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UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W ZMYSŁÓWCE

Symboliczne wbijanie gwożdzi i wpis do pamiątkowej kroniki

W trakcie uroczystości wyznaczeni strażacy zostali uhonorowani medalami

Akt przekazania sztandaru na ręce prezesa jednostki OSP Zmysłowka
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Niezwykłą dla zmysłowskich 
strażaków uroczystość ob-
chodzono w niedzielę 7 lipca 
2013r. Ochotnicza Straż Po-
żarna ze Zmysłówki z okazji 
jubileuszu 60. lecia powsta-
nia, otrzymała sztandar. Lo-
kalna społeczność ufundo-
wała go swoim strażakom w 
dowód wdzięczności i uzna-
nia za ich trud i poświęcenie.

Jubileusz 60. lecia powsta-
nia OSP świętowała cała 
brać strażacka. Tradycyjnie 
już tego typu uroczystości 
poprzedziła Msza Święta, 
której przewodniczył ksiądz 
prałat Mieczysław Rusin – 
Kapelan Strażaków Archi-
diecezji Przemyskiej wraz 
z proboszczem parafii – ks. 
Wiesławem Koziołem. Cere-
monię rozpoczęło nabożeń-
stwo w kościele parafialnym 
w Zmysłówce. Uczestnicy 
modlili się w intencji jednost-
ki Jubilatki oraz miejsco-
wych druhów i ich rodzin. W 
wygłoszonym słowie bożym 
ks. kapelan podkreślał jak 
ogromne znaczenie w życiu 
społecznym ma ruch stra-
żacki. Przypomniał, że pol-
scy strażacy są wierni tym 
trzem słowom: Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Do tego docho-
dzi bezinteresowna praca i 
poświecenie, gdy wynikną 
sytuacje wymagające in-
terwencji. Wspomniał też o 
całych rodzinach strażac-
kich- o matkach, żonach i 
dzieciach, którzy zawsze 
z wielką wyrozumiałością 
i cierpliwością wspierają 
swoich strażaków - Obyście 
zawsze z wielką godnością i 
zaszczytem nosili strażacki 
mundur, a św. Florian niech 
ma Was zawsze w swej 
opiece – prosił strażacki 
kapelan. W trakcie nabo-
żeństwa poświęcono nowy 
sztandar, który przekazany 
został jednostce. 
Po nabożeństwie w asyście 

Orkiestry Dętej z Grodziska 
Dolnego uczestnicy spotka-
nia, liczne poczty sztandaro-
we, pododdziały strażaków 
ochotników z całej gminy, 
przedstawiciele OSP Budy 
Łańcuckie „Lewe” oraz za-
proszeni goście i mieszkań-
cy przemaszerowali na plac 
przed remizą OSP w Zmy-
słówce, który zamienił się 
w plac apelowy. Tutaj poja-
wili się przedstawiciele sa-
morządu, Wójt Gminy Ja-
cek Chmura, Z-ca Wójta Ar-
kadiusz Telka, Przewodni-
czący Rady Gminy Jerzy 
Gdański, Wicestarosta Le-
żajski Marek Kogut. Był rów-
nież Komendant Powiatowy 
PSP w Leżajsku bryg. Bog-
dan Kołcz, Członek Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP w Rze-
szowie dh Lesław Padwiń-
ski, Prezes Zarządu Powia-
towego ZOSP RP w Leżaj-
sku dh Józef Golec, Prezes 
Zarządu Gminnego OSP w 
Grodzisku Dolnym Włodzi-
mierz Majkut, emerytowany 
Komendant PSP w Leżajsku 
bryg. Józef Wnęk, Kierownik 
Posterunku Policji w Grodzi-
sku Dolnym asp. sztab. Jan 
Kucło, sołtysi, radni wiosek 
Opaleniska-Podlesie i Zmy-
słówki, zaproszeni goście, 
sponsorzy i miejscowi dzia-
łacze. 
Uroczystość odbyła się wg 
ceremoniału strażackie-
go. Po złożeniu meldunku i 
podniesieniu flagi państwo-
wej, głos zabrał Prezes jed-
nostki - dh Kazimierz Krauz, 
który powitał zebranych go-
ści. Wspomniał historię jed-
nostki, początki funkcjono-
wania oraz założycieli stra-
ży w Zmysłówce. W imieniu 
własnym i całego zarządu 
dziękował wszystkim, którzy 
przez te wszystkie lata słu-
żyli i służą pomocą w dzia-
łaniach na rzecz jednost-
ki i przyczyniają się do jej 

rozwoju. Nie szczędził po-
dziękowań dla mieszkanek, 
które wykonały sztandar. 
Sztandar, który dzisiaj otrzy-
maliśmy jest dla nas wiel-
kim wyróżnieniem, honorem 
i wielkim zobowiązaniem – 
zaznaczył prezes Krauz.
Po wystąpieniu prezesa, 
Przedstawiciel Rady Sołec-
kiej, pan Jan Makówka od-
czytał akt fundacji sztanda-
ru, po czym honorowi goście 
wbijali kolejno gwoździe i 
wpisywali się do pamiątko-
wej kroniki.
Historycznym momentem 
uroczystości było przekaza-
nie ufundowanego z inicja-
tywy miejscowych straża-
ków oraz społeczności Opa-
lenisk i Zmysłówki nowego 
sztandaru. Lesław Padwiń-
ski – przedstawiciel Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Rzeszowie 
odczytał akt nadania sztan-
daru, odebrał sztandar z rąk 
przedstawiciela rady sołec-

kiej, by wręczyć go preze-
sowi Krauzowi, a ten prze-
kazał go pocztowi sztanda-
rowemu. Z ważniejszych od-
znaczeń warto nadmienić, 
że jednostka została odzna-
czona srebrnym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. 
Nadane jednostce odzna-
czenie jest świadectwem, 
że podejmowane przez jed-
nostkę działania wykonywa-
ne są dobrze.
Spotkanie zakończyło się 
wspólną biesiadą, jaką miej-
scowi strażacy przygotowali 
w budynku szkoły podsta-
wowej w Opaleniskach. Uro-
czystość jubileuszową pro-
wadził kpt. Marek Wnęk.

Jak przystało na tak zacny 
jubileusz nie zabrakło od-
znaczeń dla druhów. I tak 
Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwałą 6/13/12 z 
27.12.2012r. nadało

SZTANDAR NA 60-LECIE OSP 
ZMYSŁÓWKA

Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Stanisław Danak

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- Robert Stefanowski

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP nadało odznakę „Strażak wzorowy”:
- dh Kruk Piotr s. Stanisława
- dh Żurek Mateusz s. Krzysztofa
- dh Korzystka Arkadiusz s. Andrzeja

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP nadało odznakę za wysługę lat:
- 35 lat Kubis Stanisław
- 35 lat Nicpoń Stanisław
- 35 lat Leja Edward
- 25 lat Korzystka Kazimierz
- 25 lat Kruk Stanisław
- 25 lat Nicpoń Wiesław
- 10 lat Skok Lucjan
- 10 lat Nicpoń Dariusz
- 10 lat Wacnik Artur
- 10 lat Wojnar Maciej
- 10 lat Nicpoń Krzysztof
- 10 lat Nicpoń Arkadiusz
- 10 lat Leja Stanisław

Za wszelką udzieloną pomoc i wspieranie działań jednostki, Zarząd 
OSP w Zmysłówce pamiątkową statuetką i dyplomem uhonoro-
wał również Wójta Gminy, Jacka Chmurę oraz pracownika Urzędu     
Gminy, Kazimierza Stopyrę.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Zmy-
słówce została założona w 1953 roku. 
Założycielami byli śp. Józef Czech, 
Józef Malach, Józef Wierzbicki, Igna-
cy Kogut, Stanisław Marek, Stanisław 
Miś, Jan Malach i Józef Bartnik. 
Początkowo siedziba jednostki znaj-
dowała się na terenie leśnictwa w 
Zmysłówce, a później w prywatnym 
domu prezesa Józefa Malacha. Jed-
nym z pierwszych zadań OSP było 
wybudowanie w 1956 roku zbiornika 
przeciwpożarowego w Opaleniskach, 
który istnieje do dnia dzisiejszego.
Na początku lat 60-tych strażacy ku-
pują wóz konny i wyjeżdżają nim do 
pożarów. W połowie lat 60-tych roz-
poczęto budowę niewielkiej remizy 
strażackiej w Opaleniskach. Cegłę do 
budowy strażacy wyrabiali ręcznie, 
a wszystkie prace wykonane były w 
czynie społecznym. Po wybudowaniu 
remizy zakupiono pompę M-200, 400 
metrów węży gaśniczych, bosaki, to-
porki, siekiery i piły ręczne. Pierwszą 
poważną akcją było gaszenie pożaru 
u pana Marcina Kojdra w Zmysłówce, 
która ze względu na małą ilość węży 
gaśniczych zakończyła się niepowo-
dzeniem. Mimo ubogiego wyposa-
żenia, zaangażowanie strażaków w 
niesienie pomocy poszkodowanym 
było ogromne i wiele akcji kończyło 
się pełnym sukcesem.
Poświęcenie widoczne było również 
w zawodach sportowo-pożarniczych. 
Warto wspomnieć ciekawe wydarze-
nie, które miało miejsce za kadencji 
Jana Czecha i Tadeusza Malacha, 
w czasie powiatowych zawodów w 
Giedlarowej, w 1968 roku. Otóż ów-
czesny operator motopompy – Jan 
Krauz zassał ustami węża ssawne-
go, a następnie podłączył go do mo-
topompy. Spowodowało to szybie po-
danie wody na tarczę i przewrócenie 
pachołków. To godne podziwu zacho-
wanie przyniosło naszej jednostce 
zwycięstwo, a obserwatorzy z niedo-
wierzaniem podziwiali ten wyczyn.
W latach 80-tych otynkowano bu-
dynek remizy z zewnątrz, wstawio-
no metalowe drzwi, wyremontowa-
no dach, na którym zamontowano sy-
renę strażacką. Remontu tego doko-

nał ojciec obecnego prezesa – To-
masz Krauz, przy pomocy swoich sy-
nów- Stanisława, Jana i Kazimierza. 
W owym czasie jednostka otrzyma-
ła typowy wóz strażacki na resorach 
przypinany do traktora.
Lata 90-te obfitują w dwa ważne wy-
darzenia. 15 kwietnia 1998 roku jed-
nostka otrzymała samochód strażac-
ki marki Żuk. Poświęcenie pojazdu 
miało miejsce w kościele parafialnym 
w Grodzisku Dolnym w uroczystość 
św. Floriana. Tego samego dnia sa-
mochód przechodzi chrzest bojowy 
podczas gaszenia pożaru lasu pań-
stwowego na tzw. „spalonym”. Nie-
wątpliwie jednak najważniejszym 
wydarzeniem lat 90-tych było pod-
jęcie uchwały przez Radę Gminy w 
Grodzisku Dolnym o budowie remizy 
przy nowo budowanej szkole podsta-
wowej w Opaleniskach.
Początek XXI wieku to czas rozbiórki 
starej drewnianej szkoły wraz z bu-
dynkiem ludowym. Cały ciężar od-
powiedzialności za zbiórkę wziął na 
siebie prezes OSP- Kazimierz Krauz. 
Dzięki ofiarnej pracy strażaków oraz 
kilku mieszkańców Opalenisk i Zmy-
słówki udało się szczęśliwie rozebrać 
starą szkołę i uporządkować plac pod 
nowy obiekt, który powstał dzięki ów-
czesnym władzom reprezentowanym 
przez pana Zbigniewa Rynasiewicza, 
pana Franciszka Krajewskiego oraz 
radnego i jednocześnie naczelnika 
naszej jednostki pana Stanisława 
Krauza i sołtysa Opalenisk pana Sta-
nisława Kubisa.
5 października 2003 roku na 50-lecie 
istnienia jednostki remiza i cała szko-
ła została oddana do użytku. W roku 
2008 otrzymano samochód marki 
„Mercedes” dzięki pomocy wójta gmi-
ny, pana Jacka Chmury który wyłożył 
na ten cel z budżetu gminy 40 tys. zł 
oraz dzięki pomocy naszego rodaka 
– brygadiera Marka Makówki, Powia-
towego Komendanta PSP w Nysie, 
który stanął na wysokości zadania i 
sprowadził samochód z Austrii.
Rok 2010 to rok klęski powodziowej. 
Druhowie jadą z pomocą do Gro-
dziska Dolnego, Chodaczowa oraz 
w okolice Sandomierza. Pod koniec 

2010 roku jednostka wyposażona 
została w pompę szlamową. W roku 
2012 utworzono młodzieżową dru-
żynę dziewcząt z myślą o przyszłych 
zawodach sportowo-pożarniczych.
Przy dużym zaangażowaniu mojego 
zastępcy, dh Dominika Bartnika, 16 
maja 2012 w siedzibie firmy WSK 
PZL SA w Rzeszowie miała miejsce 
inauguracja programu „Bezpiecz-
ne wakacje-wakacje bez pożaru”. 
Do programu weszło 18 jednostek z 
całego podkarpacia, w tym i nasza. 
Partnerem tej akcji była również ame-
rykańska firma „Kidde” produkująca 
gaśnice w Ropczycach. Program 
realizowany był w dwóch etapach – 
konkurs Wiedzy teoretycznej i poka-
zy akcji gaśniczej. Przy pomocy PSP 
z Leżajska oraz OSP Grodzisko Gór-
ne i Dolne, pokaz dała jednostka ze 
Zmysłówki podczas obchodów „Dni 
Grodziska” przy udziale dzieci straża-
ków ze Zmysłówki i Grodziska Gór-
nego. Pokaz tak bardzo spodobał się 
dyrekcji amerykańskiej firmy „Kidde”, 
że zaproszono nasze dzieci z poka-
zem do Ropczyc na 5-lecie istnienia 
firmy. Zdjęcia i filmy z tych pokazów 
dotarły do macierzystej firmy w USA, 
tym samym sława naszej jednostki 
rozeszła się nie tylko w gminie i wo-
jewództwie, ale dotarła do Stanów 
Zjednoczonych.
Dzięki dużej determinacji sporej gru-
py osób jednostka na dzień dzisiej-
szy wyposażona jest w następujący 
sprzęt przeciwpożarowy: samochód 
lekki marki „Mercedes” z 1000 litrów 
wody, auto pompa z szybkim natar-
ciem, pompa szlamowa, piła spali-
nowa, agregat prądotwórczy 19 KVA 
na przyczepce, po jednym komplecie 
umundurowania i obuwia na obsadę 
samochodu, hełmy nowej generacji, 
drobny sprzęt przeciwpożarowy.

RYS HISTORYCZNY 
JEDNOSTKI
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Z chlebem, 15-stoma do-
żynkowymi wieńcami i 
pięknie przystrojonymi 
pojazdami przybyły na sta-
dion w Grodzisku Górnym 
delegacje ze wszystkich 
sołectw gminy, by uczest-
niczyć w dorocznym świę-
cie plonów. Zgodnie z tra-
dycją 15 sierpnia, w świę-
to Matki Boskiej Zielnej 
rolnicy z gminy Grodzisko 
Dolne świętują na Gmin-
nych Dożynkach. 

Dożynki to piękna i wyjątko-
wa tradycja, nawiązująca do 
wiejskiego święta plonów, 
której towarzyszą różne 
praktyki i zwyczaje. Przed 
głównymi uroczystościa-
mi na stadionie, we wszyst-
kich kościołach parafialnych 
na ternie gminy, odbyły się 
msze święte dziękczynne, w 
trakcie których rolnicy dzię-
kowali za zebrane w tym 
roku plony. W procesji z da-
rami ofiarnymi rolnicy złożyli 
na ołtarzu chleby upieczone 
z tegorocznej mąki, zebrane 
z pasieki miody oraz kosze 
z owocami i kwiaty. W ten 
symboliczny sposób pracu-
jący na roli złożyli ofiarę za 
otrzymane łaski i żniwa, pro-
sząc Matkę Boską o dalszą 
opiekę.
W godzinach popołudnio-
wych korowód dożynkowy, 
któremu przygrywała Gro-
dziska Orkiestra Dęta, prze-
maszerował po płycie sta-
dionu, prezentując misternie 
uwite dożynkowe wieńce 
– prawdziwe dzieła sztuki. 
Następnie starostowie gmin-
nych dożynek- pani Maria 
Czaja i pan Kazimierz Bech-
ta z sołectwa Zmysłówka 
przekazali symboliczny bo-
chen chleba na ręce Wójta 
Gminy i Przewodniczącego 
Rady Gminy. Zgodnie z tra-
dycją chleb został pokrojony 
i rozdany zgromadzonym na 
stadionie. 

Z okazji święta rolników wójt 
dziękował za trud i ogromną 
pracę ludziom pracującym 
na roli. Podziękował rów-
nież tym rolnikom, którzy w 
trakcie tegorocznych doży-
nek  wystawili swój sprzęt 
rolniczy. Potężne maszyny z 
podziwem oglądali i starsi i 
młodsi. 
W trakcie uroczystości sta-
tuetkami nagrodzono tych, 
którzy za prowadzenie swo-
ich gospodarstw i za pra-
cę społeczną na rzecz roz-
woju wsi na takie wyróżnie-
nie zasłużyli. Statuetki otrzy-
mali sołtysi: Monika Ślanda, 
Marzena Czech, Jan Bielec-
ki, Stanisław Wojtyna, Da-
riusz Lizak, Stanisław Ku-
bis, Krzysztof Dąbek i Kazi-
mierz Bechta. Ponadto wy-
różnionych zostało kilku rol-
ników. Statuetką nagrodzeni 
zostali:
- p. Andrzej Boroń z Choda-
czowa – prowadzi gospodar-
stwo rolne, zajmuje się tak-
że hodowlą pszczół i świad-
czy usługi rolnicze i trans-
portowe
- p. Jan Karaba z Grodziska 
Dolnego – prowadzi gospo-
darstwo rolne ukierunkowa-
ne na hodowlę krów mlecz-
nych
- p. Kazimierz Krauz z Opa-
lenisk – gospodarstwo wie-
lokierunkowe, produkcja 

roślinna i zwierzęca oraz 
wieloletni skupowy owoców 
i warzyw pod potrzeby Hor-
tino w Leżajsku
- p. Krystian Pażyra – przejął 
gospodarstwo po rodzicach i 
dziadkach, na dożynkach 
zaprezentował część posia-
danego sprzętu rolniczego
- p. Czesław Pytel z Podle-
sia – specjalizuje się w pro-
dukcji porzeczki czarnej
- p. Teresa Rydzik  z Gro-
dziska Nowego – gospodar-
stwo wielokierunkowe, do-
minuje produkcja mleka
- p. Krystyna Usowska z 
Grodziska Nowego – gospo-
darstwo ukierunkowane na 
produkcję mleka
- p. Jan Sołek z Wólki Gro-
dziskiej – specjalizuje się w 
uprawie tytoniu i warzyw
- p. Jan Gdański z Grodzi-
ska Dolnego – prowadzi go-
spodarstwo wielokierunko-
we, jeden z najstarszych rol-
ników na terenie gminy.
Wyróżnienie przyznano tak-
że największemu na terenie 
gminy przedsiębiorcy, który 
działa na rzecz rozwoju wsi i 
rolnictwa, czyli naszej Gmin-
nej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” oraz dwóm 
zaproszonym wystawcom:
- Grupie Producenckiej Wa-
rzyw POLTINO – Leżajsk, 
która zaprezentowała kom-
bajn do zbioru zielonego 
groszku
- I Rolniczo – Wytwórczemu 
Kombinatowi Spółdzielcze-
mu im. Antoniego Paśki z 

Dębna, który zaprezentował 
na dożynkach Kombajn zbo-
żowy marki Claus Domina-
tor.
Pokazy wieńców dożynko-
wych to element, którego 
podczas dożynek zabraknąć 
nie może. Ich prezentacja 
to swojego rodzaju konkurs 
piękności. Oprócz poka-
zów wieńców i rolniczego  
sprzętu, w trakcie tegorocz-
nych dożynek zebrani mogli 
obejrzeć niebywale ciekawy 
pokaz szkolenia konia pod 
nazwą „Zaufanie i odwaga”. 
Swoje umiejętności zapre-
zentował Paweł Jachymek z 
koniem „Wichrem”, którzy za 
swój występ zebrali gromkie 
brawa. 
W trakcie krótkich koncer-
tów na scenie zaprezen-
towały się lokalne zespoły 
folklorystyczne. Zabawę z 
publicznością rozpoczął fol-
kowo-rockowy zespół Ino-
Ros, finalista rozrywkowego 
programu Must Be The Mu-
sic Tylko Muzyka. W dalszej 
części ze sceny wybrzmiała 
piosenka biesiadna, z któ-
rą wystąpiły „Śpiewające 
Zośki” z Gniewczyny Łań-
cuckiej. Część koncertową 
zamknęła Kapela Drewut-
nia- połączenie tradycyjne-
go słowiańskiego folkloru z 
nowymi brzmieniami i wła-
snym opracowaniem skusiło 
do tańca niejednego widza. 
Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna.

MH

TRADYCJA TO RZECZ 
ŚWIĘTA...
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Dni Gminy przeszły już 
do historii. Kilkaset osób 
– mieszkańców gminy i 
przybyłych gości bawi-
ło się na tegorocznych 
Dniach Grodziska, jakie 
miały miejsce w dniach 
12-14 lipca br. 

Trzydniowe święto gminy 
upłynęło pod znakiem spor-
tu, rekreacji, zabawy i róż-
norodnej muzyki. Z tej okazji 
zaplanowano liczne koncer-
ty - na scenie wystąpił m.in. 
Łukasz Zagrobelny. Wystę-
py znanych i lubianych arty-
stów przyciągnęły na grodzi-
ski stadion prawdziwe tłumy.
Zarówno pierwszy, jak i dru-
gi dzień imprezy przycią-
gnął w szczególności miło-
śników sportu, a konkretnie 
piłki nożnej. W tej dyscypli-
nie w piątek zmagali się na 
boiskach „Orlika” w Grodzi-
sku Dolnym - młodzi zawod-
nicy, a w sobotę na stadionie 
„Grodziszczanki” - oldboje. 
Tradycyjnie pierwsze 
skrzypce grała pogoda, któ-
ra była bardzo kapryśna. W 
związku z niesprzyjającą 
aurą piątkową parafiadę ro-
zegrano częściowo, przekła-
dając dalsze rozgrywki na 
poniedziałek. W klasyfikacji 
końcowej tegoroczną para-
fiadę i Puchar Wójta wygra-
ła Parafia Grodzisko Dolne, 
przed Chałupkami Dębniań-
skimi i Zmysłówką.
Zdecydowanie lepsze wa-
runki do rozgrywek mieli 
oldboje. Towarzyski sobotni 
mecz pomiędzy LKS „Gro-
dziszczanka” – AKS „Rze-
szowiak” zakończył się zwy-
cięstwem gospodarzy. 
Najwięcej atrakcji przewi-
dziano na niedzielę. Miej-
scowe koło wędkarskie 
przeprowadziło nad „Czy-
stym” zawody wędkarskie 
dla dzieci i młodzieży. 
Dalsza część programu 
przypadła już na godziny 

popołudniowe, wieczorne i 
nocne. 
Występy na stadionie roz-
poczęły się widowiskiem 
plenerowyn dla dzieci Pt. 
„Przygody Klary i Żabusia” 
przygotowanym przez Stu-
dio „Fama” z Dębicy. Lau-
reaci i uczestnicy konkursu 
„Moja wieś, moja gmina, 
moja mała Ojczyzna” otrzy-
mali dyplomy i upominki, a 
ostatnim punktem programu 
skierowanego dla młodszej 

ECHA PO DNIACH 
GRODZISKA...

- WYDARZENIA - 
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publiczności była insceniza-
cja „Agata szuka pracy” w 
wykonaniu Grupy Teatralnej 
z Gimnazjum w Grodzisku 
Górnym. Uczniowie z tego 
gimnazjum zaprezentowali 
także pokazy mobilnych ro-
botów. 
Wieczorna część programu 
to blok koncertowy. Najpierw 
wystąpił znany nam już ze-
spół „Młody Duch i Przyja-
ciele” z cygańsko – ludo-
wym repertuarem, później 
pojawiła się grupa o nazwie 
„Cała Góra Barwinków”, a 
w finale mieliśmy okazję 
słuchać na żywo Łukasza                       
Zagrobelnego. Na zakoń-
czenie pozostały już tylko 
pokazy sztucznych ogni, 
które jak zawsze, są niesa-
mowitym widowiskiem świa-
tła i muzyki. 

RP

- WYDARZENIA - 
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Przewielebny Ksiądz pro-
boszcz senior Stefan Pió-
rek w 2013 roku we wrze-
śniu obchodzi swoje 80 
urodziny i 56-lecie kapłań-
stwa. 

Kiedy w 1976 roku obejmo-
wał parafię Wólkę Grodziską 
dziękującym Mu na plebani 
parafianom za objęcie para-
fii powiedział jakże znamien-
ne słowa: „Nie dziękujcie 
na początku tylko dlatego, 
że przyszedłem do was, 
najpierw popracuję, wy mi 
pomożecie, a później zoba-
czymy”.
Dzisiaj z perspektywy tych 
37 lat, najpierw 28 lat, jako 
proboszcz i 9 lat już na eme-
ryturze, można szczerze wy-

razić uznanie i wdzięczność 
za te wszystkie lata posłu-
gi Duszpasterskiej w parafii 
Wólka Grodziska. Jako gor-
liwy Kapłan nigdy nie uległ 
prądom liberalizacji czy ma-
łostkowości. Podczas swo-
jej duszpasterskiej posłu-
gi niestrudzenie zabiegał o 
duchowy wzrost i gorliwość 
parafian, a dbałość o spra-
wy materialne powierzał Ra-
dzie Parafialnej. Zawsze 
mówił: „Jestem kapłanem, 
a nie specjalistą w różnych 
zawodach, ja muszę dbać o 
sprawy Boże, aby nie zabra-
kło w kościele parafian”. Nie 
zdarzyło się tak, aby w cią-
gu tych minionych lat wierni 
w kościele czekali na księ-
dza. Przeciwnie Ks. Ste-

fan Piórek zawsze czeka na 
wiernych w konfesjonale. To 
ogromny dar dla parafian, że 
zawsze mogą skorzystać z 
sakramentu pokuty. Ta gorli-
wość kapłańska przejawiała 
się również poprzez celebra-
cję niedzielnych popołudnio-
wych nieszporów, majówek, 
litanii czy różańca. 
Należy jeszcze podkreślić, 
że Jubilat nigdy nie szczę-
dził własnych środków ma-
terialnych, aby wspierać 
potrzebujących. Szczegól-
nie pomagał dzieciom i mło-
dzieży opłacając różne ich 
wyjazdy i spotkania: Dzie-
cięcego Kółka Misyjnego, 
ministranckie czy harcer-
skie. Natomiast na emery-
turze pomaga różnym dzie-

łom w kościele: systema-
tycznie pomaga Radiu Ma-
ryja, TV Trwam, Kościołom 
na Wschodzie itp.
W ten jubileuszowy czas 
nie można nie wspomnieć 
o Księdza przywiązaniu do 
stroju duchownego do su-
tanny. Czy mrozy, czy upal-
ne lato zawsze, ks. Stefan 
Piórek chodzi w sutannie – 
czy w latach minionych, jako 
proboszcz na katechizację 
dzieci i młodzieży, w kan-
celarii, na nabożeństwa do 
kościoła, czy na spotkania z 
rodzicami. Sutanna dla Księ-
dza stanowi nieodłączną 
część postawy kapłańskiej, 
która pobudza parafian do 
refleksji i przypomina auten-
tyczność słów Alter Christi. 
Ksiądz Prymas Kardynał 
Stefan Wyszyński o sutan-
nie – stroju duchownego 
tak pisał: „Zdjęcie stroju du-
chownego to to samo, co 
usuniecie krzyża przydroż-
nego, aby już nie przypomi-
nał Boga”. 
Każdego dnia widzimy, że 
dla Jubilata sprawy ducho-
we i własny przykład, są 
najważniejsze i dlatego je-
steśmy ogromnie wdzięcz-
ni za tę niekwestionowaną 
kapłańską postawę, cierpli-
wość, Boże Słowo, dobrą 
radę w trudnościach dnia 
codziennego oraz zanoszo-
ne modlitwy do Boga za pa-
rafian.
Cieszymy się, że Przewie-
lebny Ksiądz kanonik, senior 
Stefan Piórek jest wśród nas 
i w dalszym ciągu, przy-
kładem swojej gorliwości 
pociąga nas do Chrystusa. 
Za wszystko tą drogą skła-
damy szczere Bóg zapłać i 
życzymy dalszego błogosła-
wieństwa Bożego i dobrego 
zdrowia. 

Urszula Stefańska

JUBILEUSZ 80-LECIA ORAZ 56-LECIA 
KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA STEFANA PIÓRKA
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Bezpośredni kontakt z języ-
kiem angielskim, poznawa-
nie kultury Stanów Zjedno-
czonych, twórcze gry i zaję-
cia sportowe oraz mnóstwo 
dobrej zabawy - tak jednym 
zdaniem można opisać dwu-
tygodniową przygodę jaką 
przeżyli uczniowie zapisani 
do letniej szkoły językowej 
„American Summer Langu-
age Program”.

Od 8 do 19 lipca, 48-osobowa 
grupa młodzieży uczęszczała 
na zajęcia języka angielskiego, 
jakie odbywały sie w Zespo-
le Szkół w Grodzisku Dolnym. 
I mimo okresu wakacyjnego, 
młodzież nie narzekała i z en-
tuzjazmem w nich uczestni-
czyła. Dlaczego? Otóż nie były 
to zwykłe lekcje. Zajęcia pro-
wadziły 4 neative speaker’ki z 
Pensylwani, których korzenie 
pochodzą właśnie z Grodziska. 
...Wiele lat temu,  w roku 1900, 
do Stanów Zjednoczonych 
wyjechała młoda, niespełna 
17- letnia dziewczyna z Cho-
daczowa  Anna  Salwach. Była 
jednym z sześciorga dzieci, jej 
rodzina była bardzo biedna. 
O trudnym  i bardzo ubogim 
życiu rodziny świadczą słowa 
młodszej o 10 lat siostry Anny 
– Zofii, która wspominała, że 
cała rodzina posiadała tylko 
jedną parę butów. W Ameryce 
młoda Anna poznała chłopca z 
Grodziska Górnego o nazwisku 
Kochan, który również przyje-
chał tutaj w poszukiwaniu pracy 
i lepszego życia. Po pewnym 
czasie młodzi ludzie pobrali się. 

Mieli pięcioro dzieci: Julię, Ka-
rolinę, Marię, Franciszkę i Jana. 
Anna zmarła w młodym wieku. 
Franciszka, jedna z córek Anny 
wyszła za mąż za Włocha o 
nazwisku Mussano. Mieli oni 
dwie córki : Virginię i Mary Lou. 
Virginia wyszła za mąż za Gre-
ka o nazwisku Fisfis, Mary Lou 
wyszła za mąż za Amerykanina 
o nazwisku Simkins. Opisuję te 
dwie córki Franciszki, ponieważ 
to one biorą udział w dalszej 
części tego opowiadania.
Virginia zainteresowała się po 
latach swoimi polskimi korze-
niami i postanowiła przyjechać 
do Polski. Było to w roku 1996. 
Tutaj spotkała się z rodziną 
swojej babci i chyba bardzo 
spodobał jej się nasz kraj, po-
nieważ od tamtej pory co roku 
lub co dwa lata przyjeżdża do 
Polski w czasie letnich wakacji. 
W tym roku jej przyjazd jest zu-
pełnie wyjątkowy i ma inny cha-
rakter. Virginia, jej siostra Mary 
Lou, kuzynka Anna i wnuczka 
Virgini, Elena przyjeżdżają, 
aby w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dolnym 
prowadzić w czasie wakacji 
zajęcia z języka angielskiego 
pod nazwą American Language 
Program...

Wspólnie z nauczycielką an-
gielskiego - Anną Czerwonka, 
panie opracowały niezwykle 
urozmaicony, atrakcyjny  pro-
gram zajęć, który umożliwił 
młodzieży przyjemnie i z pożyt-
kiem spędzić ten czas w mu-
rach szkoły. 
Za przesłane materiały i pomo-

ce naukowe oraz zaangażo-
wanie i poświęcenie swojego 
cennego czasu naukę naszej 
młodzieży wszystkim paniom 

składamy serdeczne podzięko-
wanie. A oto co mówią o zaję-
ciach sami uczniowie:

MH

BO WSZYSTKO CO DOBRE 
SZYBKO SIĘ KOŃCZY...

MARCELINA TELKA: W pierwszych dwóch tygodniach 
lipca z grupą koleżanek i kolegów z gimnazjum oraz star-
szych uczniów uczęszczaliśmy na American Summer Lan-
guage English School . Zajęcia były prowadzone w języku 
angielskim przez cztery sympatyczne panie Amerykanki. 
Warsztaty, które przygotowały dla nas przygotowały były 
prowadzone bardzo ciekawie. Pierwsza lekcja opierała się 
na przygotowaniu nas na zajęcia w każdym dniu, druga – 
były to zajęcia artystyczne( dziewczyny wykonywały piękne 
bransoletki i wisiorki – zaś chłopcy o dziwo, świetnie się 
przy tym bawili). Następnie odbywała się lekcja o Ameryce. 
Na niej mogliśmy poznać amerykańskie zwyczaje, święta 
i obrzędy. Na koniec były organizowane gry i zabawy w 
sali, bądź na świeżym powietrzu. Na zakończenie Summer 
Language School każdy uczestnik mógł wylosować cenną 
nagrodę oraz każdy otrzymał dyplom ukończenia warszta-
tów. Dziękujemy również paniom Amerykankom, za to że 
poświęciły nam swój cenny czas. Wszyscy uczniowie byli 
zachwyceni. Dwa tygodnie minęły jak „ z bicza strzelił„ i 
trzeba było się powoli żegnać z ukochana szkołą językową. 

MARCEL SOŁEK: Na tych wakacjach uczestniczyłem w 
Letniej Szkole Językowej. Na zajęciach było miło oraz przy-
jemnie. Panie, które przyjechały nie mówiły po Polsku. Letnia 
Szkoła podobała mi się bardzo. Mam nadzieję, że zostawi-
liśmy po sobie dobre wrażenie w oczach naszych pań. Na-
uczyłem się w nim bardzo dużo. Pierwszy raz miałem stycz-
ność z osobą, której język angielski jest jej językiem ojczy-
stym. Chciałbym kolejny raz uczestniczyć w takiej szkole.

Panie Amerykanki z wielkim sentymentem 
przybyły do Grodziska
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Na przestrzeni ostatnich 
dwóch miesięcy samo-
rząd gminy podpisał ko-
lejne umowy na realizację 
planowanych w tym roku 
prac. Niektóre już się roz-
poczęły lub ruszą nieba-
wem, inne dobiegają po-
woli końca. 

Rozstrzygnięte przetargi do-
tyczyły:
• t e r m o m o d e r n i z a c j i 

obiektów użyteczności 
publicznej na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
(Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Dolnym, Urzędu 
Gminy i Szkoły Podsta-
wowej w Zmysłówce) 
- część prac zostanie 
wykonana jeszcze w 
tym roku, wykonawca: 
firma NOVUM z Kro-
sna, termin realizacji: 
30.05.2014r., wartość 
zadania: 1 815 tys. zł, 

• przebudowy parkingu 
przy urzędzie gminy I 
etap – wykonanie 30 
miejsc parkingowych 
przed i za urzędem gmi-
ny, wykonanie oświetle-
nia parkowo-ulicznego, 
ułożenie chodników          
i dojść z kostki bruko-
wej, wykonawca: SUDR 
w Grodzisku Dolnym, 
wartość zadania: 320 
tys. zł, 

• przebudowy kotłow-
ni gazowej w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku 
Dolnym, wykonawca: 
Zakład Remontowo-Bu-
dowlany i Instalacyjny 
z Przeworska, termin 
realizacji: 30.08.2013r., 
wartość zadania: 34 tys. 
zł,

• remontu drogi gminnej 
nr 104564R Opaleni-
ska-Budy. 

Została wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa na 

długości 415 m, pogłębio-
no rowy jak również zostały 
umocnione pobocza drogi. 
Wartość zadania opiewa na 
kwotę 123 tys. zł. Remont 
tej drogi został w połowie 
sfinansowany z Narodowe-
go programu przebudowy 
dróg lokalnych - Etap II Bez-
pieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój” 2012 – 2015 – tzw. 
„Schetynówki”. Wysokość 
dofinansowania wyniosła 61 
tys. zł.

• zakupu kamienia dro-
gowego na potrzeby re-
montu dróg gminnych, 
dostawca: firma REBA-
KO z Żołyni, wartość 
dostawy: 45 500 zł, 

• remontu dróg gminnych, 
wykonawca: SUDR         
w Grodzisku Dolnym, 
wartość zadania: 217 
500 zł.

Spółdzielnia Usług Drogo-
wo – Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym, która była wy-
konawcą remontu bieżące-
go dróg gminnych w roku 
2013, zrealizowała zadania 
zgodnie z harmonogramem  
i podpisaną umową. 
Wykonane zostały najważ-
niejsze odcinki dróg asfal-
towych w poszczególnych 
miejscowościach gminy, jak 
również drobne remonty i ła-
tanie dziur. Wyremontowane 
odcinki dróg:
1. Pastewnik w Grodzisku 

Dolnym,
2. na p. Jońca w Grodzi-

sku Dolnym,
3. Cmentarna w Choda-

czowie,
4. Opaleniska- na Górkę
5. Cmentarna w Wólce 

Grodziskiej,
6. Graniczna w Grodzisku 

Nowym.

AT

INWESTYCJE 
GMINNE PO 
PRZETARGACH

Grodzisko Dolne - droga na p. Jońca

Chodaczów - droga Cmentarna

Droga Opaleniska - Budy
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Przyszedł wreszcie czas 
na modernizację Urzędu 
Gminy i jego otoczenia! 
Budynek naszego Urzę-
du, choć wygląda tak jak 
za czasów PRL, to jednak 
nie jest najważniejszym 
obiektem dla mieszkań-
ców i musiał cierpliwie 
poczekać w kolejce gmin-
nych inwestycji. O przy-
stąpieniu do tego zadania 
zdecydowało również to, 
że w końcu pojawiła się 
możliwość zdobycia dota-
cji na taki cel.
 
Prace przy budynku Urzę-
du rozpoczną się w poło-
wie sierpnia i obejmą m. 
in.: przebudowę dachu, ter-
momodernizację, moderni-
zację instalacji centralnego 
ogrzewania i kotłowni, wy-
mianę części stolarki okien-
nej i drzwiowej, odbojówkę z 
kostki brukowej. Co istotne, 
poza poprawą estetyki, wy-
miernym efektem inwestycji 
będzie obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych obiektu. 
Wykonawcą zadania jest 
firma NOVUM z Krosna. Za-
kończenie robót planowa-

ne jest na koniec listopada 
2013.
Modernizacja budynku 
Urzędu Gminy jest częścią 
większego projektu pod na-
zwą „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności pu-
blicznej w Gminie Grodzi-
sko Dolne”, który obejmuje 
również budynek Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym 
wraz z salą gimnastyczną 
oraz Szkołę Podstawową 
w Zmysłówce. Całkowity 
koszt inwestycji objętych 
projektem wyniesie ok. 1,8 
mln zł, z czego 85% pokryte 
zostanie w ramach dotacji 
z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego.
Równolegle z pracami przy 
budynku prowadzona bę-
dzie budowa parkingu przed 
i za Urzędem. W efekcie 
otoczenie budynku zyska 
nowy, estetyczny wygląd a 
także przybędzie dodatko-
wo 35 miejsc parkingowych. 
Wykonawcą parkingu jest 
Spółdzielnia Usług Drogo-
wo – Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym w konsorcjum z 
Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej w Grodzi-
sku Dolnym. 
Trwają roboty ziemne - roz-
prowadzono już m. in. ka-

nalizację deszczową i in-
stalacje elektryczne. Koszt 
inwestycji wyniesie ok. 320 
tys. zł a planowany termin 
zakończenia prac to paź-
dziernik 2013. 
Parking, który powsta-
nie będzie pierwszym eta-
pem przebudowy otoczenia 
Urzędu. W ramach drugie-
go etapu zostanie zbudowa-
ny parking na całym terenie 
pomiędzy Urzędem a ośrod-
kiem zdrowia oraz w miej-
scu obecnych miejsc posto-
jowych z jednoczesnym po-
szerzeniem drogi w kierun-
ku stacji paliw.

Grzegorz Potaczała

BUDYNEK URZĘDU GMINY ZYSKA NOWY 
WYGLĄD ORAZ PARKING

Polska Grupa Energetycz-
na Rejon Energetyczny 
Leżajsk wykonała konser-
wację oświetlenia ulicz-
nego przy drodze powia-
towej relacji Grodzisko 
Dolne-Leżajsk (od kościo-
ła w Grodzisku Dolnym w 
kierunku stadionu).

Bieżąca konserwacja pole-
gała na malowaniu stalowej 
konstrukcji w kolorach żółto-
bordowym oraz na wymianie 
opraw oświetleniowych.
Dbając o estetykę i popra-
wę bezpieczeństwa ruchu 

na wszystkich mostach i 
kładkach znajdujących się 
na potoku Grodziszczanka, 
gmina przystąpiła również 
do odświeżenia i malowania  
barier mostowych. 
Wszystkie bariery stalowe 
na mostach i kładkach zo-
staną oczyszczone z rdzy, 
pomalowane farbą podkła-
dową, a następnie pomalo-
wane w kolorze czerwono 
żółtym w celu ujednolicenia 
ładu kolorystycznego. 

AT

LETNIE REMONTY 
LAMP I MOSTÓW 
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W Grodzisku Dolnym Mia-
steczku, za bankiem usy-
tuowany jest żydowski 
cmentarz, będący miej-
scem pochówku i pamięci 
dla mniejszości żydow-
skiej, która wniosła zna-
czący wkład w rozwój tej 
miejscowości. 
Stanowi on fragment szlaku 
pieszego – „Wielkie Grodzi-
sko, dlatego też gmina dba-
jąc o estetykę tego miejsca, 
co roku prowadzi prace po-
rządkowe na terenie cmen-
tarza. 
Cmentarz żydowski w Gro-
dzisku Dolnym pochodzi z 
XVIII wieku. Ma zarys pro-
stokąta o powierzchni 40 
arów. Cmentarz rokrocznie 
jest porządkowany i wyka-
szany - zbierane są suche 
patyki i gałęzie. W ubiegłych 
latach młodzież gimnazjum 
dookoła cmentarza posadzi-

ła żywopłot, który w chwili 
obecnej widocznie odgradza 
teren cmentarza od przyle-
głych do niego pól upraw-
nych.
W roku bieżącym zostały 
uporządkowane i złożone w 
jednym miejscu macewy i 
ich fragmenty w pobliżu ta-
blicy upamiętniającej rodzi-
nę Zuckerów.

AT

ŻYDOWSKI CMENTARZ 
UPORZĄDKOWANY

Kontynuacja prac rekulty-
wacyjnych na obiektach 
poscaleniowych w sołec-
twach Grodzisko Górne i 
Wólka Grodziska związa-
na z utwardzeniem dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych będzie prowadzo-
na swoim torem. Urząd 
Marszałkowski po rozpa-
trzeniu wniosków Wójta 
na realizację zadania przy-
znał w formie dotacji kwo-
tę w wysokości 300 tys. zł. 

Środki powyższe zgodnie 
z wnioskiem wykorzystane 
zostaną na utwardzenie na-
wierzchni dróg dojazdowych 
w sołectwie Grodzisko Gór-
ne, na drogi tzw. zagumien-
ne, tj. drogę prowadzącą na 
Zaborcze i drogę nr 1033 
wraz z odwodnieniami bę-

dącą łącznikiem z gruntami 
rolnymi zlokalizowanymi od 
strony sołectwa Wólka Gro-
dziska.
Z kolei w sołectwie Wólka 
Grodziska utwardzona zo-

stanie nawierzchnia drogi 
nr 1239 tzw. Skotnik, która 
połączy już utwardzony we 
wcześniejszych latach od-
cinek skotnika przebiega-
jący przez teren wsi Wólka 
Grodziska. Ten utwardzony 
odcinek w sołectwie Wólka 
Grodziska połączy trzy so-
łectwa, tj. Grodzisko Górne 

z Wólką Grodziską i Zmy-
słówką.
Po rozstrzygnięciu przetar-
gowym i po przekazaniu pla-
cu budowy wykonawca przy-
stąpi do prac związanych z 
utwardzeniem powyższych 
dróg, co planowane jest w 
miesiącu wrześniu.

KS

KOLEJNE ŚRODKI NA 
SCALENIA
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W miesiącach kwiecień-
maj 2013 r. na terenie Gmi-
ny Grodzisko Dolne prze-
prowadzone zostało ba-
danie ankietowe na temat 
jakości życia. 

Przebadano łącznie 200 
mieszkańców, zadając 
każdemu 125 pytań w na-
stępujących obszarach: 
wolny rynek, praca, bezpie-
czeństwo, zdrowie, kultura, 
środowisko, demokracja, 
edukacja, transport i komu-
nikacja, dostęp do usług i 
sieci handlowych, dostęp 
do infrastruktury sportowej, 
wsparcie społeczne, dobro-
byt, mieszkalnictwo, jakość 
administracji. Respondenci 
w odniesieniu do każdego 
pytania ankietera ocenia-
li czy jest ono prawdziwe a 
także czy w ich przekonaniu 
jest zagadnieniem istotnym. 
Warto dodać, że o kształcie 
ankiety współdecydowali 

mieszkańcy gminy, którzy 
w trakcie lutowego spotka-
nia w Domu Wiejskim w 
Grodzisku Nowym wskaza-
li 5 obszarów jakości życia 
do bardziej szczegółowego 
przebadania.  W obszarach 

priorytetowych ankieta za-
wierała 15 a w pozostałych 
po 5 pytań. Zapraszamy do 
zapoznania się z wynikami 
sondażu.
Badanie przeprowadzone 
zostało w ramach projektu 

„PAS – Program Aktywności 
Samorządowej” realizowa-
nego przez Fundację Ini-
cjatyw Menadżerskich z Lu-
blina. Ankieta jest jednym z 
elementów projektu, którego 
celem jest lepsze włączenie 
mieszkańców w proces za-
rządzania rozwojem gminy.

Grzegorz Potaczała

MIESZKAŃCY OCENILI JAKOŚCI 
ŻYCIA

Z końcem miesiąca czerw-
ca Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Grodzisku Dolnym 
zakupiło urządzenie do 
przycinania gałęzi, krza-
ków i żywopłotów – w po-
zycji pionowej i poziomej. 

Urządzenie to jest monto-
wane do ciągnika jako przy-
stawka podobnie jak funk-
cjonujące już urządzenie 
do koszenia poboczy dro-
gowych. Ze względów bez-
pieczeństwa i prawidłowego 
funkcjonowania ruchu dro-
gowego przecinka wysta-
jących na drogi gałęzi jest 
konieczna – gdyż niektóre 
odcinki dróg stają się bar-
dzo trudne w prawidłowym 
użytkowaniu. Jednocześnie 

przypomina się mieszkań-
com, że do właściciela po-
sesji sąsiadującej z drogą 
gminą lub powiatową należy 
usuwanie na bieżąco wy-
stających gałęzi i krzewów, 

które mają wpływ na bezpie-
czeństwo ruch drogowego. 
W przypadku kiedy gałę-
zie te nie zostaną usunięte 
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Grodzi-

sku Dolnym przywróci prze-
jezdność na tych odcinkach 
dróg , które wymagają pilnej 
interwencji – nowo zakupio-
nym urządzeniem.
W pierwszej kolejności wy-
cinka prowadzona będzie 
przy drogach powiatowych.

AT

WYCINKA ZAKRZACZEŃ I 
PRZYDROŻNYCH GAŁĘZI
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Prezentacja zwierząt go-
spodarskich, sprzętu rol-
niczego, kiermasze lu-
dowego rękodzieła oraz 
wszelkiego rodzaju wysta-
wy promocyjno-handlowe 
można było obejrzeć w 
trakcie tegorocznych „Dni 
Otwartych” Podkarpac-
kiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, jakie odbyły 
się w dniach 29 i 30 czerw-
ca w Boguchwale. 

Hodowcy, przetwórcy, pro-
ducenci, rolnicy oraz firmy i 
instytucje działające w prze-
myśle rolno-spożywczym 
zjechali do Boguchwały na 

Dni Otwarte. Impreza jak co 
roku, cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 
W wyjeździe uczestniczy-
ła ok. 40 osobowa delega-
cja z gminy Grodzisko Dol-
ne. Zwiedzający mogli przyj-
rzeć się nowinkom stosowa-
nym w rolnictwie. W progra-
mie znalazły się m.in. m.in.: 
pokazy maszyn rolniczych 
i sprzętu do produkcji rol-
nej, wystawy zwierząt ho-
dowlanych, prezentacje ko-
lekcji roślin na polach do-
świadczalnych, degustacje 
produktów zbożowych, kier-
masz rękodzieła artystycz-
nego. Tegoroczną wysta-
wę połączono z jubileuszem 
45-lecia Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale.

MH

W dniu 20 czerwca br. od-
była się XXXIV sesja Rady 
Gminy Grodzisko Dolne. 

W najważniejszym punkcie 
porządku obrad Rada Gmi-
ny zatwierdziła sprawozda-
nie z działalności finansowej 
Gminy za rok ubiegły i jed-

nogłośnie (15 głosów „za”) 
udzieliła Wójtowi Gminy ab-
solutorium za rok 2012.
Dodatkowo zapoznała się z 
informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz podjęła 
następujące uchwały:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-

ny na rok bieżący,
2. w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejsco-
wości Grodzisko Nowe 
na lata 2013-2020,

3. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieru-
chomości położonych  w 
Chodaczowie,

4. w sprawie częstotliwo-
ści, terminu i trybu uisz-
czania opłaty za gospo-
darowanie odpadami 

komunalnymi,
5. w sprawie zmian w wie-

loletniej prognozie finan-
sowej Gminy Grodzisko 
Dolne.

Szersze informacje na temat 
przebiegu XXXIVsesji Rady 
Gminy można uzyskać na 
stronie: www.bip.grodzisko-
dolne.pl.

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

NOWINKI ROLNICZE W BOGUCHWALE
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„…w dobrych zawodach 
uczestniczyłem, bieg 
ukończyłem” to motto XV 
Spartakiady Środowisko-
wych Domów Samopomo-
cy Województwa Podkar-
packiego. 

Gospodarzem tegorocznych 
jubileuszowych zmagań był 
ŚDS w Pruchniku i co trze-
ba przyznać wywiązał się 
z tego zadania wzorcowo. 
Profesjonalnie przygotowa-
na oprawa artystyczna, me-
rytorycznie i organizacyjnie 
sprawnie przeprowadzo-
ne zmagania w poszcze-
gólnych konkurencjach, 
smaczne zaplecze kulinarne 
i liczna grupa wolontariuszy 
pomagających uczestnikom 
to tylko nieliczne atuty jakimi 
mogą pochwalić się organi-
zatorzy – jeszcze raz brawo!
Niewątpliwą atrakcją i 
gwiazdą tegorocznej spar-
takiady był paraolimpijczyk 
Pan Rafał Wilk dwukrotny 
złoty medalista z Londynu i 
zdobywca Pucharu Świata 
w handbike’u. Pan Rafał to 
wzór do naśladowania i nie-
tuzinkowy człowiek, uprzej-
my i kulturalny sportowiec, 
nie było problemu z zdoby-
ciem autografu czy zrobie-
niem sobie pamiątkowego 

zdjęcia. Serdecznie pozdra-
wiamy Pana Rafała.
Reprezentacja ŚDS Lasz-
czyny rywalizowała pod 
jednym sztandarem z filią 
w Zmysłówce, wzięliśmy 
udział we wszystkich kon-
kurencjach, wystawiliśmy 
pięcioosobową reprezen-
tację w składzie: Maria 
Buczma, Dariusz Jarzyń-
ski,  Sławomir Dobrowolski 
, Mieczysław Dec i Paweł 
Szal. Należy dodać, że w 
rywalizacji wzięło udział 60 
drużyn ŚDS. Czarnym ko-
niem naszej reprezentacji 
okazał się Sławek, który 
rzutem na odległość 18,5 m 

wygrał zmagania w rzucie 
piłką lekarską. Darek i Maria 
otarli się o podium kolejno w 
skoku w dal i rzucie piłką do 
celu. Ze spartakiady oprócz 
złotego medalu i pucharu 

przywieźliśmy ducha walki, 
który będzie nam pomagał 
w przygotowaniach do kolej-
nych zmagań i rywalizacji w 
XVI Spartakiadzie ŚDS.

AF, LD

NA SPARTAKIADZIE 
ŚDS-ów

W trakcie tegorocznych 
wakacji Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym pro-
wadził cykl plenerowych 
zajęć malarskich dla dzieci 
i młodzieży ph. „Wakacje z 
paletą”.

Wakacyjne plenery odbywa-
ły się w różnych miejscach. 
Tłem pierwszych dwóch 
spotkań była woda. Inspi-
racją do twórczej pracy był 
temat „Letnie refleksy nad 
wodą”. Zajęcia malarskie 
odbyły się nad Zalewem 

„Czyste” w Grodzisku Dol-
nym oraz przy basenie w 
Grodzisku Górnym. 
Na kolejnych zajęciach 
uczestnicy plenerów koloro-
wą kredą wymalowali pano-
ramę grodziską rozciągają-
cą się wzdłuż drogi od Za-
lewu „Czyste” do budynku 
OSP w Grodzisku Górnym. 
Efekt zajęć można było po-
dziwiać na parkingu przy bu-
dynku LKS „Grodziszczan-
ka” w Grodzisku Górnym.

MBK

WAKACJE Z PALETĄ
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W okresie od 1 czerwca 
2013r. do 31 lipca 2013r. na 
terenie gminy Grodzisko 
Dolne zaistniały następu-
jące zdarzenia noszące 
znamiona przestępstwa

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

kradzieże

• w dniu 21.06.2013r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym w miej-
scowości Grodzisko Górne 
zatrzymali sprawcę kradzie-
ży roweru. Zatrzymania do-
konano w związku z otrzy-
maną informacją o przed-
miotowej kradzieży do której 
doszło w dniu 19.06.2013r. w 
miejscowości Zmysłówka na 
szkodę mieszkanki Żołyni. 
Pokrzywdzona rower odzy-
skała, a sprawcy przestęp-
stwa przedstawiono zarzuty 
do których się przyznał.
• w dniu 12.07.2013r. do-
szło do kradzieży w barze         
ZAPIECEK w Grodzisku 
Dolnym, gdzie w wyniku 
działania właściciela baru 
sprawca został ujęty na go-
rącym uczynku. Sprawę w 
dalszym ciągu prowadzi Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.
• w dniu 22.07.2013r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym wsz-
częli dochodzenie w sprawie 
przywłaszczenia telefonu 
komórkowego marki NOKIA 
C6 na szkodę mieszkańca 
Starego Miasta do jakiego 
doszło w dniu 15.07.2013r. 
na stadionie „Grodziszczan-
ka” w Grodzisku Górnym. 
Czynności w tej sprawie 
nadal są prowadzone przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym.

Przestępstwo przywłaszcze-
nia zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do 3 lat.
• w dniu 30.07.2013r.          
wszczęto dochodzenie w 
sprawie włamania do baru 
przy zbiorniku wodnym CZY-
STE należący do mieszkań-
ca Laszczyn. W wyniku dzia-
łania sprawcy pokrzywdzony 
poniósł straty w wysokości 
około 2000 zł. Czynności w 
tej sprawie nadal są prowa-
dzone przez Posterunek Po-
licji w Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży z 
włamaniem zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.

uszkodzenie mienia

• 12.06.2013r. oraz 
08.07.2013r. wszczęto do-
chodzenie w sprawie uszko-
dzenia wiat przystankowych 
PKS do których doszło w 
miejscowości: Zmysłówka 
w okresie od lutego 2013r. 
do 31.05.2013r. w Wólce 
Grodziskiej w okresie od 
01.05.2013r. do 06.06.2013r. 
oraz w Laszczynach w nocy 
z 29/30/06.2013r. W wyniku 
wandalizmu Urząd Gminy 
Grodzisko Dolne poniósł 
straty w wysokości około 
2150 zł. Postępowanie w 
dalszym ciągu prowadzi Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
• w dniu 12.07.2013r.          
wszczęto dochodzenie w 
sprawie uszkodzenia mienia 
do której doszło 09.06.2013r. 
w miejscowości Chodaczów. 
W trakcie prowadzonego po-
stępowania sprawcy przed-
stawiono już zarzuty umyśl-
nego uszkodzenia szyb w 
domu mieszkalnym oraz 
budynku gospodarczym na 
szkodę mieszkańca Choda-
czowa. 
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 

mogące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 
wymienionego przestęp-
stwa oraz innych prze-
stępstw tu nie wymie-
nionych, proszone są o 
pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą 
Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 13.07.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie wypadku dro-
gowego do jakiego doszło w 
dniu 06.07.2013r. w miejsco-
wości Grodzisko Górne. W 
wyniku dochowania pojazdu 
obrażeń ciała doznali młodzi 
mieszkańcy Grodziska Dol-
nego i Górnego. Czynności 
w tej sprawie nadal są pro-
wadzone przez Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku. 
• w dniu 16.07.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie wypadku dro-
gowego do jakiego doszło 
w miejscowości Grodzisko 
Górne w dniu 09.07.2013r. 
W wypadku ucierpiał rowe-
rzysta 87 letni mieszkaniec 
Grodziska Górnego. Czyn-
ności w tej sprawie nadal są 
prowadzone przez Posteru-
nek Policji w Grodzisku Dol-
nym pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Leżajsku.
• w dniu 26.07.2013r. po 
zawiadomieniu mieszkańca 
Grodziska Górnego Poste-
runek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął docho-
dzenie w sprawie wypad-
ku drogowego, do którego 
doszło w dniu 02.07.2013r. 
w miejscowości Grodzisko 
Górne. W wyniku zderzenia 
rowerzysty i pojazdu osobo-
wego obrażeń ciała doznał 

77 letni mężczyzna z Gro-
dziska Górnego. Czynności 
w tej sprawie nadal są pro-
wadzone przez Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
• w dniu 13.06.2013r. w miej-
scowości Wólka Grodziska 
podczas kontroli drogowej 
policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej nietrzeźwego 
kierującego rowerem. W 
trakcie wykonywanych przez 
policjantów czynności oka-
zało się, iż 55-letni miesz-
kaniec Wólki Grodziskiej w 
wydychanym powietrzu miał 
około 2,4 promila alkoholu 
• w dniu 19.06.2013r. w 
miejscowości Laszczyny 
policjanci zatrzymali kie-
rującego rowerem po dro-
dze publicznej 50-letniego 
mieszkańca Laszczyn. W 
trakcie kontroli drogowej 
okazało się, iż mężczyzna 
znajduje się w stanie nie-
trzeźwości - 1,1 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu oraz poruszał się po 
drodze publicznej rowerem 
wbrew orzeczonemu przez 
Sąd  Rejonowy w Przewor-
sku zakazowi prowadzenia 
pojazdów niemechanicz-
nych (kto nie stosuje się do 
orzeczonego przez Sąd za-
kazu prowadzenia pojazdów 
niemechanicznych podlega 
karze pozbawienia wolności 
do lat 3).
• w dniu 19.06.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci zatrzymali 51-let-
niego mężczyznę miesz-
kańca Zmysłówki do kontroli 
drogowej kierującego rowe-
rem. Podczas wykonywania 
próby stanu trzeźwości oka-
zało się, że kierujący znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości 
1,3 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
• 21.06.2013r. w miejsco-
wości Grodzisko Górne 
policjanci zatrzymali miesz-
kańca Wólki Grodziskiej 
do kontroli drogowej kieru-
jącego rowerem. Podczas 

KRONIKA 
POLICYJNA
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wykonywania próby stanu 
trzeźwości okazało się, że 
50-letni mężczyzna znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 
około 3 promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu.
• 28.06.2013r. w miejsco-
wości Laszczyny policjanci 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego samo-
chodem osobowym miesz-
kańca Przeworska. Podczas 
wykonywania próby stanu 
trzeźwości okazało się, że 
20-letni mężczyzna znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 
około 1,1 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu oraz 
nie posiada wymaganych 
uprawnień do kierowania 
pojazdami. Sprawca odpo-
wie za czyn z art. 178a§1 KK 
oraz z art. 94 KW.
• 05.07.2013r. w miejscowo-
ści Grodzisko Górne poli-
cjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej mieszkańca Gro-
dziska Górnego kierującego 
rowerem. Podczas wykony-
wania próby stanu trzeźwo-

ści okazało się, że 55-letni 
mężczyzna znajduje się w 
stanie nietrzeźwości około 
1,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
• 14.07.2013r. na terenie 
miejscowości Grodzisko 
Górne policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego kierującego 
rowerem po drodze publicz-
nej. Podczas kontroli drogo-
wej okazało się, że 32- letni 
mieszkaniec Grodziska Gór-
nego znajduje się w stanie 
nietrzeźwości około 2,7 pro-
mila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
• 18.07.2013r. w miejsco-
wości Chodaczów policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego kie-
rującego rowerem po drodze 
publicznej. Podczas kontroli 
okazało się, że 48- letni 
mieszkaniec Chodaczowa 
znajduje się w stanie nie-
trzeźwości ponad 2,7 promi-
la alkoholu w wydychanym 
powietrzu.
• 28.07.2013r. na terenie 
miejscowości Laszczyny po-

licjanci zatrzymali nietrzeź-
wego mężczyznę kierujące-
go rowerem. Podczas kon-
troli drogowej okazało się, że 
50-letni mieszkaniec Gniew-
czyny Łańcuckiej znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 
około 1,6 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu oraz 
że prowadzi rower po drodze 
publicznej mimo zakazu wy-
danego przez Sąd. Wobec 
czego sprawca odpowie do-
datkowo za niestosowanie 
się orzeczonego przez Sąd 
zakazu kierowania rowerem 
po drodze publicznej.
• 29.07.2013r. w miejsco-
wości Grodzisko Dolne po-
licjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego 
motorowerem. Podczas 
wykonywania próby stanu 
trzeźwości okazało się, że 
64-letni mężczyzna miesz-
kaniec Białobrzeg znajduje 
się w stanie nietrzeźwości 
około 2,1 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Sprawca odpowie za czyn z 

art. 178a§1 KK.

Zgodnie z kodeksem kar-
nym jazda pojazdem me-
chanicznym w stanie nie-
trzeźwości przestępstwo 
z art. 178a§1 zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-
ności do lat 2, a przestęp-
stwo z art. 178a§2 kiero-
wanie rowerem po drodze 
publicznej w stanie nie-
trzeźwości zagrożone jest 
karą pozbawienia wolno-
ści do 1 roku.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

Leżajscy policjanci wyja-
śniają przyczyny i okoliczno-
ści wypadku, jaki miał miej-
sce w Grodzisku Dolnym. W 
wypadku ucierpiał kierujący 
motocyklem oraz jego pasa-
żerka, którzy z obrażeniami 
trafili do szpitali w Leżajsku i 
Rzeszowie.

W poniedziałek 12 sierpnia, 
o godz. 22, w miejscowości 
Grodzisko Dolne doszło do 
zderzenia się samochodu 
osobowego z  motocyklem 
Yamaha. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wyni-
ka, że do zdarzenia doszło 
w momencie, gdy kierują-
cy  osobowym tico 20-letni 

mieszkaniec powiatu leżaj-
skiego skręcał w lewo na 
swoją posesję, w tym czasie 
jadący z przeciwka moto-
cykl uderzył w samochód. 
W wyniku zderzenia oba po-
jazdy zostały uszkodzone, a 
35-letni motocyklista, oraz 
o rok młodsza pasażerka z 
obrażeniami zostali przewie-

zieni do szpitali w Leżajsku i 
Rzeszowie. Kierowca samo-
chodu nie ucierpiał w zda-
rzeniu. Uczestnicy wypadku 
byli trzeźwi.
Policjanci zabezpieczyli ma-
teriał dowodowy niezbędny 
do wyjaśnienia okoliczności 
wypadku. Czynności w tej 
sprawie prowadzi Posteru-
nek Policji w Grodzisku Dol-
nym.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

WYPADEK MOTOCYKLISTY W 
GRODZISKU DOLNYM
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Franciszek Hałas urodził się 
10 maja 1932 roku w Bieda-
czowie, miał czworo rodzeń-
stwa. Kiedy Franciszek miał 
zaledwie 3 miesiące zmarł 
ojciec, toteż cały ciężar wy-
karmienia i wychowania 
dzieci spadł na matkę. 
„Ciężkie to było dzieciństwo, 
z chodzeniem po służbie za 
jedzenie i dach nad głową” – 
wspomina żona pana Fran-
ciszka.
Już od najmłodszych lat pan 
Hałas przejawiał zaintere-
sowanie i talent do muzyki, 
bo już jako 12-latek grywał 
na perkusji wraz ze swymi 
dwoma braćmi po wiejskich 
zabawach, weselach i na 
różnych chałturach, a wów-
czas po okolicy szła fama, 
że „Hałasiaki grają”. Te 
pierwsze powojenne lata i 
następne dziesięciolecia da-
wały młodym uzdolnionym 
muzycznie chłopcom szan-
sę debiutu scenicznego, 
pokazania się, sprawdzenia 
i zaistnienia w społeczności 
lokalnej i okolicy jako mu-
zykant należący do kapeli 
mniej lub bardziej znanej i 
wziętej. Wynikało to głów-
nie z tego, iż mało kogo stać 
było wówczas na muzyczne 

lub inne kształcenie syna. 
Tak było również w przy-
padku pana Franciszka. Po 
skończonej szkole średniej 
podjął studia na UJ w Kra-
kowie na Wydziale Matema-
tyczno-Fizyczno-Chemicz-
nym. Niestety po 4 latach 
nauki musiał zrezygnować 
ze względów materialnych. 
Podjął wówczas pracę w 
Wydziale Handlu i Przemy-
słu na stanowisku kierowni-
ka w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Leżaj-
sku, gdzie pracował przez 
20 lat. Po nowym podziale 
administracyjnym kraju w 
1972 roku i likwidacji gromad 
i powiatów kontynuował pra-
cę w Szpitalu Rejonowym w 
Leżajsku na stanowisku kie-
rownika administracyjno-go-
spodarczego przez kolejne 
20 lat. W roku 1991 prze-
szedł na emeryturę i od tego 
momentu swój wolny czas 
poświęcił muzycznej pasji.
Jak już wspomnieliśmy 
wcześniej, swoją muzyczną 
przygodę pan Franciszek 
zaczynał od gry na perkusji, 
później jednak zwrócił swo-
ją uwagę na skrzypce – in-
strument niełatwy, ale jakże 
fenomenalny i bliski wiejskiej 

kulturze. Ta fascynacja i na-
uka gry na tym instrumencie 
dawała o sobie znać przez 
kolejne, długie lata. Swoje 
granie na skrzypcach Fran-
ciszek Hałas zaczynał w Ka-
peli Ludowej w Giedlarowej 
pod kierunkiem dyrektora 
Michała Drzewickiego, z któ-
rym pracował przez 10 lat. 
W roku 1985 związał się na 
stałe z grodziską Kapelą Lu-
dową i grał w niej nieprze-
rwanie przez 28 lat. Po raz 
ostatni występował z grodzi-
ską kapelą w styczniu tego 
roku na uroczystościach w 
Żołyni, kiedy jego kolega Jó-
zef Bosak świętował jubile-
usz 65-lecia pracy artystycz-
nej. Swoją pracę i zaanga-
żowanie w kapeli pan Hałas 
uważał za bardzo ważne. 
Świadczą o tym osiągniecia 
kapeli uzyskane na różnych 
prestiżowych przeglądach i 
konkursach, m.in.:
• 1993r. - „Baszta” - Na-

groda Główna Ogólno-
polskiego Festiwalu Ka-
pel w Kazimierzu,  

• 1995 i 1996r. - I miejsce 
na Międzywojewódzkich 
Spotkaniach Kapel w 
Wiśniowej,    

• 1997r. - II nagroda Festi-
walu w Kazimierzu oraz 
honorowe wyróżnienie 
za działalność artystycz-
ną „Liść lauru”,

• 1998r. - I nagroda pod-
czas Wojewódzkich 
Spotkań Kapel w Bła-
żowej oraz Nagroda Pu-
bliczności dla Najsym-
patyczniejszej Kapeli z 
Polski na XVIII Między-
narodowym Spotkaniu 
Kapel Ludowych w To-
runiu,

• 1999r. - II miejsce na 
Spotkaniach Kapel Lu-
dowych w Głogowie 
Młp.,

• 2000r. - I miejsce na 
Spotkaniu Kapel „Na 
rzeszowską nutę”; I 
miejsce w Dynowie w 
czasie Przeglądu Kapel 
i Instrumentalistów w 
ramach Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu oraz po raz 
drugi miano Najsympa-
tyczniejszej Kapeli Lu-
dowej na XX Międzyna-
rodowym Spotkaniu Ka-
pel Ludowych w Toruniu,

• 2001r. - wyróżnienie w 
XIII Wojewódzkim Kon-
kursie „Ludowe obrzę-
dy i zwyczaje” w Tyczy-
nie; III miejsce w Prze-
glądzie Kapel i Instru-
mentalistów Ludowych 
w Dynowie w ramach 
Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel w Kazimie-
rzu; I miejsce w Regio-
nalnym Spotkaniu Kapel 
Ludowych w Błażowej,

• 2002r. - II miejsce w 
Regionalnym Spotkaniu 
Kapel Ludowych w Bła-
żowej; I miejsce w Prze-
glądzie Kapel i Instru-
mentalistów Ludowych 
w Dynowie w ramach 
Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel w Kazimie-
rzu; I nagroda na Ogól-
nopolskim Festiwalu Ka-
pel i Instrumentalistów 
w Kazimierzu; I nagroda 
na VIII Spotkaniu Muzy-
ków i Śpiewaków Ludo-
wych w Łące,

• 2003r. - I miejsce w Prze-
glądzie Kapel i Instru-
mentalistów Ludowych 

PAMIĘCI FRANCISZKA 
HAŁASA...
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w Dynowie w ramach 
XXXVII Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel w 
Kazimierzu; I miejsce w 
VIII Regionalnym Spo-
tkaniu Kapel Ludowych 
w Błażowej; Nagroda 
Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w dzie-
dzinie kultury i sztuki za 
całokształt działalności;

• 2004r. - wyróżnienie 
w Przeglądzie Kapel i 
Instrumentalistów Lu-
dowych w Dynowie w 
ramach XXXVIII Ogól-
nopolskiego Festiwalu 
Kapel w Kazimierzu,

• 2005r. - II miejsce w 
Przeglądzie Kapel i In-
strumentalistów Ludo-
wych w Dynowie w ra-
mach XXXIX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel 
w Kazimierzu; I nagroda 
w Spotkaniu Cymbali-
stów w Rzeszowie,

• 2006r. - III miejsce w 

XXXX Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Instru-
mentalistów w Kazimie-
rzu nad Wisłą; I nagroda 
w Ogólnopolskim Kon-
kursie Kapel z udziałem 
Cymbalistów w Rzeszo-
wie,  

• 2007r. - I miejsce w 
Wojewódzkim Spotka-
niu Kapel Ludowych 
w Błażowej; „Nagroda 
im. Oskara Kolberga 
Za Zasługi Dla Kultury 
Ludowej”;  II Nagroda 
w Ogólnopolskim Kon-
kursie Kapel z udziałem 
Cymbalistów w Rzeszo-
wie,  

• 2008r. - III miejsce w 
XIII Wojewódzkim Spo-
tkaniu Kapel Ludowych 
w Błażowej; II miejsce 
w Przeglądzie Kapel i 
Instrumentalistów Lu-
dowych „Pogórzańska 
Nuta” w Dynowie,

• 2009r. - II miejsce w II 

Chmielakowym Prze-
glądzie Kapel Ludowych 
i Folklorystycznych w 
Krasnystawie,

• 2010r. - I miejsce w 
Przeglądzie Kapel i 
Instrumentalistów Lu-
dowych „Pogórzańska 
Nuta” w Dynowie w ra-
mach 44 Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel w 
Kazimierzu; I miejsce w 
XV Wojewódzkich Spo-
tkaniach Kapel Ludo-
wych w Błażowej,

• 2011r. - III nagroda w 
Regionalnym Przeglą-
dzie Zespołów Folklory-
stycznych w Cieszano-
wie,

• 2012r. - Wyróżnienie w 
Przeglądzie Kapel i In-
strumentalistów Lu-
dowych w Dynowie; II 
miejsce w Regionalnym 
Przeglądzie Kapel Lu-
dowych w Pawłosiowie; 
Nagroda Główna Mini-

stra Kultury w XXXI Spo-
tkaniach Cymbalistów w 
WDK Rzeszów.

Pan Hałas w ostatnim okre-
sie swego życia swoją wie-
dzą i umiejętnościami wspo-
magał swój rodzimy Zespół 
„Olszynka” z Biedaczowa, 
służąc im grą na wielu uro-
czystościach kościelnych.
Pan Franciszek w życiu do-
mowym i rodzinnym był bar-
dzo dobrym i wspaniałym 
mężem i ojcem, zaś jako są-
siad i kolega był bardzo lu-
biany i szanowany. Ludzie 
go cenili za rozwagę, odpo-
wiedzialność i mądre podej-
ście do życia. 
Teraz kiedy go zabrakło, po-
zostali dotkliwie odczuwają 
ten brak. Nie tylko przygoto-
wując się do mniejszych czy 
większych występów, ale 
przy każdym wspólnym spo-
tkaniu.

MBK

III EDYCJA GALI ORKIESTR DĘTYCH                
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
Wakacyjna niedziela 14 
lipca 2013 roku to w Brzó-
zie Królewskiej wielkie wy-
darzenie. 

Tego dnia miała tu miejsce 
III edycja Gali Orkiestr Dę-
tych. Tegoroczny przegląd 
miał już wymiar między-
narodowy, bowiem do gro-
na 7-miu uczestników z lat 
ubiegłych dołączyły 2 nowe 
orkiestry zagraniczne – z Le-
voczy na Słowacji i Nowoja-
worska na Ukrainie. Poten-
cjał wszystkich tych orkiestr 
jest bardzo wysoki a nie-
dzielna prezentacja pokaza-
ła, że nie zawiódł oczekiwań 
nawet wytrawnych konese-
rów muzycznych.
Klimat brzózańskiego parku 
nadaje tej uroczystości wy-
jątkowego charakteru, zaś 
sam przegląd utrzymany 
jest w charakterze rodzinne-
go biesiadowania, co uczy-

niło te imprezę ciekawą i 
atrakcyjną, a jej program był 
bogaty i różnorodny. Dodat-
kowe popisy grup tanecz-
nych, występy zespołów lu-
dowych, pokazy sprawności 
strażackich oraz gry i zaba-
wy dla najmłodszych zagwa-

rantowały rozrywkę i rekre-
ację szerokiej publiczności.
Najwyższe muzyczne tro-
feum GRAND PRIX tejże 
Gali przypadło Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej z Tryńczy, 
zaś na pierwszym stopniu 
podium stanęły równocze-

śnie orkiestry z Węgierki i 
Ukrainy. Wspólne II miejsce 
przypadło z kolei Grodzisku 
Dolnemu i Żołyni, zaś na III 
zasłużyły zgodnie orkiestry 
z Brzózy Królewskiej i Kury-
łówki. 

MBK
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Dnia 16 czerwca 2013r. w 
Pawłosiowie k. Jarosławia 
miał miejsce III Regional-
ny Przegląd Kapel Ludo-
wych – Pawłosiów 2013. 
Tegoroczna impreza połą-
czona była ze Świętem Lu-
dowym, na które przybyło 
wielu znakomitych gości 
z powiatu, województwa i 
stolicy.

Przegląd odbywał się jak po-
przednio w dwóch katego-
riach konkursowych – kapel 
oraz solistów instrumentali-
stów. W tym roku w szranki 
stanęło 15 kapel z regionu. 
Do przeglądu stanęła rów-
nież nasza Kapela Ludo-
wa „Grodziszczoki”, która 
w zmaganiach konkurso-
wych zajęła II miejsce wraz 

z kapelami „Głogowianie” i 
„Pawłosiowianie”. Biorący 
udział w konkursie Edward 
Markocki jako solista rów-
nież „wygrał” II miejsce.

Komisja konkursowa stwier-
dziła bardzo wysoki poziom 
wykonawczy prezentacji ka-
pel i solistów w porównaniu 
do roku ubiegłego, a zna-

komita formuła przeglądu 
regionalnego pozwoliła na 
zaprezentowanie bogactwa 
i różnorodności folkloru mu-
zycznego całego Podkarpa-
cia.

M. Burda-Król

III REGIONALNY PRZEGLĄD 
KAPEL LUDOWYCH

Po raz kolejny Orkiestra 
Dęta z Grodziska Dolnego 
pokazała swój wysoki po-
ziom. 

Po ubiegłorocznym sukcesie 
i zajęciu I miejsca podczas 
Gali Orkiestr Dętych w Brzó-
zie Królewskiej tym razem 
stanęła na drugim stopniu 
podium, dzieląc ten triumf 
wraz z Orkiestrą WSK Rze-

szów na XIV Podkarpackiej 
Paradzie Orkiestr Dętych w 
Tyczynie w dniu 23 czerwca 
2013 roku.
Parada Orkiestr w Tyczynie 
jest organizowana przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Tyczynie pod pa-
tronatem Starosty Rzeszow-
skiego i Burmistrza Tyczyna 
i jest najważniejszą konfron-
tacją dorobku orkiestr dę-

tych na Podkarpaciu.
Parada jak zwykle rozpo-
częła się zbiórką wszyst-
kich orkiestr konkursowych 
na rynku w Tyczynie, skąd 
przemaszerowały one z mu-
zyką do parku, gdzie odbyła 
się cała prezentacja. Każda 
orkiestra w ciągu 20 min. 
miała zaprezentować pro-
gram konkursowy, w tym  
jeden utwór kompozytora 

polskiego. 
Grodziska Orkiestra przygo-
towała łącznie 5 utworów, 
które zagrała bardzo dobrze. 
Ustąpiła tylko miejsca Miej-
skiej Orkiestrze Dętej MOK 
w Dębicy i  Orkiestrze OSP z 
Gaci Przeworskiej (ex aequo 
I miejsce). Na zakończenie 
XIV Podkarpackiej Parady 
wszystkie zespoły zagrały 
wspólnie 2 utwory: „Happy 
Marching Band” oraz marsz 
„Orkiestry Dęte”.

M. Burda-Król

SUKCES GRODZISKIEJ ORKIESTRY 
W TYCZYNIE
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W dniu 06.07.2013r póź-
nym popołudniem na sta-
dionie LKS Grodziszczan-
ka Grodzisko Dolne odbył 
się pożegnalnym mecz 
Stanisława Szpili – zawod-
nika LKS Grodziszczanka 
jak również Stali Rzeszów 
(m. in. awans do II ligi z 
zespołem Stali Rzeszów w 
roku 1984). 

Po blisko 40 latach gry w 
piłkę na sportową emeryturę 
postanowił odejść zawod-
nik, który odcisnął niebywałe 
piętno swego piłkarskiego 
talentu na kilku pokoleniach 
adeptów piłki nożnej. Jego 
zaangażowanie w sprawy 
klubu jak również podejście 
do pracy trenerskiej mogą 
być przykładem prawdziwej 
sportowej postawy dla której 

duch czystej sportowej ry-
walizacji jest najważniejszy. 
Mecz towarzyski na zakoń-
czenie kariery odbył się po-
między drużynami oldbojów 
LKS Grodziszczanka Gro-
dzisko Dolne i Stali Rze-
szów. Minimalnie lepszym 
okazał się zespół Grodzisz-
czanki pokonując przeciw-
nika 3:2. Jednego gola dla 
miejscowych zdobył bohater 
tego spotkania. 
Przed meczem odbyło się 
oficjalne pożegnanie Stasz-
ka. Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne – Jacek Chmura i 
Prezes LKS Grodziszczan-
ka Daniel Wawrzaszek wrę-
czyli z tej okazji pamiątkowy 
puchar, książki o tematyce 
sportowej oraz inne drobne 
upominki. Również drużyna 
Stali Rzeszów przekazała 

Staszkowi piłkę z podpisa-
mi wszystkich zawodników 
i okolicznościowy puchar. 
Spotkanie zakończyło się 
wspólnym posiłkiem i roz-
mowami w piłkarskim gro-
nie. 
Staszku – dziękujemy Ci 
jeszcze raz za te wszystkie 

chwile piłkarskich emocji 
których dostarczyłeś nam 
grając na boisku. Życzymy 
Ci dużo zdrowia i energii w 
szkoleniu piłkarskiej mło-
dzieży!

AT

POŻEGNALNY MECZ

30 czerwca 2013r. sezon 
zakończyła drużyna „Gro-
dziszczanki” zwycięstwem 
w Zaczerniu. 

Drużyna zdobyła w sumie 
41pkt, które dały jej utrzy-
manie. Wiosną zespół zdo-
był 18pkt. W 32 meczach 
sezonu wygrał 12 (u siebie 
6, wyjazd 6), zanotował 5 re-

misów (u siebie 3, wyjazd 2), 
a w 15 meczach był gorszy 
od rywali (u siebie 7, wyjazd 
8). W meczach na własnym 
obiekcie zawodnicy zdobyli 
21pkt, o 1pkt więcej niż na 
boiskach rywali. W zimie w 
drużynie zaszły duże zmia-
ny - z klubu odeszło kilku 
zawodników i trener. No-
wym grającym trenerem 

został Marcin Szmuc, do 
drużyny doszli też nowi za-
wodnicy - z zagranicy wró-
cił M. Kulpa, który okazał 
się dużym wzmocnieniem. 
Do drużyny dołączyli także 
juniorzy Adrian Bosak, Syl-
wek Duda i Mateusz Chmiel. 
Najwięcej bramek zdobyli 
M.Szmuc-23, M.Kulpa-8, 
G.Piróg-8. Najwięcej czasu 
na boisku spędził młodzie-
żowiec Arek Duda- 1420 
minut.
Przygotowania do nowego 

sezonu drużyna rozpoczę-
ła 18lipca, a pierwszy mecz 
sparingowy został rozegrany 
20 lipca ze „Startem”- Pruch-
nik, który zakończył się remi-
sem 2:2. Kolejne 3 sparingi 
rozegrano 27.07.2013 z KS 
Wiązownica, 31.07.2013 KS 
Dąbrówki, 03.08.2013 Aza-
lia Wola Zarczycka. Nowy 
sezon drużyna rozpoczęła 
meczem wyjazdowym z be-
niaminkiem klasy okręgowej 
10-11.08.2013 Sokołowian-
ką Sokołów Młp.            MS

PODSUMOWANIE 
RUNDY JESIENNEJ



24 Gazeta z Grodziska i okolic 7-8/2013

- SPORT - 

Terminarz rozgrywek klasy okręgowej – runda 
jesiennaTerminarz rozgrywek klasy okręgowej – runda jesienna 

Data rozgrywek Nazwa drużyny Nazwa drużyny Wynik  

10.08.2013 Sokół Sokołów 
Małopolski 

Grodziszczanka  
Grodzisko Dolne 

4:5 

17.08.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

Piast Nowa Wieś (k. 
Rzeszowa) 
 

3:2 

24.08.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

Jawor Krzemienica  

28.08.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

Dynovia Dynów  

31.08.2013 Strug Tyczyn Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

 

07.09.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

Stal II Rzeszów 
 

 

11.09.2013 Włókniarz Rakszawa Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

 

14.09.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

KS Stobierna 
 

 

21.09.2013 PAUZA PAUZA -------------------------- 

25.09.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

Resovia II 
 

 

28.09.2013 Sawa Sonina Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

 

05.10.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

Astra Medynia 
Głogowska 
 

 

12.10.2013 Głogovia Głogów 
Małopolski 
 

Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

 

19.10.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 

LKS Przybyszówka 
 

 

26.10.2013 LKS Trzebownisko Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

 

02.11.2013 KS Dąbrówki  Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

 

09.11.2013 Grodziszczanka 
Grodzisko Dolne 
 

Iskra Jawornik Polski 
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Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym przystąpił do kon-
kursu „ Własną drogą do 
Funduszy Europejskich”, 
którego organizatorem 
był Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkar-
packiego – Sieć Punktów 
Informacyjnych Fundu-
szy Europejskich w Woje-
wództwie Podkarpackim. 

Konkurs kierowano do 
uczniów szkół województwa 
podkarpackiego i realizowa-
no w 3 kategoriach: klasy 
piąte szkół podstawowych, 
klasy pierwsze i drugie gim-
nazjum, klasy pierwsze i 
drugie szkół ponadgimna-
zjalnych.
Konkurs trwał od 01.03. 
2013 r. do 15.05.2013 r. 
Mogły przystąpić do niego 
wszystkie szkoły mające 
siedzibę na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. 
Pierwszy etap konkursu po-
legał na przeprowadzeniu 
w szkole lekcji przez kon-
sultantów Sieci Punktów. 
Drugi etap polegał na przy-
gotowaniu przez klasę pra-
cy konkursowej – projektu, 
który mógłby potencjalnie 
podlegać dofinansowaniu z 
Funduszy Europejskich. 
Komisja konkursowa do-
puszczała każdą formę 
przygotowania pracy (pre-
zentacja elektroniczna, ma-
kieta, model, rysunek itp.). 
Do pracy należało dołączyć 

kartę zgłoszeniową z do-
kładnym opisem projektu 
zawierającą nazwę, zakres 
projektu, przedstawienie 
problemu, który zostanie 
rozwiązany po stworzeniu 
projektu, określenie do kogo 
skierowany jest projekt oraz 
koszty i efekty wdrożenia. 
Zgłoszenia konkursowe były 
oceniane przez komisję na 
podstawie następujących 
kryteriów:
• kryterium formalne – 

kompletność wymaga-
nej dokumentacji,

• kryteria merytoryczne – 
pracochłonność, orygi-
nalność projektu, atrak-
cyjność pracy.

Uczniowie naszej szkoły po 
przeprowadzonych lekcjach 
przez konsultantów, bardzo 
aktywnie włączyli się do re-
alizacji projektu. Uczestni-
czyły w tym klasy gimnazjal-
ne i klasa 5a ze szkoły pod-
stawowej. 
Klasa 1b gimnazjalna wyko-
nała dwa projekty – makiety:
1. Rozrywkoland – park 

rozrywki, w którym znaj-

dują się: kino, sala gier 
i zabaw, dom strachów, 
basen kryty, fontanna 
szczęścia, restauracja, 
piaskownica, zalew ze 
sprzętem wodnym.

2. Elektrownia wiatrowa – 
wiatraki, transformato-
ry energetyczne, wieża 
meteorologiczna, trans-
mitery energii wiatrowej 
i budynek administracyj-
no – biurowy.

Klasa 1a gimnazjalna wyko-
nała makietę:
1. Centrum młodzieżowo – 

naukowe, a w nim cen-
trum fotograficzne, ka-
wiarenka internetowa, 
centrum astronomiczne 
i biblioteka.

Klasa 5a ze szkoły podsta-
wowej zaprojektowała ma-
kietę:
1. Szkolparczek – teren 

wykonany z trawnika 
dywanowego, w środ-
ku duże oczko wodne, 
wokół drzewa i krzewy, 
alejki, a przy nich ławki. 
Szkolparczek uatrak-
cyjni młyn drewniany z 
wiatrakiem i drewnia-
ny mostek przez oczko 
wodne, wypełnione ro-
ślinami i zwierzętami 
wodnymi. Przy brzegu 
będzie przycumowana 
łódka. Teren upiększą 
zagrody z atrapami róż-
nych zwierząt i posa-
dzone kwiaty. 

I miejsce zajął projekt kla-
sy Ib gimnazjum (Rozryw-
koland), a III miejsce projekt 
klasy Va szkoły podstawo-
wej (Szkolparczek).
W dniu 11 czerwca 2013r. 
przedstawiciele zwycięskich 
klas i ich opiekunowie wzię-
li udział w uroczystym wrę-
czeniu nagród, jakie mia-
ło miejsce w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie. 
W nagrodę klasa Ib gimna-
zjum pojechała na bezpłat-
ną wycieczkę do Krakowa, 
a klasa Va  na mecz Asseco 
Resovia Rzeszów w siat-
kówce. Zwycięzcom gratu-
lujemy pomysłowości! GB

WŁASNĄ DROGĄ DO FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH
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Dnia 13 czerwca 2013r. 
młodzież gimnazjalna Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
pod opieką nauczycieli 
Antoniego Fleszara i To-
masza Sołka udała się na 
wyprawę w góry. 

Podróż rozpoczęła się wcze-
snym rankiem na szkolnym 
parkingu. Udział w niej wzię-
li uczniowie z klas I a i I b. 
W pierwszej kolejności zwie-
dzili malowniczą Dolinę Ko-
ścieliską oraz znajdującą się 
w niej bacówkę, gdzie zapo-
znali się z procesem wytwa-
rzania słynnych góralskich 
serów – oscypków. Ucznio-
wie zwrócili uwagę na bujne 
porosty zwisające z gałęzi 
starych samotnie stojących 
drzew, świadczące o czysto-
ści górskiego powietrza. 
Przy wejściu na szlak do 

Jaskini Mroźnej ze zdziwie-
niem obserwowali wypływa-
jącą spod skał wodę, która 
daje początek dużemu stru-
mieniowi tworząc tak zwane 
wywierzysko. Mimo pięknej 
pogody i wysokiej tempera-
tury na zewnątrz, w Jaski-
ni Mroźnej panował chłód, 
gdyż w ciągu całego roku 
temperatura wynosi tam 
około 9˚C. Jest to jaskinia 
szczelinowa, jako jedyna w 
całych Tatrach ma zainstalo-
wane oświetlenie.
W tym samym dniu ucznio-
wie zwiedzili Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Wielką fraj-
dę sprawił im wyjazd kolej-
ką linową na Gubałówkę, a 
jeszcze większą zjazd wy-
ciągiem krzesełkowym z Bu-
torowego Wierchu, w czasie 
którego mieli okazję podzi-
wiać panoramę Zakopanego 

na tle Polskich Tatr. Kolej-
nym punktem programu był 
spacer po Krupówkach, a 
w czasie wolnym uczniowie 
mogli zapoznać się dokład-
nie z najsłynniejszą ulicą 
stolicy Tatr. Obiadokolacja 
i nocleg czekały na nich w 
pensjonacie państwa Boba-
ków w Białym Dunajcu. Po 
posiłku młodzież zebrała się 
w świetlicy, gdzie wszyscy 
razem świętowali urodziny 
koleżanki. Impreza nie trwa-
ła zbyt długo, ponieważ na-
leżało odpocząć przed kolej-
nym dniem wyprawy. 
Drugi dzień rozpoczął się 
wczesnym śniadaniem o 
godzinie 7.15. Po śniadaniu 
autokarem uczniowie udali 
się na parking w Łysej Po-
lanie, zabierając po drodze 
przewodnika w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Zapoznał ich 
on z budową geologiczną, 
szatą roślinną i światem 
zwierząt Tatr. Przypomniał 
również zasady poruszania 
się w wyższych partiach gór. 

Na trasie do Doliny Pięciu 
Stawów Polskich pierwszy 
odpoczynek urządzony zo-
stał przy Wodogrzmotach 
Mickiewicza. W tym miej-
scu weszli na szlak, który 
prowadzi Doliną Roztoki. 
Przebiega on w pobliżu 
malutkiej elektrowni wod-
nej zasilającej schronisko 
w energię elektryczną. W 
pobliżu elektrowni znajdu-
je się najwyższy w Tatrach 
wodospad - Wielka Siklawa, 
przy którym gimnazjaliści 
mieli kolejny odpoczynek. 
Był im potrzebny przed roz-
poczęciem najtrudniejszego 
odcinka długiej wędrówki do 
Doliny Pięciu Stawów. Jest 
ona jedną z najpiękniejszych 
dolin w Tatrach, toteż wszy-
scy z zachwytem podziwiali 
piękne krajobrazy. Pod-
czas podejścia na Świsto-
wą Czubę (1763 m n.p.m.)  
pod Opalonym Wierchem, 
zaobserwowali kozicę wę-
drującą po płacie śniegu 
znajdującym się na zboczu 
góry. Od przełęczy schodzili 
w dół w kierunku Morskiego 
Oka. Zmęczeni całodzien-
nym marszem o godzinie 17 
powrócili na obiad do pen-
sjonatu, a po nim udali się 
w drogę powrotną do Gro-
dziska. Dzięki pięknej pogo-
dzie uczniowie mieli okazję 
podziwiać  Tatry w całej ich 
okazałości. Wywarły one na 
nich tak wielkie wrażenie, że 
wszyscy chętnie powrócą na 
tatrzańskie szlaki.  A.F

GIMNAZJALIŚCI         
W GÓRACH

W dniach 10 -12 czerwca 
bieżącego roku uczniowie 
klas IV – VI z Społecznej 
Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej pozna-
wali uroki i tajemnice prze-
pięknych Bieszczad. Pod-
czas trzydniowego wypo-
czynku zwiedziliśmy wiele 
ciekawych przyrodniczo 
i historycznie miejsc. 

W pierwszym dniu zwiedzi-
liśmy sanocki skansen oraz 
Muzeum Historyczne (wy-
stawa ikon i galeria obrazów 
Beksińskiego). 
Drugiego dnia wyruszyli-
śmy na górskie, malownicze 
szlaki turystyczne, podziwia-
jąc dziką przyrodę Biesz-
czadzkiego Parku Narodo-
wego. Środowisko to przy-

bliżył nam nasz przewodnik, 
pochodzący zresztą z Wólki 
Grodziskiej - Paweł Stopyra, 
który w bardzo ciekawy spo-
sób młodym adeptom gór 
przekazywał ciekawe histo-
rie związane z przyrodą i kul-
turą tutejszych terenów. 
Wspólnie z Pawłem zdoby-
liśmy największy szczyt Tar-
nicę 1346 metrów. Po po-
wrocie z gór nasz przewod-
nik, przybliżył nam swoje wę-
drówki po Europie. Mogliśmy 
zobaczyć i posłuchać jego 
barwnych opowiadań o swo-

ich wyprawach na daleką i 
mroźną  Syberię.
Trzeci dzień upłyną nam 
na podziwianiu uroków i ta-
jemnic Jeziora Solińskie-
go. Najpierw na statku KO-
MANDOR pływaliśmy po 
nieznanych zakamarkach 
tego jeziora. Kapitan stat-
ku pan Henryk Tkacz popły-
ną z nami do Światowego 
Króla Włóczęgów. Niestety 
Jego Wysokość król Juliusz 
II był nieobecny, nie mogli-
śmy uczestniczyć w audien-
cji tego nietypowego kró-

PRZEDSMAK WYPRAW 
WAKACYJNYCH
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Bycie nauczycielem ję-
zyka obcego wymaga 
„odświeżania” co pewien 
czas znajomości tego ję-
zyka na poziomie zaawan-
sowanym oraz zapoznania 
się z nowymi trendami w 
dziedzinie nauczania języ-
ków obcych. 

Takie możliwości daje na-
uczycielom akcja Come-
nius- „Mobilność Szkolnej 
Kadry Edukacyjnej”. W ra-
mach tej akcji nauczyciele 
posiadający znajomość ję-
zyka obcego na poziomie co 
najmniej B1 mogą ubiegać 
się o dofinansowanie wy-
jazdów do krajów europej-
skich. Celem programu jest 
podnoszenie kwalifikacji ka-
dry oświatowej a beneficjen-
ci mogą brać udział w kur-
sach szkoleniowych lub kon-
ferencjach. 
W programie indywidual-
nych mobilności mogą brać 
udział osoby zatrudnione 

w następujących instytu-
cjach: przedszkole, szkoła 
podstawowa, gimnazjum, 
szkoła ponadgimnazjalna, 
szkoła artystyczna, zakład 
kształcenia nauczycieli lub 
placówka doskonalenia na-
uczycieli, organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny lub 
organ prowadzący szko-
łę, instytucja zarządzająca 
systemem edukacji. Oso-
by uprawnione do wzięcia 
udziału w programie muszą 
spełniać szereg wymagań 
formalnych, wśród których 
najważniejsze to:
- złożenie w wymaganym 
terminie wniosku w języku 
polskim online oraz 2 eg-
zemplarzy papierowych do 
Narodowej Agencji
- formularz wniosku powi-
nien zawierać wszystkie wy-
magane załączniki oraz być 
podpisany przez dyrektora 
instytucji, w której wniosko-
dawca jest zatrudniony oraz 
opatrzony pieczęcią

- szkolenie powinno odbyć 
się w kraju innym niż kraj za-
mieszkania lub zatrudnienia 
wnioskodawcy
- czas trwania kursu powi-
nien wynosić od 5 dni do 6 
tygodni
- szkolenie powinno odby-
wać się w jednym z krajów 
biorących udział w progra-
mie „Uczenie się przez całe 
życie”
- staż pracy wnioskodawcy 
w sektorze oświaty powinien 
wynosić minimum 2 lata w 
momencie składania wnio-
sku
- wnioskodawca powinien 
złożyć komplet dokumen-
tów zgodnie z listą opubli-
kowaną na stronie interne-
towej programu Comenius, 
a są to:
1. Wniosek w formie elektro-
nicznej oraz 2 egzemplarze 
w formie papierowej
2. Po 2 egzemplarze nastę-
pujących załączników:
- rekomendacja dyrektora 

szkoły
- plan kursu/szkolenia
- poświadczenie znajomości 
języka obcego
Jeśli chodzi o dofinansowa-
nie to zazwyczaj pokrywa 
ono wszystkie koszty wyjaz-
du, łącznie z przejazdem, 
opłatą za kurs oraz zakwa-
terowanie. Dofinansowa-
nie kosztów podróży w roku 
2013 wynosi od 350 do 500 
euro w zależności od kraju, 
w którym odbywa się szko-
lenie. Dofinansowanie opła-
ty za udział w kursie/szkole-
niu wynosi maksymalnie 750 
euro. Możliwe jest ubieganie 
się o dofinansowanie kosz-
tów przygotowania języko-
wego w kwocie do 150 euro. 
Koszty utrzymania obliczane 
są na podstawie dziennych i 
tygodniowych stawek w za-
leżności od łącznego czasu 
trwania mobilności oraz kra-
ju, którym odbywa się kurs.
Sam udział w kursie daje nie 
tylko możliwość ćwiczenia 
języka obcego, ale jest też 
doskonałą okazją do pozna-
nia innej kultury, stylu życia 
oraz kontaktu z nauczyciela-
mi z innych krajów i dzielenia 
się doświadczeniem i spo-
strzeżeniami a także dobrą 
zabawą i możliwością zwie-
dzania. Więcej informacji o 
programie, oraz jak ubiegać 
się o dofinansowanie krok 
po kroku dla beneficjentów, 
znajduje się na stronie www.
comenius.org.pl w zakładce 
„Mobilność Szkolnej Kadry 
Edukacyjnej”.

Stanisław Rydzik

COMENIUS SZANSĄ DLA NAUCZYCIELI 
NA DOKSZTAŁCANIE I WAKACJE

la ale uczniowie zobaczyli 
jego królewskie apartamen-
ty. Mało kto wie o istnieniu 
takiego „królestwa”, a istnie-
je ono na jednej z solińskich 
wysp. Po wyprawie do króla 
wsiedliśmy na rowerki wod-
ne i relaksowaliśmy się po-
dziwiając malowniczą przy-
rodę. 
W czas wolny upływał nam 
na różnych zabawach. Po-

cząwszy od rozgrywek spor-
towych w siatkówkę i piłkę 
nożną poprzez wspólną dys-
kotekę a skończywszy na 
wspólnym ognisku w rajskiej 
dolinie przy akompaniamen-
cie cicho szumiącego Sanu. 

Paweł Matuszek
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W dniu 24.05.2013r. w Ze-
spole Szkół  Przedszkolu 
Samorządowym w Grodzi-
sku Górnym obchodzono 
uroczyście Dzień Matki. 

Był to dzień szczególny, za-
równo dla mam, jak i dzie-
ci, gdyż wielu przedszko-
laków przechodziło trudną 
próbę, występując po raz 
pierwszy publicznie przed 
swoimi rodzicami. Wyzwa-
nie to okazało się dla wielu 
z nich zbyt trudne i dlatego 
śmiech mieszał się z pochli-
pywaniem zawstydzonych 
pociech. Mimo to, każda 
mama i nieliczni tatusiowie, 
którzy przybyli tego dnia do 
przedszkola, byli dumni ze 
swej latorośli. Dzieci pod 
kierunkiem swoich wycho-
wawczyń były pięknie przy-
gotowane do tego doniosłe-
go wydarzenia. Na montaż 
słowno - muzyczno – ta-
neczny składały się piękne 
wiersze i piosenki o tema-
tyce związanej ze świętem 
mam, a także inscenizacja  
pt. „Przygoda niegrzecznej 
żabki”. Dzieci nagrodzono 
gromkimi brawami. Na za-
kończenie uroczystości ma-
musie zostały obdarowane 
własnoręcznie wykonanym 
prezentem. To miłe wyda-
rzenie jest kultywowane w 
przedszkolu od momentu 
jego powstania. Ma przy-
pominać przedszkolakom 
jak ważna w życiu każdego 
dziecka jest mama. Mamu-
sie były bardzo zadowolone 
i wzruszone oglądając swo-
je pociechy na scenie.
Kilka dni później, bo 
28.05.2013r. przedszkola-
ki z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka udały się na 
wycieczkę edukacyjną do 
kina Helios w Rzeszowie na 
bajkę pt. „Tajemnice Zielo-
nego Królestwa”. Bajka opo-

wiada o profesorze Bombie, 
zwariowanym naukowcu, 
który pragnie udowodnić, że 
świat niezwykłych istot i Zie-
lone Królestwo istnieje na-
prawdę. Do momentu, gdy 
jego kilkunastoletnia córka, 
Mary Catherine, podlega 
niesamowitej transformacji 
i zostaje przeniesiona do 
owego Królestwa jest jedy-
nym człowiekiem, wierzą-
cym w jego istnienie. Jego 
córka wraz z grupą nowopo-
znanych przyjaciół stara się 
stawić czoła wrogim siłom 
chcącym pozbawić władzy, 

Matkę Naturę – królową tej 
krainy. Dziewczyna przeży-
wa wielką przygodę i ratuje 
świat Zielonego Królestwa i 

zarazem własny. Bajka bar-
dzo się dzieciom podobała, 
a jeszcze bardziej pobyt w 
Mac Donaldzie i możliwość 

OSTATNIE WYDARZENIA Z ŻYCIA 
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W 
GRODZISKU GÓRNYM
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Dnia 15 maja 2013 r. do 
Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym przyjechał 
nietypowy, kolorowy sa-
mochód, a w nim lektorka 
języka niemieckiego – pani 
Joanna Lay. 
Została ona zaproszona aby 
promować naukę języka nie-
mieckiego wśród uczniów 
naszej szkoły w ramach 
ogólnopolskiego projektu 
„DEUTSCH – WAGEN – 
TOUR”. Projekt powstał w 
2009 roku z inicjatywy In-
stytutu Goethego. Honoro-
wy patronat nad projektem 
objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
Profesjonalnie przygotowa-
ni lektorzy odwiedzają pla-
cówki oświatowe, od których 
otrzymały zaproszenie i pre-
zentują szereg nowatorskich 
rozwiązań związanych z na-
uką języka niemieckiego. W 
sposób zabawny i niekon-
wencjonalny, stosując cie-
kawe gry, zabawy i różnego 
rodzaju konkursy, próbują 
zachęcić uczniów do nauki 
języka niemieckiego. 
Przygotowania do wizyty 
DWT trwały już od kilku dni. 
Uczniowie stroili salę lekcyj-
ną tematycznymi plakatami, 
mapami, słownikami oraz fla-
gami. W warsztatach wzięli 
udział uczniowie klas piątych 
i szóstych szkoły podstawo-
wej oraz pierwszych klas 
gimnazjum. Poprzez gry i 
zabawy uczestnicy zajęć po-

znawali nowe słówka, uczy-
li się poprawnej wymowy 
oraz integrowali ze swoimi 
rówieśnikami. Z wielkim za-
angażowaniem i uśmiechem 
wykonywali różne zadania, 
które sprawiały im wiele ra-
dości i jednocześnie utrwa-
lały słownictwo oraz kon-
strukcje zdaniowe z języka 
niemieckiego. Pani Joanna 
przywiozła ze sobą różnego 
rodzaju pomoce naukowe 
oraz upominki dla uczestni-
ków warsztatów. Nagrodziła 
nie tylko uczniów, ale pozo-
stawiła także w szkole wiele 
pomocnych materiałów do 
nauki języka niemieckiego. 
W związku z planowaną wi-
zytą DWT w szkole zostały 
przeprowadzone konkursy 
plastyczne związane z kra-
jami niemieckojęzycznymi. 
Laureaci konkursu otrzy-

mali wspaniałe nagrody z 
logo Deutsch Wagen Tour. 
Uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach z pełnym zaanga-
żowaniem. Dla niektórych z 
nich było to pierwsze, a zara-
zem bardzo owocne spotka-
nie z językiem niemieckim.  

Wizyta Deutsch -Wagen 
-Tour zachęciła uczniów do 
nauki języka naszych za-
chodnich sąsiadów i pokaza-
ła, że można się go uczyć w 
niekonwencjonalny sposób. 
Dziękujemy Pani Joannie 
Lay za odwiedzenie naszej 
szkoły i z niecierpliwością 
czekamy na kolejne spotka-
nie.

Małgorzata Bieńkowska
nauczyciel j. niemieckiego

DEUTSCH WAGEN TOUR 
W GRODZISKU GÓRNYM 

zakupu zestawu Happy 
Meal, a głównie wybór za-
bawki z filmu „Pingwiny z 
Madagaskaru”. 
Kolejnym punktem wy-
cieczki był spacer po parku 
w Łańcucie a także sesja 
zdjęć na tle zamku, pięknie 
kwitnących rododendronów, 
czy fontanny. Przedszkolaki 
wróciły do przedszkola zmę-
czone, ale zarazem radosne 

i zadowolone.
W poniedziałek, tj. 
03.06.2013r. nastąpił dalszy 
ciąg atrakcji dla naszych mi-
lusińskich. Na terenie szko-
ły nauczycielki przedszkola 
zorganizowały dzieciom 
szereg zabaw z użyciem 
chusty animacyjnej, a także 
zabaw tanecznych na gaze-
cie, czy z  balonikami. Biorą-
ce udział w zabawach dzie-

ci nagradzano słodyczami 
i drobnymi upominkami w 
postaci kredek, ołówków, 
zeszytów itp. Dzieciom przy-
gotowano także poczęstu-
nek sfinansowany po części 
ze środków Komitetu Rodzi-
cielskiego oraz ze składki 
od rodziców. Przedszkolaki 
zostały także poczęstowa-
ne lodami sponsorowanymi 
przez pana Burka, właści-

ciela sieci sklepów „Cen-
trum” na terenie naszej gmi-
ny. 
Przedszkolaki bardzo chęt-
nie uczestniczyły w zaba-
wach. Na pewno z przyjem-
nością będą wspominać ten 
wyjątkowy, pełen atrakcji i 
wrażeń dzień.

Danuta Kuras
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Naszej koleżance

Katarzynie 
Mach-Wawrzaszek

wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Wójt Gminy i pracownicy 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym

Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej

RODZINIE 

Ś.P.
TADEUSZA SIWCA

wieloletniego, zasłużonego i odznaczonego członka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

składa

Wójt Gminy wraz z Zarządem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Grodzisku Dolnym

 oraz jednostkami OSP

Odszedł zbyt szybko 

Ś.P.
ANDRZEJ PYTEL 

Osoba niezwykle przyjacielska, ciepła i wrażliwa, 
mimo różnych przeciwności losu 

potrafiąca cieszyć się życiem i przekazać tę radość innym 

Żegnaj Andrzeju 
Będzie Nam Ciebie bardzo brakować 

Odpoczywaj w spokoju 

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM 
składamy wyrazy głębokiego współczucia, łącząc się z Wami w bólu 

Przyjaciele z boiska 

Człowiek jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

DANIELOWI 
WAWRZASZKOWI

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

MAMY 

składają

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 
LKS Grodziszczanka wraz z zawodnikami
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OFERTA POMOCY
Grupa wsparcia 

dla osób po stracie, śmierci bliskiej osoby
Każda śmierć kogoś bliskiego jest bolesnym ciosem, jest 
to cios szczególnie bolesny, bo burzy naturalny porządek     
rzeczy. I oto wtedy, kiedy najbardziej potrzeba wsparcia, 
okazuje się, że wokoło jest pustynia… a tuż za nią nieraz 
bywa ocean rozpaczy.
Zapraszamy więc do kontaktu członków rodzin, przyjaciół, 
znajomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płasz-
czyźnie zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto 
stracił życie. Oferujemy bezpłatne spotkania indywidualne 
z psychoterapeutą oraz możliwość uczestnictwa w spotka-
niach grupy wsparcia, której tematyka związana jest z kry-
zysem i żałobą po stracie osoby bliskiej. Podczas spotkań 
będziesz mógł(a) świadomie przeżyć żałobę, opowiedzieć o 
swoich trudnych przeżyciach, podzielić się z innymi własnym 
doświadczeniem, być razem w trudnych chwilach.
Pomożemy Ci poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myślami 
związanymi ze śmiercią.

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

LUB ZADZWOŃ 
17 2436003, w. 171

Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję

PRZYJDŹ! ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. 
POMOŻEMY CI W TYM

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w 
rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18

KOMUNIKAT 
- DOŻYWANIE DZIECI W SZKOŁACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 
informuje rodziców o możliwości ubiegania się o dożywianie 
dzieci w szkołach od 02-09-2013r. Prosi się rodziców o jak naj-
szybsze składanie wniosków w sierpniu, aby dzieci mogły sko-
rzystać z dożywiania od 3 września 2013r. Dochód na jednego 
członka rodziny nie może przekraczać miesięcznie 150% kry-
terium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 
684,00 zł. Wnioski należy składać w GOPS, tel. 017 24 29 134.

Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o udzie-
lenie pomocy:
• podanie do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie dożywiania,
• dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, nr dowodu 
osobistego),
• dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj: 
• dowody otrzymywania emerytury lub renty,
• zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z 
tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez 
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego 
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informa-
cją o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków ro-
dzinnych  i pielęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla 
bezrobotnych, lub o tym, że zasiłku się nie pobiera,
• zaświadczenia z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpiecze-
nia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
• zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodar-
stwie rolnym,
• zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodsta-
wowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki lub oświadczenie,
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu 
skarbowego o posiadanych dochodach,

• w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe.

W wyjątkowej sytuacji przy dochodach przekraczających kryte-
rium dochodowe na wniosek szkoły można skorzystać z doży-
wiania, jeśli dziecko będzie wymagało posiłku.

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY 

GRODZISKO DOLNE 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje              
o terminie składania wniosków dotyczą-
cych zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stanego rolniczo w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2013r. 

W terminie od 1-go do 31-go sierpnia 2013r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek w poko-
ju nr 1 Urzędu Gminy Grodzisko Dolne wraz 
z fakturami VAT lub kopiami faktur VAT sta-
nowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 lipca 
2013r.

Dokumenty do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego
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Od 02-09-2013 do 15-09-2013 można składać                      
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym wnioski o stypendia szkolne dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB                                      
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE STYPENDIUM 
SZKOLNEGO:

• dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny 
(PESEL, adres zamieszkania),
• dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 
(dochody nie mogą przekraczać 456 zł na osobę w ro-
dzinie):
• dowody otrzymania renty lub emerytury,
• zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wyso-
kości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające-
go informację o wysokości potrąconej zaliczki na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpie-
czenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego 
oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wyna-
grodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyj-
nej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją o po-
trąconych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie po-
bieranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o po-
bieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym że zasiłku 
się nie pobiera.
• zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o opłacanej 
składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobiera-
nych w KRUS,
• zaświadczenie nakaz płatniczy lub oświadczenie o po-
siadanym gospodarstwie rolnym,
• zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjal-
nej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki,
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych do-
chodach,
• w przypadku braku udokumentowanych dochodów 
oświadczenie majątkowe,
• zaświadczenie lub oświadczenie o pobieranym stypen-
dium przez dzieci.

OGŁOSZENIE - 
STYPENDIUM SZKOLNEZespół Interdyscyplinarny 

na posiedzeniu w dniu 19 
czerwca 2013r. rozstrzy-
gnął konkurs ,,Dzieciń-
stwo bez przemocy’’. 

Konkurs adresowany był do 
dzieci i młodzieży uczęsz-
czającej do szkół podstawo-
wych i gimnazjów na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne, 
która podzielona została na 
trzy grupy wiekowe.
Klasy od 1 do 3 – praca pla-
styczna wykonana dowolną 
metodą. Myśl przewodnia 
pracy ,,PRZYTUL, NIE BIJ’’.
Klasy od 4 do 6 – praca pla-
styczna wykonana dowolną 
metodą. Myśl przewodnia 
pracy ,,RODZINA BUDUJE, 
PRZEMOC RUJNUJE’’.
Klasy gimnazjalne – pra-
ca pisemna przygotowana 
dowolnym stylem literac-
kim. Myśl przewodnia pracy 
,,PRZEMOC W RODZINIE 
– NOKAUT DLA PRZY-
SZŁOŚCI’’.
Do 7 czerwca 2013r. do 
GOPS-u wpłynęło 44 prace, 
które następnie poddane 
zostały ocenie wg kryteriów 
określonych w regulaminie 
konkursu. Poniżej przedsta-
wiamy listę laureatów.
Klasy I – III
1. Martyna Cebulak, Szko-

ła Podstawowa w Opa-
leniskach,  

2. Amelia Bester, Szkoła 
Podstawowa w Opale-
niskach,  

3. Monika Czerwonka, 
Szkoła Podstawowa w 
Laszczynach,  

Klasy IV – VI
1. Dominika Rzepko, Ze-

spół Szkół w Grodzisku 
Dolnym,  

2. Klaudia Stelmarczyk, 
Zespół Szkół w Grodzi-
sku Dolnym,  

3. Magdalena Krauz, 
Szkoła Podstawowa w 
Opaleniskach,  

4. Łukasz Pysz, Zespół 

Szkół w Grodzisku Gór-
nym,  

Gimnazjum 
1. Kinga Dziamara, Zespół 

Szkół w Grodzisku Gór-
nym, Anna Piróg, Ze-
spół Szkół w Grodzisku 
Dolnym, 

2. Gabriela Nykiel, Zespół 
Szkół w Grodzisku Dol-
nym,

3. Aleksandra Banaś, Ze-
spół Szkół w Grodzisku 
Dolnym,  

Wyróżnienia:
1. Ewa Bzdek, Zespół 

Szkół w Grodzisku Gór-
nym,  

2. Marcelina Telka, Zespół 
Szkół w Grodzisku Dol-
nym, 

3. Andżelika Burda, Ze-
spół Szkół w Grodzisku 
Górnym,  

4. Natalia Wnęk, Zespół 
Szkół w Grodzisku Dol-
nym.

Laureaci konkursu otrzyma-
li cenne nagrody. Konkurs 
,,Dzieciństwo bez przemo-
cy’’ stanowi realizację zadań 
wynikających z Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2011-2013 
w wymiarze profilaktycz-
nym.
Uczestnictwo w konkursie 
pozwoliło na uwrażliwienie 
uczniów na problem prze-
mocy w rodzinie. Dzieciń-
stwo wypełnione przemocą 
bardzo negatywnie oddzia-
łuje na późniejszy rozwój 
młodego człowieka. Pamię-
tajmy, iż dziecko będące 
świadkiem przemocy jest 
jednocześnie jej ofiarą. 
NIE POZWÓLMY, ABY NA-
SZE DZIECI CIERPIAŁY.

Zespół interdyscyplinarny  
w Grodzisku Dolnym

„DZIECIŃSTWO BEZ 
PRZEMOCY”
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW I ADRESÓW 
KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112

• Policja 997

• Straż Pożarna 998

• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna

• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna

• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna

• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajewski, w. 222

• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne

• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne

• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne

• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie

• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne

• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 
66, natomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji na stronie: www.
pgkgrodzisko.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU 
„PWP EUROBOT” 

W Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym od września 2013r. do czerwca 2015r. realizo-
wany będzie kolejny projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Tym razem będzie to projekt „PWP Euro-
BOT” z komponentem ponadnarodowym.
Wszystkie działania skierowane są do uczniów kl. IV – 
VI szkoły podstawowej i gimnazjum naszej szkoły. Będą 
oni mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach. 
Na uwagę zasługuje szczególnie robotyka. To właśnie 
z Niemiec adaptujemy innowacyjną metodę nauczania 
robotyki. Każdy uczeń będzie programował i budował ro-
boty, a najbardziej zainteresowani nowoczesnymi tech-
nologiami mogą rozwijać się na kółku zainteresowań 
„EuroBOT”. To oni wezmą też udział w 2 turniejach budo-
wy i programowania robotów mobilnych oraz wyjadą do 
Niemiec na warsztaty. Wiedza z robotyki będzie uzupeł-
niana innymi zajęciami: matematyką, przyrodą, chemią, 
fizyką, językiem niemieckim i językiem angielskim. 
Dokładne informacje na temat rekrutacji do zajęć będą 
dostępne w biurze projektu mieszczącym się w Zespole 
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

Monika Fila

SPRZEDAM
77 ary działki budowlanej 

w Tryńczy przy ul. Królowej 
Jadwigii, media na działce

nTel. 507 756 277

warunki zabudowy 
na dom jednorodzinny 
CENA ZA 1A/1000 ZŁ

SPRZEDAM

dwie działki o łącz-
nym areale 45 ary, 
położone w Grodzisku      
Dolnym - Miasteczku

KONTAKT

607 291 359

SPRZEDAM 
działkę budowlaną

72 ary w Tryńczy 
przy ul. Królowej Jadwigii

nTel. 507 756 277

media na działce
CENA ZA 1A/600 ZŁ

KUPIĘ 
pole orne

Tel. 
698463427

NA TERENIE 
GMINY 

GRODZISKO 
DOLNE
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VII Regionalny Kongres Misyjny 
 

Członkowie Stowarzyszenia Misyjno – Charytatywnego Missio Misericordiae serdecznie zapraszają do udziału w VII 
Regionalnym Kongresie Misyjnym, który odbędzie się na terenie parafii Chałupki Dębniańskie oraz parafii Grodzisko 
Dolne w dniach od 6 do 8 września.  
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie życie i działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej - „Matki 
Afryki”, która swoje życie poświęciła misjom. Z pracą swojej założycielki zapoznają nas Siostry Misjonarki św. Piotra 
Klawera z Krosna zaś młodzież z Misyjnej Wspólnoty Furaha przedstawi Spektakl Teatralny pt. „Africanus” 
opowiadający o bł. Marii Teresie. W trakcie Kongresu usłyszymy również świadectwa świeckich wolontariuszy 
misyjnych, którzy w trakcie obecnych wakacji przez miesiąc pracują na Wyspach Zielonego Przylądka.  
O swoim spotkaniu z malgaskimi dziećmi objętymi naszą adopcją opowiedzą również uczestnicy tegorocznej 
wyprawy do O. Zdzisława Grada na Madagaskar. Jak zwykle Kongres będzie okazją do spotkania z misjonarzami i 
misjonarkami. Serdecznie zapraszamy do wzajemnego umacniania się w wierze i wspólnego świętowania!  
 

Jerzy Gdański  
Prezes Stowarzyszenia  
Missio Misericordiae 

 

PROGRAM VII REGIONALNEGO KONGRESU MISYJNEGO 
6-8 września 2013 r. Chałupki Dębniańskie – Grodzisko Dolne 

  

6 września 2013 (Piątek)   
Kościół Parafialny w Grodzisku Dolnym  

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
19:00 – Życie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
20:00 – Film „Dzieci Afryki” 
20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
21:00 – Apel Jasnogórski 

 
7 września 2013 (Sobota)   
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 
19:00 – Świadectwo wolontariuszy 
20:00 – Spektakl teatralny „Africanus” 
21:00 – Apel Jasnogórski 

 
8 września 2013 (Niedziela)   
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 

10:30 – Uroczysta Msza św. z kazaniem misyjnym 
 

 Dom Wiejski w Grodzisku Nowym 

13:00 – Wspólny posiłek misyjny 
14:00 – Spotkania z misjonarzami i wolontariuszami, degustacja potraw, 

aukcja charytatywna pamiątek misyjnych, pokaz „mody 
misyjnej”, zabawy, plac zabaw dla dzieci. 

17:00 – Koncert 
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