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Przestrzenna i wyposażo-
na w nowoczesny sprzęt na-
głośnieniowy i oświetlenio-
wy sala widowiskowa, ja-
sne klimatyzowane sale ćwi-
czeń, pomieszczenia gospo-
darcze, garderoby dla ze-
społów, pomieszczenia biu-
rowe, magazyny – łącznie 
niemal 700 m2 powierzch-
ni użytkowej. Gmina Gro-
dzisko Dolne doczekała się 
porządnego obiektu kultu-
ry. Jego modernizacja po-
chłonęła ok. 2 mln. zł., z cze-
go ponad 1,5 mln pochodzi 
z funduszy unijnych i Mini-
sterstwa Kultury. 

W sobotę 31 maja odbyło się 
otwarcie siedziby Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dolnym 
po remoncie. W uroczystym 
otwarciu ośrodka z udziałem 
Posła na Sejm RP Zbignie-
wa Rynasiewicza, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury, uczestniczyły wła-
dze wojewódzkie, powiatowe 
i samorządowe, przedstawi-
ciele grodziskiej kultury, wy-
konawcy realizujący inwesty-
cję oraz wielu innych znamie-
nitych gości.
Historia i ludzie spowodowali, 
że budynek w którym się dzi-
siaj znajdujemy, od 85 lat słu-
ży grodziskiej kulturze i oświa-
cie. I choć czasy międzywo-
jenne były trudne, inicjaty-
wa kilku grodziskich inteligen-
tów sprawdziła się i do dzisiaj 
jest rozwijana. Budynek wyre-
montowano z myślą o realizo-

waniu w nim coraz bogatsze-
go wachlarza wydarzeń kul-
turalnych. Ma być technicz-
nym i organizacyjnym wspar-
ciem dla wszelakich przeja-
wów aktywnego życia miesz-
kańców, którzy nie tylko będą 
korzystać z oferty programo-
wej ośrodka, ale również będą 
współuczestniczyć w kreowa-
niu wydarzeń kulturalnych, 
których w naszej gminie nie 
brakuje - tymi słowami Wójt 
Gminy Jacek Chmura rozpo-
czął przemowę witając obec-
nych na otwarciu Ośrodka 
Kultury gości. 
Budynek Ośrodka Kultury 
zmienił się nie tylko od stro-
ny estetycznej, ale przede 
wszystkim funkcjonalnej. W 
ramach zadania uległ grun-
townej rozbudowie i przebudo-
wie, zyskując m.in. dodatkowe 
użytkowe poddasze. Przebu-
dowany został dach, wykona-
no nowe instalacje, przebu-
dowano klatki schodowe. Bu-
dynek został ocieplony, zmia-
nie uległa kolorystyka obiek-
tu. Przy głównym wejściu wy-
konana została pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych. W 
całym obiekcie wykonana zo-
stała klimatyzacja. W sali wi-
dowiskowej wykonany zo-
stał system gwarantujący od-
powiednią akustykę, zamon-
towano profesjonalny system 
nagłośnieniowy i oświetlenio-
wy. W ramach wyposażenia 
zakupiono stoły, krzesła i ga-
bloty wystawiennicze. Powyż-
sze prace sfinansowane zo-

stały ze środków własnych, 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007-
2013 oraz ze środków Ministra 
Kultury. Ich pozyskanie nie by-
łoby możliwe, gdyby nie po-
moc i wsparcie w podejmowa-
nych działaniach przez osoby 
piastujące wysokie stanowi-
ska, a wywodzące się z Gro-
dziska, tj. - ministra Zbigniewa 
Rynasiewicza oraz radnego 
Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Stanisława Bart-
nika, którym wójt Jacek Chmu-
ra gorąco dziękował. 
Wyrazy wdzięczności wójt 
skierował również na ręce pro-
boszcza parafii Grodzisko Dol-
ne – ks. Jana Kucy. To dzię-
ki otwartości i współpracy gmi-
ny i parafii, tak wielkie środki 
trafiły właśnie do Grodziska. 
W uroczystym momencie rów-
noczesnego przecięcia wstę-
gi wójtowi na scenie towarzy-
szyli: minister Zbigniew Ryna-
siewicz, dyrektor WDK w Rze-
szowie Marek Jastrzębski, dy-
rektor Ośrodka Kultury Ka-
tarzyna Mach-Wawrzaszek, 
przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Gdański, sołtys Tadeusz 
Mazurek oraz przedstawicie-
le grodziskiej kultury – Apolo-
nia Kuźniar, Józef Kuras, Jó-
zef Kulpa, Michał Rydzik i Sta-
nisław Czerwonka. 
Po części oficjalnej w bloku 
artystycznym na nowej sce-
nie zaprezentowały się zespo-
ły działające pod patronatem 
Ośrodka Kultury. Chętni mo-
gli udać się też na zwiedzanie 
nowych pomieszczeń.
Swojego zadowolenia z no-
wego obiektu nie kryje dyrek-

tor OK – Katarzyna Mach–   
Wawrzaszek – Nowy obiekt 
cieszy oko i serce. Budynek 
Ośrodka Kultury po remoncie 
zyskał garderobę bezpośred-
nio przy scenie, w której ze-
społy mogą przygotować się 
do występów oraz gardero-
by dla Zespołu „Grodziszczo-
ki” i dla „Turków”. Na podda-
szu, oprócz pomieszczeń biu-
rowych, znajduje się sala prób 
dla Orkiestry Dętej. Z obiek-
tu korzystać mogą osoby nie-
pełnosprawne. Sala widowi-
skowa została zaadaptowana 
pod względem akustycznym, 
a scena wyposażona w profe-
sjonalne nagłośnienie i oświe-
tlenie. Wszystkie te elementy 
już „zdały egzamin” w trakcie 
dni otwartych Ośrodka Kultu-
ry. Nowe meble, jasne klimaty-
zowane pomieszczenia i prze-
stronna klatka schodowa po-
prawiły komfort pracy nie tyl-
ko pracowników ale przede 
wszystkim dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych skupionych w 
zespołach działających pod 
patronatem Ośrodka Kultury. 
Czekając na kolejne sukcesy 
naszych zespołów, składam 
serdeczne podziękowania 
wszystkim animatorom, dzia-
łaczom, twórcom i członkom 
zespołów, którzy pielęgnują i 
rozwijają kulturę Ziemi Grodzi-
skiej tworząc tym samym jej 
dziedzictwo kulturowe. 
W Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym działa kilkanaście 
zespołów m.in nagrodzone 
prestiżową nagrodą im. Oska-
ra Kolberga Zespół Ludowy 
i Kapela „Grodziszczoki, sto-
warzyszenia, swoją siedzibą 
mają też grodziskie „Turki”. 

OŚRODEK NA MIARĘ 
GRODZISKIEJ KULTURY
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W dniu 29 maja br. odbyła się 
XLV sesja Rady Gminy Gro-
dzisko Dolne.

W porządku obrad uwzględnio-
ne zostały bardzo ważne spra-
wy ochrony przeciwpożarowej 
i bezpieczeństwa publicznego. 
Omówili je zaproszeni na se-
sję goście: bryg. dr inż. Bogdan 
Kołcz - Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Leżajsku, przedstawiciele gmin-
nych struktur Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej RP oraz Kierownik 
Posterunku Policji  w Grodzisku 
Dolnym st. asp. Jan Kucło.
Dodatkowo w czasie majowej 
sesji Rada Gminy oceniła dzia-
łalność gminnych jednostek or-
ganizacyjnych tj. Ośrodka Kultu-
ry, Gminnej Biblioteki Publicznej i 
Zespołu ds. Oświaty oraz Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej sp. z o.o. – za rok ubiegły.
Zapoznała się również ze      
stopniem realizacji budżetu gmi-

ny na koniec I kwartału br. oraz 
przyjęła do realizacji następują-
ce uchwały:
1. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Gminy na rok 
bieżący,

2. w sprawie zmiany wielolet-
niego planu finansowego 
Gminy,

3. w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Żo-
łynia na zakup materiałów 
i wyposażenia dla oddzia-
łu przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej  w Zmysłów-
ce,

4. w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Żo-
łynia na realizację zadania 
publicznego.

Z protokołem z przebiegu XLV 
sesji Rady Gminy oraz treścią 
podjętych uchwał można zapo-
znać się na stronie: www.bip.
grodziskodolne.pl.

JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

W Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne przygotowano wnioski 
scaleniowe, na których wła-
ściciele gospodarstw rolnych 
wyrażą chęć objęcia swoich 
gruntów postępowaniem sca-
leniowym. 

W najbliższych dniach sołtysi, 
radni oraz przedstawiciele rad 
sołeckich dostarczą wnioski sca-
leniowe wszystkim właścicie-
lom gruntów położonych na te-
renie wsi Grodzisko Dolne, Cho-
daczów, Laszczyny, Opaleniska, 
Zmysłówka tj. wsi przewidzia-
nych do scalenia. 
Właściciele gruntów, którzy 
mieszkają poza terenem Gmi-
ny Grodzisko Dolne otrzyma-
ją wnioski pocztą. Po podpisa-
niu, wniosek należy odesłać na 
adres Urzędu Gminy. Wniosek 
będzie już wypełniony imien-
nie zgodnie z ewidencją grun-
tów i budynków Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku z poda-
niem miejscowości, powierzchni 
gruntów oraz numerem jednost-
ki rejestrowej. Do wniosku dołą-
czona zostanie opłacona koper-
ta zwrotna. 
Właściciel lub współwłaścicie-
le gruntów (np. małżonkowie) 

mogą otrzymać kilka wniosków 
w zależności od tego w ilu miej-
scowościach gminy posiada-
ją grunty oraz kto jest ich praw-
nym właścicielem. Każdy otrzy-
many wniosek musi być czytel-
nie podpisany przez wszystkich 
współwłaścicieli wyszczególnio-
nych na wniosku. 
W przypadku posiadania współ-
własności np. małżeńskiej, wnio-
sek muszą podpisać oboje ze 
współmałżonków. Wniosku nie 
może podpisać inna osoba niż 
właściciel gruntu (np. brat, oj-
ciec, syn), chyba że posiada od-
powiednie pełnomocnictwo, któ-
rego kopię należy dołączyć do 
wniosku. 
Osoba, która zmieniła nazwisko, 
a nie dokonała jego zmiany w 
Ewidencji Gruntów i Budynków 
w Starostwie Powiatowym w Le-
żajsku, podpisuje się obowiązu-
jącym nazwiskiem. 
W przypadku niewyrażenia zgo-
dy na objęcie swoich gruntów 
postępowaniem scaleniowym, 
wniosek należy podpisać czy-
telnie z adnotacją ,,nie wyrażam 
zgody na objęcie swoich grun-
tów postępowaniem scalenio-
wym”.

ACz

PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE 
DO SCALENIA 
GRUNTÓW 
ROZPOCZĘTE

W miesiącu czerwcu zostaną 
rozstrzygnięte kolejne postę-
powania przetargowe związa-
ne z zadaniami jakie realizuje 
gmina Grodzisko Dolne. 

Postępowania te będą dotyczyły 
zarówno robót remontowych jak 
również usług i dostaw, a miano-
wicie :
• Remont dróg gminnych –    

II etap 
• Dostawa kamienia drogo-

wego – II etap 
• Wykonanie remontu chod-

nika przy drodze powiato-

wej w Grodzisku Dolnym i 
Grodzisku Górnym 

• Wykonanie projektu bu-
dowlanego chodników przy 
drogach powiatowych w 
miejscowości Chodaczów, 
Zmysłówka i Opaleniska

• Wykonanie usługi dowozu 
dzieci do szkół w roku szkol-
nym 2014/2015 

Rozstrzygnięcia w wyżej wymie-
nionych postępowaniach zapad-
ną pod koniec czerwca, a umo-
wy zostaną podpisane na po-
czątku miesiąca lipca.

AT

KOLEJNY ETAP 
PRZETARGÓW
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Już niedługo - 12 lipca ruszy-
my w pierwszym Biegu Gro-
dziskim! Najbardziej liczymy 
na mobilizację i udział osób, 
które nie są sportowcami. 
Przełamanie swoich obaw, 
przypięcie numeru do koszul-
ki i stanięcie na linii startu – bę-
dzie już wielką wygraną i nie-
zapomnianym przeżyciem!

Warto się ruszyć, zadbać o swo-
je zdrowie i zamienić kanapę 
przed telewizorem na stadion 
sportowy. Niech zachętą dla wa-
hających się będą nagrody, które 
rozlosujemy wśród wszystkich, 
którzy ukończą bieg, a będą to 
m. in.: smartfon LG G2 mini, wej-
ściówki do kina w MCK Leżajsk, 
wejściówki do Parku Linowego 
Gioko Park, kupony na bezpłat-
ne usługi kosmetyczne i fryzjer-
skie, voucher na sylwestra, vo-
ucher na kolację oraz bon na tort 
okolicznościowy, torby podróżne, 
plecaki, czapeczki oraz wiele in-
nych. 
Wszystko wskazuje na to, że 
bieg dostarczy również emocji 
sportowych kibicom. Udział za-
powiedziało już kilku czołowych 

biegaczy w Polsce, a pośród 
nich nasi aktualni Mistrzowie 
Podkarpacia juniorów: Łukasz 
Skiba i Dariusz Baj. Rywalizacja 
o pierwsze lokaty powinna być 
zacięta ponieważ na zwycięz-
ców czekają cenne nagrody: 1 
miejsce – 500 zł, 2 miejsce – 300 
zł, 3 miejsce – 200 zł. Ponadto 

najszybsza kobieta otrzyma ta-
blet. Nagrody rzeczowe przewi-
dziane są także dla najszybszej 
strażaczki i najszybszego straża-
ka. Jest więc o co walczyć!
Do biegu zapraszamy również 
dzieci, dla których przygotowali-
śmy specjalne dystanse: 100m 
– przedszkolaki, 400m – kla-

sy 1-3, 800m – klasy 4-6. War-
to zaszczepić ducha sportowe-
go swoim dzieciom, a najlepszy 
efekt uzyskamy, jeśli dziecko po-
biegnie w biegu dla dzieci, a ro-
dzice dadzą przykład w biegu 
głównym!
Prosimy o jak najszybsze do-
starczanie formularzy zgłosze-
niowych, ponieważ dla wszyst-
kich, którzy zapiszą się na 
bieg główny do 26 czerwca 
2014 r zapewnimy okoliczno-
ściowe koszulki! Więcej infor-
macji o biegu na stronie: www.
grodziskodolne.pl w zakładce „I 
Bieg Grodziski”.
Poniżej zamieszczamy druk 
oświadczenia dla niepełnoletnie-
go uczestnika biegu. Osoby peł-
noletnie podpisują oświadczenie 
według odrębnego wzoru, któ-
ry można pobrać ze strony inter-
netowej lub podpisać w dniu bie-
gu. Warunkiem dopuszczenia  
do biegu, jest złożenie oświad-
czenia. 

Grzegorz Potaczała

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE DO 
I BIEGU GRODZISKIEGO

Załącznik nr 2  
do Regulaminu I Biegu Grodziskiego 

 
 

 

 
 
 

 
 

Formularz Zgłoszeniowy 
Imię  

Nazwisko  

Miejscowość  

Data urodzenia  

Rozmiar koszulki 
(dotyczy uczestników biegu głównego) 

 

Trasa biegu  Bieg główny na dystansie 4,5 km 

 Bieg na dystansie 100 m  (przedszkolaki) 

 Bieg na dystansie 400 m  (klasy I – III) 

 Bieg na dystansie 800 m  (klasy IV – VI) 

 
 
 

Część z nagród, które rozlosujemy wśród uczestników biegu
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OSP Grodzisko Dolne z dru-
żyn kobiecych i OSP Grodzi-
sko Dolne Miasto z drużyn mę-
skich - to zawodnicy z najlep-
szymi wynikami, jakie uzyska-
no w trakcie tegorocznych za-
wodów sportowo-pożarni-
czych jednostek OSP w Gmi-
nie Grodzisko Dolne. 

W niedzielę 15 czerwca na sta-
dionie w Grodzisku Górnym 13 
strażackich drużyn, w tym 4 ko-
biece, sprawdzało swój kunszt 
bojowy. Duże zaangażowanie 
poszczególnych zawodników 
spowodowało, że było na kogo 
popatrzeć. 
Zawodnicy biorący udział w za-
wodach zmierzyli się ze sobą w 
konkurencjach sztafeta pożar-
nicza 7 x 50m z przeszkodami 
i ćwiczenie bojowe. Nad prawi-
dłowym przebiegiem zawodów 
i wykonywaniem zadań czuwa-
ła komisja sędziowska z Komen-
dy Powiatowej PSP w Leżajsku, 
której przewodniczył mł. bryg. Ze-
non Kuca. 
Wśród drużyn kobiecych prawie 
wszystkie poprawiły ubiegłorocz-
ne rezultaty, ale zmian na podium 

nie było. Czerwony kolor paznok-
ci przyniósł szczęście dwukrot-
nym mistrzyniom Polski, które po 
raz kolejny nie oddały pierwszego 
miejsca, uzyskując sporą prze-
wagę w obydwu konkurencjach 
(114,52 pkt.). Miejsce drugie wy-
walczyły druhny z OSP Grodzi-
sko Dolne Miasto (131,93 pkt.), 
przed zawodniczkami z Grodzi-
ska Górnego (134,44 pkt.), i Wól-
ki Grodziskiej (139,10 pkt.). 
Sporo emocji dostarczyły dru-
żyny męskie, wśród których nie 
obyło się bez niespodzianek: nie-
kontrolowane poślizgi, oryginal-
ne sposoby pokonywania ścian-
ki, czy karne punkty. O dużym pe-

chu może mówić drużyna OSP z 
Wólki Grodziskiej. O ile w szta-
fecie zawodnicy uzyskali drugi 
czas, to w ćwiczeniu bojowym, 
w skutek popełnionych błędów 
przy budowaniu linii głównej zo-
stali zdyskwalifikowani. 
Formę sprzed roku potwierdzi-
ły za to drużyny z trzech pierw-

szych miejsc, które przypa-
dły analogicznie druhom z OSP 
Grodzisko Dolne Miasto (109,94 
pkt.), jednostce OSP z Lasz-
czyn (113,35 pkt.) i OSP Grodzi-
sko Dolne (117,39 pkt.). Miejsce 
czwarte zajęła OSP Grodzisko 
Górne, piąte OSP Zmysłówka 
((142,09 pkt.), szóste OSP Gro-

RÓWNA FORMA 
STRAŻAKÓW

Oświadczenie rodzica uczestnika biegu

Grodzisko Dolne, 12 lipca 2014 r.

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział w I Biegu Grodziskim mojego dziecka:

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
   Imię i Nazwisko PESEL

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w I Biegu Grodziskim, organizowanym przez Gminę Grodzisko Dolne, które zo-
stały określone w Regulaminie Biegu. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w biegu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora biegu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia działań organizacyjnych. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wize-
runku mojego dziecka do potrzeb sprawozdawczych i promocyjnych Gminy Grodzisko Dolne.

………………….…………………………………………………………….
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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dzisko Nowe (142,91 pkt.), siód-
me OSP Podlesie (148,69 pkt.), 
ósme OSP Chodaczów (192,98 
pkt.). Stawkę zamknęła drużyna 
z Wólki Grodziskiej. Oprócz wy-
stępów drużyn punktowanych w 
zawodach, na płycie stadionu za-
prezentowały się drużyny spe-
cjalne. 
9-osobowy zastęp, któremu prze-
wodził dwuletni Wojtuś, wywołał 
uśmiechy i brawa wśród zgroma-
dzonej publiczności. Swoje umie-
jętności pokazały  także młod-
sze koleżanki naszych „złotek”, 
zawodniczki z OSP Grodzisko 
Dolne. Po uzyskanych czasach 
już widać, że w młodym naryb-
ku drzemie ogromny potencjał. 
Czas pokaże, czy spod ręki tre-
nera Józefa Serafina wyjdą kolej-
ne mistrzynie.

Po oficjalnym ogłoszeniu wy-
ników zawodów przez sędzie-
go głównego, odbyła się uroczy-
stość wręczenia pamiątkowych 
pucharów i dyplomów oraz oko-
licznościowych koszulek. Na za-
kończenie Wójt Gminy Jacek 
Chmura podziękował wszystkim 

drużynom za udział w zawodach 
i przygotowanie formy. 
Strażackie zmagania zakończy-
ła biesiada przy grochówce, którą 
przygotowała OSP z Laszczyn. 
Najlepsze drużyny zaprezentują 
się na zawodach powiatowych, 
które odbędą się 6 lipca br. w Ku-

ryłówce. Prawo startu wywalczy-
ły sobie 3 drużyny żeńskie - Gro-
dzisko Dolne, Grodzisko Dolne 
Miasto i Wólka Grodziska oraz 3 
drużyny męskie- Grodzisko Dol-
ne, Grodzisko Dolne Miasto oraz 
Laszczyny.
    MH

Od 2 do 6 czerwca uczestnicy 
projektu systemowego ,,Czas 
na aktywność w Gminie Gro-
dzisko Dolne’’ wzięli udział w 
grupowych warsztatach ,,Tre-
ning pracy’’.  

Celem warsztatów było m. in. do-
starczenie wiedzy w zakresie ak-
tualnych warunków na lokalnym i 
krajowym rynku pracy, wymagań 
pracodawców z kraju i zagranicy, 
analizie różnych ofert zatrudnienia 

pod względem dopasowania wła-
snych kwalifikacji i umiejętności. 
Ponadto Uczestnicy projektu na-
uczyli się przygotowywać doku-
menty aplikacyjne – CV, list moty-
wacyjny, dowiedzieli się jak nale-
ży kreować własny wizerunek na 

rynku pracy, jak ważne jest pierw-
sze wrażenie, wygląd zewnętrz-
ny i mowa ciała podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej.  
Mamy nadzieję, że zdobyta wie-
dza ułatwi im w przyszłości poru-
szanie się po rynku pracy i doda 
pewności siebie.  Zajęcia obejmo-
wały 40 godzin dydaktycznych. 
Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie w przyszłym roku 
mogą uzyskać niezbędne infor-
macje w siedzibie GOPS w Gro-
dzisku Dolnym bądź pod nume-
rem telefonu 17 242 91 34, 17 
243 61 63.

AG

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W 
GMINIE GRODZISKO DOLNE”
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W Zespole Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym 02.06.2014r. 
miał miejsce „Dzień Robo-
ta”. To sesja naukowo – tech-
niczna będąca jednym z dzia-
łań w projekcie „PWP Euro-
BOT” współfinansowanym 
przez Unię Europejską w  ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Wszyscy zainteresowani roz-
wojem techniki mogli uczestni-
czyć w tym wydarzeniu. Zosta-
ły zaproszone władze lokalne 
i kościelne, uczniowie wszyst-
kich okolicznych szkół, a tak-
że społeczność lokalna. Tego 
dnia przybyli: Ksiądz Proboszcz 
Jan Kuca, Wójt Gminy Grodzi-
sko Dolne Jacek Chmura, Rad-
ny Województwa Podkarpackie-
go Stanisław Bartnik, Sekretarz 
Gminy Grodzisko Dolne Grze-
gorz Potaczała. Z oferty skorzy-
stali również uczniowie szkoły w 
Opaleniskach.
Najważniejszym punktem pro-
gramu był I Międzynarodowy 
Turniej Budowy i Programowa-
nia Robotów EuroBOT 2014. 
Wzięło w nim udział 14 drużyn 
z terenu województwa podkar-
packiego i jedna drużyna z Wę-
gier.  Wyniki turnieju przedsta-
wiają się następująco:
Szkoły średnie i gimnazja:
1. Drużyna „GAK Kecskemet” 
(Węgry), reprezentująca szko-
łę GAK w Kecskemet, druży-
nę przygotował do turnieju Pan   
Gyorgy Krett.
2. Drużyna „Szczęściarze”, re-
prezentująca Gimnazjum im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym, drużynę przygoto-
wał do turnieju Pan Maciej Po-
lański.
3. Drużyna „NO NAME”, repre-
zentująca Zespół Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobre-
go w Leżajsku, drużynę przy-
gotował do turnieju Pan Tomasz   
Długoń.
3. Drużyna „Miszczowie”, repre-
zentująca Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 

Górnym, drużynę przygotował 
do turnieju Pan Maciej Polański.

Szkoły podstawowe:
1. Drużyna „GM Robots”, repre-
zentująca Szkołę Podstawową 
nr 4 im. Stefana Żeromskiego 
w Jarosławiu, drużynę do turnie-
ju przygotowali - Pani Grażyna 
Hajduk i Pan Grzegorz Mazur.
2. Drużyna „OPCJA 1”, repre-
zentująca Szkołę Podstawową 

nr 7 w Jarosławiu, drużynę przy-
gotowała do turnieju Pani Anna 
Zielińska.
3. Drużyna „Robo men”, repre-
zentująca Szkołę Podstawową 
w Hucisku, drużynę przygotował 
do turnieju Pan Janusz Kuszpa.
Oprócz zmagań miłośników ro-
botyki odbywała się prezentacja 
robotów oraz warsztaty. Ucznio-
wie z Opalenisk mieli możliwość 
zbudować swojego pierwszego 

robota.
Opinie uczestników turnieju, ale 
także widzów potwierdzają zain-
teresowanie robotyką i potrzebę 
organizowania takich spotkań 
poświęconych rozwojowi techni-
ki. Warto wspomnieć o pochleb-
nych słowach przybyłych gości. 
Wszyscy podkreślali wagę tego 
wydarzenia i wskazywali na po-
zytywne efekty podjętych przez 
szkołę działań w stronę robo-
tyki. Najważniejszą informacją 
tego dnia jest jednak zapewnie-
nie Wójta Jacka Chmury o stwo-
rzeniu w szkole Regionalnego  
Centrum Robotyki.
Na koniec składamy podzięko-
wania instytucjom, które wsparły 
wydarzenie o nazwie „Dzień Ro-
bota” w naszej szkole:
• Firmie RoboCamp z Gdańska 
za ufundowanie główniej nagro-
dy dla szkoły w kategorii „szkoły 
podstawowe” - rocznego dostę-
pu do wybranego pakietu ćwi-
czeń z robotyki dla 7 stanowisk 
i nauczyciela. Wartość pakietu to 
2200 zł.
• Gminie Grodzisko Dolne za 
wsparcie i ufundowanie nagród 
dla uczestników turnieju
• Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Podkarpackiego 
za objęcie patronatem „Dnia Ro-
bota” i ufundowanie nagród dla 
uczestników turnieju.
• Firmie KUKA Roboter CEE 
GmbH za wsparcie „Dnia Robo-
ta” nagrodami dla uczestników.

Koordynator Projektu 
PWP EuroBOT

Monika Fila

„DZIEŃ ROBOTA”W GÓRNYM
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Nie pozostawaj sam z problema-
mi! Pozwól sobie pomóc!
Pierwszym krokiem do przerwa-
nia przemocy jest przełamanie 
milczenia!

Przemoc w rodzinie to jednorazo-
we albo powtarzające się umyśl-
ne działanie lub zaniechanie naru-
szające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, a także innych 
osób wspólnie zamieszkujących 
lub gospodarujących, w szczegól-
ności narażające te osoby na nie-
bezpieczeństwo utraty życia, zdro-
wia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotknię-
tych przemocą.
Ofiarami przemocy w rodzinie 
mogą być współmałżonkowie – 
partnerzy w związkach nieformal-
nych – dzieci – osoby starsze – 
osoby niepełnosprawne.

PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania prze-
mocy i krzywdzenia swoich bliskich. 
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 
jest ofiarą przemocy ze strony oso-
by najbliższej, nie wstydź się pro-
sić o pomoc. Prawo stoi po Twojej 
stronie!
Sprawca przemocy wobec bliskich, 
gdy czuje się bezkarny, prawdopo-
dobnie nie zmieni się, będzie dalej 
stosował przemoc, bez względu na 
składane obietnice; następnym ra-
zem może być znacznie gorzej. Je-
żeli jednak zaufasz jego deklara-
cjom o zmianie zachowania wobec 
Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz 
się wycofać, pamiętaj, że złożone 
przez Ciebie dotychczas zezna-
nia nie będą mogły być wykorzy-
stane przez prawne instytucje dzia-
łające po to, aby Ci pomóc. Dlate-
go zanim podejmiesz taką decyzję, 
zastanów się i skonsultuj ją z psy-
chologiem, terapeutą lub inną oso-
bą pomagającą ofiarom przemocy 
w rodzinie.
Zahamowanie przemocy w rodzi-
nie jest możliwe – możesz z nią 
walczyć i uzyskać pomoc dla siebie 
i swoich najbliższych. Poniżej poda-
jemy Ci nazwy instytucji i organiza-
cji z których pomocy możesz sko-
rzystać i się do nich zwrócić:
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Grodzisku Dolnym-      

pomoże Ci w sprawach socjal-
nych, bytowych lub udzieli informa-
cji na temat instytucji lokalnie dzia-
łających w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. 37-306 
Grodzisko Dolne 134 , tel. 17 242 
91 34.
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Grodzisku Dolnym- jeżeli prze-
mocy w Twoim domu towarzyszy 
picie alkoholu, możesz zwrócić się 
do nich z wnioskiem o skierowa-
nie sprawcy przemocy na lecze-
nie odwykowe lub uzyskać inną po-
moc związaną z nadużywaniem 
przez niego alkoholu i narkotyków.              
- 37-306 Grodzisko Dolne 125, tel. 
17 243 60 03.
Rewir dzielnicowych w Grodzi-
sku Dolnym – możesz tam zło-
żyć zawiadomienie o przestęp-
stwie znęcania się popełnionym na 
Twoją szkodę lub na szkodę Two-
ich bliskich i poprosić o udzielenie 
podstawowej informacji prawnej. 
37-306 Grodzisko Dolne 280, tel. 
17 243 60 07, 17 240 63 71.
Poradnia Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia w Leżajsku – 
poradnia oferuje bezpłatne spotka-
nia terapeutyczne dla osób, któ-
re przeżywają trudności związane 
z używaniem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych. Po-
maga również w rozwiązywaniu 
codziennych problemów wynikają-
cych z nadużywania środków uza-
leżniających przez bliskich. 37-300 
Leżajsk ul. Leśna 22, tel. 17 240 49 
42.
Sąd Rejonowy Wydział Rodzin-
ny i Nieletnich w Leżajsku – mo-
żesz tam złożyć pozew w spra-
wach rodzinnych, wniosek doty-
czący spraw opiekuńczych Twoich 
dzieci, wniosek o alimenty. 37-300 
Leżajsk, ul. Mickiewicza 51, tel. 17 
240 53 00.

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku 
– możesz tam złożyć zawiadomie-
nie o stosowaniu wobec Ciebie lub 
Twojej rodziny przemocy domowej 
lub wniosek o zobowiązanie do le-
czenia odwykowego osoby uzależ-
nionej od alkoholu. 37-300 Leżajsk 
ul. Mickiewicza 47, tel. 17 242 03 
03, 17 240 53 60.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
przy Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Leżajsku – ofe-
ruje pomoc w formie telefonu zaufa-
nia lub bezpośredniego kontaktu w 
siedzibie Ośrodka (rozmowa, pora-
da, itp.). Pomocą służą:
• Psycholog – w godz. pracy 
PCPR, tj. od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.30 – 15.30,
• Instruktor profilaktyki uzależnień 
– wtorek w godz. 15.30 – 17.00,
• Specjalista psychoterapii uza-
leżnień – środa w godz. 13.00 – 
14.30,
• Psycholog – poniedziałek, czwar-
tek i piątek w godz. 15.30 – 17.00,
• Radca prawny – w terminach 
uzgodnionych z klientem Ośrod-
ka. 37-300 Leżajsk ul. M. Cu-
rie-Skłodowskiej 8, tel. 17 242 13 
00. Powiatowy telefon zaufania                   

17 242 13 00.
Specjalistyczny Ośrodek Wspar-
cia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie w Nowej Sarzynie – oferuje po-
moc medyczną, psychologiczną, 
pedagogiczną, prawną i socjal-
ną. W Ośrodku możesz się schro-
nić przed sprawcą przemocy i za-
mieszkać nawet 6 m-cy. 37-310 
Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 
3, telefon czynny całą dobę 17 241 
38 13.
W każdą ostatnią środę miesią-
ca możesz skorzystać również z 
pomocy psychologa i terapeuty 
leczenia uzależnień którzy pełnią 
dyżur w Urzędzie Gminy w Gro-
dzisku Dolnym w godz. od 16.00 
do 18.00 w pokoju nr 7.
Możesz zadzwonić również pod 
numery telefonów:
• ,,NIEBIESKA LINIA’’ Ogólnopol-
skie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie tel. 801 12 00 02 
(płatny pierwszy impuls, linia czyn-
na od poniedziałku do soboty w 
godzinach 8.00 – 22.00, w nie-
dzielę i święta w godzinach 8.00 
do 16.00), dyżur prawny tel. (22) 
666 28 50 (linia płatna, czynna w 
poniedziałek i wtorek w godzinach 
17.00 – 21.00)
• Policyjny telefon zaufania tel. 800 
120 226 (linia bezpłatna przy połą-
czeniu z telefonów stacjonarnych, 
czynna codziennie w godzinach 
od 9.30 – 15.30, od godz. 15.30 do 
9.30 włączony jest automat)

Na skutek wszczęcia procedury 
„Niebieskie Karty” informacja doty-
cząca Twojej sytuacji rodzinnej zo-
stanie przekazana przewodniczą-
cemu Zespołu interdyscyplinarne-
go, który podejmie dalsze działania.

Zespół Interdyscyplinarny
 w Gminie Grodzisko Dolne

PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE!

POMÓŻ ZNALEŹĆ SPRAWCĘ

W związku z zaistniałą ostatnio sytuacją Koło 
łowieckie „Wydra” w Dębnie prosi o udziele-
nie informacji na temat sprawcy uszkodzenia 
nowo wybudowanych 3 ambon myśliwskich w 
miejscowości Wólka Grodziska. Zdarzenie mia-
ło miejsce w dniu 11 czerwca br., w godzinach 
wieczorowych.

Za udzielenie pomocnych informacji w tej spra-
wie, Koło zobowiązuje się przekazać nagrodę 
pieniężną w kwocie 500 zł.

Osoba do kontaktu: Andrzej Rzeczyca, tel. 782 
605 740



10 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2014

- AKTUALNOŚCI - 

W ramach tegorocznych ob-
chodów Dnia Samorządu Te-
rytorialnego, Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych po raz kolej-
ny przyznało nagrody dla naj-
zdolniejszej młodzieży z Pod-
karpacia.

Każdy samorząd z terenu swojej 
gminy spośród szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, a samo-
rząd powiatowy spośród szkół 

ponadgimnazjalnych, wybierał 
jednego ucznia z najlepszymi 
wynikami w nauce. Po zebraniu 
wszystkich zgłoszeń Konwent 
Wójtów do nagrody wytypował 
jedną osobę z całego powiatu.
Wśród tegorocznych laureatów 
do nagrody z ramienia powia-
tu leżajskiego wskazany został 
Mateusz Joniec z Gimnazjum 
im. prof. Franciszka Leji. Mate-
usz nagrodę odebrał z rąk Mar-
szałka Województwa Podkar-

packiego, Władysława Ortyla.
Mateusz Joniec, uczeń 2 klasy 
gimnazjum, jest niezwykle pra-
cowitą i zdolną osobą. Osiąga 
bardzo dobre i celujące wyniki w 
nauce oraz bierze udział w wielu 
konkursach przedmiotowych na 
szczeblu powiatowym i ogólno-
polskim.
Od 2011 roku uczestniczy w ze-
spole konstruującym autono-
miczne mobilne roboty i repre-
zentuje szkołę w eliminacjach 

krajowych ogólnoświatowego 
turnieju First Lego League w la-
tach:
• 2011 – „Food Factor” w 

Warszawie
• 2012 – „Senior Solutions” w 

Warszawie
• 2013 „Natures Fury” w Ko-

szycach na Słowacji (druży-
na której był kapitanem za-
jęła 3 miejsce)

• 2013 na turnieju Open Lego 
Sumo w Kecskemet na 
Węgrzech zajął 6 miejsce

• 2014 jako kapitan, popro-
wadził drużynę do zwy-
cięstwa w Ogólnopolskim 
Turnieju Budowy Robotów 
TopBOT w Gdańsku, co 
umożliwiło start w świato-
wych finałach turnieju Bot-
Ball w Los Angeles. 

Naszemu młodemu zdolne-
mu gimnazjaliście gratulujemy 
i mamy nadzieję, że przyznana 
nagroda zmotywuje Mateusza 
do dalszej pracy i kolejnych suk-
cesów.

MH

GIMNAZJALISTA Z GRODZISKA GÓRNEGO 
NAJZDOLNIEJSZYM UCZNIEM POWIATU 
LEŻAJSKIEGO

 

 

GMINNA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 
O Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne 

 

Animatorzy kompleksów sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Grodzisku Górnym i 
Grodzisku Dolnym prowadzą nabór do I-ej edycji Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej pod nazwą: 
Gminna Amatorska Liga Piłki Nożnej. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne. 
W ramach turnieju utworzone zostaną 2 ligi: seniorska (pow. 18 lat) i juniorska (do 18 lat). 
Mecze seniorów rozgrywane będą na Orliku w Grodzisku Górnym, a juniorów na Orliku w 
Grodzisku Dolnym. 
Wszelkie informacje co do uczestnictwa w turnieju dostępne są u animatorów Orlików. 
Niezbędne dokumenty tj: regulamin, lista zgłoszeniowa, oświadczenie o stanie zdrowia, można 
pobrać ze strony Gminy Grodzisko Dolne: www.grodziskodolne.pl Termin zgłoszeń upływa 
w dniu 30 czerwca 2014r.  

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim tym, którzy 
swoją modlitwą, 
dobrym słowem i ofiarą 
wspierali ŚP. ANIĘ BAJ 
w trakcie walki z chorobą 
oraz uczestniczyli 
w jej ostatniej drodze 
serdeczne BÓG ZAPŁAĆ 
składa RODZINA
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Dnia 1 czerwca 2014r. Szkolne 
Koło Caritas działające przy 
Zespole Szkół w Grodzisku 
Dolnym wraz z Ośrodkiem 
Kultury zorganizowało Piknik 
Rodzinny. 

Pomimo niepewnej pogody, 
wielu mieszkańców Grodziska i 
okolic postanowiło ten szczegól-
ny dzień spędzić właśnie z nami. 
Mieli oni okazję oglądnąć wystę-
py dzieci i młodzieży. Wykonaw-
cy włożyli wiele pracy w to, aby 

jak najlepiej pokazać się przed 
publicznością. Wśród występu-
jących znaleźli się podopieczni 
ORW w Laszczynach, grupy ta-
neczne działające przy Ośrod-
ku Kultury, a także społeczność 
szkolna z Grodziska Dolnego. 
W trakcie występów można było 
zakupić napoje, przekąski z gril-
la, a przede wszystkim upieczo-
ne przez mamy pyszne ciasta, 
które rozeszły się bardzo szyb-
ko. Organizowane były także po-
tyczki sportowe dla dzieci i mło-

dzieży. Uczniowie bardzo licznie 
i z wielkim zapałem wzięli w nich 
udział. Zabawy przyniosły wiele 
radości, rozwijały ducha współ-
pracy z drużyną, uczyły zdrowej 
rywalizacji. Wszystkim uczestni-
kom zostały przyznane skromne 
nagrody. 
Zawody przebiegały pod czuj-
nym okiem nauczycieli wycho-
wania fizycznego, którzy wymy-
ślili ciekawe konkurencje. Skła-
damy więc wielkie podziękowa-
nia za ich wkład w organizację 
pikniku. Pragniemy także podzię-
kować młodzieży oraz członkom 
Szkolnego Koła Caritas. Oczy-
wiście nie możemy zapomnieć 

o sponsorach, którzy pozytyw-
nie odpowiedzieli na nasze proś-
by i wspomogli nas w organizo-
wanym przedsięwzięciu, szcze-
gólnie firmie GS Samopomoc 
Chłopska w Grodzisku Dolnym 
i panu prezesowi Eugeniuszowi 
Misiowi za ogromne zaangażo-
wanie i wsparcie naszej inicjaty-
wy. Ponadto pragniemy podzię-
kować naszym nauczycielom, 
za ufundowanie wielu fantów na 
loterię, pani Aldonie Bocek- Tel-
ka, która przekazała liczne upo-
minki na wspomniany wcześniej 
cel, producentowi słodyczy z fir-
my Argo w Łańcucie, panu Wal-
demarowi Burkowi - prezesowi 
Delikatesów Centrum, państwu 
Chmieleckim właścicielom firmy 
PRĄDEX. Nie sposób nie doce-
nić również zaangażowania pani 
Katarzyny Mach - Wawrzaszek, 
dyrektorki OK w Grodzisku Dol-
nym, która prowadziła część ar-
tystyczną. Szczególne wyra-
zy podziękowania składamy na 
ręce pani dyrektor Haliny Gdań-
skiej i opiekuna naszego Koła 
Caritas pana Waldemara Deca, 
którzy nadzorowali naszą pracę, 
czynnie w niej pomagając. 

Pieniądze, które udało się zebrać 
podczas pikniku, zostały przeka-
zane na dofinansowanie wycie-
czek dla uczniów naszej szko-
ły znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, a także na po-
trzeby Szkolnego Koła Caritas. 
Pierwszy Piknik Rodzinny mo-
żemy uznać za bardzo udany. 
Mamy nadzieję, że wszyscy, któ-
rzy brali w nim udział, spędzili 
miło i przyjemnie czas z rodziną.

Wiktoria Czerwonka

ZABAWA PRZYJEMNA 
I POŻYTECZNA
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1 czerwca 2014r. w Wólce Gro-
dziskiej odbył się Wiosenny 
Piknik z okazji DNIA RODZINY 
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Wólka 
Grodziska, Społeczną Szko-
łę Podstawową i Radę Rodzi-
ców.

Piknik powitaniem przybyłych go-
ści, mieszkańców i dzieci    rozpo-
częły pani dyrektor SSP Barbara 
Szczęch oraz Prezes Stowarzy-
szenia Pani Agnieszka Grzywna. 
W dalszej części wystąpili ucznio-
wie SSP z Wólki Grodziskiej, ka-
pela FOLK-BAND z Łętowni oraz 
grupa     teatralna „Improwizacja” 
w spektaklu „Królowa Śniegu”.
Dla miłośników wędkarstwa zor-
ganizowane zostały zawody 
wędkarskie, w których I miejsce 
zajął Łukasz Grzywna, II miej-
sce Szymon Śmiałek oraz Piotr 
Chmura, III miejsce Kamil Socha, 
IV miejsce Marcin Wojnar, V miej-
sce Przemysław Dąbek. Wszy-
scy uczestnicy zawodów otrzy-
mali nagrody rzeczowe.
Piknik rodzinny zgromadził na 
wspólnej zabawie całe rodziny 

wielopokoleniowe, był czasem 
relaksu dla dzieci i rodziców. Nie-
zastąpionymi atrakcjami dla naj-
młodszych okazały się dmucha-
na zjeżdżalnia i trampolina. Nad 
dobrym samopoczuciem czuwali 
rodzice, którzy przygotowali mnó-
stwo pyszności. Wśród nich zna-
lazły się paczki ze słodkościami 
dla dzieci, kiełbaski, hamburgery, 
zapiekanki, frytki, słodkie domo-
we wypieki, sałatka owocowa. 
Każdy mógł więc znaleźć coś dla 
siebie. 

A. Grzywna

PIKNIKOWO I RODZINNIE 
W WÓLCE Pragniemy bardzo serdecznie podziękować darczyńcom, którzy po raz kolejny 

nas wsparli. Wśród nich znaleźli się: Gmina Grodzisko Dolne, Starostwo Powiato-
we w Leżajsku, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszo-
wie, Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej-Andrzej Chmura, Podkarpacka Izba Rol-
nicza w Boguchwale, Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych Grodzisko Dolne, 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisko Dolne, Sklep wędkarski w Leżaj-
sku-Jerzy Sienkiewicz, York” – Sylwia i Mariusz Rychlik, Biuro Ubezpieczeń „PRO-
KER” Edward Łuszczak, Alina i Stanisław Burda, Delikatesy Centrum- Waldemar 
Burek, Salon kosmetyczny „Lejdis” w Grodzisku Dolnym- Agnieszka Stępień, Dru-
karnia „EMKa” w Leżajsku- Mirosław Kłosowski, Sklep „Arcus Soft” w Leżajsku- 
Adam Czerwonka, Skok Stefczyka w Leżajsku, Księgarnia „Eurydyka” FHU w Le-
żajsku-Regina Żołynia, Zakład fotograficzny Foto Kulpa w Leżajsku, Kwiaciarnia 
Grodzisko Dolne, „Gioko Park” w Grodzisku Dolnym-Dariusz Kulpa, Dorota Kara-
kuła, Szkółka Roślin i Krzewów Ozdobnych- Magdalena i Wiesław Dąbek, Jerzy 
Murdzia- JAMFOT zakład Fotograficzny Kodak Express, Ewelina Mieleszko- te-
lefony komórkowe, Firma Agram, Tomasz Gronowicz-sklep, Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za wspólne spędzony czas i zapraszamy na kolejny piknik już je-

sienią.

Już po raz kolejny  w nie-
dzielę 25 maja 2014r. węd-
karze stanęli w szranki o 
Puchar Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne.

Tradycyjnie, zawody odby-
ły się nad zbiornikiem wod-
nym „Czyste” w Grodzisku 
Dolnym, a ich organizato-
rem, wzorem ubiegłych lat, 
było Koło Wędkarskie nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym. 
W zawodach wystartowało 
16 wędkarzy. Połów odbywał 
się metodą dowolną na dwie 
wędki  z wyłączeniem spin-
ningu. Po cztero-godzinnej 
rywalizacji zwycięzcami oka-
zali się:

• I miejsce – Zbigniew 
Gdański

• II miejsce – Marek Chmiel
• III miejsce – Tomasz 

Paszko
• III miejsce – Mateusz Ba-

naś 
Zawody zaszczycił swoją 
obecnością i wręczył  zwy-
cięzcom Puchary i drobne ga-
dżety Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne, p. Jacek Chmura, po 
czym odbyło się wspólne pie-
czenie kiełbasy.

Zarząd Koła Wędkarskiego 
nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym składa podziękowa-
nie za ufundowanie nagród 
dla zwycięzców zawodów.

AS

POŁOWY O PUCHAR 
WÓJTA GMINY
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Mamo! Tato! 
Chodźcie z nami!
Damy Wam - łąkę.

Z kwiatami, ze skowronkiem, 
ze słonkiem.

Do wąchania, słuchania,
 patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy 

na niebie,
nawet gdy się 

kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się 

do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz! 

Słowami tego wiersza rozpo-
częła się w dniu 5 czerwca 
br. część artystyczna z oka-
zji Dnia Rodziny, w której 
uczestniczyli rodzice dzieci 
uczęszczających na zajęcia 
w Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym. 
Na początku Grupa Teatral-
na „Improwizacja” z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym 
przedstawiła „Bajkę o dwóch 
królestwach”. Następnie 
dzieci z młodszej grupy ta-
necznej „Krasnoludki” za-
tańczyły tańce: „Chodźcie 

wszyscy tu do koła”, „Oj lata-
ła sroczka”, „Siedzi ptaszek”, 
„Jadą dzieci” oraz „Polecz-
kę”. Później w tańcach la-
sowiackich wystąpił Zespół 
„Małe Grodziszczoki” pre-
zentując kolejno: piosenkę i 
taniec „Laboga dziewczyny”, 
„Łowiczanka”, „Kołomajki” 
oraz „Polkę Wisielok”. Dzie-
ci zatańczyły również w ryt-
mach disco „Wyginam śmia-
ło ciało” oraz taniec z pałecz-
kami, zaś najstarsza grupa 
taneczna „Bad Angels” za-
prezentowała się w tańcach 

„Gangnam Style” i „Biegnij 
po show”.
Na scenie wystąpiły również 
dwie grupy wokalne. W wy-
konaniu młodszej usłyszeli-
śmy piosenki pt. „Alleluja” i 
„Przyjaciel od zaraz”. Star-
sza grupa wokalna zaśpie-
wała wzruszające „Do Cie-
bie Mamo” oraz „Płonie sto-
doła”.
Rodzice oprócz podziwia-
nia swoich pociech mogli po-
częstować się słodkościami, 
a także zatańczyć ze swymi 
dziećmi, co sprawiło im wie-
le radości. 

OK

- AKTUALNOŚCI - 

DZIEŃ 
RODZINY

W dniu 29. 05 .2014 r. w sali wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury 
w Chałupkach Dębniańskich 
odbyła się uroczystość zwią-
zana ze świętowaniem z oka-
zji „Dnia Matki”.

Powyższa impreza poprzedzo-
na była warsztatami rękodzieła 
artystycznego. Każde z uczest-
niczących dzieci miało za za-
danie wykonać piękną broszkę 
z filcu i koralików jako miły upo-
minek dla swojej mamy. W przy-
gotowaniu słodkiego deseru dla 
mam i zaproszonych gości z 
pomocą pośpieszyły członkinie 
KGW z Chałupek Dębniańskich. 
W przygotowanym specjalnie 
na tą okazję programie arty-
stycznym wystąpiły dzieci kl. III 

śpiewając piosenki i deklamu-
jąc piękne wiersze z życzeniami 
dla mam. Koncertowo zagrał też 
zespół gitarowy CANTA RHEI,  
a zaśpiewał zespół śpiewaczy 
„Chałupczanie”. 
Swą obecnością zaszczycił 
obecnych Wójt Gminy Leżajsk 
Krzysztof Sobejko oraz dyrek-
tor GOK w Giedlarowej Marek 
Krauz. 
Powyższe zadanie zrealizowa-
ne zostało w ramach projek-
tu  „KULTURALNO-TEATRAL-
NIE, SMACZNIE, ZDROWO, 
NATURALNIE” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Chałupki Dębniańskie i Gro-
dzisko Nowe w ramach zada-
nia publicznego Gminy Leżajsk 
„Przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym”.
 

KW

SŁODKOŚCI 
DLA MAM
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W niedzielny poranek 
1-go czerwca na zbior-
niku wodnym „Czyste”-                         
łowisku Koła Wędkarskie-
go „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym, odbyły się zawo-
dy wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży szkolnej zor-
ganizowane z okazji Dnia 
Dziecka. Rywalizację mło-
dych adeptów wędkarstwa 
przygotowało koło węd-
karskie z Grodziska Dol-
nego.

Na miejscu zbiórki o godzi-
nie 8.30 stawiło się 69 mło-
dych wędkarzy wraz z opie-
kunami. Trzeba przyznać, 
że wędkarstwo wpaja się w 
wielu rodzinach od małego, 
ponieważ najmłodsi zawod-
nicy mieli po 5 lat.
Po omówieniu regulaminu 
zawodów i podzieleniu na 
dwie grupy wiekowe wszy-
scy udali się na swoje sta-
nowiska. Sygnałem sędzie-
go głównego rozpoczęły się 
wędkarskie zmagania i trwa-
ły do godziny 12.00. Pogo-
da sprzyjała młodym węd-
karzom, mimo dosyć silnego 
wiatru. Po trzygodzinnych 
zmaganiach, podczas waże-
nia ryb okazało się, że naj-
lepszymi wędkarzami tego 
dnia byli:

w kategorii szkół 
podstawowych i młodsi:
1. Tomasz Chmielecki,
2. Paweł Nowak,
3. Jakub Olechowski,
4. Bartłomiej  Skiba,
5. Przemysław Krajewski.

w kategorii szkół 
gimnazjalnych:
1. Patryk Waś,
2. Paweł Halasa,
3. Dawid Czenczek,
4. Wojciech Jucha,
5. Kamil Olechowski.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali w trakcie zawodów 
drobny poczęstunek w po-
staci: soczków, lodów, wa-
felków, drożdżówek a na za-
kończenie pieczoną kiełba-
skę. Ponadto każdy uczest-
nik, mimo że nie złowił żad-
nej ryby, otrzymał nagrodę. 

Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy w postaci: wędek, koło-
wrotków, siatek na ryby, ple-
caków, krzesełek, koszulek, 
polarów itp.
Po zakończeniu zawodów, 
jak co roku, przeprowadzo-
ny został konkurs ekologicz-
ny w trzech kategoriach wie-
kowych, w którym wystarto-
wało 57 zawodników. 

W kategorii szkół podstawo-
wych klas I-III zwyciężyli:
1. Kacper Cebula,
2. Julia Wraga,
3. Kacper Chmura, Jakub 
Kołcz. 

W kategorii szkół podstawo-
wych klas IV – VI zwyciężyli:
1. Miłosz Pelc,
2. Mateusz Nykiel, Aneta 
Bęben, Bartłomiej Bosak 

W kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Dawid Czenczek,
2. Kamil Bartnik, Kamil Ole-

chowski,
4. Kamil Kulpa. 

Zwycięzcy otrzymali ency-
klopedie oraz piękne książ-
ki ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Leżajsku.
Zarząd Koła PZW Nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym w imieniu własnym 
i dzieci, składa serdecz-
ne podziękowania sponso-
rom, dzięki którym wszyscy 
uczestnicy otrzymali cenne 
nagrody. A sponsorami byli: 
Urząd Gminy Grodzisko Dol-
ne, Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku, Bank Spółdzielczy 
w Leżajsku, Zbigniew Gdań-
ski - firma PRODMAL, Sklep 
Wędkarski Pana Sienkiewi-
cza w Leżajsku, GS Grodzi-
sko Dolne, Delikatesy CEN-
TRUM w Grodzisku Dolnym 
Koło PZW nr 37 „Pstrąg” w 
Grodzisku Dolnym.

AS

DZIECI WĘDKOWAŁY Z 
OKAZJI SWEGO ŚWIĘTA

Rusza Ogólnopolska Kar-
ta Dużej Rodziny. Od 16 
czerwca br. w Urzędzie 
Gminy można składać 
wnioski o przyznanie Kar-
ty.  Pierwsze z nich będą 
wydawane już w lipcu. 

Ogólnopolska Karta Du-
żej Rodziny to system zni-
żek i dodatkowych upraw-
nień przysługującym rodzi-
nom z co najmniej trojgiem 

dzieci, niezależnie od do-
chodu. Rodziny wielodziet-
ne będą mogły liczyć na tań-
sze przejazdy komunikacją 
publiczną, bilety na wyda-
rzenia kulturalne, wystawy 
czy do muzeów.  Wkrótce 
pełną listę podmiotów, które 
przyłączyły się do programu 
będzie można znaleźć na 
stronie www.rodzina.gov.pl. 
Wszystkie miejsca oferujące 
zniżki będą opatrzone logo 

„Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.
Karta Dużej Rodziny przy-
znawana jest bezpłatnie 
każdemu członkowi rodzi-
ny, także rodzinom zastęp-
czym i rodzinnym domom 
dziecka. Rodzicom kar-
ta wydawana jest dożywot-
nio, dzieciom do ukończe-
nia 18 lat lub do ukończe-
nia nauki, maksymalnie do 
25 roku życia. Osoby niepeł-
nosprawne otrzymają kartę 
na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Kar-
tę przyznaje wójt właściwy 

ze względu na miejsce za-
mieszkania rodziny. Składa-
jąc wniosek trzeba będzie 
okazać oryginały lub odpi-
sy dokumentów potwierdza-
jących stanowienie rodziny 
wielodzietnej.

Grzegorz Potaczała

OGÓLNOPOLSKA KARTA 
DUŻEJ RODZINY
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Kolejnymi gośćmi, któ-
rzy odwiedzili Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Gro-
dzisku Dolnym w ramach 
akcji „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, były panie 
kosmetyczki - mama Ani 
i Julki naszych czytelni-
czek, Agnieszka Stępień i 
Pani Żaneta Garbacz.

Pani Agnieszka wyjaśniła 
dzieciom na czym polega jej 
zawód, opowiedziała o hi-
gienie twarzy, paznokci, któ-
rych nie należy obgryzać, o 
potrzebie dbania o zdrowie i 
wygląd zewnętrzny.

Nasz gość zaprezentował 
także dzieciom różne ko-

smetyki: lakiery, tusze, kred-
ki. Każde dziecko skorzysta-

ło z usług kosmetyczki, np. 
malowania paznokci u rąk, 
ozdabiania buzi wyczarowu-
jąc na niej kotka, spiderma-
na, pieska lub motylka. Na 
zakończenie czytania wszy-
scy zrobili wspólne zdjęcie.
Spotkanie z kosmetyczką 
cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem zarówno 
dziewczynek, jak i chłopców.
Dyrekcja i bibliotekarze 
serdecznie dziękują pani 
Agnieszce Stępień za in-
teresujący i przekonujący 
przekaz. Gościom dzięku-
jemy za poświęcony czas i 
słodkości dla dzieci, a Ro-
dzicom za przybycie z dzieć-
mi do biblioteki.

HL

W BIBLIOTECE JAK W SALONIE 
URODY

Czytanie dzieciom bajek 
rozbudza w nich cieka-
wość świata, uczy myśle-
nia i poszerza ogólną wie-
dzę. A kto lepiej może opo-
wiadać o książkach jak nie 
osoba zajmująca się ich 
rozpowszechnianiem?

Dnia 05.06.2014 r. bibliote-
kę odwiedził przedstawiciel 
handlowy, pan Daniel Strzę-
pek, reprezentujący Hurtow-
nie Książek EDYP.
Gość przedstawił  filmik jak 
powstaje książka, kto czu-
wa nad tym, aby dotarła ona  
do czytelnika. Dzieci  z uwa-

gą słuchały czytanych przez 
niego bajek i wierszy oraz 
rozwiązywały zagadki.
Wcielały się w rolę biblio-
tekarzy i same dokonywa-
ły wyboru książek, które po-
winny znaleźć się w bibliote-
ce. Nadmienię, że bibliote-
ka zakupiła wybrane przez 
nie książki. Na pożegnanie 
dzieci otrzymały od przed-
stawiciela  słodką niespo-
dziankę.
Informujemy, że na okres 
wakacyjny zawieszamy spo-
tkania z małymi czytelni-
kami, a wszystkim milusiń-
skim odwiedzającym naszą 

bibliotekę życzymy udane-
go wypoczynku i zaprasza-
my po wakacjach...do no-
wej siedziby biblioteki, któ-

ra mieścić się będzie na sta-
dionie w Grodzisku Górnym.

HL

BO KSIĄŻKI 
SĄ FAJNE...
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WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
Przed nami wakacje. Dla wielu okres urlopów i wypoczynku to 
doskonały czas by nadrobić czytelnicze zaległości. Dla wszyst-
kich tych, którzy zamierzaja w wakacje poczytać coś lekkiego 
i przyjemnego, Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dol-
nym przygotowała następujące propozycje...

Richard Paul Evans, „Krę-
te ścieżki”, Znak 2014

Co może zrobić człowiek, 
który wszystko stracił? Alan 
postanowił wybrać się na 
wędrówkę, bez szczególne-
go planu i celu. Nie wiedział, 
co go czeka i dokąd doj-
dzie. Nie spodziewał się, że 

po drodze spotka ludzi, któ-
rzy odmienią go na zawsze i 
staną się dla niego nauczy-
cielami życia. „Kręte ścieżki” 
to opowieść, która dowodzi, 
że aby być prawdziwie wol-
nym, należy wybaczyć. Tego 
nauczył Alana Leszek – Po-
lak, który okazał nieznajo-
memu wędrowcowi serce 
i przyjął go pod swój dach. 
Jego historia stała się dla 
Alana drogowskazem – czy 
podobny wpływ będą miały 
na niego panie ze Stowarzy-
szenia Czerwonych Kapelu-
szy? Czy uda im się wzbu-
dzić w nim radość życia i 
czy ich wskazówki okażą się 
pomocne w obliczu nowej, 
przykrej dla Alana wiadomo-
ści?

Maria Nurowska, „Zabójca”, 
Znak 2014

„Zabójca” to historia Joanny 
Padlewskiej, młodej dzien-
nikarki, w drodze do Zako-
panego spotykającej tajem-
niczego mężczyznę. Zain-
trygowana zachowaniem 
współpasażera kobieta, pod 
pretekstem pisania reporta-
żu o Polakach, którzy wróci-
li z Ameryki, postanawia za 
wszelką cenę poznać histo-
rię Adama Madeja. Wkrót-
ce dowiaduje się, że spę-
dził wiele lat w więzieniu San  

Quentin, które jest jednym z 
najcięższych więzień w USA. 
Trafił tam za zabójstwo, ale 
czy na pewno? Z czasem Jo-
anna zaprzyjaźnia się z Ada-
mem, pomaga mu odbudo-
wać dom i stopniowo odkry-
wa, dlaczego trafił do więzie-
nia i co tam przeżył. Adam 
powierza jej prowadzone 
przez lata zapiski więzien-
ne, których lektura pozwala 
jej poznać prawdę o tym wy-
jątkowym człowieku. Wkrót-
ce Joanna uświadamia so-
bie, że to, co czuje do Ada-
ma, to nie tylko przyjaźń. Czy 
będzie potrafiła przekonać 
go, że ktoś taki jak on jest 
zdolny do miłości? Niespo-
dziewanie jednak sprawy się 
komplikują, wydawca Joan-
ny publikuje nieautoryzowa-
ny wywiad, a zraniony Adam 
postanawia zerwać z Joanną 
wszelkie kontakty. Czy Jo-
annie uda się go odszukać? 
Czy po tym, co się stało, po-
trafią jeszcze być razem?

- AKTUALNOŚCI - 

Camilla Läckberg, „Fabry-
kantka aniołków”, Czarna 
Owca 2012 

Wielkanoc 1974. Z Valö, ma-
łej wyspy w pobliżu Fjällbacki, 
znika bez śladu rodzina. 
Na pięknie nakrytym świą-
tecznym stole zostaje obiad 
wielkanocny, ale w domu nie 

ma nikogo, znikają wszyscy 
z wyjątkiem rocznej córecz-
ki Ebby. Po latach Ebba wra-
ca na wyspę jako dorosła ko-
bieta. W rodzinnych stronach 
pragnie wraz z mężem otrzą-
snąć się po śmierci malutkie-
go synka. Postanawiają wy-
remontować i otworzyć dla 
gości stary ośrodek kolonij-
ny, którym wiele lat temu za-
rządzał surowy ojciec Ebby. 
Wkrótce po rozpoczęciu prac 
remontowych oboje omal nie 
giną w tajemniczym pożarze. 
Równie tajemnicze są stare 
ślady zaschnietej krwi odna-
lezione pod zerwaną podło-
gą w jadalni. Do akcji wkra-
cza wkracza Patrik Hedström. 
Czy zdoła wyjaśnić zagadkę z 
przeszłości?

Tomek Michniewicz, „Swoją 
drogą”, Otwarte 2014

Trzydziestolatek z korpora-
cji uciekający od codziennej 
rutyny do afrykańskiej dżun-
gli. Młoda kobieta konfrontu-
jąca się ze swoimi najwięk-
szymi obawami w świecie or-
todoksyjnego islamu. Dojrza-
ły mężczyzna, który postana-

wia wreszcie odwiedzić miej-
sca, o których marzył przez 
czterdzieści lat. Wszyscy tro-
je usłyszeli taką samą propo-
zycję: „Zabiorę cię w dowol-
ne miejsce na świecie. Pod 
jednym warunkiem – decy-
zję, dokąd chcesz lecieć i po 
co, musisz podjąć już, w tej 
chwili. Więc gdzie chciałbyś 
teraz być?”. Banalne z po-
zoru pytanie sprowokowa-
ło całą trójkę do poszukiwa-
nia odpowiedzi – także tych 
dotyczących ich miejsca w 
świecie, ich lęków, marzeń i 
zmarnowanych szans. I był 
to pierwszy krok na drodze, 
która całkowicie odmieniła 
życie każdego z nich. Książ-
ka o podróżach i książka-po-
dróż, którą każdy czytelnik 
przeżyje inaczej.

Wiesław Drabik, „Moje 
małe podwórko”, Skrzat

„W moim małym świecie” to 
seria, którą pokocha każdy 
maluch. Proste, pełne ciepła 
i humoru wierszyki oraz uro-
cze, bajecznie kolorowe ilu-
stracje idealnie trafiają w gu-
sta najmłodszych dzieci – a 
także ich rodziców! Ta książ-
ka jest poświęcona najpopu-
larniejszym dziecięcym pupi-
lom, czyli zwierzętom domo-
wym. Książka dla dzieci w 
wieku 2-5 lat.
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W dniach 24-25 maja Turki 
z Grodziska Górnego i Cho-
daczowa na zaproszenie ko-
mendanta Gwardii Matki Bo-
żej Pana Andrzeja Ciepłego 
oraz księdza proboszcza Jó-
zefa Steca uczestniczyły w 
uroczystościach Święta Mat-
ki w Jeleniej Górze - Cieplice. 

Po przyjeździe i zakwaterowa-
niu razem z Panem Czesła-
wem Mysonem udaliśmy się na 
zwiedzanie. Pan Czesław, czło-
nek Gwardii Matki Bożej zapo-
znał nas z historią powstania Je-
leniej Góry.  Z kolei wieczorem 

pojechaliśmy na wspólne ogni-
sko, podczas którego mieliśmy 
możliwość posłuchania koncertu 
Górniczej Orkiestry Dętej Kato-
wickiego Holdingu Węglowego 
„MURCKI-STASZIC” oraz czę-
ści Grodziskiej Orkiestry Dętej, 
która nam towarzyszyła. 
W niedzielę po śniadaniu założy-
liśmy nasze stroje i wraz z orkie-
strą udaliśmy się na rynek, gdzie 
czekał na nas Pan Andrzej ra-
zem ze swoją gwardią. Na ryn-
ku odbyła się krótka musztra pa-
radna. O godzinie 12 rozpoczął 
się przemarsz uliczkami Jeleniej 
Góry do kościoła, w którym od-

była się uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana w intencji ma-
tek i rodzin. Przewodniczył ks. 
Prałat Józef Mielczarek. Po na-
bożeństwie mieliśmy okazję wy-
słuchać wykładu Pana prof. dr 
hab. Jana Miodka „Matka – ma-
cierz - macierzyństwo”. 
Dalsza część uroczystości prze-
niosła się na zewnątrz kościo-
ła, gdzie odbyła się musztra pa-
radna Turków oraz Międzynaro-
dowa Parada Rowerowa Retro. 
Dzięki ks. proboszczowi nie za-
brakło także innych atrakcji. Ks. 
Józef zorganizował festyn ro-
dzinny, na którym można było 
pooglądać zabytkowe samo-
chody, brać udział w losowa-
niach, oglądać występy regional-
nych zespołów ludowych. 

Czas szybko mijał i niestety na-
sza wycieczka też dobiegła koń-
ca. Wieczorem wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. Będziemy bar-
dzo długo i miło wspominać na-
sza wycieczkę. 
W tym miejscu pragniemy po-
dziękować: 
 - Panu Wójtowi Jackowi Chmurze
 - Pani Katarzynie Mach-
Wawrzaszek 
oraz naszym sponsorom:
 -  Prezesowi  Gminnej Spółdziel-
ni SCH w Grodzisku Dolnym 
Panu Eugeniuszowi Misiowi
 - Pani Agnieszce Pażyra 
 - Panu Stanisławowi Bechcie
 - Panu Stanisławowi Stopyrze 
„Kowalstwo artystyczne”, dzięki 
którym nasz wyjazd był łatwiej-
szy w zorganizowaniu.    M.CZ.

NASZE „TURKI” W 
JELENIEJ GÓRZE

8 czerwca w Błażowej już 
po raz XIX spotkały się Koła   
Gospodyń Wiejskich z tere-
nu Podkarpacia, aby rywali-
zować o laur pierwszeństwa 
w tegorocznej edycji impre-
zy „Starych Potraw Smak i 
Urok”. 

Stoiska tłumnie odwiedzali sma-
kosze wiejskiego jadła oraz 
amatorzy ludowego folkloru, 
gdyż podobnie jak w ubiegłych 
latach prezentacji i degustacji 

potraw towarzyszyło Wojewódz-
kie Spotkanie Kapel Ludowych. 
Nasza kapela w składzie: Jó-
zef Bosak - skrzypce, Stanisław 

Kuźniar - kontrabas, Michał Ry-
dzik - cymbały, Franciszek Ko-
stek – klarnet, zaprezentowa-
ła oberka, krakowiaka, tramelkę 

i polkę. Brawurowe wykonanie 
powyższych utworów zaowoco-
wało jedną z głównych nagród.

OK

KOLEJNY 
SUKCES 
GRODZISKIEJ 
KAPELI
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W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej Filia w Zmysłów-
ce 26 maja 2014 roku roz-
strzygnięto konkurs pla-
styczny Laurka dla mojej 
Mamy. Wzięło w nim udział 
22 najmłodszych czytelni-
ków biblioteki. 

Komisja konkursowa nagro-
dziła prace wykonane przez 
Karolinę Opalińską, Jakuba 
Bagienkę i Oscara Borowca.
Przyznano również trzy wy-
różnienia: Adamowi Niem-
cowi, Anieli Niemiec i Jaku-
bowi Majkutowi. Zwycięzcy 

otrzymali książki, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe dy-
plomy. Mali czytelnicy bar-

dzo cieszyli się nagrodami. 
Filia w Zmysłówce dziękuje 
za udział w konkursie i za-

prasza do uczestnictwa w 
kolejnym.

Justyna Krauz

LAURKA DLA 
MOJEJ MAMY

Dnia 22 maja 2014 roku 
w Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zmysłówce 
odbyło się spotkanie ph. 
Czytajmy maluchom. 

Do biblioteki przybyły dzie-
ci z Oddziału Przedszkolne-
go w Opaleniskach wraz z 
opiekunami. Zaproszenie na 
to spotkanie, jako gość spe-
cjalny przyjęła Pani Iwona 
Bagienko - pielęgniarka blo-
ku operacyjnego asystująca 
przy operacjach w szpitalu.
Zaproszony gość przeczy-
tał maluchom bajkę Nad-
ii Berkane Marysia i wesoły 
dzień w przedszkolu. Dzie-
ci z zaciekawieniem wysłu-
chały opowieści o Marysi. 

Po przeczytaniu Pani Iwona 
opowiedziała im, jak wyglą-
da praca instrumentariuszki. 
Przyniosła również ze sobą 
fartuch, czepek, maseczkę 
oraz nici, które wykorzystuje 
się przy operacjach i zabie-
gach. Najmłodsi z zaintere-
sowaniem oglądali szpitalne 
przybory, a nawet zakłada-
li na siebie czepki i masecz-
ki. Oczywiście zadawali  pie-
lęgniarce mnóstwo pytań. W 
trakcie spotkania było dużo 
śmiechu i radości.
Dziękuję Pani Iwonie za 
udział w głośnym czytaniu, 
a maluchów zapraszam na 
kolejne.

Justyna Krauz

PIELĘGNIARKA CZYTA WYPRAWKA SZKOLNA
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014r. bę-
dzie kontynuowany program pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna”.
W 2014r. pomoc  w formie dofinansowania zakupu podręczni-
ków do kształcenia ogólnego  lub podręczników do kształce-
nia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewi-
dziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 
2014/2015 naukę w :
- klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole za-
wodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu pod-
ręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 
kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w 
zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto tak-
że uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymie-
niona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art.. 71b ust.3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256, poz.2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkol-
nym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem kla-
sy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W roku bieżącym kwota uprawniająca do otrzymania 
pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. 

MR
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W dniach 26 – 28. 05. 2014 
roku uczniowie ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej 
uczestniczyli w szkolnej 
wycieczce. Tym razem 
grupa udała się do stolicy 
polskich Tatr czyli do Za-
kopanego. 

Podczas trzydniowego po-
bytu nie brakowało atrakcji. 
Na dobry początek szczyt 
Kasprowego Wierchu, a 
w drugim dniu zwiedzanie 
miasta i okolicy. Wyciecz-
kowicze udali się do Sank-
tuarium Maryjnego w Ludź-
mierzu u „Gaździny Podha-
la” oraz Sanktuarium Mat-

ki Bożej Fatimskiej, na za-
kopiańskich Krzeptówkach. 
Następnym punktem było 
zwiedzanie skoczni narciar-
skiej Wielkiej Krokwi. Uko-
ronowaniem dnia był odpo-
czynek w termach podha-
lańskich w Szaflarach, by 
nabrać sił przed ostatnim 
dniem, na który zaplanowa-
ne zostało wyjście na Dolinę 
Pięciu Stawów Polskich. Po 
kilkugodzinnej wędrówce, 
podziwiając piękno polskich 
gór, wyznaczony cel udało 
się zrealizować. 
W schronisku w Dolinie Pię-
ciu Stawów uczniowie wzię-
li udział w konkursie przygo-
towanym przez przewodnika 
górskiego, którym była pani 
Klaudia Tasz – czterokrotna 
mistrzyni Polski w narciar-
stwie wysokogórskim.
Wycieczka ta była częścią 
programu profilaktyczne-
go „Żyj szczęśliwie”, orga-
nizowanego przy współpra-

cy Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych w Grodzisku Dol-
nym. Był to wyjazd promują-
cy zdrowy i aktywny styl ży-
cia, jako alternatywa wobec 
zażywania środków uzależ-
niających.
W tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, 
którzy pomogli nam w zor-
ganizowaniu tak wspaniałe-
go pobytu. Wyrazy wdzięcz-
ności należą się panu Jac-
kowi Chmura - Wójtowi Gmi-
ny Grodzisko Dolne, GKRPA 
oraz Radzie Rodziców przy 
SSP w Wólce Grodziskiej za 
wsparcie finansowe. Część 
środków pieniężnych mło-
dzież szkolna zebrała orga-
nizując kiermasz świątecz-
ny, sprzedając własnoręcz-
nie wykonane stroiki i ozdo-
by świąteczne.

Ewa Filist
Paweł Matuszek

NA GÓRSKIM 
SZLAKU

W Zespole Szkół w Grodzi-
sku Dolnym dnia 16 maja 
2014r. odbył się finał  XIII 
Powiatowego Konkursu 
„Z Janem Pawłem II w III 
Tysiąclecie” zorganizowa-
nego przez nauczycieli i 
katechetów z naszej szko-
ły. Adresatami konkursu 
byli uczniowie szkół gim-
nazjalnych znajdujących 
się na terenie powiatu le-
żajskiego. 

Finał rozpoczął się wspólną 
modlitwą. Następnie uczest-
nicy i ich opiekunowie – ka-
techeci i nauczyciele, zostali 
powitani przez panią Halinę 
Gdańską - dyrektor Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym, 
która wyraziła swoje uzna-
nie za wysiłek włożony w za-
poznanie się z nauką Ojca 
Świętego Jana Pawła II, jaką 
zostawił nam podczas swo-
jej VII pielgrzymki do Ojczy-

zny (5- 17 czerwca 1999r.). 
Po przypomnieniu najważ-
niejszych zasad uczniowie 
wypełniali test, po czym uda-
li się na poczęstunek. W tym 
czasie komisja sprawdzi-
ła testy, które wyłonić mia-
ły laureatów tegorocznego 
konkursu. 
Pierwsze miejsce zaję-
ła uczennica Gimnazjum w 
Leżajsku Alicja Karasińska. 
Na drugim miejscu znala-
zła się uczennica Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym 

– Agnieszka Rydzik. Trze-
cie miejsce zdobył również 
uczeń naszej szkoły – Błażej 
Kondub. 
Zarówno finaliści jak i po-
zostali uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe ufundo-
wane przez Zespół Szkół w 
Grodzisku Dolnym, Gminę  
Grodzisko Dolne i Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku. 
Podczas rozdania nagród 
swoją obecnością zaszczy-
cił nas sekretarz Gminy Gro-
dzisko Dolne – pan Grze-
gorz Potaczała, który zachę-
cił uczestników konkursu, 
aby nie ustawali w codzien-
nym poznawaniu nauki św. 

Jana Pawła II i by z odwa-
gą wcielali ją w swoje życie.
Wszystkim uczniom, którzy 
podjęli trud zapoznania się 
ze spuścizną św. Jana Paw-
ła II, a szczególnie finali-
stom i laureatom XIII Powia-
towego Konkursu „Z Janem 
Pawłem II w III Tysiącle-
cie”  składamy podziękowa-
nie i życzenia słowami św. 
Jana Pawła II, które wypo-
wiedział podczas spotkania 
z młodzieżą na Westerplat-
te: „Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali” (Gdańsk, 
1987r.).

ks. Ł. Staszewski

„Z JANEM PAWŁEM II 
W III TYSIĄCLECIE
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26 maja 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej w Opaleniskach 
obchodzony był uroczyście 
Dzień Matki. 

Gościnnie wystąpił zespół wo-
kalno-perkusyjny DRUMS             
z Gminnego Ośrodka Kultury i 
Czytelnictwa w Rakszawie pro-
wadzony przez instruktorkę pa-
nią Małgorzatę Grzesik z akom-
paniamentem pana Rafała Pu-
dło. Uczniowie naszej szkoły tak-

że przygotowali dla swoich Mam 
piosenki, wiersze i tańce. 
Tradycyjnie już z wielkim entu-
zjazmem i oklaskami przyjęto 
występ przedszkolaków. Przy-
byłym na uroczystość Mamom 
wręczono laurki, zaś po zakoń-
czeniu części artystycznej cze-
kał na nie słodki poczęstunek 
przygotowany przez Radę Ro-
dziców. 

AR

DLA NASZYCH 
MAM

Wycieczka szkolna to bar-
dzo miłe wydarzenie w ży-
ciu każdego dziecka. Prze-
konali się o tym ucznio-
wie klasy pierwszej Szko-
ły Podstawowej w Opale-
niskach, którzy 23 maja br. 
wybrali się do Leżajska. 

Najpierw w Miejskim Cen-
trum Kultury obejrzeli zabaw-
ny film animowany „Rio 2” w 
technologii 3D. Następnie 

udali się do Centrum Zabaw 
„Happyland”, gdzie przyjem-
nie i aktywnie spędzili czas, 
korzystając z licznych atrakcji 
takich jak małpi gaj, basen z 
piłeczkami, zjeżdżalnie, tram-
polina itp. To był bardzo uda-
ny wyjazd i wszyscy wrócili w 
znakomitych nastrojach. Ma-
rzeniem każdego ucznia jest, 
aby takie dni zdarzały się 
częściej.

AR

WYCIECZKA 
PIERWSZAKÓW

Dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Laszczy-
nach, które brały udział w 
konkursie plastycznym, 
w ramach „V Powiatowej 
Przedszkolady”, wraz z ro-
dzicami udały się 13 maja 
do Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku, aby 
poznać jego wyniki. 

Po obejrzeniu przedstawień 
w wykonaniu przedszkol-
nych grup teatralnych, wy-
stępów członkiń Grupy Wo-
kalnej „MERITUM”, w napię-
ciu oczekiwały na werdykt 
jury. Wśród 24 wyróżnionych 
prac (miejsc punktowanych 

nie było), znalazła się praca 
Anetki Danak.
W obecności wspaniałej pu-
bliczności odebrała ona na-
grodę książkową z rąk Wi-
cestarosty Leżajskiego p. M. 
Koguta.
Za udział w konkursie nagro-
dy otrzymali również Zuzia 
Ciupińska i Bartosz Czapla.
Wszystkim uczestnikom sło-
wa uznania i podziękowania 
złożył p. W. Kostek dyrek-
tor Poradni Psychologicz-
no Pedagogicznej w Leżaj-
sku, która była współorga-
nizatorem tego wspaniałego 
przedsięwzięcia. 
Nasza grupa po tak wspa-
niale spędzonym dniu, peł-

na radości szczęśliwie wraz 
z rodzicami wróciła do do-

mów. Współautorkami tego 
sukcesu są p. Katarzyna 
Gwóźdź i p. Paulina Czer-
wonka, które od samego po-
czątku czuwały nad przebie-
giem prac i ich efektem koń-
cowym.     B. Kusy

„Z WARTOŚCIAMI ZA PAN BRAT 
PRZEDSZKOLAKI IDĄ W ŚWIAT”
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W dniu 22 maja 2014 roku 
w Zespole Szkół w Grodzi-
sku Dolnym zorganizowa-
ny został Gminny Konkurs 
Ortograficzny o tytuł „Mi-
strza Ortografii”. 

Obecnie, podobnie jak rok 
temu, do udziału w zmaga-

niach konkursowych zgłosi-
ły się prawie wszystkie szko-
ły z terenu gminy Grodzisko 
Dolne. Do etapu gminne-
go przystąpili więc ucznio-
wie ze Szkoły Podstawo-
wej w Laszczynach, Szko-
ły Podstawowej im. gen. Wi-
tołda Nowiny-Sawickiego w 

Opaleniskach, Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej, Szkoły Pod-
stawowej im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Górnym 
i Szkoły Podstawowej  w 
Grodzisku Dolnym. Wzorem 
ubiegłorocznej rywalizacji 
konkurs odbył się w dwóch 
etapach i w dwóch katego-
riach wiekowych. 
Osobno dyktando pisały 
dzieci z klas I – III i osobno 
uczniowie klas IV-VI. Wśród 
uczestników konkursu nie 
zabrakło zwycięzców z po-
przedniego roku, którzy z 
pewnością chcieli przeko-
nać się, jaki poziom wiedzy 
ortograficznej osiągnęli oni 
sami i ich przeciwnicy. Aby 
to sprawdzić, uczniowie mu-
sieli napisać dyktando, któ-
re stopniem trudności odpo-
wiadało poszczególnym ka-
tegoriom wiekowym. 
Po zmierzeniu się z „arcy-
trudnym tekstem” uczniowie 
mieli czas na nieco milszą 
część konkursu. Mogli de-
lektować się słodkim poczę-
stunkiem, obejrzeć ciekawy 
film, zapoznać się z księgo-
zbiorem biblioteki szkolnej, 
a nawet pograć na kompu-
terze. W tym czasie do pra-
cy przystąpiła komisja, któ-
rej zadaniem było ocenić po-
prawność napisanych tek-
stów i wyłonić zwycięzców. 
W skład komisji wchodzili 
nauczyciele języka polskie-
go i edukacji wczesnoszkol-

nej ze szkół biorących udział 
w konkursie. 
W wyniku ostatecznej kla-
syfikacji w kategorii dzieci 
młodszych tytuł Mistrza Or-
tografii zdobyła Amelia Rzą-
sa ze Szkoły Podstawowej 
w Grodzisku Dolnym, II miej-
sce zajął Kacper Stopyra 
również z Grodziska Dolne-
go, a trzecie Karolina Kulpa 
ze Szkoły Podstawowej im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym. 
W kategorii uczniów star-
szych zwyciężył Dawid Ró-
życki ze Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej. 
II miejsce przypadło Wero-
nice Śnieżek z Opalenisk, 
a III zajął Wojciech Kulpa z 
Grodziska Górnego. Powa-
gi zwycięstwa dodawał fakt, 
że grono najlepszych mogło 
stanąć na prawdziwym po-
dium i w pełni poczuć się Mi-
strzami. Zwycięzcy otrzymali 
ponadto nagrody rzeczowe 
oraz zaproszenie do udzia-
łu w konkursie w następnym 
roku.
Dyrekcja szkoły podzięko-
wała również nauczycielom 
przygotowującym uczniów 
do konkursu, mając świado-
mość, że to dzięki ich pra-
cy możliwe były tak  wysokie 
wyniki. Liczny udział uczest-
ników tego konkursu dowo-
dzi, że warto mierzyć się z 
niełatwą polską ortografią.

TM

SZKOLNI MISTRZOWIE 
ORTOGRAFII

W ramach zajęć kółka pla-
stycznego w drugim se-
mestrze roku szkolne-
go 2013/2014 dwa razy w 
miesiącu uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Lasz-
czynach uczęszczali na 
warsztaty plastyczne do 
pobliskiego ośrodka opie-
kuńczo - wychowawczego 
ŚDS w Laszczynach. 

Uczniowie mieli okazję po-
znać nowe techniki plastycz-
ne. Z kolorowych skorupek 
jajek i czarno - białego far-
bowanego ryżu stworzy-
li pracę zbiorową pt. „Mar-
twa natura”. Ponadto mie-
li okazję oglądać i podziwiać 
przeróżne prace, wykonane 
przez tamtejszych wycho-
wanków oraz ich opiekunkę 
Panią Ewę Miller. 
Serdecznie dziękujemy za 
współpracę!

WN

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

Konkurs obejmuje 7 zabaw 
a mianowicie: „sztafeta”, 
„dodawanie skoków”, „zmia-
na piłek”, „bieg w workach”, 
„rzuty do żywego kosza”, 
„bieg z szarfami”, „strzały na 
bramkę”. Każda drużyna li-
czy 8 zawodników (4 dziew-
czynki i 4 chłopców). Suma 
punktów uzyskana przez 
drużynę ze wszystkich kon-
kurencji decyduje o końco-
wej kolejności w konkursie.
W tym roku szkolnym na 
kompleksie sportowym „Or-
lik” w Grodzisku Dolnym od-
były się gminne i powiatowe 
eliminacje konkursu „Baw 
się z nami”. Po raz pierw-
szy od wielu lat w elimina-
cjach gminnych (19.05.) wy-
startowały wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu naszej 
gminy. Uczestnikom spor-
towej rywalizacji dopisywa-
ła znakomita aura, doping 
zgromadzonej widowni i ide-
alnie przygotowane warun-
ki do przeprowadzenia kon-
kursu. Po emocjonującej ry-

walizacji zwyciężyła druży-
na SP Grodzisko Dolne (37 
pkt.) przed SP Laszczyny 
(28 pkt.), SP Wólka Grodzi-
ska (26 pkt.),SP Grodzisko 
Górne (24 pkt.), SP Opaleni-
ska i SP Chodaczów. Do za-
wodów powiatowych awan-
sowały drużyny SP Grodzi-
sko Dolne (opiekun – Boże-
na Krajewska) i SP Laszczy-
ny(opiekun - Anna Mroczka).
W rywalizacji na szcze-
blu powiatu (21.05.) wzię-
ło udział 6 drużyn. W po-
dobnych warunkach pogo-
dowych jak w eliminacjach 
gminnych znakomicie spi-
sała się drużyna z SP Gro-
dzisko Dolne, która nie dała 
najmniejszych szans pozo-
stałym drużynom bezapela-
cyjnie zwyciężając z sumą 
punktów (39) przed SP Brzó-
za Królewska (32pkt.) i dalej 
pozostałe miejsca zajęły SP 
Laszczyny (28 pkt.),SP Ku-
ryłówka (21 pkt.), SP Łętow-
nia (19 pkt.), SP Ruda Łań-
cucka (18 pkt.). Dryżyna z 
Grodziska Dolnego po raz 
pierwszy od wielu lat uzy-
skała awans do zawodów 
następnego szczebla.
Autorami zwycięstwa są: 
Amelia Rząsa, Wiktoria 
Gdańska, Andżelika Ma-
zur, Teresa Sołek, Gabry-
sia Rączka, Dawid Grzyw-
na, Dawid Drozdowski, Se-

weryn Gdański, Tomasz Py-
tel i Bartek Szozda - opiekun 
Bożena Krajewska. Zespo-
ły nagrodzone zostały dyplo-
mami, które wręczyła pani 
dyrektor Halina Gdańska. 
Zwycięska drużyna będzie 

reprezentowała Powiat Le-
żajski na konkursie rejono-
wym. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszej rywa-
lizacji!

KB

ZWYCIĘSTWO NASZEJ DRUŻYNY - GRODZISKO 
DOLNE GÓRĄ
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