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Pokonanie mostu, zebra-
nie i posortowanie kolo-
rowych piłek do pojem-
ników, uwolnienie pojaz-
du z pochylni i zakończe-
nie pracy w wyznaczonym 
miejscu. A na wszystko 
180 sekund. W takich kon-
kurencjach mierzyły się 23 
maja br. roboty przygoto-
wane przez uczestników II 
Międzynarodowego Kon-
kursu Budowy i Progra-
mowania Robotów GG Ro-
bot 2015. Turniej rozegra-
no w Zespole Szkół w Gro-
dzisku Górnym.

Konkurs był olbrzymim suk-
cesem. Drużyny startujące 
w turnieju zaprezentowały 
wysoki poziom, a mecze fi-
nałowe były bardzo emocjo-
nujące. Zawodnicy wykazali 
duże zaangażowanie. Kon-
kurs budowy robotów w Gro-
dzisku Górnym nie odbiegał 
poziomem od innych w kra-
ju i za granicą, w których 
uczestniczyli nasi ucznio-
wie – taką puentą Roman 
Matuszek, dyrektor Zespo-
łu Szkół im. prof. Franciszka 
Leji podsumował tegorocz-
ny „Dzień Robota” oraz ro-
zegrane w jego ramach kon-
kursy.
Zawodnicy i ich roboty ry-
walizowali na dwóch stołach 
turniejowych. Trzyosobowe 
drużyny startowały w trzech 
kategoriach:
1. GG Robot 2015 – kate-

goria główna przezna-
czona dla uczniów szkół 
podstawowych i gimna-
zjów. Mając do dyspo-
zycji moduły edukacyj-
ne do programowania i 
budowy robotów Lego 
Mindstorms, drużyna 
musiała zbudować i za-
programować robota do 
wykonania określonych 
regulaminem zadań.

2. GG Open 2015 - katego-
ria bez ograniczenia do-
tyczących wieku zawod-

ników i konstrukcji robo-
ta. Można było wystawić 
trzy autonomiczne jed-
nostki, które mogły re-
alizować różne zada-
nia. Roboty jednak mu-
siały zmieścić się przed 
startem w bazie oraz w 
sumie nie mogły ważyć 
więcej niż 3 kg. Roboty 
startowały na błysk lamp 
włączanych przez sę-
dziego. Dodatkowo, po 
starcie, nie wolno było 
dotykać robotów, mu-
siały same zakończyć 
zadania i zatrzymać się 
przed upływem wyzna-
czonego czasu.

3. GG Aerial 2015 - kate-
goria, która prawdopo-
dobnie jest jedynym w 
Polsce konkursem auto-
nomicznych robotów la-
tających. Drużyny miały 
za zadanie wystawić ro-
bota latającego (drona, 
lub inny obiekt latający), 
który bez zewnętrznej 
kontroli człowieka poko-
na nieznany wcześniej 
tor przeszkód. Prze-
szkody były różnej wiel-
kości oraz były zmienia-
ne przed startem przez 
sędziego.

Zmaganiom młodych inży-
nierów towarzyszyły spore 
emocje i doping zgromadzo-
nej widowni. Jak na organi-
zatorów turnieju przystało, 
bardzo dobrze zaprezento-
wali się uczniowie Zespołu 
Szkół z Grodziska Górnego. 
W kategorii GG Robot 2015 
zdobyli premiowane pozy-
cje, zajmując kolejno: 
• I miejsce drużyna „Sha-

dows” w składzie: Ilona 
Foryt, Bartłomiej Chrup-
cała, Bartłomiej Burda, 

• II miejsce drużyna „GG 
2” w składzie: Paweł 
Danak, Agnieszka Py-
tel, Karol Pytel (ucznio-
wie klas V i IV), 

• III miejsce drużyna 
„Mega Mocni” w skła-

dzie: Mateusz Baj, Bar-
tłomiej Majkut, Seba-
stian Skiba (uczniowie 
klasy VI).

W kategorii GG Open 2015:
• I miejsce - drużyna 

„Cheap cheque” z Gro-
dziska Górnego, w skła-
dzie: Bartłomiej Majkut, 
Mateusz Joniec, Michał 
Król, 

• II miejsce - drużyna 
„Szczęściarze” z Gro-
dziska Górnego, w skła-
dzie: Piotr Skok (uczeń 
szkoły średniej, wycho-
wanek Gimnazjum w 
Grodzisku Górnym), 
Barbara Korzystka, Pa-
tryk Hader,

• III miejsce - drużyna 
„G.A.K” reprezentują-
ca Gáspár András Szak-
középiskola w Kecske-
mét (Węgry), w skła-
dzie: Deák Milán, Benc-
sik Imre, Andrási Tamás 
(uczniowie szkoły śred-
niej).

W kategorii GG Aerial 2015 
w tym roku wystartowała tyl-
ko jedna drużyna „Happi-
ness Children” z Grodziska 
Górnego, w składzie: Mag-
dalena Tokarz, Małgorzata 
Pytel, Sebastian Król i ona 
zajęła I miejsce. Reprezen-
towała Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym.
Dodatkowo przyznano czte-
ry nagrody sędziowskie. „Za 
najlepszą konstrukcję ro-
bota” – uhonorowano dru-
żynę „Cheap Cheque”, za 
skonstruowanie jedynego 
robota, który zbierał i sku-
tecznie sortował małe pi-
łeczki do odpowiednich po-
jemników.
Dwie nagrody „Za wyjątko-
wą wytrwałość” przyzna-
no drużynom, które wykaza-
ły się największym zaanga-
żowaniem i wyjątkową pracą 
podczas turnieju. Drużyny te 
mimo początkowych niepo-
wodzeń udoskonalały ciągle 

swoje roboty i wykazywa-
ły się dużym zaangażowa-
niem. W konkursie GG Ro-
bot nagrodzono drużynę AL-
LOCK ze Szkoły Podstawo-
wej im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym (zajęła 
ona VI miejsce w konkursie), 
a w konkursie GG Open na-
grodzono drużynę G.A.K z 
Gáspár András Szakközépi-
skola w Kecskemét. 
Specjalna nagroda „Po-
mocna Dłoń” powędrowała 
do zawodnika, który wykazał 
się największą empatią. Po-
magał zawodnikom innych 
drużyn, pomimo że konku-
rował z nimi w zawodach. 
Nigdy nie odmawiał pomo-
cy również przy organizacji 
konkursu. Nagrodę tę otrzy-
mał Mateusz Joniec - czło-
nek drużyny „Cheap che-
que”.
Nagrody uczestnikom tur-
nieju wręczali: Walde-
mar Szumny - pełnomoc-
nik marszałka z Departa-
mentu  Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego,                                                        
Clemens Koza - Practical 
Robotics Institute Austria 
oraz dyrektor zespołu szkół 
Roman Matuszek.
Patronat nad konkursem ob-
jęli: Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, TVP 
Rzeszów Telewizja Polska 
S.A., Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju Zbigniew 
Rynasiewicz.

„Dzień Robota” i konkurs 
budowy robotów był ele-
mentem projektu POKL pn. 
„PWP EuroBOT” z kompo-
nentem ponadnarodowym. 
Był współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Maciej Polański

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ROBOTYKI
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W niedzielę 21 czerwca 
parafia p.w. św. Barbary 
i Anny w Grodzisku Dol-
nym przeżywała wspania-
łą uroczystość – 50-lecie 
kapłaństwa ks. Antonie-
go Pawula. W tym ważnym 
dniu, parafianie byli ra-
zem ze swoim pasterzem, 
któremu przypomnieli o 
drodze Jego kapłaństwa i 
przekazali za to podzięko-
wania i życzenia. 

Rok 1965 był tym szczegól-
nym rokiem, kiedy Ty Księ-
że Jubilacie z rąk Księdza 
Biskupa otrzymałeś święce-
nia kapłańskie i powierzy-
łeś się na służbę kościołowi.  
To Ciebie spośród wielu wy-
brał Pan i posłał Cię na swo-
je żniwo, ażebyś głosił Jego 
słowo, rozdawał Jego ciało, 
udzielał Jego sakramentów i 
służył Ewangelii całym swo-
im życiem.
I wziąłeś na swoje ramio-
na ten ciężar, ale i Błogosła-
wieństwo Boże i wyruszy-
łeś w drogę. I wziąłeś też za-
korzenione mocno w Two-
im sercu swoje prymicyj-
ne przesłanie zaczerpnię-
te z Pisma Świętego z II Li-
stu Św. Pawła do Tymote-
usza „Wiem komu zawie-
rzyłem” i z tym przesłaniem 
wędrowałeś przez te 50 lat 
służby kapłańskiej. Zanio-
słeś to przesłanie do wielu 

parafii, przeszedłeś wraz z 
nim swoisty szlak pielgrzym-
kowy głosząc Słowo Boże 
jako wikariusz w parafiach 
Rudna Wielka, Ustrzyki Dol-
ne, w Pruchniku, w Rzeszo-
wie w Staromieściu w parafii 
p.w. św. Józefa. W Węgier-
ce, gdzie przyszło Ci spra-
wować funkcję proboszcza, 
a zarazem funkcję Dzieka-
na Dekanatu Pruchnickiego.
Księże Jubilacie, godnie wy-
pełniłeś swoje powołanie – 
uczyniłeś wielkie rzeczy dla 
Pana Boga, ponieważ w tym 
dekanacie w parafii Węgier-
ka wybudowałeś dwa ko-
ścioły. I nie lękałeś się wła-
snego kapłaństwa, bo Ty 
przed kapłaństwem w proch 
padasz i przed kapłaństwem 
klękasz. 
Księże Jubilacie, to ta dro-
ga Twojego pielgrzymowa-
nia przywiodła Cię i do na-
szej parafii w 1991 roku, kie-
dy to opuściłeś swoją, w Wę-
gierce i z dniem 7 lipca roz-
począłeś pracę duszpaster-
ską w naszej, grodziskiej 
świątyni. Pracując z nami, z 
perspektywy czasu widzimy, 
że najważniejszym momen-
tem Twojego życia była de-
cyzja o rozpoczęciu remon-
tu kościoła. Z pewnością 
zanim podjąłeś tę decyzję, 
zacząłeś rozglądać się za 
ludźmi, z którymi można by 
było to przedsięwzięcie zre-

alizować. Już w drugim roku 
Twojego proboszczostwa 
spowodowałeś, że zawiązał 
się Społeczny Komitet Re-
montu Kościoła. Pracy jak 
sam mówiłeś będzie bardzo 
dużo, dlatego też szukałeś 
ludzi, którzy z odpowiedzial-
nością podejmą to wyzwa-
nie. W tamtym czasie bardzo 
ważną sprawą było wpisa-
nie naszego kościoła do reje-
stru zabytków. Stało się to za 
Twojej kadencji w 1994 roku. 
Decyzja ta mocno zaprocen-
towała w następnych latach, 
ponieważ stworzyła możli-
wości sięgania po środki ze-
wnętrzne. 
Pobudzałeś nas do działa-
nia. Spowodowałeś, że ten 
kościół jest dla nas najważ-
niejszym i najcenniejszym z 
obiektów. I tak się zaczęło. 
Rok 1994, ‘95 i ’96 – zbijanie 
tynków, wzmocnienie mu-
rów, podbijanie fundamen-
tów, odnawianie ogrodzenia, 
wzmocnienie skarpy, tynko-
wanie i malowanie kościoła.
Od 1997 roku rozpoczęły się 
prace konserwatorskie we-
wnątrz kościoła. Odnowio-
no i wyzłocono wszystkie oł-
tarze, ambonę, odnowiono 
polichromię, stolarkę, konfe-
sjonały, wymieniono pokry-
cie dachowe z blachy stalo-
wej na miedzianą, wykona-
no witraże. Prace te prowa-
dziłeś do końca, do momen-

tu, kiedy wiedziałeś, że po-
przez wiek który osiągnąłeś 
i wobec prawa obowiązują-
cego w kościele, musisz na 
ręce arcybiskupa złożyć re-
zygnację z funkcji probosz-
cza. Przez te wszystkie lata 
pobytu z nami nie szczędzi-
łeś sił i czasu, by służyć pa-
rafii i kościołowi. 
Za to wszystko dzisiaj chce-
my Ci Księże Jubilacie ser-
decznie podziękować. I za 
to, że zrządzeniem Woli Bo-
żej przyszedłeś do naszej 
parafii, że jesteś z nami, i na-
dal pełnisz dla nas posługę 
kapłańską już przez 24 lata. 
W imieniu całej wspólno-
ty parafialnej, grup kościel-
nych i stowarzyszeń, w imie-
niu nas tu zgromadzonych, 
chcemy Ci życzyć, aby do-
bry Bóg obdarował Cię ob-
fitością potrzebnych łask 
i błogosławił Tobie w każ-
dym dniu kroczenia drogą, 
na którą On sam Ciebie po-
wołał. Dziękujemy za inspi-
rację i pokierowanie naszy-
mi działaniami, za dostrze-
żenie i wykorzystanie poten-
cjału parafian dla dobra na-
szej świątyni. 
Życzymy wszelkiej pomyśl-
ności, sił do dalszej pracy 
duszpasterskiej, życzliwo-
ści i wsparcia parafian oraz 
doczekania kolejnych jubile-
uszy kapłańskich.

KS

50-LECIE KAPŁAŃSTWA KS. PAWULA
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Po raz kolejny w ramach 
świętowania Dni Grodzi-
ska ulice na kilkadziesiąt 
minut oddane zostaną bie-
gaczom. Tym razem, poza 
promocją gminy i zachę-
tą do zdrowego stylu ży-
cia, biegowi przyświe-
cał będzie jeszcze jeden 
cel – wsparcie przeszcze-
pu mięśni twarzy Michała 
Grzywny. 

II Bieg Grodziski odbędzie 
się na dystansie 5 km. Start 
i meta zlokalizowane będą 
na drodze gminnej - obwod-
nicy Czystego. W interneto-
wym głosowaniu, po zaciętej 
walce, zwyciężyła trasa pła-

ska. Bieg ruszy w sobotę 11 
lipca 2015r. o godzinie 11.00 
drogą powiatową w kierunku 
Urzędu Gminy, obok Ośrod-
ka Pomocy Społecznej skrę-
ci na „Mokrzankę” i drogą 
„Zagumienną” powróci nad 
zalew Czyste. Internetowe 
zapisy już ruszyły –  można 
zapisać się na stronie www.
chronotex.pl.  W biegu mogą 
wziąć udział osoby, które 
ukończyły 13 lat. Nowością 
II biegu jest możliwość rywa-
lizacji grupowej. Uczestnicy 
mogą tworzyć zespoły zło-
żone z min. 5 osób. Wygra 
ta grupa, której łączny czas 
pięciu najszybszych człon-
ków będzie najlepszy.

By wziąć udział w rywalizacji 
grupowej wystarczy przy za-
pisie podać nazwę zespołu.
Udział w biegu nie wyma-
ga wnoszenia opłaty starto-
wej. W zamian chcemy za-
chęcić biegaczy do wsparcia 
kosztownej operacji Michała 
Grzywny z Tryńczy. Michał 
to nadzwyczajnie utalento-
wany muzycznie chłopak, 
który cierpi na niezwykle bo-
lesną chorobę - zanik mię-
śni twarzy. Jedyna szansa 
to przeszczep w USA, któ-
ry kosztuje 150 tys. dolarów.
Dzięki programowi „Spra-
wa dla reportera” Michał ma 
już potrzebną kwotę i na 10 
sierpnia br. wyznaczono ter-
min operacji. Pozostają jesz-
cze koszty kilkumiesięczne-
go pobytu i rehabilitacji w 
USA. Na ten cel przezna-

czony będzie cały dochód 
ze zbiórki przeprowadzonej 
w trakcie imprezy.
Zachęcamy do udziału w 
biegu. Zadbajmy o zdrowie 
przez aktywność fizyczną, 
a bieganie to najprzystęp-
niejsza forma ruchu. Warto 
się przełamać i spróbować 
– satysfakcja gwarantowa-
na. Zwycięzcą będzie każdy 
kto ukończy bieg, bez wzglę-
du na czas i zajęte miejsce. 
Poprzez udział w biegu do-
ceńmy zdrowie i życie, któ-
re mamy. 
Pobiegnijmy też dla Micha-
ła i pokażmy Mu w ten spo-
sób, że nie jest nam obo-
jętna jego niezwykle trudna 
walka o zdrowie. 

Grzegorz Potaczała

II BIEG GRODZISKI 
DLA MICHAŁA

W związku z nadchodzą-
cym Dniem Matki i Dniem 
Dziecka w dniu 24 maja 
2015r. przy remizie OSP w 
Grodzisku Górnym odbył 
się Piknik Rodzinny. Or-
ganizatorem tego przed-
sięwzięcia byli strażacy 
z OSP Grodzisko Górne 
oraz miejscowy Ośrodek 
Kultury.

Niedzielne popołudnie przy-
witało wszystkich niezbyt 
piękną, ale bezdeszczową 
pogodą. Punktualnie o godz. 
15-tej publiczność zgroma-
dziła się wokół grzybka, by 
podziwiać występy taneczne 
i wokalne dzieci i młodzieży.
Najwięcej emocji dostarczyły 
jak zwykle występy najmłod-
szych, czyli grupy tanecznej 
„Krasnoludki” i „Małe Gro-
dziszczoki”. Oprócz tego ze 
sceny popłynęły znane pio-
senki w wykonaniu zespo-
łów wokalnych działających 
pod patronatem Ośrodka 
Kultury. Popisy tańca współ-
czesnego dała grupa „Bad 
Angels”.

Po skończonych występach 
dzieci miały okazję uczest-
niczenia w grach, zabawach 
i konkursach przygotowa-
nych przez Ośrodek Kultury. 
Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszył się konkurs 
rysunkowy „Moja Rodzina”. 
Powstało wiele ciekawych 
rysunków. Wszyscy uczest-
nicy zabawy zostali nagro-
dzeni nagrodami rzeczowy-
mi i słodyczami, które ufun-
dowali sponsorzy.
Kiedy pod grzybkiem odby-
wały się występy, w budyn-
ku remizy trwały prezenta-
cje konstrukcji i programo-
wanie robotów przygotowa-
ne przez gimnazjalistów z 
Zespołu Szkół w Grodzisku 
Górnym zrzeszonych w kół-
ku robotyki.
Oprócz tego dzieciaki mo-
gły korzystać z innych atrak-
cji, jak zjeżdżalnie, quady, 
samochodziki, trampolina 
oraz słodkości (wata cukro-
wa, pop-corn, lody). Dla do-
rosłych strażacy przygoto-
wali grochówkę, kiełbaski z 
grilla i inne specjały.

Tego dnia mimo pochmurnej 
pogody wszyscy czuli się za-
dowoleni. Dzień zakończył 
się bowiem wieczornym fe-
stynem. Impreza ta mogła 
się odbyć w dużej mierze 
również dzięki sponsorom, 
którymi byli:
• Salon „PLAY” Piotra 

Możdżenia

• Firma „Blachotrapez”      
z siedzibą w Głuchowie

• „Obsługa Imprez Ple-
nerowych” Stanisław       
Lemiech

• Firma „Bur-Dach” 
Krzysztof Burda.

OK

PIKNIKOWO 
W GRODZISKU GÓRNYM
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W miesiącu kwietniu zo-
stała podpisana pierwsza 
tego roku umowa na wy-
konanie robót budowla-
nych, które będą realizo-
wane na terenie wsi Wólka 
Grodziska. Jest to budo-
wa drogi gminnej, łączącej 
drogę powiatową z drogą 
szkolną i budynkiem no-
wej szkoły.

W zakres rzeczowy zada-
nia wchodzi wykonanie dro-
gi, kanalizacji deszczowej 

oraz przepustu rurowego 
typu TUBISIDER na poto-
ku „Grodziszczanka”. Łącz-
ny koszt zadania to 340 tys. 
zł, a termin zakończenia in-
westycji ustalono na koniec 
października br. Inwestycja 
ta zostanie sfinansowana 
w wysokości 50% wartości 
ofertowej zadania z Narodo-
wego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych – II Etap 
– Bezpieczeństwo – Do-
stępność-Rozwój. Pozostałe     
50 % zostanie uzupełnione z 

budżetu gminy.
W miesiącu maju zostały 
otwarte oferty w ramach  ko-
lejnych postępowań przetar-
gowych. Między innymi zo-
stał wybrany oferent na re-
alizację zadania pn. Budowa 
oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej „Na Góry” 
w miejscowości Grodzisko 
Górne. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma EL-JOZ 
z Giedlarowej, oferując za 
wykonanie przedmiotowe-
go zakresu kwotę 46 tys. zł. 

Termin zakończenia zadania 
określony jest na dzień 31 
lipca 2015r.
Jak co roku wyłoniono wy-
konawcę bieżącego remon-
tu dróg gminnych. W po-
stępowaniu przetargowym 
uczestniczyło dwóch oferen-
tów. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła Spółdzielnia Usług 
Drogowo – Rolniczych w 
Grodzisku Dolnym, pro-
ponując kwotę 212 tys. zł.           
Zakończenie remontu dróg 
przewidziane jest na dzień 
15 lipca 2015r.

AT

WYKONAWCY ZADAŃ GMINNYCH 
WYŁONIENI

Tradycyjnie wraz z rozpo-
częciem wakacji rusza se-
zon letni na „Czystym”, 
gdzie można skorzystać 
ze strzeżonego miejsca 
wykorzystywanego do    
kąpieli. 

Ogłoszony przez gminę kon-
kurs na zapewnienie bez-
pieczeństwa wypoczynku 
nad zbiornikiem wodnym      
„Czyste” w Grodzisku Dol-
nym, wygrała Fundacja Gio-
koPark z siedzibą w Grodzi-
sku Górnym.  
Fundacja będzie dbać, by 
turyści miło i bezpiecznie 

spędzili czas nad wodą.  
Od 27 czerwca do 30 sierp-
nia, w godz. od 10 do 18 
można bezpłatnie i bez-
piecznie popływać na wy-
znaczonym miejscu. Nad 
bezpieczeństwem wypoczy-
wających na wydzielonym 
miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli, będą czuwali ra-
townicy wodni. Pamiętajmy, 
że biała flaga na kąpielisku 
oznacza, że kąpiel jest do-
zwolona. Faga czerwona to 
bezwzględny zakaz kąpieli.
ZABRANIA SIĘ SKOKÓW 
DO WODY!

RUSZA SEZON LETNI 
NA „CZYSTYM”
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Zbliża się sezon letni, co 
wiąże się z możliwością 
wystąpienia anomalii po-
godowych takich jak bu-
rze, huraganowe wiatry, 
trąby powietrzne i gwał-
towne opady deszczu 
stwarzające zagrożenie 
powodziowe.

W hierarchii zagrożeń naj-
bardziej niebezpieczne są 
gwałtowne burze, huraga-
nowe wiatry oraz trąby po-
wietrzne mogące spowo-
dować narażenie życia i 
zdrowia ludności. Wystąpić 
mogą uszkodzenia w sys-
temie energetycznym (brak 
prądu), co prowadzi w kon-
sekwencji do braku wody, 
paliwa, uszkodzenia w sys-
temie łączności, częściowe 
lub całkowite zniszczenie 
zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych, nieprze-
jezdność szlaków komuni-
kacyjnych.
Powódź powoduje zalanie 
terenów przyległych do po-
toku „Grodziszczanka”, pod-
topienie obiektów znajdują-
cych się na tych terenach tj. 
gospodarstw domowych, za-
kładów pracy, obiektów uży-
teczności publicznej, obiek-
tów energetycznych, zalanie 
drogi biegnącej obok rzeki 
i dewastacja jej nawierzch-
ni. W  pobliżu rzeki zloka-
lizowane są liczne obiek-
ty, w których prowadzona 
jest działalność gospodar-
cza, produkcyjna, handlowa 
i usługowa, a także najwięk-
szy obiekt sportowy gminy – 
stadion LKS Grodziszczan-
ka. Obiekty te w czasie du-
żych wezbrań w ciągu ostat-
nich 20 lat, były zalewane i 
w dalszym ciągu na zalanie 
są narażone.
Mniejsze zagrożenie stwa-
rza rzeka Wisłok, gdzie za-
laniu ulegają jedynie użytki 
rolne. Historycznie rzecz uj-
mując, największy huragan 

wystąpił 6 lipca 1988 r. Spo-
wodował on zniszczenie kil-
kunastu budynków i paraliż 
komunikacyjny oraz ogrom-
ne straty w lasach. Trzy wiel-
kie powodzie wystąpiły ko-
lejno w 1997 r., 2005 r. i w 
2010 r.
Gmina w miarę swoich moż-
liwości podejmuje szereg 
działań zapobiegawczych. 
Najważniejsze to monitoro-
wanie stanu pogody poprzez 
analizę sytuacji na mapach 
meteorologicznych, ostrze-
ganie ludności poprzez sys-
tem SMS i komunikatów za-
mieszczanych na stronie in-
ternetowej urzędu oraz w 
sytuacji skrajnego zagroże-
nia, poprzez rozwieszenie 
ostrzeżeń na tablicach infor-
macyjnych. Z budżetu gminy 
zakupuje się sukcesywnie 
środki do prowadzenia akcji 
ratowniczych. Na dzień 11 
czerwca 2015r., gmina po-
siada na stanie 51 różnych 
rozmiarów plandek do za-
bezpieczenia uszkodzonych 
dachów, z których 33 szt. 
znajdują się w jednostkach 
OSP, a 18 szt. w magazynie 
własnym UG.
Worki na piasek służące do 
akcji przeciwpowodziowej 
w ilości 15 500 szt. rozdy-
sponowane są następują-
co: OSP Wólka Grodziska 
– 1000 szt., OSP Grodzisko 
Górne – 1000 szt., OSP Mia-
sto – 1000 szt., OSP Grodzi-
sko Dolne – 1000 szt., OSP 
Chodaczów – 1000 szt., na-
tomiast 10 500 szt. znajduje 
się w magazynie UG.
W przypadku wystąpie-
nia powodzi, mieszkańcy 
w  pierwszej kolejności  po-
winni zgłaszać się po wor-
ki do jednostek OSP znaj-
dujących się jak najbliżej ich 
miejsca zamieszkania lub 
do Urzędu Gminy. W sytu-
acji wystąpienia zagrożenia 
gmina może liczyć na po-
moc  państwa i Powiatu Le-

żajskiego. W roku 2010 na 
prowadzenie akcji przeciw-
powodziowej otrzymano do-
tację z budżetu wojewody w 
wysokości 144 tys. 252 zł. 
oraz 5 tys. szt. worków ze 
Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku. Ogółem w czasie 
akcji zużyto ich 18 tys. szt.
Na chwilę obecną trudno 
jest jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie, czy jeste-

śmy przygotowani do zwal-
czania wyżej przedstawio-
nych klęsk pogodowych, 
gdyż jest to uzależnione od 
skali wystąpienia zjawiska i 
jego charakteru.
Najważniejszą jednak rze-
czą jest postawa mieszkań-
ców, którzy zawsze wspiera-
li działania gminy w sytuacji 
zagrożenia.

Józef Lizak

Najczęściej występujący-
mi miejscami gdzie znaj-
dują się nielegalne miej-
sca składowania odpa-
dów na terenie naszej 
gminy to pobocza dróg, 
lasy, wyrobiska popia-
skowe, miejsca wypo-
czynku. Wyrzucone od-
pady rozkładają się lata-
mi, stanowiąc zagrożenie 
dla ludzi i środowiska! 

Przykładowa plastikowa 
butelka rozkłada się 500 
lat. Poza odpadami komu-
nalnymi na wysypiskach 
znajdują się również odpa-
dy niebezpieczne np. za-
wierające azbest.
Mimo wejścia w życie no-
wego systemu gospodaro-
wania odpadami i  pono-
szenia przez każdego wła-
ściciela opłat za odbiera-
nie śmieci, nadal pojawiają 

się przypadki wyrzucania 
śmieci, w miejsca do tego 
nieprzeznaczone.
Przypominamy, że skła-
dowanie odpadów w miej-
scach do tego nieprzezna-
czonych podlega odpowie-
dzialności karnej z ustawy 
Kodeks karny lub odpowie-
dzialności za wykroczenia 
w myśl przepisów ustawy 
Kodeks wykroczeń.
W związku z prowadzo-
ną inwentaryzacją dzikich 
wysypisk na terenie gmi-
ny, prosi się o zgłaszanie 
miejsc nielegalnego skła-
dowania odpadów z po-
daniem lokalizacji w da-
nej miejscowości i osza-
cowaniem powierzchni za-
legających śmieci. Zgło-
szenia należy dokonać w 
Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne, pok. nr 5, tel. 17 
2428265.  BD

DZIKIE WYSYPISKA 
NA TERENIE GMINY

CZY JESTEŚMY 
PRZYGOTOWANI
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Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej informuje o kon-
tynuacji programu pomo-
cy uczniom „Wyprawka 
szkolna”. 

W 2015 roku pomocą w for-
mie dofinansowania zaku-
pu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym pod-
ręczników do kształcenia 
specjalnego lub podręcz-
ników do kształcenia w za-
wodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez mi-
nistra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, obej-
muje się :
1) uczniów uczęszczających 
w roku szkolnym 2015/2016 
do klasy III szkoły podstawo-
wej, klasy III ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej I stop-
nia i klasy IV technikum,
2) uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 
lekkim,
e) z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub 
znacznym,
f) z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z 
zespołem  Aspergera,
h) z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w 
tym przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wy-
mieniona powyżej

- posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w 
art. 71b ust.3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o syste-
mie oświaty, zwanej dalej 
„ustawą”, uczęszczających 
w roku szkolnym 2015/2016 
do szkół dla dzieci i młodzie-
ży: szkół podstawowych, z 
wyjątkiem klas I,II i IV, gim-
nazjów, z wyjątkiem klasy I, 
szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodo-
wych, liceów ogólnokształ-
cących, techników lub szkół 
specjalnych przysposabia-
jących do pracy uczniów 
z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, lub 
do ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia, z wy-
jątkiem klas I,II i IV, ogólno-
kształcących szkół muzycz-
nych II stopnia, z wyjątkiem 
klasy I,  ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych lub 
ogólnokształcących szkół 
baletowych, z wyjątkiem 
klas I i IV.
W przypadku uczniów, któ-
rzy będą ubiegać się o po-

moc na podstawie kryterium 
dochodowego 2015r. dla 
uczniów z wszystkich klas 
objętych programem utrzy-
mano w projekcie  programu 
jednolite kryterium docho-
dowe, z ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Oznacza 
to, że w br. kwota upraw-
niająca do otrzymania        
pomocy wynosić będzie 
574 zł netto na  osobę w 
rodzinie.
Wnioski należy składać do 
dyrektorów szkół, w których 
dziecko będzie uczęszczać 
w roku szkolnym 2015/2016, 
w terminie do 10 września 
2015r. 

MR

SKORZYSTAJ ZE 
SZKOLNEJ WYPRAWKI

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE WIELKOGABARYTÓW

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015r. (wtorek) zostanie przeprowadzona 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka obejmować będzie:
• zużyte opony
• akumulatory 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)
• odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych          
rozmiarów, itp. )

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

W/w odpady należy złożyć w dniu zbiórki do godz. 10:00 w wymienionych niżej miejscach:
 

Sołectwo 
 

Miejsce składowania 
 

Grodzisko Górne  obok budynku OSP  
Grodzisko Dolne-Miasto przy Placu Targowym  
Grodzisko Dolne na placu przy wiacie Hortino obok oczyszczalni  
Grodzisko Nowe obok Budynku Wiejskiego 
Laszczyny obok budynku ŚDS i OSP   
Chodaczów obok budynku OSP 
Podlesie obok budynku ŚDS i OSP 
Wólka Grodziska obok mostu koło boiska sportowego 
Opaleniska i Zmysłówka obok Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 
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Przed nami wakacje. Sło-
neczna aura sprawia, że 
coraz chętniej wybiera-
my się w dalekie podróże. 
Zadbajmy by wypoczynek 
ten nie zmienił się w trage-
dię. Wystarczy przestrze-
gać kilku prostych zasad 
i zabrać ze sobą również 
zdrowy rozsądek. Bo uda-
ne wakacje, to bezpieczne 
wakacje.

Bezpieczeństwo 
na drogach
Z policyjnych danych wyni-
ka, że przez pierwsze dwa 
tygodnie od momentu wej-
ścia w życie przepisu doty-
czącego zabierania prawa 
jazdy tym kierowcom, którzy 
dopuszczą się przekrocze-
nia prędkości w obszarze 
zabudowanym o ponad 50 
km/h (od 18 do 31 maja), do-
kument ten utraciło aż 1217 
kierowców. 
Z danych przygotowanych 
w ramach kampanii społecz-
nej „Nie [przy]dzwoń za kie-
rownicą” wynika, że już pra-
wie co czwarty wypadek dro-
gowy jest skutkiem korzy-
stania z telefonów komórko-
wych w czasie jazdy. Zaled-
wie 24% uczestników ruchu 
korzysta z zestawów głośno-
mówiących, natomiast aż 
65% ankietowanych kierow-
ców przyznaje, że korzysta 
z telefonów komórkowych w 
czasie jazdy. To zatrważają-
ce statystki. Dlatego też, po-
przez tego typu akcje chce-

my zmieniać świadomość 
kierowców i ich poczucie od-
powiedzialności za kierowni-
cą – mówi Mariusz Sokołow-
ski, Rzecznik Prasowy Ko-
mendanta Głównego Policji.
Korzystanie z telefonów ko-
mórkowych podczas prowa-
dzenia auta w zdecydowa-
nym stopniu obniża koncen-
trację i tym samym utrudnia 
bezpieczne poruszanie się 
po drodze, co grozi nie tyl-
ko prowadzącemu auto oraz 
pasażerom, ale również in-
nym uczestnikom ruchu dro-
gowego. Nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę z tego, że 
samo zerknięcie na ekran 
telefonu – chociażby po to 
by sprawdzić, kto dzwoni – 
zajmuje kierowcy średnio 5 
sekund. Przez ten czas, ja-
dąc z prędkością 80 km/h, 
pokonuje on odcinek drogi 
równy boisku piłkarskiemu.
Badania przeprowadzone 
przez organizatora kampanii 
„Mistrzowie w pasach” poka-
zują, że na 400 osób skon-
trolowanych na polskich dro-
gach tylko 10% miało po-
prawnie zapięte pasy bez-
pieczeństwa. Zatrważają-
ce jest nie tylko to, że rodzi-
ce nieprawidłowo zapinają 
dzieci w fotelikach, ale też 
to, że źle montują same fo-
teliki w samochodach.

Zachowaj rozwagę 
nad wodą
Sprzyjająca pogoda, wy-
sokie temperatury i słońce 

sprawiają, że właśnie nad 
wodą wypoczywamy naj-
chętniej. Jednak jezioro czy 
morze to nie tylko relaks i 
odpoczynek, ale także mnó-
stwo zagrożeń. To przede 
wszystkim tutaj liczy się pil-
na uwaga i przezorność 
urlopowiczów. Przecenienie 
własnych umiejętności pod-
czas kąpieli i niedostatecz-
na opieka nad dziećmi mogą 
być tragiczne w skutkach. 
Przy okazji letnich wycie-
czek i aktywnego wypoczyn-
ku o tragedię nietrudno. Poli-
cja przypomina o podstawo-
wych zasadach, które obo-
wiązują podczas pobytu w 
okolicach jezior.
1. Powinniśmy się ką-

pać tylko w miejscach 
strzeżonych i pod żad-
nym pozorem nie wol-
no wchodzić do wody 
w miejscach zabronio-
nych.

2. Dzieci powinny bawić 
się nad wodą tylko pod 
czujną opieką doro-
słych.

3. Gdy wchodzimy z dzieć-
mi do wody zabezpiecz-
my je w specjalne rę-
kawki bądź kamizelki.

4. Po dłuższym leżeniu na 
słońcu nie wchodźmy 
od razu do wody, naj-
pierw stopniowo zmocz-
my ciało. W ten sposób 
unikniemy szoku ter-
micznego.

5. Nie skaczmy „na głów-
kę”. Dno naturalne-

go zbiornika może się 
zmienić w ciągu kilku 
dni. Gdy jednak w cza-
sie kąpieli dojdzie już 
do urazu kręgosłupa, 
najważniejsze jest, aby 
ostrożnie przetranspor-
tować poszkodowane-
go na brzeg i koniecz-
nie sprawdzić drożność 
dróg oddechowych. Na-
tychmiast wezwijmy po-
gotowie ratunkowe. Od 
naszej reakcji może za-
leżeć czyjeś życie.

6. Materace zostawmy na 
brzegu - nie wypływaj-
my na nich na środek je-
ziora.

7. Nigdy nie wchodźmy do 
wody po wypiciu nawet 
najmniejszej ilości alko-
holu.

8. Nie zapominajmy, że na-
leży zadbać o porządek 
w miejscu, w którym od-
poczywamy. Pamiętaj-
my, że podczas nasze-
go urlopu złodzieje nie 
próżnują. Zwracajmy 
uwagę na rzeczy osobi-
ste, które zabieramy ze 
sobą na plażę.

Wypoczywając nad wodą 
dbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i innych. W razie za-
grożenia wezwijmy pomoc. 
Pamiętajmy o nr tel.: 112, 
999, 997!!!

źródło: www.podkarpacka.
policja.gov.pl

BEZPIECZNY WAKACYJNY WYPOCZYNEK 
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Piękna słoneczna pogo-
da z powiewem smaku lata 
zachęcają jak najbardziej 
do przebywania na świe-
żym powietrzu. Dołożyć 
do tego wolne niedzielne 
popołudnie i szczytne ak-
cje i już rodzi się pomysł 
na Piknik Rodzinny. Taki 
właśnie piknik, odbył się 
14 czerwca na placu przy 
Zespole Szkół w Grodzi-
sku Dolnym.

Pomysłodawcą tego przed-
sięwzięcia było Szkolne 
Koło Caritas działające przy 
Zespole Szkół w Grodzisku 
Dolnym. Swoją obecność 
w tym wydarzeniu zazna-
czył również Ośrodek Kultu-
ry wspomagając szkołę uży-
czeniem sprzętu nagłaśnia-
jącego i organizując wystę-
py zespołów artystycznych 
działających pod patrona-
tem ośrodka oraz parafial-

ne Koło Caritas, które zorga-
nizowało pokazy strażackie 
i ratownictwa medycznego 
w ramach programu „Bez-
pieczne wakacje”.
Impreza mogła się odbyć w 
dużej mierze również dzięki 
licznemu gronu sponsorów.
Wszystko zaczęło się już 
o godz. 14.00. Na począ-
tek na wielkiej scenie poja-
wili się najmłodsi uczniowie 
ze szkoły w Grodzisku Dol-
nym, pokazując swoje umie-
jętności wokalne, aktorskie i 
taneczne.
Po tym występie uwagę 
wszystkich przykuły pokazy 
wozów strażackich i sprzę-
tu gaśniczego. Ochotnicza 
Straż Pożarna z Grodziska 
Dolnego zaprezentowała ak-
cję ratowniczą człowieka po-
szkodowanego w wypadku 
samochodowym. Było rozci-
nanie wraku pojazdu i wycią-
ganie poszkodowanego. Po-

tem najbardziej oczekiwany 
moment dla dzieci to biega-
nie i tarzanie się w kłębach 
puszystej piany.
Z pokazami ratowniczymi 
przybyli także ratownicy z le-
żajskiego Pogotowia Ratun-
kowego, którzy prowadzili 
ćwiczenia z udzielania pierw-
szej pomocy na fantomie.
Kolejne chwile to występy 
grup dziecięcych i młodzieżo-
wych z Ośrodka Kultury: ze-
społów tanecznych „Krasno-
ludki”, „Małe Grodziszczoki” 
i „Bad Angels” oraz starszej 
grupy wokalnej i Młodzieżo-
wej Kapeli Ludowej.
W międzyczasie publiczność 
mogła korzystać z przygoto-
wanych atrakcji m.in.: loterii 
fantowej oraz oferty kulinar-
nej: kiełbasek z grilla, lodów, 
napojów, popcornu, waty cu-
krowej oraz ciast domowej 
roboty.
Głównym punktem pro-
gramu był koncert zespołu 

„Twoje Niebo”, który działa 
już od 6-ciu lat, a tworzy mu-
zykę w różnych odsłonach 
takich jak: jazz, gospel, rock, 
reagge, soul, pop oraz po-
ezja śpiewana. Ich znakiem 
rozpoznawalnym jest spon-
taniczność i żywiołowość 
oraz głębia tekstów wykony-
wanych utworów wraz z ich 
niekonwencjonalnymi, au-
torskimi kompozycjami. W 
trakcie koncertu wszyscy 
wspólnie mogli bawić się i 
tańczyć w rytm usłyszanych 
utworów.
Oprócz małych wykonaw-
ców ze szkoły w Grodzisku 
Dolnym na scenie pojawi-
li się również starsi. Były to 
głównie występy wokalne, 
taneczne i kabaretowe.
Wszyscy uczestnicy pikniku 
zarówno ci młodsi, jak i star-
si, miło i wesoło spędzili nie-
dzielne popołudnie.

OK

PORA NA 
PIKNIK
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27-letni mieszkaniec po-
wiatu lubaczowskiego na 
3 miesiące stracił upraw-
nienia do kierowania za 
przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości. Mło-
dy mężczyzna na drodze z 
ograniczeniem do 50 km/h 
jechał z prędkością ponad 
120 km/h.

W niedzielne popołudnie, w 
rejonie zalewu „Czyste” w 
Grodzisku Dolnym, policyjny 
patrol zmierzył prędkość kie-
rującego motocyklem marki 

Honda. Okazało się, że kie-
rujący tym pojazdem w spo-
sób rażący przekroczył do-
puszczalną prędkość. Moto-
cykl pędził z prędkością 122 
km/h. 
Zatrzymany do kontroli dro-
gowej kierowca przyznał się 
do przekroczenia prędkości 
na drodze z ograniczeniem 
do 50 km/h. Przyjął mandat 
karny i przewidziane taryfi-
katorem punkty karne.
W myśl nowo obowiązują-
cych przepisów funkcjona-
riusze odebrali mu prawo 

jazdy na 3 miesiące. Doku-
ment zostanie przekazany 
do starostwa i stąd 27-letni 
kierowca, po upływie wska-
zanego czasu będzie mógł 
go odebrać.
Przypominamy kierowcom, 
iż od 18 maja obowiązują 
nowe przepisy zaostrzające 
sankcje wobec kierujących 
pojazdami, którzy popełnią 
najcięższe naruszenia w ru-
chu drogowym, polegające 
w szczególności na kierowa-
niu pojazdem w stanie nie-
trzeźwości, powodowaniu 

zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, rażą-
cym przekraczaniu dopusz-
czalnej prędkości, czy kie-
rowaniu pojazdem pomimo 
nieposiadania do tego sto-
sownych uprawnień.
O zmianach w przepisach 
przeczytasz na stronie inter-
netowej podkarpackiej policji.
źródło: www.podkarpacka.

policja.gov.pl

PIERWSZE W POWIECIE PRAWO 
JAZDY ODEBRANE ZA PRĘDKOŚĆ

W maju członkowie Stowa-
rzyszenia oraz wychowan-
kowie Ośrodka Rewalida-
cyjno – Wychowawczego 
w Laszczynach mieli oka-
zję wyjazdu na trzy dniową 
wycieczkę do Zakopanego 
i okolic.

W pierwszym dniu, w Zako-
panem nie lada atrakcją dla 
uczestników był wyjazd ko-
leją linową na Gubałówkę, 
skąd można było podziwiać 
piękną panoramę Tatr. Na-
stępnie spacer i zakupy na 
najsłynniejszej ulicy Zakopa-
nego – Krupówkach. Zmę-
czona całodziennym poby-

tem w zimowej stolicy Pol-
ski grupa, udała się na za-
służony odpoczynek do Za-
woi, gdzie znajdował się wy-
najęty pensjonat.
Nazajutrz po porannej po-
budce i wyśmienitym śnia-
daniu, wycieczkowicze opu-
ścili miejsce noclegu, by re-
alizować program drugie-
go dnia wycieczki. Jednym z 
głównych punktów tego dnia 
była wizyta w Parku Miniatur 
w Inwałdzie. Park ten poło-
żony jest na ogromnym te-
renie, na którym miniaturo-
we budowle wkomponowa-
ne są w urzekającą architek-
turę ogrodową. Można po-

dziwiać aż 60 doskonale od-
wzorcowanych cudów archi-
tektonicznych z Polski i całe-
go świata, w pomniejszonej 
wersji. Między innymi Sta-
dion Narodowy, wieżę Eif-
fla, Plac Świętego Piotra i 
wiele innych obiektów. Naj-
większą atrakcją dla dzieci 
okazała się na terenie tego 
parku Warownia, która cof-
nęła zwiedzających w daw-
ne czasy. Kamienista dro-
ga prowadząca na dziedzi-
niec średniowiecznej wa-
rowni, kryje w sobie niezwy-
kłe miejsca – osadę, zbro-
jownię, salę tortur, czy Park 
Ruchomych Smoków. W 
drodze powrotnej na nocleg 
zwiedzono Muzeum Jana 

Pawła II w Wadowicach.
Sobota była trzecim i zara-
zem ostatnim dniem poby-
tu w górach. Po śniadaniu 
grupa udała się na zaporę 
do Żywca, skąd podziwia-
no piękne atrakcje przyrod-
nicze tego regionu podczas 
rejsu statkiem po Jeziorze 
Żywieckim. Każdy mógł ku-
pić dla siebie i najbliższych 
pamiątkową rzecz. Zmęcze-
ni, ale bardzo zadowoleni , 
uczestnicy wycieczki, szczę-
śliwie dotarli z powrotem do 
Laszczyn.
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym oraz 
Ośrodek Rewalidacyjno – 
Wychowawczy w Laszczy-
nach składają podziękowa-
nie dla PCPR-u w Leżajsku 
za częściowe dofinansowa-
nie wycieczki.

ORW

WYCHOWANKOWIE OŚRODKA 
W ZAKOPANEM
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Wędkowanie to już niemal 
pasja wielu młodych lu-
dzi naszej gminy. Stało się 
tak za sprawą Koła Węd-
karskiego nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym, któ-
re od 16 lat systematycz-
nie organizuje zawody 
wędkarskie z okazji „Dnia 
Dziecka’’. Połączono je z 
konkursem ekologicznym, 
nad którym patronat obję-
ło Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku.

Celem imprezy jest propago-
wanie wśród dzieci i młodzie-
ży idei wędkarstwa rekre-
acyjnego jako alternatywnej 
formy spędzania czasu wol-
nego i czynnego wypoczyn-
ku oraz dbałości  o środo-
wisko naturalne jako nasze 
wspólne dobro.
W niedzielny poranek,          
31 maja, o godzinie 8.30 na 
zbiornik wodny w Grodzi-
sku Dolnym stawiło się kilku-
dziesięciu uczestników, któ-
rym odczytano regulamin. 
Od godziny 9.00 do 11.30 
młodzi wędkarze zmaga-
li się z rybami, toteż połów 
nie dla wszystkich był uda-
ny. Nie pomógł nawet po-
częstunek dla wędkarzy, w 
postaci soczków, drożdżó-
wek, wafelków. Młodzi węd-
karze posilali się na brzegu, 
a ryby beztrosko pluskały się 
w wodzie i zjadały przynę-
ty z haczyków nie dając się 
złapać. Na 63 wędkujących, 

ryby złowiło 32 młodych węd-
karzy. Zawody odbyły się w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: dzieci szkół podstawo-
wych i młodzież gimnazjów. 
Wśród szczęśliwców w ka-
tegorii szkół podstawowych 
znaleźli się: 
1. Dawid Paszko – 1.04 kg, 

złowił 6 ryb,
2. Jakub Olechowski – 0,88 

kg, złowił 5 ryb,
3. Dominik Wnęk – 0,74 kg, 

złowił 7 ryb,
4. Karol Wawrzaszek – 

0,66 kg, złowił 1 rybę,
5. Marcin Urban – 0,64 kg, 

złowił 2 ryby,
6. Bartłomiej Kulpa – 0,60 

kg, złowił 1 rybę,
Zwycięzcy w kategorii szkół 
gimnazjalnych.
1. Paweł Nowak – 3,62 kg, 

złowił 6 ryb,
2. Bartosz Skiba – 2,16 kg, 

złowił 3 ryby,
3. Tomasz Chmielecki – 

2,06 kg, złowił 3 ryby,
4. Kamil Olechowski – 1,12 

kg, złowił 3 ryby,
5. Kamil Bartnik – 0,92 kg, 

złowił 1 rybę,
6. Dawid Burek – 0,66 kg, 

złowił 1 rybę.
Wszyscy zawodnicy, którym 
udało się złowić rybę otrzy-
mali cenne nagrody wędkar-
skie w postaci: wędek, koło-
wrotków, zestawów wędkar-
skich i siatek. Natomiast wy-
żej wymienionych dodatko-
wo uhonorowano pamiątko-
wymi dyplomami. 

Pozostali, którym połów się 
nie powiódł, otrzymali na-
grody pocieszenia w posta-
ci drobnego sprzętu wędkar-
skiego,   oraz różnych gadże-
tów.
Po zakończeniu zawodów 
strudzeni wędkarze posilali 
się pieczoną kiełbasą i loda-
mi przygotowanymi przez or-
ganizatorów. 
Chętni zapisywali się na 
konkurs ekologiczny. Owe 
szranki ekologiczne przepro-
wadzone były w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klasy 
I – III  i IV – VI szkoły pod-
stawowe oraz gimnazja. W 
niezbyt komfortowych wa-
runkach, na szczerym polu 
uczestnicy zmagali się z te-
stem, w którym musieli odpo-
wiedzieć na 20 pytań związa-
nych ze środowiskiem i eko-
logią. W pocie czoła, startu-
jący w konkursie wykazali się 
nie lada wiedzą. Mimo zróż-
nicowanego czasu i stopnia 
trudności zadań testowych 
w poszczególnych grupach 
wiekowych bezkonkurencyj-
ni okazali się: 
w klasach I – III szkół podsta-
wowych
1. Dominik Wnęk
2. Kamil Papak
3. Kacper Chmura, Jakub 
Kulpa
w klasach IV – VI szkół pod-
stawowych
1. Mateusz Nykiel
2. Aneta Bęben, Igor Sawicki
Jakub Kołcz, Zuzanna Żak

DZIEŃ DZIECKA NAD WODĄ w kategorii szkół gimnazjal-
nych
1. Dawid Burek
2. Mikołaj Golak
3. Tomasz Chmielecki,        
Bartłomiej Bosak, Patryk 
Leszczak.
Zwycięzcy konkursu ekolo-
gicznego otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz piękne 
książki w postaci albumów 
i encyklopedii ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku. 
 Organizowana cyklicznie od 
kilku lat impreza w roku bie-
żącym współfinansowana 
była przez sponsorów:
• Gminę Grodzisko      

Dolne,
• Starostwo Powiatowe   

w Leżajsk,
• Koło Wędkarskie nr 37 

„Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym,

• Bank Spółdzielczy         
w Leżajsku,

• Posła na Sejm RP       
Zbigniewa Rynasiewi-
cza,

• Sklep wielobranżowy 
Sylwii i Adriana Gdań-
skich,

• IGLO CLAB,
• Delikatesy Centrum 

Waldemara Burka,
• GS Grodzisko Dolne.

Zarząd Koła Wędkarskie-
go nr 37 „Pstrąg” w Grodzi-
sku Dolnym w imieniu dzieci i 
własnym dziękuje wszystkim 
sponsorom.

Andrzej Sigda
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Dwa dni tanecznych zma-
gań i setki znakomitych 
tancerzy. W dniach 10-12 
kwietnia 2015 r. w Szczeci-
nie odbyły się Krajowe Mi-
strzostwa IDO Show Dan-
ce, Jazz Dance, Mini Pro-
duction i Production. 

Wystąpiło ponad 50 klubów 
tanecznych z całej Polski. W 
szeregach „Iskierki” z Łań-
cuta, kierowanej przez Ewę 
Hołub wystąpiło 31 uczennic 
Zespołu Szkół im. A. Mickie-

wicza w Żołyni. Wśród nich 
trzy z terenu Gminy Grodzi-
sko Dolne: Aleksandra Ka-
sprzak- Zmysłówka, Natalia 
Niemiec- Opaleniska i Ma-
riola Burszta- Podlesie. Za-
prezentowały się w katego-
rii produkcje pt. „Ostatni cyrk 
na świecie”, zdobywając ty-
tuł Mistrza Polski i kwalifika-
cję do reprezentowania kra-
ju jesienią na Mistrzostwach 
Świata w Niemczech (Re-
isa). Gratulujemy sukcesu!

KK

TANECZNE MARZENIE 
SPEŁNIONE

„Z książką na walizkach” 
to akcja promująca czytel-
nictwo wśród dzieci i mło-
dzieży. Dla wielu młodych 
czytelników jest to często 
pierwszy kontakt z autorem 
i niepowtarzalna okazja na 
unikatową dedykację. 

Pierwszy raz autorzy i ilu-
stratorzy współpracujący 
z Wydawnictwem Literatu-
ra, spotkali się z dziećmi w 
bibliotekach województwa 
podkarpackiego dziewięć lat 
temu. Podczas akcji każdy z 
pisarzy, w ciągu trzech dni 
bierze udział w spotkaniach 
w miastach i wsiach na tere-
nie całego województwa.
W ramach tej akcji 18 czerw-
ca bibliotekę w Grodzisku 
Dolnym odwiedził Paweł 
Wakuła, absolwent malar-
stwa i pedagogiki artystycz-
nej. Podczas spotkania au-
tor opowiadał o kulisach pra-
cy rysownika,  o własnych 
książkach i historiach ich po-
wstania jednocześnie rysu-
jąc bohaterów swoich opo-
wieści. W  swoje opowiada-
nia wplata legendy, a tak-
że gawędy o chochlikach, 
nimfach, rusałkach i innych 
stworach występujących w 

książkach. Rozmawiając z 
dziećmi autor nie zdradzał 
zakończenia żadnej z nich, 
zachęcając tym samym do 
ich przeczytania. Zapra-
szamy więc do biblioteki po 
książki Pawła Wakuły!
W trakcie spotkania został 
rozstrzygnięty również kon-
kurs plastyczno-literacki „Na 
tropie tajemnic mojego re-
gionu” zorganizowany przez 
Wydawnictwo Literatura. 
Dyplom dla laureatki Moniki 
Czerwonki uczennicy V kla-
sy SP w Grodzisku Dolnym 
wręczyła red. naczelna Wy-
dawnictwa Literatura Pani 
Wiesława Jędrzejczyk, a na-
grodę - swoją książkę wrę-
czył Pan Paweł Wakuła.
Na koniec spotkania dzieci 
miały możliwość zakupienia 
książek autora oraz otrzy-
mania autografu.

HL

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM 
WAKUŁĄ
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28 maja, podczas spotka-
nia Dyskusyjnego Klubu 
Książki rozmawiano o Bia-
łych motylach Aliny Góry. 
Jest to debiut powieścio-
wy pisarki. Zachęcamy do 
zapoznania się z komenta-
rzem napisanym przez jed-
ną z klubowiczek. 

Bohaterami tej niewielkiej 
książeczki jest grupa przyja-
ciół kończąca studia na opol-
skiej uczelni: Kaśka, Hanka, 
Mateusz, Borys i Wróbel, 
nota bene rówieśnicy samej 
autorki. Poznajemy Kaś-
kę, którą przed planowanym 
ślubem porzucił narzeczony. 
Od tej pory zrażona dziew-
czyna stroni od poważnych 
związków z mężczyznami, 
bo zwyczajnie boi się kolej-
nego odrzucenia. Czy za-
ufa ponownie? Przyjaciół-
ka Kaśki – Hanka, od ośmiu 
lat czeka na oświadczyny 
Mateusza. Jednak na to się 
nie zanosi, gdyż ukochany 
zajęty jest robieniem karie-
ry i nie w głowie mu wesele. 
Znudzona monotonią związ-
ku dziewczyna zdradza …
Czy Hanka wyjawi swoją ta-
jemnicę narzeczonemu (bo 
Kaśka już wie) i uspokoi su-
mienie? Jest jeszcze Borys 

i Wróbel. Historyk i filozof. I 
wydawać by się mogło, że 
ukończenie studiów i zdoby-
cie tytułu magistra powinno 
ułatwić im zdobycie pracy. 
Nic bardziej błędnego ! Nie 
ma w tym kraju zapotrzebo-
wania na filozofów i history-
ków. Póki co Borys i Wró-
bel pracują dorywczo: jeden 
jako ochroniarz w Galerii, a 
drugi naprawia telefony ko-
mórkowe. A tak naprawdę 
to oni sami nie mają pomy-
słu na siebie. Zapraszam do 
przeczytania „Białych moty-
li”. Ciekawa i nieskompliko-
wana fabuła, wartka akcja, 

przystępny język, bez zbęd-
nych upiększeń i przydłu-
gich opisów, a także niezwy-
kle zaskakujące zakończe-
nie sprawiają, że powieść 
czyta się lekko i szybko.
Komu poleciłabym tę książ-
kę? Sama autorka powie-
działa w wywiadzie dla opol-
skiej telewizji, że powieść 
kieruje głównie do młode-
go czytelnika, takiego jak 
bohaterowie „Motyli …”. Do 
tych, którym coś nie wycho-
dzi w życiu, mimo że mają 
potencjał i do tych, którym 
się wydaje, że świat obrócił 
się przeciw nim i nie wiedzą 

co dalej. Myślę, że i do tych, 
którzy mają nadzieję na mi-
łość, przyjaźń i lepsze życie. 
Powinni ją przeczytać tak-
że ci, którzy mają dzieci w 
wieku książkowych posta-
ci. Dlaczego? Po to, by le-
piej zrozumieć swoje Kaśki, 
Hanki, Borysy...
Jak potoczą się losy boha-
terów „Białych Motyli”? Być 
może dowiemy się tego z 
przygotowanej już do druku 
drugiej części powieści pt. 
„Tańcząc z cieniem”.
Polecam i zapraszam do 
lektury.

Biblioteka

MAJOWE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Stowarzyszenie Kobie-
ty Gminy Grodzisko Dol-
ne otrzymało dofinanso-
wanie z Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatel-
skich w roku 2015 w kwo-
cie 10 837,50 zł na realiza-
cję projektu p.n. „Nordic 
Walking”.

Celem głównym Programu 
FIO jest zwiększenie zaan-
gażowania obywateli i orga-
nizacji pozarządowych w ży-
cie publiczne. Projekt Stowa-

rzyszenia wpisuje się w prio-
rytet 2. Aktywne społeczeń-
stwo (wspieranie aktywnych 
form integracji społecznej). 
Adresatkami projektu będą 
mieszkanki gminy Grodzi-
sko Dolne ( 30 pań). W ra-
mach projektu przewidziano 
rekrutację uczestniczek do 
zajęć cyklicznych z Nordic 
Walking, warsztatów z tech-
nik gotowania, przyrządza-
nia  zdrowych potraw oraz 
szkolenia z zakresu zdrowe-
go żywienia i wpływu upra-

wiania Nordic Walking na 
zdrowie. Podsumowaniem 
projektu będzie II Grodziski 
Rajd Nordic Walking nad za-
lewem „Czyste”.
W chwili obecnej stowarzy-
szenie prowadzi nabór do 
projektu. Oferty uczestnic-
twa zawierające: imię i na-
zwisko, adres zamieszkania  
można składać osobiście w 
Urzędzie Gminy w Grodzi-
sku Dolnym pok. nr 3 lub wy-
słać na adres:  Urząd Gminy 
w Grodzisku Dolnym 37-306 
Grodzisko Dolne 125A, z do-
piskiem  „Zajęcia cykliczne 
Nordic Walking”. 
Zgłoszenia można wysłać 
także drogą mailową na     

adres: maria.rydzik@grodzi-
skodolne.pl
Termin składania zgłoszeń 
- 30 czerwca 2015r.
Projekt dofinansowany ze 
środków Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

MR

RELAKS 
Z KIJAMI
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Od 15 maja na terenie na-
szej Gminy odbywają się 
spotkania członków Klubu 
Seniora (KS). Najważniej-
sze w Klubie to zdrowo, 
pożytecznie i miło spędzić 
czas z osobami w podob-
nym wieku.

Na dotychczasowych spo-
tkaniach seniorzy spraw-
dzali swoje możliwości kuli-
narne. Panie z Klubu Senio-
ra w Chodaczowie i z Gro-
dziska Nowego przygoto-
wały pyszne sałatki, który-
mi wszyscy chętnie się czę-
stowali. W Grodzisku, za-
szczycił nas swoją obecno-
ścią także ksiądz proboszcz, 
z którym po degustacji sałat-
ki wspólnie odśpiewaliśmy 
Apel Jasnogórski. Po mo-
dlitwie udzielił błogosławień-
stwa. Był to dla wszystkich 
bardzo mile spędzony czas.
W czwartek, na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała, świę-
ci się wianki z ziół i kwia-
tów. Stąd też pomysł by na-
szym seniorom zorganizo-
wać wspólne wicie wianków. 
Zajęcia odbyły się w Opale-
niskach, Wólce Grodziskiej 
oraz w Grodzisku Dolnym. 
Czas spędzony przy wiciu 
wianków umilały pieśni oraz 
opowieści klubowiczów.
W poniedziałek 15 czerw-
ca odbyła się wycieczka ro-
werowa do kapliczki świę-
tego Antoniego. Kapliczka 
przynależy do parafii Zmy-
słówka, a leży na rozstaju 
dróg leśnych na styku trzech 
gmin: Białobrzegi, Żołynia i 
Grodzisko Dolne. Chętnych 
na przejażdżkę klubowiczów 
z Grodziska Nowego i Cho-
daczowa nie wystraszył na-
wet padający deszcz. Po 
sprawdzeniu stanu technicz-
nego rowerów i zaopatrze-
niu w elementy odblaskowe, 
grupa wyruszyła na prze-
jażdżkę robiąc ok. 30 km. 
Okazało się, że nasi senio-

rzy są w bardzo dobrej kon-
dycji fizycznej i naprawdę 
„dużo mogą”. 

Zapraszamy serdecznie 
wszystkich chętnych Senio-
rów do przyłączenia się do 

klubowiczów. Spotkania Klu-
bów Seniora organizowa-
ne są raz w tygodniu w ni-
żej wymienionych miejsco-
wościach:
• Chodaczów – ponie-

działek godz. 16.00 
Dom Strażaka

• Grodzisko Nowe – po-
niedziałek godz. 19.00 
Budynek Wiejski

• Grodzisko Dolne – wto-
rek godz. 19.00 Punkt 
Katechetyczny (budy-
nek starej biblioteki)

• Opaleniska – środa 
godz. 16.00 Szkoła Pod-
stawowa

• Wólka Grodziska – śro-
da godz. 19.00 Społecz-
na Szkoła Podstawowa

• Grodzisko Górne – 
czwartek godz. 16.00 
Gminna Biblioteka       
Publiczna

WYJDŹ Z DOMU - CHODŹ DO NAS. 
KLUBY SENIORA ZAPRASZAJĄ
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Grupa uczniów z Zespo-
łu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
w składzie: Izabela Woj-
tyna kl.2b, Wiktoria Czer-
wonka kl.3a, Marcel Sołek 
kl.2b, Kamil Usowski kl.3a 
może pochwalić się nie 
lada sukcesem. Zajęli bo-
wiem I miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Realio-
znawczym z języka nie-
mieckiego.

Głównym organizatorem 
konkursu, skierowanego do 
gimnazjalistów z całej Pol-
ski, był Goethe-Institut w 
Warszawie. 

Zadanie uczniów polegało 
na stworzeniu multimedial-
nego plakatu reklamowego 
dla małego miasta w Niem-
czech (max. 600.000 miesz-
kańców). Plakat miał poka-
zać, co miasto oferuje dla 
młodych ludzi, co można w 
nim przeżyć i zobaczyć? W 
ten sposób praca miała za-
chęcać do odwiedzenia 
mało znanego miasta na-
szych zachodnich sąsiadów.
Zwycięska praca przedsta-
wia miasto Fulda, które znaj-
duje się w samym centrum 
Niemiec.
Uczniowie w bardzo orygi-
nalny sposób przedstawili 

to piękne miejsce. W swoim 
glogsterze (plakat multime-
dialny) umieścili krótki filmik, 
w którym opowiadają w ję-
zyku niemieckim o zaletach 
Fuldy. 
Główną nagrodą dla zwy-
cięzców jest trzydniowy po-
byt w parku rozrywki Euro-
pa Park w południowo-za-
chodnich Niemczech. Jest 
to największy w Niemczech i 
trzeci najpopularniejszy park 
rozrywki w Europie m.in. po 
paryskim Disneylandzie.
Trzeba dodać, że praca 
uczniów została również do-
ceniona przez Urząd Miasta 
Fulda, który ufundował dla 

nich drobne prezenty. 
Uczniowie wraz z opieku-
nem podczas pobytu w 
Niemczech odwiedzą Ful-
dę i spotkają się z władzami 
miasta.

Pragnę podziękować zwy-
cięzcom za zaangażowanie 
i udział w konkursie. Mam 
nadzieję, że zapowiadająca 
się podróż do Niemiec bę-
dzie jeszcze większą moty-
wacją do nauki języka nie-
mieckiego!

Jadwiga Chmura
nauczycielka języka 

niemieckiego

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO!

- AKTUALNOŚCI - 
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Paul Glaser „ Tańcząc z 
wrogiem”, Rebis 2015

Rosie uczyła tańca w ca-
łej zachodniej Europie. Nim 
skończyła dwadzieścia pięć 

lat, zdążyła stracić uko-
chanego w wypadku lotni-
czym, poślubić niewłaściwe-
go mężczyznę i znaleźć po-
cieszenie w ramionach in-
nego. Gdy do władzy doszli 
naziści, przeszła przez kilka 
obozów koncentracyjnych, 
ale energia, niewiarygodna 
zaradność i żywiołowy urok 
pozwoliły jej przetrwać - lek-
cje tańca udzielane esesma-
nom stały się przepustką do 
życia. Spośród tysiąca dwu-
stu osób, które przybyły jed-
nym transportem wraz z nią 
do hitlerowskiego obozu w 
Auschwitz, przeżyło jedynie 
osiem.

Dorota Wellman „Ja nie 
mogę być modelką?!”, 
Pascal 2014

Ta książka powstała w sa-
mym środku lata. Właśnie 
skończyłam mierzyć stroje 
do nagrania Miasta Kobiet. 

Ewa i Magda, stylistki, przy-
wiozły górę ubrań i dodat-
ków. Okazało się, że jedna 
z sukienek, którą miałam w 
programie, wzbudziła szcze-
gólny zachwyt telewidzek. 
Pisały do telewizji, wysyła-
ły maile, żeby dowiedzieć 
się, gdzie można taką kupić. 
Ewa rzuciła żartem: zróbmy 
książkę o modzie! A ty bę-
dziesz modelką. No, bardzo 
śmieszne… Ale odezwał się 
we mnie duch przekory. Co, 
ja nie mogę być modelką?! 
A niby dlaczego? Że jestem 
stara (53 lata) i gruba (roz-
miar 44)? Że ubierać mogą 
się tylko szczupłe, młode i 
ładne?

Jacek Lusiński „Carte 
blanche”, Wilga 2012

Czy potrafimy zaakcepto-
wać każde wyzwanie, które 

szykuje nam los? Czy wyrok 
oznaczający niepełnospraw-
ność to jednocześnie wy-
rok wykluczający nas z ży-
cia? „Carte blanche” to in-
spirowana prawdziwymi wy-
darzeniami, poruszająca i 
optymistyczna historia na-
uczyciela z liceum, Kacpra, 
który – aby zachować uko-
chaną pracę i przygotować 
uczniów do matury – ukrywa 
przed światem, że stopnio-
wo traci wzrok. To uniwer-
salna i inspirująca opowieść 
o sile ludzkiego ducha i de-
terminacji.

Wanda Żółcińska „Najdroż-
sza”, Prószyński i S-ka 
2015

Należy dążyć bez widocz-
nego wysiłku do odniesie-
nia sukcesu, do posiadania 
pięknej rodziny i zadowole-
nia z siebie: bezskutecznie. 
Nieuleczalnie chora matka, 
ataki lęku i towarzyszące 
każdemu wyborowi poczu-
cie winy to codzienni wro-
gowie pokonywani przymu-
sem uśmiechu: skutecznie. 
Do czasu... Pokoleniowa po-
wieść współczesnych kobiet 
stojących u progu nieodwra-
calnych życiowych decy-
zji,...

Dawn Barker „Pęknię-
te odbicie”, Prószyński i 
S-ka 2015

Pewnego zimowego dnia 
Tony bardzo się martwi. 
Jego żona Anna nie radzi 
sobie z opieką nad ich nowo 
narodzonym synkiem. Tak 

bardzo pragnęła dziecka, a 
kiedy Jack wreszcie przy-
szedł na świat, oboje z mę-
żem wprost nie posiadali 
się ze szczęścia. Ze szpita-
la wrócili już jako pełna ro-
dzina. Od tamtego momen-
tu Anna nie jest jednak sobą. 
W jednej chwili płacze, w na-
stępnej wręcz tryska optymi-
zmem. To pewnie normalne 
po urodzeniu dziecka, do-
chodzi do wniosku Tony, po 
prostu Anna musi się przy-
zwyczaić. A on miał prze-
cież ostatnio tyle pracy. Ale 
wszystko powinno się jakoś 
ułożyć. Tyle że Anna i Jack 
znikają bez wieści. A Tony 
czuje, że coś jest naprawdę 
nie w porządku…

Emilia Nowak „Tajemni-
ca orlego gniazda”, Novae 
Res 2014

Trójka młodych przyjaciół 
otrzymuje anonimową wiado-
mość, że w Bobolicach znaj-

duje się ukryty skarb. Nie-
porozumienie? Głupi żart? A 
może tajemniczy informator 
wie, że pisze do osób, które 
mają na swoim koncie wcze-
śniejsze sukcesy w poszuki-
waniu skarbów? W każdym 
razie nadarza się świetna 
okazja do wypadu w piękne 
rejony Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej, z jej malowni-
czymi skałkami, jaskiniami i 
górującymi nad okolicą Orlimi 
Gniazdami. 
Po trudach ostatniego roku 
studiów i egzaminów dyplo-
mowych, świeżo upieczonym 
magistrom należy się trochę 
wypoczynku. Ale to nie będą 
leniwe wakacje…
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W dniu 24 maja 2015r. w 
Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Dynowie odbyła 
się XXVI edycja Przeglą-
du Kapel, Instrumentali-
stów i Śpiewaków Ludo-
wych „Pogórzańska Nuta” 
- będąca eliminacjami do 
Ogólnopolskiego Festiwa-
lu w Kazimierzu n/Wisłą.

Naszą gminę reprezento-
wało rodzeństwo: Ania, Ola 
i Michał Rydzik. Michał brał 
udział w konkursie indywi-
dualnym i za wykonanie kra-
kowiaka weselnego, oberka 

i polki galopki otrzymał wy-
różnienie.
Natomiast z siostra-
mi        wystąpił w konkur-
sie „Duży - Mały”. Konkurs 
„Duży - Mały” to prezenta-
cja przez dzieci i młodzież 
tradycji instrumentalnych 
przyjętych przez swoich mi-
strzów. Celem konkursu jest 
zachęcenie uczniów do kon-
tynuowania ludowego muzy-
kowania. Mistrz rozpoczyna 
a uczeń kontynuuje. Jest to 
konkurs dla ucznia a nie dla 
mistrza. Kiedyś dla Michała 
„mistrzem” był pan Edward 

Markocki, a teraz Michał stał 
się „mistrzem” dla swoich 
sióstr.
W duecie z Anią zaprezen-
towali tramelkę „Żydówka” i 
sztajerek „Wstawaj Jasień-
ku bo już dzień”. Zaś w du-
ecie z Olą wykonali sztaje-
rek „Na buku, na grabie…” 
oraz polkę galopkę. Jury do-

ceniło wykonanie Oli i przy-
znało im III nagrodę oraz no-
minację na 49 Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, który odbędzie 
się w czerwcu w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą.
Wszystkim wykonawcom 
serdecznie gratulujemy. 

OK

POGÓRZAŃSKA NUTA 
2015

24 maja 2015 r. na Stadio-
nie Sportowym w Giedla-
rowej odbyły się Ogólno-
polskie Prezentacje Trady-
cyjnych Potraw Wiejskich 
„Włościańskie Jadło”.

Jest to impreza, która ma na 
celu przybliżenie współcze-
snemu społeczeństwu smak 
dawnych i często zapomnia-
nych, a bardzo zdrowych i 
oryginalnych potraw, przygo-
towywanych niegdyś przez 
naszych przodków. Wzięło 
w niej udział dwadzieścia je-
den delegacji kół gospodyń 

wiejskich, organizacji kobie-
cych i zespołów ludowych 
z całego Podkarpacia, wy-
stawiając kramy z rozmaity-
mi specjałami polskiej wiej-
skiej kuchni, smacznymi a 
zarazem prostymi, przygoto-
wanymi w oparciu o zdrowe, 
ekologiczne składniki wypro-
dukowane najczęściej we 
własnych gospodarstwach. 
Z naszej gminy w imprezie 
wzięły udział dwa koła go-
spodyń wiejskich: z Wólki 
Grodziskiej i Grodziska Dol-
nego.
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wólce Grodziskiej na te-
goroczne Włościańskie Ja-
dło, przygotowało pierogi z 
soczewicy, zupę owocową, 
krokiety z kapustą i grzyba-
mi, ciasto makowe na bisz-
koptowym spodzie z masą 
orzechową oraz ciasto ra-
barbarowe. Gospodynie nie 
chcą zdradzać szczegóło-
wych przepisów, mogą nam 
jedynie powiedzieć, że pie-
rogi przygotowane były z 
rozgotowanej soczewicy z 
majerankiem, czosnkiem i 
przyprawami. Zupa owoco-
wa przyrządzona była z wie-
lu owoców podbijana śmie-
taną z lanymi kluseczkami. 
Krokiety zostały podane w 
tradycyjny sposób z kiszoną 
kapustą i suszonymi grzyba-
mi. Ciasto rabarbarowe zo-

stało zaprezentowane na 
kruchym cieście, natomiast 
ciasto makowe swój smak 
zawdzięcza masie mako-
wej, gdzie mak został mielo-
ny dwukrotnie.
Koło Gospodyń Wiejskich z 
Grodziska Dolnego przygo-
towało: gołąbki z kaszy ja-
glanej, gołąbki z kaszy gry-
czanej z tartymi ziemniaka-
mi i sosem grzybowym, ka-
szę jaglaną wypiekaną z 
marchewką, sernik oraz cia-
sto kruche z jabłkami. Go-
łąbki z kaszy gryczanej z 
tartymi ziemniakami i sosem 
grzybowym autorstwa KGW 
Grodzisko Dolne to produkt, 
który znajduje się na Krajo-
wej Liście Produktów Trady-
cyjnych.

OK

NA WŁOŚCIAŃSKIM 
JADLE 



21Gazeta z Grodziska i okolic 6/2015

- KULTURA - 

W dniach 22-23 maja br. 
członkowie Grodziskiej 
Orkiestry Dętej uczestni-
czyli w VI Zlocie Chórów 
i Orkiestr Dętych zorgani-
zowanym w Sanktuarium 
Matki Bożej w Licheniu.

„Bogu na chwałę, ludziom 
na użytek”. Wypełniając ha-
sło znajdujące się na stra-
żackich sztandarach, ponad 
3,5 tysiąca muzyków zrze-
szonych w Krajowym Związ-
ku Chórów i Orkiestr i w 
Ochotniczych Strażach Po-
żarnych z całego kraju spo-
tkało się 23 maja, w Sank-
tuarium Matki Bożej Licheń-
skiej.
VI Ogólnopolski Zlot Chó-
rów i Orkiestr jest dziękczy-
nieniem za życie i nauczanie 
św. Jana Pawła II.
Spotkania organizowane są 
co dwa lata. Pierwszy odbył 
się w 2005 roku, w związku 
z 80 rocznicą urodzin papie-
ża Jana Pawła II.
„W wieku XX mieliśmy 
szczególny zaszczyt żyć w 
czasach, kiedy żył nasz wiel-
ki rodak Jan Paweł II. Z tego 
też powodu powstała inicja-
tywa, żeby uczcić tę osobę. 
Pojawił się pomysł, aby zor-
ganizować zlot chórów i or-

kiestr w Licheniu i tak zosta-
ło” – powiedziała Leonar-
da Bogdan, kierownik dzia-
łu programowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP.
Muzyczne spotkanie roz-
poczęło się o godz. 10:00. 
Wtedy to w Bazylice pw. 
Najświętszej Maryi Pan-
ny Licheńskiej rozpoczę-
ła się próba przed uroczy-
stą Mszą św. Sprawowanej 
o godz. 12.00 Eucharystii 
przewodniczył ks. bp Wie-
sław Mering, ordynariusz 
diecezji włocławskiej. W ho-
milii przypomniał, że muzy-

ka jest szczególnym sposo-
bem wyrażania siebie, a w 
kontekście Ewangelii - spo-
sobem jej przekazywania. 
Zwrócił uwagę, że każdy po-
winien służyć Panu tym, co 
robi najlepiej, zatem muzyk 
powinien swoją muzyką słu-
żyć Bogu, przybliżając świat 
do Niego.
O godzinie 17:00 na scho-
dach świątyni odbył się wiel-
ki koncert chórów i orkiestr 
uczestniczących w zlocie. 
Tegoroczny repertuar obej-
mował utwory związane z 
liturgią (m.in. „Santo Subi-
to”, „Abba Ojcze”, „Barka”), 

patriotyczne („Rota”) oraz 
doskonale wszystkim zna-
ne utwory klasyczne (etiu-
da F-dur Fryderyka Chopina 
„Romanza”).
Zdaniem pana Mariana 
Chmielewskiego, który dy-
rygował wszystkimi muzyka-
mi zarówno podczas Mszy 
św. jak i popołudniowego 
koncertu, trudno jest pro-
wadzić tak znaczną grupą 
obejmująca zarówno liczne 
chóry, jak i jeszcze liczniej-
sze orkiestry, jednak końco-
wy efekt sprawia, że zapo-
mina się o wszystkich niedo-
godnościach. Warto zatem 
przyjechać w tym dniu do Li-
chenia, by posłuchać wyjąt-
kowego koncertu przed naj-
większą świątynią w Polsce.
Organizatorami VI Ogólno-
polskiego Zlotu Chórów i Or-
kiestr w Licheniu byli: Sank-
tuarium Matki Bożej Licheń-
skiej, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz 
Polski Związek Chórów i Or-
kiestr. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawo-
wali: abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Pol-
sce, abp Wojciech Polak, 
prymas polski oraz bp Wie-
sław Mering, ordynariusz 
diecezji włocławskiej.
Na uwagę zasługuje fakt, że 
Orkiestra z Grodziska Dol-
nego uczestniczyła w Zlo-
cie Orkiestr po raz pierwszy. 
Przewodnikiem po Sank-
tuarium w Licheniu i okoli-
cy był emerytowany członek 
Orkiestry pan Wincenty Pa-
żyra. Szczególne podzięko-
wania za udział w Zlocie na-
leżą się wszystkim członkom 
Orkiestry Dętej, panu dy-
rygentowi Jakubowi Mago-
niowi, pani Dyrektor Ośrod-
ka Kultury – Katarzynie                                                    
Mach-Wawrzaszek oraz 
Wójtowi Gminy Grodzisko 
Dolne panu Jackowi Chmu-
rze. Byliśmy widoczni. Ła-
two nas zlokalizować na 
zdjęciach, gdyż wyróżnikiem 
były dwa białe suzafony – 
największe z instrumentów.

JG

W PODZIĘKOWANIU ZA ŻYCIE I 
NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II
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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 obejmował 7 za-
baw, a mianowicie: a) „szta-
feta” b) „dodawanie skoków” 
c) „zmiana piłek” d) „bieg w 
workach” e) „rzuty do żywe-
go kosza” f) „bieg z szarfa-
mi” g) „strzały na bramkę”. 
Każda drużyna liczyła 8 za-
wodników  (4 dziewczynki i 
4 chłopców). Suma punk-
tów uzyskana przez dru-
żynę ze wszystkich konku-
rencji decydowała o końco-
wej kolejności w konkursie. 
18 maja br. na kompleksie 
sportowym „Orlik” w Grodzi-
sku Dolnym odbył się gmin-
ny konkurs „Baw się z nami”. 
W turnieju wystartowały  
wszystkie szkoły z terenu 
gminy Grodzisko Dolne. 
Uczestnikom sportowej ry-
walizacji dopisywała zna-
komita aura, doping zgro-
madzonej widowni i ideal-
nie przygotowane warunki 
do  przeprowadzenia kon-
kursu. Po emocjonującej ry-
walizacji zwyciężyła drużyna 
SP Wólka Grodziska 35 pkt 
(opiekun- Paweł Matuszek)  
przed SP Grodzisko Gór-
ne  33 pkt (opiekun- Maria 
Bosak),  SP Chodaczów 25 
pkt. (opiekun -Urszula Prze-
szło), SP Opaleniska 24 pkt 
(opiekun- Wojciech Pelic), 
SP Grodzisko Dolne 22 pkt 
(opiekun- Teresa Stępnik) i 
SP Laszczyny 14 pkt (opie-
kun-Anna Mroczka). Zespo-
ły nagrodzone zostały dyplo-
mami, które wręczyła dyrek-
tor Halina Gdańska. Zwycię-
ska drużyna będzie repre-
zentowała gminę na konkur-
sie powiatowym. 

Dwa dni później tj. 20 maja 
br. również na „Orliku” w 
Grodzisku Dolnym odbył się 
wspomniany wyżej finał po-
wiatowy z udziałem trzech 
szkół :SP Wierzawice (opie-
kun Anna Brzoza), SP Kury-

łówka (opiekun-Joanna Ćwi-
kła) i SP Wólka Grodziska-
(opiekun Paweł Matuszek). 
Tym razem uczniowie z Wól-
ki Grodziskiej ( 15 pkt) spisa-
li się trochę gorzej i musie-
li uznać wyższość SP Wie-
rzawice (18 pkt). Ostat-
nie miejsce zajęła drużyna 
z Kuryłówki( 9 pkt). Druży-
na  z Wólki Grodziskiej wy-

stąpiła w składzie: Joanna              
Karakuła, Kinga Makosiej, 
Julia Grzywna, Aleksandra 
Kuczek, Arkadiusz Janusz, 
Seweryn Babiarz, Maksy-
milian Misztal, Adrian Mako-
siej, Zuzanna Żak i Kamila 
Wróbel. Do zawodów szcze-
bla rejonowego awansował 
zespół z Wierzawic. 

KB

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

BAW SIĘ 
Z NAMI
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Aby dać uczniom możli-
wość wykazania się swoją 
wiedzą i umiejętnościami, 
21 maja 2015 roku w Ze-
spole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
zorganizowano Gminny 
Konkurs Ortograficzny o 
tytuł „Mistrza Ortografii 
2015”.

Konkurs ten rozgrywany był 
dwuetapowo. Najpierw w po-
szczególnych szkołach wy-
łoniono najlepszych, „szkol-
nych mistrzów pióra”, a na-

stępnie zorganizowano eli-
minacje gminne. Do konkur-
su zgłosiło się 26 uczniów 
ze wszystkich szkół z terenu 
gminy Grodzisko Dolne. Od-
był się on w dwóch katego-
riach wiekowych:
• I grupa- kl. I-III (17 

uczniów)
• II grupa- kl. IV-VI (9 

uczniów).
Po wysiłku intelektualnym 
uczniowie udali się na po-
częstunek, a komisja kon-
kursowa szybko i sprawnie 
poprawiła prace. I tak w gru-

pie młodszej:
• I miejsce zdobyła Oliwia 

Możdżeń ze SP w Gro-
dzisku Górnym,

• II miejsce Brygida Bart-
nik ze SP w Grodzisku 
Dolnym,

• III miejsce (z taką samą 
ilością punktów) zdoby-
li: Szymon Ryfa ze SP 
w Laszczynach i Hubert 
Witek ze SP w Grodzi-
sku Górnym.

W grupie starszej:
• I miejsce zajęła Małgo-

rzata Karakuła ze SP w 
Wólce Grodziskiej,

• II miejsce przypadło 
Klaudii Trojnar ze SP w 
Grodzisku Dolnym,

• III miejsce zdobyła Ga-
briela Kulpa ze SP w 
Grodzisku Górnym.

Przyznano w tej kategorii 
również 1 wyróżnienie dla 
Kingi Kojder ze Szkoły Pod-
stawowej w Opaleniskach. 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II W Gro-
dzisku Dolnym – H. Gdań-
ska pogratulowała wszyst-
kim mistrzowskiej posta-
wy, wspaniałych osiągnięć, 
wręczyła dyplomy i nagro-
dy rzeczowe, a nauczycie-
lom podziękowała za przy-
gotowanie uczniów. Wszyst-
kim uczestnikom konkursu 
gratulujemy i zapraszamy za 
rok.   BR

GMINNI MISTRZOWIE 
ORTOGRAFII

Europejska Noc Muzeów 
to niezwykła możliwość 
bezpłatnego wejścia do 
większości muzeów w ca-
łej Polsce. Z 16 na 17 maja 
2015r. odbyła się już X taka 
impreza. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Opale-
niskach postanowili tę wy-
jątkową noc spędzić w rze-
szowskich muzeach. 

Zwiedzanie rozpoczęli od 
Podziemnej Trasy Tury-
stycznej. Przejście podziem-
nymi korytarzami pamięta-
jącymi jeszcze najazdy ta-

tarskie było nie lada przeży-
ciem. Następnie odwiedzi-
li Muzeum Okręgowe i Mu-
zeum Historii Miasta Rze-
szowa, gdzie obejrzeli wy-
stawy prezentujące historię 
miasta i regionu, eksponaty 
archeologiczne oraz przed-
mioty związane z codzien-
nym życiem rzeszowian. 
W Muzeum Etnograficznym 
uczniowie mogli podziwiać 
m. in. dawne przedmioty go-
spodarstwa domowego, na-
rzędzia rolnicze i stroje ludo-
we, a także pokaz wyplata-
nia pamiątek z wikliny. 

Spotkanie z Misiem Uszat-
kiem, Bolkiem i Lolkiem czy 
Reksiem w Muzeum  Dobra-
nocek dla dzieci było świet-
ną zabawą, a dla ich opie-
kunów sentymentalnym po-

wrotem do dzieciństwa. 
Następnym punktem wy-
cieczki było Muzeum Skar-
bów Matki Ziemi, które za-
chwyciło wszystkich wspa-
niałą kolekcją minerałów, ka-

NOCNY SPACER PO 
MUZEACH
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Dobra znajomość języka 
niemieckiego jest dużym 
atutem na całym świe-
cie, zwłaszcza jeśli po-
świadczona jest certyfi-
katem językowym. Egza-
min umożliwia ocenę wła-
snych umiejętności języ-
kowych, a świadectwo po-
twierdza oficjalnie poziom 
językowy, co jest ważne 
na przykład przy ubiega-
niu się o pracę. Do takie-
go certyfikatu przystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym: Wiktoria 
Czerwonka, Marcelina Tel-
ka, Klaudia Stelmarczyk 
oraz Marcel Sołek. Ucznio-
wie pod okiem native                                                   
speaker‘a wzięli udział w 
dwuetapowym egzami-
nie składającym się z czę-
ści ustnej oraz pisemnej. 
Wszyscy zdali certyfikat z 
bardzo dobrą oceną koń-
cową. Warto wspomnieć, 
że do egzaminu przystąpi-
ło zaledwie 14 uczniów ( w 
tym czworo z naszej szko-
ły).

Egzamin odbywał się w sie-
dzibie Goethe-Institut w Kra-
kowie. Instytutów w Pol-
sce jest zaledwie dwa, a na 

świecie aż 160 w 94 krajach 
świata. Instytut zajmuje się 
promowaniem nauczania ję-
zyka niemieckiego. 
Egzaminy Goethe-Institut są 
uznawane na całym świecie, 
a związane z nimi certyfika-
ty cenione przez pracodaw-
ców i instytucje edukacyjne 
w wielu krajach jako świa-
dectwo kwalifikacji. Egza-

miny z języka niemieckiego, 
opracowane przez Goethe-
Institut, odpowiadają pozio-
mom biegłości Europejskie-
go Systemu Opisu Kształce-
nia Językowego (ESOKJ): w 
zakresie od A1 dla począt-
kujących aż do C2 dla naj-
wyższego poziomu kompe-
tencji językowych. 
Certyfikaty Goethe-Institut 

cieszą się wszędzie dużym 
uznaniem. Zertifikat Deutsch 
jest na przykład akceptowa-
ny przy ubieganiu się o oby-
watelstwo niemieckie. Oso-
by posiadające certyfikaty 
Zentrale Oberstufenprüfung, 
Kleines Deutsches Sprach-
diplom i Großes Deutsches 
Sprachdiplom mogą ubie-
gać się o przyjęcie do nie-
mieckich szkół wyższych 
lub kolegiów przygotowu-
jących do studiów w Niem-
czech. Także szkoły wyższe 
poza granicami Niemiec ho-
norują certyfikaty Goethe-In-
stitut. Goethe-Zertifikat B2 i 
Goethe-Zertifikat C1 zwal-
niają w niektórych krajach z 
konieczności zdawania ma-
tury z języka niemieckiego. 
Dla uczniów certyfikaty są 
bardzo ważną informacją 
zwrotną. Uzyskują oni infor-
mację o tym, na jakim po-
ziomie mówią, rozumieją, 
czytają i piszą oraz jakie ro-
bią postępy. Certyfikaty po-
świadczają znajomość ję-
zyka niezależnie od szkol-
nych programów naucza-
nia i ocen. Bardzo motywu-
ją również do dalszej nauki 
tego języka. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku jeszcze 
więcej uczniów przystąpi do 
kolejnych egzaminów w Go-
ethe – Institut.

Alicja Zalepa

CERTYFIKATY Z JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO ZDOBYTE

mieni szlachetnych, skamie-
niałości i muszli.
Z kolei przed budynkiem In-
stytutu Pamięci Narodowej 
wystawiono tej nocy zabyt-
kowe pojazdy. Każdy chciał 
mieć zdjęcie w  wojskowym 
samochodzie pancernym.
Nocną wyprawę do muze-
ów uatrakcyjnił krótki odpo-
czynek przy fontannie multi-
medialnej i fragment koncer-
tu Sylwii Grzeszczak na rze-
szowskim Rynku. Tej nocy 
chyba nikt nie żałował, że 
się nie wyspał. 

A. R.
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Wspólne obchody Świę-
ta Mamy i Taty, to jedna z 
wielu tradycji Szkoły Pod-
stawowej w Laszczynach. 

Tegoroczna uroczystość od-
była się 29 maja punktu-
alnie o godz. 12.00.  Roz-
poczęli ją uczniowie klas 
I-III uczęszczający na kół-
ko muzyczne w ramach 
projektu unijnego „Rozu-
miem-umiem-potrafię”, któ-
rzy pięknie  zatańczyli  po-
loneza. Następnie  głos za-
brała  Dyrektor W. Niemiec 
witając gości i składając im 
serdeczne życzenia. Dalej 
z programem artystycznym 
wystąpiły dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Złożyły się 
na niego wiersze, które naj-
młodsi uczyli się w przed-
szkolu pod czujnym okiem 
wychowawczyni B. Kusy 
oraz  brawurowo zatańczo-
ne „Kaczuchy”. W tym tańcu 
dzieci pokazały się w spe-
cjalnie przygotowanych cza-
peczkach - „kaczuszkach” 
zbierając gromkie oklaski 
od zachwyconej publiczno-
ści. W dalszej części zapre-
zentowali się uczniowie na-
szej szkoły w montażu słow-

no-muzycznym ujawniając 
swoje talenty wokalno-aktor-
skie. W programie nie zabra-
kło wierszy dla mamy i taty 
oraz piosenek przygotowa-
nych przez akompaniującą 
na organach Annę Sochę, 
prowadzącą  wspomniane 
na wstępie kółko muzyczne. 
Za swój występ mali artyści 
zebrali zasłużone brawa. Na 
koniec wszyscy  zaśpiewali 
gromkie „100 lat” dla rodzi-
ców i wręczyli własnoręcz-
nie wykonane upominki - ob-
razki z kwiatowymi motywa-
mi. Przedszkolaki odlały je z 
gipsu, a uczniowie usypali z 
kolorowego piasku. Spotka-
nie upłynęło w prawdziwie 
rodzinnej atmosferze, a to-
warzyszył mu  słodki poczę-
stunek przygotowany przez 
Radę  Rodziców.

Grażyna Pytel

100 LAT 
DLA MAMY     
I TATY

W sobotę, 6 czerwca 
2015r. w Hali Studium                  
Wychowania Fizycznego 
i Sportu Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie 
odbyły się II Akademickie 
Mistrzostwa Polski Karate 
Kyokushin z udziałem 104 
zawodników, reprezentu-
jących 25 Klubów Karate   
z całej Polski.

Radosław Fleszar z Wól-
ki Grodziskiej, student Wyż-
szej Szkoły Prawa i Admini-
stracji w Rzeszowie i zawod-
nik Leżajskiego Klubu Kara-
te wywalczył na tych zawo-
dach II miejsce w kategorii 
Kumite Mężczyzn do 80 kg, 
zdobywając tym samym ty-
tuł Wicemistrza Polski. Gra-
tulujemy.

AF

RADEK 
WICEMISTRZEM 
POLSKI
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Dnia 1 czerwca 2015 roku 
obchodzono Dzień Dziec-
ka. W tym roku świętowa-
no bardzo uroczyście, po-
nieważ wszyscy ucznio-
wie, rodzice oraz nauczy-
ciele szkoły podstawo-
wej w Laszczynach, uda-
li się na wspaniałą przygo-
dę zorganizowaną przez 
Państwa Elżbietę i Andrze-
ja Lejów w ich gospodar-
stwie agroturystycznym, 
tzw. „Dudówce” w Lasz-
czynach. 

Podróż swą grupa zaczę-
ła od zwiedzenia starej kuź-
ni, gdzie właściciel Pan Jan 
Joniec opowiedział i pokazał 
uczniom na czym polegał 
dawniej zawód kowala. Przy 
rozpalonym do czerwono-
ści ogniu na palenisku wy-
kuwał wspaniałe przedmio-
ty dekoracyjne, jak również 
podkowę na szczęście dla 
szkoły. Następnie uczniowie 
sami mogli spróbować swo-
ich sił rozgrzewając metalo-
we pręty w ogniu oraz kując 
metal ciężkim młotem w celu 
sprawdzenia jak trudny i wy-
czerpujący był ten zawód. 
Wszyscy wspólnie orzekli, iż 
kowalstwo to bardzo ciężka 
praca.

Kolejnym etapem podróży 
było dotarcie do powstające-
go, niesamowitego gospo-
darstwa agroturystyczne-
go, którego właścicielami są 
wspomniani wcześniej Pań-
stwo Elżbieta i Andrzej Lejo-
wie. W miejscu przepięknym 
dla ciała, ducha i oka roze-
grały się wyczerpujące roz-
grywki sportowe oraz kon-
kurs plastyczny ph „Umiem 
powiedzieć NIE dziękuję” 
(realizowany w ramach pro-
gramu profilaktycznego).
Następnie, uczniowie zje-
dli kiełbaski pieczone na 
ognisku oraz smaczne lody, 
które chłodziły w ten upal-
ny dzień. Każdy uczest-
nik na koniec dnia otrzymał 
nagrodę w postaci drobne-
go sprzętu sportowego oraz 
słodyczy, po czym w dobo-
rowych nastrojach udano się 
do domów. 
Chcielibyśmy bardzo ser-
decznie podziękować za 
zaproszenie do spędzenia 
tego wyjątkowego dnia za-
równo Państwu Janowi i Sa-
lomei Joniec jak również 
Państwu Elżbiecie i Andrze-
jowi Lejom.

Uczniowie, 
kadra pedagogiczna 
oraz Stowarzyszenie 

DZIEŃ DZIECKA W „DUDÓWCE”
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Od września 2014r.                   
w Szkole Podstawowej im. 
gen. bryg. Witołda Nowi-
ny-Sawickiego w Opale-
niskach, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wiosek Opaleni-
ska, Podlesie, Zmysłówka 
realizowało projekt „Drogą 
do wiedzy”. 

Projekt skierowany był do 
uczniów klas IV-VI i ob-
jął wsparciem 19 osób. 
Uczniom oferowano zajęcia 
wyrównujące z matematy-
ki i języka angielskiego, kół-
ko techniczne „Zrób to sam”, 
zajęcia komputerowe „Kom-
puterowe ABC”, kółko lite-
rackie „Z książką za pan 
brat”, zajęcia plastyczne „Do 

dzieła!” i kółko przyrodnicze 
„Przyroda to przygoda”. 
Zbliża się koniec roku szkol-
nego, więc przyszedł czas 

na podsumowania i podzię-
kowania za wspólną pracę. 
Dzieci i ich rodzice zgroma-
dzeni na uroczystych obcho-
dach Dnia Matki mogli obej-
rzeć wystawy prac plastycz-
nych i technicznych oraz po-
kaz prezentacji multimedial-

nych, przygotowanych pod-
czas zajęć, a także zbiór ba-
śni napisanych i ręcznie zilu-
strowanych przez dzieci.
Działania, które podjęto  
dzięki dofinansowaniu, przy-
niosły szkole wiele korzyści. 
Nie tylko wyposażono dzię-
ki nim klasy w nowe pomo-
ce dydaktyczne, ale zdobyto  
wiedzę i umiejętności, któ-
re na pewno zaprocentują w 
przyszłości i zapewnią dzie-
ciom lepszy start na kolej-
nych etapach edukacji.

Małgorzata Mach

Projekt „Droga do wiedzy” reali-
zowany przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wiosek Opaleniska, 
Podlesie, Zmysłówka współfi-
nansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki.

DROGĄ DO WIEDZY - 
PODSUMOWANIE

W dniu 20 maja w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym odby-
ła się XIV edycja Powiato-
wego Konkursu ph. „Z Ja-
nem Pawłem II w Trzecie 
Tysiąclecie”. 

Celem konkursu jest propa-
gowanie myśli i nauki Świę-
tego Patrona szkoły. Biorą-
cy udział w konkursie mierzą 
się z przesłaniem kolejnych 
pielgrzymek papieża do Oj-
czyzny. W tym roku przed-
miotem zmagań były homilie 
z VI podróży Ojca Świętego 
z roku 1997.
Warto wspomnieć, że to wła-
śnie VI podróż Jana Paw-
ła II wiąże się z pobytem na 
Podkarpaciu, wizytą w Dukli 
i kanonizacją św. Jana z Du-
kli na lotnisku w Krośnie. To 
właśnie tam święty Papież 
chciał okazać wdzięczność 
pracy rolnika. Mówił: Pra-
gnę dzisiaj, podczas kanoni-
zacji Jana z Dukli, syna tej 
ziemi, oddać hołd pracy rol-

nika. Pochylam się ze czcią 
nad tą bieszczadzką zie-
mią, która doznała w histo-
rii wielu cierpień wśród wo-
jen i konfliktów, a dzisiaj jest 
doświadczana trudnościami 
- szczególnie brakiem pra-
cy. Pragnę oddać hołd miło-
ści rolnika do ziemi, bo ta mi-
łość zawsze stanowiła moc-
ny filar, na którym opierała 
się narodowa tożsamość.
W tym roku konkurs wygrała 
Katarzyna Grzywna - uczen-

nica III klasy Gimnazjum w 
Grodzisku Dolnym, II miej-
sce zajęła Joanna Pracoń 
- uczennica II klasy Gimna-
zjum w Piskorowicach, a na 
III miejscu znalazła się Ali-
cja Karasińska - uczennica 
II klasy Gimnazjum w Leżaj-
sku
Nagrody zostały ufundowa-
ne przez Starostwo Powia-
towe, Gminę Grodzisko Dol-
ne oraz Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 

Dolnym.
Finalistom serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy Gimna-
zjalistów z naszego Powiatu 
na kolejną edycję konkursu 
w przyszłym roku!
Na koniec słowa świętego 
Papieża z Poznania, nie tyl-
ko dla Finalistów: Bądźcie 
wiernymi świadkami Chry-
stusa zmartwychwstałego, 
nie cofajcie się nigdy przed 
przeszkodami, które piętrzą 
się na ścieżkach waszego 
życia. Liczę na was. Liczę 
na wasz młodzieńczy zapał 
i oddanie Chrystusowi!

ks. Piotr Stefański

Z JANEM PAWŁEM II W TRZECIE 
TYSIĄCLECIE PO RAZ CZTERNASTY
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Naszej orkiestrze poleco-
no zagrać hymn Polski, więc 
go gramy, a że nie w porę, 
to nie nasza wina, dajcie do-
kładny program, a zagramy 
w porę. Przemaszerowawszy 
z graniem po nowo wybudo-
wanym moście, po niedługiej 
przerwie, gramy na festynie 
wszystko. Byłoby w porząd-
ku, gdyby nie wypadek, który 
pozbawił naszego barytoni-
stę Bieleckiego zębów. Tego 
jeszcze nie bywało na graniu: 
oto gość silnie podpity zata-
cza się i całym ciężarem wali 
się na baryton grającego w 
tym czasie Bieleckiego. Sku-
tek niewesoły, zęby uderzo-
ne ustnikiem wyłamują się i 
muzykant ma pełne usta krwi. 
Zespół podnosi krzyk oburze-
nia na takie porządki, ale nie-
stety zęby już się nie wrócą. 
Chyba sztuczne, a na sztucz-
nych już się tak nie zagra jak 
na własnych, a tu w dodatku 
trzeba jeszcze cierpieć. Z nie-
bardzo wyraźną też miną wra-
ca nasz zespół z tej imprezy. 
Zaczyna się na wsi w tym 
czasie coraz większy kryzys, 
a więc i w orkiestrze. Imprezy 
dochodowej nie bardzo uda 
się zrobić. Po pierwsze, wy-
przedzają się w tym wszyst-
kie organizacje. Po drugie, 
ludzie zaczynają się liczyć z 
każdym groszem. Grania or-
kiestrze nie brakuje, nawet 
w samym Grodzisku, ponie-
waż każda organizacja urzą-
dza jakieś swoje uroczysto-
ści. Bierze się udział z obo-
wiązku na uroczystościach 
państwowych. Gra się jedynie 
dla uczczenia danej chwili na-
turalnie, bezinteresownie, wy-
jątkowo. Czasem organizato-
rzy danej uroczystości ofiaru-
ją najwyżej jakieś piwo, czy 
zakąskę. Jedynym źródłem 
zarobienia kilku złotych, to 
odwiedziny z muzyką już co-
raz rzadszych ofiarodawców, 
czego i sam zespół zaczyna 
unikać. Nie chcąc narażać 
kogoś na wydatek, trafiają się 

jeszcze imieniny któregoś z 
dobrze znanych gości, z któ-
rych najhojniejszy w tym cza-
sie to chyba ks. Lorenc i na 
tym koniec. 
W takim to okresie wracają z 
wojska, a wracają do zespo-
łu nasi wierni muzykanci: Maj-
kut Franciszek, Kogut Igna-
cy, do swojego es-klarnetu, 
na którym jakoś nikt podczas 
jego nieobecności nie próbo-
wał szczęścia i Różycki Stani-
sław. A teraz nasz Tołpa sam 
już nie będzie się marnował 
na basie. Różycki jednak nie-
długo po powrocie żeni się „w 
końcu” Dolnego, a zespół jak 
zwykle prowadzi młodą parę 
z muzyką do kościoła i z ko-
ścioła do panny młodej. Pro-
wadzenie tej dzisiejszej mło-
dej pary, wypadło nie krótko, 
bo w obydwie strony razem 
6 km. Ale na weselu zawsze 
wesoło, tym bardziej, że nasz 
pan młody za tak długą drogę 
i paradę, rewanżuje się swym 
kolegom czym może. 
Z chwilą nastania zimy za-
siada do grania w zespo-
le włącznie z młodymi, któ-
rzy już duże zrobili postępy w 
muzyce, 26 ludzi. No pięknie, 
ale nie na długo. Cóż zno-
wu? Ano…wojsko, nowe po-
żegnanie rekrutów. Obecnie 
odchodzą: Grzywna Franci-
szek, Grzywna Stanisław i 
Pelc Stanisław. Zimy tej utwo-
rów nowych nie ćwiczono, po-
nieważ dla młodych muzykan-
tów wszystkie są nowe, na pró-
bach też wygrywają się młodzi 
ze starszymi.
Wiosna 1933 roku przynosi 
coraz to nowe niespodzianki 
całemu społeczeństwu. Kry-
zys staje u szczytu, ruch lu-
dowy dopomina się sprawie-
dliwości społecznej przez 
wiece, strajki i manifestacje. 
Gdzie tylko orkiestra jest po-
trzebna, zwracają się wszy-
scy do Grodziska. Ludowcy 
dlatego, że to jest orkiestra lu-
dowa – polskiej wsi, strażacy 
ponieważ orkiestra podlega 

pod straż, a innym też orkie-
stra nie odmawia. Po to wła-
śnie istnieje, aby grać i sze-
rzyć kulturę muzyczną. Za-
czynają sie wyjazdy. Najpierw 
na powiatowy zjazd „Straży 
Pożarnych” do Łańcuta, po 
nim na „Wielki wiec” do Rak-
szawy, gdzie przyjechał też 
przywódca ludowy Wincen-
ty Witos. Tu nie tylko się gra, 
ale i widzi te masy ludzi, któ-
re pragną polepszenia bytu, 
dalej jest już zaproszenie na 
zielone święta na obchody lu-
dowe. W dzień też „Zielonych 
Świąt”, raniuteńko wyjeż-
dża nasza muzyka furman-
kami do Łańcuta. Z Łańcuta 
przerzuca się na punkt zbor-
ny do Ujeznej za Przeworsk, 
stąd na drugi dzień przeszło 6 
km wędruje przygrywając na 
główną uroczystość do Jaro-
sławia. Pierwszy raz w swo-
im istnieniu gra do defilady ta-
kim tysiącom maszerujących 
ludzi, pada deszcz, orkiestra 
gra, a masy chłopów masze-
rują. Po defiladzie sprzeczka 
o orkiestrę. Ujezna ciągnie do 
siebie – Pawłosiów do siebie. 
Ponieważ jednak Ujeźnia-
cy nie specjalnie zaopieko-
wali się przedtem. W dodat-
ku w Pawłosiowie są znajo-
mi i osiedleni Grodziszczanie. 
Orkiestra sama zadecydowa-
ła i już jest na zasłużonym i 
nieskąpym obiedzie w Pawło-
siowie. Potem po małym od-
poczynku granie na zabawie 
do godziny 3-ciej rano. Do 
tej pory orkiestra jeszcze fa-
son trzyma. Nie brakło nawet 
chęci do zbytków przy ukła-
daniu się na krótką drzem-
kę. Zresztą za wyjątkiem kil-
ku młodych, to chłopcy po 
wojsku zahartowani. No ale 
po tej krótkiej drzemce czas 
do swoich do Grodziska. Te-
raz dopiero dało się poznać 
i odczuć zmęczenie tej trze-
ciodniowej poniewierki i każ-
dy zatęsknił teraz za domem, 
a tu od domu dzieliło jeszcze 
około 25 km jazdy furmanka-
mi, więc dalej w drogę. Wra-
ca drzemiąca gromada z in-
strumentami do wsi rodzin-
nej. Zdrzemnąć się w drodze 

to nie grzech, ale instrument 
zgubić to nie ładnie. A tak się 
stało. Ułożony w „kielni” wozu 
bęben, zapewne dlatego, że 
trochę okrągły wyskoczył. 
Całe szczęście, że wnet się 
spostrzeżono i nikt go w mię-
dzyczasie nie sprzątnął. No 
teraz każdy będzie już trochę 
lepiej czuwał. Zresztą im bli-
żej domu tym raźniej na du-
szy. Pokrzepiwszy się jesz-
cze piwem w wyszynku u Mi-
sia na Chałupkach Grodzi-
skich, każdy nie z innym hu-
morem wraca, z jakim wyje-
chał. Echa wieców i obcho-
dów jednak nie ucichły w Gro-
dzisku również.
Jest czwartek, oktawa „Boże-
go Ciała”, zaczęło się od nie-
winnego tradycyjnego w pa-
rafii grodziskiej strzelania z 
tzw. „moździerzy” w czasie 
czytania ewangelii przy ołta-
rzach, obok kościoła, na dany 
znak „sygnaturką”. Dziś na 
ten sygnał moździerze mil-
czą, ludzie zebrani masowo 
patrzą. Przy „moździerzach” 
policja. Jedna myśl, dość już 
szykanów z okrzykiem „nie 
dać moździerzy”. Rzucają się 
ku policjantom…padły strza-
ły…są ranni, zabici… tak z 
jednej jak i z drugiej strony-
…A potem? Przed wieczo-
rem manifestacja pod policją 
z żądaniami…pada salwa w 
tłum… i z nowu zabici i ran-
ni. Po tej strasznej dobie zjeż-
dża policja, karne wojsko. Na-
stępuje łapanka chłopców, bi-
cie i aresztowania. Poza tym 
zastosowanie godzin poli-
cyjnych, zakaz gromadzenia 
się itp. Wszystko jakby za-
marło, orkiestra też. Dopiero 
po pewnym okresie, za spe-
cjalnym pozwoleniem w or-
kiestrze zaczynają się odby-
wać próby, ale jeszcze pod 
wrażeniem przeżytych, tra-
gicznych chwil. Po tych prze-
życiach pierwszy raz na ze-
wnątrz ukazał się zespół od-
prowadzając do ślubu korne-
cistę Majkuta Franka, przy-
grywając i bawiąc się na jego 
weselu. Jesienią cieszył się 
zespół powrotem z wojska: 
Czerwonki, Wiecha, Salwa-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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cha i Jońca, którzy pierwsze 
kroki po Grodzisku (za wyjąt-
kiem Wróbla, który pozostał 
na zawodowego), skierowali 
do orkiestry, która powoli za-
czyna się ożywiać i wracać 
na swoje tory, nie zmieniając 
metod i programu pracy.
Nadchodzi nowa wiosna, a 
z nią zaczynają nowe uro-
czystości na wolnym powie-
trzu. Po tradycyjnym graniu 
Wielkanocnym, gra orkiestra 
obecnie już z mianem stra-
żackiej na poświeceniu si-
kawki swoim strażakom, w 
Grodzisku Górnym. Potem 
w „Zielone Święta”, nawet w 
cyrku objazdowym w Leżaj-
sku, a tu już tylko w maleń-
kim składzie, dobranym przez 
kapelmistrza. Po tym jednak 
graniu „cyrkowym”, było tro-
chę cyrku z zarobkiem za gra-
nie, ponieważ niektórzy mu-
zykanci niebiorący tam udzia-
łu twierdzili, że dochód powi-
nien wpłynąć do kasy orkie-
stry. No ale jakoś to uzgod-
niono, i pierwszy raz niektó-
rzy zarobili osobiście. Na-
stępnym zarobkiem, ale już 
całego zespołu było granie w 
Leżajsku, na dożynkach zor-
ganizowanych przez komitet i 
młodzież gimnazjalną. Komi-
tet ten, a zwłaszcza młodzież, 
przykładowo zaopiekował się 
orkiestrą, ponieważ plac gim-
nazjalny nie był ocieniony, 
więc aby słońce nie prażyło 
naszych muzykantów, przy-
gotowano nawet sztuczne za-
cienienie z brzózek, gdzie or-
kiestra wygodnie się rozsiadł-
szy, przygrywała uczestnikom 
imprezy, po naszemu mówiąc 
„do słuchu”. Z myślą też o wy-
godnym siedzeniu przy gra-
niu na próbach, władza na-
szego zespołu, aby nie cisnąć 
się już na niewygodnych ław-
kach, zakupiła 15 sztuk krze-
seł składanych. A dla lepszej 
jeszcze wygody, nasi mu-
zykanci zaczęli fabrykować 
drewniane, składane pulpi-
ty. Jesienią zespół przycho-
dzi do maksimum pod wzglę-
dem ilości członków. Wraca z 
wojska Grzywna Franciszek 
i Pelc. Poza tym jest jeszcze 

przyjętych trzech młodych: 
Majkut Alojzy, brat baryto-
nisty - szkolić ma się na es-
trąbkę, Wróbel Feliks na flet, 
obaj z Górnego, i z Dolnego 
Matuszek Jan na tenor. Ra-
zem wszystkich liczy zespół 
29 członków, a instrumen-
tów?... 26 i to nie wszystkie 
do użytku. Jedne zniszczone, 
drugich trudno dostroić, ale 
do ćwiczeń się nadają. Człon-
kowie już się ustawili. Wszy-
scy starsi już z wojskiem za-
łatwieni, a młodzi zaczekają 
na nie jeszcze kilka lat. Moż-
na teraz znowu ciągnąć mu-
zykę coraz wyżej, to też na 
próbach podkłada się rzeczy 
trudniejsze, ale piękne. Te, 
które w ostatnim czasie były 
w zastoju, zwłaszcza koncer-
towe. Szłoby też pięknie gdy-
by nie pech. Odszedł nie wia-
domo na jaki okres dotych-
czasowy kapelmistrz Gajew-
ski i praca zasadnicza spa-
dła na ręce Macha. Na szczę-
ście nigdy niezmordowane-
go i niezrażającego się trud-
nościami, oddanego muzy-
ce i zespołowi. Trzeba jednak 
przeprowadzić reorganizację, 
zwłaszcza władzy zespoło-
wej, więc „Walne Zebranie”, 
wybór zarządu i myśl o dal-
szym planie. Prace kierow-
nicze na przyszłość składa-
ją członkowie na ręce zaufa-
nych kolegów. Kapelmistrzem 
zostaje Mach Antoni, zastęp-
cą Szklanny Franciszek, se-
kretarzem nadal już długolet-
ni zasłużony sekretarz Bielec-
ki Franciszek. Skarbnikiem 
Grzywna Franciszek i gospo-
darzem Tołpa Franciszek.
Jak zwykle po każdym wal-
nym zebraniu, zarząd wspól-
nie z resztą członków zabie-
rają się raźniej do pracy. Dużo 
czasu do tej pory pochłaniało 
sporządzanie własnym spo-
sobem książek „marszówek”. 
Używał do tego nasz Mach 
różnego rodzaju papieru. Na-
turalnie w dobrym gatunku, 
ale nieliniowanego. Najpierw 
więc trzeba go było pozszy-
wać okładki, potem polinio-
wać, a w końcu dopiero pisać 
nuty. Czas by nareszcie z tym 

skończyć, kiedy są inne moż-
liwości. Są przecież obecnie 
gotowe oryginalne książecz-
ki marszowe, tylko zamówić 
i zapłacić, a że z grania wiel-
kanocnego u księży, odwie-
dzin trzeciomajowych i datku 
profesora Leji uzbierało się 
82 zł. Łatwo można ten wy-
datek pokryć. Tak też w roku 
1933 zakupiono marszówki. 
Teraz zaczyna się masowe 
przepisywanie nut ze znisz-
czonych książek, i to znowu 
wszystko na ręce Macha. W 
tym czasie nasz założyciel 
Kulpa, myśli nad czymś uro-
czystym i wzniosłym. Myśli o 
tym, że jego orkiestra istnieje 
i gra już 25 lat, planuje i pro-
jektuje urządzenia 25-lecia. 
Przyjeżdżając do Grodziska, 
wspólnie z zespołem, dokto-
rową Zofią Tryniecką oma-
wia i przygotowuje wszystko 
tak, aby cała uroczystość wy-
padła jak najkorzystniej i jak 
najdokładniej. Pierwsza rzecz 
to upamiętnienie tej uroczy-
stości „tarczą pamiątkową”,. 
Zobowiązują się ją wykonać 
technik Górak z sekretarzem 
gminy Kolakiem. Dalej do tar-
czy zamówić trzeba gwoź-
dzie pamiątkowe. Tą spra-
wę bierze na siebie już sam 
dr Kupla. Następnie trzeba 
dla wszystkich współpracow-
ników i niektórych gości po-
zamiejscowych, pomyśleć 
o przyjęciu. Przede wszyst-
kim więc o obiedzie. To zno-
wu ofiaruje się przygotować 
nasza pani dr Tryniecka, bio-
rąc do pomocy miejscowa na-
uczycielkę Jadwigę Tryniec-
ką. Po omówieniu szczegó-
łowego programu czekają 
wszyscy na dzień 22 wrze-
śnia, na który uroczystość 
25-lecia wyznaczono. 
Nadszedł piękny i pogod-
ny dzień 22 września 1935 
roku. Dziś to orkiestra wy-
kazuje publicznie wysiłki, ja-
kie wszyscy należący i zwią-
zani z nią włożyli przez okres 
25 lat, by ją utrzymać i pro-
wadzić według powziętego 
celu. To też od rana wszy-
scy zainteresowani uroczy-
stością 25-lecia założenia or-

kiestry czuwają. Rozpoczyna 
się zbiórka orkiestry, po czym 
wymarsz z „tarczą pamiątko-
wą”, niesioną na czele zespo-
łu przez dwu najmłodszych 
muzykantów, ubranych w kra-
kuski do kościoła. Po nabo-
żeństwie wszyscy wracają na 
plac zbiórki między salą „Kół-
ka Rolniczego”, a „Organi-
stówką”, w której mieści się 
urząd gminy. Po odegraniu 
hymnu, zaczynają się prze-
mówienia. Pierwszy zaczy-
na założyciel orkiestry Kul-
pa sam szczerze wzruszony, 
wzrusza swą piękną mową 
o historii i przeżyciach orkie-
stry setki zebranych ludzi. Po 
przemówieniach następuje 
uroczyste wbijanie gwoździ w 
tarczę pamiątkową. Nie bra-
kło ani jednego, którzy mie-
li się upamiętnić na pamiątce 
orkiestry. Cała tarcza na któ-
rej widnieją symbole narodu 
muzyki i kultury ludowej, po-
kryła się błyszczącymi gwoź-
dziami. Po dokonaniu tego 
aktu i wspólnym zdjęciu or-
kiestry, „tarcza pamiątkowa” 
przy dźwiękach muzyki prze-
niesiona zostaje do sali „Kół-
ka Rolniczego”, gdzie mieści 
się orkiestra. Teraz następu-
je pełen pogodnego nastro-
ju wspólny obiad w sali „orga-
nistówki”. Tu uwijają się pod 
bacznym okiem pani Tryniec-
kiej nasze współpracownicz-
ki i żony niektórych muzykan-
tów. Obiad urozmaicał „sar” 
albo inaczej rogacz ofiarowa-
ny przez dyrektora lasu Zwo-
lińskiego. Dobrze przyprawio-
ny przez nasze panie, wy-
śmienicie wszystkim smako-
wał. Po obiedzie po szklan-
ce piwa, i na dalszą część 
programu, który kończył się 
„Festynem” na błoniach koło 
ochronki. Tak to obchodził 
zespół swą uroczystość or-
ganizacyjną. Nie brakło też 
ani jednego członka, za wy-
jątkiem kornecisty Majkuta 
Franka, który na ten czas wy-
jechał chwilowo do wujka na 
kresy. Poza czynnymi człon-
kami zespołu, brali wspólnie 
udział „byli członkowie”. 

ciąg dalszy nastąpi



30 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2015

- SPORT - 

Pełną zdobyczą punkto-
wą zakończyły sezon pił-
karki LKS Grodziszczan-
ka Grodzisko Dolne, które 
w niedzielne bardzo upal-
ne przedpołudnie pewnie 
pokonały swoje rywalki z 
Roźwienicy 3:1 do przerwy 
wygrywając 2:1.

Ogromny upał jaki panował 
na stadionie na pewno nie 
był sprzymierzeńcem pił-
karek, jednak mecz obfito-
wał w walkę i zaangażowa-
nie zawodniczek obu zespo-
łów. Już w 10 minucie spo-
tkania pięknym strzałem z 
rzutu wolnego z 35 metrów 
piłkę pod poprzeczką golki-
perki z Grodziska umieści-
ła Justyna Janusz i było 1:0 
dla Syrenki. Jednak nie trze-

ba było długo czekać na wy-
równanie – rajd lewą stroną 
boiska zakończyła plasowa-
nym strzałem Gabriela Koj-
der i stan meczu się wyrów-
nał. Pod koniec pierwszej 
połowy za faul na zawod-
niczce z Grodziska, sędzia 
zawodów podyktował rzut 

karny, który pięknym strza-
łem na gola zamieniła kapi-
tan zespołu – Karolina Żak. 
Takim też wynikiem zakoń-
czyła się pierwsza połowa 
spotkania.
W drugiej odsłonie meczu, 
jeszcze większą przewagę 
zyskały piłkarki z Grodziska, 
które raz po raz przypusz-
czały atak na bramkę Syren-
ki. Niestety tylko jedna z tych 
akcji zakończyła się zdoby-

ciem kolejnego gola, które-
go autorką była Małgorza-
ta Nowak. Do końca meczu 
wynik nie uległ już zmianie i 
piłkarki z Grodziska pewnie 
zdobyły kolejne trzy cenne 
punkty.
LKS Grodziszczanka Gro-
dzisko Dolne: SYRENKA 
Roźwienica 3:1 (2 :1).
Skład LKS Grodzisz-
czanka Grodzisko Dol-
ne:        Joniec Justyna, Ta-
bin Karolina, Żak Karolina,                                                  
Rynasiewicz Karolina, 
Majkut Klaudia, Szpila 
Iwona,   Kojder Gabriela, 
Maziarz Monika, Rachwał 
Aneta, Joniec Sylwia i 
Moszkowicz Katarzyna 
oraz Trojnar Klaudia, Pie-
la Adrianna, Nowak Mał-
gorzata, Chmura Andże-
lika, Konieczny Magdale-
na, Węgrzyn Aleksandra i 
Grzywna Katarzyna.

AT

ZWYCIĘSTWO NA 
ZAKOŃCZENIE SEZONU

Mimo pełnej mobilizacji i 
przygotowań ze strony re-
prezentacji Podkarpackie-
go Związku Piłki Nożnej, 
zaplanowany finał makro-
regionu pomiędzy repre-
zentacją Świętokrzyskie-
go Związku Piłki Nożnej, a 
Podkarpaciem nie doszedł 
do skutku. Goście poje-
dynku nie dojechali na sta-
dion LKS Grodziszczan-
ka oddając mecz walkowe-
rem. Tym samym zwycięz-
cą dwumeczu i dalszym fi-
nalistą została reprezenta-
cja Podkarpacia, która w 
pierwszym pojedynku na 
ziemi świętokrzyskiej po-
konała swoich adwersa-
rzy 4:0.

Kibice zgromadzenie na sta-
dionie, nie odeszli z „pusty-
mi rękami”. Dzięki determi-
nacji organizatorów, trenera 
i samych zawodników LKS 
Grodziszczanka Grodzi-
sko Dolne, udało się zebrać 
w krótkim czasie drużynę 

pierwszego zespołu i roze-
grać krótki, bo liczący 2 razy 
30 minut mecz pokazowy.
W pojedynku tym nieznacz-

nie lepsza okazała się repre-
zentacja Podkarpacia wy-
grywając z naszą drużyną 
2:1. Z przebiegu gry moż-
na powiedzieć, że mimo róż-
nicy klas rozgrywkowych w 
jakich występują zawodni-

cy obu zespołów – LKS Gro-
dziszczanka nie ma się cze-
go wstydzić jeżeli chodzi      
o wyszkolenie piłkarskie.
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