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Gospodarz gminy, Jacek Chmura dziękował za trzy dni współnej zabawy

Sobota upłynęła pod znakiem sportu

Pożegnanie z grodziską publicznością - Mateusz Ziółko i przyjaciele 
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W dniach 8-10 lipca ob-
chodziliśmy doroczne 
święto gminy. Dni Gro-
dziska przyniosły wie-
le ciekawych wydarzeń 
dla całych rodzin. Przez 
3 dni w gminie królowały                           
naprzemiennie sport, kul-
tura i muzyka.

Sportowo-kulturalny 
piątek
Już w piątek na Orliku w Gro-
dzisku Dolnym wystartowała 
XV Gminna Parafiada o Pu-
char Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne. Zespoły złożone z re-
prezentantów 5-ciu parafii 
walczyły o prym najlepszej. 
Po rozegranych meczach 
piłkarskich przeprowadzono 
konkurencje sprawnościo-
we. Drużyny musiały pora-
dzić sobie z grą w kręgle pił-
karskie, w slalomie spraw-
nościowym, w żonglerce pił-
ką i celności w strzałach na 
bramkę z różnych odległo-
ści. Liczył się spryt, precyzja 
i szczęście, które jak zawsze 
sprzyjało lepszym.
I tak w końcowej klasyfika-
cji miejsce pierwsze i pu-
char wójta pojechał do Pa-
rafii w Chałupkach Dębniań-
skich. Miejsce drugie zaję-
ła Parafia Wólka Grodziska, 
a na trzecim znalazł się ze-
spół z Parafii w Chodaczo-
wie. Tuż za podium na ko-
lejnych miejscach turniejo-
we rozgrywki ukończyły Pa-
rafie z Grodziska Dolnego i 
ze Zmysłówki.
Piątkowy dzień zakoń-
czył się bardzo kulturalnie. 

Na scenie Ośrodka Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym za-
prezentowało się Stowarzy-
szenie EM-ART z Jarosła-
wia, w składzie którego dzia-
ła Zespół Piosenki Estrado-
wej „SWAY”, Kabaret „Mło-
dzi duchem” oraz Grupa Te-
atralna „Baccalaureus”. W 
ich wykonaniu można było 
obejrzeć spektakl teatralny 
„Opis obyczajów za pano-
wania Augusta III”, kabaret 
„Wylecz się sam” oraz po-
słuchać piosenek estrado-
wych. Dodatkowo w świetli-
cy Ośrodka Kultury wysta-
wiono prace malarskie i gra-
ficzne jednej z członkiń sto-
warzyszenia – pani Ludwiki 
Koczut.

Z wędką, z piłką, 
a wieczorem w biegu
Sobota rozpoczęła się od 
wędkowania nad zalewem 
„Czyste”. Prężnie działa-
jące w naszej gminie Koło 
Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym zorga-
nizowało zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży. 
W szranki wędkarskich zma-
gań stanęło 36 chętnych za-
wodników. Humory dopisały, 
mimo przelotnych opadów 
deszczu. O fizyczną kondy-
cję wędkarzy zadbał zarząd 
koła wędkarskiego, częstu-
jąc zawodników batonika-
mi i soczkami. Na zakończe-
nie, przy wspólnym piecze-
niu kiełbasy młodzi wędka-
rze dzielili się wrażeniami, 
refleksjami, wymieniali po-
glądy i podziwiali otrzyma-

ne nagrody. Te ostatnie były 
nader interesujące. Wszy-
scy, którym udało się złowić 
rybę otrzymali nagrody węd-
karskie. Spośród wędek, ko-
łowrotków, podbieraków i in-
nych gadżetów wędkarskich 
mogli sobie wybrać jedną. 
Pozostali uczestnicy otrzy-
mali równie atrakcyjne na-
grody pocieszenia. Zwycięz-
cami zawodów w kategorii 
szkół podstawowych zostali:
1. Kacper Kordas –                        

1440 pkt
2. Dominik Wnęk –                   

1380 pkt
3. Mateusz Stelmarczyk – 

700 pkt
4. Filip Czerwonka –                 

640 pkt
5. Maja Majkut – 600 pkt 

(najmłodsza uczestnicz-
ka zawodów). 

Zwycięzcami zawodów w 
kategorii szkół gimnazjal-
nych zostali:
1. Hubert Mścisz –                                                                                                                                                
      3940  pkt
2. Bartłomiej Bosak –                                                                                                                                                
      2300 pkt
3. Mateusz Brzuzan –                                                                                                                                                
     1400 pkt
4.  Paweł Maj i Kondrad                                                                                                                                             
      Sawicki - po 1222 pkt
Dodatkowo pierwsza piątka 
nagrodzonych otrzymała pa-
miątkowe dyplomy.
W tym samym czasie na sta-
dionie w Grodzisku Górnym 
odbywał się I Turniej WO-
MEN CUP 2016 o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisko Dol-
ne w piłce nożnej kobiet. W 
turnieju tym wzięły udział 
cztery zespoły, a mianowi-
cie: LKS „Grodziszczan-
ka” Grodzisko Dolne, KKS 
„Czarni” Sosnowiec, MUKS 

„Sokół” Kolbuszowa Dolna i 
„Resovia” Rzeszów. Bardzo 
mocna obsada turnieju spra-
wiła, że poziom piłkarski stał 
na najwyższym poziomie, a 
emocji i wielu wspaniałych 
akcji nie brakowało w każ-
dym spotkaniu tego turnieju. 
Wyniki końcowe przedsta-
wiają się następująco:
• „Resovia” Rzeszów -                

9 pkt
• MUKS „Sokół” Kolbu-

szowa Dolna - 6 pkt
• KKS „Czarni” Sosno-

wiec - 1 pkt
• LKS „Grodziszczanka” 

Grodzisko Dolne - 1 pkt
Najskuteczniejszą zawod-
niczką turnieju została Ka-
tarzyna Czyż reprezentują-
ca barwy Resovii Rzeszów, 
zdobywając trzy gole. Naj-
lepszą bramkarką turnie-
ju została Joanna Postek z 
KKS Czarni Sosnowiec, na-
tomiast najlepsza zawod-
niczka to Iwona Wdowiak 
z MUKS Sokół Kolbuszo-
wa Dolna. Wybierana była 
również najsympatyczniej-
sza zawodniczka całego tur-
nieju, którą została Wikto-
ria Bartnik z LKS Grodzisz-
czanka Grodzisko Dolne 
oraz najsympatyczniejsze 
zawodniczki z każdej druży-
ny i tak w kolejności:
• Ilona Dobrzańska - 

MUKS Sokół Kolbuszo-
wa Dolna

• Barbara Kapałka -                    
KKS Czarni Sosnowiec

• Paterek Natalia -                
Resovia Rzeszów

• Andżelika Chmura - LKS 
Grodziszczanka Grodzi-
sko Dolne

Cały turniej sędziowały trzy 
panie sędziny: Daria Ko-
koszka, Marlena Złotek i An-
gelika Nowak, na co dzień 
sędziujące w pierwszej li-
dze i ekstraklasie kobiet. 
Czarującym głosem cały tur-
niej prowadził pan Czesław 
Drąg.
Nagrody, puchary i medale 
wręczali: prezes LKS Gro-
dziszczanka Grodzisko Dol-
ne Mirosław Sander, prezes 

GMINA ŚWIĘTOWAŁA
- WYDARZENIA - 

W Turnieju WOMEN CUP wzięły udział 4 drużyny
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- WYDARZENIA - 

Powiatowego Zrzeszenia 
Zespołów Sportowych w Le-
żajsku Zbigniew Śliwa oraz 
zastępca wójta gminy Gro-
dzisko Dolne Arkadiusz Tel-
ka. 
Piłkarski wieczór zakończył 
się pojedynkiem pomiędzy 
oldbojami z Grodziska Dol-
nego i Przybyszówki. Spo-
tkanie upłynęło w miłej spor-
towej atmosferze, jednak 
musiało wyłonić zwycięzcę 
meczu. Stosunkiem bramek 
3:2 wygrali gospodarze, dla 
których dwie bramki strzelił 
A. Gdański, jedną A. Telka. 
W ramach sportowych ob-
chodów Dni Grodziska w so-
botnie popołudnie rejony Za-
lewu Czyste zostały opano-
wane przez biegaczy. Po-
mimo kapryśnej pogody na 
miejsce zawodów przyby-
ło ponad 270 zawodników w 
różnych kategoriach wieko-
wych, by walczyć o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisko Dol-
ne. Różnica wiekowa pomię-
dzy niektórymi przekraczała 
70 lat, co tylko potwierdza, 
że biegać można rzeczywi-
ście w każdym wieku. Nie-
którzy biegacze pokonali na-
prawdę spore odległości by 
pobiegać w Grodzisku. Pan 
Marek Maldis – dziennikarz 
sportowy, wystartował pra-
wie prosto z motocykla na 
którym dotarł w ostatniej 
chwili z Warszawy.
Biegały całe rodziny i zor-
ganizowane grupy biegowe. 
Licznie reprezentowane były 
m. in.: Przeworska Grupa 
Biegowa, Jarosławska Gru-
pa Biegowa „Sokół”, Nowo-
sarzyńska Grupa Biegowa, 
Żołynia Biega, MKS Halicz 
Ustrzyki Dolne, Wichura Ja-
rosław. Po raz pierwszy za-
prezentowała się świeżo za-
wiązana lokalna Grodziska 
Grupa Biegowa.
Zawody rozegrano na pię-
ciu dystansach. Najmłodsze 
dzieci w zależności od wie-
ku miały do pokonania 100, 
250 lub 500 m. Zawodni-
cy powyżej 13-tego roku ży-
cia mogli wybrać pomiędzy 

1,6 km „Pierwsza Mila” lub 5 
km „Bieg Główny”. Zwycięz-
cą biegu głównego został 
Patryk Marszałek z Łopusz-
ki Wielkiej, zawodnik CWKS 
Resovia Rzeszów, który na 
3 okrążenia wokół „Czyste-
go” potrzebował 15 minut i 
53 sekundy. Drugim zawod-
nikiem na mecie był Michał 
Jamioł z Kielc, zaś najniższy 
stopień podium zajął Ignacy 
Domiszewski z Ustrzyk Dol-
nych. Wśród Pań najszyb-
sza była Paulina Wywłoka z 
Wierzbnej z czasem 19:33, 
przed Eweliną Kiełboń z 
Przeworska i Agnieszką Wa-
lanus z Laszczyn. W tego-
rocznej edycji biegu wpro-
wadzono odrębną klasyfi-
kację mieszkańców Gminy. 
Okazało się, że najszybsi 
biegacze mieszkają w Lasz-
czynach. Pierwsze miejsce 
wśród panów - mieszkańców 
gminy zajął Grzegorz Nykiel 
z Laszczyn, który przebiegł 
5 km w 19 minut i 17 sekund. 
Kolejne miejsca zajęli Patryk 
Stopyra i Piotr Kulpa. Wśród 
grodziskich pań zwyciężyła 
Agnieszka Walanus z Lasz-
czyn z czasem 22 minuty i 
29 sekund, która wyprzedzi-
ła Sylwię Grzywnę i Ewę No-
wak-Pelc. 
Na dystansie „Pierwsza 
mila”, wśród kobiet z cza-
sem 6:57 najlepiej pobie-
gła Urszula Filip z Ustrzyk 
Dolnych. Tuż za nią zawod-
niczka ze Zmysłówki, Eweli-
na Boroń. Jako  trzecia linię 
mety przekroczyła Karolina 
Matiasik z Ustrzyk Dolnych. 
Z tym samym dystansem 
wśród panów najlepiej pora-
dził sobie Maciej Tomaszew-
ski z Widnej Góry, któremu  
pokonanie dystansu zajęło  
5 minut i 2 sekundy . Drugi 
na mecie był Marek Grędysa 
z Bratkowic, a trzeci Rado-
sław Warecki z Przeworska. 
Kompletne wyniki biegów 
znajdują się na stronie www.
chronotex.pl
Laureaci poszczególnych 
biegów otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rze-

czowe, a zwycięzcom wójt 
gminy Jacek Chmura wrę-
czył okolicznościowe pucha-
ry. Wszyscy zawodnicy, któ-
rzy ukończyli bieg otrzyma-
li pamiątkowe medale oraz 
wzięli udział w emocjonują-
cym losowaniu nagród ufun-
dowanych przez sponsorów. 
Zawody zakończyły się wie-
czornym koncertem Zespołu 
„Fila-lala”.

Koncertowa niedziela
Najważniejsza w obchodach 
gminnego święta była oczy-
wiście niedziela. Piękna po-
goda oraz przygotowane wy-
stępy, koncerty i pokazy przy-
ciągnęły całe rzesze widzów. 
Nim zaśpiewały i zagrały za-
proszone zespoły, z blokiem 
dla dzieci traktującym o bez-
pieczeństwie w ruchu dro-
gowym, wystartowało Stu-
dio Fama z Dębicy. Na płycie 
obok sceny, przeprowadzo-
no również praktyczny pokaz 
z użyciem gaśnic wodnych i 
proszkowych. Każdy chętny 
mógł osobiście przetestować 
jak radzić sobie z gaśnicą.
W przerwie pomiędzy mu-
zycznymi dźwiękami zespo-
łów Fila-lala i Revolution, na 
płycie stadionu widowiskowo 
wylądowali skoczkowie spa-
dochronowi. Dawkę śmiechu 
i dobrego humoru zaserwo-
wało dwóch Krzysztofów - 
Respondek i Hanke z Kaba-
retu Rak. Ich występ szcze-
rze ubawił zgromadzoną na 
stadionie rzeszę widzów. 
Na deser, jako gwiazda wie-
czoru wystąpił Mateusz Ziół-
ko wraz z Aleksandrą Nizio 
i Liberem. Postaci te zna-
ne są z występów i wygra-
nych w kolejnych edycjach 
programu „The Voice of Po-
land”. Po koncertach i po-
kazie fajerwerków zaserwo-
wanych przez grupę PSO z 
Częstochowy, przyszła pora 
na tańce i wieczorną zaba-
wę przy dźwiękach zespołu 
RETRO.

RP

Organizatorzy III Bie-
gu Grodziskiego, dzię-
kują wszystkim zawod-
nikom za udział w biegu,                                    
a szczególnie tym, którzy 
zdecydowali się wystar-
tować po raz pierwszy                                                            
w życiu. 
Podziękowania kierujemy 
również do wszystkich 
wolontariuszy zaangażo-
wanych w organizację za-
wodów, strażaków, poli-
cjantów oraz partnerów               
i sponsorów biegu. 

Partnerami III Biegu 
Grodziskiego byli:
• Bar u Żusta
• Powiat Leżajski
• Miejskie Centrum                                                                                                                                             
   Kultury w Leżajsku
• Muzeum Ziemi                                                                                                                                               
   Leżajskiej
• Ośrodek Kultury                                                                                                                                             
   w Grodzisku Dolnym

Sponsorami w III Biegu                     
Grodziskim byli:
• Auto Center Rzeszów                                                                                                                                             
  Sp. z o.o. – dealer                                                                                                                                             
  Citroena 
• GS SCh w Grodzisku                                                                                                                                              
  Dolnym 
• Texpol Sp. z o. o. z                                                                                                                                                
  Chałupek Dębniańskich 
• Sklep motoryzacyjny                                                                                                                                               
   „Kora” z Grodziska                                                                                                                                              
  Górnego
• Sklepy Fachowiec 
• Park linowy Gioko-Park 
• Salon Fryzjerski Anna                                                                                                                                             
  Karaś 
• Usługi Kulinarne                                                                                                                                               
  Andrzej Więcław 
• Agencja reklamowa                                                                                                                                               
  DKAmedia Damian                                                                                                                                             
  Majkut
• Apteka Berberis 
• Firma Grawicom 
• Gabinet Fizjoterapii                                                                                                                                              
  Małgorzata Salwach 
• Salon Fryzjerski „Róża” 
• Salon Kosmetyczny                                                                                                                                               
  „Lejdis”

SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY
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24. 260 Tarnowski Grzegorz POL 1984 M(30-39)/8 19:59,30 20:03,45 23
25. 73 Hulbój Jan POL trzynastka Rzeszów 1971 M(40-49)/4 20:02,10 20:07,42 24
26. 212 POL Blok ekipa Rzeszów 1988 M(20-29)/10 20:07,75 20:09,80 25
27. 246 Stopyra Patryk POL Grodzisko Dolne 1997 M(13-19)/4 20:11,11 20:12,34 26
28. 256 Szkoda Robert POL 1985 M(30-39)/9 20:11,23 20:15,73 27
29. 125 Kulpa Piotr POL OSP Grodzisko Górne Grodzisko Górne 1974 M(40-49)/5 20:24,53 20:26,92 28
30. 49 POL 1986 M(30-39)/10 20:25,71 20:27,71 29
31. 253 POL Brzóza Królewska 1995 M(20-29)/11 20:23,74 20:28,88 30
32. 233 POL Hermanowa 1970 M(40-49)/6 20:34,11 20:35,44 31
33. 91 Kaltenberg Janusz POL 1968 M(40-49)/7 20:34,98 20:41,26 32
34. 364 POL Nowa Sarzyna 1981 M(30-39)/11 20:44,46 20:51,71 33
35. 277 Urban Krzysztof POL 1992 M(20-29)/12 20:49,62 20:52,69 34
36. 44 Dudek Grzegorz POL 1991 M(20-29)/13 20:50,57 20:52,81 35
37. 294 POL Nowa Sarzyna 1991 M(20-29)/14 20:47,56 20:54,81 36
38. 244 Staryszak Piotr POL Rzeszów 1990 M(20-29)/15 20:48,67 20:56,12 37
39. 351 Krupa Kamil POL Przeworska Grupa Biegowa Przeworsk 1985 M(30-39)/12 20:56,38 20:58,61 38
40. 135 Lizak Grzegorz POL ZABIEGANA RODZINA Grodzisko Dolne 1984 M(30-39)/13 20:58,09 20:58,95 39
41. 103 POL Los Trepos Companieros Kraków 1980 M(30-39)/14 20:53,70 21:03,70 40
42. 24 Czerwonka Grzegorz POL Grodzisko Dolne 1990 M(20-29)/16 21:04,71 21:11,45 41
43. 170 Michalik Dawid POL Przeworska Grupa Biegowa Studzian 1998 M(13-19)/5 21:10,95 21:13,38 42
44. 137 Lizak Krzysztof POL 1975 M(40-49)/8 21:11,80 21:14,23 43
45. 100 POL Przeworska Grupa Biegowa Przeworsk 1989 K(20-29)/2 21:16,58 21:18,51 2
46. 359 POL Przeworska Grupa Biegowa Przeworsk 1989 M(20-29)/17 21:17,51 21:20,48 44
47. 349 POL Stalowa Wola 1954 M(60+)/1 21:33,30 21:33,95 45
48. 358 Czyrny Tomasz POL Galopka Team Chodaczów 1994 M(20-29)/18 21:24,15 21:37,96 46
49. 110 Kotlarczyk Ireneusz POL Kraków 1984 M(30-39)/15 21:39,26 21:43,62 47
50. 39 Domiszewski Wojciech POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1964 M(50-59)/1 21:37,77 21:46,67 48
51. 199 Oleksyk Grzegorz POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 1960 M(50-59)/2 21:50,57 21:50,57 49
52. 206 POL Brzóza Królewska Brzóza Królewska 1977 M(30-39)/16 21:46,81 21:51,84 50

Wyniki OPEN
Msc. Nr Klub Miasto Rok ur. Kat./msc. Netto Wynik M K

biuro@chronotex.pl
kom. +48 660 077 065

Strona 2

53. 177 Moskal Krzysztof POL Grodzisko Górne 1990 M(20-29)/19 21:52,33 21:54,38 51
54. 168 Mazur Jacek POL Blok Ekipa Rzeszów 1988 M(20-29)/20 21:45,62 21:55,55 52
55. 264 Tomczyk Kamil POL Kolbuszowa 1997 M(13-19)/6 21:49,16 21:57,47 53
56. 222 POL Wybiegamy w Przyszlosc Hermanowa 1972 M(40-49)/9 21:55,02 21:59,44 54
57. 116 Kruk Zbigniew POL 1979 M(30-39)/17 21:57,77 22:01,12 55
58. 271 Trzonek Andrzej POL 1964 M(50-59)/3 22:06,22 22:09,37 56
59. 145 POL aSPAwen Rzeszów 1981 M(30-39)/18 22:16,01 22:17,28 57
60. 279 Walanus Agnieszka POL Laszczyny 1984 K(30-39)/1 22:25,11 22:29,20 3
61. 33 Demin Antoine POL Grodzisko Dolne 1975 M(40-49)/10 22:27,30 22:30,49 58
62. 27 POL 1962 M(50-59)/4 22:36,86 22:38,97 59
63. 69 POL Rzeszów 1988 M(20-29)/21 22:43,30 22:49,33 60
64. 159 Marchut Kazimierz POL Jelna 1950 M(60+)/2 22:52,85 22:56,31 61
65. 197 POL Rzeszów 1997 M(13-19)/7 22:49,21 22:56,83 62
66. 13 Chmiel Mateusz POL Grodzisko Górne 1994 M(20-29)/22 22:58,31 23:07,59 63
67. 201 POL 1982 M(30-39)/19 23:08,67 23:12,76 64
68. 207 Pelc Mateusz POL Laszczyny 1987 M(20-29)/23 23:09,94 23:14,58 65
69. 144 POL aSPAwen Rzeszów 1983 K(30-39)/2 23:14,06 23:17,59 4
70. 5 Bielówka Roman POL 1960 M(50-59)/5 23:23,80 23:27,53 66
71. 357 Kulpa Adrian POL Galopka Team Chodaczów 1995 M(20-29)/24 23:18,89 23:32,95 67
72. 237 POL Warszawa 1982 M(30-39)/20 23:21,41 23:33,19 68
73. 179 Mul Mariusz POL Aktywny Dynów Dynów 1976 M(40-49)/11 23:28,68 23:33,44 69
74. 217 POL UG Grodzisko Dolne Laszczyny 1977 M(30-39)/21 23:24,21 23:35,75 70
75. 243 POL MBTeam Rzeszów 1982 M(30-39)/22 23:31,28 23:37,17 71
76. 84 Jaszczycha Piotr POL Warszawa 1981 M(30-39)/23 23:33,44 23:38,92 72
77. 74 Hutkowski Kamil POL Grodzisko Górne 1990 M(20-29)/25 23:35,71 23:42,33 73
78. 182 POL ZABIEGANA RODZINA 1997 M(13-19)/8 23:43,18 23:44,97 74
79. 83 Jaszczycha Jolanta POL Warszawa 1983 K(30-39)/3 23:43,16 23:48,09 5
80. 211 Pliszka Iwona POL Stalowowolski Klub Biegacza Stalowa Wola 1975 K(40-49)/1 23:44,57 23:49,41 6
81. 234 POL Grodzisko Dolne 1998 M(13-19)/9 23:49,97 23:51,67 75

Wyniki OPEN
Msc. Nr Klub Miasto Rok ur. Kat./msc. Netto Wynik M K

biuro@chronotex.pl
kom. +48 660 077 065

Strona 3

1. 165 POL CWKS RESOVIA RZESZÓW 1995 M(20-29)/1 15:51,68 15:52,58 1
2. 77 POL Kielce 1980 M(30-39)/1 16:11,63 16:12,65 2
3. 38 Domiszewski Ignacy POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1990 M(20-29)/2 16:14,49 16:15,50 3
4. 257 Szpunar Andrzej POL Rzeszów 1975 M(40-49)/1 16:16,82 16:17,33 4
5. 95 Kic Damian POL Ujkowice 1996 M(20-29)/3 16:23,16 16:23,16 5
6. 105 Kobylarz Piotr POL STAJNIA BALONA / Rzeszowskie Gazele i Rzeszów 1986 M(30-39)/2 16:32,60 16:33,76 6
7. 136 Lizak Wojciech POL ZABIEGANA RODZINA Jastrzebie Zdrój 1980 M(30-39)/3 17:06,50 17:07,19 7
8. 12 Chmaj Piotr POL 1997 M(13-19)/1 17:16,87 17:18,21 8
9. 129 POL 5 BSP 1983 M(30-39)/4 17:45,37 17:46,60 9
10. 115 Kruba Marcin POL 1987 M(20-29)/4 17:47,24 17:48,98 10
11. 143 POL Nowa Sarzyna 1974 M(40-49)/2 18:13,73 18:14,53 11
12. 304 POL 2000 M(13-19)/2 18:24,98 18:26,37 12
13. 131 Leja Marcin POL 1989 M(20-29)/5 18:47,89 18:49,05 13
14. 181 POL ZABIEGANA RODZINA 1999 M(13-19)/3 18:54,92 18:55,90 14
15. 123 Kubis Mariusz POL 1985 M(30-39)/5 19:13,84 19:16,82 15
16. 193 Nykiel Grzegorz POL Grodziska Grupa Biegowa Laszczyny 1974 M(40-49)/3 19:16,36 19:17,01 16
17. 171 POL Krasne 1996 M(20-29)/6 19:25,65 19:27,35 17
18. 289 POL Wierzbna 1990 K(20-29)/1 19:30,55 19:33,15 1
19. 284 Warenica Grzegorz POL 1991 M(20-29)/7 19:45,09 19:46,50 18
20. 269 Tryniecki Krystian POL 1993 M(20-29)/8 19:46,08 19:47,94 19
21. 281 Walat Adrian POL Rzeszów 1988 M(20-29)/9 19:41,52 19:48,27 20
22. 128 POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 1983 M(30-39)/6 19:47,80 19:49,35 21
23. 270 Tryniecki Tomasz POL 1978 M(30-39)/7 19:51,25 19:58,98 22

III Bieg Grodziski o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne
Wyniki OPEN
2016-07-09, Grodzisko Dolne

Msc. Nr Klub Miasto Rok ur. Kat./msc. Netto Wynik M K

biuro@chronotex.pl
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82. 308 POL Stalowowolski Klub Biegacza Stalowa Wola 1954 M(60+)/3 23:50,22 23:53,95 76
83. 362 POL Laszczyny 1998 M(13-19)/10 23:59,22 24:03,54 77
84. 296 POL 1951 M(60+)/4 24:06,49 24:11,77 78
85. 176 Morawska -Piechowiak Sylwia POL Oleszyce 1985 K(30-39)/4 24:17,39 24:23,37 7
86. 147 Machlarz Mateusz POL Rzeszów 1990 M(20-29)/26 24:40,43 24:45,91 79
87. 166 Materna Dawid POL Rzeszów 1982 M(30-39)/24 24:41,60 24:48,15 80
88. 60 Grzywna Sylwia POL Grodzisko Dolne 1996 K(20-29)/3 25:01,06 25:05,09 8
89. 232 Skrzypek Wojciech POL 1970 M(40-49)/12 25:03,27 25:13,25 81
90. 180 Mulawka Arkadiusz POL PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA Przeworsk 1998 M(13-19)/11 25:08,83 25:17,92 82
91. 76 Iskrzycka Magdalena POL aSPAwen Rzeszów 1984 K(30-39)/5 25:14,03 25:19,74 9
92. 26 Czwakiel Danuta POL 1964 K(50-59)/1 25:29,12 25:31,17 10
93. 32 POL Rzeszów 1988 M(20-29)/27 25:29,65 25:36,91 83
94. 363 POL Laszczyny 1998 M(13-19)/12 25:33,06 25:37,68 84
95. 192 Nowak-Pelc Ewa POL Grodzisko Dolne 1983 K(30-39)/6 25:37,57 25:41,94 11
96. 205 Paul Mateusz POL 1992 M(20-29)/28 25:42,17 25:47,97 85
97. 75 Ignor Edyta POL Rzeszów 1990 K(20-29)/4 25:45,35 25:50,45 12
98. 361 Szwedo Iwona POL Nowa Sarzyna 1979 K(30-39)/7 25:45,58 25:55,25 13
99. 307 POL Nowa Sarzyna 1971 K(40-49)/2 25:53,60 25:58,23 14
100. 21 POL PRZEMYSL 1974 M(40-49)/13 26:03,40 26:07,36 86
101. 65 POL 1976 M(40-49)/14 26:13,52 26:23,92 87
102. 365 Kolano Cezary POL 1995 M(20-29)/29 26:25,89 26:35,55 88
103. 367 Wilk Grzegorz POL Tarnobrzeg 1970 M(40-49)/15 26:43,81 26:52,26 89
104. 293 Zasowska Wiktoria POL Kolbuszowa 1999 K(13-19)/1 26:47,65 26:56,44 15
105. 245 Starzecka Joanna POL 1973 K(40-49)/3 26:54,51 27:00,96 16
106. 70 POL Kolbuszowa 1999 K(13-19)/2 26:59,19 27:07,82 17
107. 360 Szwedo Marcin POL Nowa Sarzyna 1980 M(30-39)/25 27:01,05 27:10,86 90
108. 299 POL Nowa Sarzyna 1974 K(40-49)/4 27:06,51 27:11,45 18
109. 107 POL 1991 K(20-29)/5 27:16,68 27:23,67 19
110. 133 Leniart Dominik POL KSM Kolbuszowa Kolbuszowa 1988 M(20-29)/30 27:28,69 27:37,00 91

Wyniki OPEN
Msc. Nr Klub Miasto Rok ur. Kat./msc. Netto Wynik M K
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111. 6 Bocek-Telka Aldona POL Grodziska Grupa Biegowa Grodzisko Dolne 1963 K(50-59)/2 27:32,94 27:40,60 20
112. 203 Panek Klaudia POL Kolbuszowa 1999 K(13-19)/3 27:31,87 27:40,89 21
113. 216 POL Laszczyny 1980 K(30-39)/8 27:30,28 27:42,57 22
114. 108 Koralewicz Agnieszka POL Rzeszów 1983 K(30-39)/9 27:38,02 27:45,23 23
115. 290 Zalepa Alicja POL Grodzisko Dolne 1984 K(30-39)/10 27:44,73 27:46,91 24
116. 291 Zalepa Krzysztof POL Grodzisko Dolne 1978 M(30-39)/26 27:44,40 27:46,99 92
117. 51 Galimska Sylwia POL Lubaczów 1985 K(30-39)/11 27:48,37 27:54,82 25
118. 96 POL 1973 K(40-49)/5 27:55,11 27:59,26 26
119. 127 Kuropatwa Kazimierz POL SARAFIS 1943 M(60+)/5 28:13,26 28:15,97 93
120. 202 POL Munina 1979 M(30-39)/27 28:20,10 28:33,51 94
121. 58 Grabiec Joanna POL Rzeszów 1992 K(20-29)/6 28:29,62 28:35,51 27
122. 210 POL Grodziska Grupa Biegowa Grodzisko Dolne 1962 K(50-59)/3 28:30,33 28:38,06 28
123. 56 POL Przeworska Grupa Biegowa Studzian 1998 K(13-19)/4 28:36,96 28:46,04 29
124. 50 Gajewska Maja POL 1980 K(30-39)/12 29:24,22 29:30,25 30
125. 255 Szczoczarz Wojciech POL Borek Stary 1987 M(20-29)/31 29:19,72 29:30,70 95
126. 285 POL Chmielnik 1982 M(30-39)/28 29:24,27 29:32,59 96
127. 215 POL Rzeszów 1983 K(30-39)/13 29:25,16 29:32,63 31
128. 157 Maldis Marek POL Warszawa 1949 M(60+)/6 29:40,33 29:49,15 97
129. 236 POL Grodzisko Dolne 1992 M(20-29)/32 29:39,63 29:52,06 98
130. 53 POL 1995 K(20-29)/7 29:43,98 29:56,27 32
131. 235 POL Grodzisko Dolne 1993 M(20-29)/33 29:44,56 29:56,79 99
132. 68 Harmak Barbara POL MBTeam 1981 K(30-39)/14 29:54,76 30:02,21 33
133. 101 POL 1971 K(40-49)/6 30:08,99 30:22,01 34
134. 350 Witkowski Andrzej POL Przyszów 1951 M(60+)/7 30:49,56 31:01,79 100
135. 178 Moszkowicz Eugeniusz POL Kondycja Warszawa 1942 M(60+)/8 31:08,04 31:16,09 101
136. 254 Szczoczarz Bernadeta POL Borek Stary 1990 K(20-29)/8 32:38,23 32:49,19 35
137. 221 POL Wybiegamy w Przyszlosc Hermanowa 1973 K(40-49)/7 32:39,24 32:49,37 36
138. 274 Turosz Zofia POL 1938 K(60+)/1 33:42,68 33:51,71 37
139. 28 POL Morawsko 1979 K(30-39)/15 33:51,18 34:04,19 38

Wyniki OPEN
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140. 174 Mokrzycki Janusz POL 1970 M(40-49)/16 33:50,72 34:04,45 102

Pierwsza Mila
1. 263 Tomaszewski Maciej POL 1997 M(13-19)/1 05:00,96 05:01,61 1
2. 59 POL 1 BSP Bratkowice 1991 M(20-29)/1 05:39,65 05:41,35 2
3. 283 POL PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA Przeworsk 1981 M(30-39)/1 06:01,37 06:02,71 3
4. 161 Markiewicz Marek POL Przeworska Grupa Biegowa Przeworsk 1975 M(40-49)/1 06:17,46 06:19,25 4
5. 92 POL 1993 M(20-29)/2 06:42,37 06:50,23 5
6. 47 Filip Urszula POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 2002 K(13-19)/1 06:53,68 06:56,87 1
7. 7 POL 2002 K(13-19)/2 06:54,69 06:57,51 2
8. 167 Matiasik Karolina POL MKS Halicz Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 2002 K(13-19)/3 07:34,00 07:37,85 3
9. 4 POL Fachowiec Makowisko 1986 M(30-39)/2 07:37,97 07:40,28 6
10. 142 POL Grodzisko Górne 1985 M(30-39)/3 07:31,08 07:45,65 7
11. 333 POL Wrescowice 2002 M(13-19)/2 08:02,96 08:08,06 8
12. 18 Chwastarz Dawid POL Grodzisko Dolne 2003 M(13-19)/3 08:08,56 08:09,59 9
13. 366 Moskal Anna POL Grodzisko Dolne 1997 K(13-19)/4 08:19,43 08:31,61 4
14. 20 Cwanek-Florek Ewa POL Rzeszów 1971 K(40-49)/1 08:59,60 09:02,24 5
15. 57 Górecki Patryk POL PG FOTO 1993 M(20-29)/3 08:56,81 09:07,80 10
16. 124 Kubrak Aleksandra POL Sieniawa 1995 K(20-29)/1 09:06,00 09:11,03 6
17. 305 POL 1993 M(20-29)/4 09:17,33 09:22,02 11
18. 306 POL 1970 M(40-49)/2 09:16,80 09:22,22 12
19. 87 POL 1990 K(20-29)/2 09:44,51 09:51,26 7
20. 3 POL 1986 K(30-39)/1 09:46,18 09:52,81 8
21. 287 Wilk Marcin POL Fachowiec 1986 M(30-39)/4 11:02,76 11:05,79 13
22. 141 POL Grodzisko Górne 1997 M(13-19)/4 37:19,15 37:34,00 14

Liczba uczestników: 162

Wyniki OPEN
Msc. Nr Klub Miasto Rok ur. Kat./msc. Netto Wynik M K
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Na płycie stadionu wylądowali spadochroniarze

Rozgrywki na Orliku w ramach Gminnej Parafiady

Połowy wędkarskie nad „Czystym”

Występ kabaretu RAK Niedzielny program dla dzieci

Piątkowe występy sceniczne w Ośrodku Kultury
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Tegoroczny bieg rozegrano wokół zalewu „Czyste”

Kto przekroczył linię mety otrzymał pamiątkowy medal

Biegały całe rodziny... psy także

Startujących zawodników dopingowali kibice Na łukach i zakrętach trzeba było uważać

Zacięta rywalizacja trwała do samego końca
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W dniach od 15 do 17       lip-
ca br. na terenie trzech Pa-
rafii: Chałupki Dębniań-
skie, Zmysłówka i Grodzi-
sko Dolne, odbył się X Re-
gionalny Kongres Misyjny, 
poświęcony przybliżeniu                                                               
i pokazaniu  pracy misyj-
nej sióstr zakonnych i mi-
sjonarzy w dalekich kra-
jach, na różnych kontynen-
tach. Kongres zorganizo-
wało Stowarzyszenie Mi-
syjno-Charytatywne Missio  
Misericordiae. 

W ciągu trzech dni uczestni-
cy Kongresu zapoznali się z 
trudną pracą sióstr i misjona-
rzy w Rwandzie, Togo, Mada-
gaskarze i Papui Nowej Gwi-
nei oraz innych krajach. Roz-
poczęcie uroczystości mia-
ło miejsce w parafii Chałup-
ki Dębniańskie. Eucharystii w 
koncelebrze o. Tomasza No-
gaja SJ – misjonarza z Su-
danu Południowego, ks. Łu-
kasza Haducha i proboszcza 

ks. Jana Szczepaniaka prze-
wodniczył O. Stefan Kukuła 
SVD. W trakcie homilii przed-
stawiono jak rozumiane jest 
Miłosierdzie Boże w różnych 
krajach i kulturach.
Sobota - drugi dzień Kongre-
su był okazją do dziękczy-
nienia Bogu za życie, posłu-
gę i pracę ś.p. Siostry Kin-
gi Czerwonka SSPS pocho-
dzącej z Podlesia. Euchary-
stię pod przewodnictwem o. 
Pawła Gałły SVD misjonarza 
z Madagaskaru, sprawowa-
li również ks. Wiesław Kozioł, 
ks. Jan Szczepaniak, o. Ste-
fan Kukuła SVD i o. Ryszard  
Wajda SVD. W czasie homi-
lii misjonarze oraz siostry ze 
zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek Ducha Świętego z Ra-
ciborza, wspominali pracę mi-
syjną śp. Siostry Kingi. Na-
stępnie po Mszy Św. wszyscy 
udali się z modlitewną proce-
sją na grób rodziców s. Kingi 
na pobliskim cmentarzu. 
W ostatnim dniu Kongre-

su w parafii Grodzisko Dol-
ne, uroczystą dziękczynną 
mszę świętą poprowadził ks. 
bp Jan Ozga biskup z Kame-
runu. Mszę świętą koncele-
browali również o. Kazimierz 
Szymczycha SVD – Sekre-
tarz Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji, o. Tomasz Nogaj 
SJ, o. Ryszard Wajda SVD, 
o. Paweł Gałła SVD, o. Adam 
Bielat OP, ks. Andrzej Bienia z 
Radia Fara, ks. Jan Szczepa-
niak, ks. Stanisław Majkut, ks. 
Tomasz Grzywna, ks. Grze-
gorz Czerwonka i ks. pro-
boszcz Jan Kuca. Wspania-
łą oprawę Mszy św. zapew-
niła Orkiestra Dęta z Grodzi-
ska Dolnego. Patronem me-
dialnym uroczystości było Ra-
dio Fara – rozgłośnia katolic-
ka Archidiecezji Przemyskiej. 
We wspólnej homilii przedsta-
wiono nam jak Miłosierdzie 
Boże zmienia ludzi i świat, 
oraz znaczenie Chrztu Świę-
tego dla każdego człowie-
ka. Ważnym wydarzeniem 
na zakończenie Mszy Świętej 
było posłanie misyjne Siostry 
Agnieszki Podles SSPS- na-
szej misjonarki z Grodziska 
Dolnego do pracy w Para-
gwaju, którego udzielił ks. bi-
skup. Następnie uczestnicy 
udali się do Remizy OSP  w 
Grodzisku Dolnym gdzie stra-
żacy, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz wolontariu-

sze, w tym z koła Caritas ZS 
w Grodzisku Dolnym, przygo-
towali prawdziwą ucztę. Stra-
żacy z Laszczyn częstowa-
li grochówką, a na deser po-
dawano pyszne ciasta i droż-
dżówki. Aukcja pamiątek mi-
syjnych, loteria fantowa  oraz 
koncerty zespołów Testimo-
nium i  Drogowskaz, zgroma-
dziły całe rzesze przybyłych 
na wspólne świętowanie X 
Kongresu Misyjnego. 
Byliśmy mile zaskoczeni 
obecnością sympatyków mi-
sji, także z dalszych stron, 
w tym Mielca, Tarnowa, Ja-
rosławia, Chęcin, Warsza-
wy i Gdańska. Swoją obec-
nością zaszczycił nas rów-
nież przedstawiciel Marszał-
ka Województwa Podkarpac-
kiego, który odczytał list Pana 
Marszałka Władysława Ortyla 
i wręczył upominki na potrze-
by organizacji Kongresu. 
W tegorocznym Kongresie 
nie mógł uczestniczyć nasz 
rodak o Zdzisław Grad. Jed-
noczył się z nami duchowo z 
odległego Madagaskaru, a do 
uczestników Kongresu wysto-
sował list, który prezentujemy 
obok. 
Wyzwaniem organizacyjnym 
okazała się pogoda. Tak po-
trzebny naszej ziemi deszcz, 
spływał w niedzielę z nie-
ba jak Boże Błogosławień-
stwo i w związku z tak obfi-
tymi opadami, zmuszeni byli-
śmy w ostatniej chwili zmienić 
miejsce pikniku misyjnego ze 
stadionu na remizę. Nie było-
by to możliwe bez ogromne-
go zaangażowania strażaków 
z OSP Grodzisko Dolne Mia-
steczko, OSP Grodzisko Dol-
ne i OSP Grodzisko Nowe, 
a także pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich i wolontariuszy. Za 
pełną poświęcenia pracę i 
włączenie się w ten sposób w 
dzieło upowszechniania mi-
sji katolickich składamy ser-
deczne podziękowania. 

Stowarzyszenie 
Missio Misericordiae

JUBILEUSZOWY KONGRES MISYJNY

Niedzielnej celebrze przewodniczył bp Jan Ozga

Zespół Testimonium widownię uraczył śpiewem i zagadkami
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Był czas na modlitwę i wesołą zabawę

Misyjną widownię rozgrzewał leżajski „Drogowskaz”

Posłanie misyjne siostry Agnieszki

Ksiądz Andrzej z Radia Fara

Jedyna taka okazja by zrobić pamiątkową fotkę z misjonarzami

Przyjacielska wymiana zdań 

S. Agnieszkę śpiewem wspierały chórzystki z Chałupek Dębniańskich Pożywną grochówkę przygotowali strażacy z Laszczyn
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Sponsorzy i Partnerzy
X Regionalnego Kongresu Misyjnego

• Władysław Ortyl Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego

• Marek Śliż Starosta Leżajski
• Jacek Chmura Wójt Gminy Grodzi-

sko Dolne
• Ochotnicza Straż Pożarna: w Grodzi-

sku Dolnym, w Grodzisku Miastecz-
ku, w Grodzisku Górnym, w Grodzi-
sku Nowym, w Chodaczowie, w Lasz-
czynach oraz w Zmysłówce

• Koło Gospodyń Wiejskich: z Chału-
pek Dębniańskich, z Grodziska No-
wego, z Grodziska Dolnego,  z Gro-
dziska Miasteczka, z Grodziska Gór-
nego oraz z Opalenisk

• Grodziska Orkiestra Dęta
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska w Grodzisku Dolnym
• Spółdzielnia Usług Drogowo Rolni-

czych w Grodzisku Dolnym
• Stanisław Stopyra Zakład Kowalstwa 

Artystycznego w Grodzisku Górnym
• Wiesław i Maria Grzywnowie Usługi 

Pogrzebowe Grodzisko Dolne
• Aleksander Skarba Niepubliczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku 
Dolnym

• Piotr Możdżeń Sklep Motoryzacyjny 
KORA z Grodziska Górnego

• Jacek Szczepanik Sieć Klubów ZODIAK
• Alina i Stanisław Burdowie z Grodzi-

ska Górnego
• Wanda i Stanisław Bechtowie z Gro-

dziska Dolnego
• Barbara i Stanisław Chmieleccy z 

Grodziska Dolnego
• Alicja i Zbigniew Krzemińscy z Gro-

dziska Dolnego
• Tadeusz Ryfa z Laszczyn Usługi 

Transportowe
• Stanisława Klin z Grodziska Górnego
• Marek Krauz Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk
• Stanisław Osip z Giedlarowej
• Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultu-

ry w Grodzisku Dolnym
• Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Grodzisku Dolnym
• Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek 

Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka
• Akcja Katolicka z Parafii Grodzisko 

Dolne
• Grupa wolontariuszy z CARITAS 

działającej przy Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
ze Zmysłówki

• Katolickie Radio FARA Archidiecezji 
Przemyskiej

• Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera 
z Krosna

Serdecznie dziękujemy
Stowarzyszenie Missio Misericordiae

- WYDARZENIA - 

List do Misyjnej Adopcji Serca....
Z okazji naszego wspólnego Jubileuszu 10 lat istnienia Misyjnej Adopcji Serca na od-
ległość, „Missio Misericordiae” w pierwszych słowach pragnę podziękować Duchowi 
Świętemu, który natchnął nas tą ideą i zachęcił do dzieła, które na początku wydawa-
ło się nam tak niemożliwe, tak nierealne....Dzisiaj po dość długim czasie funkcjonowa-
nia naszego Stowarzyszenia dziwimy się, że stać nas było na podjecie pionierskiego 
wyzwania w posłudze misji i miłości miłosiernej. Ze zdumieniem odczytujemy minione 
lata jako autentyczne prowadzenie nas i naszego Stowarzyszenia przez Ducha Świę-
tego. Stąd raz jeszcze chwała i dziękczynienie Bogu, że posłużył się nami jako skrom-
nymi i kruchymi narzędziami, aby pobudzić wielu do nowej miłości i otwartości na czło-
wieka w potrzebie.
Zwracam się ze słowami szczególnej wdzięczności do wszystkich osób z tzw. pierw-
szej grupy założycielskiej, które podjęły moją ideę i wprowadziły ją w życie w naszym 
Regionie Grodziska, Leżajska, Chałupek Dębniańskich i innych okolic. Nie mniej sło-
wa podziękowania dla tych, którzy w okresie przechodniego kryzysu ofiarowali siebie, 
swój czas, talenty i środki materialne, aby dzieło Adopcji nie obumarło, lecz aby prze-
trwało i służyło dobru Kościoła lokalnego, dobru Kościoła misyjnego i w końcu chwa-
le Boga. 
Dzieło Misyjnej Adopcji nie jest ideą teoretyczną zawieszoną w próżni, lecz opiera się 
ono na setkach ludzi dobrej woli z Polski i z zagranicy, którzy ochotnym sercem pod-
jęli sie roli tzw. „Rodziców adopcyjnych”, aby stać się przedłużeniem Bożej dobroci i 
zatroskania o innego człowieka. Ten skromny Jubileusz jest głównie Waszym ŚWIĘ-
TEM drodzy Rodzice adopcyjni, drodzy Przyjaciele i Współpracownicy Stowarzysze-
nia. Powiedziałem mały Jubileusz naszej Adopcji; tak nie duży, ale dzieła miłości ni-
gdy nie są małe. Są zawsze wielkie, bo odbijają się echem w wieczności przed obli-
czem Boga Miłości...
W ciągu 10 lat idea pomocy z potrzebującymi dziećmi w krajach misyjnych Madaga-
skaru i Papui Nowej Gwinei otwierała coraz bardziej serca i umysły dobrodziejów z na-
szych sąsiadujących parafii i okolic. Obecność i działalność Stowarzyszenia nauczy-
ła nas łączyć się w służbie Boga i ludzi; nauczyła lepiej i więcej modlić się; dała nowe 
zrozumienie Kościoła i misji, w konsekwencji stała się dla wielu źródłem różnego bło-
gosławieństwa jako znak wdzięczności Boga samego...
Oprócz codziennego zaangażowania Stowarzyszenia /pomocy materialnej i modlitwy 
za dzieci adoptowane/ wydarzeniem wyjątkowym od samego początku była organiza-
cja tzw. Misyjnych Kongresów, które są dniem jedności wszystkich zainteresowanych 
ideą i działalnością Adopcji. Kongresy z natury swej stały się „lokalnym świętem misyj-
nym”, w którego organizację i przebieg bezpośrednio włączyło się i włącza wielu ka-
płanów czy kleryków z okolicznych parafii, a w tym życzliwych Księży Proboszczów.
W ciągu wszystkich Kongresów zawsze cieszyliśmy się obecnością misjonarzy i misjo-
narek z różnych Zgromadzeń, którzy swoją obecnością ożywiali nasze serca i zachę-
cali do kontynuowania naszego lokalnego misyjnego dzieła. Z radością gościliśmy ka-
płanów, kleryków czy młodzież pochodzącą z krajów misyjnych. W sposób szczegól-
ny dziękujemy księżom Biskupom, którzy zaszczycali nasze Kongresy swoją obecno-
ścią od początku istnienia Stowarzyszenia. I wreszcie tylu dobrodziejów i uczestników 
z naszego regionu i różnych części Polski.
W imieniu setek dzieci z Madagaskaru, które od lat są objęte pomocą płynącą ze Sto-
warzyszenia „Missio Misericordiae” ,przekazuję jak najserdeczniejsze wyrazy wdzięcz-
ności i podziękowania wszystkim Rodzicom i Rodzinom adopcji. Słowa wdzięczno-
ści płynące prosto z serc dziecięcych składam bezpośrednio na ręce Ks. Jana, pro-
boszcza z Chałupek Dębniańskich /duchowego Ojca Adopcji w Polsce/ oraz na ręce 
wszystkich współpracowników tego Bożego Dzieła.
Niechaj Bóg, który jest „bogaty w miłosierdzie i wszelką łaskę” będzie dla wszystkich 
dobrodziejów Adopcji obfitym błogosławieństwem w pielgrzymce i zmaganiach życio-
wych; niechaj broni od złego i zachowuje w zdrowiu duszy i ciała; niechaj pomnaża 
Wasze szczęście rodzinne i osobiste, a za wszelką ofiarę i wydatki w dziele „miłosier-
dzia dla dzieci adopcyjnych” niechaj przygarnie kiedyś każdego z Was w swoje miło-
sierne ramiona i wprowadzi do krainy życia i miłości wiecznej.
Wdzięcznym sercem łączę się w radości Jubileuszu, polecam modlitwie każdego z 
Was i z serca błogosławię. 

Ojciec Zdzisław GRAD, svd
misjonarz z Madagaskaru

Antananarivo-Madagaskar
14 lipiec 2016
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ŚWIĘTO ŻNIWIARZY
14 dożynkowych wieńców, 
stoły uginające się pod ilo-
ścią chlebów, kosze z szysz-
kami, stoisko z miodami, 
wystawy królików i ozdob-
nych ptaków jak bażanty, 
gołębie, papugi, kury, ko-
ziołek, kózki i gęsi. Do tego 
wystawa sprzętu rolniczego 
oraz jednośladów – różnej 
marki i rocznika motocykli. 
W takie i inne atrakcje obfi-
towały tegoroczne Dożynki 
w gminie Grodzisko Dolne.

Co roku w Święto Matki Bo-
skiej Zielnej, czyli 15 sierpnia 
na stadionie w Grodzisku Gór-
nym swoje święto obchodzą 
grodziscy rolnicy. Każde so-
łectwo staje na wysokości za-
dania i na miarę swoich moż-
liwości przygotowuje dożynko-
we wieńce. Tradycję tą pod-
trzymują sołtysi wspólnie z 
grupą najbardziej aktywnych i 
zaangażowanych w przedsię-
wzięcie mieszkańców. Dzięki 
ich pracy i trudowi można było 
podziwiać 14 pięknie uwitych 
i misternie wykonanych do-
żynkowych wieńców, prezen-
tujących m.in. kielichy z ho-
stią i biblią, symboliczne po-
stacie Matki Bożej i Pana Je-

zusa zwieńczone sercami, 
w kapliczce, w grocie, na kuli 
ziemskiej, czy też w łodzi. Były 
także wieńce nawiązujące do 
1050. rocznicy chrztu Polski, 
z odwzorowanymi chrzcielni-
cami z miejscowych kościo-
łów. Wszystkie wykonane z te-
gorocznych najdorodniejszych 
płodów ziemi: zbóż, wszelkich 
rodzajów kasz, dorodnych 
owoców i pięknych kwiatów.
Gospodarzami tegorocznych 
Dożynek Gminnych było so-
łectwo Grodzisko Górne, na 
czele ze starostami, pań-
stwem Danutą i Henrykiem 
Sołkami.
Ceremoniał dożynkowy roz-
poczęły msze święte w po-
szczególnych parafiach gmi-
ny. Po południu wszystkie de-
legacje pojawiły się na grodzi-
skim stadionie, gdzie nastąpi-
ła główna część uroczystości, 
czyli prezentacja wieńców, de-
gustacja chlebów, miodów i 
wspólne świętowanie.
Wójt Jacek Chmura powitał 
zgromadzonych na stadionie 
gości i mieszkańców, po czym 
starostowie dożynek przeka-
zali na jego ręce symbolicz-
ny bochen chleba, z życze-
niami sprawiedliwego podzie-

lenia. W ceremonii dzielenia 
chlebem wójtowi towarzyszy-
li starostowie wszystkich so-
łectw, którzy zadbali, aby nikt 
nie wyszedł ze stadionu głod-
ny. Słodki dodatek do kromek 
stanowił miód z pasiek gro-
dziskich pszczelarzy. Złotym 
przysmakiem pszczelarze hoj-
nie uraczyli gości. 
W tym roku oprócz tradycyj-
nych chlebów obdarowywa-
no również grodziską szysz-
ką weselną, którą wypromo-
wał niegdyś Zespół Śpiewa-
czo-Obrzędowy „Leszczynka” 
i zadbał o to, by produkt ten 
został wpisany na Ogólnopol-
ską Listę Produktów Tradycyj-
nych. Ta niecodzienna degu-
stacja ma swoje źródło w daw-
nej tradycji wiejskiej, kiedy to 
na zakończenie żniw, w dzień 
dożynek, pan zapraszał chłop-
stwo na wspólną ucztę i dzię-
kował im w ten sposób za ich 
pracę i urodzajne zbiory.
Grodziskie dożynki to tak-
że okazja do zaprezentowa-
nia swoich osiągnięć, dlate-
go też przy tej okazji organizo-
wane są różnorodne wystawy. 
A chętnych nie brakło. W tym 
roku na płytę stadionu zawita-
ły liczne okazy motocykli oraz 
duży sprzęt rolniczy. Nie za-
brakło też wystawców drob-
nych zwierząt gospodarskich 
i rękodzielników z powiatu le-
żajskiego. Dopełnieniem rol-
niczego święta były tańce, 
przyśpiewki i artystyczne wy-
stępy sceniczne. Na począ-
tek pojawiła się młodzież, czy-

li Młodzieżowa Kapela Ludo-
wa z Grodziska Dolnego, któ-
ra ma już na swym koncie licz-
ne osiągniecia i wraz z kape-
lą seniorką wydała w tym roku 
płytę.
Kolejno estradą zawładnęli 
Zespół Taneczny „Jarosławia-
ki” oraz Zespół Ludowy „Ło-
pienka” z Cisnej. „Jarosławia-
ki” działają od 2010 roku w ra-
mach Stowarzyszenia „Em
-Art”. Tym razem pokazali w 
Grodzisku tańce ludowe okolic 
Rzeszowa i Przeworska w for-
mie suity rzeszowskiej i prze-
worskiej, poprzeplatane taki-
miż przyśpiewkami. Odmien-
ny zgoła charakter miały zaś 
tańce zaprezentowane przez 
inne członkinie tego stowarzy-
szenia – był to taniec cygań-
ski i charleston. Zespół „Ło-
pienka” zaprezentował rów-
nie ciekawy repertuar. Pieśni 
karpackie, góralskie, ukraiń-
skie i łemkowskie w ich wyko-
naniu to prawdziwa uczta du-
chowa, która na długo pozo-
stanie w pamięci. W gronie 
wykonawców znalazły się tak-
że nasze rodzime zespoły: Ze-
spół Regionalny i Kapela Lu-
dowa „Grodziszczoki”, zespo-
ły śpiewacze „Leszczynka” i 
„Wiola”, którym publiczność 
też nie szczędziła braw. Wie-
czór należał już do Małgorza-
ty i Patrycji – finalistek progra-
mu „Aplauz, aplauz”, po czym 
przyszła pora na tańce przy 
Zespole „Cool-pa band”.

RP
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Szczęśliwe dla kobiecej 
drużyny z OSP Grodzisko 
Dolne i męskiej z OSP Lasz-
czyny okazało się boisko 
sportowe w Wólce Grodzi-
skiej, na którym w niedzielę 
21 sierpnia br. przeprowa-
dzone zostały zawody spor-
towo pożarnicze szczebla 
gminnego. W sztafecie po-
żarniczej, ćwiczeniu bojo-
wym i musztrze rywalizo-
wało 12 drużyn, w tym płeć 
piękna złożona z 4 drużyn 
kobiecych. Zacięte boje to-
warzyszyły wszystkim kon-
kurencjom. Biegali zawod-
nicy, a wraz z nimi towarzy-
szący sprzęt w postaci heł-
mów, prądownic i węży.

W nieco innych okoliczno-
ściach przeprowadzono te-
goroczne rozgrywki. Tym ra-
zem rolę gospodarzy pełni-
ła jednostka z Wólki Grodzi-
skiej, zaś miejscem startów 
było boisko sportowe przy 
Społecznej Szkole Podsta-
wowej w Wólce Grodziskiej. 
Nad prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwali sędzio-
wie z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Leżajska.
Wśród drużyn kobiecych naj-
lepsze czasy uzyskały druhny 
z Grodziska Dolnego i to one 
odebrały puchar za pierwsze 
miejsce. Bardzo dobrze wy-
padły też gospodynie z Wólki 
Grodziskiej, które swoje star-
ty zakończyły na drugim miej-
scu. Z trzecim wynikiem skla-
syfikowane zostały zawod-
niczki z Grodziska Dolnego 
„Miasta”.
Ogromny potencjał i możliwo-
ści zaprezentowały zawod-
niczki drugiej drużyny z Gro-
dziska Dolnego – drużyny 
młodzieżowej, które wystarto-
wały poza konkurencją. Gdy-
by ich czasy były klasyfikowa-
ne, zajęłyby bardzo dobre II 
miejsce, tuż za swoimi star-

szymi koleżankami z Grodzi-
ska Dolnego.
Z pierwszego miejsca wśród 
drużyn męskich, w tym roku 
cieszyła się jednostka z Lasz-
czyn. Strażacy przyłożyli się 
do startów i niesieni dopin-
giem kibiców wyśrubowa-
li czas o ponad sekundę lep-
szy od drugiej w klasyfikacji 
jednostki z Grodziska Dolne-
go. Z trzecim wynikiem zawo-
dy ukończyła OSP ze Zmy-
słówki.
Podczas rozgrywek swoje 5 
minut mieli także najmłodsi 
miłośnicy pożarnictwa z OSP 
Grodzisko Górne, którzy pod 
okiem swoich rodziców za-
prezentowali swój pojazd i 
wykonali ćwiczenia bojowe.
Po oficjalnym ogłoszeniu wy-
ników przez sędziego głów-
nego, odbyła się uroczystość 
wręczenia okolicznościowych 
pucharów i dyplomów. 

MH

W NAJLEPSZEJ FORMIE STRAŻACZKI Z DOLNEGO 
I STRAŻACY Z LASZCZYN

Ćwiczenie bojowe - Grupa C /drużyny kobiece/   

     
1 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 48,78 pkt. 
2 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA  z wynikiem 49,79 pkt. 
3 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 63,93 pkt. 
poza konkur. OSP GRODZISKO DOLNE II z wynikiem 51,40 pkt. 
     
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami     -  Grupa C  /drużyny kobiece/ 

     
1 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 68,82 pkt. 
2 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 71,83 pkt. 
3 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA  z wynikiem 72,60 pkt. 
poza konkur. OSP GRODZISKO DOLNE II z wynikiem 69,85 pkt. 
     
Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco: 
     
1 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 117,60 pkt. 
2 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA  z wynikiem 122,39 pkt. 
3 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 135,76 pkt. 
poza konkuren. OSP GRODZISKO DOLNE II z wynikiem 121,25 pkt. 
     
Ćwiczenie bojowe - Grupa A /drużyny męskie pow. 16 lat/  
     
1 miejsce OSP LASZCZYNY z wynikiem 42,31 pkt. 
2 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 47,04 pkt. 
3 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA z wynikiem 47,72 pkt. 
4 miejsce OSP CHODACZÓW z wynikiem 52,57 pkt. 
5 miejsce OSP ZMYSŁÓWKA z wynikiem 53,83 pkt. 
6 miejsce OSP GRODZISKO GÓRNE z wynikiem 66,58 pkt. 
7 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 70,91 pkt. 
8 miejsce OSP PODLESIE z wynikiem 83,39 pkt. 
     
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami  - Grupa A /drużyny męskie pow. 16 lat/ 
     
1 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 60,65 pkt. 
2 miejsce OSP LASZCZYNY z wynikiem 64,57 pkt. 
3 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 68,59 pkt. 
4 miejsce OSP GRODZISKO GÓRNE z wynikiem 71,95 pkt. 
5 miejsce OSP ZMYSŁÓWKA z wynikiem 71,98 pkt. 
6 miejsce OSP PODLESIE z wynikiem 74,74 pkt. 
7 miejsce OSP CHODACZÓW z wynikiem 76,52 pkt. 
8 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA z wynikiem 78,67 pkt. 
     

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco: 
     
1 miejsce OSP LASZCZYNY z wynikiem 106,88 pkt. 
2 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE z wynikiem 107,69 pkt. 
3 miejsce OSP ZMYSŁÓWKA z wynikiem 125,81 pkt. 
4 miejsce OSP WÓLKA GRODZISKA z wynikiem 126,39 pkt. 
5 miejsce OSP CHODACZÓW z wynikiem 129,09 pkt. 
6 miejsce OSP GRODZISKO GÓRNE z wynikiem 138,53 pkt. 
7 miejsce OSP GRODZISKO DOLNE MIASTO z wynikiem 139,50 pkt. 
8 miejsce OSP PODLESIE z wynikiem 158,13 pkt. 
     
Klasyfikacja ćwiczenia musztry w grupie C przedstawia się następująco: 
1 miejsce OSP Grodzisko Dolne z wynikiem 20,00 pkt. 
1 miejsce OSP Wólka Grodziska z wynikiem 20,00 pkt. 
3 miejsce OSP Grodzisko Dolne Miasto z wynikiem 18,00 pkt. 
poza konkuren. MDP OSP Grodzisko Dolne z wynikiem 20,00 pkt. 
     
Klasyfikacja ćwiczenia musztry w grupie A przedstawia się następująco: 
     
1 miejsce OSP Grodzisko Dolne z wynikiem 20,00 pkt. 
2 miejsce OSP Wólka Grodziska z wynikiem 19,00 pkt. 
2 miejsce OSP Laszczyny z wynikiem 19,00 pkt. 
4 miejsce OSP Chodaczów z wynikiem 16,00 pkt. 
5 miejsce OSP Podlesie z wynikiem 15,00 pkt. 
5 miejsce OSP Grodzisko Górne z wynikiem 15,00 pkt. 
7 miejsce OSP Grodziko Dolne Miasto z wynikiem 10,00 pkt. 
8 miejsce OSP Zmysłówka z wynikiem 4,00 pkt. 

 
 

Zdobywczynie trzech pierwszych miejsc

Radość zwycięstwa
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ROBOTYCY Z GÓRNEGO 
W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE
Trzeci raz z rzędu repre-
zentacja Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym wzięła 
udział w Światowym Fina-
le Konkursu Budowy i Pro-
gramowania Robotów Bot-
ball 2016 w St. Augustine 
(Floryda, USA). 

Poprzednie edycje tego kon-
kursu odbyły się w Los An-
geles (2014) oraz Albuqu-
erque (2015). W 2015 roku, 
podczas finału Botball w Al-
buquerque, gimnazjaliści z 
Grodziska Górnego zasko-
czyli wszystkich uczestników 
wygrywając jedną z katego-
rii głównych, w drugiej zajęli 
IV miejsce. W klasyfikacji ge-
neralnej, podczas wspomnia-
nego konkursu, zajęli wysokie 
6 miejsce, co było olbrzymim 
osiągnięciem, ponieważ w fi-
nale brały udział 64 drużyny. 
W bieżącym roku, podczas 
Światowego Finału Botball w 
St. Augustine reprezentacja 
Zespołu Szkół z Grodziska 
Górnego potwierdziła swo-
je miejsce w czołówce szkół, 
które w sposób szczególny 
zajmują się nauczaniem pro-
gramowania i robotyki.
Konkurs Botball jest organi-
zowany od 1993 roku przez 
KISS Institute for Practical 
Robotics w Norman (Okla-
homa, USA). Jest on w rze-
czywistości bardzo rozbu-
dowanym programem edu-
kacyjnym przygotowują-
cym uczniów szkół średnich 
do studiów technicznych, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem automatyki i progra-
mowania. Uczniowie biorący 
udział w tym programie mu-
szą zbudować roboty, któ-
re w najskuteczniejszy spo-
sób wykonają zadania okre-
ślone w konkursie. Mają tak-
że obowiązek stworzyć wni-
kliwą dokumentację pracy, 
ze szczególnym uwzględnie-

niem współpracy w swoim ze-
spole, szczegółowym harmo-
nogram prac oraz dokumen-
tacją techniczną robotów, wy-
konaną za pomocą progra-
mów typu CAD. Całość mu-
siała być sporządzana w ję-
zyku angielskim, także w tym 
języku uczniowie mieli obo-
wiązek zaprezentować swo-
ją pracę komisji konkursowej.
Sam konkurs podzielony jest 
na trzy kategorie:
• Dokumentacja konkurso-

wa – ocena wytworzonej 
dokumentacji oraz pre-
zentacja prac drużyny.

• Seeding Rounds – robo-
ty, zbudowane przez ze-
spół uczniowski, prezen-
tują swoje największe 
możliwości na całym sto-
le konkursowym. W tej 
kategorii drużyna nie ry-
walizuje z przeciwnikiem 
i ma cały stół z zadaniami 
konkursowymi do swojej 
dyspozycji.

• Double Eliminations – 
dwie drużyny wraz z ro-
botami rywalizują na jed-
nym stole. Drużyna, któ-
ra uzyska największą 
ilość punktów wygrywa 

i przechodzi do następ-
nego etapu rozgrywek. 
W tej kategorii możliwe 
jest blokowanie robotów 
przeciwnika oraz prze-
szkadzanie w uzyskaniu 
większej ilości punktów.

Drużyna z Grodziska za-
jęła 10 miejsce w Seeding         
Rounds oraz dostała się do fi-
nału rozgrywek Double Elimi-
nation. Dodatkowo uzyskała 
ocenę 97% za dokumentację 
konkursową, co było jej naj-
lepszym wynikiem w historii 
startów w Botball oraz świad-
czyło o poprawie kompetencji 
językowych uczestników tur-
nieju.
W St. Augustine reprezen-
tanci Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym zajęli  w ogólnej kla-
syfikacji 9 miejsce (na 54 dru-
żyny z całego świata). Dodat-
kowo zostali wyróżnieni przez 
sędziów nagrodami: za zna-
komitą synchronizację robo-
tów (Outstanding Robot Col-
laboration/Synchrinization) 
oraz za wybitną konstrukcję 
robotów (Outstanding Robot 
Engineering).
Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stro-
nach:http://bajkirobotow.
blogspot.com http://zsleji.pl

RM

9. miejsce na 54 drużyny z całego świata to bardzo dobry wynik naszych reprezentantów

Ostatnie poprawki przed startami
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Nie zawodzą go pamięć, ani 
wzrok. Jest niezwykle cie-
pły, pogodny i jak na swój 
wiek w bardzo dobrej kon-
dycji. W dniu 22 sierpnia 
swoje setne urodziny ob-
chodził mieszkaniec Wólki 
Grodziskiej, pan Jan Gryba.

Stuletni pan Jan swoich gości 
przywitał życzliwym uśmie-
chem. Na stole czekał oka-
zały tort. Nim przystąpiono do 
jego krojenia, Jubilatowi ży-
czenia złożyły przybyłe dele-
gacje. Wicewójt gminy, pan 
Arkadiusz Telka do listu gratu-
lacyjnego dołączył urodzino-
wy prezent. Z Urzędu Stanu 
Cywilnego, zastępca kierow-
nika pan Zbigniew Gdański 
Jubilatowi przekazał okolicz-
nościowe pismo oraz kwiaty. 

Prezes KRUS z Leżajska pani 
Sylwia Rychlak wraz z bukie-
tem kwiatów przywiozła decy-
zję o przyznanych dodatko-
wych środkach pieniężnych. 
Sędziwy wiek pana Jana uho-
norowali także przewodniczą-
cy Rady Gminy Jerzy Gdań-
ski oraz sołtys wsi Wólka Gro-
dziska. Nie łatwą sprawą jest 
dorównać panu Grybie i sta-
żowo i wiekowo – podkreślał 
sołtys. Pan Krzysztof prócz 
życzeń skierował słowa po-
dziękowania dla Jubilata za 
17 lat sołtysowania w Wólce.
Zapytany o receptę na dobre i 
długie życie pan Jan żartował 
- Nie umiem wytłumaczyć, ale 
zleciało jak wczorajszy dzień. 
Poleca jedzenie kaszy z mle-
kiem, nabiału i przestrzega 
przed nadmiernym spoży-

waniem wódki, bo - nie wy-
trzymują organy na stare lata 
- skwitował śmiechem Jubilat.
Przez pana Jana przemawia 
lokalny patriotyzm. Jak przy-
znaje – Wólka to mała wioska, 
ale tu się urodziłem, tu miesz-
kam i czuje się dobrze. I na-
leży mu wierzyć, bo na zdro-
wie nie narzeka. Po opera-
cji na zaćmę z łatwością czy-
ta bez okularów, co jest swo-
istym ewenementem. Dosko-
nale pamięta język niemiec-
ki, w którym bardzo chętnie 
swawolił. Niestety nie znalazł 
wśród zgromadzonych przy 
stole towarzysza do rozmowy 
w tym języku.
Dostojny Jubilat bacznie ob-
serwował przybyłych gości i 
z wielką ciekawością pytał kto 
do niego przybył. Widząc pa-
nów szykownie ubranych w 
krawaty stwierdził, że to musi 
być ktoś ważny, bo za jego 
czasów tylko osoby z wyso-

kich funkcji i stanowisk nosi-
li krawaty.
Całe życie pan Jan spędził 
w Wólce Grodziskiej, gdzie 
razem z żoną prowadził go-
spodarstwo rolne. Był także 
krawcem. Miał warsztat i pię-
ciu uczniów, których uczył fa-
chu. Ubierali się u mnie ludzie 
z okolicznościowych wiosek. 
Najbardziej wymagające były 
sutanny księży, których uszy-
łem kilka. A szyło się ciężko, 
po nocach i do lampy nafto-
wej - wspominał stulatek.
Obecna na spotkaniu córka 
przyznała, że od zawsze ce-
chowała go elegancja - Po-
ranna toaleta, schludna ko-
szula i krawat to podstawa. 
Pewnie w dzisiejszych cza-
sach tato nie zarobiłby ani na 
chleb, bo w pracy był niezwy-
kle dokładny i skrupulatny. Li-
czył się każdy detal, z dokład-
nością do milimetra.
Pan Jan Gryba urodził się 22 
sierpnia 1916 roku w Wól-
ce Grodziskiej. Jest jednym 
z dziewięciorga dzieci. Oże-
nił się w 1943 roku i wraz z 
żoną wychował trójkę dzie-
ci. Wdowcem został w roku 
2009. Doczekał się ośmior-
ga wnucząt i siedmiorga pra-
wnucząt. Z racji tak wielkiego 
jubileuszu, najbliższa rodzina 
zorganizowała zjazd rodzin-
ny. Świętowanie rozpoczęła 
uroczysta msza święta. 
Bardzo się cieszę, że mam 
taką rodzinę co o mnie dba – 
nadmienił na koniec pan Jan. 
Poruszony wizytą przybyłych 
gości pożyczył wszystkim do-
brego zdrowia.  MH

SETNE URODZINY 
PANA JANA

W spotkaniu Jubilatowi towarzyszyła rodzina. Pan Jan tryskał humorem i energią. 

Mieszkanki Gminy                    
Grodzisko Dolne w wieku 
60+ mogą liczyć na intere-
sującą ofertę zajęć mają-
cych na celu wzmocnienie 
aktywności życiowej se-
niorek. 

Wykłady o zdrowiu, in-
struktaż pierwszej pomocy, 

warsztaty z zasad prawidło-
wego żywienia, warsztaty 
ruchowe i zajęcia na base-
nie oraz kursy obsługi kom-
putera – to niektóre z dzia-
łań zaplanowanych w ra-
mach „Grodziskiego Uniwer-
sytetu Aktywności Senio-
rów”. Ponad 26 tys. zł dofi-
nansowania z Rządowego 

Programu na Rzecz Aktywi-
zacji Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020 
otrzymało Stowarzyszenie 
Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne. 
W ramach realizowanego 
projektu, seniorki będą mo-
gły uczestniczyć w szeregu 
działań pozwalających na 

atrakcyjne spędzenie wolne-
go czasu.
Grodziski Uniwersytet Ak-
tywności Seniorów to dru-
ga po Gminnych Klubach 
Seniora propozycja dzia-
łań skierowana na rzecz in-
tegracji seniorów w Gminie 
Grodzisko Dolne.

RP

GRODZISKI UNIWERSYTET AKTYWNOŚCI SENIORÓW
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Gminę Grodzisko Dolne 
odwiedziły kolejne zagra-
niczne delegacje. Tym ra-
zem wizytę złożyli wójto-
wie z różnych części Ukra-
iny. Odwiedziny odbyły się 
w ramach projektu realizo-
wanego przez Fundację Ini-
cjatyw Menedżerskich z Lu-
blina.

W trakcie spotkania samorzą-
dowcy wymieniali doświad-
czenia dotyczące administra-
cji publicznej w obu krajach. 
Wizytę rozpoczęły odwiedzi-
ny w Urzędzie Gminy. Przez 
ponad dwie godziny wójt Ja-
cek Chmura starał się odpo-
wiadać na zadawane przez 
gości, bardzo szczegóło-

we pytania związane z funk-
cjonowaniem samorządu i 
oświaty, współpracy z sołec-
twami, organizacjami i straża-
mi pożarnymi. Szereg pytań 
dotyczył obszaru związanego 
z pozyskiwaniem funduszy 
unijnych. Prezentowane na 
slajdach inwestycje, zrealizo-
wane w większości ze środ-

ków unijnych, zrobiły ogrom-
ne wrażenie.
Po serii pytań wójt zapro-
sił delegacje do wizytowania 
w terenie. Odwiedzono Spo-
łeczną Szkołę Podstawową 
w Wólce Grodziskiej, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
w Laszczynach oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną i stadion 
w Grodzisku Górnym.

MH

PO DOBRE WZORCE DO GRODZISKA

W dniu 7 sierpnia 2016r. 
nad zbiornikiem wodnym 
„Czyste” w Grodzisku Dol-
nym Koło Wędkarskie nr 
37 „Pstrąg” z Grodziska 
Dolnego zorganizowało za-
wody wędkarskie o Puchar 
Starosty Leżajskiego.

Mimo wczesnej pory do wal-

ki o puchar stanęło 24 węd-
karzy, w tym trzech juniorów. 
Starosta ufundował okaza-
łe puchary za zajęcie trzech 
pierwszych miejsc oraz za 
największą złowioną rybę. 
Po 4,5 godzinnej rywalizacji 
zwyciężyli:
• Roman Noga –                           

10760 pkt

• Zbigniew Szczęch – 
7720 pkt

• Stanisław Czop –                    
6760 pkt

Puchar za największą zło-
wioną rybę otrzymał Stani-
sław Czop – był to karp o wy-
miarach 48 cm i wadze 2,18 
kg. W imieniu Starosty pu-
chary wręczył Prezes Koła 
PZW nr 37 „Pstrąg” Roman 
Matuszek. Zawody zakoń-
czono wspólnym pieczeniem 
kiełbasy.  AS

DO WZIĘCIA BYŁ 
PUCHAR STAROSTY

PODZIĘKOWANIA

Klub LKS Grodziszczan-
ka Grodzisko Dolne składa                            
serdeczne podziękowa-
nia swoim partnerom za po-
moc w organizacji pierwsze-
go Turnieju o Puchar Wójta 
Gminy w piłce nożnej kobiet                                       
WOMEN CUP 2016 rozgry-
wanego w ramach obchodów 
Dni Grodziska. 
Dziękujemy za zrozumienie, 
pomoc logistyczną i wsparcie 
wszystkim tym, którym bliska 
sercu jest promocja zdrowe-
go trybu życia oraz futbolu, 
a w szczególności futbolu w 
wydaniu kobiecym. Wydarze-
nie to miało szczególny wy-
miar ponieważ po raz pierw-
szy odbywało się na zie-
mi grodziskiej. Wzięły w nim 
udział drużyny kobiece z in-
nych regionów kraju. 
Gorące podziękowania kieru-
jemy do osób i firm: 

• Wiesław Konieczny - 
Gniewczyna Łańcucka,

• Spółdzielnia Usług      
Drogowo Rolniczych w 
Grodzisku Dolnym, 

• POLMAR - Krystyna  
Marciniec, 

• DOMINNET- Dominik 
Rup, 

• MAAWSPORT- Woj-
ciech Kiszka i Andrzej              
Maruszak,

• RABAK Sp. z o.o.  -          
Rajmund Piechota, 

• MZK Leżajsk Sp. z o.o.,
• AS BRUK- Andrzej Sło-

miany, 
• SALON PLAY - Piotr 

Możdzeń, 
• ORLIFLAME - Gabriela 

Dębicka.

Goście z Ukrainy byli pod wrażeniem sportowego zaplecza i stadionowej murawy 

Największa złowiona w tym dniu ryba, ważyła ponad 2 kilogramy
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O jeden most za daleko - 
a właściwie trzeba powie-
dzieć o jedną kładkę pie-
szo jezdną za daleko, gdyż 
w tym wypadku będzie 
mowa o tzw. moście wi-
szącym na rzece Wisłok w 
Chodaczowie. 

Nie jest nikomu obcy te-
mat kładki, a w zasadzie jej 
nagminnego uszkadzania 
przez ciężkie pojazdy, które 
skracając sobie drogę nisz-
czą w sposób zatrważają-
cy konstrukcję nośną mostu. 
Średnio trzy lub cztery razy 
do roku, gmina dostaje za-
wiadomienie od mieszkań-

ców Chodaczowa o kolej-
nym uszkodzeniu, które za-
graża bezpieczeństwu osób 
korzystających z przepra-
wy. Są to najczęściej urwa-
ne wieszaki, zniszczone de-
ski na warstwie jezdnej mo-
stu, urwane śruby, wysta-
jące gwoździe i inne sta-
lowe elementy. Mimo zna-
ków ograniczających tonaż 
oraz ustawionych słupków i 
barier, które mają uniemoż-
liwić przejazd cięższym i 
szerszym pojazdom niż do-
puszczone do ruchu po tej 
kładce, notorycznie zda-
rza się, że zabezpieczenia 
te są niszczone, a transport 

trwa w najlepsze. Aż do ko-
lejnej awarii, kiedy to gmi-
na w trybie alarmowym za-
myka przeprawę i natych-
miast naprawia most. I ta sy-
tuacja powtarza się już od 
kilku dobrych lat, mniej wię-
cej kilka razy do roku. Koszt 
jednorazowej naprawy kład-
ki waha się w granicach 2-3 
tys. zł, w zależności od skali 
zniszczeń i zakresu rzeczo-
wego konkretnego remontu. 
Łatwo też jest policzyć, ile 
rocznie kosztuje ludzka głu-
pota i bezmyślność, która w 
skrajnym przypadku może 
zakończyć się tragicznie. 
Nadmierne ciężary mogą na 

tyle osłabić konstrukcję no-
śną kładki, że może dojść 
do jej całkowitego zerwania. 
Każdy z nas się spieszy, 
każdy z nas ma mało czasu 
i chce zrobić jak najwięcej, 
załatwić jak najszybciej, ale 
w tej gonitwie trzeba pamię-
tać, że bezpieczeństwo jest 
najważniejsze, a życie ludz-
kie jest bezcenne. Dlatego 
też nim będziemy korzystać 
z tego mostu w sposób nie-
dozwolony, pomyślmy wcze-
śniej i zastanówmy się, czy 
warto. Miejmy nadzieję, że w 
„decyzji” pomogą także ka-
mery, które niebawem poja-
wią się na moście.  AT

O JEDEN MOST ZA DALEKO

Mimo faktu, że wakacje w 
pełni i czas letniego od-
poczynku sięgnął wła-
śnie swojego najlepsze-
go okresu - to gminne in-
westycje i rozstrzygnięcia 
przetargowe żyją w sowim 
niezmiennym tempie. 

Na przełomie miesiąca lip-
ca i sierpnia zapadły kolej-
ne decyzje, które wyłoni-
ły wykonawcę dwóch robót 
budowlanych oraz dwóch 
usług. Już na początku 
września wyjedzie sprzęt 
drogowy Spółdzielni Usług 
Drogowo Rolniczych w Gro-
dzisku Dolnym, która wygra-
ła oba postępowania prze-
targowe dotyczące remon-
tu dróg na trenie gminy Gro-
dzisko Dolne. W pierwszym 
wypadku jest to budowa i re-
mont dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych na terenie 
wsi Grodzisko Górne i Wól-
ka Grodziska. W ramach 
bieżącego zakresu robót zo-
staną wykonane trzy odcin-
ki dróg o łącznej długości 
1 km 255 metrów, częścio-
wo w technologii podwójne-
go skropienia nawierzchni. 
Wartość tego zakresu rze-

czowego została określona 
przez wykonawcę na kwotę 
128 tys. zł. Całość zadania 
finansowana jest z budżetu 
marszałka i wiąże się z za-
gospodarowaniem posca-
leniowym gruntów rolnych. 
Zakończenie remontu tych 
dróg przewidziane jest na 
30 września bieżącego roku. 
Drugim zadaniem, które bę-
dzie realizowane w tym sa-
mym okresie jest remont 
drogi Zaborcze w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Górnym. 
Również w tym wypadku wy-
konawcą została wybrana 
Spółdzielnia Usług Drogowo 

Rolniczych, która w postę-
powaniu przetargowym zło-
żyła najkorzystniejszą ofer-
tę. Zakres rzeczowy zada-
nia obejmuje wykonanie no-
wej nawierzchni na długości 
870 mb wraz z częściowym 
odmuleniem rowów, odtwo-
rzeniem pobocza oraz usta-
wienie barier energochłon-
nych na długości 175 mb. 
Wartość zadania po przetar-
gu wynosi 140 tys. zł. W tym 
wypadku część kosztów re-
montu drogi pokryje budżet 
państwa w wysokości ok.    
50 tys., w ramach dofinan-
sowania remontu dróg tzw. 

schetynówek. 
Jak co roku, na przełomie 
wakacji wyłaniany jest usłu-
godawca, który realizuje 
przewozy dzieci i młodzie-
ży do szkół na trenie gmi-
ny Grodzisko Dolne. Podob-
nie jak w roku poprzednim, 
najkorzystniejszą ofertę zło-
żył PKS Sp. z o.o. w Leżaj-
sku na kwotę 98 800  zł. za 
wykonanie całej usługi, tj. 
przewóz dzieci i młodzieży 
w roku szkolnym 2016/2017. 
Realizacja podpisanej umo-
wy na wykonanie usługi roz-
pocznie się z dniem 1 wrze-
śnia bieżącego roku. Kolej-
nym wykonawcą, który rów-
nież został wybrany w dro-
dze przetargu nieograni-
czonego w tym okresie, jest 
Pracownia Projektowa AR-
CONT Pana Roberta Pelca 
z Rzeszowa. Pracownia ta 
wykona projekt zagospoda-
rowania terenu wraz z usy-
tuowaniem elementów małej 
architektury oraz zieleni na 
placu za GOK-iem oraz przy 
zbiorniku wodnym „Czyste”. 
Wartość projektu określo-
na została na kwotę 58 tys. 
zł, a termin realizacji usługi 
ustalono na koniec września 
2016 r.

AT

Z NOTATNIKA INWESTYCYJNEGO

Uporządkowany plac za Ośrodkiem Kultury
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Ponad 16 tys. zł na prze-
strzeni ostatnich sześciu 
lat wydała gmina Grodzisko 
Dolne na przystanki. I nie 
byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby chodziło o zakup no-
wych. Tymczasem są to pie-
niądze „utopione” na napra-
wę przystanków, które zo-
stały zdewastowane przez 
wandali. Wśród nich są wia-
ty, które niszczone są kilka 
razy do roku.

Problem przystanków powra-
ca co roku jak bumerang. Licz-
ba zniszczeń nie maleje. Jed-
nym z powodów jest chociaż-
by fakt, iż w większości przy-
padków sprawców nie uda-
je się namierzyć. Jeśli ktoś 
zauważy akt wandalizmu, a 
nie powiadomi od razu poli-
cji, sprawcy są właściwie nie-
uchwytni i nie ponoszą żad-

nej kary za wyrządzoną szko-
dę. Za ich naprawę płaci gmi-
na – czyli my wszyscy.
Najwięcej szkód powstaje po 
weekendach. Wymazane, 
popękane i rozbite w drobny 
mak szyby, zniszczone ławki 
i kosze na śmieci, uszkodzo-
ne zadaszenia – to najczęst-
sze skutki dokonywanych 
zniszczeń. Straty wyrządzone 
przez wandali sięgnęły już 16 
tys. zł. Pieniądze wydawane 
na naprawy oczywiście mo-
głyby mieć inne przeznacze-
nie. Za powyższą kwotę moż-
na by przykładowo wyposażyć 
mały plac zabaw w 2 huśtaw-
ki typu ważka i zestaw zabaw 
równoważnia, zakupić i za-
montować co najmniej 20 ła-
wek wokół „Czystego” lub też 
odpowiedzieć na potrzeby sto-
warzyszeń i zakupić „wypasio-
ny” zewnętrzny grill z ławecz-

kami z przeznaczeniem na im-
prezy i pikniki. Lista pomysłów 
i zadań do realizacji jest dłu-
ga. Niestety na naprawy wiat 
środki muszą być wydatkowa-
ne na bieżąco.
Od kilku już lat gmina rozbu-
dowuje system monitoringu, 
który przyczynia się znaczą-
co do poprawy bezpieczeń-

stwa. Skalę problemu pomo-
głaby z pewnością zmniej-
szyć także pomoc mieszkań-
ców. Apelujemy zatem o więk-
szą czujność i informowanie o 
dokonywanych aktach wan-
dalizmu. Zgłoszenie to nie do-
nos. To dbanie o nasze wspól-
ne dobro.

MH

WANDALE NISZCZĄ - 
GMINA NAPRAWIA

W miesiącu lipcu na cmen-
tarzu Parafialnym w Grodzi-
sku Dolnym odebrano ro-
boty związane z remontem 
mogiły zbiorowej trzech 
żołnierzy Wojska Polskie-

go, poległych w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku 
oraz remontem nagrobka 
na mogile Stanisława Po-
znańskiego.

Usytuowane na grodziskim 
cmentarzu mogiły doczekały 
się generalnej renowacji. Ist-
niejące nagrobki uległy roz-
biórce, a w ich miejsce poja-
wiły się nowe mogiły, na pod-
łożu z granitowej kostki, z pa-
miątkowymi krzyżami i imien-
nymi tablicami. Wartość za-
dania wyniosła 11 700 zł.
Koszty remontu pokryto z 

uzyskanej z budżetu woje-
wody podkarpackiego dotacji 
w kwocie 9 tys. zł. Pozostałą 
część dołożyła gmina.
Odnowa nagrobków przywró-
ciła pamięć o ważnych w na-
szej historii miejscach oraz 
pozwoliła na godne uczcze-
nie bohaterów, którzy oddali 
życie w obronie niepodległo-
ści Polski.  MH

MOGIŁY BOHATERÓW 
PO REMONCIE

To od nas zależy jak długo trwać będzie pamięć o bohaterach z tamtych lat

Pęknięta szyba przystankowa w Grodzisku Górnym
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Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o 
w Grodzisku Dolnym dzia-
ła między innymi w oparciu 
o ustawę z 7 czerwca 2001r.  
o Zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków. Art. 
20 w/w Ustawy zobowiązu-
je przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne do 
określenia taryf na 1 rok 
na podstawie niezbędnych 
przychodów po dokonaniu 
ich alokacji na poszczegól-
ne taryfowe grupy odbior-
ców usług.

Przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjne ustalają nie-
zbędne przychody uwzględ-
niając w szczególności:
• koszty związane ze 

świadczeniem usług, 
poniesione w poprzed-
nim roku obrachunko-
wym, ustalone na pod-
stawie ewidencji księgo-
wej, z uwzględnieniem 
planowanych zmian 
tych kosztów w roku 
obowiązywania taryfy,

• zmiany warunków      
ekonomicznych oraz 
wielkość usług i warun-

ki ich świadczenia,
• koszty wynikające z pla-

nowanych wydatków in-
westycyjnych.

U nas ma to miejsce zawsze 
z początkiem stycznia da-
nego roku, wtedy wchodzą 
w życie nowe stawki tary-
fy opłat za wodę i ścieki. No 
właśnie… i zaczyna się – ze-
wsząd padają te same pyta-
nia do wszystkich, czyli władz 
gminy, radnych, no i do przed-
siębiorstwa: czemu tak dro-
go? Pomijając fakt, że drogo 
to pojęcie względne, jednak 
wszyscy wiemy, że chodzi o 
stawki opłat za wodę i ście-
ki, a szczególnie ścieki. Uza-
sadnienie kosztów oczysz-
czania ścieków oprócz nie-
zbędnych kosztów funkcjono-
wania oczyszczalni ścieków i 
sieci, czyli utrzymania w go-
towości, serwisowania, wy-
mian urządzeń, badań, opłat, 
nadzoru i innych niezbęd-
nych wydatków wynika też 
z ,,działalności” pewnej gru-
py osób, do której nie docie-
rają apele i prośby, o których 
się mówi głośno w środowi-
sku, a także pisaliśmy już kil-
kakrotnie na łamach Gazety 
Grodziskiej. Zwracając uwa-

gę na bardzo duże koszty od-
twarzania urządzeń kanali-
zacyjnych niszczonych po-
przez bezmyślne, a może ce-
lowe wrzucanie wszystkiego, 
co niepotrzebne do studzie-
nek i sieci kanalizacyjnych. W 
ubiegłym roku obszernie był 
opisany proces oczyszczania 
ścieków w oczyszczalni na 
okoliczność zatrucia jej środ-
kami chemicznymi. Sytuacja 
powtórzyła się także obec-
nie. W upalne dni lipca osad 
czynny, przy pomocy które-
go oczyszczane są ścieki, 
znów został zatruty substan-
cją niewiadomego pochodze-
nia. Naszemu przedsiębior-
stwu po miesiącu zmagania 
z problemem udało się dopro-
wadzić oczyszczalnię do sta-
nu normalnego funkcjonowa-
nia. Zostały poniesione duże 

nieprzewidziane koszty, czyli: 
badań, opróżniania komór kil-
ka razy, czyszczenia, dowo-
zu i napełniania „obcym” osa-
dem czynnym, pracy urzą-
dzeń „na ostro”, pracy ludzi. 
Koszty te oczywiście wpływa-
ją na koszt oczyszczenia 1m3  
ścieków, za który płacą wszy-
scy mieszkańcy. Apelujemy 
ponownie o wnikliwe rozejrze-
nie się wokół siebie. Może w 
końcu ktoś zidentyfikuje świa-
domego lub nie – „dostaw-
cę substancji szkodliwych” 
i nielegalne zrzuty ścieków. 
Oszczędzajmy też nasze sie-
ci kanalizacyjne i przepom-
pownie od nadmiaru śmieci, 
bo ten temat jest ciągle aktu-
alny – śmieci zatykają urzą-
dzenia i skracają żywotność 
pomp, a to kosztuje!

Irena Fus

KANALIZACJA TO NIE 
ŚMIETNIK

Sądzili, że są sprytni i zo-
stawiając worki pełne 
śmieci przy polnej dro-
dze pozostaną anonimowi. 
Tymczasem zawartość jed-
nego z nich bardzo szybko 
ujawniła, kto jest właści-
cielem owych „podarków”.

Wydawać by się mogło, że 
świadomość ekologiczna 
związana z segregacją od-
padów w społeczeństwie ro-
śnie. Jednak co jakiś czas 
odnotowywane są przypad-
ki świadczące o niezrozu-
miałych zachowaniach osób, 
które za śmieci płacą, a i tak 

zadają sobie sporo trudu i 
wysiłku wywożąc je do lasu, 
czy zostawiają w przydroż-
nych rowach. Ostatnia taka 
sytuacja miała miejsce w 
sierpniu, kiedy to mieszkan-
ka naszej gminy znalazła w 
polu dwa worki pełne śmie-
ci. Oburzona takim stanem 
rzeczy nie zastanawiała się 
zbyt długo i zajrzała do środ-
ka. Co się okazało? Otóż w 
jednym z worków, w pięknej 
białej kopercie, leżało imien-
ne zaproszenie… na ślub.
Znając tożsamość bardzo 
łatwo ustalić miejsce za-
mieszkania, i tak oto po nit-

ce do kłębka okazało się, że 
sprawcami niecnego zdarze-
nia są mieszkańcy pobliskiej 
Sieniawy. Dlaczego ich śmie-
ci wylądowały na grodziskich 
polach – nie wiemy. Możli-
we, że zapomnieli wystawić 
worki w terminie i podrzuce-
nie okazało się wspaniałym 
pomysłem na ich pozbycie 
się? A może byli w Grodzisku 
w tzw. gościach i przy okazji 
pozostawili po sobie pamiąt-
kę? Wielce prawdopodob-
ne, że i stare nawyki wzięły 
górę…
Trudno tu mówić o logice czy-
nu, gdyż jak udało się ustalić, 

właściciele worków za śmieci 
płacą regularnie!
Jakie powody by nimi nie kie-
rowały, wniosek nasuwa się 
jeden – pozbycie się śmie-
ci w taki sposób nie przynosi 
chluby, a tym bardziej nie roz-
wiązuje problemu. Stawia-
my zatem pytanie - czy war-
to się do tego stopnia wsty-
dzić? A śmieciowych piratów 
zachęcamy do przyswojenia 
wiedzy na temat segregacji, 
gdyż zaproszenie ślubne na-
leży traktować jako papier i 
wrzucić do worka niebieskie-
go, przeznaczonego na pa-
pier. A naszych mieszkańców 
po bezpłatny odbiór worków 
zapraszamy do urzędu. 

MH

ZDRADZIŁO ICH ZAPROSZENIE

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji rodzi problemy eksploatacyjne
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Sierpień 1976 roku dla księ-
dza Stefana Piórka, był ro-
kiem zmian. Wolą bowiem 
księdza abpa Ignacego To-
karczuka objął probostwo w 
Wólce Grodziskiej. I od sa-
mego początku swego dusz-
pasterzowania oddał się 
gorliwej służbie na rzecz 
swoich parafian. Nie zwra-
cając na przeciwności oraz 
trudności różnego rodzaju 
wraz z radą parafialną kon-
tynuował rozpoczęte pra-
ce w kościele, wokół kościo-
ła oraz w miarę możliwo-
ści udoskonalał je. A przede 
wszystkim z wielką żarliwo-
ścią dbał o duchowość swo-
ich parafian, dając  im przy-
kład swojej niezmordowa-
nej posługi w konfesjonale, 
w głoszeniu słowa Bożego 
oraz rozwiązywaniu proble-
mów parafian o każdej po-
rze. I jak to na co dzień by-
wało, zawsze w wolnej chwi-
li można było zastać księ-
dza pogłębiającego wiedzę, 
gorliwie przygotowującego 
się do homilii, katechez oraz 
spotkań z rodzicami. My-
ślę, że nie zdażyło się, aby 
nie był przygotowany do po-
wierzonych mu obowiązków, 
jako proboszcza. W czasie 
wakacji starał się o nawiąza-
nie kontaktów z parafianami 
za granicą oraz   poznawał 
służbę duszpasterską na-
szych Misjonarzy. Kilkakrot-
nie odwiedził ks. Stanisława 
Chmurę w Austrii, odwiedził 
ks. Wiesława Szpilę na Bo-
naire i w Arubie, odwiedził 
kilka rodzin w USA i nawet 
był w Amerykańskiej Czę-
stochowie. Oddany służbie 
duszpasterskiej czas szyb-
ko mijał i oto w 2004 roku, 
po 28 latach proboszczowa-
nia  przechodzi na zasłużo-
ną emeryturę. Z wdzięcz-
ności za tak gorliwą posłu-

gę duszpasterską, parafia-
nie pragnęli, aby ksiądz jako 
Senior pozostał wśród Nich 
w parafii. I tak też się stało, 
na co wyraził zgodę ksiądz 
abp. Józef Michalik.   
Od 12 lat ksiądz kanonik, se-
nior mieszka sobie w swoim 
domu – emerytówce. W dal-
szym ciągu z wielką gorli-
wością głosił słowo Boże                     
i obecnie służy w konfesjo-
nale. Mówi  „będę spowia-
dał dokąd będę mógł, aby 
nikt nie odszedł od puste-
go konfesjonału  – tego po-
trzebują parafianie i dla nich 
jestem do dyspozycji przed 
każdą Mszą św.”. Przeżywa-
nie księdza seniora emery-
tury - z obserwacji widzę, że 
jest pogodne i bardzo uroz-
maicone. Kilka razy odwie-
dził naszego misjonarza 
Stanisława Pytla na Białoru-
si, służąc Mu pomocą. Piel-
grzymował do Ziemi Świę-
tej, modlił się przy grobie 
Świętego Jana Pawła II, od-
wiedza księży kolegów, jeź-
dzi swoim samochodem na 
różne uroczystości w deka-
nacie, jak również w swojej 
rodzinnej parafii. Interesu-
je się sprawami  życia para-

fian i ogólnie Polaków, czy-
li sprawami politycznymi. 
Ma czas na czytanie spro-
wadzanych z Naszej Przy-
szłości „bestsellerów”, czy-
ta Nasz Dziennik i jeszcze 
kilka innych gazet. Parafia-
nie w dalszym ciągu wyraża-
ją swoją wdzięczność i oka-
zują życzliwość w modlitwie 
oraz darach materialnych. 

A jak Pan Bóg pozwoli do-
czekać do przyszłego roku, 
to Ksiądz Senior będzie ob-
chodził Jubileusz 60 lenia 
kapłaństwa.
Parafianie podczas rozmów 
oczekują już na ten niepo-
wtarzalny i zacny jubileusz 
Księdza kanonika seniora 
proboszcza Stefana Piórka. 

Urszula Stefańska

JUBILEUSZ 40 - LECIA POSŁUGI 
DUSZPASTERSKIEJ KSIĘDZA KANONIKA 
PROBOSZCZA SENIORA STEFANA PIÓRKA

Ks. Stefan Piórek podczas mszy świętej

Z rodziną w Amerykańskiej Częstochowie



24 Gazeta z Grodziska i okolic 7-8/2016

- AKTUALNOŚCI - 

W czerwcu członkowie 
Klubów Seniora działa-
jących na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne udali się 
na wycieczkę do Kazimie-
rza Dolnego.

Kazimierz Dolny to niewiel-
kie miasteczko położone 
nad Wisłą, które swoją na-
zwę zawdzięcza Królowi Ka-
zimierzowi Wielkiemu. Jest 
pełne urokliwych miejsc do 
zwiedzania i spacerowania. 
Warto dodać, że każdego 
roku w Kazimierzu Dolnym 
trwa ludowe trzydniowe mu-
zykowanie. Tegoroczny jubi-
leuszowy już, bo 50 Ogólno-
polski Festiwal Kapel i Śpie-
waków Ludowych mieli oka-
zję zobaczyć nasi seniorzy.
Na początek cała grupa uda-
ła się w rejs po Wiśle. Po-
tem, aby wzmocnić się i zre-
generować siły wycieczko-
wicze udali się na obiad. 
Pełni energii i zapału mo-
gli dalej zwiedzać urokliwe 
miasto. Następnie każdy, 
kto chciał i czuł się na siłach 
mógł wejść na Górę Trzech 
Krzyży, z której rozpoście-
ra się niesamowity widok na 
rynek, Wisłę i całą okolicę.  
Kolejnym miejscem zwie-
dzania były ruiny miejsco-
wego zamku i baszta.
Mały ryneczek, z pięknymi 
kamienicami był miejscem 
spacerów seniorów. Wszy-
scy mieli okazję zakupić so-
bie tradycyjne kazimierskie 
koguty wypiekane z ciasta 
maślanego. 
Wyprawie towarzyszyły     
wesołe śpiewy, żarty oraz 
radość bijąca z twarzy se-
niorów. Oprócz oczywistych 
niezapomnianych przygód 
potwierdzeniem wspania-
łych przeżyć jest pamiątko-
wa fotorelacja z tej eska-
pady. Więcej zdjęć na stro-
nie biblioteki.

Biblioteka

SENIORZY W KAZIMIERZU 
DOLNYM

Kazimierz Dolny to bardzo urokliwe miasto

W ramach gminnego pro-
gramu stypendialnego, 
do 20 września 2016r., do 
Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne można składać 
wnioski o stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży.

Stypendia przyznawane są 
na okres półroczny i wy-
płacane jednorazowo, a 
ich wysokość uzależniona 
jest od uzyskanych osią-
gnięć oraz środków budże-
towych przeznaczonych na 
ten cel w danym roku.  Pro-

gram przewiduje stypen-
dia w wysokości od 100 do 
1000 zł.
O stypendia mogą ubiegać 
się uczniowie uczęszczają-
cy do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na terenie 
gminy oraz uczniowie szkół 
średnich, którzy są zamel-
dowani w gminie. Prawo 
do ubiegania się o stypen-
dium daje wysoka śred-
nia ocen: co najmniej 5,0 
(szkoła podstawowa lub 
gimnazjum) i co najmniej 
4,8 (szkoła średnia) lub 

miejsce na podium w kon-
kursie szczebla wojewódz-
kiego, np. w olimpiadzie 
przedmiotowej, konkursie 
sportowym czy też konkur-
sie artystycznym. Niezbęd-
nym warunkiem do uzyska-
nia stypendium jest co naj-
mniej bardzo dobra oce-
na z zachowania. Wniosek 
może być złożony przez 
rodzica, organizację poza-
rządową, trenera czy też 
dyrektora szkoły. Aktualny 
wzór wniosku oraz regula-
min przyznawania stypen-
dium znajduje się na stro-
nie www.grodziskodolne.pl 
w zakładce stypendia.

RP

DO WZIĘCIA STYPENDIA 
WÓJTA GMINY

Był czas na zwiedzanie, odpoczynek ...i pamiątkowe zdjęcia
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W dniach 27 – 31 lipca 2016 
r. na terenie Wyższej Szko-
ły Oficerskiej Wojsk Lą-
dowych im. Tadeusza Ko-
ściuszki we Wrocławiu miał 
miejsce Ogólnopolski Zlot 
Członków Dyskusyjnych 
Klubów Książki (DKK). 
Wśród ośmiuset uczestni-
ków były także przedstawi-
cielki grodziskiego klubu.

Oficjalne otwarcie Literackie-
go Woodstocku nastąpiło 28 
lipca. Na głównej scenie za-
prezentowały się DKK z całej 
Polski, a następnie wręczo-
no nagrody dla najbardziej 
poczytnych pisarzy klubów 
książki. Laureatami w kate-
gorii literatury pięknej, literatu-
ry faktu i literatury dla dzieci i 
młodzieży zostali: Jacek Deh-
nel (Lala), Wiesław Myśliw-
ski (Ostatnie rozdanie), Jacek 

Hugo – Bader (Dzienniki ko-
łymskie), Barbara Kosmow-
ska (Pozłacana rybka). Po 
gali uczestnicy zlotu spotka-
li się z gościem honorowym 
zjazdu hiszpańską pisarką 
Rosą Montero. Na zakończe-
nie dnia odbył się koncert ze-
społu Pablopavo i Ludziki.
Piątkowe przedpołudnie 29 
lipca, upłynęło na rozmowach 
o literaturze i wokół literatu-
ry, natomiast po obiedzie klu-
bowicze mogli się spotkać z 
najchętniej czytanymi auto-
rami, m.in.: Jackiem Hugo 
– Baderem, Joanną Fabic-
ką, Markiem Krajewskim, Ma-
riuszem Szczygłem czy Woj-
ciechem Jagielskim. Niewąt-
pliwą atrakcją tego dnia były 
wieczorne spotkania z literac-
kimi gwiazdami: hiszpańskim 
pisarzem Ildefonso Falcone-
sem oraz polską pisarką Olgą 

Tokarczuk.
W ostatnim dniu festiwalu, 30 
lipca, na wrocławskim Rynku 
klubowicze wraz z chórzysta-
mi z projektu Singing Europe 
(1000 osób) wykonali po raz 
pierwszy publicznie Świato-
wy Hymn Książki UNESCO. 
Na czytelników czekała tak-
że niespodzianka – rozmowy 
z Danutą Wałęsową na temat 
„jej” książki i nie tylko. Po po-
wrocie na teren zlotu uczest-
nicy mogli wziąć udział w jed-
nym z ośmiu spotkań z pięt-
nastoma pisarzami. Rozma-

wiano i dyskutowano o pol-
skiej literaturze dziecięcej i 
młodzieżowej, o warsztacie 
pisarza, o opisywaniu innych 
światów… Nie brakło także 
dyskusji na tematy politycz-
ne i relacji między ludźmi róż-
nych narodowości.
Oprócz zajęć planowanych 
nasze klubowiczki znalazły 
także czas na obejrzenie Pa-
noramy Racławickiej i pokazu 
multimedialnej fontanny oraz 
zwiedzenie ZOO, Ogrodu Bo-
tanicznego i Ogrodu Japoń-
skiego.     S.Suszyło

NA LITERACKIM 
WOODSTOCKU

Jedną z najważniejszych 
zalet wakacji jest to, że dzie-
ci mają nieskończoną ilość 
wolnego czasu, który mogą 
wykorzystywać wedle wła-
snego uznania. Zapełniają 
więc ten czas na różne cie-
kawe sposoby.

Jedni promują gry, zabawy 
i rekreację na świeżym po-
wietrzu korzystając np. z bo-
isk na „Orlikach”, kąpieli wod-
nych, wycieczek rowerowych 

itp. – zaś inni w kreatywny 
sposób rozwijają swoje pa-
sje i zainteresowania uczest-
nicząc w różnego rodzaju za-
jęciach i warsztatach przygo-
towanych dla nich właśnie na 
czas wakacji. 
Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym, jak co roku, zapewnia 
dzieciom wiele atrakcyjnych 
propozycji. W tym roku uwa-
gę skupiliśmy przede wszyst-
kim na warsztatach plastycz-
nych, zajęciach plenerowych, 

wycieczkach i warsztatach 
kulinarnych. Oprócz tego nie 
zabrakło również różnego ro-
dzaju gier i zabaw przy muzy-
ce włącznie z karaoke i kon-
kursów z nagrodami. 
Wszyscy chętni do działa-
nia mogli poczuć się nie byle 
artystami, tworząc ciekawe 
kompozycje malarskie i prze-
strzenne. Najwięcej przeżyć 
dostarczyła jednak wyciecz-
ka do Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej na wędrującą po Polsce 
wystawę „W świecie toruń-
skiego piernika”, gdzie oprócz 
zwiedzania średniowiecznych 

eksponatów i wystawy, moż-
na było samodzielnie przy-
gotować, a następnie degu-
stować oryginalne toruńskie 
pierniki. Ten dzień zakończył 
się naprawdę bardzo słod-
ko, bo po powrocie  wszyst-
kim podopiecznym zafundo-
wano lody.  
Na zakończenie wakacyjnych 
zajęć dzieci uczestniczyły 
w warsztatach kulinarnych, 
podczas których przyrządza-
ły galaretkowo-owocowe de-
sery z porcją lodów i delekto-
wały się smakami lata.

OK

FOTOREPORTAŻ 
Z WAKACJI

Uczestniczki książkowego szaleństwa we Wrocławiu 

I jak tu się powstrzymać i nie zjeść takich pyszności Dzieciaki energię spożytkowały bawiąc się na placu przed muzeum 
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W dniach 5-10 lipca w Las 
Vegas odbywały się Mi-
strzostwa Świata amator-
skiego MMA IMMAF 2016. 
Niewątpliwym wyróżnie-
niem był udział w zawodach 
mieszkańca naszej gminy. 
Daniel Matuszek, jako jed-
na z dziesieciu osób, repre-
zentował Polskę na tych za-
wodach. Przemyśleniami i 
wrażenianiami z Mistrzostw 
Daniel podzielił się z niami 
w krótkiej relacji. Oto co na-
pisał...

Do Stanów Zjednoczonych 
przylecieliśmy na kilka dni 
przed oficjalnym rozpoczę-
ciem zawodów tak, by mieć 
czas na spokojną aklimaty-
zację. Czas ten wykorzystali-
śmy na wypoczynek, lepsze 
poznanie się oraz ostatnie 
treningi przed Mistrzostwami.
Podczas zawodów rywali-
zowałem w kategorii piórko-
wej (145 funtów). Mój pierw-
szy pojedynek był jednocze-

śnie pierwszą walką repre-
zentanta Polski na tej edy-
cji Mistrzostw. Walkę z Por-
tugalczykiem – Filipe Catan-
ho – wygrałem przez balachę 
w pierwszej rundzie. Nieste-
ty w drugiej walce przegrałem 
na punkty z Danielem Scha-
landerem ze Szwecji i odpa-
dłem z turnieju.
Z tego miejsca chciałbym po-
gratulować tym, którzy z Las 
Vegas wrócili z medalami: 
Aleksandrze Roli, Katarzynie 
Biegajło, Marcinowi Kalacie, 
Adamowi Biegańskiemu oraz 
Przemysławowi Tokarzowi. 
Doceniam także pozostałych 
reprezentantów: Macieja Gą-
siorka, Pawła Zakrzewskiego, 
Krystiana Petrusiewicza i Ni-
kodema Ziemeckiego, którzy 
w klatce zostawili swoje ser-
ca, jednak tym razem się im 
nie powiodło. Należy pamię-
tać także o trenerze repre-
zentacji. Konrad Płaza przed 
i podczas zawodów znakomi-
cie wywiązywał się ze swo-

jej roli i z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że był on 
najbardziej właściwą osobą 
na tym miejscu.
O atmosferze w reprezenta-
cji można wypowiadać się w 
samych superlatywach. Pod-
czas całego pobytu w USA 
cały zespół dobrze ze sobą 
współpracował czy to na tre-
ningu czy podczas walk, kie-
dy trzeba było dopingować 
walczących kolegów lub ko-
leżanki. Dodatkowo, podczas 
pobytu w USA mogłem spo-
tkać wielu światowej klasy za-

wodników MMA, a także za-
siąść na widowni MGM Grand 
podczas gali UFC Fight Ni-
ght 89: dos Anjos vs. Alvarez. 
Możliwość oglądania na żywo 
takiego eventu – a także cały 
wyjazd – na pewno pozosta-
wił wiele wspaniałych i nieza-
pomnianych wspomnień.
Z tego miejsca chciałbym bar-
dzo podziękować Urzędowi 
Miasta Rzeszowa i Gminie 
Grodzisko Dolne, którzy po-
mogli mi sfinansować wyjazd. 
Bez nich nie byłoby to możli-
we.

ZREWANŻOWAŁ SIĘ 
ZA PORTUGALIĘ

W dniu 19.07.2016r. w ra-
mach treningu spędzania 
wolnego czasu odbyła się 
dwudniowa wycieczka do 
ośrodka wypoczynkowe-
go Caritas w Myczkowcach 
obok Soliny. Organizato-
rem wycieczki był Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Laszczynach wraz z filią 
w Zmysłówce.

W wycieczce uczestniczyli 
podopieczni ośrodka, opieku-
nowie oraz pracownicy– łącz-
nie ponad pięćdziesiąt osób.
Wycieczka rozpoczęła się 
zbiórką w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Lasz-
czynach, skąd razem wyru-
szyliśmy w drogę. W Mycz-
kowcach umówiony z nami 

był pan przewodnik, który 
oprowadzał nas po ogrodach 
biblijnych opowiadając o dzie-
jach ze starego jak i nowego 
testamentu. Po obiedzie po-
jechaliśmy do Soliny, gdzie 
najciekawsze było zwiedza-
nie zapory, skąd można było 
zobaczyć piękny Zalew So-
liński. Warunki atmosferycz-
ne nie sprzyjały nam w pełni, 
ale nie poddawaliśmy się… i 
na koniec dnia pełnego wra-
żeń zorganizowaliśmy grilla.
W dniu następnym każdy, bez 
względu na trudności i ogra-
niczenia jakie niesie ze sobą 
niepełnosprawność, pływał 
statkiem po wodach Jezio-
ra Solińskiego. Nad bezpie-
czeństwem uczestników rej-
su oczywiście czuwali opie-

kunowie. Osoby z niepełno-
sprawnością nie tylko miały 
możliwość zrobić coś, co po-
zornie jest dla nich niedostęp-
ne, ale też mogły zapomnieć 
na chwilę o swoich proble-
mach i poczuć się wolnymi od 
wszelkich ograniczeń na bez-
kresie jeziora. 
Po krótkim odpoczynku i po-
siłku, kolejnym etapem wy-
cieczki było zwiedzanie mu-
zeum przyrodniczego w 
Ustrzykach Dolnych, w które-
go zbiorach znajduje się wie-

le ciekawych eksponatów ob-
razujących rozwój przyrody 
od czasów zamierzchłych do 
dziś. Z muzeum udaliśmy się 
w drogę powrotną do domów. 
Uczestnicy wycieczki byli bar-
dzo zadowoleni z wyjazdu i 
czekają z niecierpliwością na 
następną tego typu wyprawę. 
Wyjazd miał na celu integra-
cję społeczną osób niepełno-
sprawnych z osobami pełno-
sprawnymi. Ponadto wszyscy 
mogliśmy podziwiać piękno 
naszego kraju.  LD

W OŚRODKU 
W MYCZKOWCACH

Wygrana walka z Portugalczykiem

Wspólne wyjazdy integrują
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Zbliżający się sezon ogrze-
wania mieszkań w budyn-
kach wielo i jednorodzin-
nych, to co roku okres 
zwiększonej ilości poża-
rów. Statystyki Państwo-
wej Straży Pożarnej odno-
towują wtedy wzrost liczby 
ofiar śmiertelnych i osób 
poszkodowanych. 

Przyczyny pożarów od lat 
ciągle się powtarzają. Domi-
nujące ich grupy, to podpale-
nia, nieostrożność osób za-
równo dorosłych jak i nielet-
nich, wady lub niewłaściwa 
eksploatacja urządzeń i in-
stalacji elektrycznych oraz 
wady i zła obsługa urządzeń 
grzewczych. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy jak bar-
dzo poważne zagrożenia dla 
życia i zdrowia mogą czaić 
się w naszych domowych ko-
minach. 
Każdego roku w Polsce ma 
miejsce kilka tysięcy poża-
rów sadzy w kominie. Giną 
ludzie zaś straty materialne 
idą w miliony. Nawet jeśli nie 
dojdzie do pożaru komina, 
to nieprawidłowe wykonanie 
bądź użytkowanie kominków, 
kotłów lub term gazowych 
może spowodować zatrucie 
tlenkiem węgla zwanym po-
tocznie czadem. Liczba po-
żarów w ciągu ostatnich kil-
ku lat zwiększyła się z 7538 
(2010r.) do 9422 (2014r.) 
Warto więc zapoznać się z 
najważniejszymi zasadami 
dotyczącymi zarówno budo-
wy kominów, jak i  prawidło-
wej eksploatacji przewodów 
kominowych oraz ich konser-
wacji.
10 przykazań dobrego 
komina:
1. Komin systemowy wraz z 
przyłączem oraz instalacja 
spalinowa są wyrobem bu-
dowlanym. 
Przestrzegaj podstawowych 
zasad projektowania, instala-
cji i użytkowania, które okre-

ślone są w polskich przepi-
sach budowlanych i pożaro-
wych.
2. Komin i elementy instala-
cji spalinowej muszą być wy-
konane z materiałów niepal-
nych. 
Zarówno przepisy jak i Twój 
zdrowy rozsądek wskazują, 
że tam gdzie zachodzi pro-
ces spalania muszą być za-
chowane podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa pożaro-
wego.
3. Komin działa poprawnie 
jedynie przy właściwej wen-
tylacji. 
Zadbaj o poprawny bilans ilo-
ści powietrza nawiewanego 
i wywiewanego niezbędne-
go do prawidłowego i efek-
tywnego procesu spalania w 
urządzeniu grzewczym oraz 
odprowadzania spalin.
4. Zawód kominiarza spełnia 
wyższe funkcje użyteczności 
publicznej. 
Kominiarz chroni zdrowie i 
zapewnia bezpieczeństwo 
mieszkańcom. Jego profesja 
i działalność spełnia wymo-
gi zawodu zaufania publicz-

nego.
5. Komin, instalację spalino-
wą oraz przewody wentyla-
cyjne należy poddawać okre-
sowej kontroli oraz czyszcze-
niu przez uprawnionego ko-
miniarza. 
Profesjonalna kontrola komi-
niarska to nie tylko koniecz-
na formalność lecz główna 
zasada Twojego bezpieczeń-
stwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełnia je-
den z podstawowych warun-
ków ubezpieczenia domu.
6. Elementy komina i prze-
wodów spalinowych muszą 
być oznakowane w sposób 
określający ich parametry i 
przeznaczenie oraz winny 
posiadać znak bezpieczeń-
stwa CE. 
Znakowanie elementów jest 
obowiązkiem i gwarantem 
bezpieczeństwa świadczą-
cym o uzyskaniu przez pro-
dukt wymaganych certyfika-
tów .
7. Prawidłowo działająca 
wentylacja grawitacyjna jest 
gwarantem zdrowego domu. 
Wentylacja grawitacyjna 

działa nieprzerwanie bez 
względu na awarie syste-
mów zasilania stwarzając 
właściwy klimat do pracy i 
wypoczynku.
8. Komin i kocioł stanowią je-
den układ energetyczny. 
Właściwie zaprojektowa-
ny do rodzaju i parametrów 
współpracującego urządze-
nia grzewczego komin, sto-
sowanie właściwych jako-
ściowo paliw, przestrzega-
nie instrukcji eksploatacji 
urządzeń grzewczych oraz 
ich okresowe serwisowanie 
gwarancją właściwej pracy 
całego układu grzewczego.
9. Komin powinien posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie 
przed działaniem niekorzyst-
nych warunków atmosferycz-
nych. 
Stosowanie właściwych na-
sad oraz osłon kominowych 
poprawia skuteczność dzia-
łania komina oraz zabez-
piecza przed niekorzystnym 
działaniem warunków atmos-
ferycznych.
10. Prawidłowo zaprojekto-
wany, wykonany i eksplo-
atowany komin lub instala-
cja spalinowa są gwarantem 
bezpieczeństwa, uzyskiwa-
nia oszczędności i dbałości o 
środowisko.
Dla zdrowia mieszkańców i 
ich dobrego samopoczucia 
potrzebne jest czyste powie-
trze i sprawne kominy. A taki 
stan osiągniemy poprzez ter-
minowe wykonywanie usług 
kominiarskich. Stowarzysze-
nie Kominy Polskie rekomen-
duje stosowanie rozwiązań 
i produktów wyłącznie pro-
fesjonalnych producentów 
i wykonawców. Prawidłowo 
wykonany komin, z certyfiko-
wanych materiałów, regular-
nie i właściwie konserwowa-
ny, będzie bezpiecznie słu-
żyć przez dziesięciolecia.

źródło: 
www.izbakominiarzy.pl

ZAPROŚ KOMINIARZA. PRZED NAMI SEZON 
GRZEWCZY
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Takie spotkania rozbudzają ciekawość świata

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W maju i czerwcu uczniowie 
ze Społecznej Szkoły Pod-
stawowej  poznawali walory 
przyrodniczo – turystyczne 
naszego kraju, uczestnicząc 
w wycieczkach szkolnych. 

W dniach 23-25 maja przeby-
wali w Bieszczadach. Ucznio-
wie poznawali ciekawost-
ki związane z budownictwem 
galicyjskim, zwiedzając sa-
nocki skansen. Następnie od-
poczywali nad jeziorem soliń-
skim, pływając kajakami, ro-
werkami wodnymi oraz stat-
kiem. Dzięki uprzejmości ka-
pitana statku, mogli dopłynąć 
do siedziby władcy włóczę-

gów i żebraków króla Juliusza. 
W drugim dniu wycieczki, uda-
li się w góry. Po kilkugodzinnej 
wędrówce stanęli pod krzy-
żem na najwyższym szczy-
cie Bieszczadów – Tarnicy. W 
ostatnim dniu wybrali się do Ar-
łamowa, gdzie kadra naszych 
piłkarzy przygotowywała się 
do Euro 2016. Mieli ogrom-
ne szczęście, gdyż udało im 
się porozmawiać z niektórymi 
piłkarzami i zrobić pamiątko-
we i jakże dla niektórych cen-
ne zdjęcia. Ostatnim punktem 
było zwiedzanie Przemyśla. 
Jest to bardzo stare i jakże za-
bytkowe miasto, którego histo-
rię przybliżył ksiądz Grzegorz 

Czerwonka, który pełni funk-
cję przewodnika. Dzięki niemu 
mogliśmy zwiedzić najciekaw-
sze, mało komu znane zaka-
marki miasta.
Po tygodniowym odpoczynku 
w ramach Dnia Dziecka uda-
ło się wyjechać na wyciecz-
kę do Warszawy. Tym razem 
naszym środkiem lokomo-
cji był pociąg. Po przyjeździe 
do Warszawy, grupa udała się 
pod Pałac Kultury i Nauki, na-
stępnie przed Grób Nieznane-
go Żołnierza oraz przed Pałac 
Prezydencki. Następnie prze-
szła na plac zamkowy oraz 
przed pomnik syrenki. Kolej-
nym punktem było zwiedza-
nie warszawskiej archikatedry. 
Wojaże po stolicy zakończyło 
udanie się pod Sejm Rzeczy-
pospolitej, skąd grupa odje-
chała tramwajem na dworzec 
centralny i w drogę powrotną 
do Łańcuta. 
7 czerwca dzieci przedszkol-
ne i uczniowie klas I-III pod 
opieką nauczycieli i rodziców 
wyjechały autokarem do Łań-
cuta, aby zwiedzić  Muzeum 
- Zamek, Oranżerię, Wozow-
nię, Storczykarnię oraz pospa-
cerować po parku. Zamek w 
Łańcucie jest jedną z najpięk-
niejszych rezydencji arysto-
kratycznych w Polsce. Słynie 
ze znakomitych wnętrz miesz-

kalnych oraz niezwykle intere-
sującej kolekcji pojazdów kon-
nych. Zamkowe wnętrza zali-
czane są do najpiękniejszych 
w Polsce. Znajdują się w nich 
liczne dzieła sztuki pochodzą-
ce z dawnych zbiorów łańcuc-
kich oraz powojennych zaku-
pów i depozytów z innych mu-
zeów. W oranżerii dzieci za-
ciekawione były bogatą ro-
ślinnością i okazami różno-
rodnych zwierząt. Następnie 
zwiedziły dwa imponujące bu-
dynki zamkowych neobaro-
kowych Stajni i modernistycz-
nej z elementami klasyczny-
mi Wozowni. W Storczykarni 
oglądały różnorodne rodzaje 
i gatunki storczyków. Na eks-
pozycji  były rośliny najefek-
towniejsze, będące w okre-
sie kwitnienia. Zespół pałaco-
wy otacza stary, malowniczy 
park w stylu angielskim, w któ-
rym wznoszą się liczne pawi-
lony i zabudowania gospodar-
cze, ściśle niegdyś związane z 
codziennym życiem łańcuckiej 
rezydencji.
W tym roku uczniowie z Wólki 
poznali piękne zakątki nasze-
go kraju. Czas ten nie był stra-
cony, gdyż uczyli się poprzez 
zwiedzanie.

H. Buszta

NAUKA POPRZEZ 
ZWIEDZANIE

Na kilka dni przed wakacja-
mi do Filii Biblioteki Publicz-
nej w Zmysłówce przyby-
ły dzieci, by uczestniczyć w 
wędrówce z plecakiem po 
Polsce i świecie.
W urocze zakątki przenieśli 
się za sprawą zaproszonego 
gościa – Pana Antoniego Fle-
szara – nauczyciela geografii i 
pasjonata podróży.
Na początku nasz gość za-
brał dzieci na wycieczkę po 
najbliższej okolicy. Następnie 
przenieśliśmy się poza gra-
nice Podkarpacia. Naszą po-
dróż zakończyliśmy, zwiedza-
jąc ciekawe miejsca i zabyt-

ki różnych państw świata. W 
czasie „podróżowania” trwał 
konkurs wiedzy. Było przy tym 
dużo śmiechu i radości. Dzieci 
odgadywały, co przedstawia-
ją zdjęcia wyświetlane na pro-
jektorze. Same również opo-
wiadały o wycieczkach, w któ-
rych brały udział. Najmłodsi 
walczyli zaciekle, aby zdobyć 
jak najwięcej karteczek, które 
na koniec zostały przeliczone 
i w ten sposób wyłoniono zwy-
cięzcę.  Konkurs wygrała Ka-
mila Pelc. Wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni słodki-
mi upominkami ufundowany-
mi przez gościa.

Pan Antoni opowiadał o swo-
ich podróżach, o ciekawych i 
zaskakujących sytuacjach, w 
jakich znalazł się w czasie licz-
nych wojaży. Dzieci z zaintere-
sowaniem słuchały tych opo-
wieści, zadawały mnóstwo py-
tań i oglądały albumy z pięk-
nymi fotografiami. Gość był 
pozytywnie zaskoczony, że 

tak małe dzieci mają tak dużą 
wiedzę o naszym kraju i kra-
jach świata. Z pewnością spo-
tkanie zachęciło najmłodszych 
do własnych wakacyjnych wy-
jazdów, które mogą się stać in-
spiracją i dzięki którym może-
my poznać nie tylko Polskę i 
świat, ale przede wszystkim 
samych siebie.   JK

ZANIM WYRUSZYMY NA 
WAKACYJNE SZLAKI

Podróże kształcą
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O tradycjach śpiewa-
czych w Tyczynie można 
mówić wiele i długo. Tu-
taj bowiem organizowa-
ne są jedne z najstarszych 
imprez o charakterze wo-
jewódzkim, a mianowi-
cie – Wojewódzki Przegląd 
Wiejskich Zespołów Śpie-
waczych oraz Wojewódzki 
Przegląd Zespołów Obrzę-
dowych „Ludowe obrzędy 
i zwyczaje”. Tyczyn roz-
brzmiewa więc śpiewem i 
muzyką głównie za sprawą 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury imienia Kata-
rzyny Sobczyk. 

W niedzielę 3 lipca br. moż-
na się było o tym przekonać 
śledząc występy zespołów z 
Podkarpacia w ramach XXI 
Wojewódzkiego Przeglądu 
Wiejskich Zespołów Śpiewa-

czych – Tyczyn 2016.
Do udziału w tegorocznym 
przeglądzie stanęło 30 ze-
społów, które działają przy 
ośrodkach kultury, kołach 
gospodyń wiejskich i innych 
organizacji i śpiewają trady-
cyjne pieśni i przyśpiewki lu-
dowe ze swojego regionu. 
W ramach przeglądu zapre-
zentowały się również nasze 
zespoły śpiewacze – „Gro-
dziszczoki” i „Leszczynka”. 
W swoich 10-minutowych 
występach obydwa zespo-
ły poszły w kierunku pieśni 
obrzędowych. „Leszczyn-
ka” bardzo dobrze i cieka-
wie przedstawiła przyśpiew-
ki żniwne, za co otrzymała I 
miejsce. Zespół „Grodzisz-
czoki” wybrał zaś pieśni we-
selne. Przyśpiewki do „Bia-
łego wieńca” i „Oczepin” w 
ocenie jury zasłużyły na II 

nagrodę. Gratulujemy Na-
szym Zespołom tych wspa-
niałych nagród i życzymy 

dalszych sukcesów podczas 
kolejnych konkursów i prze-
glądów.   OK

Z NAGRODAMI 
Z TYCZYNA

To był udany konkurs dla obu zespołów

W dniach 10-14 sierpnia br. 
w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbył się jubileuszowy 50. 
Festiwal Folkloru Polskiego 
„Sabałowe Bajania”. Jest to 
konkurs przeznaczony dla 
ludowych gawędziarzy,  in-
strumentalistów, śpiewa-
ków oraz drużbów i staro-
stów weselnych. 

Nazwa festiwalu pochodzi od 
przydomka Jana Krzeptow-
skiego „Sabały” - znanego 
podhalańskiego gawędzia-
rza i pieśniarza. Dla wielu jest 
on symbolem dawnej góralsz-
czyzny.  
Festiwal co roku rozpoczy-
na barwny korowód z konną 
banderią oraz kapelami lu-
dowymi jadącymi na góral-
skich bryczkach. Przesłucha-
niom konkursowym towarzy-
szy wiele atrakcji: występy 

kapel, przedstawienia teatral-
ne, koncerty zespołów fol-
kowych takich, jak „Krywań”, 
czy „Golec uOrkiestra”, de-
gustacje regionalnych potraw, 
wystawy fotograficzne, zawo-
dy strzeleckie, a całość wień-
czy impreza plenerowa „Sa-
bałowa Noc”. W czasie trwa-
nia festiwalu organizowana 
jest Ogólnopolska Wystawa 
Twórczości Ludowej, w któ-
rej bierze udział około dwu-
stu twórców z całej Polski 
prezentujących swój doro-
bek oraz Kiermasz Sztuki Lu-
dowej, podczas którego arty-
ści ludowi przedstawiają tajni-
ki powstawania swoich dzieł.
W tegorocznych „Sabałowych 
Bajaniach”, w przesłucha-
niach konkursowych, udział 
wzięło ponad 200 uczestni-
ków z całej Polski oraz ze 
Słowacji. Byli oni oceniani w 3 

grupach wiekowych: dorosłej, 
młodzieżowej, oraz dziecię-
cej.  W tej ostatniej w konkur-
sie instrumentalistów udział 
brała młoda cymbalistka z 

Grodziska Dolnego - Ania Ry-
dzik. Komisji przypadł do gu-
stu występ Ani, co zaowoco-
wało przyznaniem jej bardzo 
wysokiej 2 nagrody.
Gratulujemy Ani zajęcia tak 
wysokiego miejsca oraz        
życzymy zapału do dalszej 
pracy.

Michał Rydzik

SUKCES ANI W BUKOWINIE 
TATRZAŃSKIEJ

To już kolejny sukces Ani w grze na cymbałach
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W niedzielę 7 sierpnia br. w 
Jelnej odbył się „Festiwal 
miodu i ekologii” zorgani-
zowany przez Stowarzy-
szenie „Złoty Potok” oraz 
Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie i Lokalne Koło 
Pszczelarzy.

Główną część programu sta-
nowił pokaz pozyskiwania 
miodu połączony z degusta-
cją oraz fachowe prelekcje o 
pszczołach, pszczelarstwie 
i miodzie. Dodatkowo moż-
na się było dowiedzieć jak le-
czyć wiele chorób produkta-
mi pszczelimi. Dla zwiedza-
jących organizatorzy przy-
gotowali także kiermasz mio-
du, sprzętu pszczelarskiego, 
produktów pszczelich i mio-
dowych słodkości oraz pokaz 
uli, barci i sprzętu pszczelar-
skiego.
Część rozrywkową niedziel-
nej imprezy stanowiły wy-
stępy zespołów artystycz-
nych, wśród których można 

było również zobaczyć nasze 
„Grodziszczoki” w widowisku 
obrzędowym „Miodobranie”.
Niedzielne wydarzenia zwią-

zane z miodowym festiwa-
lem stały się inspiracją do 
napisania zamieszczonego 
obok wiersza.  OK

NA FESTIWALU MIODU 
I EKOLOGII

24 lipca br. już po raz dzie-
siąty odbył się w Tryńczy 
„Regionalny Przegląd Pio-
senki Biesiadnej i Gawę-
dy”. W Biesiadzie wzięły 
udział dwa nasze zespoły 
śpiewacze: „Leszczynka” 
z Wólki Grodziskiej i „Wio-
la” z Chodaczowa. 

W kategorii zespołów wokal-
no-instrumentalnych Zespół 
Śpiewaczy „Wiola” zdobył 
wyróżnienie honorowe.
Podczas przeglądu można 
było ponadto degustować 
tradycyjne potrawy regional-
ne przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z tere-
nu gminy Tryńcza. Na ko-
niec odbyło się wspólne od-

śpiewanie piosenki „Kare-
ta złota” przez wszystkie ze-

społy uczestniczące w Bie-
siadzie.   OK

PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ 
I GAWĘDY

Nie ma to jak biesiadne granie

„SMACZNY I ZDROWY”
 

Miód dziś cenny jest jak złoto.
Cud natury dany po to,
by docenić jego wartość
i smakować go z ochotą.

Różne jego są rodzaje,
bo i nektar zewsząd wzięty
w różne smaki obfituje
– popróbujmy dla zachęty.

Miód spadziowy najsmaczniejszy.
Miód gryczany, miód lipowy,
miód sosnowy i wrzosowy.
Wybrać który? – zamęt głowy.

Skrzętne pszczoły robotnice
robią wszystko jak w zegarku.
Cenny nektar z pól zebrany
przetwarzają bez ustanku.

W złoty przysmak, co wartością
i szlachectwem wart jest złota. 
Panaceum to na wszystko! 
- bez tabletek zdrowia doda.

A i trunki z niego robią,
przyrządzają też specjały
– różne kremy, maści, żele,
w kuchni jest wręcz doskonały.

Ceńmy pszczoły, bo są skarbem
i pracują wciąż z mozołem,
gdy w przyrodzie ich zabraknie
człowiek wymrze z swym                
rozumem.

Małgorzata Burda-Król

GRODZISKA MUZYKA 
NA PŁYCIE

W Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym moż-
na nabyć najnowszą – 
jeszcze „ciepłą” płytę CD 
z najbardziej reprezenta-
tywnymi utworami Kape-
li Ludowej Grodziszczo-
ki i Młodzieżowej Kapeli                                                    
Ludowej z Grodziska 
Dolnego. 
Płytę kapele nagrały w 
Radiu Rzeszów. Cena to 
symboliczne 10 złotych. 

Grodziszczoki i ich „Miodobranie”
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Dnia 2 lipca br. w malowni-
czo położonej bieszczadz-
kiej gminie Lutowiska od-
były się „XV Powojenne 
Targi Końskie”. 

Impreza ta o charakterze 
otwartym organizowana jest 
każdego roku w pierwszy 
weekend lipca, a nawiązu-
je do czasów gdy Lutowiska 
leżały prawie w centrum ów-
czesnego państwa polskie-
go. To właśnie tu krzyżowa-
ły się szlaki handlowe pro-
wadzące z Siedmiogrodu 
i Przemyśla do Użgorodu. 
Między innymi to dogodne 
położenie sprawiło, że król 
August III nadał Lutowiskom 
prawo organizowania 10 tar-
gów rocznie. Powojenne tar-
gi to kontynuacja tych daw-
nych tradycji. 
Na zaproszenie Wójta Gmi-
ny Lutowiska oraz dyrekto-
ra GOK w „XV Powojennych 
Targach Końskich” uczest-
niczyła Grodziska Orkie-
stra Dęta wraz z dyrygen-
tem panem Jakubem Ma-
goniem i dyrektorem Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dol-
nym panią Katarzyną Ma-
ch-Wawrzaszek.
Współcześnie organizowa-
ne „Targi Końskie” odbiegają 
od dawnej tradycji, obecnie 
to przegląd Ośrodków Jeź-
dzieckich zlokalizowanych 

w Bieszczadach. Orkiestra 
z Grodziska jako pierwsza 
rozpoczęła paradę. W trak-
cie przemarszu wykonano 
marsze, które uświetniły roz-
poczęcie imprezy. W prze-
marszu, a właściwie w kon-
nej paradzie zaprezentowa-
ły się ośrodki jeździeckie: 
Ośrodek Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej przy stadninie 
Koni Huculskich „Tabun” w 
Polanie; Gospodarstwo „Ku-
cykowo” w Lipiu; Ośrodek 
Górskiej Turystki Jeździec-
kiej w Chmielu oraz Ośrodek 
Jeździecki „Trohaniec” w Lu-
towiskach. Wystąpili także 
na koniach funkcjonariusze  
Straży Granicznej. Po prze-

marszu Grodziska Orkiestra 
Dęta w trakcie imprezy wy-
konała koncert, który zgro-
madził całe rzesze widzów 
i sympatyków, gównie tury-
stów przybyłych z różnych 
odległych stron Polski, a tak-
że mieszkańców Lutowisk. 
Miło było słyszeć, że młodzi 
ludzie tworzący skład naszej 
Orkiestry Dętej pod dyry-
genturą pana Jakuba Mago-
nia, doskonale potrafią za-
grać utwory klasyczne, jak 
również o charakterze jaz-
zowym. Poza występem na-
szej Orkiestry na scenie wy-
stąpiła także kapela „Ryma-
nowianie” oraz kapela „Na 
Drabini” z Ukrainy. Odbył się 

pokaz hodowlany psów pol-
skich ras, zaprezentowany 
przez Związek Kynologicz-
ny z Krosna, parada koni 
różnych ośrodków oraz po-
kaz kowalstwa tradycyjne-
go Kuźni Stanisława Kopa-
li. Patronat medialny nad im-
prezą objęło Polskie Radio 
Rzeszów, TVP3 Rzeszów, 
Dziennik Nowiny oraz Ra-
dio Bieszczady. Organizato-
rem i partnerem „XV Powo-
jennych Targów Końskich” w 
tym roku był Wójt Gminy Lu-
towiska, Lasy Państwowe, 
Lasy Bieszczadzkie, Biesz-
czadzki Park Narodowy, 
PTTK, OK Grodzisko Dolne 
oraz wiele innych osób i or-
ganizacji. Był to doskonały 
czas wypoczynku i prezen-
tacji dla naszej młodzieży z 
Orkiestry Dętej. Natomiast 
w niedzielę 3 lipca br. Or-
kiestra z Grodziska Dolne-
go uświetniła Mszę Świętą o 
godz. 11.00 w Kościele Pa-
rafialnym pw. Świętego Sta-
nisława Biskupa i Męczen-
nika w Lutowiskach. Pełni 
wrażeń w godzinach popołu-
dniowych wróciliśmy do Gro-
dziska.

JG

ORKIESTRA DĘTA GOŚCINNIE 
W LUTOWISKACH

Konna parada z udziałem ośrodków jeździeckich

Grodziska orkiestra nie po raz pierwszy koncertuje w Lutowiskach
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Kapela Ludowa „Grodzisz-
czoki” uczestniczyła w „II 
Roztoczańskim Festiwa-
lu Kapel Ludowych”, który 
miał miejsce w Zwierzyń-
cu koło Zamościa. Impre-
za ta odbyła się na placu 
obok zabytkowego browa-
ru z początku XIX w.

Celem zwierzynieckiego fe-
stiwalu jest pielęgnowanie i 
popularyzacja folkloru, kon-
frontacja dorobku artystycz-
nego, a także integracja ka-
pel z terenu Ziemi Lubelskiej 
i okolic. W tegorocznej edy-
cji imprezy wzięło udział 8 
zespołów z Lubelszczyzny i 
Podkarpacia. Każda z kapel 
zaprezentowała po 4 utwory. 
Jury oceniało uczestników 
pod kątem doboru repertu-
aru i jego zgodności z zało-
żeniami festiwalu, poziomu 
artystycznego oraz ogólnej 

prezencji kapeli.
Werdykt jurorów okazał się 
bardzo pomyślny dla „Gro-
dziszczoków”. Grodziska 
kapela zajęła III miejsce. 
Rangę nagrody podnosi 
fakt, iż komisja konkursowa 
nie przyznawała miejsc „ex 

aequo”. Występy kapel nie 
były jedyną atrakcją, na jaką 
mogła liczyć publiczność. 
Festiwalowi towarzyszyły 
pokazy ginących zawodów 
oraz „Jarmark Roztoczań-
ski”, czyli kiermasz produk-
tów regionalnych i rękodzie-

ła lokalnych twórców. Moż-
na było zobaczyć, na czym 
polega praca bednarza, za-
opatrzyć się w haftowane 
serwety, a także spróbować 
smaku lokalnych potraw.
Imprezę zakończyła potań-
cówka z Wiejską Orkiestrą 
Dętą ze Zdziłowic.

Michał Rydzik

Z FESTIWALU KAPEL LUDOWYCH 
WRÓCILI Z TRZECIĄ NAGRODĄ

W niedzielę 10 lipca Kape-
la Ludowa „Grodziszczoki” 
koncertowała na ”VI Zjeź-
dzie Kapel Ludowych w Do-
linie Sanu”, który odbył się 
w Mrzygłodzie. 

Mrzygłód to wieś położona 
nieopodal Sanoka w malow-
niczej dolinie rzeki San. Znaj-

duje się w niej zabytkowy ko-
ściół rzymskokatolicki z I p. 
XV w, cerkiew grekokatolic-
ka, a także oryginalna, drew-
niana zabudowa wokół rynku 
z XIX i początków XX wieku, 
w charakterystycznym, miej-
skim układzie przestrzennym.
Organizatorom Zjazdu Ka-
pel dopisała pogoda, dlatego 

też nic dziwnego, że w upal-
ne niedzielne popołudnie na 
mrzygłodzkim rynku zgroma-
dziło się wielu miłośników mu-
zyki ludowej. Mogli oni wysłu-
chać koncertu 6 kapel, w tym 
„Grodziszczoków”.
Impreza rozpoczęła się barw-
nym korowodem spod pomni-
ka króla Władysława Jagieł-
ły.  Po przywitaniu wszystkich 
przybyłych zespołów, a tak-
że zaproszonych gości, przy-
szedł czas na występy. Każ-
da kapela miała możliwość 

zaprezentowania się z re-
pertuarem nie przekraczają-
cym 20 minut. Zjazd Kapel 
nie miał charakteru konkur-
su. Niemniej jednak wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz ręcznie 
rzeźbione statuetki.
Koncerty kapel nie były jedy-
ną atrakcją. Na stoiskach roz-
stawionych na rynku moż-
na było podziwiać dzieła ar-
tystów ludowych, takie jak 
drewniane rzeźby, tradycyjne 
zabawki, wyroby z wikliny, czy 
ikony. Panie z okolicznych Kół 
Gospodyń Wiejskich przygo-
towały stoisko z lokalnymi po-
trawami. Dzieci mogły korzy-
stać z dmuchanej zjeżdżal-
ni oraz nauczyć się puszcza-
nia ogromnych baniek my-
dlanych. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się również 
szczudlarz, który „wyczaro-
wywał” zwierzęta z balonów.
Na zakończenie imprezy od-
był się festyn, który był atrak-
cją dla miłośników tańca i do-
brej zabawy.    Michał Rydzik

„GRODZISZCZOKI” 
NA ZJEŹDZIE KAPEL

Występ w Zwierzyńcu oceniono na trzecie miejsce

Tu nagrodą był sam występ
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Od 01.09.2016r. do 15.09.2016r. można składać w   
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzi-
sku Dolnym wnioski o stypendia szkolne dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Kryterium dochodowe wynosi 514 zł na oso-
bę w rodzinie.

Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o udzie-
lenie stypendium szkolnego:
• dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny 

(PESEL, adres zamieszkania),
• dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złoże-

nie wniosku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
tj. (dochody nie mogą przekraczać 514 zł na osobę w 
rodzinie)

• dowody otrzymania renty lub emerytury,
• zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wy-

sokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawie-
rającego informację o wysokości potrąconej zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubez-
pieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobo-
we,

• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wyna-
grodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agen-
cyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją 
o potrąconych zaliczkach jak wyżej,

• zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie po-
bieranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

• zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o po-
bieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym że zasił-
ku się nie pobiera,

• zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o opłacanej 
składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobiera-
nych w KRUS,

• zaświadczenie nakaz płatniczy lub oświadczenie o 
posiadanym gospodarstwie rolnym,

• zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjal-
nej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki,

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych 
dochodach,

• w przypadku braku udokumentowanych dochodów 
oświadczenie majątkowe,

• zaświadczenie lub oświadczenie o pobieranym sty-
pendium przez dzieci.

Na raka piersi zapada corocznie około 10 tysięcy     
kobiet. Połowa z nich umiera. Pomyśl o sobie! Wcze-
śnie wykryty rak jest uleczalny! Twoje zdrowie po-
trzebne jest Tobie i Twoim bliskim.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Leżajsku zaprasza kobiety w przedziale wiekowym 
50-69 lat, które nie korzystały w ciągu ostatnich 24 
miesięcy z Programu Profilaktyki Raka Piersi do nie-
odpłatnego wykonywania mammografii.
Badania wykonywane są w Pracowni Mammogra-
fii przy użyciu nowoczesnego mammografu od            
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 po 
uprzednim uzgodnieniu terminu badania pod nr tel. 
17 24 04 921.
Wykonanie badania nie wymaga skierowania.

MUSISZ ŻYĆ! 
MIEJ HAKA NA RAKA! 

BADAJ SIĘ!

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 

90 arów w Chodaczowie 
przy trasie Laszczyny-Chodaczów

tel. 881 533 021

cena za 1a/1000 zł
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Podkarpacki Oddział Regionalny 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Podkarpacki Oddział Regionalny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa w ramach poddziałania 6.5  
 

"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"   

 

które finansowane jest ze środków PROW 2014 – 2020  
 

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki: 

 jest wpisany do ewidencji producentów; 
 jest pełnoletni; 
 uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich; 
 przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do 
prowadzenia działalności rolniczej     w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat; 

 nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego; 
 po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym 
ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem  poleconym. 

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił 
do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 
31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatności w wysokości 
5-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ 
maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia 
płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że maksymalna wysokość płatności jaką może 
otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi równowartość 7,5 tys. euro.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest: 

 powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 
pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.); 

 powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 
ha - 3 pkt.; 5  do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt); 

 informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest 
ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik 
otrzymuje 3 pkt.  

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.  

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od 
wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast  w województwach, w których średnia powierzchnia 
gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej 
wojewódzkiej.  

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.  

 
 

 
   
  
  
   

 
 

 
 
 

Informacje na temat działania udzielane są  w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR , al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, 
 tel. 17/875 60 00, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84 oraz w Biurach Powiatowych ARiMR 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

XVII PIELGRZYMKĘ

SŁUŻB MUNDUROWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ORAZ

XVII DOŻYNKI POWIATOWE

           8 września 2016r. 
PROGRAM

Zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

Przemarsz do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym pod
przewodnictwem ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego
- Biskupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wspólny posiłek na placu przy Domu Pielgrzyma

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz Dożynki Powiatowe są już XVII spotka-
niem żołnierzy różnych formacji mundurowych oraz rolników. Tradycyjnie uczestniczą w niej takie służby jak: Woj-
sko Polskie reprezentowane przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich (w tym roku będzie to 1 Batalion Strzelców 
Podhalańskich), Służba Więzienna, Służba Celna, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w barwach 20 
Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, Jednostka Strzelecka Nr 2035 z Leżajska, Nadleśnictwo Leżajsk i nadle-
śnictwa sąsiednie oraz poczty sztandarowe innych służb mundurowych. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra 
Wojskowa z Lublina.
Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego połączona jest z Dożynkami Powiatowymi. 
Wieńce dożynkowe delegacji z gmin Powiatu Leżajskiego zaprezentują tradycje regionu.
Gospodarzem tegorocznych Dożynek jest Gmina Grodzisko Dolne.

Patronat honorowy: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Starosta Leżajski 
Kustosz Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

zapraszają na 

Patronat medialny: 

10.15 

10.30 

11.00 

13.00-15.00 

ZAPRASZAMY!

Powiat Leżajski

 LEŻAJSK
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REKLAMA PŁATNA


