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5 dni emocjonujących roz-
grywek konkursowych, 
ponad 60 drużyn z całe-
go świata, rywalizacja na 
światowym poziomie… i 
historyczne dla nas zwy-
cięstwo w kategorii „Do-
uble Elimination”. Tak 
w wielkim skrócie moż-
na podsumować uczest-
nictwo drużyny gimna-
zjalistów z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji z 
Grodziska Górnego, która 
w dniach 7-11 lipca 2015r. 
uczestniczyła w Światowej 
Konferencji Robotyki Edu-
kacyjnej (GCER) w USA, w 
ramach której rozgrywany 
był Międzynarodowy Finał 
Konkursu Botball 2015.

W konkursie Botball 2015 
gimnazjaliści wzięli udział 
po raz drugi. Pierwszy miał 
miejsce w sierpniu 2014r. w 
Los Angeles. Nie był to jed-

nak pełny udział w progra-
mie Botball. Na finał świa-
towy nasi chłopcy pojechali 
jako Mistrzowie Polski, lecz 
z pominięciem eliminacji eu-
ropejskich, które każdego 
roku odbywają się w Austrii. 
Jak ogromne doświadczenie 
i dużą wiedzę dają te zawo-
dy, członkowie drużyny zro-
zumieli w tym roku. Gimna-
zjaliści z Grodziska zajęli w 
Austrii 7 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. Nie odnieśli 
znaczących sukcesów ani 
w „Seeding Rounds”, ani w 
„Double Elimination”, ale do-
wiedzieli się, z jakimi zada-
niami spotkają się na turnie-
ju światowym, na jakim po-
ziomie pracują przeciwne 
drużyny i jakim wymaganiom 
muszą sprostać. Uczniowie, 
wyposażeni w doświadcze-
nia i umiejętności, przebu-
dowali roboty i udoskonali-
li programy, co zaowocowa-

ło wspaniałym wynikiem w fi-
nale światowym.
Moi uczniowie są jak na ra-
zie jedyną drużyną w Pol-
sce, która bierze udział w 
programie Botball. To bar-
dzo duże wyzwanie finan-
sowe i logistyczne. Zesta-
wy do budowy robotów i wy-
jazdy na konkursy są bardzo 
kosztowne. W tym miejscu 
chciałbym bardzo podzięko-
wać Polskiej Grupie Ener-
getycznej Sp. z o.o., Elek-
trociepłowni Nowa Sarzyna 
Grupa Polenergia oraz Gmi-
nie Grodzisko Dolne. Wy-
mienione instytucje wsparły 
nasz wyjazd bardzo dużymi 
kwotami, i cieszę się, że za-
inwestowane środki, ucznio-
wie przekuli w sukces – pod-
kreśla z satysfakcją dyrektor 
Roman Matuszek.
A jest się czym chwalić, gdyż 
drużyna wróciła z całkiem 
niezłym dorobkiem. Zwy-

cięstwo w kategorii „Do-
uble Elimination”, najbar-
dziej prestiżowej i budzącej 
najwięcej emocji konkuren-
cji turnieju. Sukces jest tym 
większy, że został osiągnię-
ty bez blokowania drużyny 
przeciwnej. Czwarte miej-
sce w kategorii „Seeding 
Round” - do końca nie było 
wiadomo jaki będzie wynik 
rywalizacji. Przed naszy-
mi znalazły się 3 drużyny z 
USA. Za nimi reszta świata. 
I nagroda specjalna „Jud-
ge’s Choise”, przyznana 
przez sędziów, za najcie-
kawszą konstrukcję robo-
ta. Uzyskane lokaty dały          
w klasyfikacji generalnej 
wysokie 6 miejsce!
Poszczególne starty poprze-
dzały krótkie treningi, a roz-
grywkom towarzyszyły sy-
tuacje nieprzewidziane i za-
skakujące. Nie obyło się bez 
drobnych błędów, prób kwe-

MISTRZOWIE ROBOTYKI PODBILI USA
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stionowania konstrukcji ro-
botów przez sędziów, czy 
prób utrudniania i blokowa-
nia pracy robotów przez ry-
walizujące ze sobą druży-
ny. Jednak konstrukcja i pro-
gram nie zawiodły, stąd tak 
dobre miejsca drużyny.
Nasi gimnazjaliści zostali 
niezwykle miło i serdecznie 
przyjęci przez pozostałych 
uczestników turnieju. Chłop-
cy wzbudzili niezwykłą sym-
patię i uznanie, a w chwili 
odbierania nagród otrzymali 
owację na stojąco.
Czy te osiągnięcia można 
uznać za duży sukces? Tak, 
nawet zaryzykuję stwierdze-
nie, że to jest ogromne osią-
gnięcie. Po raz pierwszy w 

historii konkursów Botball 
drużyna spoza USA zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii 
„Double Elimination”. W tym 
bardzo prestiżowym wyda-
rzeniu przeszliśmy do histo-
rii. Gdyby uczniowie nasze-
go gimnazjum byli obywate-
lami USA, to mieliby zagwa-
rantowane bardzo wysokie 
stypendia na najlepszych 
amerykańskich uniwersyte-
tach. Myślę, że i w naszym 
kraju te osiągnięcia zosta-
ną docenione, i w przyszło-
ści nasi uczniowie osiągną 
sukcesy osobiste i zawodo-
we – podsumowuje z zado-
woleniem Maciej Polański, 
trener drużyny.
Przywiezionymi z USA suk-

cesami drużyny cieszy się 
również wójt Jacek Chmura, 
który już myśli, w jaki sposób 
docenić naszych Mistrzów.
Mówi się, że każdy sukces 
ma wielu ojców. Są nimi pa-
nowie Roman Matuszek i 
Maciej Polański obecnie za-
rządzający Zespołem Szkół 
w Grodzisku Górnym. W tym 
jednak przypadku należało-
by powiedzieć, że ten suk-
ces ma i matkę – panią Ma-
rię Majkut. To za czasów jej 
dyrektorowania, szkoła za-
częła uczestniczyć w dużych 
projektach unijnych, wspar-
tych ogromnymi środkami fi-
nansowymi. Niesztampowa 
forma nauczania przedmio-
tów ścisłych, jak matematy-

ka, fizyka, chemia, informa-
tyka połączona z atrakcyjny-
mi wyjazdami na uniwersy-
tety, szkolenia i sesje popu-
larnonaukowe, uświadomi-
ła uczniom, że nauka wcale 
nie musi być nudna. 
Zorganizowana w różnych 
kołach zainteresowań mło-
dzież, może rozwijać swo-
je umiejętności i pasje. Po-
wstały różne koła zaintere-
sowań, w tym Centrum Ro-
botyki. I tak oto podjęte dzia-
łania przyniosły wymierne 
korzyści na skalę ogólnopol-
ską i światową.

MH

W lipcu mieszkańcy gminy 
Grodzisko Dolne obcho-
dzili święto swojej gminy. 
W trakcie trzech dni, mogli 
bawić się i wspólnie świę-
tować. Rozgrzewała nie 
tylko pogoda, ale i emocje 
sportowe i atmosfera na 
koncertach.

Dni Grodziska 2015 roz-
poczęły się w piątek 10 lip-
ca. Najpierw w godzinach 
popołudniowych na boisku 
ORLIKA w Grodzisku Gór-
nym młodzież reprezentują-
ca swoje parafie stanęła do 
rywalizacji w pięciu konku-
rencjach sportowych. W za-
wodach wzięło udział cztery 
parafie. Po podliczeniu zdo-
bytych punków zwycięży-
ła parafia Zmysłówka, przed 

parafią z Grodziska Dolne-
go, Chodaczowa i Chałupek 
Dębniańskich. 
Spora dawka emocji i eks-
cytujących wrażeń czekała 
również widzów na wieczo-
rze artystycznym w Ośrod-
ku Kultury. W piątek grodzi-
ska scena gościła liczną gru-
pę artystów amatorów dzia-
łających przy Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku w Ja-
rosławiu. Rozpoczęto sztu-
ką „Balladyna” w opraco-
waniu Jeremiego Przybo-
ry. Przesłanie dramatu było 
bardzo jasne i proste: „Nie 
ma winy bez kary”. Perfek-
cyjna kreacja aktorska Bal-
ladyny urzekła wszystkich 
widzów. Prosta i oszczęd-
na scenografia, adekwatne 
kostiumy i rekwizyty dopeł-

niły wartość spektaklu. Dal-
sza część wieczoru pozwo-
liła przenieść się publiczno-
ści w świat paryskiej bohe-
my z lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. W małych 
ulicznych kafejkach kwitło 
całe życie towarzyskie i ar-
tystyczne francuskiej stolicy. 
To tu powstawały i były wy-
konywane najnowsze pio-
senki, które stały się potem 
niezapomnianymi przeboja-
mi kilku pokoleń. Grodziska 
widownia również miała oka-
zję posłuchać ich wszystkich 
na scenie Ośrodka Kultury. A 
zaśpiewał je Zespół „Sway” 
z Jarosławia. Ale to jeszcze 
nie koniec artystycznych do-
znań. Bowiem na koniec po-
jawił się jeszcze jeden gość 
wieczoru – duet z Australii.

ŚWIĘTOWALI NA 
DNIACH GMINY

Duet ten tworzą: wokalistka 
Mara Knezevic urodzona w 
Sydney oraz gitarzysta Da-
niel Potaczała również uro-
dzony w Sydney, a jego ro-
dzice pochodzą z okolic Le-
żajska. Młodzi wykonawcy 
wspólnie koncertują od 2 lat. 
Mają na swym koncie wie-
le występów, w tym w samej 
Operze w Sydney.
Słuchając ich na żywo, wi-
downia miała okazję przeko-
nać się o ich naprawdę wiel-
kim talencie i zamiłowaniu 
do muzyki. To były niezapo-
mniane chwile i niesamowi-
te przeżycia, które na długo 
pozostaną w pamięci.
Sobota upłynęła pod zna-
kiem zmagań sportowych. 
Rano Koło Wędkarskie 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym zorganizowało zawody 
wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży gimnazjalnej. Trady-
cyjnie odbyły się one nad 
zbiornikiem wodnym „Czy-
ste”. O godzinie 10.00 rów-
nież nad Zalewem „Czyste” 
w ramach II Biegu Grodzi-
skiego rozpoczęły się bie-
gi dla dzieci, na dystansach 
150, 500 i 1000 metrów.
Godzinę później odbył się 
bieg główny na dystansie 
5 kilometrów. W biegu wy-
startowało ponad 150 biega-
czy, reprezentujących róż-
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ne miejscowości i profesje 
- zawodowców i amatorów, 
miejscowych i przyjezdnych 
z różnych stron Polski. Połą-
czył ich jeden cel - bieg dla 
chorującego na zanik mię-
śni twarzy Michała Grzywny 
z Tryńczy. W wyniku prze-
prowadzonej zbiórki w trak-
cie biegu i podczas koncer-
tu orkiestr dętych, na reha-
bilitację dla Michała, uda-
ło się zebrać łącznie ponad 
1800 zł.
Wieczorną rywalizację spor-
tową zakończył mecz towa-
rzyski na stadionie w Grodzi-
sku Górnym, pomiędzy KS 
„Old Boys” Rudnik nad Sa-
nem a LKS „Grodziszczan-
ka”, który zakończył się wy-
nikiem 4:2 dla gospodarzy. 
Najwięcej atrakcji przypa-
dło jednak na niedzielę 12 
lipca. Początek wszystkie-
mu dały pokazy ratownictwa 
medycznego dla dzieci i do-
rosłych. Pod czujnym okiem 
ratowników można było po-
ćwiczyć udzielanie pierw-
szej pomocy, przetestować 
symulator dachowania i sy-
mulator zderzeń. Dla naj-
młodszych przygotowano 
„Klinikę małego misia”. Po 
godzinie takich wrażeń uwa-
gę wszystkich przykuł wcho-
dzący na stadion widowi-
skowy korowód orkiestr dę-
tych. Nie bez powodu poka-
zały się one w takiej gali na 
stadionie w czasie „Dni Gro-
dziska”. Grodziska Orkiestra 
Dęta świętuje bowiem w tym 
roku 105-lecie swego istnie-
nia i działalności artystycz-

nej. Swoją radością z prze-
żywania tego święta nasza 
orkiestra chciała się podzie-
lić z zaprzyjaźnionymi ko-
legami muzykami. Dlatego 
też postanowiono, iż świę-
towanie jubileuszu przebie-
gać będzie w tym roku pod 
znakiem Festiwalowego 
Spotkania Orkiestr Dętych. 
Zaproszone zostały zatem 
do Grodziska cztery orkie-
stry dęte: z Husowa, Brzózy 
Królewskiej, Nowej Sarzy-
ny i Białobrzegów. O godzi-
nie 17.00 rozpoczął się wiel-
ki koncert orkiestrowy, który 
zamknęła Orkiestra Dęta z 
Grodziska Dolnego. Po kon-
cercie przyszła pora na ży-
czenia, gratulacje i podzię-
kowania ze strony Wójta, 
Rady Gminy, Ośrodka Kul-
tury i zaproszonych orkiestr.
Następnie na scenę wkro-
czył Zespół „Reggae Gang 
System”, a po nim Kape-
la „Góralski Band”. Publicz-
ność bawiła się wspania-
le, ale to był dopiero przed-
smak tego, co miało za chwi-
lę nastąpić. Otóż na scenie 
pojawiła się gwiazda wie-
czoru – Andrzej i Maja Si-
korowscy wraz z zespołem. 
Zabawa była zatem przed-
nia. A tradycyjnie ok. 23-ciej 
niebo rozbłysło nieskończo-
ną ilością świateł i barw, bo 
firma „Goldregen” z Czę-
stochowy przygotowała jak 
zwykle zapierający dech po-
kaz sztucznych ogni. Fina-
łem imprezy była oczywiście 
zabawa taneczna.

M. Burda-Król
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5 km
1. 158 M 1993 M20-29 15:54,81
2. 51 M 1981 M30-44 15:58,62
3. 101 M 1985 M30-44 16:06,00
4. 189 Andrzej Szpunar M 1975 M30-44 KM PSP Rzeszów 16:45,32
5. 225 Tomasz Kucharczyk M 1989 M20-29 Szafa Biegacza 16:48,79
6. 81 Piotr Kobylarz M 1986 M30-44 RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY 16:52,15
7. 196 Maciej Tomaszewski M 1997 M17-19 16:52,64
8. 67 Arkadiusz Janicki M 1981 M30-44 16:56,61
9. 232 M 1987 M20-29 17:04,36
10. 111 Wojciech Lizak M 1980 M30-44 17:06,44
11. 65 Maciej Hunia M 1997 M17-19 17:27,57
12. 229 Agnieszka Cader K 1983 K30-44 Zabierzów Biega 17:45,25
13. 131 Bogdan Mazur M 1985 M30-44 Aktywny Dynów 18:08,03
14. 96 Mariusz Kubis M 1985 M30-44 18:15,86
15. 238 Dariusz Buba M 1975 M30-44 18:19,27
16. 1 Katarzyna Albrycht K 1982 K30-44 18:25,15
17. 168 Marta Prajzner K 1981 K30-44 18:25,27
18. 22 Jakub Chmiel M 1998 M17-19 18:34,10
19. 61 Konrad Horodecki M 1990 M20-29 18:36,31
20. 240 Bartosz Usowski M 1997 M17-19 18:39,87
21. 198 Krystian Tryniecki M 1993 M20-29 18:52,84
22. 45 M 1988 M20-29 Aktywny Dynów 19:00,99
23. 44 M 1996 M20-29 19:03,27
24. 207 Adrian Walat M 1988 M20-29 19:09,71

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Grodzisko Dolne, 2015-07-11

Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik

biuro@chronotex.pl www.chronotex.pl Strona:1

25. 105 Marcin Leja M 1989 M20-29 Fitback.pl 19:14,92
26. 143 M 1997 M17-19 19:15,67
27. 104 M 1998 M17-19 RESOVIA 19:17,44
28. 32 Arkadiusz Czop M 2001 M13-16 19:17,91
29. 187 Patryk Stopyra M 1997 M17-19 19:20,25
30. 128 Kazimierz Marchut M 1950 M60+ 19:22,32
31. 195 Grzegorz Tarnowski M 1984 M30-44 19:25,45
32. 127 Mateusz Majkut M 2001 M13-16 19:28,32
33. 199 Tomasz Tryniecki M 1978 M30-44 19:31,54
34. 212 Arkadiusz Wereszczak M 1993 M20-29 19:39,32
35. 138 Mariusz Motyka M 1963 M45-59 19:40,25
36. 144 M 1999 M13-16 19:47,48
37. 135 M 1996 M17-19 19:47,88
38. 40 Tomasz Danak M 1982 M30-44 19:53,57
39. 231 Dariusz Grabowiec M 2000 M13-16 19:54,01
40. 9 Edyta Bielec K 1997 K17-19 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 19:54,63
41. 234 Krystian Olszowy M 2000 M13-16 19:54,91
42. 46 Sebastian Domka M 1997 M17-19 20:01,97
43. 175 Wojciech Ryfa M 1995 M20-29 20:07,22
44. 93 Michal Kruk M 1999 M13-16 20:08,42
45. 2 Justyna Augustyn K 1998 K17-19 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 20:08,53
46. 224 M 2000 M13-16 20:11,12
47. 203 M 1991 M20-29 Aktywny Dynów 20:20,97
48. 211 Grzegorz Warenica M 20:23,52
49. 18 Maciej Burza M 1980 M30-44 20:23,83
50. 63 Karol Huba M 2000 M13-16 20:24,41
51. 202 M 1999 M17-19 Aktywny Dynów 20:32,68

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik

biuro@chronotex.pl www.chronotex.pl Strona:2

52. 91 Beata Krawiec K 1995 K20-29 KATOLICKI KLUB SPORTOWY  VICTORIA STALOWA WOLA 20:33,87
53. 157 M 1976 M30-44 20:34,48
54. 236 M 1993 M20-29 20:37,41
55. 94 Kamil Krupa M 1985 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 20:37,82
56. 209 M 1981 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 20:39,76
57. 100 Piotr Kulpa M 1974 M30-44 20:45,27
58. 244 M 1980 M30-44 20:46,71
59. 112 Grzegorz Lizak M 1984 M30-44 20:55,06
60. 39 Tomasz Czyrny M 1994 M20-29 20:55,63
61. 120 M 1974 M30-44 21:04,73
62. 172 K 2000 K13-16 21:07,50
63. 113 Krzysztof Lizak M 1975 M30-44 21:11,19
64. 171 Grzegorz Puc M 1980 M30-44 szukam 21:13,69
65. 163 M 1988 M20-29 Blok Ekipa 21:13,69
66. 129 Marek Markiewicz M 1975 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 21:14,07
67. 152 Maciej Ostrowski M 1988 M20-29 21:14,38
68. 184 M 1972 M30-44 21:20,71
69. 197 Konrad Tomczyk M 1984 M30-44 21:26,85
70. 241 Daniel Buszta M 1987 M20-29 21:29,65
71. 5 Dariusz Bator M 1977 M30-44 21:30,76
72. 97 Maciej Kucharczyk M 1971 M45-59 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 21:31,25
73. 214 M 1991 M20-29 21:33,30
74. 42 Jan Dec M 1979 M30-44 21:43,41
75. 188 Robert Szkoda M 1985 M30-44 21:45,44
76. 228 M 2001 M13-16 21:48,13
77. 179 M 1970 M45-59 21:50,24
78. 148 Grzegorz Nykiel M 1974 M30-44 21:50,58

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik

biuro@chronotex.pl www.chronotex.pl Strona:3
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39. 231 Dariusz Grabowiec M 2000 M13-16 19:54,01
40. 9 Edyta Bielec K 1997 K17-19 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 19:54,63
41. 234 Krystian Olszowy M 2000 M13-16 19:54,91
42. 46 Sebastian Domka M 1997 M17-19 20:01,97
43. 175 Wojciech Ryfa M 1995 M20-29 20:07,22
44. 93 Michal Kruk M 1999 M13-16 20:08,42
45. 2 Justyna Augustyn K 1998 K17-19 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 20:08,53
46. 224 M 2000 M13-16 20:11,12
47. 203 M 1991 M20-29 Aktywny Dynów 20:20,97
48. 211 Grzegorz Warenica M 20:23,52
49. 18 Maciej Burza M 1980 M30-44 20:23,83
50. 63 Karol Huba M 2000 M13-16 20:24,41
51. 202 M 1999 M17-19 Aktywny Dynów 20:32,68

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik
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52. 91 Beata Krawiec K 1995 K20-29 KATOLICKI KLUB SPORTOWY  VICTORIA STALOWA WOLA 20:33,87
53. 157 M 1976 M30-44 20:34,48
54. 236 M 1993 M20-29 20:37,41
55. 94 Kamil Krupa M 1985 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 20:37,82
56. 209 M 1981 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 20:39,76
57. 100 Piotr Kulpa M 1974 M30-44 20:45,27
58. 244 M 1980 M30-44 20:46,71
59. 112 Grzegorz Lizak M 1984 M30-44 20:55,06
60. 39 Tomasz Czyrny M 1994 M20-29 20:55,63
61. 120 M 1974 M30-44 21:04,73
62. 172 K 2000 K13-16 21:07,50
63. 113 Krzysztof Lizak M 1975 M30-44 21:11,19
64. 171 Grzegorz Puc M 1980 M30-44 szukam 21:13,69
65. 163 M 1988 M20-29 Blok Ekipa 21:13,69
66. 129 Marek Markiewicz M 1975 M30-44 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 21:14,07
67. 152 Maciej Ostrowski M 1988 M20-29 21:14,38
68. 184 M 1972 M30-44 21:20,71
69. 197 Konrad Tomczyk M 1984 M30-44 21:26,85
70. 241 Daniel Buszta M 1987 M20-29 21:29,65
71. 5 Dariusz Bator M 1977 M30-44 21:30,76
72. 97 Maciej Kucharczyk M 1971 M45-59 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 21:31,25
73. 214 M 1991 M20-29 21:33,30
74. 42 Jan Dec M 1979 M30-44 21:43,41
75. 188 Robert Szkoda M 1985 M30-44 21:45,44
76. 228 M 2001 M13-16 21:48,13
77. 179 M 1970 M45-59 21:50,24
78. 148 Grzegorz Nykiel M 1974 M30-44 21:50,58

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik
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79. 109 M 1973 M30-44 21:51,49
80. 243 Marta Oronowicz K 1969 K45-59 21:52,41
81. 155 M 1977 M30-44 21:52,41
82. 59 Stanislaw Granicki M 1956 M45-59 21:53,05
83. 54 M 1999 M17-19 22:04,14
84. 107 Damian Lic M 1986 M30-44 22:05,04
85. 49 Grzegorz Dudek M 1991 M20-29 22:06,25
86. 122 K 1988 K20-29 OSP SARZYNA 22:20,50
87. 217 Wincenty Wojtasiewicz M 1955 M60+ 22:21,20
88. 145 Piotr Noworol M 1984 M30-44 22:21,79
89. 169 M 1972 M30-44 22:23,41
90. 89 Ireneusz Kotlarczyk M 1984 M30-44 22:24,04
91. 86 Ewelina Koprowicz K 1981 K30-44 22:31,52
92. 132 Jacek Mazur M 1988 M20-29 Blok ekipa 22:32,28
93. 29 K 1977 K30-44 TSA SANDOMIERZ 22:33,74
94. 106 Krzysztof Lenart M 1978 M30-44 Rzeszowskie gazele i gepardy 22:37,56
95. 149 Grzegorz Oleksyk M 1960 M45-59 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 22:51,58
96. 186 Marcin Stempak M 1983 M30-44 23:05,03
97. 210 Arkadiusz Warecki M 1994 M20-29 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 23:10,08
98. 170 M 2001 M13-16 23:10,85
99. 242 Krzysztof Moskal M 1990 M20-29 23:18,82
100. 90 Marek Krauz M 1961 M45-59 23:20,23
101. 4 M 1982 M30-44 23:22,13
102. 78 Andrzej Kijanka M 1967 M45-59 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 23:29,96
103. 219 Krzysztof Zalepa M 1978 M30-44 23:30,46
104. 139 Natalia Mucha K 1995 K20-29 23:31,32
105. 69 M 1979 M30-44 23:34,00

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik
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106. 108 K 1998 K17-19 23:35,60
107. 213 Krzysztof Wiglusz M 1980 M30-44 23:41,89
108. 72 M 1988 M20-29 23:43,38
109. 30 Krzysztof Czerwonka M 1972 M30-44 23:55,00
110. 180 M 1982 M30-44 23:56,64
111. 24 M 1998 M17-19 LKS Graniczni Krowica 24:02,04
112. 27 Karolina Cisek K 1994 K20-29 24:02,30
113. 237 Szymon Wojtyna M 2000 M13-16 24:19,72
114. 55 M 2001 M13-16 24:21,06
115. 205 Mateusz Urban M 1998 M17-19 24:21,81
116. 153 Dawid Ostrowski M 1981 M30-44 24:24,34
117. 137 Arkadiusz Moszkowicz M 1988 M20-29 24:37,05
118. 239 Jadwiga Pelc K 1986 K20-29 24:45,18
119. 82 M 1998 M17-19 24:46,51
120. 220 M 1951 M60+ 24:47,58
121. 43 M 1988 M20-29 24:51,27
122. 154 Dariusz Paczocha M 1979 M30-44 24:52,57
123. 71 M 1994 M20-29 24:53,04
124. 162 Anna Pigan K 1979 K30-44 24:58,65
125. 206 Kinga Walania K 1983 K30-44 24:58,85
126. 85 K 1991 K20-29 HOTEL RZESZÓW 24:59,07
127. 218 M 1988 M20-29 25:12,46
128. 75 M 1965 M45-59 PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 25:17,72
129. 167 M 1977 M30-44 25:19,32
130. 64 Karolina Hunia K 1986 K30-44 25:26,01
131. 216 K 1961 K45-59 25:30,43
132. 215 M 1998 M17-19 25:32,85

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik
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133. 164 Piotr Pogorzelski M 1985 M30-44 25:35,58
134. 194 Pawel Szymski M 1977 M30-44 25:37,98
135. 28 Sylwia Czepiel K 1998 K17-19 25:45,07
136. 110 Marcin Liszka M 2001 M13-16 25:45,13
137. 66 M 1988 M20-29 25:55,98
138. 174 Grzegorz Rutkowski M 1965 M45-59 Klub Matiego 25:59,05
139. 50 Kamila Dziduch K 2002 K13-16 26:10,09
140. 226 M 1998 M17-19 26:19,26
141. 156 Mateusz Paul M 1992 M20-29 26:22,51
142. 233 Mateusz Strug M 1987 M20-29 26:24,41
143. 166 K 1980 K30-44 26:42,01
144. 19 Patryk Chara M 1979 M30-44 TSA SANDOMIERZ 26:44,37
145. 6 K 1986 K20-29 26:46,61
146. 53 K 1989 K20-29 26:57,42
147. 245 Wiktoria Bartnik K 2000 K13-16 27:08,36
148. 227 Dominik Krupa M 2000 M13-16 27:18,74
149. 34 Danuta Czwakiel K 1964 K45-59 27:29,05
150. 23 Jadwiga Chmura K 1987 K20-29 27:36,95
151. 13 Aldona Bocek-Telka K 1963 K45-59 27:52,01
152. 178 M 2002 M13-16 27:54,92
153. 165 K 1983 K30-44 27:54,92
154. 146 Dorota Noworolska K 2000 K13-16 27:55,12
155. 87 Agnieszka Koralewicz K 1983 K30-44 28:00,29
156. 230 K 1989 K20-29 28:20,42
157. 52 Maja Gajewska K 1980 K30-44 28:29,22
158. 160 K 1997 K17-19 29:04,20
159. 147 Daria Noworolska K 2000 K13-16 29:05,37

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik
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160. 182 Joanna Starzecka K 1973 K30-44 29:21,84
161. 73 Janusz Kaltenberg M 1968 M45-59 29:22,44
162. 192 Marcin Szwedo M 1980 M30-44 29:43,77
163. 159 Marta Pelic-Pogorzelska K 1982 K30-44 30:03,17
164. 12 Zenon Bobryk M 1957 M45-59 30:15,90
165. 133 Jolanta Mickiewicz K 1970 K45-59 30:16,83
166. 10 Anna Bobryk K 1993 K20-29 30:34,04
167. 136 Eugeniusz Moszkowicz M 1942 M60+ Kondycja 30:59,16
168. 235 Aleksandra Kubrak K 1995 K20-29 31:36,29
169. 84 K 1996 K17-19 31:46,82
170. 16 K 1963 K45-59 32:06,33
171. 176 K 1976 K30-44 B B L 32:08,10
172. 200 M 1967 M45-59 B B L 32:08,42
173. 173 Dorota Rutkowska K 1964 K45-59 Klub Matiego 38:40,75
174. 134 Jerzy Mickiewicz M 1968 M45-59 38:43,33

Liczba uczestników:174

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik

biuro@chronotex.pl www.chronotex.pl Strona:7

II BIEG GRODZISKI - DZIECI 
Dystans 150m – dziewczęta    Dystans 150m – chłopcy 
       

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystans 500m – dziewczęta    Dystans 500m – chłopcy 
        

I Weronika Bartnik 

II Zuzanna Adamczyk 
III Paulina Boroń 
IV Wiktoria Sołek 
V Karolina Chmura 
VI Paulina Jużyniec 
VII Wiktoria Czapla 
VIII Julia Niesłony 
IX Julianna Lizak 

X Amelia Klin 
XI Emilia Potaczała 

I Karol Leja 
II Dawid Lizak 
III Paweł Czapiel 
IV Maciej Błotni 
V Wiktor Stopyra 
VI Kacper Pelc 
VII Bartosz Krajewski 
VIII Wiktor Mach 
IX Marcin Nykiel 
X Filip Ciurko 
XI Jakub Kotlarczyk 
XII Maciej Zalepa  
XIII Bartosz Majkut 
XIV Wojciech Bartnik  
XV Jakub Cader 
XVI Adam Niesłony 

I Alicja Matiasik 
II Zuzanna Niesłony 
III Anna Czerwonka  
IV Anna Stępień 
V Izabela Matiasik 
VI Karolina Obara 
VII Monika Jużyniec 
VIII Amelia Kulpa 
IX Marta Chmura 

X Anna Potaczała 

I Szymon Łaszczowski 
II Kacper Jaszczycha 
III Paweł Kuc 
IV Marcin Majkut 
V Mateusz Gdański 
VI Miłosz Kocik 
VII Hubert Łaszczowski 
VIII Hubert Heleniak 
IX Marcin Wlazło  

X Piotr Potaczała 
XI Bartosz Czapla 
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Dystans 500m – dziewczęta    Dystans 500m – chłopcy 
        

I Weronika Bartnik 

II Zuzanna Adamczyk 
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VIII Amelia Kulpa 
IX Marta Chmura 
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I Szymon Łaszczowski 
II Kacper Jaszczycha 
III Paweł Kuc 
IV Marcin Majkut 
V Mateusz Gdański 
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X Piotr Potaczała 
XI Bartosz Czapla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dystans 1000m – dziewczęta    Dystans 1000m – chłopcy 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Michał Mścisz  
XIII Kamil Małek 
XIV Szymon Karcz  
XV Kamil Papak 
XVI Krystian Obara 

XVII Miłosz Błotni 

XVIII Karol Ołowiecki 

XIX Jakub Fila 

XX Norbert Kogut 

XXI Kacper Chmura 

XXII Marek Majkut 

I Urszula Filip 
II Ewelina Boroń 
III Kinga Zabłocka 
IV Oliwia Chrapkiewicz 
V Julia Kocik 
VI Karolina Matiasik 
VII Wiktoria Gdańska 
VIII Regina Boroń 
IX Klaudia Majkut 

X Martyna Szklanny 
XI Kinga Matyja 
XII Natalia Kuźniar 

I Jakub Rogowski 
II Michał Kucharczyk 
III Dawid Marzęciak 
IV Daniel Markocki 
V Kamil Zabłocki 
VI Krzysztof Danak 
VII Paweł Danak 
VIII Dawid  Grzywna  
IX Dawid Sigda 
X Łukasz Lizak 
XI Arkadiusz Krajewski 
XII Mateusz Karcz  
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- AKTUALNOŚCI - 

W dniach 10-13 lipca bie-
żącego roku, a więc w 
dniach kiedy nasza gmi-
na świętowała Dni Grodzi-
ska, z wizytą przybyła de-
legacja z okolic Torunia, a 
konkretnie gminy Chełm-
ża na czele z Prezesem 
OSP Skąpe, byłym zastęp-
cą Wójta Gminy Chełm-
ża i Przewodniczącym 
Rady Gminy panem Hen-
rykiem Śmiałkiem rodowi-
tym mieszkańcem Wólki 
Grodziskiej, który w latach 
młodzieńczych wyemigro-
wał w zachodnie strony 
Rzeczpospolitej.

Silne więzy do miejsca uro-
dzenia sprawiają, że tacy lu-
dzie jak Pan Henryk z no-
stalgią wracają w swoje ro-
dzinne strony i z żywym za-
interesowaniem śledzą roz-
wój swoich rodzinnych miej-
scowości i okolic. Pan Hen-
ryk jest częstym „gościem” 
na stronach internetowych 
poświęconych gminie Gro-
dzisko Dolne – a jak czas 
pozwoli to i wizyta w „realu” 
jest bliska jego sercu.
Tak też stało się i tego lata 
– kiedy to pan Henryk z de-
legacją w skład której wcho-
dzili również: Franciszek Pi-
róg – Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP w Chełmży, prof. 

Stefan Krakowiak oraz druh 
OSP Skąpe Tomasz Klic-
man, korzystając z zapro-
szenia wójta, odwiedzili gmi-
nę Grodzisko Dolne. Wizyta 
delegacji z Chełmży obfito-
wała w wiele spotkań i atrak-
cji.
Goście spotkali się ze stra-
żakami z OSP Wólka Gro-
dziska i OSP Miasteczko, 
zwiedzili Bazylikę w Leżaj-
sku i Muzeum Przyklasz-
torne. Zwiedzili również Pa-
łac w Łańcucie oraz wzię-
li udział w koncercie orkiestr 
dętych jaki miał miejsce z 
okazji Dni Grodziska na sta-
dionie w Grodzisku Górnym. 
W trakcie tej wizyty było 
wiele rozmów ale również  
wspomnień i wzruszeń, któ-

re uświadomiły, że los nasz 
niejednokrotnie robi nam 
niespodzianki rzuca nas w 
różne strony świata – ale za-
wsze pamiętać należy – że 

„...dom Twój tam gdzie ser-
ce Twoje…”.
Przy pożegnaniu w niejed-
nym oku zakręciła się łza, 
ale już wiadomo, że dalsze 
wizyty i spotkania obu za-
przyjaźnionych samorządów 
są tylko kwestią czasu.

WIZYTA NASZEGO KRAJANA

W ramach obchodów Dni 
Grodziska Koło Wędkar-
skie nr 37 „Pstrąg” w Gro-
dzisku Dolnym po raz ko-
lejny zorganizowało zawo-
dy wędkarskie dla dzie-
ci i młodzieży gimnazjal-
nej. Tradycyjnie odbyły się 
one nad zbiornikiem wod-
nym „Czyste”. 

Mimo zmiennej pogody, 
rano w szranki stanęło wielu 
zapaleńców, których nie od-

straszył silnie wiejący wiatr. 
Po dwu i pół godzinnej ry-
walizacji w dwóch katego-
riach wiekowych zwycięzca-
mi okazali się:
Szkoła podstawowa:
Sawicki Igor – 1420 pkt.
Lizak Filip – 770 pkt.
Wnęk Dominik – 470 pkt.
Urban Marcin – 130 pkt.
Żak Gabriel – 120 pkt.

Gimnazjum:
Nowak Paweł – 1820 pkt.

Baj Konrad – 610 pkt.
Krajewski Kacper – 430 pkt.
Skiba Bartosz – 310 pkt.
Konieczny Mikołaj – 210 pkt.
Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy wędkarskie w postaci: wę-
dek, kołowrotków, podbiera-
ków oraz siatek na ryby. Po-
zostali uczestnicy otrzyma-
li nagrody pocieszenia w po-
staci drobnego sprzętu węd-
karskiego. Organizatorzy 
w trakcie trwania zawodów 
częstowali młodych wędka-
rzy wafelkami i soczkami, 
a na zakończenie wspólnie 
pieczono kiełbasę.

Andrzej Sigda

WODA, WĘDKA 
I RYBA

160. 182 Joanna Starzecka K 1973 K30-44 29:21,84
161. 73 Janusz Kaltenberg M 1968 M45-59 29:22,44
162. 192 Marcin Szwedo M 1980 M30-44 29:43,77
163. 159 Marta Pelic-Pogorzelska K 1982 K30-44 30:03,17
164. 12 Zenon Bobryk M 1957 M45-59 30:15,90
165. 133 Jolanta Mickiewicz K 1970 K45-59 30:16,83
166. 10 Anna Bobryk K 1993 K20-29 30:34,04
167. 136 Eugeniusz Moszkowicz M 1942 M60+ Kondycja 30:59,16
168. 235 Aleksandra Kubrak K 1995 K20-29 31:36,29
169. 84 K 1996 K17-19 31:46,82
170. 16 K 1963 K45-59 32:06,33
171. 176 K 1976 K30-44 B B L 32:08,10
172. 200 M 1967 M45-59 B B L 32:08,42
173. 173 Dorota Rutkowska K 1964 K45-59 Klub Matiego 38:40,75
174. 134 Jerzy Mickiewicz M 1968 M45-59 38:43,33

Liczba uczestników:174

II Bieg Grodziski
Wyniki open
Miejsce Nr startowy Rok ur. Kategoria wiekowa Klub Wynik

biuro@chronotex.pl www.chronotex.pl Strona:7

II BIEG GRODZISKI - DZIECI
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Liczne delegacje z 14-sto-
ma oryginalnymi wieńca-
mi dożynkowymi, rolnicy 
ze sprzętem żniwnym oraz 
pszczelarze z tegorocz-
nymi świeżutkimi mioda-
mi opanowali płytę stadio-
nu w Grodzisku Górnym. 
A wszystko za sprawą do-
rocznych Dożynek Gmin-
nych, które odbyły się w 
sobotę 15 sierpnia na tere-
nie gminy Grodzisko Dol-
ne. 

W święto Matki Boskiej Ziel-
nej, we wszystkich para-
fiach gminy, rolnicy zgro-
madzili się licznie w kościo-
łach i dziękowali za zakoń-
czone szczęśliwie żniwa i te-
goroczne plony. Pozdrowie-
niem „Szczęść Boże” witali 
rolników księża zapraszając 
do uczestnictwa we wspól-
nej eucharystii. Po nabożeń-
stwie wieńce zostały poświę-
cone, a gdzie zwyczaj naka-
zuje, przyniesionym chle-
bem częstowano wychodzą-
cych z kościoła.
Po południu, przystrojony-
mi wozami, przyczepami, 
traktorami i końmi delegacje 
przybyły na stadion do Gro-
dziska Górnego, gdzie doko-

nano prezentacji grup wień-
cowych. Na czele każdej szli 
starostowie z danego sołec-
twa niosąc bochny chlebów. 
Za nimi przystrojone delega-
cje wieńcowe. Motywy tego-
rocznych wieńców były róż-
ne. Tradycyjne przedstawia-
ły kielichy z hostią, taberna-
kulum, koronę, paschał i po-
stacie Matki Boskiej i Chry-
stusa dźwigającego krzyż. Z 
kolei te bardziej współcze-
sne ukazywały symbole pol-
skości, jak chociażby sie-
dzący w gnieździe i strzegą-
cy swoich piskląt orzeł w ko-
ronie, czy też wprost z na-
szego podwórka – typowa 
wiejska „baba”, mieszkan-
ka Grodziska. Nie zabrakło 
wieńców o tematyce typo-
wo żniwnej. Niecodzienne 
już dzisiaj widoki, jak cho-
ciażby ściernisko ze złożo-
nymi snopami w tzw. mon-
dele i kupki stawiane w dzie-
siątki i szesnastki, a obok 
niezbędne narzędzia: kosa, 
sierp i grabie. Kolejny z 
wieńców obrazował wiejską 
starą chatę, obok snop zbo-
ża, a za domem odpoczy-
wający po ciężkiej pracy żni-
wiarze. Wszystko pomysło-
wo wyklejone tym, co mat-

ka ziemia dała, a więc zbo-
żami, kłosami, lnem, kasza-
mi, prosem, ziarnami dyni, 
grochem, kukurydzą, jarzę-
biną i przyozdobione polny-
mi kwiatami.
Reprezentanci sołectwa 
Grodzisko – Miasto, w oso-
bach: Agnieszka Bechta i 
Grzegorz Smędra, jako sta-
rostowie dożynek gminnych 
przekazali na ręce wójta do-
żynkowy chleb, po czym 
przystąpiono do jego dzie-
lenia i częstowania licznie 
zgromadzonych gości. Po-
częstunek był słodki, bo z 
miodem z pasiek grodzi-
skich pszczelarzy.
Do samego wieczora ze 
sceny dobiegały obrzędo-
we przyśpiewki. Było gwar-
nie, skocznie i kolorowo. Pu-
bliczność wręcz koncertowo 
zabawiały zaproszone go-
ścinnie zespoły: „Mały Folk 
Band” z Łętowni, „Brzozo-
ki” z Brzózy Królewskiej, „Ol-
szynka” z Biedaczowa oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „San” 
z Leżajska. Z miejscowych 
zespołów, w dożynkowej 
scenerii zaprezentowały się: 
Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Leszczynka” z Wól-
ki Grodziskiej, Zespół Śpie-

waczy „Wiola” z Chodaczo-
wa, Zespół Regionalny oraz 
Kapela Ludowa „Grodzisz-
czoki” i Młodzieżowa Kapela 
Ludowa z Grodziska Dolne-
go. Wsłuchując się w folklo-
rystyczne granie, nie jedne-
mu nogi rwały się do tańca.
Od kilku już lat organizatorzy 
dożynek gminnych dbają, by 
święto rolników, było rów-
nież okazją do obejrzenia 
tego, czym kiedyś pracowa-
li przy żniwach nasi ojcowie 
i dziadowie. W trakcie tego-
rocznej wystawy odbyła się 
prezentacja sprzętu żniwne-
go, pochodzącego z gospo-
darstw grodziskich rolników, 
wśród których znalazły się:
• Sierpy, kosy, cepy  i gra-

bie z zębami metalowy-
mi do grabienia ścier-
ni: Tadeusz Rzemyk 
i Jan Baj z Grodziska             
Dolnego

• Sierpy, kosy z płach-
ciarką i grabie z zęba-
mi drewnianymi: Fran-
ciszek Klin z Grodziska 
Dolnego, Tadeusz Kra-
jewski sołtys z Grodzi-
ska Dolnego

• Kosiarka konna na żela-
znych kołach, młocarnia 
szerokomłotna i wozy, 

WIELKIE ŚWIĘTO 
W GMINIE
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w tym wóz z drabina-
mi: Wnęk Regina i Jan z 
Grodziska Górnego

• Kosiarka na kołach gu-
mowych: Lizak Leszek 
z Grodziska Dolnego

• Żniwiarka (w bardzo do-
brym stanie technicz-
nym): Polański Józef z 
Grodziska Górnego

• Snopowiązałka z cią-
gnikiem URSUS C-325, 
silnik S-320: Ślanda Lu-
dwik z Grodziska Dol-
nego

• Młocarnia tzw. „Śmie-
ciarka”: Rydzik Broni-
sław z Grodziska No-
wego

• Kombajn „CLAAS”: 
Szpila Kazimierz z Gro-
dziska Górnego

• Kombajn „BIZON”: Ma-
tuszek Janusz z Grodzi-
ska Górnego

• Kombajn „CLAAS”: Kul-
pa Ryszard z Wólki 
Grodziskiej

• Powóz: Konieczny Wie-
sław z Gniewczyny Łań-
cuckiej

• Bryczka – Wasążek, 
młocarnia i prasa: Józef 
Wnęk z Grodziska Gór-
nego

• Wóz „żelaźniak” z dra-
binami: Kuras Józef z 
Grodziska Górnego

• Wóz na gumowych ko-
łach z legami: Dąbek 
Krzysztof sołtys z Wól-
ki Grodziskiej

• Przyczepka z ciągni-
kiem: Paweł Siwiec z 
Grodziska Dolnego

• Ciągnik C – 330 z łado-
waczem: Danak Leszek 
z Grodziska Dolnego

• Przyczepka z ciągni-
kiem: Miś Stanisław z 
Chałupek Dębniańskich

• Dwie przyczepy z cią-
gnikiem: Grzegorz Ma-
tuszek z Grodziska Gór-
nego

• Wózki do robienia sznu-
rów: Czerwonka Józef z 
Grodziska Górnego.

Ponadto, na płycie stadionu 
zawitały samochody, te naj-
starsze, które jako pierwsze 

pojawiły się na terenie gmi-
ny Grodzisko Dolne, a więc:
• Fiat 126, którego wła-

ścicielem jest p. Stani-
sław Pytel z Grodziska 
Dolnego

• Fiata 125p wystawił p. 
Klin Jan z Grodziska 
Dolnego

• Syrenkę, która za swo-
jej świetności odwiedzi-
ła wiele gospodarstw 
rolnych zaprezentował 
p. Gdański Robert z 
Grodziska Dolnego

• Samochód Warszawa, 
którego właścicielem 
jest p. Andrzej Leja z 
Laszczyn.

Wystawa zrobiła duże       
wrażenie, a niektóre sprzęty 
z pewnością wielu z nas wi-
działo po raz pierwszy.
Tegoroczne dożynki w Gro-
dzisku miały dwojaki cha-
rakter. Święto rolników po-
łączono z Powiatowym Spo-
tkaniem ze Sztuką Ludową. 
Nieopodal sceny znajdowały 
się stoiska wystawiennicze 
rękodzieła ludowego. Zapro-
szeni twórcy ludowi prezen-
towali swoje prace w wielu 
dziedzinach. Można było zo-
baczyć i nabyć dawne drew-
niane, malowane zabaw-
ki, wyroby z bibuły i krepiny, 
wykonaną ręcznie z różnych 
materiałów biżuterię oraz 
piękne hafty krzyżykowe.

MH
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13 drużyn, w tym 5 kobie-
cych wzięło udział w Gmin-
nych Zawodach Sportowo 
– Pożarniczych, jakie od-
były się 23 sierpnia br. na    
stadionie LKS Grodzisz-
czanka. 

W tym roku po raz pierwszy 
zawody przeprowadzono w 
3 konkurencjach: ćwiczenie 
bojowe, sztafeta pożarnicza 
7x50 z przeszkodami i musz-
tra, która nie była wliczana 
do końcowej klasyfikacji. Nad 
prawidłowym przebiegiem za-
wodów czuwała komisja sę-
dziowska z Komendy Powia-
towej PSP w Leżajsku. Sę-
dzią głównym zawodów był 

mł. bryg. Zenon Kuca.
Triumfatorami zawodów zo-
stało bezapelacyjnie OSP 
Grodzisko Dolne Miasto, za-
równo wśród drużyn kobie-
cych, jak i męskich. W grupie 
A (męskiej) na podium znaleź-
li się jeszcze druhowie z OSP 
Laszczyny, którzy powtórzyli 
wynik z zeszłego roku i zajęli 
miejsce 2. Na 3 miejscu skla-
syfikowano OSP Zmysłówka, 
która z roku na rok osiąga co-
raz lepsze wyniki. Z kolei w 
grupie C (kobiecej) miejsce 2 
zajęła OSP Wólka Grodziska, 
a obrończynie tytułu, Mistrzy-
nie Polski z OSP Grodzisko 
Dolne uzyskały świetny czas 
dający pierwsze miejsce. Nie-
stety przez pomylone ozna-
czenia uzyskały 90 punktów 
karnych, przez co ostatecznie 

zajęły 3 miejsce.
W późniejszej próbie, która 
miała na celu przetestowa-
nie i zaprezentowanie nowe-
go sprzętu, na którym „Złotka” 
będą po raz trzeci bronić tytu-
łu Mistrza Polski w dniach 4-6 
września w Polanicy Zdroju, 
uzyskały lepszy czas, co do-
brze wróży na przyszłość.
W zawodach wystartowały 
również 3 drużyny poza kon-
kurencją, ponieważ w skła-
dzie tych drużyn znalazły się 
osoby poniżej 16 lat. Były to 
kobiece zastępy z OSP Gro-
dzisko Dolne i OSP Grodzi-
sko Nowe oraz męski za-
stęp z OSP Grodzisko Dolne. 
Przyszłe następczynie – jak 
się mówi o Młodzieżowej Dru-
żynie Pożarniczej z Grodzi-
ska Dolnego uzyskały świet-

ny czas, dający im drugie 
miejsce. Z kolei drużyna mę-
ska ukończyła zawody z cza-
sem dającym im miejsce 3. 
Uzyskane wyniki nie są przy-
padkowe. Trenowaniem mło-
dzieżowych drużyn zajmu-
je się trener „Złotek” p. Józef 
Serafin. Widać, że doświad-
czenie trenera przekłada się 
na realnie osiągane rezultaty.
Podczas tegorocznych zawo-
dów nie obyło się bez wpadek 
takich jak chociażby zamiana 
oznaczeń, spadnięcie z rów-
noważni czy urwany pasek w 
kasku minutę przed startem. 
Jednak wszystkie drużyny 
zarówno te wygrane i te prze-
grane świetnie się bawiły.
Na sam koniec zawodów, ze 
swoim samochodem bojo-
wym zaprezentowali się już 
tradycyjnie mali strażacy z 
OSP Grodzisko Górne. 

NK

W TYM ROKU „RZĄDZI” 
OSP MIASTO
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W miesiącu sierpniu na 
zbiorniku wodnym „Czy-
ste”, odbyła się pierwsza 
próba nowego sprzętu, 
jaki trafił do jednostki OSP 
w Grodzisku Górnym.

6-osobowa łódź aluminio-
wa, płaskodenna z silni-
kiem YAMAHA F25DMSH, 
posłuży do ratowania i po-
szukiwania osób poszko-
dowanych na wodzie.      

Zakup sfinansowano ze 
środków Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśni-
czego. Całkowity koszt to 
33.450 zł. 
OSP z Grodziska Górnego 
jest jedyną w naszej gminie 
jednostką, która specjalizu-
ję się w ratownictwie wod-
nym.

RP

PRZYGOTOWANI DO 
RATOWANIA ŻYCIA
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Od maja na terenie gmi-
ny rozpoczęły działalność 
Wiejskie Kluby Seniora. W 
określonych dniach i go-
dzinach seniorzy spotyka-
ją się na różnorakich za-
jęciach i w miłej atmosfe-
rze, razem spędzają czas. 
Takie spotkanie - na szer-
szą skalę, miało miejsce w  
Grodzisku Dolnym. 

Lipcowym popołudniem, nad 
zalewem „Czyste” odbył się 
piknik zapoznawczy wszyst-
kich klubowiczów. Były pie-
czone kiełbaski z ogniska, 
śpiewy i rozmowy. Na spo-
tkanie przybyła ochoczo 
grupa ok. 70 seniorów. Do-
pisywała nie tylko pogoda, 
ale i dobry humor, który nie 
opuszczał nikogo.
Misją działających w ra-
mach Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Klubów Seniora jest 
stworzenie nowej oferty dla 
ludzi starszych, którzy mimo 

swojego wieku i postrzega-
nia ich przez młodych są co-
raz bardziej aktywni i chcą 
się spotykać ze swoimi ró-
wieśnikami i razem spędzać 
czas. Stąd też w najbliższym 
czasie podjętych zostanie 
szereg działań w zakresie 
różnych wydarzeń i projek-
tów, których beneficjentami 
będą właśnie seniorzy – wy-
licza wójt Jacek Chmura.
Organizatorzy zapewni-
li swoim gościom transport 

oraz zadbali o atmosferę. 
Była i pouczająca lekcja o 
bezpieczeństwie, zachowa-
niu na drodze i cenne wska-
zówki uczulające senio-
rów, by nie dali się nabierać 
powszechnie grasującym 
oszustom, żerującym na na-
iwności osób starszych. Pre-
lekcję wygłosił asp. Krzysz-
tof Ficek, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji z 
Leżajska. Na zakończenie  
zaopatrzono seniorów w od-

blaski. 
Było to pierwsze... i pewnie 
nie ostatnie plenerowe spo-
tkanie seniorów zrzeszo-
nych w Wiejskich Klubach 
Seniora. Organizatorzy ser-
decznie dziękują sponsorom:
• Usługi Transportowe, 

Jan Rynasiewicz
• Bar Żusto, Grzegorz 

Zygmunt

MH

INTEGRACJA SENIORÓW NAD ZALEWEM

Uroczystość 50-lecia             
kapłaństwa księdza Anto-
niego Pawula parafianie z 
Grodziska przeżywali 21 
czerwca. Jednak podsu-
mowaniem Jubileuszu była  
wspólna pielgrzymka szla-
kami pracy duszpasterskiej 
ks. Antoniego po wszyst-
kich parafiach od święceń 
w 1965 roku do 1991 roku, 
kiedy to objął naszą grodzi-
ską parafię.

Pielgrzymowanie rozpoczę-
liśmy 18 lipca uczestnicząc 
we mszy św. o godz. 6.30 w 
naszej Grodziskiej świątyni, 
którą celebrowało kilku ka-
płanów wraz z księdzem Ju-
bilatem i jego bratem ojcem 
Edwardem z Kalwarii Ze-
brzydowskiej, który pielgrzy-
mował razem z nami.
Pierwszą placówką dusz-

pasterską, w której rozpo-
czął swoją służbę Bogu i lu-
dziom była Rudna Wielka. 
Tutaj nasz ksiądz pracował 
4 lata jako wikariusz. Kościół 
ten jest pw. św. Teresy od 
dzieciątka Jezus. O jego hi-
storii opowiedziała nam sio-
stra służebnica starowiejska 
z ochronki przy parafii.
Kolejno na trasie naszego 
pielgrzymowania była Pa-
rafia św. Józefa w Rzeszo-
wie na Staromieściu, para-
fia duża. Ksiądz kanonik pra-
cował tu 7 lat jako katecheta. 
Bardzo mile wspominał pra-
cę dla dobra dzieci i młodzie-
ży.
Następnie udaliśmy się do 
Ustrzyk Dolnych, parafii 
NMP Królowej Polski, gdzie 
służył Bogu i ludziom przez 
2 lata. W pobliżu zwiedzili-
śmy miejscowość Łodyna, tu 

do 1950r. była cerkiew gre-
ko-katolicka pw. św. Micha-
ła Archanioła. Po opuszcze-
niu przez greko-katolików 
służyła jako składnica wę-
gla drzewnego. Po odzyska-
niu i remoncie, właśnie przez 
naszego księdza Antoniego, 
została przekazana władzom 
kościoła rzymsko-katolickie-
go. Patronuje tu św. Antoni. 
Następnie obejrzeliśmy Ko-
ściół pw. św. Mikołaja Bisku-
pa w Pruchniku, gdzie ksiądz 
Antoni pracował jako wika-
riusz. Motto zamieszczone 
na obrazku prymicyjnym - 
„Wiem Komu zawierzyłem…” 
prowadziło go w dalsze życie 
kapłańskie.
Kolejno udaliśmy się do Wę-
gierki, gdzie objął funkcję pro-
boszcza Dekanatu Pruchnic-
kiego. Tu zobaczyliśmy dwa 
kościoły wybudowane przez 
księdza Antoniego. W Wę-
gierce znajduje się kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela. Bu-
dowę rozpoczęto w 1984r., a 
poświecenia dokonał w 1986 

ks. bp. Bolesław Taborski. 
Kolejno w Woli Węgierskiej 
obejrzeliśmy Kościół filialny 
pw. Miłosierdzia Bożego, bu-
dowę rozpoczęto w 1982r., a 
poświęcenia dokonał ks. bp 
Ignacy Tokarczuk w 1986r. 
W tych kościołach pracował 
12 lat. Miał tam okazję spo-
tkać się ze starszymi parafia-
nami, przypomnieć wspólne 
życie i pracę. To już historia, 
ale prawdziwa i radosna. 
Złoty Jubilat ks. Antoni Pa-
wul na swojej drodze kapłań-
skiej gorliwie służył Bogu i lu-
dziom, wiernie wypełniając 
swe powołanie. To było nam 
dane zobaczyć i przeżyć ra-
zem, na szlaku pielgrzymki.
Wszelkiej pomyślności w ży-
ciu i dalszej pracy duszpa-
sterskiej, życzliwości i wspar-
cia od otoczenia. Abyś swo-
im doświadczeniem księżę 
Jubilacie służył kapłanom i 
wiernym jak najdłużej - życzą 
uczestnicy pielgrzymki. 

Czesława

NASZE 
PIELGRZYMOWANIE
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Zdrowie, dobra kondycja 
fizyczna i równowaga psy-
chiczna są nam niezbędne 
do dobrego samopoczu-
cia. Idealnym sposobem 
na zaspokojenie tych naj-
ważniejszych dla nas po-
trzeb jest trening nordic 
walking.

Aby uzyskać pozytywne 
efekty treningów nordic wal-
king, trzeba stosować pra-
widłową  technikę marszu z 
kijami. W piątek 31 lipca br. 
odbyło się  szkolenie –„upra-
wianie nordic walking a zdro-
wie człowieka” w ramach 
projektu p.n. „Nordic Wal-
king” dofinansowanego ze 
środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich  realizo-
wanego przez Stowarzysze-
nie Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne. Szkolenie prowadzi-
ła pani Anna Łyczko –  pro-

fesjonalna trenerka Polskiej 
Federacji Nordic Walking. 
Zwykły, nawet intensywny 
marsz, to trening mięśni nóg 
i w niewielkim stopniu mię-
śni brzucha i pleców. Biorąc 
do rąk kije, możemy dodat-
kowo zaangażować mięśnie 
górnej połowy ciała, rozluź-
nić mięśnie grzbietu, urucho-
mić mięśnie pleców i brzu-

cha, a przede wszystkim od-
ciążyć kręgosłup i stawy koń-
czyn dolnych. Uczestniczki 
były zachwycone.
Zachęcamy do udziału w 
spacerach, a nordic walking 
to świetny sposób na popra-
wę swojej kondycji.

Maria Rydzik

NORDIC WALKING A ZDROWIE 
CZŁOWIEKA

W dniach 17.07.2015 i 
24.07.2015r. w ramach 
szkolenia i warsztatów od-
były się spotkania uczest-
niczek projektu p.n. „Nor-
dic Walking” dofinanso-
wanego ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywatel-
skich z dietetykiem.

Szkolenie i warsztaty z za-
sad zdrowego żywienia pro-
wadziła pani mgr inż. Edy-
ta Sołek prowadząca Porad-
nię Dietetyczną  pod nazwą 
„Dieta od kuchni”. 
Pani dietetyk omawiała za-
gadnienia związane z po-
trzebami żywieniowymi na-

szego organizmu oraz naj-
częstrze przyczyny powodu-
jące powstawanie nadmier-
nych kilogramów. Opowie-
działa również o żywienio-
wych mitach i paranojach. 
Proponowana tematyka  
warsztatów zachęciła panie 
do czynnego udziału w za-
jęciach. Panie chętnie za-
dawały pytania oraz dzieli-
ły się swoimi doświadcze-
niami związanymi z nawyka-
mi żywieniowymi. Na warsz-

tatach uczestniczki projek-
tu wspólnie z panią  Edytą 
przygotowywały zdrowe po-
siłki. Były to pasty kanapko-
we, sałatki i desery. Każda z 
uczestniczek otrzymała ze-
staw materiałów, które uła-
twią im wprowadzenie pra-
widłowych zasad żywienia 
do swojego jadłospisu, co 
wpłynie pozytywnie na ich 
zdrowie i samopoczucie.

Maria Rydzik

„DIETA OD KUCHNI”
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19 lipca br. Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Zmy-
słówki zorganizowała Pik-
nik Strażacki.

Rozpoczęcie nastąpiło ok. 
godziny 17 pokazem ratow-
nictwa technicznego i me-
dycznego, w którym swoje 
umiejętności oraz sprzęt za-
demonstrowali druhowie ze 
Zmysłówki, jak i zaprzyjaź-
nionej OSP Grodzisko Dol-
ne. Pokaz polegał na uga-
szeniu, rozcięciu i wydosta-

niu z wraku dwóch poszko-
dowanych. Gaśnice przeka-
zał producent- firma KIDDE 
z Ropczyc, a wrak użyczyła 
Impresja z Przeworska.
Następnie do akcji ruszyli 
najmłodsi, których zadaniem 
była budowa dwóch linii ga-
śniczych, podanie wody z 
mini pojazdu i ugaszenie sy-
mulowanego pożaru. Po ak-
cji zakończonej powodze-
niem, pozostałe dzieci pró-
bowały swoich sił, zakłada-
jąc hełmy NOMEX-y i doga-

szając „zgliszcza”.
Kolejnym punktem pikni-
ku był konkurs wiedzy o po-
żarnictwie, w którym udział 

wzięło ok. dwadzieściorga 
naszych milusińskich. Emo-
cji nie zabrakło do ostat-
niego pytania, a różnice w 
punktacji były minimalne. 
Zwyciężyła Karolina Czaja 
ze Zmysłówki, ale nagrody 
otrzymali wszyscy uczestni-
cy. Były również gadżety dla 
dzieci nie biorących udzia-
łu w konkursie, które prze-
kazała Gmina Grodzisko 
Dolne, PBS Bank Leżajski, 
WSK „PZL- Rzeszów” S.A. 
oraz Greinplast Krasne. Nikt 
nie wyszedł z pustymi ręko-
ma, a zabawa była przed-
nia. Wieczorem odbyła się 
potańcówka, która trwała do 
po północy tylko dlatego, że 
ulewa przyspieszyła zakoń-
czenie biesiady.

Dominik Bartnik

PIKNIK 
POD SKRZYDŁAMI OSP

Wychowankowie Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wycho-
wawczego w Laszczynach 
wzięli udział w konkursie 
plastycznym pt. „Poczuj 
radość tworzenia”, orga-
nizowanym przez Niepu-
bliczny Ośrodek Rewalida-
cyjno – Wychowawczy Ca-
ritas z Wysokiej.

Konkurs miał na celu ujęcie 
samego aktu tworzenia oraz 
przedstawienie możliwości 
twórców. Do każdej z prac 
dołączono zdjęcia pokazują-
ce jej tworzenie oraz krótką 

charakterystykę wychowan-
ka. W trakcie poszukiwania 
laureatów konkursu komisja 
kierowała się możliwościami 
i ograniczeniami rozwojowy-
mi artystów.
Ośrodek reprezentowało 
pięcioro wychowanków, spo-
śród których komisja konkur-
sowa wyłoniła Kamila, jako 
jednego z dwóch laureatów, 
a Przemysław otrzymał wy-
różnienie. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upomin-
ki.

ORW

POCZUJ RADOŚĆ 
TWORZENIA
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„Radosne i bezpiecz-
ne lato”. Pod takim ha-
słem mieszkańcy Chału-
pek Dębniańskich i Gro-
dziska Nowego rozpoczę-
li niedzielny piknik rodzin-
ny. Spotkanie miało po-
dwójny charakter. W dniu 
21 czerwca obchodzo-
no pierwszy dzień lata, o 
którym uczestnicy pikni-
ku również nie zapomnie-
li. Było wesoło i bardzo ro-
dzinnie. Bawili się młodsi i 
starsi.

A wszystko za sprawą są-
siadujących ze sobą wiosek, 
lokalnych liderów i człon-
ków Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Chałupki Dębniań-
skie i Grodzisko Nowe, które 
to w drodze konkursu otrzy-
mało z Gminy Leżajsk dofi-
nansowanie w kwocie 4 tys. 
zł i zorganizowało dla swo-
ich mieszkańców sportowo-
rekreacyjny piknik. Na tych, 
którzy przybyli na plac przy 
Ośrodku Kultury w Chałup-
kach Dębniańskich, czekało 
wiele atrakcji muzycznych, 
sportowych oraz moc za-
baw dla najmłodszych. Bez 
względu na zajęte miejsca 
w konkursach, każde dziec-
ko wyszło z pikniku z nagro-
dą. Nie zabrakło też czegoś 
„na ząb”.
Ze sceny dobiegały wiersze 
i piosenki w wykonaniu dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej z 
Chałupek Dębniańskich. Był 
też blok taneczny. W koloro-
wych strojach dzieci wyko-
nały kilka układów tanecz-
nych. Z gitarowymi brzmie-
niami zaprezentował się ze-
spół wokalno – instrumen-
talny „CANTA RHEI”. Śmie-
chem bawiła zgromadzo-
ną publiczność „Hanka Bie-
licka” oraz zespół teatral-
ny „Złota Zorza”. Na ludo-
wą nutę przygrywał i śpie-
wał zespół śpiewaczy „Cha-
łupczanie”. Włączając w za-

bawy zgromadzonych na wi-
downi rodziców i dziadków, 
przeprowadzono dla nich 
„specjalne” konkursy.
Jako że przed nami waka-
cje, nie obyło się bez poga-
danek o bezpieczeństwie i 
zachowania podczas waka-
cji. Ratownicy medyczni ze 
Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego w Leżajsku omó-
wili jak udzielać pierwszej 
pomocy. Można było po-
dejść i poćwiczyć na fanto-
mie. Z kolei funkcjonariusze 
policji udostępnili swój ra-
diowóz. Każdy chętny mógł 
zrobić sobie zdjęcie i przy-
mierzyć policyjną kamizelkę, 
czy kominiarkę. Spora kolej-
ka ustawiła się też przy ro-
werowym torze przeszkód, 
który przywieźli ze sobą 
przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Rzeszowie. Po-
konanie toru z przeszkoda-
mi było dla niektórych nie 
lada wyzwaniem.
Resztę niedzielnego popo-
łudnia zdominowały gry i za-
bawy, które z wielkim po-
święceniem prowadził m.in. 
ks. Proboszcz Jan Szczepa-
niak. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć malowania twa-
rzy, kuli wodnych, zjeżdżal-
ni, cukrowej waty, kiełbasek 
z grilla i słodkich ciast.
Na pikniku obecni byli tak-
że zaproszeni przez organi-
zatorów goście, m.in. Wójt 
Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Leżajsk Ka-
zimierz Krawiec, Dyrektor 
ARiMR Oddział w Rzeszo-
wie Marek Ordyczyński, Kie-
rownik KRUS w Leżajsku 
Piotr Tokarz, Ks. Proboszcz 
Jan Szczepaniak, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w    
Chałupkach Dębn. Lucyna 
Ładak.
Organizując piknik bazowa-
no na instytucjach i organi-
zacjach udzielających się 

w naszych wioskach, dlate-
go całą część artystyczną 
przygotował Ośrodek Kultu-
ry i szkoła. Członkowie sto-
warzyszenia zajęli się ga-
stronomią, a strażacy pilno-
wali porządku. Dzięki wspól-
nym działaniom udało się 
zorganizować i przeprowa-
dzić piknik integrujący są-
siadujące ze sobą wioski. A 
widać, że mieszkańcy takiej 
integracji potrzebują, co bar-
dzo cieszy.

MH

PIKNIKIEM POWITALI 
LATO
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W dniu 22 czerwca uczest-
nicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Laszczynach Filia w Zmy-
słówce wzięli udział w gali 
finałowej I konkursu filmo-
wego w Dzikowcu. 

Organizatorem wydarzenia 
był ŚDS w Spiach, a głów-
nym celem była popularyza-
cja idei integracji osób nie-

pełnosprawnych poprzez 
promowanie i nagradza-
nie twórczości osób niepeł-
nosprawnych, prezentowa-
nie działalności środowisko-
wych domów samopomocy 
oraz zachęcanie uczestni-
ków ŚDS do rozwijania zain-
teresowań filmem.
W „zmaganiach” na krótką 
autoprezentację placówki 
realizującą temat filmu „Mój 

drugi dom”, wystartowało 
20 Podkarpackich Środowi-
skowych Domów Samopo-
mocy, z czego na uroczy-
stą galę zostali zaprosze-
ni laureaci  sześciu najlepiej 
ocenionych projektów filmo-
wych. Uczestnikom naszej 
placówki w składzie: Kamil 
Wojnar, Elżbieta Lizak, To-
masz Markocki, Paweł Szal 
i Beata Napora realizującym 

film zostały wręczone dyplo-
my oraz nagrody za osiągni-
cie I wyróżnienia.
Filmowym projekcjom towa-
rzyszyły kulinarne przysma-
ki, ciepłe napoje, a przede 
wszystkim dobra atmosfera.
Zachęcamy do obejrze-
nia konkursowego filmu           
który znajduje się na stronie 
ośrodka pod adresem www.
sdspodlesie.pl w sekcji Fil-
my.

Leszek Duda

ŚDS WYRÓŻNIONY W KONKURSIE 
„MÓJ DRUGI DOM”

- AKTUALNOŚCI - 

Dnia 25 czerwca 2015r. od-
był się XII Festiwal Tańca 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy w Sienia-
wie zorganizowany w Sali 
Widowiskowej Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji 
„Sokół”.

W imprezie wzięło udział kil-
kanaście Środowiskowych 
Domów Samopomocy z ca-
łego województwa podkar-

packiego. Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Lasz-
czynach wraz z Filią w Zmy-
słówce również uczestniczył 
w tym wspaniałym wydarze-
niu. Nasi podopieczni zapre-
zentowali taniec disco oraz 
taniec cygański. Wymaga-
ło to od nich wiele odwagi i 
ciężkiej pracy by wystąpić 
na scenie przed publiczno-
ścią. Długie i rzetelne przy-
gotowania do festiwalu zo-

stały im nagrodzone gromki-
mi brawami oraz symbolicz-
nymi upominkami. Wspania-
łe stroje uczestników nada-
wały imprezie znakomitości 
i dostojności.  
Każdy występ poruszał całą 
publiczność, która śpiewając 
i klaszcząc dodawała odwa-
gi tancerzom. Nie zabrakło 
letnich hitów do których uło-
żono fantastyczne układy ta-
neczne. Wśród tańców zna-

lazły się: walc, polonez, ta-
niec szkocki i wiele innych. 
Głównym celem tego festi-
walu było ugruntowanie do-
tychczas prowadzonej pracy 
z osobami niepełnosprawny-
mi, wykorzystującej taniec w 
rehabilitacji i aktywizacji spo-
łecznej osób niepełnospraw-
nych, ich pełniejszej integra-
cji społecznej, wzmacnianiu 
cech samodzielności, po-
kazanie szerszej publiczno-
ści swoich emocji za pomo-
cą tańca, poprawa samopo-
czucia i oderwanie się choć 
na chwilę od codziennego 
życia. 
Wyrażamy uznanie dla ze-
społów biorących udział w 
festiwalu. Jesteśmy pełni 
podziwu za ukazany wysoki 
poziom układów choreogra-
ficznych, jak również dzię-
kujemy organizatorom za 
wspaniałe przygotowanie i 
przeprowadzenie festiwalu.

Marta Wojnarska

„TAŃCZ - NIE ŻAŁUJ PODŁOGI...”
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Nowe lampy uliczne za-
montowano przy drodze 
gminnej „Na Góry” w Gro-
dzisku Górnym.

Pierwsza akcja wymiany 
lamp miała miejsce w 2010 
roku. Wówczas wymienio-
no lampy za kwotę ponad 
36 tys. zł. W roku bieżą-
cym gmina ogłosiła kolejny    
przetarg.
Wykonawcą II etapu budowy 
oświetlenia ulicznego była 
firma EL-JOZ Rafała Józef-
ko z Giedlarowej. Wartość 
zamówienia to 45 tys. zł. W 
zakres rzeczowy zadania 

wchodziło wykonanie mon-
tażu 14 lamp ulicznych wraz 
ze słupami, osprzętem i ste-
rowaniem.
Tym sposobem została za-
kończona budowa oświetle-
nia ulicznego przy tej dro-
dze i mieszkańcy mogą bez-
piecznie korzystać z drogi 
w godzinach późnowieczor-
nych. 
W planie na ten rok, przewi-
dziano także uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego przy 
drogach gminnych w miej-
scowościach Laszczyny i 
Zmysłówka.

AT

WIĘCEJ ŚWIATŁA 
PRZY DRODZE          
„NA GÓRY”

W połowie lipca br. PGK 
Sp. z o.o. w Grodzisku Dol-
nym zakończyło rozbiór-
kę skrzydła budynku sta-
rej szkoły w Wólce Grodzi-
skiej. Rozbiórka ta związa-
na jest z inwestycją prowa-
dzoną przez gminę Grodzi-
sko Dolne mającą na celu 
budowę przepustu ruro-
wego typu TUBISIDER na 
potoku „Leszczynka” wraz 
z drogą dojazdową do dro-
gi tzw. Szkolnej i budynku 
nowej szkoły. 

Nowa trasa zaprojektowa-
na została na odcinku od 
drogi powiatowej nr 1266R 
Biedaczów- Grodzisko Gór-
ne do istniejącej drogi gmin-
nej. W rejonie skrzyżowa-
nia z drogą powiatową tra-
sa przekracza potok „Lesz-
czynka”. Zakres inwestycji 
obejmuje m.in. budowę no-
wej nawierzchni asfaltowej o 

dł. 187 metrów i szer. 5 me-
trów. Po prawej stronie dro-
gi zostanie ułożony chodnik 
o dł. 64mb oraz kanalizacja 
deszczowa. Droga zostanie 
odpowiednio oznakowana. 
Na przepuście zamontowa-
ne zostaną bariery ochron-
ne, a w jego obrębie umoc-
niona zostanie skarpa i dno 
potoku. 
Łączny koszt zadania wy-
nosi 340 tys. zł, a termin za-
kończenia inwestycji przewi-
dziano na dzień 31.10.2015r. 
Inwestycja ta zostanie sfi-
nansowana w wysokości 
50% wartości ofertowej za-
dania z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – II Etap – Bez-
pieczeństwo – Dostępność-
Rozwój. Pozostałe 50 % zo-
stanie uzupełnione z budże-
tu gminy.

AT

DO SZKOŁY NOWĄ 
DROGĄ

W sierpniu oddano do 
użytku przebudowany od-
cinek drogi tzw. „Na Maja” 
w Grodzisku Dolnym.

Przebudowa ponad 1,3 km 
odcinka drogi powiatowej nr 
1268R Kopanie Żołyńskie - 
Grodzisko Dolne kosztowa-
ła prawie 545 tys. zł. 
Na całym odcinku położo-
no nowy asfalt, odmulono 
rowy, wykonano przepusty 
pod zjazdami i obustronnie 
umocniono pobocza. 
Inwestycja współfinanso-

wana została z trzech źró-
deł. Budżet wojewody do-
finansował zadanie kwotą 
410 tys. zł., 20 tys. zł dołoży-
ła gmina Grodzisko Dolne, a 
pozostałą część, 115 tys. zł 
Powiat Leżajski. Droga tzw. 
„Na Maja” od kilku lat sukce-
sywnie jest modernizowana 
i przebudowywana. Do za-
kończenia całego odcinka 
drogi postało jeszcze ponad 
1,2 km w kierunku lasu.

AT

NOWY ASFALT NA 
DRODZE „NA MAJA”



28 Gazeta z Grodziska i okolic 7-8/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Jest prawdopodobne, że 
w niedalekiej przyszłości 
Gminę Grodzisko Dolne 
nazywać się będzie „Kra-
iną jesiotra” lub „Krainą 
kawioru”. Wszystko to za 
sprawą czystego środowi-
ska, bardzo dobrej jakości 
wody oraz przedsiębior-
ców, którzy widzą możli-
wość zrealizowania tu no-
woczesnej inwestycji z za-
kresu chowu i hodowli je-
siotra. Przedsięwzięcie to 
jest niezwykle interesują-
ce, gdyż nie jest uciążli-
we dla środowiska a two-
rzy miejsca pracy i sprzy-
ja rozwojowi gospodarcze-
mu gminy.

Informacje o planowanym 
przedsięwzięciu przedsta-
wione zostały na spotkaniu, 
które odbyło się 31 lipca br. 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym. Obok zain-
teresowanych przedsiębior-
ców w spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Gminy Gro-
dzisko Dolne, Powiatu Leżaj-
skiego, Agencji Modernizacji 
i Restrukturyzacji Rolnictwa 
oraz Powiatowego Inspekto-
ra Weterynarii w Leżajsku.
Problematykę chowu i ho-
dowli jesiotra w systemie 
zamkniętego obiegu wody, 
a także jego przetwórstwa 
przybliżył pan profesor Ry-
szard Kolman, niekwestio-
nowany autorytet naukowy w 
tym zakresie, reprezentujący 
Instytut Rybactwa Śródlądo-
wego w Olsztynie. Pan pro-
fesor stwierdził, iż obecnie 
akwakultura (chów, hodowla, 
a także przetwórstwo organi-
zmów wodnych) jak najbar-
dziej może, a wręcz powin-
na być realizowana w sys-
temie zamkniętego obiegu 
wody zapewniającym odpo-
wiednią recyrkulację. I tak w 
odniesieniu do jesiotra pod-
stawowym elementem za-
pewniającym przeprowadze-

nie właściwego, pełnego pro-
gramu hodowlanego, będzie 
specjalnie wyposażona hala, 
w której znajdą się    m. in. 
baseny do hodowli ryb to-
warowych. Finalny produkt 
tak rozumianej hodowli sta-
nowi „czarne złoto”, czyli ka-
wior pochodzący z określo-
nych gatunków jesiotra. Pan 
profesor wyraźnie wskazał, 
iż zaproponowana przez nie-
go technologia zdecydowa-
nie nastawiona jest na przy-
życiowe pozyskiwanie ikry, 
czyli niewiążące się z zabi-
janiem samic. Taki kawior, 
podobnie zresztą jak mięso 
ryb jesiotrowatych, odznacza 
się wysokimi walorami diete-
tycznymi i smakowymi. Dzię-
ki uprzejmości pana profeso-
ra uczestnicy spotkania mie-
li możliwość degustacji złote-
go kawioru.
W swoim interesującym wy-
kładzie pan profesor poruszył 
również zagadnienia związa-
ne z historią gatunku, zagro-
żeniami i planami restytucji. 
Tradycyjna produkcja jedne-
go z najcenniejszych artyku-
łów spożywczych i związa-
na z nią często rabunkowa 

eksploatacja naturalnych po-
pulacji ryb jesiotrowatych w 
ostatnich dziesięcioleciach 
XX wieku, spowodowały, że 
największe „zagłębia” jesio-
trowe - Morze Kaspijskie i 
Azowskie - traciły swoje zna-
czenie, a rybom zaczęło za-
grażać wyginięcie. Nadzieję 
na poprawę ich statusu moż-
na wiązać z hodowlą stad sa-
miczych, przeznaczonych na 
przyżyciowe pobieranie ikry 
konsumpcyjnej, a to może 
spowodować zahamowanie 
katastrofalnego spadku ich li-
czebności, przez co zostaną 
uratowane dla następnych 
pokoleń.
Animatorami spotkania byli 
przedsiębiorcy z Nysy, którzy 
pragną zrealizować w opar-
ciu o technologię pana pro-
fesora opisaną wyżej inwe-
stycję. W skład zamierze-
nia inwestycyjnego wchodzi-
łyby następujące elementy: 
hala chowu, hodowli, a także 
przetwórstwa jesiotra, znaj-
dujące się na zewnątrz sta-
wy, służące do regeneracji 
samic po przyżyciowym zło-
żeniu ikry, wykonanie uję-
cia głębinowego, służące-
go do napełniania basenów 
a także laguna hydroponicz-
na. Podkreślono szereg zalet 
takiego rozwiązania: dzięki 

mechanicznemu i biologicz-
nemu systemowi służące-
mu do usuwania zawiesiny i 
amoniaku, a także starannie 
wyselekcjonowanym gatun-
kom roślin, znajdującym się 
w lagunie hydroponicznej, 
nie będzie następował zrzut 
ścieków technologicznych 
do wody lub ziemi. Zastoso-
wanie paneli fotowoltaicz-
nych do ogrzewania hali po-
zostaje w pełnej harmonii z 
najnowszymi trendami ener-
gii odnawialnej. Inwestycja 
przyniesie korzyści dla spo-
łeczności lokalnej. Powsta-
ną nowe miejsca pracy (łącz-
nie w chowie, hodowli i prze-
twórstwie co najmniej 15), a 
przy tym stopień uciążliwości 
dla istniejącej zabudowy we 
wszelkich możliwych aspek-
tach będzie praktycznie nie-
odczuwalny.
W toku przeprowadzonej 
dyskusji, zgromadzeni wy-
razili duże zainteresowanie i 
przychylność dla tak ambit-
nej inicjatywy. Dzięki wspól-
nemu wysiłkowi hasło: „Gro-
dzisko Dolne – Kraina Jesio-
tra”, wpisujące się w program 
tzw. „Zielonej Gminy” już 
wkrótce może przybrać real-
ne kształty.

Grzegorz Potaczała

GRODZISKO DOLNE - 
KRAINA JESIOTRA?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 
SZLACHETNEJ PACZKI

Jeżeli chcesz:
- Zyskać radość niesienia pomocy
- Wziąć udział w szkoleniach
- Poznać ciekawych ludzi
- Zmienić sytuację swojej okolicy

Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI 
w Leżajsku i okolicach

Jak się zgłosić?
I. Wejdź na stronę: www.superw.pl
II. Znajdź na mapie Leżajsk - rejon Paczki
III. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na za-
proszenie do udziału w rekrutacji

W razie pytań skontaktuj się ze mną:
Marta Jasic

Lider Rejonu Leżajsk
Projekt SZLACHETNA PACZKA

Tel. 886 245 210

Wyrazy najgłębszego 
i szczerego współczucia

MARIUSZOWI MIŚ
Radnemu Rady Gminy Grodzisko Dolne

z powodu śmierci MAMY  

składają

Wójt i Rada Gminy
w Grodzisku Dolnym



29Gazeta z Grodziska i okolic 7-8/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym informuje rodzi-
ców o możliwości ubiega-
nia się o dożywianie dzieci 
w szkołach od 2 września 
2015r. Prosi się rodziców 
o jak najszybsze składanie 
wniosków w  sierpniu, aby 
dzieci mogły skorzystać z 
dożywiania od 2 września 
2015r. 

Dochód na jednego człon-
ka rodziny nie może przekra-
czać miesięcznie 150 % kry-
terium dochodowego obo-
wiązującego w pomocy spo-
łecznej tj.  684,00 zł. Wnioski 
należy składać w GOPS, tel. 
17 24 29 134
Dokumenty wymagane od 
osób ubiegających się o 
udzielenie pomocy:
• podanie do ośrodka po-

mocy społecznej o przy-
znanie dożywiania,

• dokładne dane osobowe 
wszystkich członków ro-
dziny (PESEL, nr dowo-
du osobistego),

•  dochody rodziny z mie-
siąca poprzedzające-

go złożenie wniosku tj: 
dowody otrzymywania 
emerytury lub renty,

• zaświadczenia praco-
dawcy lub oświadcze-
nie o wysokości wyna-
grodzenia z tytułu za-
trudnienia, zawierające-
go informację o wysoko-
ści potrąconej zaliczki na 
podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenie zdro-
wotne, składek na ubez-
pieczenie emerytalne i 
rentowe w części finan-
sowej przez ubezpie-
czonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobo-
we,

• zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysoko-
ści wynagrodzenia uzy-
skiwanego na podsta-
wie umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia, umowy 
o dzieło z informacją o 
potrąconych zaliczkach 
jak wyżej,

• zaświadczenie lub 
oświadczenie o kwocie 
i liczbie pobieranych za-
siłków rodzinnych  i pie-

lęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzę-

du pracy lub oświadcze-
nie o pobieranym zasił-
ku dla bezrobotnych, lub 
o tym, że zasiłku się nie 
pobiera,

• zaświadczenia z KRUS 
lub oświadczenie o opła-
canej składce na ubez-
pieczenia, kwoty świad-
czeń pobieranych w 
KRUS,

• zaświadczenie, nakaz 
płatniczy lub oświadcze-
nie o posiadanym go-
spodarstwie rolnym,

• zaświadczenie z gimna-
zjum, szkoły ponadgim-
nazjalnej, szkoły ponad-
podstawowej lub szkoły 
wyższej o pobieraniu na-
uki lub oświadczenie,

• w przypadku prowadze-
nia działalności gospo-
darczej zaświadczenie 
z urzędu skarbowego 
o posiadanych docho-
dach,

• w przypadku braku udo-
kumentowanych docho-
dów oświadczenie ma-
jątkowe.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Od 1 do 15 września 2015r. 
w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym można 
składać wnioski o stypen-
dia szkolne dla uczniów 
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.

Dokumenty wymagane od 
osób ubiegających się o 
udzielenie stypendium szkol-
nego:
• dokładne dane osobowe 
wszystkich członków rodzi-
ny (PESEL, adres zamiesz-
kania),
• dochody rodziny z miesią-

ca poprzedzającego złożenie 
wniosku zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej tj. (do-
chody nie mogą przekraczać 
456 zł na osobę w rodzinie):
• dowody otrzymania renty 
lub emerytury,
• zaświadczenia pracodaw-
cy lub oświadczenie o wyso-
kości wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia, zawierającego 
informację o wysokości po-
trąconej zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycz-
nych, składki na ubezpie-
czenie zdrowotne, składek 
na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe w części finan-
sowej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpiecze-
nie chorobowe,
• zaświadczenie lub oświad-
czenie o wysokości wyna-
grodzenia uzyskiwanego na 
podstawie umowy agencyj-
nej, umowy zlecenia, umowy 
o dzieło z informacją o potrą-
conych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub oświad-
czenie o kwocie i liczbie po-
bieranych zasiłków rodzin-
nych i pielęgnacyjnych,
• zaświadczenie z urzędu 
pracy lub oświadczenie o po-
bieranym zasiłku dla bezro-
botnych, lub o tym że zasiłku 
się nie pobiera.
• zaświadczenie z KRUS 

lub oświadczenie o opłaca-
nej składce na ubezpiecze-
nia, kwoty świadczeń pobie-
ranych w KRUS,
• zaświadczenie nakaz płat-
niczy lub oświadczenie o po-
siadanym gospodarstwie rol-
nym,
• zaświadczenie z gimna-
zjum, szkoły ponadgimna-
zjalnej lub szkoły wyższej o 
pobieraniu nauki,
• w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej 
zaświadczenie          z urzędu 
skarbowego o posiadanych 
dochodach,
• w przypadku braku udo-
kumentowanych dochodów 
oświadczenie majątkowe,
• zaświadczenie lub oświad-
czenie o pobieranym stypen-
dium przez dzieci.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym w dniu 23 lipca br. 
zajmował się dystrybucją 
żywności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 
współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebu-
jącym – Podprogram 2015. 

Żywność w postaci: mleka – 
1600 l, groszku z marchewką 
– 320 kg, płatków kukurydzia-
nych – 400 kg, ryżu – 400 kg, 
oleju rzepakowego – 400 l, ma-
karonu świderki – 600 kg, ka-
szy jęczmiennej – 400 kg, kon-
centratu pomidorowego – 256 
kg, mielonki wieprzowej – 640 
kg, klopsików w sosie pomido-
rowym – 680 kg, dżemu tru-
skawkowego – 312 kg, rozda-
na została 100 rodzinom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji 
życiowej, które złożyły stosow-
ne zaświadczenia potwierdza-
jące ich dochody. 
Kryterium dochodowe na oso-
bę w rodzinie nie może prze-
kraczać 684,00 zł, a dla oso-
by samotnie gospodarującej 
813,00 zł miesięcznie. 
Łącznie wydano 6008 kg, a jej 
wartość wyniosła 17 044,44 zł. 

DYSTRYBUCJA 
ŻWYNOŚCI W GOPS

ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM 
SZKOLNE
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W związku z planowa-
nym przez Gminę Grodzi-
sko Dolne aplikowaniem o 
środki finansowe na reali-
zację przedsięwzięć zwią-
zanych z odnawialnymi 
źródłami energii i szero-
ko rozumianą gospodar-
ką niskoemisyjną (mon-
taż paneli solarnych i foto-
woltaicznych, moderniza-
cja oświetlenia ulicznego),  
prosi się mieszkańców 
Gminy Grodzisko Dolne 
oraz właścicieli firm dzia-
łających na terenie gminy 
o wypełnienie aniekt do-
stępnych w urzędzie oraz 

na stronie interentowej 
gminy.

Dane z ankiet posłużą do 
opracowania Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Grodzisko Dolne, 
który będzie obowiązkowym 
załącznikiem przy stara-
niu się o dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. Między 
innymi od jakości tego doku-
mentu zależeć będzie przy-
znanie dotacji dla gminy.

RP

ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII

W ramach gminnego pro-
gramu stypendialnego, do 
20 września br. do Wój-
ta Gminy Grodzisko Dol-
ne można składać wnioski 
o stypendia dla uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży.

O stypendia mogą ubiegać 
się uczniowie uczęszczają-
cy do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na terenie 
gminy, oraz uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych zamel-
dowani w gminie. Prawo do 
ubiegania się o stypendium 
daje wysoka średnia ocen: 
co najmniej 5,0 (szkoła pod-
stawowa i gimnazjum) i co 
najmniej 4,8 (szkoła śred-
nia) lub miejsca „na podium” 

w konkursach szczebla wo-
jewódzkiego, np. w olimpia-
dzie przedmiotowej, kon-
kursie artystycznym, czy też 
zawodach sportowych. Nie-
zbędna do uzyskania sty-
pendium jest co najmniej 
ocena bardzo dobra z za-
chowania.
Wniosek o stypendium, 
może być złożony przez ro-
dzica, opiekuna prawnego, 
organizację pozarządową, 
trenera czy też dyrektora 
szkoły. Wzór wniosku oraz 
Regulamin przyznawania 
stypendium znajduję się na 
stronie www.grodziskodol-
ne.pl w zakładce Stypendia. 

RP

STYPENDIA WÓJTA 
DO WZIĘCIA

Wójt Gminy Grodzisko Dolne zwraca się z prośbą do 
mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na 
niezabezpieczone studzienki kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, a także studnie do poboru wody, w których 
brakuje włazów lub też odpowiednich zabezpieczeń. 
Szczególnie istotne są miejsca w pobliżu domów, ogrodów 
i placów oraz takie, w pobliżu których ruch pieszy jest duży 
(chodniki, parkingi, place zabaw dzieci itp.). 
Z uwagi na fakt, że mimo uzupełnień i bieżącego                       
monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez 
pracowników PGK Sp. z o.o., zdarzają się sytuacje gdzie 
studzienki te są niezabezpieczone i stwarzają ogromne 
niebezpieczeństwo, prosi się mieszkańców o zgłaszanie 
takich usterek do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym tel. (17) 24 36 466 lub 
też bezpośrednio do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 
tel. (17) 24 36 003.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, w niedzielę           
6 września 2015r. odbędzie się ogólnokrajowe referen-
dum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub 
„Nie” na trzy pytania: 

1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?”

2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowe-
go sposobu finansowania partii politycznych z budże-
tu państwa?”

3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogól-
nej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepi-
sów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosowanie w referendum odbywać się będzie w stałych 
lokalach wyborczych, w godzinach od 6.00 do 22.00.

KOMUNIKAT

REFERENDUM 
6 WRZEŚNIA

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ 

77a w Tryńczy. 
Warunki zabudowy, 

media. Wjazd na dział-
kę z drogi powiatowej 

nr 429 przy ul. 
Królowej Jadwigi

Tel. 507 756 277

cena za 1a/1200 zł

SPRZEDAM
dom 50m2 drewniany 

do remontu 
wraz z  fundamentami 
pod budynek gospodar-
czy lub garaże. Działka 
ma 11a oraz 1ha pola, 

w tym 20a lasu. 

Miejscowość           
Zmysłówka-Podlesie, 

przysiółek Stafieje

Tel. 17 243 77 88

 CENA 38 TYS. ZŁ
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Cukrzyca jest podstępną i 
postępującą chorobą, po-
woli utrudniająca życie co-
dzienne i prowadzącą do 
skrócenia życia. Wczesne 
uświadomienie sobie czyn-
ników ryzyka wystąpie-
nia cukrzycy i ich wczesne 
zwalczanie pozwoli nam 
się cieszyć każdą chwilą 
życia. 

Zaowocuje to nie tylko uzy-
skaniem dobrego zdrowia, 
ale i doświadczeniem, któ-
rym warto się dzielić. Pro-
mocja zdrowia wśród społe-
czeństwa jest bezcenną pro-
filaktyką wielu chorób.
Poznajmy zatem główne 
czynniki ryzyka cukrzycy. Są 
one związane z naszym sty-
lem życia i należą do nich:
• nadwaga
• nadciśnienie
• niewyrównana gospo-

darka lipidowa (wyso-
ki poziom cholesterolu         
i trójglicerydów)

• zbyt częste i zbyt duże 
spożywanie słodyczy      
i tłustych pokarmów

• nikotynizm i alkoholizm
• rodzinne występowanie 

cukrzycy lub chorób ser-
ca, czy też otyłości

• przebyta cukrzyca        
ciężarnych.

JAK USTRZEC SIĘ
CUKRZYCY
1) Zrzuć zbędne kilogramy!
Redukcja masy ciała o parę 
kilogramów w przypadku 
nadwagi już częściowo po-
zwala zmniejszyć ryzyko roz-
woju cukrzycy. Najlepszymi 
metodami normalizacji masy 
ciała jest ustalenie odpo-
wiednich proporcji pomiędzy 
spożywaną energią, a wysił-
kiem fizycznym w ciągu dnia. 
Jeśli masz z tym problemy 
– udaj się do poradni meta-
bolicznej. Lekarz i pielęgniar-
ka pomogą Ci w osiągnięciu 
celu poprzez ustalenie diety 
i rodzaju wysiłku fizycznego. 

Będą sprawować nad Tobą 
kontrolę, motywować i udzie-
lać niezbędnych wskazówek.

2) Zapoznaj się z zasadami 
zdrowego żywienia i stosuj je!
Do jadłospisu staraj wprowa-
dzić więcej warzyw. Ogranicz 
nieco spożywanie owoców. 
Wskazane są także inne pro-
dukty bogate w błonnik, takie 
jak: pełnoziarniste pieczywo, 
otręby, ciemny ryż. Nie re-
zygnuj z ryb, chudego mię-
sa i drobiu – są źródłem biał-
ka. Do diety wprowadź także 
tłuszcze roślinne – oliwę, ole-
je i margarynę. Raczej zre-
zygnuj z tłuszczów zwierzę-
cych (masło, smalec, łój, bo-
czek). Możesz spożywać na-
biał w rozsądnych ilościach, 
ograniczając jedzenie wy-
sokotłuszczowych wyrobów 
mleczarskich (pełne mle-
ko, żółte sery, sery pleśnio-
we, tłuste twarogi). Wystrze-
gaj się słodyczy, alkoholu, 
tłustych i smażonych potraw 
oraz ogranicz spożycie soli.

3) A może rowerek?
Lekarz pomoże Ci ustalić ro-
dzaj aktywności fizycznej. 
Nie lekceważ jego uwag. 
Jednakże bezpiecznymi 
sportami, które możesz upra-
wiać są np.: pływanie, szyb-
ki marsz, taniec, a także spa-
cery. Ruch nie tylko popra-
wia działanie gospodarki wę-
glowodanowej, ale również 
zbawiennie wpływa na serce 
i płuca. Poprawia się także 
odporność organizmu i Two-
je samopoczucie. W efekcie 
więcej ruchu wiedzie do nor-
malizacji masy ciała jak rów-
nież utrzymania jej na prawi-
dłowym poziomie.

4) Unikaj używek!
Palenie papierosów i nad-
mierne picie alkoholu wpły-
wa niekorzystnie na nasz or-
ganizm. Upośledzone zosta-
ją funkcje wielu narządów, 

jak np.: mózg, serce, wątro-
ba, nerki, trzustka. Ponad-
to alkohol jest bardzo kalo-
ryczny, więc nie należy z nim 
przesadzać. Trunkiem, któ-
ry ostatnio szczyci się sławą, 
jest wino wytrawne. Białe wy-
trawne wino wspomaga pra-
cę jelit, a czerwone wytrawne 
pozytywnie wpływa na układ 
krążenia, zmniejszając ryzy-
ko zawału. Warto wiedzieć iż 
czerwone wytrawne wino po-
prawia poziom dobrego cho-
lesterolu we krwi – zmniej-
szającego ryzyko rozwoju 
miażdżycy. 

5) Doceń kontakt ze swoim 
lekarzem i pielęgniarką.

Lekarz i pielęgniarka zawsze 
powinni służyć Ci radą i po-
mocą. Lekarz kieruje Cię na 
badania profilaktyczne. Ra-
zem z nim powinieneś wcze-
śnie rozpoznawać niepra-
widłowości w swoim organi-
zmie. Natomiast do zadań 
pielęgniarki należy edukacja 
zdrowotna, szerzenie zasad 
profilaktyki i promocja zdro-
wia. Nie bój się pytać, intere-
suj się swoim zdrowiem – od 
Ciebie zależy jego komfort i 
długość. Poza tym profilakty-
ka jest bardziej ekonomiczna 
niż leczenie.

źródo: polki.pl

JAK ZAPOBIEC 
ROZWOJOWI CUKRZYCY
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W tym roku kończy się trwający 6 lat program Fundacji Orange 
- Orange dla Bibliotek. W etapie 2015 tj. w okresie od 1.01.2015 
do 31.07.2015 biblioteka otrzymała dotację w wysokości 899,61 
zł. Sumę tą wykorzystano na zakup audiobooków dla dorosłych.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej wypożyczalni       
i korzystania z nowości, jaki oferuje biblioteka.

- AKTUALNOŚCI - 

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Paweł Wakuła „Jagiełło pod 
prysznicem”, Literatura 2015

Jagiełło pod prysznicem to 
pełna humoru opowieść o 
polskich władcach, która za-
ciekawi nawet tych, którzy 
dotąd uważali, że historia 
jest nudna jak flaki z olejem. 
Przekonają się, że prawdzi-
wa historia Polski obfituje w 
wydarzenia, których nie wy-

myśliliby scenarzyści Gry o 
tron, pełna jest zdrad, ucie-
czek, braterskich kłótni, prze-
myślnych forteli i krwawych 
bitew. Dowiedzą się, że nasi 
królowie i książęta byli ludź-
mi z krwi i kości, że zdarza-
li się wśród nich bohaterowie 
i tchórze, grzesznicy i święci, 
patrioci i zwyczajni zdrajcy. 
To lektura dla tych, którzy nie 
lubią wkuwania dat, ale chcą 
wiedzieć, dlaczego Bolesław 
Chrobry kazał swoim podda-
nym wyrywać zęby, z jakie-
go powodu Bolesław Krzy-
wousty kazał oślepić brata, 
po co Zygmunt August spo-
tykał się z czarnoksiężnikiem 
Twardowskim, czy Jan So-
bieski lubił kawę po wiedeń-
sku i co łączyło Jana Kazi-
mierza z więźniem w żela-
znej masce. Dzięki tej książ-
ce przekonacie się, że histo-
ria da się lubić!

Fanny Joly „Lena. Kłopo-
ty ze zwierzakami”, Debit 
2015

Lena ma chomika, którego 
bardzo kocha. Jej mały bra-
ciszek Kubuś także upodo-
bał sobie tego zwierzaka, ale 
mimo ich wspólnej miłości do 
niego powstaje nie lada pro-
blem. Rodzeństwo nieustan-
nie spiera się o zwierzaka, 
szczególnie o prawidłową 

opiekę nad nim. Lena martwi 
się, bo Kubuś karmi Fikołka 
nieodpowiednim jedzeniem 
np. kawałkami gumki, mały-
mi kamykami i innymi nieod-
powiednimi i nie dającymi się 
strawić przedmiotami. Lena 
jest przekonana, że braci-
szek stanowi poważne za-
grożenie dla jej ukochanego 
chomika. Dziewczynka po-
stanawia rozwiązać problem 
i za wszystkie zaoszczędzo-
ne pieniądze kupuje rybkę i 
małe akwarium, które przeka-
zuje braciszkowi w prezencie. 
Wydaje jej się, że to świetny 
pomysł: Kubuś powinien te-
raz zająć się swoim pupilem: 
wpatrywać się w niego z za-
chwytem i być cicho. Ale sy-
tuacja wcale nie idzie ku lep-
szemu: problemy są już teraz 
z dwoma zwierzakami, a nie z 
jednym, jak do tej pory.

Tahereh Mafi „Dar Julii”, 
Otwarte 2014

Trzeci tom bestsellerowej se-
rii o losach Julii, która podbi-
ła serca czytelników na ca-
łym świecie. Julia już wie, że 
tylko ona może zatrzymać 
Komitet Odnowy. Ale aby go 
pokonać, potrzebuje pomocy 
kogoś, komu nigdy nie potra-
fiła zaufać – Warnera. Pod-
czas współpracy z nim prze-
kona się, że nie wszystko, 
co wie o nim i o Adamie, jest 
prawdą.

Vera Falski „Za żadne skar-
by”, Otwarte 2015

Ewa spełniła swoje marze-

nie – wyrwała się z małej ma-
zurskiej wsi, skończyła mi-
krobiologię. Właśnie wybiera 
się na staż naukowy do Pary-
ża. Ma też całkiem sensow-
nego faceta. I nagle wszyst-
ko się kończy. Jeden telefon 
uruchamia bieg zdarzeń, ja-
kich Ewa nigdy by się nie 
spodziewała. Dziewczyna 
wraca do zaściankowej rze-
czywistości, do pijącego ojca 
i chorego brata. Przed nią 
wiele problemów, ale też mi-
łość do utraty tchu. Co zrobi 
Ewa? Jedno jest pewne: za 
żadne skarby się nie podda!

Marcin Wójcik „Ani Mru Mru. 
O dwóch takich, co było ich 
trzech”, Wielka Litera 2015

Życie kabareciarza nie jest 
do śmiechu. Najpopularniej-
si showmani w Polsce zdra-
dzają jak przetrwać w kraju 
pełnym absurdów i sprzecz-
ności. Trzej muszkieterowie 

ostrego słowa opowiadają o 
antidotum na rzeczywistość 
- poczuciu humoru i uzależ-
nieniu od śmiechu innych lu-
dzi. Gdybyśmy byli począt-
kującym kabaretem, a któryś 
z nas zapomniałby skeczu, 
dwóch pozostałych zrobiłoby 
wszystko, żeby go uratować. 
Po piętnastu latach na sce-
nie, gdy widzimy kolegę sto-
jącego – umownie – nad ta-
kim wielkim szambem, to nas 
tak bawi, że po prostu trzeba 
podejść i go pchnąć. Zrobimy 
wszystko, żeby go pogrążyć. 
Ostrzy jak brzytwa, na nikim 
i niczym nie zostawiają su-
chej nitki. A szczególnie na so-
bie… nawzajem. Jeśli jesteś 
na to gotowy, czytaj na własną 
odpowiedzialność. Tylko Ani 
Mru-Mru...

AUDIOBOOKI W RAMACH PROGRAMU 
ORANGE DLA BIBLIOTEK
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W poniedziałek 22 czerw-
ca w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wól-
ce Grodziskiej przepro-
wadzono spotkanie pod-
sumowujące pod nazwą 
„Dzień Sportu – Pokaz Ta-
lentów” w ramach inicjaty-
wy „Nauka przepustką do 
kreatywności”. 

Spotkanie rozpoczęto na 
boisku szkolnym pokazem la-
tawców zbudowanych przez 
dzieci na warsztatach kon-
strukcyjnych. Wiatr sprzyjał, 
jak zawsze na naszym boisku 
i niektóre latawce uniosły się.
Następnie drużyny sztafe-
towe przystąpiły do rywali-

zacji sportowych: rzutu pił-
ką do worka, slalomem z pił-
ką i innych konkurencji. Kibi-
cowały dzieci z przedszkola. 
Zwycięska drużyna otrzyma-
ła puchar Dyrektora ZSP.
Po emocjach sportowych 

dzieci wróciły do szkoły, a na 
stołówce czekały na nie ka-
napki, herbata i soki przygo-
towane przez rodziców.
W dalszej części programu 
dzieci uczestniczyły w poka-
zie pojazdów zbudowanych 
z klocków metalowych oraz 
przeprowadziły doświadcze-
nia naukowe. W czasie po-
kazu wybuchów wulkanu 
uczniowie klas VI i II spraw-

DZIEŃ SPORTU - 
POKAZ TALENTÓW

19 czerwca 2015r. oko-
ło 50 dzieci przedszkol-
nych z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym wyjechało na 
wycieczkę edukacyjną do 
gospodarstwa agrotury-
stycznego „Pod Lipą” w 
Przychojcu. Oferta tego 
gospodarstwa wpisuje się 
w nową podstawę progra-
mową. Zajęcia prowadzo-
ne w zagrodzie edukacyj-
nej urozmaicają i wzboga-
cają proces kształcenia w 
zakresie kultury material-
nej wsi, tradycyjnych za-
wodów, rękodzieła, twór-
czości ludowej oraz zielar-
stwa.

Dzieci poznały proces pro-
dukcji chleba „Od ziarenka 
do bochenka”. Miały możli-
wość mielenia na żarnach, 
ważenia mąki, samodziel-
nego wykonywania prozia-
ków pieczonych w tradycyj-
nym piecu, a następnie de-
gustacji. Również próbowa-
ły różnych wyrobów staro-

polskiej kuchni, przygotowa-
nych przez gospodarzy.
W Muzeum Wsi oglądały 
eksponaty związane z wiej-
skimi zawodami. Gospodarz 
pokazał wybrane zwierzę-
ta hodowlane i opowiadał o 
nich. Wszyscy mieli możli-
wość przejażdżki na kucyku, 
co było ogromną atrakcją. 
Gospodyni zapoznała dzieci 
ze zdobnictwem bibułkowym 
– wyrobem kwiatów, pają-

ków i palm wielkanocnych. 
Z kolei uczestnicy wyciecz-
ki mogli zobaczyć około 30 
gatunków ziół rosnących na 
rabatach oraz spróbowali 
przepysznych syropów i so-
ków. Następnie przedszko-
laki mogły przebierać się w 
różnorodne stroje, co było 
dla nich znakomitą zabawą.
W starej stodole na klepisku 
dzieci spożyły obiad w po-
staci przepysznych pieroż-

ków i kompotu, a potem zo-
stały uraczone opowieścia-
mi o sposobach korzystania 
z wybranych przedmiotów 
oraz narzędzi użytkowanych 
w dawnych czasach. Na za-
kończenie dzieci bawiły się 
w domku czarownicy oraz 
na placu zabaw w ogrodzie. 
Po pięciu godzinach wspa-
niałej zabawy wszyscy za-
dowoleni wrócili do przed-
szkola. Dodatkową atrakcją 
dla maluchów był przejazd 
autobusem.

Nauczyciele przedszkola

WYCIECZKA EDUKACYJNA 
PRZEDSZKOLAKÓW
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dzali, który wulkan lepiej wy-
buchnie. Tajemniczy skład-
nik szóstoklasistów spowo-
dował dłuższą erupcję ich 
wulkanu. Każde doświad-
czenie wykonane z prostych 
składników spożywczych 
było omówione przez dzie-
ci. Widzowie obserwowali je 
z dużym zainteresowaniem. 
Przed publicznością wystą-
piła grupa uczniów uczest-
nicząca w zajęciach rytmicz-
no-muzycznych, która wyko-
nała dwie piosenki i Marsz 

Radeckiego. Uczniowie ćwi-
czący taniec na zajęciach ar-
tystyczno-sportowych wyko-
nali taniec przy muzyce pt.: 
„Berlinka” i „Song w ulicz-
ce”. Na zakończenie wystą-
piła młodsza grupa teatralna 
z przedstawieniem pt. „Czer-
wony Kapturek”. 
Dziękuje serdecznie na-
uczycielom za przeprowa-
dzone zajęcia pozalekcyj-
ne, których celem był wzrost 
umiejętności muzycznych, 
naukowych i sportowych w 

grupie dzieci z szkoły pod-
stawowej. Udział w inicjaty-
wie zwiększył motywację do 
wspólnych działań społecz-
ności szkolnej (nauczycieli, 
uczniów, rodziców) na rzecz 
dobra wspólnego.

Koordynator inicjatywy
Barbara Szczęch

Inicjatywa dofinansowana z 
dotacji przyznanej ze środków 
konkursu „Akademia Aktyw-
nych Obywateli-Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne”, który re-
alizwany jest w ramach Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich, nadzorowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Regionalnych 
Operatorów: Stowarzyszenie 
Dębicki Klub Biznesu, Funda-
cja Generator Inspiracji, Fun-
dacja Fundusz Lokalny SMK, 
Lokalna Grupa Działania Sto-
warzyszenie „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej”

Jak powiedział Święty Jan 
Paweł II „Pośród (…) wie-
lu dróg rodzina jest drogą 
pierwszą i z wielu wzglę-
dów najważniejszą. Jest 
drogą powszechną, pozo-
stając za każdym razem 
drogą szczególną, jedyną 
i niepowtarzalną, tak jak 
niepowtarzalny jest każdy 
człowiek”. Jak bardzo ro-
dzinnie było w Ochronce 
św. Józefa?  Otóż...

Pierwszym wspólnym spo-
tkaniem przedszkolaków, 
ich rodziców, dziadków i ro-
dzeństwa były styczniowe 
„Jasełka” a po nich bal kar-
nawałowy. 
Drugim wydarzeniem była 
msza święta dziękczynna 
za opiekę Świętego Józefa 
dla dzieci przedszkolnych i 
ich rodzin. Odprawiona zo-
stała przez księdza probosz-

cza w Kościele w Grodzi-
sku Dolnym. Kolejnym bar-
dzo rodzinnym dniem był 
„Dzień Rodziny”, który łą-
czył w sobie – Dzień Mamy, 
Dzień Taty i Dzień Dziec-
ka. Odbył się on 1 czerwca 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym. Przedszko-
laki z wielkim zaangażowa-
niem i po wielu dniach prób 
zaprezentowały przedsta-
wienie teatralne pt. „Kukuł-
ka”, opowiadające o tym, 
jak pary małżonków – bocia-
nów, żabek i ludzi planowa-
ły dzieci (w tych rolach bra-
wurowo zaprezentowały się 
– Oliwia Skitał i Dominik Ko-
walski, Wiktoria Sołga i Fi-
lip Maj, Oliwia Ślanda i Bog-
dan Łaszczowski). Były tań-
ce, piosenki, wiersze dla ro-
dziców, a humorystyczne w 
odbiorze i poważne w swej 
treści dialogi przedstawie-

nia – wzruszały, rozweselały 
i wprawiały w zachwyt ro-
dziców. Po całym wystę-
pie dzieci wraz z rodzica-
mi otrzymały ekologiczne 
gry planszowe, mamusie 
czerwone róże, a dzieci pa-
czuszki z niespodzianką. 
Ostatnim rodzinnym wyda-
rzeniem była przedszkol-
na wycieczka w Bieszcza-
dy, której organizatorem 
była dyrektor przedszkola 
– s. Maria Szlęk. 24 czerw-
ca, punktualnie o 5.30 spod 
przedszkola wyjechały dwa 
autokary z dziećmi, ich ro-
dzicami, rodzeństwem i pra-
cownikami ochronki. Pierw-
szym punktem wyciecz-
ki było muzeum przyrodni-
czo – łowieckie w Nowosiół-
kach. Można tam było po-
dziwiać zwierzęta w ich rze-
czywistych wymiarach – od 
jeleni, saren po niedźwie-

dzia, wilki, sowy i motyle. 
Drugi punkt wycieczki – rejs 
statkiem „Tramp”, który był 
świetną okazją, aby podzi-
wiać piękną przyrodę wokół 
i dowiedzieć się wielu cie-
kawostek odnośnie „Soliny”. 
Później przerwa na obiad i 
kolejny punkt, czyli przejazd 
kolejką bieszczadzką. Koń-
cowym punktem wycieczki 
była atrakcja, która wszyst-
kim uczestnikom zostanie 
na długo w pamięci czyli le-
śne zoo. Oj radości i podzi-
wu nie było końca na widok 
jeleni, danieli, saren, dzików, 
lisów, bociana, łabędzi i wie-
lu innych zwierząt. A jeszcze 
więcej radości sprawiało ich 
głaskanie i karmienie. Po tak 
wielu emocjach i wczesnej 
porze wyjazdu nie pozosta-
ło nic innego jak drzemka w 
autokarze w czasie powrotu 
do domu. Katarzyna Kojder

RODZINNIE W OCHRONCE ŚW. JÓZEFA
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W niedzielę 26 lipca br. w 
Rymanowie miało miej-
sce widowisko pod na-
zwą „Wesele Podkarpac-
kie”. Można tu było zo-
baczyć całą urodę i oby-
czajowość weselną daw-
nej podkarpackiej wsi, bo-
wiem do Rymanowa zje-
chały się zespoły regional-
ne i obrzędowe z różnych 
stron Podkarpacia.

Po raz dziesiąty obrzęd we-
selny według koncepcji re-
żyserskiej Danuty Litaro-
wicz i Czesława Drąga pre-
zentowało 14 wytypowa-
nych wcześniej zespołów. 
Kolejno na scenie Amfite-
atru przy Zielonym Domku 
w Parku Zdrojowym przewi-
jały się fragmenty tego daw-
nego wesela. Jak w kalejdo-
skopie raz po raz zmieniały 
się sceny i postacie, by na 
koniec urzec wszystkich wi-
dzów wspólną zabawą i tań-
cami. 
Ale zacznijmy od początku. 
By odbyło się wesele mu-
szą być zmówiny i zapra-
szanie gości na wesele. Te 
dwie początkowe części we-
sela zaprezentowały kolej-
no dwa zespoły – Zespół Te-
atralno-Obrzędowy „Wielo-

polanie” z Wielopola Skrzyń-
skiego oraz Grupa Obrzędo-
wa im. Marii i Józefa Dzie-
dziców z Trzciany. Następne 
epizody „U swaszki” i „Roz-
pleciny” pokazały zespoły: 
„Tkacze” z Wysokiej k/Łań-
cuta i „Folusz” z Giedlaro-
wej. W kolejnej odsłonie Ze-
spół „Cmolasianie” pokazał 
„Błogosławieństwo”, a go-
spodarze „Rymanowianie” – 
„Wyjazd do kościoła”. Kiedy 
już orszak weselny wracał 
z kościoła „Graboszczanie” 
z Grabownicy Starzeńskiej 
urządzili „Bramę weselną”, a 
„Rymanowianie” odtworzyli 
„Przyjście z kościoła”.
W dalszej części można było 
zobaczyć następujące po 
sobie „Powitanie” i fragment 
początkowy „Ugoszczenia”, 
które zaprezentował Zespół 
Regionalny „Straszydlanie”, 
a Zespół „Wesele Krzemie-
nickie” z Krzemienicy „Tańce 
swatowskie”.
Oczywiście całą zabawo-
wą część wesela zajmowały 
tańce. Tutaj mieliśmy moż-
liwość zobaczyć ich różno-
rodność. Były więc „Tańce 
weselne” w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Puła-
nie”, „Taniec wywodni” Ze-
społu „Haczowskie Wesele”, 
„Taniec z wiechą i zatykanie 
wiechy” pokazane przez Ze-
spół „Grodziszczoki” i „Ta-
niec Zagrodników” Zespołu 
Obrzędowego „Futomianie” 
z Futomy.
Najważniejszym obrzędem 
weselnym były oczywiście 
„Oczepiny”, do których za-
prosił Zespół „Wydrzowia-
nie”, a Zespół Ludowy „So-
nina” dzielił i rozdawał we-
selnego „Kołacza”.
W takim wydaniu wese-
la zbliżamy się już do koń-
ca. Zespół Regionalny „Stra-
szydlanie” odegrał fragment 
„Spuścizna”. Było to inaczej 
wiano, które dostawała pan-
na młoda. Po kilku dniach 
od zakończenia wesela mło-
da opuszczała dom rodzinny 
i przenosiła się do rodziny 
męża. Były to „Przenosiny”. 

- KULTURA - 

WESELE PODKARPACKIE 
I BENEFIS CZESŁAWA DRĄGA
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Ten ostatni fragment wese-
la przedstawił Zespół Obrzę-
dowy z Rymanowa.
Wszystkie zespoły uczestni-
czące w tym przedsięwzię-
ciu otrzymały piękne pamiąt-
kowe upominki z dedykacją.
Druga część niedzielne-
go spotkania w Rymano-
wie przebiegła pod znakiem 
uroczystego benefisu pana 
Czesława Drąga. 
Pan Czesław Drąg to wielo-
letni pracownik Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rze-
szowie, człowiek wielce za-
służony dla podkarpackiej 
kultury i sztuki, który od wie-
lu lat stoi na straży tradycji 
i kultury ludowej Podkarpa-
cia. To wspaniały animator, 
któremu gra w duszy niejed-
na kapela. Wreszcie pasjo-
nat i kolekcjoner jednego z 
największych w Polsce zbio-
rów egzemplarzy epopei na-
rodowej „Pan Tadeusz” i 
wszelkich pamiątek związa-
nych z postacią Adama Mic-
kiewicza. Społeczności gro-
dziskiej jest znany przede 
wszystkim jako wspania-
ły konferansjer Parady Tur-
ków. Pasji i przedsięwziąć 

pana Czesława jest wiele i 
można by je tu mnożyć ra-
zem i z osobna. Dlatego też 
Wojewódzki Dom Kultury w 
porozumieniu z ośrodkami 
kultury zorganizował uroczy-
sty benefis na cześć pana 
Czesława.
W Rymanowie powitano go 
iście po mickiewiczowsku. 
Czterech Turków z Zespołu 
„Leszczynka” z Wólki Gro-
dziskiej na specjalnym tro-
nie wniosło pana Czesła-
wa na scenę. W tym cza-
sie cymbalista Szymon Ta-
dla ze Szklar grał poloneza 

z „Pana Tadeusza”. Następ-
nie wszyscy goście w rytm 
melodii kolejnego poloneza 
przemierzyli Park Zdrojowy. 
Po zakończeniu tańca kole-
żanki z pracy pana Czesła-
wa wygłosiły okolicznościo-
wą laudację na cześć be-
nefisanta. Potem nastąpiły 
życzenia i gratulacje od dy-
rektorów ośrodków kultury 
i innych gości oraz zespo-
łów folklorystycznych, które 
brały udział w tegorocznym 
„Weselu Podkarpackim”.
Wśród składających życze-
nia nie mogło zabraknąć ży-

czeń od społeczności naszej 
gminy. W imieniu jej wszyst-
kich mieszkańców życzenia 
złożyli pani dyrektor Ośrod-
ka Kultury Katarzyna Ma-
ch-Wawrzaszek, przewod-
niczący Rady Gminy Gro-
dzisko Dolne Jerzy Gdański 
oraz Zbigniew Kuczek – kie-
rownik Zespołu „Grodzisz-
czoki”. Do życzeń został do-
łączony upominek – szabla 
z wygrawerowaną dedyka-
cją „Czesławowi Drągowi 
w uznaniu zasług – Społe-
czeństwo Grodziskie”.

M.Burda-Król

W dniu 23 czerwca br. w 
Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbył się 
pierwszy letni piknik ro-
dzinny. Pod tą datą świę-

towano trzy wydarzenia: 
Dzień Ojca, powitanie lata 
oraz zakończenie roku 
szkolnego.

Wtorkowy wieczór był co 
prawda nieco „pomoczony”, 
ale nie przeszkadzało to za-
żywać relaksu na świeżym 
powietrzu. Przy okazji pik-
niku nie obejdzie się prze-
cież bez pieczenia kiełba-
sek na ognisku, więc i tutaj 
nie zabrakło tego elemen-
tu. Potem przyszła pora na 

piosenki w wykonaniu star-
szych i młodszych wokali-
stek prowadzonych przez 
pana Wojciecha Wołowca 
oraz gry i zabawy na placu 
za budynkiem Ośrodka Kul-
tury, zarówno z piłką, jak i 
przy muzyce. Dzieci i rodzi-
ce bawili się dobrze i chęt-
nie chcieliby powtórzyć takie 
spotkanie.

M.Burda-Król

PIKNIK NA POWITANIE LATA
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19 lipca 2015r. w Kolo-
nii Polskiej miało miej-
sce „Spotkanie z folklo-
rem i biesiadą”. Wśród ze-
społów śpiewających na 
scenie zaprezentowały 
się trzy nasze zespoły, tj. 
„Leszczynka”, „Grodzisz-
czoki” i „Wiola”. 

Oprócz występów zespołów 
śpiewaczych odbył się rów-
nież koncert Orkiestry Dętej 
działającej pod patronatem 
Ośrodka Kultury w Kuryłów-
ce, koncert Sołtysowej Ka-
peli z Szówska oraz prezen-
tacje kulinarne Kół Gospo-
dyń Wiejskich z gmin Ada-
mówka i Kuryłówka pod ha-
słem: „Smaczne, bo nasze”, 
a także pokaz akrobacji ro-
werowych Piotra Bielaka.
Ostatnia niedziela lipca rów-
nież upłynęła naszym ze-
społom bardzo aktywnie. 
Zespoły śpiewacze „Lesz-
czynka” z Wólki Grodziskiej 
oraz „Wiola” z Chodaczowa 
gościły w Tryńczy na IX Re-
gionalnym Przeglądzie Pio-
senki Biesiadnej i Gawędy. 
Przegląd ten skierowany jest 
do wszystkich miłośników 
muzyki i piosenki, a w szcze-
gólności do grup wokalnych, 
wokalno-instrumentalnych, 
kapel i gawędziarzy. W bie-
siadzie biorą udział zespo-
ły śpiewacze i gawędzia-
rze z powiatów: przewor-
skiego, jarosławskiego, lu-
baczowskiego i przemyskie-
go oraz zaproszone zespoły 
z sąsiednich powiatów. Spo-
tkaniom towarzyszą turnie-
je biesiadne, stoiska z regio-
nalnym jadłem i rękodziełem 
artystycznym.
W tym roku w przeglądzie 
uczestniczyło 4 kapele, 14 
zespołów wokalno-instru-
mentalnych, 8 zespołów wo-
kalnych i 3 gawędziarzy, co 
zaowocowało kilkugodzin-

nym programem rozrywko-
wym w różnym stylu. Żywa 
muzyka i śpiew porywały wi-
dzów do tańca. Dopiero póź-
nym wieczorem jury ogłosiło 
werdykt, szczęście uśmiech-
nęło się do zespołu „Wiola”, 
który otrzymał wyróżnienie 
w kategorii zespołów wokal-
no-instrumentalnych.

M.Burda-Król

Z OSTATNICH 
WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH
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Już po raz dwudziesty Ty-
czyn rozbrzmiewał dźwię-
kami ludowych pieśni i 
przyśpiewek za sprawą 
27 zespołów, które w nie-
dzielę 5 lipca br. zjechały 
na XX Jubileuszowy Woje-
wódzki Przegląd Wiejskich 
Zespołów Śpiewaczych.

Jak co roku w gronie uczest-
ników znalazły się rów-
nież nasze rodzime zespo-
ły „Wiola” z Chodaczowa i 

„Leszczynka” z Wólki Gro-
dziskiej, które zaprezento-
wały tym razem przyśpiew-
ki weselne. Czas prezenta-
cji ze względu na dużą licz-
bę uczestników był ograni-
czony do 10 minut i obejmo-
wał 3 utwory.
„Leszczynka” znalazła się 
w gronie laureatów zajmu-
jąc III miejsce równorzędnie 
z zespołem „Potakowianki” 
z Tarnowca. Zespół z Wólki 
Grodziskiej zaprezentował 

w Tyczynie przyśpiewki we-
selne: przed błogosławień-
stwem młodych i po przy-

jeździe z kościoła oraz przy-
śpiewki do białego wieńca. 
Były to tzw. utwory insceni-
zowane z dbałością o tra-
dycyjny ludowy kostium, re-
kwizyt oraz odtworzenie re-
aliów dawnego obrzędu we-
selnego z Grodziska. To wła-
śnie te elementy podkreśla-
ją zgodność z tradycją dane-
go regionu, co jest jednym z 
kryteriów konkursu.
Gratulujemy ludowym śpie-
wakom i życzymy im dal-
szych sukcesów scenicz-
nych.

M.Burda-Król

ROZŚPIEWANA 
NIEDZIELA W TYCZYNIE

Barwne folklorystyczne 
święto będące nieodłącz-
ną wizytówką tego miasta 
rozpoczęło się już w pią-
tek 26 czerwca przyciąga-
jąc liczne rzesze turystów 
i osób żądnych niezapo-
mnianych wrażeń.
 
W konkursach festiwalo-
wych w ciągu dwóch dni 
wzięło udział około 800 ar-
tystów ludowych z 14 woje-
wództw. Występy ludowych 
artystów oceniało profesjo-
nalne jury. Wszystkie kon-
certy i prezentacje odbywa-
ły się na estradzie Kazimier-
skiego Rynku.
W ciągu trzech dni impre-
zie towarzyszyły targi sztu-
ki ludowej, liczne prezen-
tacje, koncerty, spotkania 

i projekcje filmowe. W so-
botnie popołudnie obejrzeć 
można było również widowi-
sko plenerowe „Wesele Kur-
piowskie” w wykonaniu Kur-
piowskiego Zespołu Folklo-
rystycznego „Czarniacy” z 
Czarni.
W dwudniowych przesłu-
chaniach 26 – 27 czerw-
ca uczestniczyło 18 kapel, 
32 zespoły śpiewacze, 6 in-
strumentalistów, 22 soli-
stów śpiewaków, 13 wyko-
nawców w kategorii „folklor 
– kontynuacja” oraz 27 grup 
w konkursie „Duży – Mały”. 
W tej ostatniej kategorii, któ-
rej celem jest zachęcenie 
uczniów do kontynuowa-
nia ludowego muzykowa-
nia swoich mistrzów, wystę-
powała Ola Rydzik grając 

na cymbałach, a „mistrzem” 
był jej brat Michał, który jest 
również jej nauczycielem. 
Ola pod okiem brata przy-
gotowała się bardzo dobrze 
do swego występu, co za-
owocowało wyróżnieniem – 
pierwszym poważnym suk-
cesem w jej rozpoczynającej 
się karierze muzycznej.
Nagrody odebrane zostały 

w niedzielę 28 czerwca pod-
czas uroczystego Koncertu 
Laureatów. Ostatnim punk-
tem imprezy był koncert po-
żegnalny „Lubelszczyzna 
żegna gości festiwalowych”.
Gratulujemy naszym cymba-
listom tak udanego występu 
i życzymy im dalszych na-
gród i sukcesów.

M.Burda-Król

SUKCES OLI 
W KAZIMIERZU
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W ramach obchodów jubi-
leuszu 105-lecia grodziska 
Orkiestra Dęta w dniach 
7-9 sierpnia br. miała oka-
zję przebywać w Biesz-
czadach, gdzie w ramach 
obchodzonego w Lutowi-
skach „Dnia Żubra” dała 
niezapomniany koncert.

Muzycy przybyli do Lutowisk 
na zaproszenie dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutowiskach, p. Marka So-
koła. W zeszłorocznej edycji 
obchodów udział wzięły gro-
dziskie zespoły młodzieżo-
we – kwintet i kapela, a w 
tym roku zaproszenie otrzy-
mali muzykanci z orkiestry.
W sobotnie upalne popołu-
dnie, przy ponad 35 stopnio-
wej temperaturze na kom-
pleksie rekreacyjno- sporto-
wym przy Chacie pod Floria-
nem w Lutowiskach, orkie-
stra dała godzinny koncert. 
Nie był to prosty koncert. Le-
jący się niemiłosiernie żar z 
nieba rozstrajał momentami 
instrumenty, ale jak na pro-
fesjonalistów przystało, or-
kiestranci dali radę. Za wy-
stęp zebrali gromkie brawa i 
uznanie publiczności.
W trakcie wydarzenia odby-
wały się m.in. degustacje re-
gionalnego jadła, edukacyj-
ne konkursy, zawody drwali, 
zawody strzeleckie, szacho-

we turnieje oraz blok eduka-
cyjny poświęcony ochronie 
żubrów w Bieszczadach, w 
którym grodziska delegacja 
wzięła udział.
Graniem rozpoczęła się rów-
nież niedziela. Udając się do 
cerkwi w Smolniku, orkiestra 
zapewniła oprawę muzycz-
ną sprawowanej tu mszy 
świętej. Tak się złożyło, że 
w tym czasie miał miejsce 
chrzest, więc od razu po 
mszy padały bawiące nas 
pytania: czy orkiestra to spe-
cjalnie na chrzest dziecka 
przyjechała?
Na placu przed kościołem 
odbył się też krótki koncert, 
po którym muzyków spotka-
ła miła niespodzianka. Z ini-
cjatywy obecnego na mszy 
marszałka województwa ku-
jawsko-pomorskiego, Piotra 
Całbeckiego, wszyscy otrzy-
mali zaproszenie do karcz-
my „Wilcza Jama”, należącej 
do państwa Anny i Andrzeja 
Pawlaków. Jest to niezwy-
kle piękne i ciekawe miej-
sce, gustownie urządzone, 
ze wspaniałą historią. By-
wają tu turyści z całej Pol-
ski- aktorzy, muzycy, nagry-
wane są programy kulinar-
ne. Dzięki uprzejmości go-
spodarzy była i grodziska or-
kiestra dęta!
Po powrocie do schroniska 
w Stuposianach, chętni uda-

li się na małą wycieczkę do 
pokazowej zagrody żubrów 
w Mucznem. Ostatnim punk-
tem wizyty w Bieszczadach 
był koncert orkiestry pod-
czas pikniku zorganizowa-
nego w ramach Gminnego 
Dnia Rodziny.

W imieniu Ośrodka Kultury     
i Orkiestry Dętej z Grodziska 
Dolnego, serdecznie dzięku-
jemy za miłe i ciepłe przyję-
cie naszym przyjaciołom z 
Bieszczad.

MH

AMBASADOROWIE GRODZISKIEJ KULTURY
Z WIZYTĄ W BIESZCZADACH
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Tym zaś którzy znajdowa-
li się na emigracji, postano-
wiono wysłać chociaż zdję-
cie z tej okazji. Zaraz po od-
byciu tej wielkiej imprezy or-
kiestry, przystąpiono do ob-
rachunków z całości. Ogółem 
wpłynęło do kasy 520 złotych. 
W rozchodach ujęto: wykona-
nie tarczy 50 zł, gwoździe pa-
miątkowe 30 zł, obiad 50 zł- 
naturalnie poza tym co było 
bezpłatne od p. Trynieckiej i 
dyr. Zwolińskiego. Pozosta-
ła jeszcze prócz miłych wspo-
mnień z 25-lecia ładna sum-
ka. Pomyślano też nad tym 
jak najlepiej ją wykorzystać. 
Myśl podjęta przez Towarzy-
stwo Domu Ludowego, by dą-
żyć jak najprędzej do budo-
wy domu kulturalnego przeję-
ło teraz „Towarzystwo Szko-
ły Ludowej” z dr Tryniecką na 
czele. Orkiestra też będzie 
miała tam własne schronie-
nie. Do tej pory Towarzystwo 
Szkoły Ludowej zbiera na ra-
zie fundusze, zespół orkiestry 
na tym polu współpracuje da-
jąc obsługę na imprezach na 
ten cel organizowanych, czy 
też przyczyniając się samym 
graniem. Dziś mając nieco 
gotówki daje pierwszy wkład 
pieniężny, w sumie 200 zł. 
Za resztę pozostałych pienię-
dzy postanowiono kupić kar-
net, skrzydłówkę i jeden czy-
nel, który już prawie w roz-
sypce i swoją okrągłość daw-
no stracił. Zamówione te rze-
czy u Niewczyka we Lwo-
wie niedługo nadeszły. Kar-
net choć kosztuje 116 zł, ale 
bez zarzutu. Będzie się miał 
nasz Majkut na czym popisy-
wać. Czynele teraz obydwa 
całe, ale czy długo wytrzyma-
ją? Nie ma  obecnie stałego 
czynelisty, a do tego też trze-
ba dobrej umiejętności. Stary 
czynelista Różycki coraz rza-
dziej uczęszcza, jego miej-
sce chwilowo zastępuje Kul-
pa Franciszek z Górnego, a 
najczęściej Kosior Józef za-
razem i werblista i w zastęp-

stwie Szklannego bębnista. 
Pozostało jeszcze kilkana-
ście złotych, więc już nie po 
to aby kasę wypróżnić, ale że 
konieczność wymagała, zro-
biono dwa stoły z szuflada-
mi. Praca na polu muzycz-
nym idzie gładko. Szkolenie 
nie wymaga większej trud-
ności, ponieważ dwie trzecie 
członków to już przygotowa-
ni i doświadczeni muzykanci. 
Pod wiosnę zaszedł pierwszy 
w orkiestrze wypadek skra-
dzenia instrumentu. W czasie 
misji ludzie czekając na na-
uki misyjne gromadzili się w 
sali „Kółka Rolniczego”, gdzie 
w szafach mieściły się instru-
menty, ale nie pod kluczem.
Korzystając z takiej okazji ja-
kiś złodziejaszek kradnie es- 
klarnet. Nie pomogły nawoły-
wania misjonarzy, nie pomo-
gły długie poszukiwania i śle-
dzenia najwięcej przez same-
go klarnecistę Koguta Ignaca, 
który przez 12 lat nie rozsta-
wał się z nim. Z żalem też nie 
chcąc obsadzić czy czekać 
innego instrumentu nasz za-
wsze dowcipny Kogut opusz-
cza zespół. Najwięcej w tych 
czasach gra się na świętach 
i uroczystościach ludowych. 
Tak i w tym roku najpierw na 
„Święcie Ludowym” w Łań-
cucie, potem na wielkiej uro-
czystości poświęcenia kop-
ca usypanego na cześć chło-
pa obrońcy przed tatarami w 
Nowosielcach, gdzie przyjeż-
dża nawet sam Marszałek 
Polski Śmigły – Rydz. Odbyła 
się tu masowa manifestacja 
chłopów przed przedstawi-
cielami rządu. Trzecia z rzędu 
uroczystość ludowa, na któ-
rą zespół jedzie, to poświę-
cenie sztandaru „Stronnic-
twa Ludowego” w Baranów-
ce, gdzie gra też na zabawie 
ludowej. Na wyjazdy takie wy-
bierają się nasi muzykanci w 
różnych nastrojach, a uspo-
sobieniem takie często utrzy-
muje się aż do powrotu. Do 
Baranówki uzbroiła się orkie-

stra w humor, który po pro-
gramie zasadniczym, doszedł 
do szczytu na zabawie i koło 
zabawy. Tu chociaż w zespo-
le już tylko mały procent nie-
żonatych, bo ostatnio nawet 
Pelc i Grzywna Franek się po-
żenili, wszyscy przedstawiają 
się tamtejszym uprzejmym, a 
ciekawym dziewczętom jako 
kawalerzy. Wesołości przy 
tym nie brakowało. Popsu-
ła się ona trochę gdy nade-
szła chwila odjazdu. Furman-
ki były tamtejsze, dowieść do-
wiozły orkiestrę na czas, ale 
z powrotem trudno było tako-
wych znaleźć. Wyratował do-
piero sytuację jeden z tamtej-
szych obywateli. Z wyglądu 
widać zdolny do wszystkiego, 
dobrze mówi:  nie macie  fur-
manek, orkiestra pojedzie na 
koniach. Konie tamtejszych 
gospodarzy pasły się na pa-
stwisku. Postanowił sobie te 
właśnie konie dostawić orkie-
strantom na wierzchowe. Wy-
glądało, że byłby z kolegami 
tego dokonał bo wnet znala-
zły się furmanki i zespół że-
gna już  Baranówkę. Ku ucie-
sze wszystkich wraca w tym 
czasie, a wraca do zespołu 
nasz emigrant, nigdy nieza-
wodny basista Heleniak Jó-
zef. No teraz gdyby tak trzy 
basy – cóż kiedy „tuba” nie 
do użytku. Trzeba go grun-
townie poprawić i nastroić, co 
też chociaż przechodzi nie-
wiele mu to pomaga. Hele-
niak obejmuje swój β – bas, 
a Różycki, któremu „tuba” nie 
bardzo podchodzi, częściej 
bije w czynele. Jeden wrócił 
drugi odjeżdża, tak to zwy-
kle. Tym razem Wiech żegna 
zespół jadąc do Francji, uby-
wa też specjalista od sceny, 
Szklanny Franciszek obejmu-
jąc miejsce gdzieś na leśni-
czówce. Teraz już Kosior na 
stałe bierze bęben, a na wer-
bel przyjęty zostaje Przeszło 
Stanisław. Rok ten upłynął 
pod względem muzyki prze-
ciętnie, ale pod względem fi-
nansowym krytycznie. Z roku 
1936 na 1937 pozostaje 13 zł 
ale niedoboru. Szczęście, że 
tylko tyle.

Z nowym rokiem ks. Dzie-
kan Kmiotek zaprasza zespół 
z kolędami do siebie. Tu też 
wpłynęło do kasy parę zło-
tych z datku księży. Do wio-
sny trwa normalnie praca nad 
wyrobieniem muzyki. Z nasta-
niem wiosny prócz wszystkie-
go zaczyna się praca fizycz-
na. Nie tylko na swoich go-
spodarkach, ale praca miła, 
oczekiwana, przy rozpoczę-
ciu budowy domu „Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej”, któ-
ry stanie w centrum Grodzi-
ska „Miasta” na miejscu spa-
lonego tzw. „Nowego”. Człon-
kowie orkiestry  pracują i po-
magają jak mogą czy to przy 
zwożeniu materiałów czy 
przy budowie. Dr Tryniec-
ka nie schodzi prawie z bu-
dowy, kłopocze się i kieru-
je wszystkim aby jak najprę-
dzej stanął upragniony dom, 
dużo w tym poza innymi po-
maga jej były członek orkie-
stry Salwach Andrzej. Orkie-
stra jednak poza tym swo-
ich obowiązków do muzyki 
nie zaniedbuje. Poza próba-
mi, graniem na miejscowych 
uroczystościach, wyjeżdża na 
zaproszenia. I tak: do Dębna 
na poświęcenie „Ochronki”, do 
Łańcuta na „Święto Ludowe”, 
na „Zlot Katolickiej Młodzie-
ży” do Ujeznej. Gra też na po-
święceniu sztandaru w Wólce 
Grodziskiej. Nie mogąc urzą-
dzić żadnej imprezy dochodo-
wej na cele czysto zespołowe 
kombinuje tak, by wszystkie 
grania zwłaszcza poza Gro-
dziskiem były płatne. Lecz co 
najważniejsze? Po całorocz-
nej ofiarnej pracy, zwłaszcza 
przy budowie domu T.S.L. na-
stąpiła nagroda. Stanął dom, 
w którym między innymi mie-
ścił się będzie zespół orkie-
stry, co wyraźnie podkreśla re-
gulamin „Towarzystwa Domu 
Ludowego”.
Dom ten mieści w sobie: dużą 
salę na występy czy zebra-
nia, dwie boczne mniejsze, 
które służyć mają na bibliote-
kę, gdzie mogą odbywać się 
próby muzyczne orkiestry czy 
tym podobne. Jeszcze dwie 
małe koło jakieś 3x1/2 metra 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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u góry na poddaszu na prze-
chowanie instrumentów, czy 
też na szkolenia w mniejszym 
kółku. Jedną też z tych u góry 
wykańcza się i już na zimę or-
kiestra znosi tu swój mają-
tek. Ustawia swego nieodłą-
czonego towarzysza od zało-
żenia orkiestry piec żelazny, 
podarunek od Prałata Świer-
czyńskiego z roku 1910 i za-
biera się do swej dalszej pra-
cy choć w maleńkiej ale wła-
snej salce domu T.S.L. Tu-
taj już swobodnie, nie prze-
szkadzając nikomu spędza 
zespół zimę. Dnia 3 maja na-
stępuje piękna uroczystość, 
otwarcie domu T.S.L. Orkie-
stra gra ochoczo, bo to prze-
cież uwieńczenie długolet-
nich dążeń i pracy. Niedługo 
po trzecim maja okrywa się 
zespół żałobą, umiera jeden 
z najmłodszych muzykantów, 
Majkut Alojzy. Nie tak daw-
no w Baranówce grał jeszcze 
razem…a dziś…gra się już 
jemu – gra się na pogrzebie. 
Wszystko ma swoje przezna-
czenie i idzie swoimi drogami. 
Na jego miejsce przyjęty zo-
staje na es – trąbkę Czerwon-
ka Feliks z Górnego, a ze-
spół mając poza sobą różne 
już przeżycia postępuje dalej 
obraną sobie drogą. W „Zie-
lone Święta” gra na poświę-
ceniu sztandaru i zabawie w 
Wierzawicach. Potem wyjazd 
na „Zjazd Katolickiej Młodzie-
ży Żeńskiej” do Jarosławia. 
Teraz już obojętne dla  zespo-
łu granie, czy to do długiej de-
filady, czy do koncertu. Posia-
da on swoje doświadczenie, 
bo każdy występ wniósł coś 
praktycznego, czy też coś no-
wego. Jest festyn organizo-
wany przez Polaków w Dęb-
nie, w wiosce zamieszkałej w 
większości przez Ukraińców. 
By podnieść swoich na du-
chu, polską muzyką ludową 
orkiestra nasza jedzie chęt-
nie. Jest tu i druga orkiestra, 
wojskowa, lecz niestety kon-
na. I chcąc z nimi wspólnie 
zagrać nie wszystko dało się 
sharmonizować. Może w koń-
cu obydwie orkiestry by się i 
zgrały – chociaż pod wzglę-

dem koleżeństwa gdyby nie 
przeszkodził deszcz. Już nie 
deszcz, ale ulewa. W zespole 
naszym okazał się tylko jeden 
nieustraszony na takie przy-
padłości losu. To pociecha 
zespołu Grzywna Stanisław, 
który w razie potrzeby jesz-
cze od czasu do czasu po-
maga w obsadzie perkusji. W 
tej więc chwili leje jak z cebra. 
Moczy na zewnątrz człowie-
ka trzeba lać i do wewnątrz.
Szkoda przecież zostawić tak 
bez opieki piwa przeznaczo-
nego dla orkiestry. Skorzy-
stawszy z jakiegoś tam więk-
szego naczynia ciągnie nasz 
Stach ile wlezie, nie uważa-
jąc nawet to gdzie się podzie-
li koledzy. Było pod wieczór, 
więc chociaż już po deszczu 
okazuje się że orkiestra teraz 
zbyteczna. Trzeba wracać do 
domu przed nocą, by czasem 
jaki kamień ukraiński za któ-
rych węgieł, nie wpadł przy-
padkiem w korpus którego z 
instrumentów, czego można 
było się spodziewać.
Grodzisko Dolne zaczyna się 
przekształcać, może jak za 
Kazimierza Wielkiego zosta-
nie niedługo murowane. Sta-
nął murowany dom T.S.L., 
stanęła murowana „Mleczar-
nia”. Zaczyna się murować 
wielki gmach szkolny. Orkie-
stra zaś przy tych wszystkich 
budowach ma zawsze czynny 
udział w uroczystościach, czy 
to poświęcenia „kamienia wę-
gielnego”, czy otwarciu dane-
go domu. 
W Grodzisku na razie spo-
kój, ale w świecie inaczej. Za-
czyna się wojna nerwów. Hi-
tler przystępuje do dalszych 
swych brudnych planów. Po 
Nadrenii, Austrii, przychodzi 
kolej na Czechosłowację. Na 
„Zaolzie” wkraczają też woj-
ska polskie, a co będzie da-
lej? Nie wygląda dobrze. Je-
sienią odchodzi do czynnej 
służby wojskowej kornecista 
Froń. Zaczyna i Grodzisko 
ogarniać jakiś niepokój.
W zespole orkiestry dotych-
czas praca się nie przery-
wa ani nie słabnie. W domu 
T.S.L. przybywa coraz więcej 

miejsca przez stopniowe wy-
kańczanie sal, więc i zespo-
łowi przestrzenniej i na wiel-
kiej sali można odbyć jaką 
imprezę dochodową dla ze-
społu, bo w kasie orkiestry 
bieda. Na szczęście idzie w 
tym wypadku z pomocą „Za-
rząd Gminny”, w którym ze-
spół znalazł już dobrych przy-
jaciół. Uchwalił on w styczniu 
1939 roku pierwszą subwen-
cję na rzecz orkiestry w wy-
sokości 150 złotych. Najpierw 
też daje orkiestra instrumenty 
do naprawy, po czym nastę-
puje naprawa czapek organi-
zacyjnych i uzupełnienie ma-
teriału nutowego. W karnawał 
gra zespół na nabożeństwie 
w intencji rekrutów odchodzą-
cych do wojska, z pomiędzy 
których żegna się z zespołem 
kornecista Wnęk. Sama wio-
sna nie przyniosła specjal-
nych zmian w systemie prób 
i udziałów w uroczystościach, 
z wyjątkiem bardzo przykre-
go udziału w pogrzebie. Oto 
śmierć wyrywa znowu młode-
go, dobrego klarnecistę i wzo-
rowego członka orkiestry, Mo-
skala Jana. Cóż więcej może 
dać zespół zmarłemu. Ostat-
nia przysługę i niezatarte 
wspomnienie.
Zaczyna się okres żniwny. 
W czasie tym zorganizowa-
ny zostaje „Wielki Wiec Lu-
dowy” w Żołyni. Orkiestra na-
sza zobowiązuje się jechać. 
Gdy wszystko już gotowe, po-
licja zaczyna interweniować 
grzecznie, chcąc nie dopu-
ścić orkiestrę do tego udziału. 
Zobowiązuje się nawet zwró-
cić koszty połączone z wyjaz-
dem, lecz zespół zostaje przy 
słowie i niewzruszony wywo-
dami wyjeżdża. Tu przy ca-
łym przebiegu wiecu daje się 
wyczuć grozę obecnej sytu-
acji w Polsce i w świecie „Kto 
wie co za miesiąc się stanie”, 
wnioskują niektórzy przed-
mówcy. Wiec mimo napręże-
nia przebiegł spokojnie, lecz 
każdy wracał jakiś podnieco-
ny i nieswój. To samo dało się 
wyczuć i w orkiestrze. Ale wró-
ciwszy do swych zajęć, powo-
li jakby każdy zapomniał tych 

wewnętrznych objawów. Przy-
szło do Grodziska wojsko na 
manewry. Orkiestra wita na-
szych żołnierzy, dowództwo 
nie spodziewając się takiej 
owacji podziwia z zadowole-
niem poziom i podstawę na-
szego zespołu. Zaczynają się 
imprezy wojska dla ludności 
cywilnej i na odwrót i jakby ni-
gdy, nie wszystko idzie swo-
im torem. Aż nagle pękła stru-
na… Wojsko momentalnie 
nie kończąc manewrów od-
chodzi, a do Grodziska płyną 
karty mobilizacyjne. Już teraz 
wszyscy wiedzą: wojna! Woj-
na straszna, wojna z Hitlerow-
ską potęgą niemiecką.
W zespole orkiestry też nie-
pokój i ruch, każdy zdaje so-
bie sprawę jakie koleje mogą 
przechodzić członkowie. Trze-
ba pomyśleć też o zabezpie-
czeniu instrumentów i majątku 
zespołowego. Jest jeszcze kil-
ka złotych w kasie. W tej chwi-
li nie mają prawie znaczenia. 
Wyjątkowo i to po znajomości 
można najwyżej kupić piwa. 
Zadecydowano też urządzić 
ostatnie spotkanie członków 
orkiestry póki jeszcze czas i 
wszyscy są w Grodzisku. Cho-
ciaż nie w zupełnym komple-
cie zbiera się zespół w sobo-
tę wieczorem w domu T.S.L., 
by spędzić go w swym gronie. 
Może dla niejednego ostatni 
już raz. Tu też przy piwie oma-
wiano jakie począć kroki w da-
nym wypadku. Celem ściślej-
szego omówienia związane-
go ze sprawami zespołowy-
mi, zbiera się w następny wie-
czór już tylko prawie zarząd. 
Tym bardziej, że poprzednie-
go wieczoru też nie był w kom-
plecie.
Dziś już pierwsi z członków 
Pelc i Grzywna mają karty 
mobilizacyjne. Przy najważ-
niejszych tematach dotyczą-
cych zespołu upływa prawie 
cała noc. Ci najbardziej zży-
ci z sobą i z zespołem żegna-
ją się o godz. 2-giej w nocy, 
wpisując się nie do księgi pa-
miątkowej, ale na szufladzie 
stołu, która może być pew-
niejszą od papierów.

ciąg dalszy nastąpi
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W upalne sierpniowe po-
południe na stadionie 
sportowym w Grodzisku 
Górnym odbyła się kolej-
na edycja turnieju piłki 
nożnej juniorek „O Puchar 
Lata”.

W turnieju tym wzięło udział 
sześć zespołów podzielo-
nych na dwie grupy po trzy 
zespoły w każdej. I tak w 
pierwszej grupie rozgryw-
kowej znalazły się drużyny 
Grodziska Dolnego I, Dębna 
i Brzyskiej Woli. Natomiast 

w drugiej grupie rywalizowa-
ły zespoły z Tryńczy, Majda-
nu Sieniawskiego i Grodzi-
ska Dolnego II. 
Ostatecznie turniej zakoń-
czył się zwycięstwem ze-
społu z Grodziska Dolne-
go I, który w finale poko-
nał drużynę z Dębna. Trze-
cie miejsce zajęła drużyna 
z Grodziska Dolnego II, któ-
ra w meczu o trzeci stopień 
na podium pokonała zespół 
z Tryńczy. Dalsze miejsca 
zajęły w kolejności druży-
ny z majdanu Sieniawskiego                            

i Brzyskiej Woli. 
Organizatorem turnieju było 
Powiatowe Zrzeszenie Ze-
społów Sportowych z pre-
zesem Zrzeszenia panem 
Zbyszkiem Śliwą, nato-

miast nagrody i puchary dla 
uczestników ufundował Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne, 
pan Jacek Chmura. 
Najskuteczniejszą zawod-
niczką turnieju została Kata-
rzyna Moszkowicz z zespo-
łu Grodzisko Dolne I. Naj-
bardziej wartościową za-
wodniczką wybrana zosta-
ła Paulina Nowak z zespo-
łu Grodzisko Dolne II, nato-
miast najskuteczniej i naj-
bardziej widowiskowo swo-
jej bramki broniła Wiktoria 
Bartnik z Dębna. Gratulacje 
dla wszystkich uczestniczek 
turnieju. 

AT

„PUCHAR LATA” 
ZOSTAŁ W GRODZISKU

Po zakończeniu sezonu, 
w którym należy przypo-
mnieć drużyna seniorów 
I zespołu LKS Grodzisz-
czanka zajęła drugie miej-
sce w klasie okręgowej 
grupy rzeszowskiej, nastą-
pił czas odpoczynku dla 
zawodników. Natomiast 
dla działaczy czas pracy i 
przygotowań do nowego 
sezonu piłkarskiego.

I tak już 23 lipca odbyło się 
Walne zebranie członków 
LKS, na którym to zebraniu 
dokonano wyboru nowego 
Prezesa Klubu jak również 
członków zarządu i komisji 
rewizyjnej. 
Ustępujący Prezes Daniel 
Wawrzaszek przekazał w 
drodze głosowania człon-
ków klubu kierownictwo klu-

bu w ręce nowego prezesa. 
Został nim p. Mirosław San-
der. Wybrano również nowy 
Zarząd Klubu, w skład któ-
rego weszli: Andrzej Błot-
ni – vice Prezes, Duda Elż-
bieta – skarbnik, Cisek Ta-
deusz – sekretarz oraz Żak 
Karolina – członek Zarządu 
i Andrzej Adamczyk – czło-
nek Zarządu. Wybrana zo-
stała również Komisja Re-
wizyjna w składzie: Miś Jó-
zef, Sołek Tomasz oraz Klin 
Adam. Gratulując poszcze-
gólnym osobom wyboru na 
wybrane funkcje, życzymy 
im sukcesów w pracy klubo-
wej na rzecz rozwoju i pro-
pagowaniu sportu na terenie 
gminy Grodzisko Dolne. Po-
dziękowania należą się rów-
nież ustępującym władzom 
klubu sportowego, na czele 

z prezesem panem Danie-
lem Wawrzaszkiem, za lata 
pracy w klubie i wkład wło-
żony w propagowanie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży. 
Jeżeli chodzi o skład I ze-
społu seniorów – to gene-
ralnie nie uległ on większym 
zmianom. Wszyscy zawod-
nicy biorący udział w roz-
grywkach wiosennych zade-
klarowali chęć gry w zespo-
le w rundzie jesiennej. Przy-
było również trzech nowych 

zawodników a mianowicie: 
Finiarz Dawid – bramkarz 
poprzedni klub Pogoń Le-
żajsk, Filip Kamil – obrońca 
wypożyczony z Orła Bieda-
czów oraz Koba Sylwester z 
Błękitu Żołynia. Życzymy na-
szym zawodnikom i zawod-
niczkom samych wygranych 
meczy, dużo strzelonych 
goli i osiągnięcia celów, ja-
kie stawiają przed sobą za-
równo w życiu sportowym, 
jaki prywatnym.  AT

KLUBOWE ROSZADY
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