
GAZETA

5/(175)

2016

1 czerwca 

DZIEŃ DZIECKA

Z okazj
i zbliża

jącego
 się 

Dnia Dziecka
 

wszystk
im naszym

 dzieciom
 

życzym
y, by i

ch dzieciństwo 

było ja
k najlepsze 

i trwało jak
 najdłużej



Numer zamknięto: maj 2016r.

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

w.

y.

Jednostka OSP z Chodaczowa odznaczona została srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

Poczet zaproszonych gości na uroczystości 50-lecia jednostki OSP Chodaczów

Ochotnicza Straż Pożarna łączy pokolenia. Zasłużeni strażacy z jednostki z Chodaczowa

50-lecie OSP Chodaczów



3Gazeta z Grodziska i okolic 5/2016

- AKTUALNOŚCI - 

Są lubiani i cenieni przez 
społeczeństwo. W sonda-
żach społecznego zaufa-
nia do instytucji publicz-
nych notowani są wyżej niż 
policja, pogotowie i woj-
sko. Gdyby założyli par-
tię, rządziliby niepodziel-
nie. Mowa o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. 

Aż trzy okazje do świętowa-
nia mieli we wtorek 3 maja 
strażacy z gminy Grodzisko 
Dolne. Najpierw w kościele 
uczcili 225. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja oraz 
50-lecie powstania jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Chodaczowa, a później 
przy remizie w przeddzień 
obchodów święta patronal-
nego strażaków św. Floriana, 
zasłużonym druhom wręczo-
no medale.
Tegoroczne uroczystości z 
okazji Gminnych Obchodów 
Dnia Strażaka odbyły się w 
Chodaczowie. Licznie zgro-
madzeni strażacy z pocztami 
sztandarowymi oraz zapro-
szeni goście, wyruszyli spod 
remizy OSP do miejscowe-
go kościoła, gdzie proboszcz 
parafii ks. Stanisław Argasiń-
ski w koncelebrze kapelana 
straży pożarnej archidiecezji 
przemyskiej, ks. prałata Mie-
czysława Rusina, odprawili 

uroczystą mszę św. w inten-
cji ojczyzny, strażaków i jed-
nostki Jubilatki. Strażakom w 
drodze do i z kościoła przy-
grywała do marszu Orkiestra 
Dęta z Grodziska Dolnego, 
pod batutą Jakuba Magonia.
Dalszy przebieg uroczysto-
ści mający miejsce na pla-
cu za remizą OSP, obser-
wowała grupa mieszkańców 
wsi i gości. Przybyli m.in. po-
seł na sejm RP - Mieczysław 
Miazga, reprezentant posła 
na sejm RP Jerzego Pau-
la - Radosław Wiatr, dyrek-
tor biura wykonawczego za-
rządu oddziału wojewódzkie-
go ZOSP RP w Rzeszowie 
– dh Edward Szlichta, wice-
starosta leżajski – Zdzisław 
Leśko, komendant powiato-
wy PSP w Leżajsku – Bog-
dan Kołcz, prezes oddzia-
łu powiatowego ZOSP RP w 
Leżajsku – dh Józef Golec, 
dowódca jednostki ratow-
niczo-gaśniczej w Leżajsku 
– Zenon Kuca, komendan-
ci gminni z OSP Kuryłówka i 
OSP Leżajsk, delegacja stra-
żaków z Krems w osobach: 
dh Andreas Herndler, Walter 
Harauer i Grzegorz Szukaj, 
wójt gminy – Jacek Chmura, 
zastępca wójta – Arkadiusz 
Telka, przewodniczący rady 
gminy – Jerzy Gdański wraz 
z radnymi, emerytowani ko-
mendanci, radni powiatowi, 
prezesi gminnych jednostek 
OSP, kierownicy gminnych 
jednostek oraz firmy i osoby 
prywatne współpracujące z 
OSP Chodaczów.
Pod tzw. grzybkiem odbył 
się uroczysty apel, po któ-
rym rys historyczny jednost-
ki przedstawiła druhna Wero-
nika Czyrny. Zgromadzeni na 
placu byli także świadkami 
wręczenia wielu odznaczeń i 
strażackich medali.
Z okazji zacnego jubileuszu 
50-lecia, jednostka OSP        
z Chodaczowa odznaczo-
na została srebrnym me-
dalem za zasługi dla pożar-

STRAŻAKIEM SIĘ JEST, A NIE BYWA

Z okazji jubileuszu wójt gminy przekazał prezesowi OSP                                                         
w Chodaczowie sprzęt do koszenia 

Jubileusz jednostki upamiętniła symboliczna tablica

Specjalne wyróżnienia od gości z Austrii otrzymał sołtys Stanisław Wojtyna, radny Józef Majkut i wójt                  
gminy Jacek Chmura
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nictwa. Honorowe odzna-
czenie przypięte zostało na 
sztandarze jednostki.
Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego Związku OSP RP 
ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZ-
KU odznaczony został dh Jó-
zef Majkut.
Uchwałą Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP ZŁOTYM 
MEDALEM ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA od-
znaczeni zostali: 
• dh Andreas Herndler
• dh Walter Harauer
• dh Stanisław Moszko-

wicz, syn Jana
• dh Bogdan Chrupcała, 

syn Franciszka
SREBRNE MEDALE ZA 
ZASŁUGI DLA POŻARNIC-
TWA otrzymali:
• dh Stanisław Krzeszow-

ski, syn Józefa
• dh Zdzisław Zamorski, 

syn Franciszka
• dh Krzysztof Czerwon-

ka, syn Bronisława
• dh Konrad Majkut,      

syn Józefa
• dh Kamil Majkut,          

syn Józefa
• dh Tomasz Baj,                                     

syn Stanisława
• dh Bogusław Mazurek, 

syn Tadeusza
• dh Waldemar Mazurek, 

syn Tadeusza
BRĄZOWYMI MEDALA-
MI ZA ZASŁUGI DLA PO-
ŻARNICTWA uhonorowani         
zostali: 
• dh Bogdan Grabowiec, 

syn Eugeniusza
• dh  Mariusz Kuźma, syn 

Edwarda
• dh Kamil Kubrak,         

syn Kazimierza
• dh  Mirosław Krupa, syn 

Andrzeja
• dh  Andrzej Wróbel, syn 

Czesława
• dh  Jakub Magoń,      syn 

Zdzisława
• dh  Piotr Moszkowicz, 

syn Stanisława
• dh  Paweł Płatek,        

syn Józefa
• dh  Stanisław Leja,     

syn Feliksa

Odznakę WZOROWEGO 
STRAŻAKA otrzymali: 
• dh  Mariusz Kłak,        syn 

Adama
• dh  Rober Moszkowicz, 

syn Stanisława
• dh  Tomasz Czyrny, syn 

Ryszarda
• dh  Wojciech Trojnar, 

syn Piotra
• dh  Adrian Kulpa,        syn 

Edwarda
• dh  Jakub Pawul,        syn 

Jacka
• dh  Sławomir Mazurek, 

syn Tadeusza
• dh  Sławomir Żak, syn 

Stanisława
• dh  Mateusz Baj, syn 

Andrzeja
• dha Elżbieta Pawul, 

córka Stanisława
• dha Wioletta Sołek, cór-

ka Henryka
Kolejne odznaczenia po-
wędrowały do strażaków za 
WYSŁUGĘ LAT. Odznacze-
ni zostali: 
• dh Stanisław Krzeszow-

ski – 50 lat
• dh  Szczepan Grabo-

wiec – 50 lat
• dh  Zdzisław Zamorski 

– 50 lat
• dh  Franciszek Sum – 

50 lat
• dh  Stanisław Wojtyna - 

45 lat
• dh  Józef Majkut – 35 lat
• dh  Zbigniew Koniecz-

ny – 35 lat
• dh  Piotr Trojnar – 35 lat

• dh  Józef Wikiera – 35 
lat

• dh  Kazimierz Kojder – 
35 lat

• dh  Emil Żuk – 30 lat
• dh  Edward Konieczny 

– 30 lat
• dh  Bogdan Chrupca-

ła – 25 lat
• dh  Stanisław Moszko-

wicz – 25 lat
• dh  Wiesław Wacnik – 

20 lat
• dh  Lesław Grabowiec 

– 20 lat
• dh  Jan Czerwonka – 

20 lat
• dh  Grzegorz Chmura – 

5 lat
• dh  Piotr Wojtyna – 5 lat
• dh  Adrian Kulpa – 5 lat
• dh  Tomasz Czyrny – 5 

lat
• dh Kamil Janiec – 5 lat

• dh Kamil Kubrak – 5 lat
• dh  Edwin Kubrak – 5 lat

Ponadto Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej nadał 
Srebrny Krzyż Zasługi, któ-
rym odznaczony został dh 
Józef Przeszło. Odznacze-
nie zostało wręczone na Wo-
jewódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka, które odbyły się 1 
maja w Kalwarii Pacławskiej.
Podczas uroczystości jubile-
uszowej z ust zaproszonych 
gości popłynęły liczne gratu-
lacje i życzenia dla wszyst-
kich druhów strażaków. Na 
ręce prezesa OSP w Choda-
czowie, dha Stanisława Woj-
tyny przekazanych zosta-
ło wiele okolicznościowych       
listów gratulacyjnych.
Także wójt Jacek Chmura po-
darował prezenty strażakom. 
Prezesowi jednostki Jubilatki 
- druhowi Stanisławowi Woj-
tynie przekazał kosę spalino-
wą, a druhowi Sławomirowi 
Żakowi prezesowi OSP Gro-
dzisko Dolne „Miasto”, hono-
rowemu dawcy krwi mające-
mu na swoim koncie prawie 
37 oddanych litrów  wręczył 
specjalistyczny sprzęt. 
Po części oficjalnej i rozwią-
zaniu strażackich szyków, 
wszyscy udali się do miejsco-
wej remizy by wspólnie świę-
tować. 
Strażackie uroczystości pro-
wadził st. kpt. Marek Wnęk.

MH

Liczną grupę strażaków odznaczono medalami

Ochotnicza Straż Pożarna z Chodaczowa dziękuje                                                                                                    
instytucjom, firmom i osobom  prywatnym za                          
pomoc w zorganizowaniu jubileuszu jednostki.                           
W gronie sponsorów znaleźli się:
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym
• Zakłady Mięsne „Smak-Górno” , Mieczysław                                       

Miazga
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
       w Grodzisku Dolnym, Eugeniusz Miś
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Gro-

dzisku Dolnym, Jan Majkut
• Zakład Kowalstwa Artystycznego w Grodzisku 

Dolnym, Stanisław Stopyra
• Firma Transportowa z Gniewczyny Łańcuckiej, 

Wiesław Konieczny
• FHU z Tryńczy, Zbigniew Wlazło
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Na mocy uchwały Rady 
Gminy z dnia 30 grudnia 
2013 roku, Wójt Gminy 
podczas kwietniowej sesji 
Rady Gminy, przyznał sty-
pendia za wzorowe zacho-
wanie, bardzo dobre wyni-
ki w nauce i znaczące osią-
gnięcia – tym razem spor-
towe. Wymagane kryteria 
spełniło 38 uczniów, i tym 
samym wsparciem obję-
tych zostało 16 uczniów 
szkół podstawowych, 18 
gimnazjalistów i 4 licealist-
ki. Stypendia wręczył wójt 
gminy wraz z przewodni-
czącą komisji stypendial-
nej i przewodniczącym 
rady gminy.

Otrzymać stypendium wcale 
nie jest łatwo. Liczy się wy-
soka średnia ocen na po-
ziomie min. 5,0 (szkoła pod-
stawowa i gimnazjum) i 4,8 
(szkoła ponadgimnazjalna) 
oraz zdobyte przynajmniej 
na szczeblu wojewódzkim 
nagrody i pozycje medalo-
we na konkursach, turnie-
jach i olimpiadach. Warun-
kiem niezbędnym jest też 
minimum bardzo dobre za-
chowanie oraz zameldowa-
nie na terenie gminy.
W tegorocznej edycji za 
pierwsze półrocze roku 
szkolnego 2015/2016 komi-

sja stypendialna przyznała 
28 stypendiów za wyniki w 
nauce i wysokie sprawowa-
nie oraz 10 stypendiów spe-
cjalnych- sportowych. Sty-
pendia Wójta Gminy otrzy-
mali:
Stypendium I kategorii 
(500 zł):
• Rachwał Aneta
• Rydzik Anna
• Ślanda Katarzyna
• Rydzik Agnieszka

Stypendium II kategorii 
(250 zł):
• Szczęch Kamil
• Ślanda Paulina
• Kasprzak Aleksandra
• Śmiałek Szymon
• Kulpa Gabriela
• Buszta Mateusz
• Marciniec Laura
• Kulpa Wojciech
• Moskal Anna
• Żak Sylwia
• Gdańska Wiktoria

Stypendium III kategorii 
(150 zł):
• Chmura Paulina
• Matuszek Agata
• Joniec Weronika
• Szałaj Zuzanna
• Rząsa Amelia
• Tysz Alicja
• Goch Faustyna
• Stopyra Paulina
• Matuszek Regina
• Skiba Natalia
• Dyjak Magdalena

• Cebula Zuzanna
• Stopyra Kacper

Ponadto specjalnymi stypen-
diami w kwocie 250 zł doce-
niono sportowe osiągnięcia 
uczennic gimnazjum z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym, które w 
zeszłym roku reprezentowa-
ły podkarpacie w finale Ogól-
nopolskiego Turnieju Orlika o 
Puchar Premiera RP. W skła-
dzie nagrodzonej drużyny 
znalazły się:
• Chamik Martyna
• Żak Zuzanna
• Szałapska Brygida
• Kisiel Aleksandra
• Mazurek Sandra
• Rydzik Anna
• Burszta Aneta
• Trojnar Klaudia
• Wojtyna Zuzanna
• Chmura Paulina

Obecna tu młodzież konse-
kwentnie, często kosztem 
wielu wyrzeczeń pracuje na 
swoje wyniki, dlatego tak 
ważne jest byśmy takie za-
chowania i postawy zauwa-
żali, doceniali i wspierali fi-
nansowo – przekonywał Ja-
cek Chmura. Ponieważ każ-
dy z nas czasem takiej za-
chęty potrzebuje, będzie-
my się starali tworzyć Wam 
dobrą atmosferę do pracy, i 
mam nadzieję, że przełoży 
się ona na rezultaty w nauce 
i kolejne osiągnięcia, których 
Wam bardzo życzę – podsu-
mował wójt.
W trakcie wręczania stypen-
diów na sali obecni byli rów-
nież rodzice, którzy codzien-
nie dopingują swoje pocie-
chy w wyścigu po wiedzę.

MH

STYPENDIA WÓJTA ZACHĘTĄ DO NAUKI

Na wiosenną edycję stypendiów wydatkowano w sumie 9 200 zł 
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Na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne, prowadzo-
ne są obecnie prace pro-
jektowe związane z bu-
dową nowoczesnej sieci 
światłowodowej przez fir-
mę SOFT-NET Kraska An-
drzej z Rzeszowa. W ra-
mach inwestycji zaplano-
wanej na bieżący rok, pra-
ce prowadzone są w miej-
scowościach Wólka Gro-
dziska, Grodzisko Dolne 
oraz Grodzisko Górne.

Dzięki wybudowaniu no-
wej sieci opartej wyłącznie 
na technologii FTTH (Fiber 
To The Home), czyli świa-
tłowód do domu, mieszkań-
cy gminy zyskają dostęp do 
usług takich jak nowocze-
sna telewizja kablowa o do-
stępności ponad 250 ka-

nałów TV, telefonia stacjo-
narna w technologii VoIP z 
możliwością przenoszenia 
dotychczasowych numerów 
na nową technologię oraz 
do szybkiego i niezawod-
nego Internetu bez limitu na 

przesyłanie danych z pręd-
kościami nawet do 1000 
Mb/s. Wszystkie usługi zo-
staną zaoferowane na kon-
kurencyjnych warunkach 
cenowych.
Firma posiada niezbędną 

dokumentację geodezyjną 
oraz koncepcyjny projekt 
na wykonanie budowy sieci. 
Rozpoczęcie prac budowla-
nych przewidywane jest na 
maj br., a zakończenie linii 
magistralnej na wrzesień 
br. Od października planu-
je się wykonywanie indywi-
dualnych podłączeń do po-
szczególnych gospodarstw.
W chwili obecnej firma 
SOFT-NET jest w trakcie 
pozyskiwania zgód cywil-
no – prawnych na budo-
wę sieci. Podczas pod-
pisywania zgód cywil-
no – prawnych, firma SO-
FT-NET Kraska Andrzej 
nie pobiera żadnych opłat 
ani zaliczek od właścicie-
li działek, przez które bę-
dzie przebiegać sieć.

Firma SOFT-NET

PRZYGOTOWANIA POD SIEĆ 
SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU

Z początkiem okre-
su     wiosennego, Rejon 
Energetyczny w Leżajsku, 
przystąpił do realizacji ko-
lejnego już etapu trwają-
cej od dłuższego czasu 
modernizacji sieci ener-
getycznej na terenie gmi-
ny Grodzisko Dolne. Tym 
razem przebudowa i mo-
dernizacja sieci dotyczy                   
mieszkańców Grodziska 
Dolnego.

W ramach pierwszego eta-
pu przebudowywana jest 
sieć energetyczna linii na-
powietrznej ze stacji tra-
fo Grodzisko Dolne V. Za-
danie to jest w chwili obec-
nej na ukończeniu, ponie-
waż pozostało do realizacji 
jedynie wykonanie demon-
tażu starych słupów. Łącz-
na długość przebudowanej 

linii energetycznej wyniosła 
2470 mb. Zostały również 
przebudowane przyłącza na 
izolowane, wraz z układami 
pomiarowymi. W drugim eta-
pie przebudowy sieci zosta-
nie wykonana moderniza-
cja linii napowietrznej zasi-
lania ze stacji trafo III. Łącz-
na długość zaplanowanej do 
modernizacji sieci wynosi 
4 076 mb. Również i w tym 
etapie zostaną zmodernizo-
wane przyłącza na izolowa-
ne, wraz z układami pomia-
rowymi. Termin zakończenia 
drugiego etapu został okre-
ślony na dzień 30.07.2016r. 
Zarówno w I etapie moder-
nizacji jak i w II etapie, wy-
konawcą zadania jest firma 
ELINSBUD pana Wiesława 
Bagniaka z Brzyskiej Woli.

AT

MODERNIZACJA 
SIECI ENERGETYCZNEJ

Z końcem tego roku planowane są pierwsze podłączenia indywidualne 

Starą sieć zastępują nowe linie energetyczne



7Gazeta z Grodziska i okolic 5/2016

- AKTUALNOŚCI - 

Niedługo Dni Grodziska. A 
Dni Grodziska, to przecież 
nie święto grodziskich 
pól, dróg, budynku urzę-
du czy innych obiektów.                                                          
To przede wszystkim 
święto nas – mieszkań-
ców. Warto przy tej okazji 
zrobić coś dla siebie. Ta-
kim prezentem może być 
decyzja o wystartowaniu 
w III Biegu Grodziskim o 
Puchar Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne. „To nie dla 
mnie” - jeśli tak myślisz, 
to tym większa czeka Cię 
satysfakcja z przełamania 
swoich ograniczeń, ste-
reotypów i obaw!

W tym roku bieg odbędzie 
się nad zalewem „Czyste”. 
Tradycyjnie główny dystans 
wyniesie 5 km. Nowością 
będzie trasa, na którą skła-
dały się będą trzy okrąże-
nia drogą asfaltową wokół 
zalewu. Widzowie nie będą 
więc się nudzić, bo praktycz-
nie przez cały czas trwania 
biegu będą mogli obserwo-
wać i dopingować zawodni-
ków. Dzieci pobiegną na dy-
stansach 100, 400 i 800 m. 
Specjalnie dla osób waha-
jących się, czy poradzą so-

bie z „piątką”, przygotowa-
liśmy dodatkowy dystans 
„Pierwsza mila” – ok. 1,6 
km, tj. jedno okrążenie wo-
kół Czystego. Na wszyst-
kich dystansach zapewnimy 
elektroniczny pomiar czasu. 
Zawodnicy, którzy ukończą 
bieg otrzymają pamiątkowy 
medal. Zapisy prowadzo-
ne są na stronie www.chro-
notex.pl w zakładce „Zawo-
dy”. W związku z tym, że w 
biegach dla najmłodszych 
także prowadzony będzie 
elektroniczny pomiar cza-
su, to również dzieci należy 
rejestrować przez Internet. 

Start i meta zawodów zloka-
lizowane zostaną w pobliżu 
baru Żusto. Rozpoczniemy 
biegami dla dzieci o godzi-
nie 16. Zakończymy koncer-
towo. O godz. 19 zagra ze-
spół FILA-LALA, uczestnik 
programu Must Be The Mu-
sic. Pełny regulamin zawo-
dów zamieszczony został na 
stronie zapisów.
Niech to sportowe wyda-
rzenie będzie motywacją 
do podjęcia aktywności ru-
chowej i rozpoczęcia przy-
jemnego dbania o swo-
je zdrowie, póki je jeszcze 
mamy. Dobrym przykładem 

jest nasz krajan Eugeniusz 
Moszkowicz, który mówi, że 
najlepszą rzeczą, jaką mo-
gła go spotkać na emerytu-
rze to decyzja o rozpoczęciu 
biegania. No więc – do tre-
ningów! Ale spokojnie, stop-
niowo, cierpliwie - na mia-
rę swojej kondycji i swoich 
możliwości. Nie chodzi o to 
by dogonić najszybszych, 
ale by „wyprzedzić samego 
siebie”, czyli zrobić choćby 
mały postęp. Cel wyznaczo-
ny: spotykamy się 9 lipca na 
linii startu!

Grzegorz Potaczała

ZOSTAŃ ZAWODNIKIEM III BIEGU 
GRODZISKIEGO

Bardzo dziwnie nazywa 
się ta nasza choroba – „ła-
godny przerost stercza”, 
w skrócie BPH. Słowo ła-
godny chyba nie zostało 
tu właściwie użyte. Bo czy 
jest łagodnością wyciska-
nie z bólem odrobiny mo-
czu w nocy? 

Jeden z moich kolegów do-
stał takiego zaparcia, że 
żona musiała w nocy we-
zwać pogotowie żeby za-
łożyli mu cewnik i opróżnili 

pęcherz. Jego cierpienie na 
pewno nie było łagodnością. 
Myślę także, że nie ma męż-
czyzny w słusznym wieku, 
którego by to schorzenie nie 
dopadło. Inny z moich kole-
gów przechwalał się, że jego 
to nie dotyczy i sika jak „mło-
dy bóg”. Przypadkiem zosta-
wił otwartą szufladę biurka w 
pracy – a tam pełno pude-
łek leku na przerost prostaty. 
Oczywiście leczył się, tylko 
nie wiadomo dlaczego wsty-
dził się przyznać do tego. 

MOJA PROSTATA 
I BIEGANIE

Pan Eugeniusz od początku uczestniczy w grodziskich biegach 

Rywalizacja na trasie II Biegu Grodziskiego
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Ja też się leczę, bo BPH 
mam od dosyć dawna.      
Norma jest 25 ml objętości, 
a ja mam niestety już około 
75 ml.
Jestem członkiem Stowarzy-
szenia Mężczyzn z Choroba-
mi Prostaty „Gladiator” i pil-
nie słucham wykładów. Wie-
lu wykładowców mówi nam, 
że w walce z przerostem pro-
staty ważna jest dieta i ruch. 
Dietę, myślę że my, ludzie 
starsi stosujemy odruchowo, 
wiemy co nam wolno czego 
nie. Schabowego czy golon-
kę – zostawmy ludziom mło-
dym. Skupię się na ruchu.
Oczywiście każdy człowiek 
ten ruch jakoś stosuje. Spa-
cery po parku, czy ostatnio 
modny nordic walking (kijki). 
Ja natomiast bardzo moc-
no rozbudowałem to sło-
wo ruch. Uprawiam ten ruch 
systematycznie. Mieszkam 
na Ursynowie, w Warszawie, 
niedaleko Lasu Kabackiego 
i tam systematycznie truch-
tam. Jak napisałem w artyku-
le o szumach usznych „stra-
szę prostatę żeby nie rosła”. 
Truchtanie leśne przynio-
sło mi wymierne efekty – te-
raz mogę pozwolić sobie na 
udział w biegach masowych.
Kolejna ważna sprawa przy 
diecie i ruchu to diagnosty-
ka. My pacjenci na pewno 
nie możemy sami się leczyć. 

Nie mamy stołu operacyjne-
go, chemioterapii czy izoto-
pu, ale na pewno, jeśli po-
zwalają nam na to fundusze, 
możemy sami się zdiagno-
zować. Tylko lekarze muszą 
nas nauczyć co i kiedy po-
winniśmy badać. 
Świadome i odpowiedzial-
ne podejście do profilakty-
ki to najskuteczniejsza broń 
w walce z chorobą nowotwo-
rową czy przerostem pro-
staty. By wykonać podsta-
wowe badania wystarczy je-
den dzień, a regularne bada-
nia są bardzo dobrym spo-
sobem by zbadać kondycję 
swojego organizmu. 
Na podstawie ogólnego ba-
dania krwi i ogólnego ba-
dania moczu można stwier-
dzić czy mamy jakiś problem 
zdrowotny, a nawet zauwa-
żyć procesy sugerujące roz-
wój choroby nowotworowej. 
Dlatego takie badania przy-
najmniej raz w roku powinien 
wykonywać każdy z nas, na-
wet jeśli nie odczuwa żad-
nych dolegliwości. 
Liczba i różnorodność do-
stępnych badań profilaktycz-
nych sprawia, że wielu z nas 
wydaje się, że ich wykonanie 
zajmuje dużo czasu. Nic bar-
dziej mylnego, bo by mieć 
swoje zdrowie pod kontrolą 
nie trzeba wcale tygodniami 
chodzić od lekarza do leka-

rza. Placówki medyczne ofe-
rują kompleksowe przeglą-
dy, czyli tak zwane screenin-
gi, które pozwalają wykonać 
wszystkie podstawowe ba-
dania w jednym miejscu jed-
nego dnia. Po uzyskaniu wy-
ników badań są one analizo-
wane przez lekarzy specja-
listów. Taki screening orga-
nizmu to najłatwiejszy spo-
sób na sprawne wykonanie 
wszystkich zalecanych dzia-
łań profilaktycznych.
Dlatego zamiast zwlekać z 
decyzją i szukać kolejnych 
wymówek by nie pójść do le-
karza, zadbaj o siebie, pójdź 
do lekarza i zadbaj o swo-
je zdrowie. Przebadaj się i 
nie daj się zaskoczyć nowo-
tworowi. No i jak wiadomo w 
chorobie potrzebny jest nie 
tylko lek, ale i wsparcie dru-
giego człowieka… 
Cytat z telewizji „życie mo-
jego dziecka kosztowało 7 
(siedem) złotych” bo taka 
była cena parametru wykry-
wającego chorobę zaniedba-
nego.
Poniżej znajduje się wyja-
śnienie szczególnego po-
zdrowienia stosowanego 
przez pana Eugeniusza.

Przytulam – 
Eugeniusz Moszkowicz

ŚWIATOWY 
DZIEŃ 

BEZ TYTONIU

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Leżaj-
sku przypomina o obcho-
dzonym 31 maja Świato-
wym dniu bez tytoniu, któ-
rego tematem jest „Jedno-
lite opakowania wyrobów 
tytoniowych – Fakty i wy-
zwania”.
Światowa Organizacja 
Zdrowia chce przygotować 
państwa członkowskie do 
wprowadzenia nowych, 
jednolitych opakowań wy-
robów tytoniowych. Celem 
byłoby ograniczenie atrak-
cyjności papierosów, sto-
sowania opakowań jako 
formy reklamy i promo-
cji, lansowania logo firmo-
wych oraz zwiększenie 
ostrzeżeń zdrowotnych, w 
konsekwencji zwiększenie 
skuteczności profilaktyki 
chorób odtytoniowych.
W Polsce papierosy pali 
ok. 9 mln osób, nałogowy-
mi palaczami jest ok. 40 %. 
mężczyzn i  25 % kobiet. 
Szacunki epidemiologicz-
ne pokazują, że na skutek 
chorób odtytoniowych w 
Polsce umiera rocznie ok. 
70 tysięcy ludzi. Pomimo 
podejmowanych od wie-
lu lat działań  mających na 
celu  przeciwdziałanie epi-
demii palenia tytoniu, pro-
blem jest nadal poważny.
Zdrowie naszej społecz-
ności jest dobrem najwyż-
szej wagi, łączmy wspólne 
działania dla podnoszenia 
i pomnażania tego dobra. 
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W niedzielę 1 maja br. od-
dział Turków z Grodziska 
Nowego na zaproszenie 
Dyrektora Centrum Kul-
tury Gminy Markowa po-
jechał z wizytą do Marko-
wej. Parada Turków była 
główną atrakcją gminnych 
obchodów 225. Rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

Oddział przy akompania-
mencie orkiestry przema-
szerował główną ulicą Mar-
kowej do miejscowego ko-
ścioła, budząc niemałe za-
interesowanie wśród miesz-
kańców tej miejscowości, 
gdzie tradycja Straży Grobo-
wych nie jest znana. W ko-
ściele Turki włączyły się w 
obsługę mszy świętej, biorąc 
udział w asyście liturgicznej. 
Po mszy oddział udał się na 
przykościelny parking, gdzie 
dał ponad półgodzinny po-
kaz musztry paradnej.
Licznie zgromadzonym 
mieszkańcom Markowej 
prezentacja bardzo przypa-
dła do gustu. Wrażenie ro-
biły bogato zdobione, kolo-
rowe stroje, a także coraz to 
nowe elementy musztry pre-
zentowane przez Turków. 
Nie dziwią więc gromkie bra-
wa, jakimi zostali nagrodze-
ni. Do podziękowań włączy-
li się również osobiście Wójt 

Gminy Markowa p. Tadeusz 
Bar oraz Dyrektor Centrum 
Kultury Gminy Markowa p. 
Jan Kilian wręczając na ręce 
Starszego Turków - p. Marka 
Pysza pamiątkowy album.
Na koniec oddział udał się 
pod pomnik Sług Bożych 
Rodziny Ulmów, którzy w 
czasie II wojny światowej 
zostali zamordowani przez 
Niemców za udzielanie po-
mocy Żydom. Przy pomniku 
tym, dwóch Turków trzyma-
ło honorową wartę, a reszta 
oddziału ustawiła się zgod-
nie z tureckim zwyczajem w 
figurę krzyża oddając w ten 
sposób hołd pomordowa-
nym.
Po zakończeniu części ofi-
cjalnej przyszedł czas na pa-
miątkowe zdjęcia na tle nie-
dawno otwartego „Muzeum 

Polaków Ratujących Ży-
dów podczas II wojny świa-
towej im. Rodziny Ulmów”. 
Turki zostały również zapro-
szeni na spotkanie integra-
cyjne z członkami markow-
skiej Orkiestry Dętej, a tak-

że mogli uczestniczyć w za-
bawie tanecznej zorganizo-
wanej pod pobliskim „grzyb-
kiem”.  Reszta wieczoru mi-
nęła w bardzo miłej i rado-
snej atmosferze.

Michał Rydzik

TURKI Z GRODZISKA NOWEGO PARADOWAŁY 
W MARKOWEJ 

Oddział Turków w pełnym rynsztunku wraz z Orkiestrą Dętą

Warta honorowa przy pomniku Rodziny Ulmów



10 Gazeta z Grodziska i okolic 5/2016

- AKTUALNOŚCI - 

„Wiersze ocalają to, co po-
deptane. W dobie kompu-
terów i techniki objawia-
ją się jako coś ludzkiego, 
serdecznego…” – napisał 
ks. Jan Twardowski w jed-
nym ze swoich licznych 
aforyzmów. Jego przebo-
gata twórczość literacka i 
poetycka stała się źródłem 
inspiracji życiowych wielu 
młodych twórców, a także 
prostych ludzi. Prostota i 
mądrość życiowa ks. Jana 
od Biedronki zawarła się 
bez reszty w jego poetyc-
kich utworach, dlatego też 
tak chętnie i często po nie 
sięgamy. 

W dniu 25 kwietnia br. w 
Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym odbył się Kon-
kurs Recytatorski „Barwny 
Świat Poezji Ks. Jana Twar-
dowskiego” adresowany do 
młodzieży ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu 
naszej gminy.  
Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: grupa młodsza – 
klasy IV - VI szkół podstawo-
wych i grupa starsza – kla-
sy I - III gimnazjum. Łącznie 

w konkursie uczestniczyło 33 
osoby. W każdym przypad-
ku gra toczyła się o Nagro-
dę Główną, czyli Laur Wójta 
Gminy Grodzisko Dolne. Po-
przeczka została zatem po-
stawiona bardzo wysoko. 
Zwyciężczynią tej nagro-
dy została Magdalena Mach 
z Gimnazjum w Grodzi-
sku Górnym za interpretację 
wiersza „Różne samotności”.
Pozostali laureaci to w grupie 
młodszej: Monika Czerwon-
ka z ZS w Grodzisku Dol-

nym – „O maluchach” (I miej-
sce), Ada Wawrzaszek z ZS 
w Grodzisku Dolnym – „Le-
karstwo dla złośnicy” (II miej-
sce), Gabriela Mazurek z ZS 
w Grodzisku Dolnym – „O 
uśmiech w kościele” (III miej-
sce), Patryk Dzierga z ZS w 
Grodzisku Dolnym – „Litania 
do ziół” (wyróżnienie), Na-
talia Skiba z ZS w Grodzi-
sku Górnym – „O jednych i o 
drugich” (wyróżnienie), We-
ronika Joniec z ZS w Gro-
dzisku Dolnym – „Do moich 
uczniów” (wyróżnienie); zaś 
w grupie starszej: Justyna 
Różycka z ZS w Grodzisku 
Dolnym – „Było” (I miejsce), 
Izabela Czerwonka z ZS w 
Grodzisku Dolnym – „Anie-

le Boży” (II miejsce), Eweli-
na Boroń z ZS w Grodzisku 
Dolnym – „Oda do rozpaczy” 
(III miejsce), Paulina Ślan-
da z ZS w Grodzisku Gór-
nym – „Czas niedokończo-
ny” (wyróżnienie), Marlena 
Sigda z ZS w Grodzisku Gór-
nym – „Bliscy i oddaleni” (wy-
różnienie), Magdalena Sła-
biak z ZS w Grodzisku Dol-
nym – „Bliscy i oddaleni” (wy-
różnienie).
Wszystkie pozostałe osoby 
otrzymały dyplomy za udział 
i drobne upominki.
Gratulujemy wszystkim lau-
reatom i dziękujemy za udział 
w konkursie.

M.B-K

BO POEZJA 
USZLACHETNIA 
SERCA

Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Laszczynach oraz Zmy-
słówce wraz z pracowni-
kami podjęli się prac zwią-
zanych z estetycznym wy-
glądem ogródków przed 
ośrodkami.

Podopieczni bardzo aktyw-
nie włączyli się w prace ogro-
dowe. Jedni przygotowywali 
ziemię pod posadzenie róż-
nych kwiatów inni podlewali 
już posadzone. Odpowiedni 

dobór roślin sprawił, że teren 
wokół ośrodka będzie wyglą-
dał pięknie o każdej porze 
roku. Teraz wszyscy będą 
mogli podziwiać i obserwo-
wać zmiany w czasie zakwi-
tania roślin, a także je pielę-
gnować.
Praca w ogrodzie dostarczy-
ła uczestnikom nie tylko po-
prawę formy fizycznej, ale 
również pozwoliła na dobre i 
przyjemne spędzanie czasu.

 ŚDS

DBAJĄ O SWOJE DOMY 
I ICH OTOCZENIE 

Praca w ogrodzie uczy podopiecznych nawyku dbania o otoczenie 

W konkursie recytatorskim Laur Wójta Gminy zdobyła Magdalena Mach
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Regionalny Przegląd Ka-
pel Ludowych i Zespołów 
Śpiewaczych w Kańczu-
dze to eliminacje do dwóch 
Ogólnopolskich Festiwali,  
mających na celu ochronę 
naszego dziedzictwa kultu-
rowego, którego ważnym 
elementem jest kultura lu-
dowa. Przegląd jest jedną 
z najważniejszych imprez,  
mających na celu ochro-
nę tradycji ludowych w na-
szym regionie. W ocenie 
festiwalowych prezentacji 
kładzie się duży nacisk na 
lokalną tradycję, zgodność 
repertuaru i instrumenta-
rium z tradycją danego re-
gionu, charakterystyczny 
sposób i styl wykonania, 
cechy gwarowe pieśni oraz 
poziom artystyczny pre-
zentacji.

W Przeglądzie, który miał 
miejsce w niedzielę 15 maja 
br. wzięła udział nasza Kape-
la Ludowa „Grodziszczoki”, 
która w kategorii: kapele lu-

dowe zajęła I miejsce i uzy-
skała nominację do pięćdzie-
siątego Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą, który odbędzie się w 
dniach 23 - 26.06.2016r.
Natomiast w kategorii: „Duży-
Mały” udział wzięły: Agniesz-
ka i Ania, których mistrzem 
był brat Michał Rydzik. Para 
konkursowa – Agnieszka i 
Michał – zajęła II miejsce, 
zaś para – Ania i Michał – za-
jęła I miejsce i otrzymała no-

minację do pięćdziesiątych 
„Sabałowych Bajań” Festi-
walu Folkloru Polskiego w 
Bukowinie Tatrzańskiej, któ-
ry odbędzie się w dniach 10 
- 14.08.2016r.
Składamy Naszym Muzy-
kom serdeczne gratulacje za 
zajęcie tak wysokich pozy-
cji i podziękowania za krze-
wienie lokalnych tradycji mu-
zycznych, życząc dalszych 
sukcesów podczas kolejnych 
występów.

OK

NASI LUDOWI MUZYCY 
NA PRZEGLĄDZIE W KAŃCZUDZE

W dniach 23 – 24 kwietnia 
br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sędzi-
szowie Małopolskim od-
były się prezentacje w ra-
mach XXVIII Wojewódzkie-
go Konkursu „Ludowe ob-
rzędy i zwyczaje”. 

Placówka ta, po raz pierwszy 
gościła uczestników konkur-
su, którego głównym orga-
nizatorem jest Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszo-
wie. Konkurs ten, to jedna z 
najstarszych imprez związa-
nych z folklorem na terenie 
Polski, bo organizowany jest 
już od 1987r., a jego głów-
nym celem jest popularyza-

cja tradycyjnego folkloru, a 
w szczególności autentycz-
nych obrzędów i zwyczajów.
Podczas tegorocznej edy-
cji konkursu zaprezentowa-

ła się rekordowa liczba ze-
społów, bo aż dwadzieścia. 
W szerokim wachlarzu wi-
dowisk znalazły się zarów-
no obrzędy i zwyczaje do-

roczne, jak i obrzędy rodzin-
ne, takie jak np. wróżby an-
drzejkowe, Wigilia, obrzędy 
sobótkowe, czy najważniej-
sze – wesele. 
Wśród stałych bywalców 
tego konkursu wymienić 
należy chociażby takie ze-
społy: „Piganeczki” z Pi-
gan, „Cmolasianie” z Cmo-
lasu, „Folusz” z Giedlarowej, 
„Brzozoki” z Brzózy Kró-
lewskiej, „Graboszczanie” z 
Grabownicy Starzeńskiej i 
nasze „Grodziszczoki”.
W tym roku zmaganiem 
konkursowym towarzyszyły 
warsztaty dla instruktorów i 
kierowników zespołów pro-
wadzone przez etnografa i 
przewodniczącego jury – dy-
rektora Andrzeja Karczma-
rzewskiego. Konkurs był do-
finansowany ze środków Mi-

SŁÓW KILKA O KONKURSIE 
„LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE”

Jury oceniało m.in autentyczność danego obrzędu i zwyczaje w regionie 

Kapela Ludowa uzyskała nominację do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 

Muzycznie utalentowane                                            
rodzeństwo Rydzików
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Członkowie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich 
z Województwa Podkar-
packiego, co roku obcho-
dzą swoje święto „Dzień 
Bibliotekarza” zwiedza-
jąc Biblioteki Publiczne. W 
tym roku przybyli do po-
wiatu leżajskiego. Pierw-
szym punktem na trasie 
zwiedzania była Gmin-
na Biblioteka Publiczna w 
Grodzisku Dolnym zmo-
dernizowana z Programu 
,,Biblioteka + Infrastruktu-
ra bibliotek”.

Miło nam było słyszeć po-
chwały na temat kolorysty-
ki i całości wyposażenia bi-
blioteki. Największe wra-
żenie zrobiły fototapety na 
ścianach, a szczególne ta z 
widokiem rozłożonej książki 
w sali audiowizualnej. Stała 
się ona obiektem sesji zdję-
ciowej. Bibliotekarze byli też 
pod wrażeniem bogatej ofer-
ty nowości wydawniczych.
Dołączając się do wyciecz-
ki, w Leżajsku zwiedzono 
Bibliotekę Powiatową, grób 
Cadyka Elimelecha, Mu-

zeum w Klasztorze o. Ber-
nardynów oraz wysłuchano 
pięknego koncertu organo-
wego, wykonanego specjal-
nie dla bibliotekarzy.
Ostatnim etapem wycieczki 
było zwiedzanie Edukacyj-
nego Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego w Przychojcu, u 
Pani Czesławy Zawadzkiej. 
Niestety niesprzyjająca aura 
przyśpieszyła zakończenie 
wycieczki. Mimo to jak zwy-
kle wszystkim uczestnikom 
dopisywał świetny humor.

HL

BIBLIOTEKARZE Z PODKARPACIA W POWIECIE 
LEŻAJSKIM

Zwiedzanie bibliotek rozpoczęto od grodziskiej biblioteki

nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Oceniając prezentacje kon-
kursowe, jury brało przede 
wszystkim pod uwagę au-
tentyczność danego obrzę-
du czy zwyczaje w danym 
regionie, jak również czy-
stość gwary, zachowanie 
wierności w przekazie słow-
nym i muzycznym, tańcach, 
strojach i rekwizytach.
„Grodziszczoki” pojechali w 
tym roku z widowiskiem „Ko-
lędnicy z kozą”, za co otrzy-
mali wyróżnienie. „Kolędnicy 
z kozą” to widowisko przed-
stawiające dawny zwyczaj 
chodzenia po kolędzie w 
Grodzisku i jego okolicach 
w okresie od Świąt Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli.

W wiejskiej chacie zbierali 
się wszyscy domownicy oraz 
ich sąsiedzi. Kobiety przygo-
towywały kądziel i przędły, a 
mężczyźni przynosili im po-
trzebne sprzęty. Po niedłu-
gim czasie przychodzili ko-
lędnicy. Chodzili oni z jaseł-
kami i zbierali datki, co ła-
ska od gospodarzy. Wśród 
kolędujących był zwyczajo-
wy żyd domokrążca oraz ży-
wiołowy diabeł, który zacze-
piał domowników. Z kolędni-
kami wędrowała oczywiście 
wiejska kapela. Po niedłu-
gim czasie owe kolędowa-
nie przeradzało się w skocz-
ne przyśpiewki, a w finale 
chłopcy porywali dziewuchy 
do tańca.

OKZa widowsko „Kolędnicy z kozą” Grodziszczoki otrzymały wyróżnienie

Gminną bibliotekę reprezentowały panie Krystyna Zagrodzka i Anna 
Bielecka
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Katarina Bivald, ,, Księgar-
nia spełnionych marzeń”, 
Amber 2014.

SARA, lat dwadzieścia osiem, 
Haninge, Szwecja.

W Szwecji miała prawie dwa 
tysiące książek i trzy przyja-
ciółki. W księgarni zaczęła 
pracę jako siedemnastolatka 
w czasie wakacji. Potem na 
cały etat. I już tam została. Pół 
godziny od miejsca, w którym 
się urodziła. Więcej przygód 
w jej życiu nie było. Czytanie 
chroniło ją przed światem, ale 
również zmieniało go w nie-
wyraźne tło dla prawdziwych 
przygód, które przeżywała w 
książkach. Gdyby myślała o 
przyszłości, zakładałaby pew-
nie, że w księgarni zestarze-
je się i stanie z czasem coraz 
bardziej szara i zakurzona, 
jak niesprzedane książki. Ale 
księgarnię zamknięto, a ona 
została bez pracy... I przyję-
ła zaproszenie Amy, niezna-

jomej z maleńkiego amery-
kańskiego miasteczka. Przez 
dwa lata pisały do siebie listy, 
dzieliły się książkami: myśla-
mi, przeżyciami i ukochanymi 
tomami.

AMY, lat sześćdziesiąt pięć, 
Broken Wheel, stan Iowa.

Pisała: „Myślę, że moje życie 
jest szczęśliwe, bo zawsze 
otaczali mnie dobrzy i mili lu-
dzie. Przeżyłam oczywiście 
trochę smutków, ale tylko tyle, 
ile mogłam znieść.” Amy żyła 
otoczona książkami i umar-
ła, zanim do Broken Whe-
el przybyła zagubiona, prze-
straszona Sara. Ale miesz-
kańcy Broken Wheel nie wy-
puszczą jej ze swojego dziw-
nego, uśpionego miastecz-
ka. Nagle wszystko zaczy-
na dziać się naprawdę. Two-
rzą się nowe i niespodzie-
wane więzi, rozpalają uśpio-
ne namiętności. Sara przeko-
nuje się, że ludzie są dobrzy 
nie tylko w książkach, że nie 
tylko w książkach można być 
tym, kim się chce, i przeży-
wać to, co by się chciało. Po 
raz pierwszy w życiu czuje, 
że zrobiła coś naprawdę, że 
coś zdarzyło się naprawdę i 
że znalazła swoje miejsce na 
ziemi. Przekonała się, że ży-
cie pełne jest szczęśliwych 
zakończeń, tylko nie wolno 
ich przegapić.

Richard Flanagan, ,,Kla-
śnięcie jednej dłoni”, Lite-
rackie 2016.

Tasmania – rozległa, tajem-
nicza kraina. Pewnej nocy 
1954 roku osadę Butlers 
Gorge omiatała śnieżyca, 
a czarne chmury przesło-
niły gwiazdy. Maria Buloh 
bez słowa opuściła męża i 
trzyletnią córkę, by nigdy 
do nich nie wrócić. Rozpły-
nęła się bez śladu. Dlacze-
go i dokąd odeszła? Szu-
kając zapomnienia w alko-

holu, Bojan, słoweński imi-
grant, odnajdzie w nim je-
dynie demony przeszłości 
– tragiczne wspomnienia 
z czasu wojny, a rozpacz 
po odejściu żony przekuje 
w codzienne domowe pie-
kło dla małej Sonji. W 1989 
roku, po latach spędzonych 
w Sydney, dorosła już Son-
ja odwiedza ojca. To szan-
sa na przebaczenie, ale też 
i czas na podjęcie najważ-
niejszej decyzji w życiu mło-
dej kobiety, która będąc w 
ciąży, zastanawia się nad 
jej przerwaniem.
Richard Flanagan jest jed-
nym z najwybitniejszych 
współczesnych pisarzy au-
stralijskich. W 2014 roku 
otrzymał prestiżową Na-
grodę Bookera za Ścież-
ki Północy. „Klaśnięcie jed-
nej dłoni” to kolejna głośna 
powieść Flanagana, któ-
rą Wydawnictwo Literackie 
prezentuje polskim czytel-
nikom.

Alicja Karczmarska – 
Strzebońska, „Elemen-
tarz. Czytamy metodą sy-
labową”, Greg 2015.

Elementarz - czytamy me-
todą sylabową to najlep-
sza książka do nauki czyta-
nia. Metoda sylabowa pole-
cana jest przez najlepszych 
nauczycieli i metodyków na-
uczania wczesnoszkolne-
go jako bardzo skuteczna, 
szybka i bezproblemowa. 
Pierwsza część książki za-
wiera prezentację literek i 
sylab, w drugiej zaś znajdu-

ją się czytanki, które są uło-
żone od najprostszej do naj-
trudniejszej. Podejmują też 
tematy najciekawsze dla 
dzieci - podróże, dinozau-
ry, kosmos, przyroda, zwie-
rzęta. W całej książce zasto-
sowano wyraźny podział na 
sylaby, przykładowe słówka, 
proste zdania, dzięki czemu 
dziecko szybko nauczy się 
czytać płynnie. Książka zo-
stała opracowana z najwyż-
szą dokładnością, staran-
nością, dbałością o wartość 
merytoryczną. Zajmujące 
czytanki i wspaniałe, kolo-
rowe, zabawne ilustracje są 
dodatkowym atutem książki. 
Elementarz... został opra-
wiony w piękną, trwałą, twar-
dą oprawę, dzięki czemu bę-
dzie długo służył, efektownie 
się prezentując. Jest bar-
dzo wygodny w użyciu. Każ-
de dziecko z przyjemnością 
będzie uczyło się czytać!                                             
Serdecznie polecamy!

Barbara Wicher, ,,Figa na 
wakacjach”, Skrzat 2016.

Figa nie lubi zostawać sama. 

Nie przepada też za panią 
Olgą, która pod dłuższą nie-
obecność domowników przy-
chodzi się nią opiekować. Po-
mysłowa kotka próbuje znie-
chęcić ją do siebie. W różnych 
miejscach zostawia niezbyt 
ładnie pachnące niespodzian-
ki albo znienacka skacze jej na 
plecy. Ale w tym roku będzie 
inaczej, bo awaryjna opiekun-
ka… złamała nogę. Hura! Wa-
kacje odwołane! Nikt nigdzie 
nie wyjedzie. Przecież Marta, 
Bartek i ich rodzice nie zosta-
wią Figi na pastwę losu... Czy 
na pewno?
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13 maja 2016r. w Francisz-
kańskim Ośrodku Kultury w 
Leżajsku odbył się XV Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzie-
żowych Małych Form Te-
atralnych „Drama Profilak-
tyczna 2016” pod hasłem: 
TAK ale NIE! Nic w nadmia-
rze: profilaktyka uzależnień 
behawioralnych. 

Wzięło w nim udział 7 
uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym: Izabela Dzierga, Da-
ria Lizak, Kinga Nowak, Arka-
diusz Czop, Jarosław Krupa, 
Rafał Krajewski, Jakub Kubis. 
Do występu gimnazjaliści byli 
przygotowywani przez Izabe-
lę Grzywnę, Alicję Dubiel, Mo-
nikę Filę. Wielkie brawa dla 
zespołu, ponieważ zajęli II 
miejsce i otrzymali statuetkę 

Franka. Arkadiusz Czop do-
stał nagrodę główną indywi-
dualną za najlepszą kreację 
sceniczną. Jest nią statuetka.
Słowa pochwały są w peł-
ni zasłużone. Najpierw trze-
ba było wymyślić scenariusz, 
a to zrobili sami uczniowie. 
Mieć pomysł i przelać go na 
papier, nie jest tak prosto. 

Ostateczne poprawki nanio-
sła pani Izabela Grzywna. Na 
scenie zobaczyliśmy chłopca 
pochłoniętego w całości gra-
mi komputerowymi. Dla niego 
już nic nie istniało. Rodzina, 
dziewczyna, koledzy, szko-
ła – to przestało mieć znacze-
nie. Liczyła się tylko gra, któ-
ra wpędziła bohatera w dłu-

gi. Widzowie śledzą działania 
najbliższych mające pomóc 
uzależnionemu. Na końcu wi-
dzimy chłopca, który będzie 
próbował wrócić do życia w 
realnym świecie. Następnym 
krokiem było poszukanie od-
powiedniej muzyki. Tym zaję-
ła się pani Alicja Dubiel. Póź-
niej przyszedł czas na pró-
by. Ważne, aby znaleźć po-
mysł na odegranie swoich ról. 
Urozmaiceniem przedstawie-
nia jest teatr cieni. To waśnie 
w teatrze cieni toczą się wy-
darzenia wirtualne. Dostrze-
gamy też przenikanie się tych 
dwóch światów w umyśle 
uzależnionego bohatera. II 
miejsce jest satysfakcjonują-
ce, zwłaszcza że próby trwały 
tylko dwa tygodnie.
Statuetka Franka stoi dumnie 
w naszej szkole. Gratulacje 
dla naszych gimnazjalistów.

Monika Fila

DRAMA PROFILAKTYCZNA 
2016

Na przeglądzie ZS w Grodzisku Dolnym zdobył drugą nagrodę

Grupa teatralna „Improwi-
zacja”, złożona z uczniów 
kl. II gimnazjum Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym wzię-
ła udział w XXIV Przeglą-
dzie Szkolnych Form Te-
atralnych „Jarosławski 
Kacperek 2016”.  Celem 
imprezy jest rozwój zain-
teresowań artystycznych 
dzieci i młodzieży.

11 maja br. młodzi aktorzy 
rywalizowali z 12 zespoła-
mi reprezentującymi szko-
ły i ośrodki kultury z całego 
województwa. Przed widza-
mi i profesjonalnym jury za-
prezentowali „Królową śnie-
gu”. Podczas tego spotka-
nia teatralnego nie tylko po-
chwalili się swoimi umiejęt-
nościami teatralnymi, ale 

zobaczyli występy innych 
zespołów. Ważnym ele-
mentem była rozmowa z 
jury po występie. Od komisji 
konkursowej spektakl otrzy-
mał wiele pochwał. Podo-
bała się forma, w jakiej za-
prezentowana była historia. 
Za walor spektaklu uznano 
też rozwiązania sceniczne. 
Jury wskazało najlepsze 
kreacje aktorskie w przed-
stawieniu.
Udział w przeglądzie moż-
na uznać za udany. Grupa 
teatralna otrzymała wyróż-
nienie, a Izabela Dzierga 
nagrodę indywidualną za 
rolę „Gerdy”.
Dziękuję pani Alicji Du-
biel za oprawę muzyczną. 
Uczniom gratuluję występu.

Monika Fila

WYRÓŻNIENI NA 
PRZEGLĄDZIE 
„JAROSŁAWSKI 
KACPEREK 2016” Idąc w ślady starszych ko-

legów, uczniowie klasy 
czwartej szkoły podsta-
wowej ZS prof. Franciszka 
Leji z Grodziska Górnego,                                                                     
z sukcesem zakończyli 
swój start w zorganizowa-
nym koło Gdańska konkur-
sie robotów BOTforYOU, 
rozgrywanym wcześniej 
pod nazwą TopBot. Zespół 
Szkół reprezentowało 3 
drużyny.

Rozpoczynająca przygodę 
z robotyką Drużyna Robo-
Cox w składzie: Dariusz Kula,         
Izabela Cebulak, Izabela Ry-
dzik i Jakub Fila dostała się 
do finału, a pokonana zosta-
ła jedynie przez licealistów z 
Gdańska. Ostatecznie druży-
na RoboCox zakończyła tur-
niej na premiowanym trzecim 
miejscu.

MH

WIELKI SUKCES 
MAŁYCH ROBOTYKÓW

Pierwsze sukcesy cieszą najbardziej



15Gazeta z Grodziska i okolic 5/2016

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Wszyscy znamy tę starą 
maksymę „Pisać każdy po-
trafi, kto się uczy ortogra-
fii!”, ale coraz mniej osób 
lubi pisać, a coraz wię-
cej narzeka na polską or-
tografię. Na szczęście nie 
uczniowie naszej gminy, 
którzy co roku bardzo licz-
nie uczestniczą w różne-
go rodzaju konkursach or-
tograficznych. Tak też było 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, gdzie odbył się Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny 
o tytuł „Mistrza Ortografii”, 
zorganizowany przez na-
uczycieli języka polskiego i 
edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem konkursu 
było zachęcanie do dbałości 
i przestrzegania poprawności 
ortograficznej, uwrażliwianie 
na piękno ojczystego języka 
oraz integracja uczniów szkół 
z terenu gminy.
W dyktandzie wzięli udział 
uczniowie szkół podstawo-
wych z Opalenisk, Wólki Gro-
dziskiej, Chodaczowa, Lasz-
czyn oraz z Zespołów Szkół 
w Grodzisku Dolnym i Grodzi-
sku Górnym. W sumie rywa-
lizowało 29 uczniów, podzie-
lonych na dwie kategorie wie-
kowe: 1. grupa – uczniowie 
klas I –III (18 uczniów), 2. gru-
pa - uczniowie klas IV – VI (11 
uczniów).

Uczniowie w obydwu grupach 
pisali dyktanda, którego oce-
ny dokonało jury składające 
się z nauczycieli języka pol-
skiego i edukacji wczesnosz-
kolnej szkół biorących udział 
w konkursie. 
Pierwsze miejsca, a tym sa-
mym tytuły „Mistrza Ortogra-
fii” w obu kategoriach wieko-
wych, zdobyły uczennice Ze-
społu Szkół w Grodzisku Dol-
nym: Brygida Bartnik (1. gru-
pa) oraz Paulina Chmura (2. 
grupa), na podium znaleźli się 
również:
• II miejsce (1. grupa) 

– Eryk Szymański ze 
Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach,

• III miejsce (1. grupa) – 
Paweł Czerwonka ze 
Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach.

Wyróżnienia otrzymali: Hu-
bert Witek z Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym oraz 
Krzysztof Kochman z Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Dolnym.
• II miejsce (2. grupa) - 

Krystian Domin z Ze-
społu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku 
Dolnym,

• III miejsce (2. grupa) – 
Gabriela Kulpa z Zespo-
łu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym.

Wyróżnieni zostali: Karolina 
Kulpa z Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym oraz Sylwia 
Żak ze Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, a lau-
reaci nagrody i wyróżnienia 
ufundowane przez organiza-
torów.
Naszej zdolnej młodzieży ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów, a dy-
rektorom szkół dziękujemy za 
współprace. Szczególne po-
dziękowania należą się rów-
nież wszystkim nauczycie-
lom, którzy pomagali swym 
uczniom w przygotowaniach i 
towarzyszyli im podczas kon-
kursu, dla nich sukcesy pod-
opiecznych są najlepszą na-
grodą.

Justyna Majkut

MISTRZOWIE 
ORTOGRAFII

W dniu 15 maja 2016r. nad 
zbiornikiem wodnym „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym 
Koło Wędkarskie nr 37 
„Pstrąg” z Grodziska Dol-
nego zorganizowało zawo-
dy wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne.

Mimo wczesnej pory i silnie 
wiejącego wiatru do walki o 
puchar stanęło 30 wędka-
rzy, w tym sześciu juniorów. 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
ufundował okazałe puchary 

za zajęcie trzech pierwszych 
miejsc. Po czterogodzinnej 
rywalizacji najlepsze wyniki 
osiągnęli:
• Grzegorz Jucha – 1920 

pkt
• Grzegorz Baran – 1680 

pkt
• Zbigniew Szczęch – 

1280 pkt
Zwycięzcom puchary wrę-
czył zastępca wójta gminy 
Arkadiusz Telka. Po łowiec-
kich zmaganiach na wędka-
rzy czekał ciepły posiłek. 
Wszystkim wędkarzom gra-
tulujemy i życzymy udanego 
sezonu.

AS

WĘDKARZE OPANOWALI „CZYSTE”
W tegorocznej edycji dyktanda prym wiodły uczennice z Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym  

Coroczne połowy o puchar Wójta Gminy to już tradycja
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Wyrazy szczerego współczucia

PANU

Adamowi Czerwonce
Pracownikowi Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

z powodu śmierci OJCA  

składają

Wójt i Pracownicy 
Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

Wyrazy szczerego współczucia

PANU

Stanisławowi Bajowi
Pracownikowi Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

z powodu śmierci SIOSTRY

składają

Wójt i Pracownicy 
Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

PIERWSZE ZAWIADOMIENIA 
DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SCALANIA GRUNTÓW

W ostatnich dniach osoby posiadające grunty na terenie wsi Grodzisko          
Dolne otrzymują zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Leżajsku – Wydział 
Ksiąg Wieczystych, informujące o dokonaniu wpisu w dziale III Księgi Wie-
czystej /prawa, roszczenia i ograniczenia/.
Wpis w Księdze Wieczystej jest informacją /ostrzeżeniem/ o rozpoczętym       
w 2015 roku scaleniu gruntów we wsi Grodzisko Dolne i został dokonany na 
wniosek Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Osoby otrzymujące takie za-
wiadomienie nie muszą podejmować żadnych działań z tym związanych np. 
wyjazdu do sądu w Leżajsku lub innego urzędu w celu uzyskania informacji 
czy wyjaśnień. 
Jest to standardowa procedura podczas każdego rozpoczynającego się       
scalenia gruntów w danej miejscowości. 
W przypadku ewentualnych wątpliwości w powyższej sprawie, czy też pytań 
dotyczących scalenia gruntów, niezbędnych informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy Grodzisko Dolne pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 17 
2428265 wew. 151.

SKORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTÓW 

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień
 i przemocy w rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur psychologa oraz specjalisty terapii uzależnień:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18

KOMUNIKAT ARIMR

Kierownik Biura Powiatowe-
go w Leżajsku informuje, że do     
15 czerwca został przedłużo-
ny termin bezsankcyjny na 
składanie wniosków o dopła-
ty bezpośrednie za 2016r.

Do dnia 18 maja br. z pomocy 
osób wypełniających wnioski o 
dopłaty bezpośrednie w Urzę-
dzie Gminy skorzystało 607 rol-
ników.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Klubu LKS „Gro-
dziszczanka” Grodzisko 
Dolne, składa serdeczne 
podziękowania za udzie-
lone Klubowi wsparcie i                                                                               
pomoc finansową wszyst-
kim życzliwym firmom, a w 
szczególności:

• NZOZ „Centrum Zdro-
wia” Aleksander Skarba

• Usługi Pogrzebowe    
Maria Grzywna

• Myjnia bezdotykowa 
Stanisław Burda

• Usługi Budowlane      
Waldemar Burek
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Żeni się najpierw klarneci-
sta Majkut Stanisław z Dol-
nego, lubiany przez wszyst-
kich, więc też na jego weselu 
nikogo nie brakuje. Nawet se-
kretarz, chociaż niezupełnie 
zdrowy też przychodzi i pierw-
szy raz pewnie w życiu w czy-
nelistę się bawi. Niedługo po-
tem szykuje się drugie we-
sele, drugiego Majkuta Sta-
cha tego z Górnego, zawsze 
wesołego aktora i komedian-
ta. Obecnie jak mówi też gra 
komedię i żeni się na zabor-
czu. Na razie wesele odkła-
da, gdyż robią nową drogę 
na zaborcze. Będzie więc or-
kiestrze wygodniej maszero-
wać. Nie mogąc jednak do-
czekać się jej wykończenia 
zaprasza zespół na wesele. 
Próby grania odbywają się 
nadal przy Prezydium Gmin-
nej Rady, gdzie też i miesz-
czą się niektóre instrumenty, 
ponieważ salę TSL przerabia-
ją na salę kina stałego. To też 
jedną myślą zespołu jest sta-
ranie się uzyskania w domu 
kina sali dla orkiestry, w tym 
też celu zwołuje się zebranie 
w zespole zapraszając za-
rząd gminnej rady. Na zebra-
niu członkowie przypominają 
swój wkład pracy i pieniędzy 
w budowę tegoż domu. Zo-
bowiązują się i obecnie doło-
żyć pewną sumę na piece do 
sali, którą zespół będzie zaj-
mował. Zarząd gminnej rady 
wysłuchawszy wszystko obie-
cuje do pomocy zespołowi w 
uzyskaniu wolnej sali. 
Nie mając własnego zakątka, 
skromne, ale bogate w humor 
i głęboką myśl zorganizował 
zespół w tym roku swoje „do-
roczne święto”, aż w centrum 
Dolnego, w sali gromadzkiej. 
Próby ogólne odbywają się 
nadal w sali przy gminnej ra-
dzie. Obejmują one coraz to 
nowe utwory, ostatnio mar-
sze „Apollo” i „Partyzant”. Na 
rok 1955 przybywa dwu kan-

dydatów – Rydzik Bronisław, 
który w szkole muzycznej 
ćwiczy bas, więc też i w na-
szym zespole pozostaje na 
tej obsadzie i Różycki Jan, 
któremu przydzielony zosta-
je alt. Z młodych muzykantów 
Klin przechodzi na b-trąbkę 
po Pieli z Dolnego, który za-
chorowawszy długi czas nie 
uczęszcza już do zespołu. 
W marcu zakończone zostają 
prace nad przebudową domu 
TSL na dom kina stałego, 
system kin miejskich. Duża 
sala, w niej podłoga i krzesła 
dostosowane zostają do wy-
magań kina. Od Górnego do-
łączono przybudowę na agre-
gator i kabinę. Sala od Dolne-
go przebudowana na kasę bi-
letową i poczekalnię. Druga 
sala od Górnego i dwie małe 
na poddaszu pozostają ku za-
dowoleniu zespołu wyłącznie 
do jego dyspozycji. Nareszcie 
zespół będzie się mógł czuć 
swobodnie i swobodnie pra-
cować. 
Po przeniesieniu się do sali 
kina układa się najpierw plan 
pracy wzorując się na po-
przednich latach, począwszy 
od prób zebrań, skończyw-
szy na udziałach w świętach 
i uroczystościach państwo-
wych, organizacyjnych, pa-
rafialnych, w których zespół 
obowiązuje się brać udział. 
Uroczystości te, zwłaszcza 
w okresie wiosennym i let-
nim postępują jak rokrocznie 
swoją kolejnością, a kończą 
się zazwyczaj udziałem orkie-
stry w dożynkach gminnych, 
powiatowych, czasem woje-
wódzkich, a nawet i central-
nych. W tym roku kończy ze-
spół pracę letnią weselami u 
naszych członków, najpierw 
u Majkuta Jana, którego or-
kiestra prowadzi z orszakiem 
weselnym prawie pod Wólkę 
Grodziską, około więc 3 km, 
potem Wróbla Jana- tego z tą 
różnicą, że droga jego pocho-

du weselnego wyniesie pew-
nie tylko z 500 metrów. Po 
tych weselach pożegnał ze-
spół marszami żałobnymi dłu-
goletniego dobrego przyjacie-
la orkiestry i miłośnika muzy-
ki ks. kanonika Stanisława 
Kmiotka, odprowadzając go 
na cmentarz. Praca jesienna 
i zimowa, bo tak zwykle we-
wnątrz zespołu, poprzedzo-
na dorocznym świętem, które 
zawsze niesie wspomnienie z 
przeszłości i zachętę na przy-
szłość. 
Rok 1955 i 1956 to przełomo-
wa chwila w życiu społeczeń-
stwa Grodziska i zespołu. W 
społeczeństwie zbliża się ku 
końcowi tzw. „kult jednostki” – 
„kult Stalina”, a w Grodzisku i 
zespole zaczyna się nowe ży-
cie w nowym powiecie leżaj-
skim. Zaraz z początkiem po-
wstania powiatu widać i daje 
się odczuć zainteresowanie 
grodziską orkiestrą dętą. Moż-
na wiec spodziewać się innej 
pomocy i opieki jak dotych-
czas. Zapewne za pośrednic-
twem naszego tenorzysty, a 
zarazem komendanta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Dolnym – Pelca, za-
czyna się interesować orkie-
strą Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej proponując 
wstąpienie w jej szeregi. A że 
z Ochotniczymi Strażami Po-
żarnymi wiąże orkiestrę jesz-
cze od roku 1932 współpra-
ca i współżycie, tym bardziej, 
że kilku członków zespołu 
to strażacy, zespół przecho-
dzi pod Komendę Powiato-
wą OSP - jako już „Zespół Or-
kiestry Dętej” przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Bierze 
udział muzyką na zawodach 
strażackich w Sarzynie, gdzie 
też we wszystkich wypad-
kach o orkiestrze nie zapomi-
nają. Do tego stopnia, że trud-
no było nawet odjechać, a to z 
tego powodu, że zawiódł stra-
żaków zespół smyczkowy za-
mówiony na zabawę ogrodo-
wą, więc też nasz zespół mu-
siał ich zastąpić, z czego jed-
nak zadowolony, bo strażacy 

docenili wszystko. Późno w 
nocy wraca orkiestra do Gro-
dziska z humorem i nadzieją, 
że może w niedalekiej przy-
szłości zostanie umunduro-
wana, co przyobiecały władze 
straży pożarnych. Cały już ten 
rok występuje zespół jako or-
kiestra strażacka. Po wyzwo-
leniu przyzwyczaili się ludzie 
działać grupowo, a w zespo-
le orkiestry to już pod każdym 
względem. Nawet jeśli chodzi 
o żeniaczkę, bo gdy się żeni 
to co najmniej dwóch na raz. 
Tak też ostatnio zespół we-
seli się na dwóch weselach –                                 
u Czerwonki Szczepana - ba-
sisty i czynelisty, a w razie po-
trzeby bębnisty, a nawet i pi-
kolisty w jednej osobie i Prze-
szły Jana. Rok ten upłynął ła-
godniej, jak niektóre poprzed-
nie w nadziei na coraz lepszą 
przyszłość. Przybywa też ze-
społowi nowa młoda siła. Ubył 
tylko jeden z młodych człon-
ków, flecista Tysz, odchodząc 
za żoną do sąsiedniej wio-
ski. Na jego miejsce przyby-
wa czterech chętnych ama-
torów do muzyki, wszyscy z 
Dolnego: Bajan Stanisław, 
Rydzik Feliks, Stopyra Broni-
sław i Grabowiec Franciszek. 
Dwu pierwszych przydzielono 
na kornety, Grabowca na dru-
gi tenor, ponieważ Matuszek 
Jan coraz rzadziej uczęszcza, 
i Stopyrę na es-trąbę. Najbar-
dziej jednak ucieszył się ze-
spół powrotem z orkiestry 
wojskowej Kulpy Stanisława, 
który po ukończonej służbie 
wrócił do zespołu, pełny za-
pału i wiedzy fachowej o mu-
zyce. Zespół rozpoczął pra-
ce na rok 1957, przy stanie 
30 członków i 4 kandydatów. 
Po odbyciu pięknie zorgani-
zowanego „Walnego zebra-
nia”, na którym poza piękny-
mi planami zmienił się skład 
zarządu, do którego weszło 
dwu nowych, mianowicie na 
stanowisko zastępcy prezesa 
i dyrygenta Kulpa Stanisław, 
a na stanowisko gospodarza 
Majkut Stanisław. Zaczyna 
też zespół pięknie rozszerzać 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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swoje działanie. Próby szko-
leniowe odbywają się plano-
wo. Pomaga przeprowadzić 
je Kulpa. Próby ogólne mają 
na celu przygotowanie kon-
certu własnego. Prezes Mach 
przygotowuje utwory na kon-
cert, pracując nad przerób-
ką wiązanki „Pieśni Polskich”. 
Sekretarz Wnęk przy pomo-
cy prof. Wragi czuwają nad 
pracą kulturalno–oświatową. 
Profesor Wraga organizuje 
czytanie dzieł Henryka Sien-
kiewicza, przede wszystkim 
trylogii. Sekretarz organizu-
je zebrania dla kandydatów 
na członków orkiestry i zebra-
nia ogólne zespołu. Poza tym 
pracują obydwaj nad przygo-
towaniem sztuki teatralnej pt. 
Szewc Walenty zakonnikiem, 
która ma być oddana z kon-
certem. Święta Wielkanocne 
to nie tylko entuzjazm w or-
kiestrze, ale i w otoczeniu dla 
orkiestry. 
W pierwszy dzień wielkanocy, 
21 kwietnia, zespół upamięt-
niając pierwszy występ orkie-
stry w Grodzisku w 1910 roku 
występuje w jednolitych czap-
kach organizacyjnych, pięk-
nie wykonanych przez „Za-
kład Krawiecki” w Jarosławiu, 
za subwencję 5 tysięcy zło-
tych przydzieloną na ten cel, 
przez powiatową władzę. Po-
średnio przez Komendę Po-
wiatową OSP. 
Drugi dzień wielkanocy to eg-
zamin pokazowy z pracy zi-
mowej zespołu przez odda-
nie koncertu i przedstawie-
nia. Praca włożona w jed-
no i drugie dała piękne wyni-
ki, to też publiczność zado-
wolona opuszczała salę. W 
tydzień później ta sama im-
preza odbywa się w świetli-
cy przy Prezydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Gro-
dzisku Dolnym. Trzeba za-
znaczyć, że obecnie w miej-
sce zbiorowych gminnych rad 
każda gromada posiada swo-
je Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej. Występ w 
Dolnym utrzymuje się na tym 
samym poziomie co i w sali 

„kina”. Niestety frekwencja 
inna. Ochotnicza Straż Po-
żarna z Dolnego urządza za-
bawę taneczną. Zespół zmu-
szony podśpieszyć i oddać 
salę przed wieczorem. A tym 
czasem nasi grodziszczanie 
przyzwyczajeni i lubią roz-
rywki, ale dopiero wieczorem. 
Lepiej się na przyszłość trzy-
mać zasady, że „dwie sroki 
za ogon się nie łapie” i unikać 
dwu imprez w jednym dniu, 
tym bardziej jednego wieczoru.
1 Maja zaczyna się „świętem 
pracy” zorganizowanym w Le-
żajsku. 5 maja to uroczysto-
ści w Grodzisku, uroczystość 
w parafii – 300-letnia roczni-
ca Ślubów Króla Jana Kazi-
mierza, Święto Straży Pożar-
nych, a zespołowi orkiestry 
w tym dniu wypada jeszcze 
udział w pogrzebie. Następ-
nie w nabożeństwie polowym 
i w końcu odprowadza straże 
pożarne do kwatery orkiestry 
w sali kina. 7 maja postano-
wiono iść złożyć życzenia ów-
czesnemu proboszczowi Sta-
nisławowi Trybusowi, który 
zaczyna się interesować ze-
społem. Z zadowoleniem też 
przyjmuje go u siebie, przyj-
mując za udział w uroczysto-
ści odnowienia Ślubów Króla 
Jana Kazimierza, jak i też za 
pamięć o nim. Na 11 maja Ko-
menda Powiatowa Straży Po-
żarnej zaprasza orkiestrę na 
otwarcie tygodnia strażackie-
go do Leżajska. W dniu tym 
wszyscy punktualnie mają się 
zejść na 6-tą wieczór do wy-
jazdu, lecz czy specjalnie dla-
tego, że położono nacisk na 
punktualność, czy dlatego 
że to sobota i dzień roboczy. 
Jak rzadko okazał się właśnie 
brak tej punktualności. Wy-
jeżdża zespół dopiero o 10-
tej wieczór, wśród wzajem-
nych wymówek i przycinków, 
ale za to w Leżajsku już zgod-
nie oprowadza z muzyką przy 
świetle pochodni straż pożar-
ną po ulicach miasta. Wie-
czorem w dniu 14 maja też 
granie, tym razem w Grodzi-
sku, pod domem naszej „bab-

ci” pani dr Trynieckiej. W tym 
roku z powodu zasłabnięcia i 
choroby solenizantki, życze-
nia składa w jej pokoju tylko 
delegacja. Chcąc utrzymać 
nadal w tradycji dawne ma-
jówki połączone z odwiedzi-
nami któregoś z muzyków po-
stanowiono imprezę tę odbyć 
w dniu 30 maja, co do tego 
gdzie i u kogo będzie niespo-
dzianką. W dniu więc tym po 
obiedzie zbiórka, wymarsz z 
instrumentami i aby było we-
selej z zaoszczędzoną z ja-
kiegoś obchodu beczką piwa  
do…tenorzysty Jasica.
Gospodarz domu nieobecny, 
więc zespół gospodarzy się w 
jego podwórzu po swojemu. 
Ustawia się na fundamentach 
z cegły, deski w podkowę co 
wykonują nasi fachowcy mu-
rarze. W środku stół ze sta-
rej paki, pojazd mechanicz-
ny: taczki celem podwożenia 
gości i tym podobnego sprzę-
tu, a gdy nasz tenorzysta wró-
cił do domu zespół z zajętych 
stanowisk gra mu już marsza. 
A potem wszystko, gościnka, 
wesoła pogawędka i granie 
najróżniejszych utworów tak 
z „marszówek” jak i albumów 
do późnego wieczoru, dopó-
ki widno. Taki też był i kiedyś 
program majówek. Poszcze-
gólne te dni w miesiącu maju 
to jakby sprawozdanie z pra-
cy zewnętrznej zespołu. Dru-
gie takie trzeba by składać z 
pracy wewnętrznej. Obejmo-
wała ona przede wszystkim 
szkolenie młodych muzykan-
tów i próby kółka teatralne-
go, które przygotowują nowy 
występ. Występy te ostatnio 
nie tylko że dają publiczności 
miłą i kulturalną rozrywkę, ale 
są w tym czasie jedynym źró-
dłem dochodu zespołowego. 
Pracują w tym kółku nie tyl-
ko członkowie zespołu, ale i 
żony ich, a ostatnio z poświę-
ceniem dwie siostry – Ludwi-
ka i Janina Szpila z Górnego. 
Z powodu jednak, że kino zaj-
muje wszystkie niedziele, z 
występem na sali kina trzeba 
czekać na okazję. Taką oka-

zją są święta przypadające 
w tygodniu. Najbliższym ta-
kim jest w tym czasie świę-
to „Bożego Ciała”. Ponieważ 
do występu tego przygotowu-
ją się sami wyborowi, wszy-
scy oczekują tego popisu w 
napięciu. Nie zawiódł też nikt 
i sztuka „Panna rekrutem” od-
dana została tak jak po wy-
zwoleniu dotychczas żadna 
inna. W tym czasie znowu 
dwóch naraz z młodej kadry 
zespołowej zmówiło się na 
żeniaczkę. Trudno, wszystko 
idzie swoim kierunkiem. Ze-
spół więc jak zwykle najpierw 
wesoło przyjmuje taką wiado-
mość, a później ochoczo bie-
rze czynny udział w uroczy-
stościach weselnych. Tym ra-
zem żenią się alciści Klin Sta-
nisław i Różycki Jan. Weso-
ło więc jak przy weselach, na 
Różyckiego tym weselej, że 
przy tej okazji podśpieszono 
o dzień, imieniny prezesa Ma-
cha, mówiąc, że najpraktycz-
niej to już takie uroczystości 
wesołe odbywać za jednym 
zamachem. Pod jesień nowe 
zmartwienia dla zespołu. Salę 
orkiestry zaprojektował oby-
watel Dubik jako bibliote-
karz na bibliotekę. Następu-
ją nowe interwencje ze strony 
zespołu. Przecież zespół do-
cenia bibliotekę, członkowie 
też korzystają z niej, ale miej-
sce na bibliotekę i może od-
powiedniejsze może być tuż 
obok, w starej szkole, a orkie-
stra ma obecnie odpowiednie 
i wymagane warunki pracy 
w salach, które zajmuje. Jest 
bezpieczne miejsce na instru-
menty, jak również miejsce na 
szkolenie, a na dodatek orkie-
stra ma prawo do tego domu, 
gdzie włożyła duży wkład pra-
cy i pieniądze. W zespole za-
decydowano krótko – dobrze, 
jeżeli nikomu nie zależy na 
orkiestrze wynosimy się, a 
co dalej będzie nie wiadomo. 
Dopiero w ten sposób posta-
wiona sprawa odniosła sku-
tek i orkiestra nadal pozosta-
je w swych salach. 

ciąg dalszy nastąpi
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