 

Zarejestrowani w funkcjonu-
jącym od 2010 roku syste-
mie sms-owym mieszkańcy 
(a jest ich ponad 500), otrzy-
mują na telefony komórko-
we krótkie wiadomości, z     
reguły ostrzeżenia i powia-
domienia. Nowy komunika-
tor, to więcej niż tradycyjne 
sms-y. Aplikacja rozszerza 
funkcjonalność o możliwość 
wysyłania także plików mul-

timedialnych. 
Proponowana przez nas 
nowa usługa, to nie tylko in-
formowanie mieszkańców, 
ale także możliwość łatwej, 
bezpośredniej komunika-
cji mieszkańca z Urzędem. 
Stworzony specjalnie na ten 
cel panel „Widzisz – reagu-
jesz” daje możliwość zro-
bienia zdjęcia i zgłosze-
nia o powstałych szkodach, 
np. przewrócone znaki dro-
gowe, nieświecąca lampa 
uliczna, uszkodzony chod-
nik, dziura w jezdni, nie-
drożny przepust, „szaleją-
ce bobry”, dzikie wysypiska 
śmieci. Blok umożliwia rów-
nież zgłoszenie inicjatywy, 
czy podzielenie się własny-
mi uwagami. 
Korzystanie z aplikacji jest 
niezwykle proste:
• wystarczy pobrać i zain-

stalować na swoje urzą-
dzenie darmową apli-
kację o nazwie „Komu-
nikator SISMS”. Moż-

na to zrobić za pomocą 
kodu QR lub z platformy   
„Google Play” czy „App 
Store”,

• zarejestrować swój    
profil i wybrać serwisy 
oferowane przez Gminę 
Grodzisko Dolne (mo-
żesz wybrać jeden, kilka 
lub wszystkie).

Na chwilę obecną dostępne 
są następujące serwisy: 
• „Sport”, jeśli chcesz 

dodatkowo otrzymywać 
informacje o rozgryw-
kach sportowych, tur-
niejach, funkcjonowaniu 
Orlików, 

• „LKS Grodziszczan-
ka”, jeśli chcesz dodat-
kowo otrzymywać infor-
macje o klubowych ze-
społach, rozgrywkach, 
wynikach, tabelach,

• „Imprezy i wydarze-
nia”, jeśli chcesz dodat-
kowo otrzymywać infor-
macje o wydarzeniach i 
zapowiedziach kultural-
nych,

• serwisy tematyczne w 
podziale na sołectwa, 

przeznaczone m.in. do 
informowania o zagro-
żeniach, ostrzeżeniach 
meteorologicznych i 
utrudnieniach w ruchu 
oraz bieżących spra-
wach gminy, jak np. ter-
miny wywozu odpadów.

Od tego momentu będziesz 
otrzymywać rozszerzone in-
formacje dotyczące Gminy 
Grodzisko Dolne, w postaci 
wiadomości SMS Cloud. 
W każdym momencie mo-
żesz się wyrejestrować, czy 
też zmieniać kanały informa-
cyjne na te, z których wia-
domości chcesz otrzymy-
wać. W miarę istniejącego 
zapotrzebowania serwisy te-
matyczne będą uzupełnia-
ne i modyfikowane. Wszyst-
kich użytkowników smartfo-
nów zachęcamy do pobra-
nia bezpłatnej aplikacji „Ko-
munikator SISMS”.
Dotychczasowy system 
ostrzegania, oparty o trady-
cyjne SMS-y, będzie nadal 
utrzymywany. 

Grzegorz Potaczała

BĄDŹ INFORMOWANY 
I INFORMUJ

Alarmy!

Informacje

Ostrzeże
nia

POBIERZ Z

Google Play
POBIERZ Z

App Store
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224 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz 
gminne obchody Dnia 
Strażaka uczcili w dniu 3 
maja mieszkańcy gminy 
Grodzisko Dolne. Podnio-
sły charakter uroczysto-
ści nadała Orkiestra Dęta, 
która przewodziła pocho-
dowi. W obchodach udział 
wzięły władze gminne 
oraz przedstawiciele służb 
mundurowych z powiatu i 
województwa.

Obchody święta zainaugu-
rował uroczysty przemarsz 
do kościoła pw. Św. Barbary 
i Anny w Grodzisku Dolnym, 
gdzie odbyła się Msza Św. 
w intencji wolnej Ojczyzny i 
strażackiej braci. Po niej de-
legacje z wieńcami udały się 
pod znajdującą się przy ko-
ściele figurę świętego Floria-
na, by tam zawierzyć pożar-
niczą posługę swojemu pa-
tronowi.
Następnie w uformowa-
nym szyku, ze sztandara-
mi, uczestnicy uroczysto-
ści udali się na plac przy 
remizie OSP w „Miastecz-
ku”, gdzie w samo południe 
podczas podnoszenia pań-
stwowej flagi na maszt, roz-

brzmiał Mazurek Dąbrow-
skiego. Odbył się okoliczno-
ściowy apel i wręczenie stra-
żackich odznaczeń. 
Godna naśladowania idea 
oddawania krwi, zbiórki na 
rzecz Rzeszowskiego Ho-
spicjum dla dzieci, otwartość 
i pomoc w realizacji wszela-
kich inicjatyw gminnych, czy 
zdobyty dwukrotnie tytuł Mi-
strza Polski i przymiarka do 
kolejnego tytułu - m.in. takie 
przymioty opisują strażaków 
z naszej gminy - zaznaczył 
w pierwszych słowach prze-
mówienia Wójt Gminy, Ja-
cek Chmura. Z okazji stra-
żackiego święta, wraz z in-

nymi gośćmi skierował do 
strażaków podziękowanie 
za trud i gotowość niesie-
nia pomocy oraz życzył bez-
piecznej służby pod opieką 
św. Floriana. 
Po przemowach prowadzą-
cy uroczystość dh Janusz 
Płatek poprosił wyczyta-
nych strażaków o wystąpie-
nie przed front szyku, celem 
uhonorowania odznaczenia-
mi.
Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadało złote, srebrne i 
brązowe medale.

Złoty Medal „za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymali:
• dh Jan Majkut                          

s. Wincentego
• dh Tadeusz Mazurek    

s. Stanisława
• dh Jan Chmura                      

s. Wojciecha
• dh Andrzej Kulpa               

s. Feliksa
• dh Jan Bielecki                      

s. Franciszka
Srebrny Medal „za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymał 
dh Andrzej Salwach s. Jana
Brązowy Medal „za zasłu-
gi dla pożarnictwa” otrzy-
mali:
• dh Sylwester Blok         

s. Bronisława
• dh Andrzej Leja            

s. Józefa
• dh Damian Sołek          

s. Eugeniusza
• dh Mariusz Bielecki      

s. Jana
• dh Grzegorz Bielecki     

s. Jana
• dh Stanisław Czop       

s. Jana
• dh Jan Hader               

s. Ludwika
Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej nada-
ło odznakę „Strażak wzo-
rowy”:
• dh Krzysztofowi Dąbko-

wi s. Stanisława
• dh Pawłowi Kubisowi    

s. Stanisława
• dh Tomaszowi Leji       

s. Stanisława
• dh Jerzemu Gdańskie-

mu s. Józefa
• dh Grzegorzowi Majku-

towi s. Feliksa
Ponadto Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski 
nadał Brązowy Krzyż Za-
sługi druhowi Janowi Ró-
życkiemu. Odznaczenie zo-
stało wręczone na Woje-
wódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka, które odbyły się 2 
maja w Kalwarii Pacławskiej. 

MH

STRAŻACY OBCHODZILI SWOJE 
ŚWIĘTO
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Dnia 17 maja 2015 roku 
na placu przy remizie OSP 
w Zmysłówce odbyła się 
uroczystość poświęcenia 
kapliczki z figurą Św. Flo-
riana.

Uroczystość rozpoczęła się 
przemarszem do miejsco-
wego kościoła parafialne-
go, gdzie o godzinie 15 zo-
stała odprawiona uroczysta 
Masza Św. w intencjach o 
zdrowie dla żyjących i spo-
kój duszy zmarłych straża-
ków  OSP Zmysłówka i OSP 
Podlesie. Mszy przewod-
niczył proboszcz parafii ks. 
Wiesław Kozioł.
Po Mszy Św. uczestnicy uro-
czystości powrócili na plac 
przy remizie, gdzie nastąpił 
ciąg dalszy programu.
Program obejmował gene-

zę budowy kapliczki, któ-
rą przedstawił prezes miej-
scowej jednostki dh Kazi-
mierz Krauz, następnie ks. 
Proboszcz dokonał aktu po-
święcenia. Złożono kwiaty 
oraz zapalono znicze. Ko-
lejnym punktem były odzna-
czenia zasłużonych druhen i 
druhów. I tak:
Odznakę „STRAŻAK WZO-
ROWY” otrzymali:
• dh Paweł Kubis s. Stani-

sława,
• dh Tomasz Wacnik s. 

Stefana. 
Odznakę za wysługę lat 
otrzymali:
•  dh Stanisław Krauz s. 

Tomasza- 45 lat,
• dh Andrzej Korzystka s. 

Stanisława- 35 lat,
• dh Wojciech Urban s. 

Stanisława- 10 lat,
• dh Arkadiusz Korzystka 

s. Andrzeja- 10 lat,
• dh Bartłomiej Korzystka 

s. Andrzeja- 10 lat,
• dh Maciej Wojnar s. 

Emila- 10 lat,
• dh Tomasz Wacnik s. 

Stefana- 5 lat.
Brązową Odznakę MDP 
otrzymały:
• dha Berandetta Hader,
• dha Alicja Hader,
• dha Magdalena Miś,
• dha Anna Urban.
Wszystkie odznaczenia 
przyznano w prawdzie w 
2014r., niemniej zostały wrę-
czone podczas poświęce-
nia kapliczki. Dokonali tego 
dh  Józef Golec, prezes ZOP 
ZOSP RP w Leżajsku oraz 
dh Kazimierz Krauz prezes 
z OSP Zmysłówka.
W uroczystości wziął udział 
Leśniczy Leśnictwa Zmy-
słówka Jerzy Kasprzak, dru-
howie z sąsiedniego Pod-
lesia oraz licznie przybyła 
miejscowa społeczność. Nie 
zabrakło również przyjezd-
nych gości. 

Dominik Bartnik

FLORIAN 
POŚWIĘCONY
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W niedzielę 3 maja w para-
fii Chałupki Dębniańskie od-
były się obchody uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja z 
1791 roku. W intencji Oj-
czyzny ks. proboszcz Jan 
Szczepaniak odprawił uro-
czystą Mszę Świętą z udzia-
łem wielu honorowych gości, 
pocztów sztandarowych, or-
kiestry dętej i mażoretek z 
Brzózy Królewskiej jak rów-
nież parafian.
Po Mszy Św. wszyscy 
uczestnicy przemaszerowa-
li na plac przy kaplicy stare-
go kościoła, by uczestniczyć 
w odsłonięciu i poświęceniu 

nowo powstałego obelisku 
na, którym widnieje napis: W 
hołdzie tym co tutaj żyli, pra-
cowali, trudzili się przy budo-
wie tego kościoła oraz wal-
czyli i polegli za Wolną i Nie-
podległą Polskę.
Przy odsłoniętym obelisku 
wymienione poniżej delega-
cje z poszczególnych urzę-
dów złożyły wiązanki kwia-
tów. Urząd Marszałkowski 
reprezentował radny Sej-
miku województwa Podkar-
packiego Marek Ordyczyń-
ski, swoje delegacje wysta-
wili także: Starostwo Powia-
towe w Leżajsku, Gmina Le-

żajsk, Sołectwo Chałupki 
Dębniańskie, Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Chałup-
ki Dębniańskie i Grodzisko 
Nowe, Szkoła Podstawowa, 
GOK, Koło Gospodyń Wiej-

skich, a także OSP z Chału-
pek Dębniańskich.
W przygotowanym progra-
mie odbył się krótki apel po-
ległych, wiersze deklamo-
wane przez młodzież Szko-
ły Podstawowej jak również 
pieśni religijne i patriotycz-
ne śpiewane przez zespół 
śpiewaczy „Chałupczanie” 
i grane przez orkiestrę dętą 
z Brzózy Królewskiej przy 
udziale Mażoretek.
Po raz kolejny uczestnicy 
podniosłej uroczystości wy-
razili swój wielki patriotyzm i 
dumę z bycia Polakiem.

KW

PAMIĄTKOWA TABLICA 
NA 3 MAJA

W niedzielę 3-go maja na 
terenie Gminnego Ośrod-
ka Wypoczynku i Rekre-
acji w Radawie miała miej-
sce prezentacja lokalnych 
produktów z terenu sied-
miu gmin, należących do 
Stowarzyszenia „Kraina 
Sanu”. Kulinarna impreza 
ph. „Smaki Krainy Sanu” 
przyciągnęła grono sma-
koszy i degustatorów lo-
kalnych potraw i produk-
tów. Widok cieszył oczy i 
podniebienie.

W wydarzeniu udział wzięły 
przedstawicielki Gminy Gro-
dzisko Dolne reprezentowa-
ne przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Opale-
nisk, w składzie: Alina Dą-
dalska z córką Kamilą, Ma-
ria Kubis i Maria Krauz.

Na stoisku naszych pań 
można było znaleźć takie 
rarytasy jak chleb ze smal-

cem, proziaki, gołąbki, pie-
rogi z serem i kaszą, pieczo-
ny chleb wiejski oraz słod-

kie ciasta. Wszystko własnej 
roboty, więc prawdziwi ko-
neserzy od razu wyczuli co 
dobre, a panie zadowolone 
wróciły z pustymi naczynia-
mi.

MH

LOKALNE SMAKI - „SMAKI 
KRAINY SANU”

Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło.
Słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień mówiąc po prostu polski dom, 
polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół.
Ono znaczy- bez strachu spać.
Ono znaczy - spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.
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W niedzielę 17 maja br. w 
grodziskim Ośrodku Kul-
tury obchodziliśmy Świę-
to Rodziny. Określenie 
to łączy w sobie wszyst-
kie przypadające w bli-
skiej kolejności wydarze-
nia: Dzień Matki, Dzień 
Dziecka i Dzień Ojca, a u 
nas w Ośrodku Kultury już 
od kilku lat świętujemy je 
wspólnie.

I jak co roku święto to prze-
biegało w bardzo rodzinnej 
atmosferze, a sala widowi-
skowa wypełniona była po 
brzegi.
Niedzielne popołudnie upły-
nęło pod znakiem występów 
tanecznych i wokalnych. Na 
scenie prezentowały się gru-
py taneczne: „Krasnoludki”, 
„Małe Grodziszczoki”, ze-
spół „Bad Angels” oraz ze-
społy wokalne działające 
pod patronatem Ośrodka 

Kultury.
Najwięcej emocji wzbudziły 
występy najmłodszych „Kra-
snoludków”, a szczególnie w 
momencie, kiedy do zabawy 
włączyli się również tatusio-
wie podczas piosenki „Arki 
Noego” – „Tato”.
Dziewczęta z grup wokal-
nych zadedykowały publicz-
ności wiązankę popularnych 
piosenek, a wiele z nich po-
święconych mamie.
Grupa „Małe Grodziszczo-
ki” zabawiała widownię tań-
cami w ludowym i rozrywko-
wym stylu. Również mamu-
sie miały okazję zatańczyć 
ze swoimi pociechami przy 
piosence „A ja wolę moją 
mamę”.
Na zakończenie uroczysto-
ści ze sceny popłynęły ży-
czenia dla Rodziców w wier-
szowanej formie, a wszyst-
kie dzieci wyśpiewały swoim 
rodzicom „Sto lat” kończąc 

je okrzykiem „Kochamy na-
szych rodziców”.
Dla wszystkich występują-
cych i gości Ośrodek Kul-
tury przygotował słodki po-
częstunek. Wszystkim rodzi-
com życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia i radości ze swo-
ich pociech.

Małgorzata Burda-Król

ECHA ŚWIĘTA RODZINY 
W OŚRODKU KULTURY
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Niech drzwi bibliotek za-
wsze stoją otworem, a każ-
dy miesiąc przynosi nowe 
książki – między innymi 
takie życzenia przywieź-
li ze sobą goście na spo-
tkanie z okazji Dnia Biblio-
tekarza. 

Tegoroczne obchody przy-
ciągnęły do Gminnej Biblio-
teki Publicznej z siedzibą w 
Grodzisku Górnym, bibliote-
karki i bibliotekarzy z powia-
tu leżajskiego oraz przed-
stawicieli z biblioteki woje-
wódzkiej. I chociaż dzień bi-
bliotekarza obchodzony był 
8 maja, spotkanie odbyło się 
w tzw. „Tygodniu Bibliotek” 
trwającym od 8 do 15 maja. 
Obchody zapoczątkowa-
ło zwiedzanie nowych po-
mieszczeń bibliotecznych. 
Obecny swój wygląd obiekt 
zawdzięcza ogromnej pracy 
wielu ludzi, a także środkom 
pozyskanym w ramach pro-
gramu wieloletniego „Kultu-
ra+ Priorytet Biblioteka+ In-
frastruktura bibliotek” finan-
sowanym przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Gminę 
Grodzisko Dolne. 
Koszt całkowity projektu wy-
niósł 361 tys. zł, w tym z Mi-
nisterstwa Kultury 270 tys. 
zł oraz z budżetu gminy 90 
tys. zł.

Biblioteka dysponuje po-
wierzchnią 380 m², która 
znajduje się na trzech pozio-
mach: sala audiowizualna 
na niskim parterze (wejście 
od strony boiska), wypoży-
czalnia na parterze (wej-
ście główne z poziomu ulicy) 
oraz czytelnia na pierwszym 
piętrze. Lokal jest przystoso-
wany do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne.
Stało się już tradycją, że co 
roku spotykamy się w innej 
bibliotece. Miejsce tegorocz-
nych obchodów wybrane zo-
stało nie przypadkiem. To 
właśnie nasza biblioteka w 
Grodzisku Górnym, przeszła 
w ostatnim roku największą 
metamorfozę. Dzięki uczest-
nictwu w ministerialnym pro-
jekcie „Biblioteka +”, może-
my dzisiaj razem cieszyć się 
z nowego pięknego obiektu, 

będącego centrum rozwo-
ju kultury czytelniczej w na-
szej gminie – tymi słowami 
powitała zebranych na sali 
gospodyni tego obiektu, Kry-
styna Zagrodzka. 
A wśród gości znaleźli 
się: Jacek Chmura – Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne,         
Arkadiusz Telka – z-ca wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne, 
Ireneusz Wołek – dyrektor 
Miejskiego Centrum Kul-
tury w Leżajsku, Barbara 
Chmura -   dyrektor Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rzeszo-
wie, Małgorzata Augustyn 
– WiMBP w Rzeszowie (in-
struktor ds. czytelnictwa 
dorosłych), Lucyna Klocz-
kowska - kierownik Dzia-
łu Instrukcyjno - Metodycz-
nego Biblioteka+,     Jolan-
ta Korasadowicz -kierow-
nik Biblioteki Publicznej w 
Leżajsku z pracownikami, 
Krystyna Niemczyk -dy-
rektor GBP Gminy Leżajsk 
z siedzibą w Giedlarowie 
z pracownikami, Grażyna 
Wadas - dyrektor MiGBP w 

ŚWIĘTO 
BIBLIOTEKARZY 
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Nowej Sarzynie z pracow-
nikami, Leszek Połeć - kie-
rownik GBP w Kuryłówce z 
pracownikami, Katarzyna 
Mach-Wawrzaszek - dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym z pracowni-
kami.
Po ceremonii powitania głos 
zabrali goście. Z zachwytem 
i żarliwością wypowiadali się 
na temat biblioteki i atmos-
fery tu panującej. Cieszę się 
zawsze widząc, jak biblioteki 
nasze pięknieją, a tu w Gro-
dzisku widok dla oka bardzo 
łaskawy. Wszystkim biblio-
tekarzom życzę mądrych i 
wyrozumiałych czytelników. 
Abyście zawsze mieli pie-
niądze na książkowe nowo-
ści, i by Wam się jak najle-
piej działo – skwitowała dy-
rektor biblioteki wojewódz-
kiej, Barbara Chmura. 
Wójt Jacek Chmura słusznie 
zauważył, że siedziba biblio-
teki jest ważna, ale najważ-
niejszy jest czytelnik, dla któ-
rego biblioteczna oferta po-
winna działać jak magnes. 
Biblioteka musi wprowadzać 
nowe formy. Chcielibyśmy, 
by biblioteka współpracowa-
ła także ze starszymi miesz-
kańcami naszej gminy. Je-
steśmy obecnie na etapie 
tworzenia Klubów Seniora i 
mamy nadzieję, że uda nam 
się zdopingować seniorów, 
by chcieli się w takich miej-
scach spotykać. Do ciepłych 
słów i życzeń dla biblioteka-
rzy wójt dołączył wiązanki 
kwiatów. 
Święto bibliotekarzom umi-
liły występy artystyczne 
uczennic grodziskich szkół. 
W repertuarze znalazły się 
piosenki oraz gra na cymba-
łach. Na zakończenie nasze 
panie bibliotekarki wyświetli-
ły atrakcyjną zdjęciową pre-
zentację, opisującą historię 
grodziskiej biblioteki. 
Święto bibliotekarza zakoń-
czyły kuluarowe rozmowy 
przy poczęstunku. 

MH

Znane są już kolejne ustalenia dotyczące II Biegu Grodziskiego. Odbędzie się on w 
sobotę 11 lipca br. na dystansie 5 km. Tym razem start i meta zlokalizowane będą 
nad zalewem „Czyste”. W ten sposób przyjezdnym uczestnikom automatycznie za-
reklamujemy nasze atrakcje turystyczne. Głównym organizatorem będzie Fundacja 
„GiokoPark”, zaś współorganizatorem Gmina Grodzisko Dolne. 

Uczestnikom biegu pozostawiamy wybór trasy. Pod głosowanie poddajemy dwa warian-
ty: „płaski” i „górzysty”, które przedstawione zostały na poniższych mapkach. Obie trasy 
mają długość 5 km. Głosowanie odbędzie się na stronie Biegu Grodziskiego: facebook.
com/bieg grodziski. Głosowanie trwa do 31 maja 2015 r. Wygra trasa, która dostanie wię-
cej „lajków”. 
Więcej informacji o biegu ukaże się w kolejnym wydaniu gazety grodziskiej oraz na face-
book’u. Wszystkich zapraszamy do wspólnego biegu ulicami Grodziska! Niech przygoto-
wanie do startu będzie motywacją do podjęcia aktywności fizycznej, w szczególności dla 
tych, którzy za dużo czasu spędzają przed komputerem czy telewizorem. 

WYBIERZ TRASĘ 
II BIEGU GRODZISKIEGO

II Bieg Grodziski - wersja płaska

II Bieg Grodziski - wersja górzysta
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W dniach 27-30 kwietnia 
2015r. odbyła się Europej-
ska Konferencja Robotyki 
Edukacyjnej (ECER 2015) 
organizowana przez Prac-
tical Robotic Institute Au-
stria przy wsparciu „Sparx 
Systems”. Tegorocznym 
gospodarzem międzyna-
rodowej konferencji na-
ukowej dla uczniów szkół 
średnich był HTL Holla-
brunn w Dolnej Austrii. 

120 młodych naukowców, 
uczestników konferencji, 
wykonało projekty naukowe 
dotyczące zagadnień budo-
wy i programowania robo-
tów. Jednym z prelegentów 
był dr David Miller, były pra-
cownik NASA, obecnie pro-
fesor na Uniwersytecie w 
Oklahomie. 
W konkursie Botball, który 
jest jego pomysłem, 17 ze-
społów, składających się z 
uczniów, rywalizowało mię-
dzy sobą wraz z skonstru-
owanymi przez siebie robo-
tami. Poza Botball i PRIA 
Open, w którym nie ma 
ograniczeń wiekowych oraz 
można budować robota z 
dowolnych elementów, po 
raz pierwszy odbyły się za-
wody robotów latających. 

Uczniowie biorący udział w 
ECER prezentowali swoje 
konstrukcje, projekty i wy-
niki doświadczeń w języku 
angielskim. Zwycięzcą kon-
kursu European Botball była 
drużyna „Al ru’ya” - Dwuję-
zyczna Szkoła w Kuwejcie.
Następną okazją, dla 
uczniów zainteresowanych 
robotyką, jest międzynaro-
dowy finał konkursu Botball, 
który odbędzie się podczas 
Światowej Konferencji Ro-
botyki Edukacyjnej (GCER 
201) w lipcu 2015r., w Sta-

nach Zjednoczonych (Albu-
querque, Nowy Meksyk).
Na ECER 2015 oraz Euro-
pejskich Eliminacjach Kon-
kursu Botball 2015 Polskę 
oraz Zespół Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym reprezentowały trzy 
drużyny:
1. w konkursie Botball - dru-
żyna zespołu szkół,
2. w konkursie PRIA Open - 
drużyna GG Open,
3. w konkursie PRIA Aerial - 
drużyna GG Aerial
W ogólnej klasyfikacji Druży-

na Botball zajęła 7 miejsce, 
Drużyna GG Open - 1 miej-
sce, a Drużyna GG Aerial - 2 
miejsce.
Dodatkowo drużyna Botball 
z naszej szkoły otrzymała 
nagrodę sędziów za najlep-
sze rozwiązanie techniczne 
„Best subsystem” oraz na-
grodę dla najlepszego ze-
społu „PRIA Judge’s Choice” 
przyznaną wspólnie druży-
nom Botball, Open i Aerial z 
Grodziska Górnego.

Maciej Polański

ODKRYWAJĄ ŚWIAT ROBOTÓW
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Po zakończeniu części ofi-
cjalnej Gminnych Obcho-
dów Dnia Strażaka, druho-
wie z OSP Grodzisko Gór-
ne zaprosili mieszkańców 
oraz przybyłych gości na 
popołudniową majówkę ze 
strażakami na plac remizy 
w Grodzisku Górnym. 

Moc zabawy dla starszych 
i młodszych oraz wspania-
ła, rodzinna atmosfera przy-
ciągnęła wielu sympatyków i 
miłośników straży pożarnej. 
Piknik zorganizowany przy 
współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną z Leżaj-
ska rozpoczął się pokazem 
sprzętu pożarniczego jaki-
mi dysponują jednostki. Na-
stępnie organizatorzy za-
prezentowali pokaz ratow-
nictwa medycznego. Ratow-
nicy przedstawili jak prawi-
dłowo powinno się udzielić 
pierwszej pomocy poszko-
dowanej osobie dorosłej 

oraz dziecku. Nie lada atrak-
cją był również pokaz ratow-
nictwa technicznego - uga-
szenie płonącego samocho-
du oraz wyciągnięcie z wra-
ku po uprzednim rozcięciu, 
nieprzytomne poszkodowa-
ne osoby, osobę dorosłą i 
dziecko. Do „akcji” dojecha-
ły dwa zastępy ratowników, 
jeden z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Grodziska Gór-
nego i jeden z PSP z Leżaj-
ska. Ratownicy zaprezen-
towali jak bardzo odpowie-
dzialna i precyzyjna jest pra-
ca przy takim zdarzeniu.
Dodatkową atrakcją był po-
kaz najmłodszych naszych 
druhów, którzy zaprezento-
wali się swoim samochodem 
bojowym. Po wyjechaniu na 
plac główny rozwinęli dwie 
linie gaśnicze i pokazali, że 
nie jest im straszny prąd 
wody. Najmłodsi mogli spró-
bować pokonać strażacki tor 
przeszkód i sprawdzić się 

przy polewaniu wodą z hy-
dronetki. 
Uwieńczeniem zabawy były 
setki litrów piany podanej 
przy pomocy Agregatu Pia-
ny Lekkiej. Ubaw był po pa-
chy i to nie tylko dla tych 

najmłodszych sympatyków 
straży. 
Więcej zdjęć do obejrzenia 
na stronie www.ospgrodzi-
skogorne.pl

GM

STRAŻACKA 
MAJÓWKA

Już po raz kolejny w nie-
dzielę 17.05.2015r. wędka-
rze stanęli w szranki o Pu-
char Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne. Tradycyjnie, za-
wody odbyły się nad zbior-
nikiem wodnym „Czyste” 
w Grodzisku Dolnym, a ich 
organizatorem, wzorem 
ubiegłych lat, było Koło 
Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym.

W zwodach wystartowało 27 
wędkarzy. Połów odbywał 
się metodą dowolną na dwie 
wędki z wyłączeniem spin-
ningu. Wójt ufundował na-
grody za trzy pierwsze miej-
sca oraz nagrodę specjal-
ną za największą złowioną 
rybę. Po czterogodzinnej ry-
walizacji zwycięzcami zostali:
• 1 miejsce –  Marek 

Chmiel,  –  złowił 13 ryb 
o wadze 5,68 kg  - 5680 
pkt

• 2 miejsce – Zbigniew 
Szczęch, - złowił 8 ryb 
o wadze 3,30 kg – 3300 
pkt

• 3 miejsce –  Marcin 
Sowa, - złowił 15 ryb o 
wadze 2,70 kg - 2700 
pkt

Nagrodę za największą zło-
wioną rybę otrzymał Marek 
Chmiel.

Zawody zaszczycił swoją 
obecnością i wręczył nagro-
dy Zastępca Wójta Gminy, 
Arkadiusz Telka.
Po zakończeniu zawodów, 
tradycyjnie na zawodników 
czekał piknik grillowy przy 
kiełbasce, przygotowany 
przez organizatora.
Zarząd Koła Wędkarskiego 
nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym składa podziękowa-
nie Panu Wójtowi za ufundo-
wanie nagród.  AS

ZAWODY WĘDKARSKIE 
O PUCHAR WÓJTA
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Otyłość jest stanem pato-
logicznego nagromadze-
nia tkanki tłuszczowej, pro-
wadzącym do upośledza-
nia funkcji organizmu czło-
wieka w wielu sferach ży-
cia, a co się z tym wiąże, do 
zwiększenia ryzyka choro-
bowości i śmiertelności. 

Badania potwierdzają jej 
związek z występowaniem 
chorób układu krążenia (nad-
ciśnieniem tętniczym, miaż-
dżycą), jak również z  upo-
śledzoną tolerancją gluko-
zy, cukrzycą typu 2, wystę-
powaniem niektórych no-
wotworów, schorzeń ukła-
du kostno-stawowego, kami-
cy żółciowej, zespołu bezde-
chu sennego. Nadwaga i oty-

łość ze względu na narasta-
jące rozpowszechnienie sta-
nowią istotny problem w za-
kresie zdrowia publicznego. 
Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) na świe-
cie żyje około 1,6 miliarda lu-
dzi z nadwagą i 522 miliony 
osób otyłych. W Polsce, po-
dobnie jak w innych krajach 
obserwuje się wzrost rozpo-
wszechnienia nadwagi i oty-
łości.
W badaniu WOBASZ prze-
prowadzonym w 16 woje-
wództwach w latach 2003-
2005,  stwierdzono otyłość 
u  21,2 % mężczyzn i 22,4 % 
kobiet w wieku od 20 do 74 
lat, a nadwagę odpowiednio 
u 40,4 % i 27,9 %. Badania 
ostatnich lat wskazują rów-

nież na narastający problem 
otyłości u dzieci i młodzieży.
Najczęstszymi błędami ży-
wieniowymi są: nieregularne 
posiłki, brak śniadań, zła ja-
koś posiłków, zastępowanie 
posiłków fast-foodami, wie-
czorne objadanie się. We 
współczesnych czasach, gdy 
pożywienie jest ogólnie do-
stępne dla każdego człowie-
ka, artykuły spożywcze nie 
pełnią funkcji utrzymania or-
ganizmu człowieka do życia, 
oddziaływają na zasadzie 
zaspokajania potrzeb psy-
chicznych. Jedzenie często 
pomaga ludziom w radzeniu 
sobie ze stresem, trudnymi 
sytuacjami życiowymi.
Zobrazowaniem prawidło-
wego żywienia jest „pirami-
da zdrowego żywienia”. Jest 
to graficzne zestawienie za-
leceń żywieniowych, jej po-
ziomy określają grupy pro-

duktów spożywczych w co-
dziennej diecie. W aktualnie 
obowiązującej piramidzie za-
proponowanej przez Instytut 
Żywności i Żywienia (IŻŻ) w 
2009 r. wprowadzony został 
dodatkowy poziom - aktyw-
ność fizyczna. Ruch stał się 
nieodzownym elementem 
współgrającym ze zdrowiem, 
dlatego też znalazł się u pod-
stawy piramidy.
Aby uzyskać wymarzoną syl-
wetkę trzeba przed wszyst-
kim stosować odpowiednią 
dietę, opartą na zasadach ra-
cjonalnego odżywienia oraz 
nie zapominać o codziennej 
– przynajmniej 30 minutowej- 
aktywności fizycznej.

Edyta Łuszczki
dietetyk Centrum 

Medycznego ANT-MED 
w Żołyni

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH
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Pięknych i pełnych emocji 
wrażeń dostarczyła przyby-
łym Orkiestra Reprezentacyj-
na Oddziału Kawalerii Ochot-
niczej w Barwach 20 Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III So-

bieskiego z Wierzawic oraz 
Grupa Wokalna „Meritum” 
z Leżajska. Dyrygował sam 
Michał.
W wyniku prowadzonej do 
puszek zbiórki udało się ze-

brać kwotę ponad 13 tys. zł. 
Wszystkim tym, którzy doło-
żyli swoją cegiełkę w lecze-
niu Michała serdecznie dzię-
kujemy!
Więcej informacji o Michale, 
jego chorobie i o formach po-
mocy na stronie internetowej 
michalgrzywna.com
Możesz pomóc wpłacając 
darowiznę na konto:
PARAFIALNY ZESPÓŁ CA-
RITAS przy Parafii Przemie-
nienia Pańskiego w Rop-
czycach, Bank Spółdziel-
czy w Ropczycach, nr kon-
ta: 54 9171 0004 0013 7780 
2000 0030, w tytule przele-
wu należy wpisać: Na ope-
rację Michała Grzywny.

PONAD 13 TYS. DLA MICHAŁA USŁUGA 
KOSZENIA

Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 
Sp. z o. o w Grodzisku 
Dolnym uprzejmie in-
formuje, iż dysponuje 
następującym sprzę-
tem do zagospodaro-
wania i utrzymania te-
renów zielonych:
• Kosiarką wysięgni-

kową SAMASZ typ 
KWT 550, 

• kosiarką bijakową 
Vario Kornik, 

• przycinarką  noży-
cową PG 150 

W związku z powyż-
szym, Przedsiębior-
stwo oferuje usługi      
w zakresie koszenia 
łąk, pastwisk, nieużyt-
ków oraz przycinania 
gałęzi. 
Szczegóły pod nume-
rem 17 243 64 66.

Serce muzyka nigdy nie przestaje grać. Nawet jeżeli rytm jego bicia staje się nierówny, 
zachwiany, a nuty gubią się w tętnicach… to właśnie ono szarpie strunami świadomo-
ści, w której kiedyś stworzone i odkryte melodie nadal rozbrzmiewają wspomnieniami, 
współgrają z każdą myślą, towarzyszą na każdym kroku i szarpią struny świadomo-
ści. Wszystkie komórki mojego ciała, miliony czerwonych krwinek, tryliony DNA wy-
pełnia w całości niepowtarzalna, nieuchwytna i najpiękniejsza muzyka, którą zamiast 
krwi przetacza moje serce - te słowa Michała Grzywny, najlepiej oddają klimat niedzielnego 
koncertu charytatywnego, jaki odbył się 26 kwietnia w parafii Chałupki Dębniańskie. Podczas 
koncertu zbierano pieniądze na bardzo kosztowną operację dla Michała, u którego stwierdzo-
no genetyczny zanik mięśni twarzy.
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„Nieśmy radość dzieciom 
Afryki” pod takim hasłem 
Zgromadzenie Sióstr Mi-
sjonarek św. Piotra Klawe-
ra w Krośnie zorganizowa-
ło 12 maja 2015r. Majówkę 
Misyjną dla dzieci.

W odpowiedzi na ten apel, 
mali przyjaciele misji, któ-
rych jak się okazuje nie bra-
kuje w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, postanowili za zgo-
dą rodziców osobiście wziąć 
udział w tym spotkaniu. Ce-

lem jego było wsparcie mo-
dlitwą, sercem i ofiarą dzie-
ła misyjnego w Kamerunie. 
Tegoroczne hasło Majówki 
spotkało się również z odze-
wem wśród całej społeczno-
ści naszej szkoły. Wśród na-
uczycieli, dzieci i młodzie-
ży przeprowadzona zosta-
ła zbiórka maskotek, prze-
kazanych na misyjną loterię 
fantową.
Zaplanowane spotkanie w 
Krośnie rozpoczęło się po-
witaniem dzieci i ich opie-
kunów przybyłych z róż-

nych szkół. Następnie zo-
stała odprawiona uroczy-
sta Msza Św. pod przewod-
nictwem Ojca Misjonarza, 
po której czekało na dzieci 
wiele atrakcji, między inny-
mi śpiewy, tańce, wesołe za-
bawy, możliwość zrobienia 
pięknych fryzur, a także lote-
ria fantowa. Na koniec spo-
tkania wszyscy jego uczest-
nicy otrzymali specjalne mi-
syjne błogosławieństwo.
Aby jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić nasz pobyt w Krośnie, 
Siostry Klawerianki, któ-
re były organizatorem tego 
spotkania, zaprosiły wszyst-
kich uczestników Majówki, 
przybyłych z Grodziska Dol-

nego, do odwiedzenia mu-
zeum misyjnego. W miejscu 
tym zgromadzone zostały 
ciekawe przedmioty, stroje, 
nasiona, zasuszone rośliny, 
różne gatunki drzew, a tak-
że instrumenty przywiezione 
z krajów misyjnych na całym 
świecie.
Dziewczynki i chłopcy wra-
cając z tego radosnego spo-
tkania, byli pełni wrażeń, 
wracali również z przekona-
niem, że misje potrzebują 
wielu rąk do pracy, a jeszcze 
bardziej gorących, otwartych 
i pełnych miłości serc.

E. Matula

MISYJNA MAJÓWKA 
W KROŚNIE

W Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zmysłówce 
odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu „Głośne czy-
tanie z przedszkolakami”. 
Tym razem gościem spe-
cjalnym była Pani Helena 
Chmiel – księgowa biblio-
teki i Ośrodka Kultury. 

Realizując cel spotkań, któ-
rym jest rozpowszechnia-
nie czytelnictwa wśród naj-
młodszych, Pani księgowa 
przeczytała bajkę „O słowi-
ku, maju i kukułczym jaju” 
autorstwa Ewy Stadtmuller. 
Dzieci z zaciekawieniem wy-
słuchały opowieści. Widząc 

duże zainteresowanie, Pani 
Helena zaproponowała jesz-
cze jedną bajkę, tym razem 
„Biedronka Fionka – śnia-
danie na trawie” napisaną 
przez Carboneill Benedicte. 
Dzieci przyjęły propozycję z 
entuzjazmem. 
Każdy z zaproszonych go-
ści, przychodząc do biblio-
teki, opowiada o pracy, jaką 
wykonuje. Tym razem naj-
młodsi dowiedzieli się, na 
czym polega zawód księgo-
wej. Przedszkolaki z dzie-
cięcą ciekawością słuchały 
tego, co mówi Pani księgo-
wa i zadawały mnóstwo py-
tań. Oczywiście w przyszło-

ści też chciałyby pracować 
w zawodzie księgowej lub 
księgowego. W trakcie spo-
tkania było dużo śmiechu 
i radości. Na koniec Pani 
Helena rozdała maluchom 
przyniesione ze sobą upo-

minki i słodycze. 
Gościowi specjalnemu dzię-
kuję za udział w głośnym 
czytaniu, a dzieci zapra-
szam na kolejne.

Justyna Krauz

PANI KSIĘGOWA CZYTA 
W BIBLIOTECE
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W sobotę 16 maja w Prze-
worsku odbyły się XVII Mi-
strzostwa Karate Dzieci i 
Młodzieży do lat 18.

Łukasz Fleszar z Wólki Gro-
dziskiej i zawodnik Leżaj-
skiego Klubu Karate zdobył 
na tych Mistrzostwach I miej-
sce w kategorii Kata, otrzy-
mując najwyższe noty wśród 
Młodzików oraz I miejsce w 
walkach Kumite semi kon-
takt w kategorii Młodzik, wy-
grywając cztery walki, w tym 
dwie przed czasem (w półfi-
nale i w finale).
Sukces taki był możliwy 
dzięki dobrej formie, jaką 
zawodnik wypracował na 
Mistrzostwa Europy w Ber-
linie, w których brał udział 
9 maja 2015 roku wraz ze 
swoim bratem Radosławem. 
Bracia wprawdzie wróci-

li z Berlina bez medali, jed-
nak za sukces należy uznać 
sam udział w zawodach ta-
kiej rangi oraz to, że mogli 
zmierzyć się z najlepszymi 
zawodnikami karate z całej 
Europy.

A.F.

ŁUKASZ PODWÓJNYM 
MISTRZEM 
PODKARPACIA W słoneczne, lecz bardzo 

wietrzne przedpołudnie w 
pierwszomajowy piątek 
piłkarski LKS Grodzisz-
czanka rozegrała swój ko-
lejny ligowy pojedynek w 
ramach rozgrywek III ligi 
podkarpackiej piłki noż-
nej kobiet. W roli gospo-
dyń wystąpiły tym razem 
zawodniczki Syrenki Roź-
wienica.

Całe spotkanie można po-
dzielić na dwie części – do-
kładnie tak, jak połowy spo-
tkania piłkarskiego. W pierw-
szej połowie stroną dominu-
jącą na boisku był zespół z 
Grodziska, który zamknął 
„Syrenki” na swojej połowie. 
Natomiast druga połowa 
była lustrzanym odbiciem 
tego, co działo się w pierw-
szej części spotkania – tylko 
tym razem stroną atakującą 
były zawodniczki Syrenki.

Niewiele również brakło im 
do zdobycia gola, kiedy to 
futbolówka otarła się o spo-
jenie słupka z poprzecz-
ką po pięknym strzale jed-
nej z gospodyń, jak również 
wtedy, kiedy po solowej ak-
cji napastniczki Syrenki pił-
ka odbiła się od słupka i to-
cząc się wzdłuż linii bram-
kowej golkiperki z Grodzi-
ska, wyszła w pole. Osta-
tecznie mecz zakończył się             
wynikiem 0:0 i podziałem 
punktów.

Skład LKS Grodziszczanka: 
Joniec Justyna, Żak, Tabin, 
Rynasiewicz, Chmura, Ra-
chwał, Kojder, Maziarz, No-
wak, Żuk, Moszkowicz oraz 
Czerwonka, Joniec Sylwia, 
Majkut, Trojnar i Piela.

AT

PIERWSZOMAJOWY 
REMIS

W dniach od 27  do 30 
kwietnia 2015 roku Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wy-
chowawczy w Laszczy-
nach odwiedziły dzieci 
z Niepublicznego Przed-
szkola „Smerfowo” w 
Grzęsce k. Przeworska.

Głównym celem wizyty było 
skorzystanie z Sali Doświad-
czania Świata. Przedszkola-
ki były tak podekscytowa-
ne i zachwycone, że z ża-
lem ją opuszczały. Najbar-
dziej podobał im się suchy 
basen, czyli basen z piłecz-
kami i łóżko wodne. Dzie-
ci podczas pobytu w ośrod-
ku wzięły również udział we 
wspólnych zajęciach logo-
rytmicznych z naszymi wy-
chowankami w wieku przed-

szkolnym.
Na pożegnanie nastąpiła 
wymiana ręcznie robionych 
upominków. Mamy nadzieję, 
że nasze spotkania integra-
cyjne będą kontynuowane w 
przyszłości.

ORW

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 
Z GRZĘSKI
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Obchodzony co roku 23 
kwietnia Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich 
ustanowiło w 1995 roku 
UNESCO, na wniosek rzą-
du Hiszpanii i Międzyna-
rodowej Unii Wydawców. 
Święto zainaugurowa-
no w Barcelonie, w setną 
rocznicę powstania Unii. 
W tym też dniu odbył się 
Wieczór Głośnego Czyta-
nia w Bibliotece z siedzibą 
w Grodzisku Dolnym.

Biblioteka gościła małżeń-
stwo Katarzynę i Tomasza         
Maików – konstruktorów 
dronów i samolotów bezza-
łogowych. Jest to ich hobby, 
które realizują w dorosłym 
życiu. 
Młodzieńcza pasja, poprzez 
naukę, pogłębianie wiedzy z 
tej dziedziny przeszła w pro-
fesjonalizm.
Pan Tomasz opowiedział 
skąd wziął takie zaintereso-
wanie - zaczynał od klocków 
Lego, później czytanie ksią-
żek, między innymi „Bajek 
robotów” Stanisława Lema. 
To co było fantazją urzeczy-
wistnił budując swoje mode-
le. W bibliotece zaprezen-
tował nam model samolotu 

bezzałogowego, który moż-
na wykorzystać do różnych 
prac.
Skoro wieczór czytania - go-
ście również tego nie unik-
nęli. Pan Tomasz przeczy-
tał opowiadanie z książki 
„Bajki robotów” pt. Jak oca-
lał świat? Kto zna twórczość 
Lema wie, że jego świat pe-
łen maszyn, robotów, genial-
nych wynalazców i ich wy-
nalazków opowiada o rze-
czach ważnych i bardzo 
nam ludziom bliskim. Morał 

tej historii jest jasny do od-
czytania. Zawiść i zazdrość 
Klapaucjusza powodują 
zniszczenie wielu pięknych 
rzeczy i zjawisk na świe-
cie. Prowadzi do unicestwie-
nia rzeczy dobrych. Jest siłą 
niszczącą. Zazdrość czło-
wieka bardzo często jest po-
wodem wojen, sporów, wa-
śni. Zawsze prowadzi do 
złego. Dlatego należy się jej 
wystrzegać.
Młodzi ludzie już na etapie 
ukończenia szkoły średniej 

czy gimnazjum podejmu-
ją wybory zawodowe, któ-
re istotnie wpływają na ich 
szanse w momencie wej-
ścia na rynek pracy, choć 
nierzadko brakuje im odpo-
wiedniej wiedzy i inspiracji. 
Z drugiej strony, często nie 
mają oni nawet świadomo-
ści, jak wiele szans czeka 
na nich w zasięgu ich moż-
liwości, np. dzięki wykorzy-
staniu własnych pomysłów i 
nowych technologii. 
Dziękujemy wszystkim za 
przybycie, a gościom za 
przybliżenie świata z bajek.

Halina Leja

KONSTRUKTORZY DRONÓW 
W BIBLIOTECE

W miesiącu kwietniu w 
Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbyły się 
zajęcia warsztatowe ph. 
„Zdobienie przedmiotów 
techniką decoupage’u”. 
Na zajęcia zgłosiła się spo-
ra grupa pań, łącznie około 
25 osób.

Ta wcale nie tak nowa, tech-
nika zdobnicza zdobyła wiel-
ką popularność i wciąż cie-
szy się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Obok pła-

skiego decoupage’u ostat-
nio pojawił się również de-
coupage przestrzenny. Ta 
technika zdobnicza jest bar-
dzo prosta a zarazem bar-
dzo efektowna. Wszystko 
zależy bowiem od użytego 
przedmiotu, wybrania odpo-
wiedniego podkładu, a na-
stępnie równie odpowied-
niego kształtem, kolorem 
motywu, który naklejamy na 
wcześniej przygotowane tło. 
Mała, przyjemna i nieskom-
plikowana praca, a końco-

wy efekt wręcz zaskakujący. 
Tak stworzone dzieło do złu-
dzenia przypomina własno-

ręcznie namalowany obra-
zek i daje sporo satysfakcji.

M.B-K
KREATYWNE 
WARSZTATY
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W czwartek 16 kwietnia w 
bibliotece odbyło się ko-
lejne spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tematem rozmo-
wy była książka Zbigniewa 
Domino „Syberiada pol-
ska”. Zachęcamy do zapo-
znania się z recenzją napi-
saną przez jedną z klubo-
wiczek.

Warto przeczytać „Syberia-
dę polską” Zbigniewa Do-
miny. Książka oparta jest na 
doświadczeniach wielu pol-
skich rodzin, w tym także 
samego autora, który jako 
dziecko wraz z najbliższy-
mi spędził kilka lat na Sybe-
rii w obozie dla „prześlado-
wanych”.
Akcja opowieści rozpoczy-
na się 10 II 1940 r., a kończy 
wiosną 1946 r. Ukazuje losy 
mieszkańców wsi Czerwony 
Jar na Podolu „przesiedlo-
nych” na Syberię. Zesłańcy 
to głównie Polacy i jedna ro-
dzina polskich Żydów. Osa-
dzeni zostają w lepsromcho-
zie (gospodarstwie leśnym) 
w Kałuczu nad Jenisejem i 
Birusą, gdzie pracują przy 
wyrębie drzew w tajdze, he-
roicznie walcząc o przetrwa-
nie. Niestety, większość z 
nich pozostanie na zawsze 
w obcej ziemi, w bezimien-
nych grobach na skraju bez-
kresnego lasu. Obraz wa-
runków, zarówno w trakcie 
podróży „bydlęcymi” wago-
nami jak i w obozie pracy 
wywołuje wstrząsające wra-
żenie. Dzieje zesłańców zo-
stały ukazane w szerszym 
kontekście sytuacji w ówcze-
snym ZSRR, w okrutnych 
czasach stalinowskiej dyk-
tatury i II wojny światowej. 
Autor obiektywnie i sprawie-
dliwie przedstawia ówcze-

sną rzeczywistość i różno-
rodne postawy ludzi. Ukazu-
je ich czyny, poglądy, prze-
życia, motywy postepowa-
nia, ale ich nie ocenia. Eks-
tremalne warunki życia wy-
zwalają zarówno najlepsze, 
jak i najgorsze cechy cha-
rakteru. Nie wszyscy Polacy 
mogą być wzorem do naśla-
dowania, tak jak nie każdy 
Rosjanin zasługuje na po-
tępienie. Zesłańcy niejedno-
krotnie spotykają się z życz-
liwością i pomocą mieszkań-
ców syberyjskich osad i mia-
steczek, tak samo żyjących 
w nędzy i niepewności jutra. 
To dzięki nim części wywie-
zionych udaje się przeżyć i 
powrócić do Polski.
„Syberiada polska” to tak-
że opowieść o prawdziwym 
patriotyzmie. Bohaterowie 
nie głoszą wzniosłych ha-
seł, nie pouczają, jak powin-
ni postępować patrioci – oni 
nimi są. W miarę możliwo-
ści kultywują polskie trady-
cje, organizują nauczanie 
dzieci, mimo uwięzienia od-
mawiają przyjęcia radziec-
kich paszportów, wspomina-
ją ojczyznę i marzą o powro-

cie do niej. Po amnestii ogło-
szonej przez władze ZSRR 
w wyniku podpisania umowy 
z rządem gen. W. Sikorskie-
go rozjeżdżają się po Sybe-
rii szukając możliwości wy-
jazdu do kraju. Ich starania 
o powrót do Polski przypo-
minają wędrówkę mityczne-
go Odyseusza. Tak jak on 
muszą pokonać wiele trud-
ności: arogancję, niechęć, 
obojętność, wrogość nie tyl-
ko radzieckich przedstawi-

cieli władzy. Nie znajdują 
ani pomocy, ani życzliwości 
nawet u delegata polskiego 
rządu, który nie chce z nimi 
rozmawiać.
„Syberiada polska” to warto-
ściowa i mądra książka. Do-
starcza czytelnikowi wiedzy 
o trudnych polskich losach, 
a poza tym jest źródłem głę-
boko wzruszających prze-
żyć.

Biblioteka

KWIETNIOWE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Marc Elsberg „Blackout”, 
W.A.B. 2015

Pewnego zimowego dnia 
w całej Europie następuje 
przerwa w dostawie prądu 
– pełne zaciemnienie. Wło-
ski informatyk i były haker 
Piero Manzano podejrzewa, 
że może to być zmasowany 
elektroniczny atak terrory-
styczny. Bezskutecznie pró-
bując ostrzec władze, sam 

zostaje uznany za podejrza-
nego. W próbie rozwiązania 
zagadki stara się mu pomóc 
dziennikarka Lauren Shan-
non. Im bliżej będą prawdy 
o przyczynie zaistniałej sytu-
acji, tym większe ich zasko-
czenie oraz niebezpieczeń-
stwo, na jakie się narażają. 
Tymczasem Europa pogrą-
ża się w ciemności. Ludzie 
muszą zmagać się z bra-
kiem podstawowych środ-
ków do życia: wody, jedze-
nia i ogrzewania. Wystarczy 
kilka dni, by zapanował cha-
os na niespotykaną skalę. Ta 
pasjonująca powieść przed-
stawia prawdziwie czarny 
scenariusz wydarzeń, któ-
rych prawdopodobieństwo 
jest tym większe, im bardziej 
nasze codzienne życie uza-
leżnia się od elektroniki. Czy 
jesteśmy przygotowani na 
blackout?

Morgan Matson „Aż po   
horyzont”, Jaguar 2014

Życie Amy Curry dalece od-
biega od ideału. Jej ojciec 
zginął niedawno w wypad-
ku samochodowym. Matka, 
chcąc na nowo wszystko po-
układać, postanawia prze-
prowadzić się ze słonecz-
nej Kalifornii do Connecti-
cut. Niedługo po zakończe-
niu roku szkolnego Amy ma 

do niej dołączyć – przeje-
chać przez niemal cały kraj, 
by zacząć zupełnie inne ży-
cie z dala od miejsca, które 
kocha i od wypróbowanych 
przyjaciół. W długiej, zapla-
nowanej co do minuty, po-
dróży Amy towarzyszyć ma 
Roger, syn znajomej rodzi-
ców. Dziewczyna nie widzia-
ła go od lat i początkowo jest 
przerażona wizją spędzenia 
kilku dni w obecności kogoś, 
kogo ledwie zna… Jednak 
Amy i Roger szybko znajdu-
ją wspólny język i postana-
wiają zmienić nudną jazdę 
z miejsca A do miejsca B w 
szaloną wyprawę po Amery-
ce – wyprawę, w trakcie któ-
rej nie tylko przeżyją przygo-
dę i odwiedzą kilka niezwy-
kłych miejsc, ale również od-
najdą samych siebie.

Igor Ostachowicz „Zielona 
wyspa”, W.A.B. 2015

Bezludna wyspa. Raj w wer-

sji all inclusive dla singla. Sa-
motność, cisza, krajobraz jak 
z katalogu – oferta biura po-
dróży wydawała się idealna. 
Dla Magdy te wakacje mia-
ły być odskocznią od niesa-
tysfakcjonującej codzienno-
ści u boku bogatego męża. 
Zamiast wymarzonej i do-
brze opłaconej samotni do-
stała jednak towarzystwo ta-
jemniczego mężczyzny. Kim 
jest nieznajomy? Skąd wziął 
się na wyspie? Co wydarzy 
się między nim a Magdą?

Dorota Kozioł „Krówka 
Malwinka”, Wydawnictwo 
Diecezjalne 2013

Krówka Malwinka bardzo 
chciała wygrać konkurs pięk-
ności i zyskać sławę. A że 
podobno cel uświęca środ-
ki... Przesympatyczna boha-
terka, morał i ilustracje, które 
podbiły serca najmłodszych 
czytelników.

Mariusz Niemycki „Listo-
nosz Kot. Trudna sztuka pi-
sania listów”, Skrzat 2014

Leon Kot dowiaduje się, że 

sympatyczna Krysia chciała-
by otrzymać od kogoś… list. 
Listonosz chciałby spełnić ży-
czenie kotki, tylko nie wie, jak 
taki list napisać. Czy uda się 
mu znaleźć kogoś, kto zdra-
dzi mu tajemnicę pięknej ko-
respondencji? Seria książek 
o listonoszu Kocie zawiera 
komplet praktycznych infor-
macji: jak adresować listy, jak 
napisać piękny list do osoby, 
na której bardzo nam zależy, 
kim jest filatelista. Dowiemy 
się, jaką trudną misję do speł-
nienia może mieć listonosz, 
a także jakie dziwne paczki 
można wysłać pocztą.

Jennifer L. Scott „Lekcje 
Madame Chic. Opowieść     
o tym, jak z szarej myszki 

stałam się ikoną stylu”, Wy-
dawnictwo Literackie 2015

Jennifer Scott odkrywa se-
krety życia francuskiej rodzi-
ny mieszkającej w ekskluzyw-
nej szesnastej dzielnicy w Pa-
ryżu. Lekcji stylu udziela jej 
sama Madame Chic, a co naj-
ważniejsze – wcale nie są one 
takie trudne. Jennifer przyje-
chała do Paryża jako Kalifor-
nijka, wróciła do Kalifornii jako 
Paryżanka. Dwadzieścia pro-
stych rad i wskazówek wy-
starczyło, by nauczyć się żyć 
à la française.
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Praca w rolnictwie jest 
szczególnie niebezpiecz-
na. Potwierdzają to sta-
tystyki. Co roku do Kasy 
Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego zgłasza-
nych jest ponad 20000 wy-
padków przy pracy rolni-
czej. Ponadto ponad 300 
rolników ubiega się o od-
szkodowanie z tytułu cho-
roby zawodowej. O ile licz-
ba zgłaszanych wypad-
ków co roku systematycz-
nie zmniejsza się, to w 
przypadku chorób zawo-
dowych tendencja jest od-
wrotna. Wśród zgłasza-
nych chorób zawodowych 
zdecydowanie dominują 
choroby zakaźne, w tym 
borelioza oraz kleszczo-
we zapalenie opon mózgo-
wych. 

Do zakażenia boreliozą i 
kleszczowym zapaleniem 
opon mózgowych może 
dojść:
• podczas ukłucia przez 

kleszcza,
• przez mechanicz-

ne wtarcie odchodów 
kleszcza,

• drogą pokarmową (pi-
cie surowego mleka),

• poprzez drogi oddecho-
we (wdychanie z powie-
trzem odchodów klesz-
cza).

Kleszcze to pajęczaki o dłu-
gości ciała od jednego do kil-
ku milimetrów (kilkakrotnie 
większe po nassaniu). Są 
nosicielami wielu chorobo-
twórczych mikroorganizmów 
takich jak: bakterie, wirusy 
i pierwotniaki. Kleszcz po-
spolity (Ixodes ricinus) jest 
najczęściej występującym 
kleszczem w Europie Środ-
kowej, w tym również w Pol-
sce. Występuje:
- w lasach liściastych i mie-
szanych o bogatym poszyciu 
i wilgotnej ściółce,
- na obrzeżach lasów grani-

czących z łąkami i polami,
- na łąkach i pastwiskach,
- nad wodami i obszarach 
podmokłych,
- na zadrzewionych obsza-
rach miejskich – parkach, 
skwerach i ogródkach dział-
kowych.
Kleszcze są niewidocz-
ne, bo najczęściej wiszą na 
źdźbłach traw i na spodzie 
liści. Największa aktywność 
kleszczy przypada na lato 
(czerwiec, lipiec) oraz jesień 
(wrzesień, październik). Są 
to okresy kiedy w gospodar-
stwie rolnym następuje spię-
trzenie prac polowych, dla-
tego też ryzyko kontaktu z 
kleszczem jest wtedy naj-
większe. 
Spośród chorób przenoszo-
nych przez kleszcze w na-
szej szerokości geograficz-
nej największy problem sta-
nowi borelioza. 
Borelioza jest chorobą ukła-
dową wywołaną przez kręt-
ka Borrelia burgdorferi. Prze-
biega pod postacią obja-
wów skórnych, kostno-sta-
wowych, neurologicznych i 
kardiologicznych. Różnorod-
ność objawów chorobowych 
oraz podobieństwo do wie-
lu innych schorzeń znacz-
nie utrudnia jej rozpozna-
nie. W przebiegu choroby 
można wyróżnić kolejne eta-
py. W pierwszej fazie, po kil-
ku dniach lub tygodniach od 
ukłucia przez kleszcza, może 
pojawić się zmiana skórna – 
rumień wędrujący, któremu 
towarzyszą objawy grypo-
podobne. Po pewnym cza-
sie rumień samoistnie zani-
ka, a nieleczona borelioza 
rozwija się dalej. W fazie dru-
giej mogą pojawić się objawy 
ze strony układu kostno-sta-
wowego, nerwowego i ukła-
du krążenia. W trzeciej fa-
zie dochodzi do nieodwracal-
nych zmian w tych układach. 
Boreliozę rozpoznaje się na 
podstawie objawów klinicz-

nych i wyników testów sero-
logicznych. 

W razie zauważenia wpię-
tego w skórę kleszcza nale-
ży go natychmiast usunąć 
przy pomocy pęsety lub spe-
cjalnej próżniowej pompki. 
Zranione miejsce trzeba ko-
niecznie zdezynfekować. Nie 
wolno smarować ani okładać 
kleszcza tłuszczem. Tłuszcz 

poddusza kleszcza powodu-
jąc wymioty i wstrzykuje on 
całą zainfekowaną treść do 
organizmu człowieka, wie-
lokrotnie zwiększając ry-
zyko zakażenia. Jeśli pod-
czas usuwania kleszcza jego 
główka pozostanie w skórze 
lub po ukąszeniu występu-
je temperatura, albo pojawia 
się rumień, należy natych-
miast zwrócić się do lekarza. 
W przypadku stwierdzenia 
przez lekarza boreliozy u rol-
nika, która jest wynikiem pra-
cy w gospodarstwie rolnym 
można ubiegać się o jedno-
razowe odszkodowanie. Do 
wniosku o jednorazowe od-
szkodowanie konieczne jest 
dołączenie decyzji o stwier-
dzeniu choroby zawodowej 
wydanej przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Zgło-
szenia choroby zawodowej 
można dokonać we wszyst-
kich jednostkach Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia spo-
łecznego. 

PT KRUS Leżajsk
Krzysztof Tokarz

- AKTUALNOŚCI - 

BORELIOZA – CHOROBA 
PRZENOSZONA PRZEZ KLESZCZE

Aby ustrzec się chorób 
przenoszonych przez 
kleszcze należ stosować 
następujące zasady:
• unikać ukąszenia 

przez kleszcze,
• zakładać odpowied-

ni ubiór – obcisłe 
spodnie z długimi no-
gawkami, bluzę z dłu-
gim rękawem, skarpe-
ty, czapkę, pełne obu-
wie. Ubranie powin-
no być w jasnym kolo-
rze. Łatwiej wtedy do-
strzec wędrującego 
po nim kleszcza,

• nie chodzić po ścież-
kach zarośniętych tra-
wą i krzakami. Unikać 
siadania i leżenia bez-
pośrednio na trawie i 
pod krzakami,

• oglądać dokładnie 
całe ciało, a zwłasz-
cza miejsca pokry-
te delikatną i wilgot-
ną skórą (pachwiny, 
pachy, fałdy skórne 
i małżowiny uszne). 
Osoba zaatakowa-
na przez kleszcza nie 
czuje ukłucia, gdyż 
pajęczak znieczu-
la miejsce, w którym 
przecina naskórek 
ofiary,

• używać prepara-
tów odstraszających 
kleszcze,

• spożywać tylko prze-
gotowane mleka,

• stosować szczepienia 
ochronne.

DŁUŻSZE TERMINY 
SKŁADANIA 
WNIOSKÓW

Agencja Restrukturyzacji            
i Modernizacji Rolnictwa in-
formuje o przedłużeniu termi-
nu składania wniosków o przy-
znanie płatności bezpośred-
nich oraz obszarowych na rok 
2015. Wnioski można składać 
do dnia 15 czerwca 2015r. 
Takie wnioski będzie można 
złożyć również do 10 lipca 
br. z tym, że złożenie ich od 
16.06.2015r. do 10.07.2015r. 
skutkować będzie pomniej-
szeniem płatności o 1% za 
każdy dzień roboczy opóź-
nienia. 
Zmiany do wniosków moż-
na składać do 15 czerwca br. 
Ostateczny termin składania 
zmian to 10 lipca 2015r.
Złożenie zmiany do wniosku 
w terminie od 16.06.2015r. do 
10.07.2015r. skutkować bę-
dzie pomniejszeniem płatno-
ści której dotyczy zmiana o 1% 
za każdy dzień roboczy opóź-
nienia. 
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- KULTURA - 

Ostatni kwietniowy week-
end to dla naszych zespo-
łów ludowych bardzo pra-
cowity okres, kiedy to od-
bywali ostatnie próby i 
czynili przygotowania do 
występu w Giedlarowej. 
Bowiem od ośmiu lat w 
Giedlarowej toczą się zma-
gania konkursowe kilku-
nastu zespołów ludowych 
i regionalnych z Podkarpa-
cia ph. „Ludowe obrzędy i 
zwyczaje”.

W tym roku była to już 27 
edycja tego wojewódzkie-
go konkursu i przebiegała w 
dniach 25 – 26 kwietnia. W 
ciągu dwóch dni na scenie 
Ośrodka Kultury w Giedla-
rowej pojawiło się łącznie 18 
zespołów, które zaprezento-
wały różnorodne obrzędy z 
całego Podkarpacia.
Jak głosi starodawne porze-
kadło: „Co kraj, to obyczaj”, 
tak tutaj w Giedlarowej moż-
na się było o tym naocznie 

przekonać. Wszystkie ob-
rzędy i zwyczaje pokazywały 
różnorodność i różnobarw-
ność ludzkich zachowań, 
codziennych i odświętnych 
zajęć, rytuał czynności przy 
pracy na roli, w obejściu, 
gospodarstwie czy wresz-
cie chłopskiej izbie. Można 
było podziwiać autentycz-
ność gwary, muzyki, pieśni, 
tańców, strojów i rekwizytów. 
A wszystko to przenosiło wi-
dza i słuchacza w dawny, 

magiczny już dzisiaj, świat 
tradycji. W konkursie tym 
uczestniczyły również nasze 
rodzime zespoły.
W sobotę na scenie pojawi-
ły się „Grodziszczoki”. Tym 
razem pokazali zwyczaj „sa-
dzenia ziemniaków” wraz ze 
wcześniejszymi przygotowa-
niami, czyli wybieraniem z 
kopca, przebieraniem, a po-
tem sadzeniem ich pod mo-
tykę wczesną porą do szyb-
szego kopania i spożycia. 
Autentyczność zachowań 
podczas tego, tak przecież 
zwyczajnego i popularnego 
zwyczaju, przyniosła zespo-
łowi III nagrodę.
Również zespół „Leszczyn-
ka” z Wólki Grodziskiej zna-
lazł się wśród uhonorowa-
nych podczas konkursu ze-
społów. „Leszczynka” w cza-
sie niedzielnego występu za-
prezentowała także nowy 
program pt. „Wachlorze”.
Nazwa wachlorze pochodzi 
od nazwy świec, tzw. „wa-
chli”. Były to bardzo duże 
świece, które nosili dorod-
ni kawalerowie w czasie uro-
czystej procesji wokół ko-
ścioła bardzo blisko balda-
chimu. Świece te były bogato 
przybrane sztucznymi kwia-
tami. Żeby nosić wachle trze-
ba było być dobrym kawale-
rem, a dostąpienie tego za-
szczytu wzbudzało szacunek 
i poważanie ogółu. Tych ka-
walerów, którzy nosili wachle 
nazywano wachlorzami.
Ten przedstawiony przez 
wólczański zespół zwy-
czaj okazał się unikatowym 
wśród dotychczas prezento-
wanych widowisk. Oryginal-
ny temat i sposób prezenta-
cji wraz z kostiumami i sce-
nografią zapewnił „Lesz-
czynce” wyróżnienie.
Pozostaje zatem pogratulo-
wać naszym zespołom zdo-
bytych nagród i życzyć im 
kolejnych scenicznych suk-
cesów.                     M.B-K

„GRODZISZCZOKI” I „LESZCZYNKA” ZNÓW 
CIESZĄ SIĘ NAGRODAMI
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W dniu 24.04.2015 roku w 
Średniowiecznej Warow-
ni Inwałd odbył się finał 
Konkursu historycznego 
„Życie na zamku średnio-
wiecznym”. Do rywalizacji 
przystąpiło 240 uczniów z 
czterech województw (ma-
łopolskiego, świętokrzy-
skiego, śląskiego i pod-
karpackiego). 

Pierwszy etap polegał na 
rozwiązaniu testu historycz-
nego dotyczącego historii 
średniowiecznej Polski. Naj-
lepsza dziesiątka awanso-
wała do wielkiego finału, któ-
ry rozegrany był w formie te-
leturnieju „Jeden z dziesię-
ciu”. Uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej - Małgorzata 
Karakuła i Maksymilian Maj-
kut, uzyskali nagrodę za jed-
ną z najlepiej wykonanych 
prezentacji dotyczącą życia 
w średniowiecznej warowni. 
Praca została wykonana w 
formie starej księgi, z której 
można wyczytać najważniej-
sze informacje o codzien-
nym życiu rycerzy.

Organizatorzy przygotowa-
li dla uczestników konkur-
su wiele ciekawych atrak-
cji. Można było poczuć kli-
mat średniowiecznych cza-
sów. Chętni mogli nauczyć 
się władania bronią, poznać 
broń z epoki, poczuć się 
prawdziwymi rycerzami. Inni 
poznawali średniowieczne 
rzemiosło, jeszcze inni do-
świadczali, chociaż przez 
chwilę, trudów średnio-
wiecznej pracy na zamku. 
W drugiej części uczestnicy 

w ciągu kilku minut zwiedzi-
li najciekawsze zabytki świa-
ta, spacerując po przepięk-
nym Parku Miniatur.
Był również czas na do-
brą zabawę w Parku Roz-
rywki, gdzie oprócz atrak-
cji przygotowanych w weso-
łym miasteczku, można było 
doświadczyć niesamowitych 
przygód pokonując starożyt-
ną piramidę, pełną niebez-
piecznych gadów, duchów i 
innych stworzeń.
Taka żywa lekcja historii na 

pewno zostanie lepiej zapa-
miętana przez uczestników 
niż niejedne tradycyjne za-
jęcia. Jednak uczniowie za-
pracowali sobie na nią cięż-
ką pracą, przygotowując naj-
pierw prezentację, a później 
przez niemal pięć miesięcy 
zgłębiając wiedzę dotyczącą 
średniowiecznej historii Pol-
ski. Jeżeli ktoś chce prze-
żyć podobne przygody za-
praszam do wzięcia udzia-
łu w III edycji konkursu. Roz-
pocznie się ona na początku 
przyszłego roku szkolnego.

Paweł Matuszek

KONKURS HISTORYCZNY

Nieformalna grupa na-
uczycieli Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Wólce Grodziskiej wraz ze 
Stowarzyszeniem Rozwo-
ju Wsi Wólka Grodziska 
w okresie od 15.04.15r. do 
31.07.15r. będzie realizo-
wać inicjatywę ,,Nauka 
przepustką do kreatyw-
ności”. Inicjatywa zosta-
ła dofinansowana w kwo-
cie 4 425zł, w ramach pro-
jektu ,,Akademia Aktyw-
nych Obywateli - Podkar-
packie Inicjatywy Lokal-
ne” ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich.

Głównym założeniem jest 
rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów 
szkoły podstawowej i dopo-
sażenie szkoły w nowe po-
moce dydaktyczne. W ra-
mach inicjatywy przeprowa-
dzone zostaną:
• warsztaty naukowe 

(eksperymenty i do-
świadczenia),

• zajęcia muzyczne,
• zajęcia sportowe (ae-

robik, gimnastyka arty-
styczna, sztafety zespo-
łowe),

• warsztaty konstruowa-
nia latawców i modeli 
pojazdów,

• Dzień Sportu i Pokaz 

Talentów.
Celem inicjatywy jest wzrost 
wiedzy i umiejętności w za-
kresie edukacji muzycznej, 
naukowej, i kultury fizycznej 
w grupie dzieci ze Społecz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej. Nauczy-
ciele zauważyli potrzebę po-
kazania wychowankom cie-
kawych, atrakcyjnych i zdro-
wych form spędzania wol-
nego czasu, pokazania, że 
nauka może być zabawą, 
a zabawa nauką. Inicjato-
rzy działań przeprowadzą 
zajęcia nieodpłatnie, a po-
zyskane środki finansowe 
przeznaczą na doposażenie 
bazy dydaktycznej.
Inicjatywa dofinansowana z 
dotacji przyznanej ze środ-
ków konkursu „Akademia 
Aktywnych Obywateli-Pod-
karpackie Inicjatywy Lokal-

ne”, który realizowany jest 
w ramach Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatel-
skich, nadzorowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej oraz Regional-
nych Operatorów: Stowarzy-
szenie Dębicki Klub Bizne-
su, Fundacja Generator In-
spiracji, Fundacja Fundusz 
Lokalny SMK, Lokalna Gru-
pa Działania Stowarzysze-
nie „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej”.

BS

NAUKA PRZEPUSTKĄ 
DO KREATYWNOŚCI
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Światowy Dzień Ziemi 
przypadający na 22 kwiet-
nia był obchodzony w 
Społecznej Szkole Pod-
stawowej w Wólce Grodzi-
skiej w dniu 20 kwietnia. 

Celem tego święta jest pro-
mowanie postaw ekologicz-
nych w społeczeństwie. 
Równocześnie podkreśla 
się, jak ważne jest zwróce-
nie uwagi na zatarcie różnic 
miedzy ludźmi odmiennych 
ras i religii. Niezależnie od 
tego, z jakiego państwa po-
chodzimy Ziemia jest naszą 
planetą, naszym dobrem 
wspólnym.
Uczniowie klasy II i III wspól-
nie przygotowali prezen-
tację o państwach Euro-
py, opowiadając o ich kul-
turze, tradycji, historii, cie-
kawych miejscach. Było to 

podsumowanie zgromadzo-
nych informacji jakie zdo-
byli podczas zajęć czytelni-
czych pt. „Podróże po kul-
turze”. Zajęcia prowadzo-
ne były przez Panią Monikę 
Golenia-Kmiecik- psycholo-
ga Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Leżajsku.

Społeczność szkolna z du-
żym zainteresowaniem obej-
rzała prezentację, tańce, 
charakterystyczne dla da-
nego państwa. Można było 
skosztować sera feta i oli-
wek oraz pośpiewać wspól-
nie piosenki. W spotka-
niu uczestniczył Pan Woj-
ciech Kostek, dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Leżajsku 
oraz Pani Agnieszka Grzyw-

na Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Wólka Grodzi-
ska.
Pan dyrektor życzył dzie-
ciom możliwości zwiedze-
nia prezentowanych miejsc. 
Dziękujemy za możliwość 
skorzystania z oferty eduka-
cyjnej poradni i liczymy na 
dalszą owocną współpracę.

Barbara Szczęch

„PODRÓŻE PO 
KULTURZE”

Gazetka „Żaczek” wyda-
wana w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym zdobyła wyróżnie-
nie w konkursie na najlep-
szą gazetkę szkolną w na-
szym regionie. Organiza-
torem konkursu była Le-
żajska Filia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w 
Rzeszowie. 

Jury konkursowe ocenia-
ło gazetki w kategorii szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich. Przyzna-
no w każdej kategorii nagro-
dy główne oraz wyróżnie-
nia. Patronat honorowy nad 
konkursem sprawował Pod-
karpacki Kurator Oświaty. 
Konkurs na najlepszą gazet-
kę szkolną odbył się po raz 
siódmy.
Uroczystość wręczenia na-
gród dla najlepszych szkol-
nych pism województwa 

podkarpackiego miała miej-
sce w studiu koncertowym 
Polskiego Radia Rzeszów w 
dniu 28 kwietnia 2015 r. Re-
dakcję „Żaczka” na rzeszow-
skim finale reprezentowa-
li: Joanna Czupich, Magda-
lena Słabiak oraz Jakub Wi-
twer. Towarzyszyła im opie-
kun redakcji p. Agnieszka 
Witwer. Gala wręczenia na-
gród była połączona z po-
znawaniem od kuchni pra-
cy dziennikarza radiowego 
i zwiedzaniem powierzch-
ni studyjnych Polskiego Ra-
dia Rzeszów. Po pomiesz-
czeniach radia oprowadzała 
gości sympatyczna dzienni-
karka reportażystka p. Anna 
Leśniewska. Atrakcją tego 
dnia było też wysłuchanie w 
studiu nagrań słuchowiska 
przygotowanego przez Ra-
dio Rzeszów i wyreżysero-
wanego przez Jerzego Fą-
farę pt. „Drabina do nieba”.  

Podkarpacki Konkurs Gaze-
tek Szkolnych to wydarzenie 
jedyne w swoim rodzaju na 
terenie naszego wojewódz-
twa. Stwarza ono możliwość 
konfrontacji swojej działal-
ności z twórczością innych. 
Ale nie sama rywalizacja 
jest tu najważniejsza, ważną 
rolę odgrywa też możliwość 
wymiany doświadczeń, po-
równania swojej pracy z pra-
cą innych.
Ten sukces naszej gazetki 
przynosi wielką radość za-
równo redakcji jak i szkole, 
zwłaszcza że jest osiągany 
przez zupełnie nową redak-
cję uczniów, którzy w tym 

roku szkolnym zastąpili swo-
ich starszych kolegów z re-
dakcji. Do poprzednich osią-
gnięć pisemka zaliczyć moż-
na III miejsce w I Podkar-
packim Konkursie Redakcji 
Gimnazjalnych w Gawłuszo-
wicach (2000r.), II miejsce w 
Powiatowym Konkursie Ga-
zetek Szkolnych w Leżaj-
sku (2010r), oraz wyróżnie-
nie w V Podkarpackim Kon-
kursie Gazetek Szkolnych 
(2011r.). Ciągłość sukcesów 
to powód do dumy dla Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym.

Joanna, Magdalena, 
Jakub

GAZETKA SZKOLNA      
Z WYRÓŻNIENIEM
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W dzisiejszych czasach 
telewizja i komputer sta-
nowią dla książki niebez-
pieczną konkurencję. Czy-
tanie przestało być atrak-
cyjną formą spędzania 
wolnego czasu. Musimy to 
zmienić! Dlatego 23 kwiet-
nia 2015 r. podczas Świa-
towego Dnia Książki i 
Praw Autorskich w Szko-
le Podstawowej w Opale-
niskach odbyła się akcja 
promująca czytelnictwo.

Została ona zorganizowa-
na w ramach zajęć literac-
kich „Z książką za pan brat” 
w projekcie „Droga do wie-
dzy”. Uczniowie spotkali się 
w bibliotece szkolnej i pole-
cali sobie nawzajem książ-
ki, które warto przeczytać. 

W związku z tym każdy wy-
szedł tego dnia z biblioteki 
z ciekawą lekturą. Podczas 
akcji przeprowadzono też 
konkurs na najładniejszą za-
kładkę do książki oraz plebi-
scyt na ulubioną książkę.
Mamy nadzieję, że ucznio-
wie coraz chętniej będą od-
wiedzać bibliotekę i odkryją, 
że czytanie nie musi być tyl-
ko nudnym obowiązkiem.

A.R.

Projekt „Droga do wiedzy” 
realizowany przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wiosek Opa-
leniska, Podlesie, Zmysłów-
ka współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

ŚWIĘTO KSIĄŻKI

28 kwietnia w Komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżaj-
sku odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pt.  „BEZ-
PIECZEŃSTWO I ROZ-
WAGA, TEGO OD CIEBIE 
KAŻDY WYMAGA .” 

Miło jest nam poinformować, 
iż uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Laszczynach Paweł 

Czerwonka – uczeń klasy II,  
został laureatem konkursu 
powiatowego, a jego praca 
przeszła na kolejny szczebel 
konkursu, do etapu woje-
wódzkiego. Celem konkursu 
było promowanie problema-
tyki bezpieczeństwa wśród 
dzieci i młodzieży. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

KB

WYNIKI POWIATOWEGO 
KONKURSU 
PLASTYCZNEGO DLA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

28 kwietnia br. w Komen-
dzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Le-
żajsku odbyły się powia-
towe eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarowej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. 

Uczennice Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II: Wikto-
ria Czerwonka, Katarzyna 
Grzywna, Brygida Szałap-
ska i Anna Rydzik zakwalifi-
kowały się do finału zajmu-

jąc w kategorii szkół gimna-
zjalnych: Wiktoria Czerwon-
ka - I miejsce, Kasia Grzyw-
na - III miejsce.
W kategorii szkół podstawo-
wych Brygida Szałapska za-
jęła I miejsce, a Ania Rydzik 
II miejsce. Tak więc uczen-
nice Wiktoria Czerwonka i 
Brygida Szałapska (w swo-
ich kategoriach) będą repre-
zentowały powiat leżajski na 
etapie wojewódzkim turnie-
ju. Trzymamy kciuki.

KB

VICTORIA NASZYCH
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27 kwietnia 2015 roku w 
Zespole Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku  odbyła się I 
Edycja Powiatowego Kon-
kursu „Logicznie i logi-
stycznie” przeznaczonego 
dla uczniów gimnazjów. 
W konkursie wzięło udział 
13 trzyosobowych zespo-
łów (łącznie 39 uczestni-
ków) z 9 szkół powiatu le-
żajskiego. Gimnazjum im. 
Jana Pawła II reprezento-
wali uczniowie: Katarzy-
na Grzywna i Dominik Kry-
la z kl. III a oraz Zuzanna 
Chmura z kl. III b. 

Pierwszy etap eliminacji 
składał się z 30 interdyscy-
plinarnych pytań quizowych 
z przedmiotów: matematy-
ka, geografia, fizyka, infor-
matyka oraz wiedza spor-
towa. Na każde pytanie ze-
społy miały limit 60 sekund 
na udzielenie odpowie-
dzi. Do etapu praktycznego 

przeszło 6 najlepszych ze-
społów. Należy podkreślić, 
że wszystkie uczestniczące 
zespoły wykazały się dużą 
wiedzą oraz umiejętnościa-
mi logicznego i zespołowe-
go myślenia, a pytania wca-
le nie należały do prostych.
Drugi etap składał się z 6-ciu 
zadań praktycznych skon-
struowanych na bazie funk-
cjonowania przedsiębior-
stwa logistycznego, z 10 mi-
nutowym czasem przezna-
czonym na rozwiązanie każ-
dego z nich. Zadania do-
tyczyły m.in. poprawnego 
sformowania ładunku, obli-
czenia cyfry kontrolnej w ko-
dzie kreskowym, wyznacze-
nia najkrótszej trasy, ale też 
zbudowania obwodu elek-
trycznego, czy też popraw-
nego zmontowania zestawu 
komputerowego i podłącze-
nia drukarki. Tutaj również 
zespoły wykazały się wyso-
kimi umiejętnościami prak-
tycznymi, a o zwycięstwie 

zdecydował czas wykonania 
zadań. 
Uczniowie naszej szko-
ły pierwszy etap zaliczy-
li na piątym miejscu, ale w 
miarę upływu czasu zada-
nia rozwiązywali coraz le-
piej i szybciej. Po ostatecz-
nym obliczeniu wyników na-
sza drużyna zajęła II miej-
sce, za drużyną z Brzózy 
Królewskiej, która miała lep-
szy czas. 
Na końcu imprezy odbyło się 
ogłoszenie zwycięskich ze-
społów i wręczenie cennych 
nagród rzeczowych przez 
Dyrektora Zbigniewa Tręba-
cza i Starostę Powiatu Zdzi-

sława Leśko. Najcenniej-
szą nagrodą jest chyba to, 
że 4 pierwsze zespoły wraz 
z opiekunami wezmą udział 
w atrakcyjnej wycieczce do 
Telewizji Rzeszów oraz firm 
Zelmer i Raben.
Cały konkurs był przygoto-
wany bardzo starannie i w 
innowacyjny sposób, co bar-
dzo spodobało się naszym 
uczniom. W przyszłym roku 
zapowiadana jest II edy-
cja tego konkursu, w której 
bardzo chętnie weźmiemy 
udział.

A. Fleszar

GIMNAZJALIŚCI 
MYŚLĄ LOGICZNIE

ZNAKOMITY WYSTĘP 
GINMNAZJALISTÓW
12 maja br. na stadionie lek-
koatletycznym w Kuryłówce 
znakomicie spisali się lekko-
atleci z gimnazjum im. Jana 
Pawła II. Chłopcy zwycięży-
li w powiatowej lidze lekko-
atletycznej bardzo dobrym 
wynikiem 1135 pkt. poko-
nując gimnazja z Kuryłów-
ki, Nowej Sarzyny, Łętow-
ni i Grodziska Górnego. In-
dywidualnie najlepsze rezul-
taty uzyskali: Piotr Grabo-
wiec, Łukasz Grzywna, Pa-
tryk Tkaczyk, Arek Czop, 
Marcin Czerwonka, Mateusz 
Kula, Marcin Szpila. Z kolei 
dziewczęta zajęły czwarte 
miejsce. Gratulujemy awan-
su i liczymy na niezły występ 
w finale wojewódzkim już 27 
bm.!

REWELACYJNY 
WYSTĘP
LEKKOATLETÓW
11 maja bm. najmłodsi lek-
koatleci z zespołu szkół w 
Grodzisku Dolnym, wystą-
pili w zmaganiach lekkoatle-
tycznych  na boisku w Wólce 
Grodziskiej. Drużyny  dziew-
cząt i chłopców w zmaga-
niach w trójboju i czwórboju 
lekkoatletycznym zdecydo-
wanie  zwyciężyły, uzysku-
jąc awans do zawodów po-
wiatowych. Za nimi uplaso-
wały się szkoły z Grodziska 
Górnego, Wólki Grodziskiej i 
Opalenisk. Gratulujemy!

ŚWIATOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI
Na początku maja w Spo-
łecznej Szkole Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej ob-

chodzono „Światowy Dzień 
Książki”. Uczniowie klas I-III 
przygotowali krótką insce-
nizacją pt. „Książka moim 
przyjacielem”. Dzieci wcie-
liły się w rolę baśniowych 
postaci, które skarżyły się 
na czytelników niszczących 
książki. Spotkanie miało na 
celu zachęcenie uczniów do 
częstszego odwiedzania bi-
blioteki oraz dbania o wypo-
życzone książki.

NARODOWY TEATR 
EDUKACJI
W dniu 6 maja uczniowie 
szkoły z Wólki Grodziskiej 
wzięli udział w spektaklu te-
atralnym Narodowego Te-
atru Edukacji, który odbył się 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku. 
Najmłodsi uczniowie mie-
li możliwość oglądnięcia 
spektaklu pt. „Plastusiowy 
pamiętnik”, natomiast starsi 

uczniowie spektakl pt. „Ten 
obcy”.

SPOTKANIE 
Z POLICJANTEM
22 kwietnia odbyło się spo-
tkanie uczniów SSP w Wól-
ce Grodziskiej z policjan-
tem Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku. Starszy 
Aspirant opowiedział dzie-
ciom jak mają się zachowy-
wać jako uczestnicy w ruchu 
drogowym. W praktyce za-
prezentował jak bezpiecz-
nie przechodzić przez jezd-
nię oraz jaką pozycję przy-
jąć w sytuacji, gdy zaataku-
je je pies.
Dzieci uważnie wsłuchiwały 
się w rady, wykonywały po-
lecenia, a następnie zada-
wały pytania na interesują-
ce je tematy. Dziękujemy za 
cenne wskazówki, które po-
mogą nam zachować bez-
pieczeństwo.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Zaczynają się starsi z zespo-
łu brać za żeniaczkę i chy-
ba w żadnym roku aż tylu or-
kiestrantów nie żeniło się. 
Jak postanowiono, że wese-
le każdego z członków ze-
społu uczci orkiestra muzyką, 
tak też słowa się dotrzymuje. 
I tak gra zespół Salwachowi 
Andrzejowi, który żeni się aż 
w Ujeznej za Przeworskiem, 
żeni się nasz były tenorzy-
sta obecnie leśny w Korniak-
towie Bielecki Jan. Jedzie się 
na jego wesele. A nie mogło 
wyjść z podziwu tamtejsze 
społeczeństwo, że aż tak da-
lece jest zespół ze sobą zwią-
zany, sama młoda para nie 
bardzo temu dowierzała, my-
śląc czy też przyjadą czy nie, 
a orkiestra z Grodziska przy-
jechała, grała i bawiła się. A 
co się dzieje pod tym wzglę-
dem w Grodzisku? Też się 
żenią. A kto? A no, Sigda Fra-
nek, Jasic Józek, Mach Antek 
i Bielecki Franek. Szczęście 
że nie w jednym dniu, bo na 
każdym weselisku gra i we-
seli się cała orkiestra, życząc 
szczęścia młodym parom.
Wesela swoją drogą, a pra-
ca wewnątrz zespołu również 
swoją. Trzeba pomyśleć też o 
gotówce na kupno i poprawę 
instrumentów, a także o sza-
fie na ich przechowanie. Pod-
jęto też dobrą myśl zorgani-
zować uroczyste poświęce-
nie instrumentów, co się też 
dobrze udaje. Po nabożeń-
stwie obok kościoła podnio-
sła chwila. Po raz pierwszy 
orkiestra święci instrumenty. 
Zaproszeni na tę uroczystość 
kumowie, którzy asystują in-
strumentom trzymając szarfy 
okalające je, składają na ręce 
orkiestry 265 zł.
Z tego też funduszu przy-
był nowy baryton kupiony we 
Lwowie za 280 zł, a którym 
cieszy się teraz nasz Franek 
Bielecki… 
Zaczyna robić się chłod-
no, trzeba pomyśleć o opa-
le, a więc trzeba ochotników 

do składania drzewa w lesie, 
które dyr Zwoliński ofiaruje. 
Ochotników do wszystkiego 
nigdy jeszcze w zespole nie 
brakło, zresztą cały zespół to 
zespół ochotniczy, amatorski, 
tak i w tym wypadku za piły, 
siekiery, konie. Z kasy tylko 
parę groszy na tytoń i dalej w 
las, a przy takiej ochocie i cały 
las można by wyrąbać. Z opa-
łem więc poszło gładko. Teraz 
w ogrzanej sali gładzić utwo-
ry, a także i ćwiczyć nowe z 
koncertowych, więc „limbo-
laso” z marszy: Tryumf Zwy-
cięzcy, Muzykalnej i dobrze 
wygładzić „Poślubny”, który 
okazuje się coraz częściej po-
trzebny. Dla oświaty i rozryw-
ki, ponieważ radio już odma-
wia posłuszeństwa, zaprenu-
merowano nowe czasopismo 
„Rolę”, z której między innymi 
dla wesołości Szklanny Fra-
nek często recytuje monologi 
„Maćka Bzdury”.
Dyrygent ciągnie swoją pra-
cę, na Wielkanoc mówi, wy-
stępujemy z nowymi marsza-
mi. Myśl ta wszystkim przypa-
dła do gustu i nawet powzię-
to postanowienie, że co roku 
w Wielkanoc orkiestra wystą-
pi z nowym marszem, któ-
rego też słowa na teraźniej-
szą Wielkanoc dotrzymano. I 
znowu ta sama historia. For-
sy trzeba, może by tak zaba-
wę… Sala „Domu Ludowe-
go” w Grodzisku Dolnym, któ-
rą „Koło Młodzieży” wspólnie 
ze „Strażą Pożarną” już wy-
kończyło, jest do dyspozycji, 
a w dodatku udzielana na ra-
zie bezpłatnie, trzeba spró-
bować. I spróbowano, ale 
smacznych kanapek przygo-
towanych na zabawę, które 
zamiast goście, musieli skon-
sumować nasi orkiestranci. 
Bo, że zespół zamówił salę 
i przygotował zabawę to nie 
wszystko. Zginął bez śladu 
razem z kluczami od sali czło-
nek „Koła Młodzieży”, a na-
wet były członek orkiestry Maj 
Franciszek. Zdaje się celowo 

na tle jakichś osobistych pre-
tensji. Nie udała się zabawa, 
trzeba spróbować co inne-
go. „Festynu” takiego z loterią 
fantową, zaczarowaną stud-
nią, roletami i różnymi uroz-
maiceniami i niespodzianka-
mi. Tylko sprawnie zorgani-
zować i przygotować. Zaczy-
na się od zbierania po wsi 
fantów, więc po dwóch, jed-
ni w Górne drudzy w Dolne i 
od domu do domu, w czyją ła-
skę na orkiestrę. Co się tu nie 
znalazło?... Łyżki, miski, tale-
rze, szklanki, garnuszki, a na-
wet żywe króliki i kurczaki. No 
to już czysty dochód. Muzy-
ka własna, podłogę się ułoży-
ło, funkcje obsadzone, poma-
gają znajome dziewczęta i fe-
styn udany. 80 złotych docho-
du. A wyjazdy w teren? Pew-
nie tym razem tylko jeden do 
Tryńczy na prymicje niejakie-
go Księdza Kornafla. A spra-
wy członków? A wesela? Też 
były, poza innymi żenią się 
władze zespołowe: pierwszy 
dyrygent Gajewski żeni się 
u starych przyjaciół orkiestry 
kościelnych Różyckich, drugi 
Szklanny Franciszek bierze 
ślub ze stałą chórzystką i jak-
by członkinią orkiestry Świą-
der Weroniką. A poza tym? 
Ubyli z zespołu i to prawie 
po ożenku: Hader Stanisław, 
Piela Piotr i Buszta Stanisław. 
Przybył w tym czasie tylko je-
den na es – trąbę Czerwonka 
Jan z Górnego. Jeśli chodzi 
o próby grania, to jak zwykle 
systematycznie się odbywa-
ją. Dalej też, aby prócz muzy-
ki dać ogółowi żywe słowo ze 
sceny, miłą i pożyteczną roz-
rywkę nasz Szklanny przygo-
towuje komedię pt. „Błażek 
Opętany”.
Przedstawienia dawane 
przez orkiestrę na dobrym po-
ziomie, zawsze cieszą się po-
wodzeniem. I oklasków ludzie 
nie szczędzą, lecz na dzisiej-
szym „Błażku”, sami aktorzy 
mają ochotę bić brawo. W 
pierwszej scenie tej komedii 
publiczność ma widzieć Błaż-
ka leżącego na kanapce, któ-
rego po pijanemu przebrano 
za dziedzica…i co się dzieje? 

Nasz aktor Szklanny w roli 
Błażka rzeczywiście sobie jak 
to mówią „chlapnął” i ułożyw-
szy się na kanapie na scenie 
oddał się błogiemu snu, zapo-
minając gdzie jest i co się z 
nim dzieje. Szczęście, że ak-
cja sztuki trochę tego wyma-
gała, ale i tak poza akcją trze-
ba było go wyrzucić z kanapą. 
Dopiero po upadku na ziemię 
przyszedł do siebie i chociaż 
w zamian za to rolę swą ode-
grał artystycznie, na przy-
szłość już pozostała nauczka, 
by przed występem pod tym 
względem nie przeholować, 
bo nie zawsze się tak uda i 
mogą nastąpić bardziej przy-
kre skutki. 
Po karnawale pod wiosnę 
nowe zmiany. Okazuje się, że 
wszyscy w orkiestrze to chło-
py zdrowe i nic im nie braku-
je, ponieważ każdego prawie 
wojsko nie omija. Odchodzi 
teraz naraz czterech: korneci-
ści – Majkut i Przeszło, klar-
necista Kogut, i basista Ró-
życki. Pożegnanie rekrutów 
weszło też w życie zespołu, 
a więc dla odchodzących cie-
płe słowa pożegnania. Ode-
granie marsza i często kole-
żeńska zabawa we własnym 
gronie. A po odejściu danych, 
nowe zmiany w obsadzie, 
przyjęcie i ćwiczenie nowych 
muzykantów, bo gdy muzy-
kanci ubywają trzeba zaraz 
dziury powstałe z tego powo-
du łatać. W tym wypadku za-
stępy kornecistów już są, to 
Kubat Stanisław i Wiech, na 
basie próbuje Grzywna Sta-
nisław, a w miejsce Grzyw-
ny na werblu zaczyna wybi-
jać nowo przyjęty Czerwon-
ka Stanisław z Górnego, tyl-
ko es- klarnet zostaje na razie 
nieczynny. 
Z wiosną jak prawie zawsze 
pierwszy występ to wielka-
nocny. Po tradycyjnym trzy-
krotnym obejściu kościoła, 
udział na nabożeństwie zwa-
nym „sumą”. Po nabożeń-
stwie znowu trzykrotne obej-
ście kościoła, odegranie księ-
żom i wszyscy wracają do sali 
orkiestry, jak to się w tym cza-
sie utarło na „statut”, którym 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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jeden z naszych dowcipni-
siów z żartów nazwał ćwiart-
ką, czy też inne naczynie z 
piwem. Ale w tym roku nie 
skończyło się tylko na grodzi-
skiej wielkanocy. 
W Wielki Poniedziałek trzeba 
było maszerować do Gniew-
czyny, gdzie do swojej para-
dy zaprosiła orkiestrę „Straż 
Grobowa” albo potocznie, po 
naszemu Turki. Naparadowa-
li się też nasi do syta obcho-
dząc domy tamtejszych go-
spodarzy, czy innych osobi-
stości. Kończąc Wielki Po-
niedziałek w Gniewczynie 
graniem na zabawie, krzyw-
da się tam nikomu z naszych 
nie działa, tj. i gościna i napi-
tek był przyzwoity i jeszcze 
parę złotych do kasy wpły-
nęło. Drugim dniem podob-
nym do takiego obchodu po 
domach był 3 maja, ale już w 
Grodzisku. Po zasadniczym 
programie obchodu „Święta 
Narodowego” zespół zaczy-
nał swój program składania 
wizyt z muzyką naszym zna-
jomym, co trwa do wieczora. 
No ale jak, sprawa z wiktem? 
Prosta rzecz, każdy o swoim, 
pajdę chleba do kieszeni i w 
drogę. A pieniądze ze zbiór-
ki, jak i z każdego podobne-
go datku do kasy, i tak „ziarn-
ko do ziarnka” bo wydatki sta-
le są. Ostatnio zrobiono sza-
fę do przechowania instru-
mentów, następnie niektóre 
instrumenty powędrowały do 
naprawy, ale tym razem już 
bliżej, bo do warsztatu hra-
biego Potockiego w Łańcu-
cie, który posiadając własną 
orkiestrę utrzymywał i warsz-
tat na ten cel.
W tym czasie otrzymuje ze-
spół smutną wiadomość. 
Przeszło Feliks, były muzy-
kant zespołu zmarł w wojsku. 
Na pogrzeb, który odbył się 
również w wojsku, zespół de-
leguje Macha Antoniego. W 
miesiąc później po tym wy-
padku, zapowiedziana spe-
cjalna próba, celem przero-
bienia marszy pogrzebowych, 
bo na następny dzień Obara 
„Amerykan” zamówił orkie-
strę na pogrzeb swej córki. W 

czasie wakacji orkiestra od-
wiedza profesora Leję, który 
przy takich okazjach znajdzie 
zawsze dobrą radę jak i ład-
ny datek. Z imprez dochodo-
wych próbował zespół szczę-
ścia w Wólce Grodziskiej, 
gdzie przeniósł się z urządze-
niem zabawy tanecznej, po-
nieważ ludzie wszędzie na 
ogół darzyli orkiestrę sympa-
tią. Zresztą zabawy te czy fe-
styny miały w sobie zawsze 
nastrój kulturalny i zdrowy, 
więc też przeciętnie dobrze 
się udawały przynosząc śred-
nio 40 zł dochodu.
Zakończenie występów let-
nich w tym roku było na imie-
ninach ks. Kanonika Kmiotka, 
który tym razem zrobił przyję-
cie dla orkiestry i na dodatek 
wręczył jeszcze aż 20 zł. Na-
dal on też interesuje się ze-
społem i przy każdej okazji go 
odwiedza. Życie w zespole 
do tej pory nigdy zbyt nie sła-
bło i nie ustawało, bez wzglę-
du na letnią, czy też zimową 
porę. Na posiedzeniach za-
rządu, czy zebraniach ogól-
nych radzono wspólnie nad 
planami pracy i wynajdywa-
no sposoby do ich realizowa-
nia. Rzecz jasna, że zimową 
porą więcej można przypilno-
wać szkolenia w muzyce ze 
względu na dłuższe wieczory, 
więc też po każdej zimie po-
pisywał się zespół czymś no-
wym. Po karnawale, w tym 
roku żegnano silnymi mar-
szami „Tytanikiem” i „Bogu-
szewicami” znowu odchodzą-
cych do wojska muzykantów: 
Czerwonkę Franciszka, Wró-
bla Józefa, Salwacha Piotra, 
Wiecha Franciszka i Jońca 
Ignacego, włącznie z Jasicem 
Józefem, który opuścił zespół 
i tymi, którzy już od roku słu-
żą w wojsku ubyło 10-ciu do-
brych muzykantów. Są wol-
ne instrumenty i duża luka w 
muzyce, którą trzeba jak naj-
szybciej wypełnić. Przyjmuje 
się nowych 10-ciu i następu-
je nowe żmudne, ale zadowa-
lające szkolenie nowych mu-
zykantów. Kandydatów z Gro-
dziska Dolnego przygotowu-
je dyrygent Gajewski z Gór-

nego, zaś ćwiczy Mach, któ-
ry jest obecnie zastępcą dy-
rygenta. Gra on teraz na obu 
instrumentach, z zamiłowania 
na flecie, a przy nauce mło-
dych na klarnecie.
Wyścig pracy i nauczycieli i 
uczniów, ale rezultaty są. Z 
tych 9-ciu pozostaje przy ze-
spole siedmiu, już z począt-
kami muzyki. Z Dolnego Mo-
skal Jan, który szczególnie 
się wybija ćwicząc na klar-
necie, drugi Wnęk Stanisław, 
ten chociaż nieco słabszy na 
kornecie od swego kolegi Mo-
skala, ale znany już na ze-
spole jako zamiłowany aktor 
i dobry organizator. Trzeci z 
Dolnego, któremu przypadła 
w udziale cała perkusja. Pu-
pilami szkolenia Machowego 
z Górnego są: Majkut Jan na 
tenor, Froń Stanisław i Prze-
szło Antoni na klarnety, Piela 
Stanisław na es-trąbkę i Kul-
pa Wincenty na tenorek. Ga-
jewski swoich z Dolnego za-
poznaje tylko z zasadniczy-
mi początkami muzyki, a na 
resztę szkolenia oddaje ich 
pod opiekę Macha. Jego ka-
dra zwana „młodych muzy-
kantów” liczy siedmiu. Rozpo-
czynają się dodatkowe próby 
dla młodych. Ich też poza mu-
zyką obowiązuje utrzymanie 
porządku na sali, więc zamia-
tanie, czy też mycie od cza-
su do czasu podłogi wszyscy 
chętnie i z zapałem wykonują. 
Od tej pory kończy się też ko-
lejne sprzątanie według listy, 
a kolejność sprzątania utrzy-
mują już pomiędzy sobą tylko 
młodzi.
Starych muzykantów pozo-
stało 14-stu. Pierwszy raz po 
odtworzeniu orkiestry w ta-
kim składzie wystąpił zespół 
w święta wielkanocne. Rzu-
ciło się to w oczy i ogółowi. 
Da się słyszeć „oho, orkiestra 
słabnie”. Mimo, że w samym 
graniu była zbyt silna by za-
słabnąć, to jednak czasami 
przed ogółem ilości robi więk-
sze wrażenie jak jakość. A tu 
nadeszły właśnie takie czasy, 
że każdy kierunek społecz-
ny czy organizacja pragnęły 
mieć swych zwolenników jak 

największą ilość.
Był to rok 1932, cała Pol-
ska organizowała się w naj-
różniejsze organizacje. A na-
sze Grodzisko? Też pędzi z 
prądem czasu. Poza Ochot-
niczymi Strażami Pożarny-
mi i Orkiestrą Dętą, na tere-
nie Grodziska istnieje 12 or-
ganizacji, nie licząc różnych 
komitetów, gron, czy tzw. „ro-
dzin”, a więc: Kółko Rolnicze, 
Towarzystwo Szkoły Ludo-
wej (dawniejsze Towarzystwo 
Domu Ludowego), Stronnic-
two Ludowe, Koło Młodzie-
ży „Wici”, Koło Gospodyń, 
Przysposobienie Wojskowe, 
Strzelec, Związek Rezerwi-
stów, cztery organizacje „Ak-
cji Katolickiej”, tj. mężów, ko-
biet, młodzieży męskiej i żeń-
skiej. A prócz tego związ-
ki zawodowe jak mleczarski, 
pszczelarze, czy tym podob-
ne. Wszyscy chcą walczyć o 
swoje prawa i kierunki. Orkie-
stra na razie pozostaje apoli-
tyczną, ma własny regulamin 
z 1923 roku, którym się kieru-
je. Dziś jednak taka organiza-
cja nie jest zatwierdzona i nie 
istnieje. Musimy się zareje-
strować, inaczej przejść pod 
miano którejś z organizacji. 
Duża część członków należy 
do Ochotniczych Straży Po-
żarnych, a że większa poło-
wa członków zespołu pocho-
dzi z Grodziska Górnego, tak 
i decyzja zapadła. Orkiestra 
Włościańska przechodzi pod 
Ochotniczą Straż Pożarną 
Grodzisko Górne. Zasadni-
czo w organizacji zespołu nie 
zaszły żadne zmiany. Mieści-
my się nadal w sali Kółka Rol-
niczego, kierujemy się wła-
snym programem, mamy wła-
sny zarząd i prowadzimy wła-
sne księgi zarządowe. Ot je-
dynie załatwiło się formalno-
ści i bardziej związani jeste-
śmy ze strażakami. Pośred-
nio też przed strażą pożar-
ną niedługo po tym akcie je-
dziemy na otwarcie żelazne-
go mostu na Wisłoku w Tryń-
czy. Spotykamy tu jeszcze or-
kiestrę cukrowni Przeworsk.

ciąg dalszy nastąpi
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