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Ogromnym sukcesem za-
kończył się start żeńskiej 
drużyny OSP z Grodziska 
Dolnego, która w dniu 3 
września 2011r. zdobyła 
po raz drugi z rzędu tytuł 
Mistrza Polski na XIII Ogól-
nopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Koninie. Jest to 
niewątpliwie jeden z naj-
większych sukcesów w hi-
storii Gminy, ale też i w hi-
storii zawodów krajowych, 
gdyż nie zdarzyło się do-
tychczas by poprzedni 
zwycięzca ponownie wy-
walczył tytuł mistrzowski.

W zawodach, które odbyły 
się w Koninie na stadionie 
lekkoatletycznym wzięło 
udział 19 najlepszych dru-
żyn żeńskich z całej Pol-
ski. Zawodnicy startowali w 

dwóch konkurencjach: ćwi-
czenie bojowe i sztafeta po-
żarnicza. 
Nasze dziewczyny nie mia-
ły sobie równych. Mimo iż 
startowały ostatnie, nie stra-
ciły ducha walki, a przede 
wszystkim dobrego humoru, 
co w ostateczności przeło-
żyło się na wspaniały wynik. 
Za zajęcie pierwszego miej-
sca drużyna otrzymała 20 
tys. złotych, a także agregat 
prądotwórczy małej mocy.
Po powrocie do rodzinnego 
Grodziska nasze Mistrzynie 
spotkały się z bardzo miłym 
przyjęciem. W granicach 
Gminy czekały na nie konne 
bryczki, którymi drużyna w 
asyście wozów strażackich 
przejechała pod Remizę 
OSP w Grodzisku Dolnym. 
Przejazdowi towarzyszyły 
liczne pozdrowienia i okrzy-
ki zgromadzonych przy ulicy 

mieszkańców Gminy. 
Przed Remizą OSP w Gro-
dzisku Dolnym „Złotka” zo-
stały przywitane przez dele-
gację władz gminy na czele 
z wójtem Jackiem Chmurą 
i przewodniczącym Rady 
Gminy Jerzym Gdańskim, 
komendanta powiatowego 
PSP w Leżajsku oraz miej-
scowe jednostki OSP i licz-
nie zgromadzonych miesz-
kańców gminy. Na powitanie 
zwycięskiej drużyny przybył 
także Poseł Zbigniew Ry-
nasiewicz i wicemarszałek 
województwa Zygmunt Cho-
lewiński. 
Nie zabrakło i Grodziskiej 
Orkiestry Dętej, która pod 
remizą odegrała powitalne 
marsze. Były kwiaty, szam-
pan, salwy armatnie, życze-
nia i łzy wzruszenia. Odśpie-
wano też wspólnie 100 lat. 

MH

SKŁAD ZWYCIĘSKIEJ 
DRUŻYNY:

Pelc Jadwiga – dowódca
BaJ Mariola - przodownik 
roty I
dePut Karolina - pomoc-
nik roty I
Klin anna - przodownik 
roty II
BaJ Paulina - pomocnik 
roty II
KraJewsKa Beata - mecha-
nik
usowsKa Paulina - roz-
dzielaczowa
grzywna sylwia - łącznik
FerszterowsKa Kinga – re-
zerwowa
siwiec Paweł - mechanik 
motopompy
seraFin JózeF – trener

TYTUŁ MISTRZA POLSKI 
ZOSTAŁ W GRODZISKU
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W niedzielę 18 września 
2011r. strażacy ochotnicy 
z jednostki OSP Grodzi-
sko Dolne Miasto obcho-
dzili jubileusz 125-lecia 
istnienia. Uroczystość 
rozpoczęła msza święta 
odprawiona w kościele 
parafialnym w Grodzisku 
Dolnym, w której uczestni-
czył Podkarpacki Kapelan 
Strażaków. 

Po zakończeniu wspólnej 
modlitwy w intencji straża-
ków uroczystym przemar-
szem poczty sztandarowe 
prowadzone przez Grodzi-
ską Orkiestrę Dętą, członko-
wie OSP, zaproszeni goście 
oraz wszyscy przybyli udali 

się pod figurę św. Floriana, 
gdzie strażacy złożyli kwiaty, 
a następnie przemaszero-
wali na plac przy remizie w 
Miasteczku, gdzie odbyła się 
druga część uroczystości. 
Przybyłych gości powitał 
prezes jednostki, druh Ta-
deusz Mazurek. Przedsta-
wiając krótką historię straży 
wspomniał o posiadanym 
na wyposażeniu jednostki 
sprzęcie oraz o przedsię-
biorcach i osobach prywat-
nych, które wspierają dzia-
łalność straży. 
W tak uroczystym dniu jed-
nostka jubilatka otrzymała 
odznaczenie - Złoty Znak 
Związku – najwyższe odzna-
czenie nadawane przez Pre-

zydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP. 
Następnym punktem uro-

czystości były przemówie-
nia. Głos zabrali kolejno 
zaproszeni goście w oso-
bach posła Z. Rynasiewicza, 
Przewodniczącej Sejmi-
ku Województwa Podkar-
packiego T. Kubas-Hul. W 
imieniu społeczeństwa Wójt 
Gminy Jacek Chmura po-
dziękował druhom za trud i 
narażanie życia oraz życzył 
bezpiecznych powrotów do 
domów. 
Przy okazji jubileuszu 
125-lecia OSP Miasto, od-
była się jeszcze jedna uro-
czystość. Nasze dwukrotne 
Mistrzynie Polski otrzymały 
nagrody. „Złotej drużynie” 
wręczono laptopy, a trenero-
wi jednostki Józefowi Sera-
finowi i prezesowi jednostki 
OSP Grodzisko Dolne Sta-
nisławowi Papak nagrody 
rzeczowe ufundowane przez  
Wójta Gminy. O nagrodach 
dla „złotek” nie zapomniał 
też poseł Rynasiewicz. 
Za obronione po raz drugi z 
rzędu mistrzostwo, pamiąt-
kowe statuetki Mistrzyniom 
Polski ufundował Klub Po-
żarniczy „Strażak”. Ponadto 
dziewczyny otrzymały złote 
i srebrne medale „za zasługi 
dla pożarnictwa”. Spotkanie 
władz i zaproszonych gości 
z członkami OSP zakończył 
wspólny poczęstunek na 
placu przed remizą.  MH

ŚWIĘTO W STRAŻY

Przemarsz pod figurę św. Floriana

Dwukrotnym Mistrzyniom Polski Wójt ufundował laptopy

Prezes T. Mazurek odbiera gratulacyjne listy
 z okazji jubileuszu
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W dniu 15 sierpnia 2011r 
na Stadionie Sportowym 
w Grodzisku Górnym mia-
ła miejsce impreza ple-
nerowa rangi powiatowej 
pod wspólnym hasłem 
„Coś dla oczu, coś dla 
ucha a na deser coś dla 
brzucha”. W ramach tej 
wspólnej imprezy zostały 
połączone dwa ważne wy-
darzenia kulturalne, a mia-
nowicie: Dożynki Gminne 
2011 w gminie Grodzisko 
Dolne i Powiatowy Festi-
wal Seniorów, którego 
współorganizatorem było 
Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku.

Z uwagi na charakter święta 
przypadającego 15 sierpnia 
w pierwszej kolejności od-
były się uroczystości dożyn-
kowe. Zainaugurowane one 
zostały barwnym korowo-
dem delegacji wieńcowych 
z poszczególnych sołectw i 
przysiółków gminny Grodzi-
sko Dolne, które przy wtórze 
Orkiestry Dętej z Grodziska 
Dolnego przemaszerowały 
przed licznie zgromadzoną 
publicznością. 
Po odegraniu hymnu na-
rodowego i oficjalnych po-
witaniach zaproszonych 
gości nastąpiło tradycyjne 

przekazanie symbolicznego 
bochna chleba przez Sta-
rostów Dożynek Tadeusza 
Majkuta i Alicję Trojnar na 
ręce wójta czyli głównego 
Włodarza Gminy, po czym 
jego dzielenie i poczęstunek 
wszystkich zgromadzonych 
na stadionie osób. Ów chleb 
i wszystkie inne dostarczone 
przez Gminną Spółdzielnie 
Samopomoc Chłopską w 
Grodzisku Dolnym degusto-
wano wraz z miodem ofiaro-
wanym przez Koło Pszcze-

larskie. Poczynaniom tym 
towarzyszył równocześnie 
koncert grodziskiej Orkiestry 
Dętej pod batutą Jakuba 
Magonia. 
A że dożynki to czas radości, 
podziękowań za zbiory i czas 
zasłużonej zabawy przy-
szła więc pora na występy i 
prezentacje rodzimych i za-
proszonych zespołów. Jako 
pierwszy na scenę wkroczył 
Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Leszczynka” z Wólki 
Grodziskiej, który przygo-
tował na te okazję „specjal-
ne” dożynkowe przyśpiewki. 
Po nim pojawiły się kolejne 
miejscowe zespoły- Zespół 

Regionalny i Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” oraz Zespół 
Śpiewaczy „Wiola”. 
Ludowe pieśni i przyśpiewki 
zaprezentował Zespół  Śpie-
waczy „Brzozaki” z Brzózy 
Królewskiej, a różnorodne 
melodie popłynęły ze sceny, 
kiedy pojawił się na niej „Zło-
ty Potok” z Jelnej.
Wśród zaproszonych gości 
znalazła się również Kape-
la Ludowa „Sokoły” z Cie-
szanowa, która przybyła do 
Grodziska z rewizytą. Naj-
więcej emocji i energii wy-
zwolił jednak w widowni kon-
cert Zespołu „Młody Duch i 
Przyjaciele” z Górna. Młodzi 

DOŻYNKOWA PARADA 
Z WIEŃCAMI

W gminnych dożynkach uczestniczył m.in. poseł Z. Rynasiewicz i marszałek M. Karapyta
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wokaliści i tancerze wspa-
niale zabawiali publiczność 
cygańską oraz innowacyjną 
ludową muzyką do późnego 
wieczora. 
Uroczystościom tym towa-
rzyszyła przez cały czas 
prezentacja przepięknych 
wieńców dożynkowych o 
tematyce religijnej. Dodat-
kową atrakcją były stoiska 
wystawowe przygotowane 
przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Leżajsku i Sto-
warzyszenie „ Kraina Sanu” 
z Tryńczy, w których można 
było nabyć materiały promo-
cyjne, a także zakupić prace 
lokalnych twórców.

M. Burda-Król

- AKTUALNOŚCI - 

Przekazanie chleba przez starostów dożynek

Wieczorny koncert Zespołu Młody Duch  i Przyjaciele

Degustacja grodziskiego chleba i miodu
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W niedzielne popołudnie 
7 sierpnia br. na stadionie 
„Grodziszczanki” w Gro-
dzisku Górnym, można 
było zaobserwować wiel-
kie poruszenie. A wszyst-
ko za sprawą strażaków 
i zaplanowanych na ten 
dzień Gminnych Zawo-
dów Sportowo-Pożarni-
czych. Na stadion zamel-
dowały się samochody z 
niemal wszystkich jedno-
stek OSP naszej Gminy. 

Zawody przeprowadzono 
w dwóch konkurencjach. 
Pierwsza to sztafeta, na-
tomiast druga to zadanie 
bojowe, polegające na roz-
winięciu linii głównej two-
rzonej przez dwa odcinki 
węża do rozdzielacza oraz 
od rozdzielacza do linii ga-
śniczych, składających się z 
dwóch odcinków zakończo-
nych prądownicą. Zawodni-
cy mieli za zadanie strumie-
niem wody trafić w tarczę. 
Wystartowało 12 drużyn. W 
grupie „C” – drużyny kobie-

ce – wystartowały 4 druży-
ny, zaś w grupie „A” – dru-
żyny męskie – 8. 
Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwała ko-

misja sędziowska z Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku. 
Klasyfikacja generalna za-
wodów przedstawia się na-
stępująco:

w grupie „C”
1 miejsce – OSP Grodzisko 
Dolne (121,15 pkt)
2 miejsce – OSP Grodzisko 
Dolne Miasto (127,37 pkt)
3 miejsce – OSP Wólka 
Grodziska (162,49 pkt)

4 miejsce – OSP Grodzisko 
Górne (170,89 pkt)
w grupie „A”
1 miejsce – OSP Grodzisko 
Dolne (99,53 pkt)
2 miejsce – OSP Laszczy-
ny (124,20 pkt)
3 miejsce – OSP Grodzisko 
Dolne Miasto (127,21 pkt)
4 miejsce – OSP Wólka 
Grodziska (130,10 pkt)
5 miejsce – OSP Grodzisko 
Górne (135,19 pkt)
6 miejsce – OSP Choda-
czów (136,17 pkt)
7 miejsce – OSP Zmysłów-
ka (142,19 pkt)
8 miejsce – OSP Grodzisko 
Nowe (144,23 pkt)

Drużyny biorące udział w 
zawodach zostały uhono-
rowane pucharami, dyplo-
mami oraz upominkami w 
postaci plecaków. Na za-
kończenie zawodów nie za-
brakło tradycyjnej strażac-
kiej grochówki.
Zawody miały również 
sprawdzić poziom przygo-
towania naszych „złotek” do 
udziału w zawodach rangi 
ogólnopolskiej. 
Ponadto zawody to emocjo-
nująca rywalizacja dla za-
wodników i doskonałe wido-
wisko i zabawa dla widzów.

MH

Nagrody drużynom wręczał Z-ca Wójta A. Telka

STRAŻACKIE 
BOJE

W trakcie wykonywanych ćwiczeń liczyła się szybkość i precyzja
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W poniedziałek 15 sierpnia 
br. przy Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Grodzisku 
Dolnym odbyło się uro-
czyste otwarcie i poświę-
cenie gminnego parkingu. 
Aktu poświęcenia dokonał 
Dyrektor Wydziału Admi-
nistracyjnego Kurii Archi-
diecezjalnej w Przemyślu, 
ks. Edward Sobolak.

Na uroczystości obecni byli 
m.in.: Poseł na Sejm RP 
- Zbigniew Rynasiewicz, 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego - Zyg-
munt Cholewiński, Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie - Jan Tomaka, 
Dyrektor Podkarpackiego 
Oddziału ARiMR - Marek Or-
dyczyński, Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków - Graży-
na Stojak, Proboszcz Parafii 
w Grodzisku Dolnym - ks. 
Jan Kuca, radni Rady Gminy 
Grodzisko Dolne i sołtysi.
Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom lokalnej spo-
łeczności w kwietniu br. Gmi-
na Grodzisko Dolne przystą-
piła do budowy parkingu dla 
samochodów osobowych, 
parkujących przy Kościele 
Parafialnym w Grodzisku 
Dolnym. Plac, na którym do-
tychczas mieszkańcy pozo-
stawiali swoje samochody w 
niczym nie przypominał par-
kingu. Z uwagi na panujące 
na tym terenie warunki i nie-
wielkie utwardzenie placu, 
poruszanie się po nim było 
utrudnione. 
Nowy parking został odwod-
niony. Teren utwardzono 
i położono asfaltową na-
wierzchnię. Parking został 
odpowiednio oznakowany, 
wydzielono także stanowi-
ska dla osób niepełnospraw-
nych. Teren wokół parkingu 
zagospodarowano zielenią. 
Wartość inwestycji to ponad 
394 tys. zł. Dzięki staraniom 
samorządu na wykonanie 
zadania udało się pozyskać 

dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 240 tys. zł. Do-

tację otrzymano w ramach 
działania Odnowa wsi z 

PROW na lata 2007-2013.
MH

MIESZKAŃCY GMINY MAJĄ NOWY PARKING

Parking został odpowiednio oznakowany i zagospodarowany zielenią

Po poświęceniu zaproszeni goście i mieszkańcy udali się na gminne dożynki 

Aktu poświęcenia dokonał ks. Edward Sobolak
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40 tys. zł dofinansowa-
nia otrzymała Gmina Gro-
dzisko Dolne na remont 
boiska treningowego na 
stadionie w Grodzisku 
Górnym. Pieniądze, któ-
re przyznał Sejmik Woje-
wództwa Podkarpackiego, 
powinny wystarczyć na 
całość zaplanowanych 
działań.

Dotację otrzymało 65 jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, które wnioskowały o 
środki w ramach programu 
„Bezpieczne boiska Podkar-
pacia”. W gronie nielicznych 
jednostek, które otrzymały 
pomoc znalazła się nasza 
gmina.
Pozyskane środki przezna-
czone zostaną na remont 

zniszczeń spowodowanych 
ubiegłoroczną powodzią. 
Przypomnijmy, iż w maju i w 
czerwcu ubiegłego roku sta-
dion został dwukrotnie zala-
ny, w wyniku czego uszko-
dzone zostało ogrodzenie 
stadionu oraz zniszczeniu 
uległo boisko treningowe 
oraz tereny przyległe do bo-
isk sportowych, stanowiące 
miejsce rozgrzewki dla spor-
towców.
Zakres prac obejmuje popra-
wę nawierzchni boiska tre-
ningowego poprzez spulch-
nienie podłoża i wykonanie 
trawników. Płyta boiska i 
tereny przyległe zostaną 
uzupełnione ziemią i wyrów-
nane. Poprawione zostanie 
ogrodzenie stadionu oraz 
zakupione zostaną 2 prze-
nośne bramki i trójmaszt.
Dzięki temu młodzież będzie 
mogła w pełni korzystać z 
istniejącej na stadionie infra-
struktury sportowej.

MH
Co roku przybywa miejsc do uprawiania sportu

Na przełomie lipca/sierp-
nia br. Gmina Grodzisko 
Dolne podpisała umowy 
na doposażenie sześciu 
oddziałów tutejszych 
Straży Wielkanocnych.

Dzięki temu oddziały po-
zyskają nowe stylizowane 
marynarki wraz z wszyst-
kimi ozdobami, odpowied-
nie dla danego oddziału 
spodnie, skórzane pasy z 
koalicyjką oraz w zależno-
ści od oddziału szable lub 
karabiny.
Wartość dofinansowania 
to 100 tys. zł. Dotację po-
zyskano w ramach Osi 4 
Leader Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Koszt ca-
łego zadania ok. 160 tys. 
zł. Przetarg na realizację 
projektu ogłoszony zosta-
nie jesienią br.

MH

40 TYSIĘCY NA 
BOISKO

Jeszcze w tym roku mło-
dzież z Grodziska Górne-
go będzie mogła cieszyć 
się z nowoczesnych bo-
isk sportowych. Ruszyła 
budowa kompleksu spor-
towego Orlik. Będzie to 
drugie tego typu boisko w 
gminie. 

O tym, że Gmina Grodzi-
sko Dolne stawia na rozwój 
sportu wśród młodzieży nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
W 2008 roku przy Zespole 
Szkół w Grodzisku Dolnym 
wybudowano pierwszego w 
gminie Orlika. Obecnie sa-
morząd buduje drugi tego 
typu obiekt sportowy. Bo-
iska ze sztuczną nawierzch-
nią powstają przy Zespole 
Szkół w Grodzisku Górnym. 
Przetarg na wykonanie za-

dania wygrało przedsiębior-
stwo PROM z Nowej Dęby. 
Koszt inwestycji to ponad 
1 mln 250 tys. zł. Na reali-
zację inwestycji samorząd 
pozyskał 333 tys. zł z Urzę-

du Marszałkowskiego i 500 
tys. zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Pozostałe środki 
pochodzą z budżetu gminy. 
W ramach inwestycji wyko-
nawca zbuduje boisko do 

piłki nożnej, boisko wielo-
funkcyjne i budynek sanitar-
no-szatniowy. Całość zosta-
nie ogrodzona i odpowied-
nio oświetlona. 
Zakończenie inwestycji za-
planowano na 15 grudnia 
2011 roku. Jeśli pogoda nie 
przeszkodzi termin zostanie 
dotrzymany.   MH

GMINA BUDUJE DRUGIEGO 
ORLIKA

NOWE STROJE 
DLA „TURKÓW”

Orlik znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
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Poznaliśmy tegorocznych 
laureatów podkarpackiej 
edycji Lodołamaczy. Re-
gionalna gala odbyła się w 
poniedziałek 12 września 
br. w sali kolumnowej Pod-
karpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie. 
W zaszczytnym gronie 
laureatów znalazł się nasz 
Urząd.

Konkurs Lodołamacze orga-
nizowany jest już od sześciu 
lat przez Polską Organizację 
Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnych. Statuetka 
Lodołamacza jest wyróż-
nieniem dla tych, którzy de-
cydując się na zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych, 
jednocześnie prowadzą wo-
bec nich przyjazną polity-
kę personalną, przełamują 
bariery, walczą z niechęcią 
i obojętnością społeczeń-
stwa.

Ideą konkursu Lodołamacze 
jest przełamywanie stereo-
typów związanych z zatrud-
nianiem osób z niepełno-
sprawnością. Nagradzane 
są firmy, instytucje i osoby 
prywatne, które wybitnie an-
gażują się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełno-
sprawnych, tworzą nowe 
miejsca pracy oraz dostrze-
gają sens i konieczność ak-
tywizacji zawodowej niepeł-
nosprawnych.
Statuetki wręczono w trzech 
kategoriach: zatrudnienie 
chronione, otwarty rynek 
pracy i pracodawca nie-
przedsiębiorca. Przyznano 
także statuetkę Super Lodo-
łamacz i Lodołamacz Spe-
cjalny.
Za otwartość na problemy 
osób niepełnosprawnych 
i aktywną działalność na 
polu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepeł-

nosprawnych Kapituła eta-
pu regionalnego przyznała 
Urzędowi Gminy Grodzi-
sko Dolne drugie miejsce w 

kategorii pracodawca nie-
przedsiębiorca.

MH

GMINA LAUREATEM 
PODKARPACKIEJ 
EDYCJI „LODOŁAMACZE 
2011”

Przedstawiciele Gminy 
Grodzisko Dolne wzięli 
udział w wyjeździe stu-
dyjnym do Turynu we 
Włoszech, który miał miej-
sce w dniach od 12 do 16 
września br. Celem wyjaz-
du było poznanie rozwią-
zań samorządów włoskich 
szczególnie w zakresie 
partycypacji społecznej w 
procesie zarządzania. 

W wyjeździe uczestniczyli 
także przedstawiciele mia-
sta Lublin, Świdnik oraz Po-
niatowa. Polska delegacja 
spotkała się z przedstawi-
cielami miasta Turyn oraz 
miast Collegno i Savigliano.
Wizyta odbyła się w ramach 
projektu realizowanego 

przez Fundację Inicjatyw 
Menedżerskich pt. „Program 
Aktywności Samorządowej 
– PAS”, którego uczestni-
kiem jest Gmina Grodzisko 
Dolne. Wyjazd delegacji 
oraz cały projekt finanso-
wany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Przypomnijmy, 
że w ramach tego projektu 
w marcu br. gościliśmy w 
naszej gminie ekspertów z 
Włoch.
Mamy nadzieję, że wizyta 
poza realizacją celów pro-
jektu przyczyni się do nawią-
zania owocnych kontaktów 
partnerskich z samorządami 
włoskimi.

GP

WŁOSKIE KONTAKTY

Wójt Gminy Jacek Chmura 
z Burmistrzem miasta Savigliano Sergio Soave
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„Wysławiajcie Pana 
wszystkie narody” – to ha-
sło przewodnie V Kongre-
su Misyjnego, jaki odbył 
się w dniach 9-11 września 
br. w parafii Chałupki Dęb-
niańskie. Tylu misjonarzy 
w jednym miejscu parafia 
jeszcze nie gościła. Były 
śpiewy, zabawa, licytacje 
i aukcje oraz modlitwa w 
intencji misji i misjonarzy 
pracujących na misjach na 
całym świecie. 

Już po raz piąty Stowarzy-
szenie Missio Misericordiae 
zorganizowało Regionalny 
Kongres Misyjny, którego 
główną ideą jest pomoc i ma-
terialne wsparcie misjonarzy 
pracujących na misjach. 
W trakcie trzydniowych spo-
tkań obecni wśród zaproszo-
nych misjonarze i misjonarki 
przybliżali tematykę misyjną 
krajów w których pracują na 
co dzień.
Zgodnie z zapowiedzią or-
ganizatorów tegoroczny 
kongres obrał troszkę inną 
formę. Miał być radosnym 
spotkaniem z s. Kingą Czer-
wonka – grodziską misjo-
narką, która spędziła 15 lat 
na misjach w Papui Nowej 
Gwinei. Niestety s. Kinga nie 
doczekała tego spotkania - 

zmarła 16 lipca 2011r.
W związku z tym, piątkowe 
spotkanie było poświęcone 
wspomnieniu o jej życiu i 
misyjnej posłudze. Po mszy 
świętej siostry Misjonarki 
ze Zgromadzenia Służebnic 
Ducha Świętego, do którego 
należała śp. Siostra Kinga 
zabrały wszystkich zgroma-
dzonych w kościele w sen-
tymentalną podróż do Papui 
Nowej Gwinei, kraju w któ-
rym służyła s. Kinga. W trak-
cie pokazu zdjęć z Papui od-
czytano wzruszające wspo-
mnienia z listów zmarłej, a 
siostra Agnieszka Podles 

MISYJNI DOBRODZIEJE 
NIE ZAWIEDLI

Licytację prowadził niezastąpiony pan Marek

Siostry misjonarki są do tańca i do różańca

Był czas na modlitwę i na wspólną zabawę
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wspomniała o jej niezwykłej 
działalności, pracy i zaan-
gażowaniu jakie wkładała w 
to co robiła. Spotkanie za-
kończyła wspólna modlitwa 
i apel jasnogórski.
Podobny przebieg miało so-
botnie spotkanie, które za-
początkowano mszą św. Po 
niej można było wysłuchać 
ciekawych opowieści o. 
Krzysztofa Kołodyńskiego z 
Madagaskaru. By przybliżyć 
obraz pracy z tamtejszymi 
mieszkańcami, misjonarz 
wyświetlił film który nakręcił 
w trakcie jednego ze spo-
tkań młodzieży, którego był 
uczestnikiem. 
Ostatnim dniem obcowania 
z misjonarzami była niedzie-
la. Była ona dość niezwykła, 

przez wzgląd na kolorową 
oprawę. Po raz pierwszy 
w kongresie wziął udział 
misjonarz z Ghany. Ojciec 
Klement pracujący w RPA, 
wzbudził zainteresowanie i 
zjednał sobie obecnych na 
mszy nie tylko ze względu 
na czarny kolor skóry, ale 
przede wszystkim za ema-
nującą z jego osoby skrom-
ność i zabawny sposób wy-
powiedzi, za co zebrał od 
wiernych gromkie brawa. 
Misjonarzowi towarzyszyła 
s. Danuta i s. Barbara, mi-
sjonarki z RPA. 
W trakcie niedzielnej homilii 
wysłuchano także słowa wy-
głoszonego przez przybyłe 
na kongres Misjonarki z Bo-
liwii s. Marię i s. Mariolę – ze 
Zgromadzenia Sług Jezusa 
– bezhabitowego zgroma-
dzenia założonego przez bł. 
O. Honorata Koźmińskiego. 
O pracy pozostałych misjo-
narzy można było usłyszeć 
na spotkaniu w Domu Wiej-
skim w Grodzisku Nowym, 
gdzie odbyła się dalsza 
część Kongresu. Po wspól-
nym posiłku przygotowa-
nym przez panie z KGW 
pod  grzybkiem obok remi-
zy odbyła się dalsza część 
spotkania z misjonarzami. 
Misyjne opowieści przepla-
tane były charytatywną Au-

kcją Misyjnych pamiątek, 
która z roku na rok cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem wśród przybyłych. 
A formy wsparcia misyjnej 
działalności były różne. 
W misyjnym sklepiku chęt-
ni mogli zakupić książki, fil-
my, pamiątki misyjne i inne 
przedmioty, z których do-
chód przeznaczony został 
na misje. 
W rozstawionych na pla-
cu przed remizą namiotach 
można było spotkać się i 
porozmawiać z misjona-
rzami. Była też możliwość 
przystąpienia do realizowa-
nego przez Stowarzyszenie 
projektu, jakim jest Misyjna 
Adopcja Serca. Przy tej oka-
zji wspomniano o „głównym 
sprawcy tego zamieszania”, 
nieobecnym na spotkaniu o. 
Zdzisławie Gradzie, z inicja-
tywy którego dzieło to zosta-
ło zapoczątkowane. W jego 
imieniu odczytany został list, 
który wystosował do wszyst-
kich przyjaciół i sympatyków 
misji.
Na zakończenie spotkania 
swoim występem Kongres 
uświetniła Orkiestra Dęta z 
Grodziska Dolnego. 

MH

Zakup misyjnych pamiątek

W trakcie Kongresu można było zjeść smaczny posiłek

Niedzielne nabożeństwo
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W dniu 03.09.2011 nad 
zbiornikiem „Czyste” w 
Grodzisku Dolnym Koło 
Wędkarskie PZW „Pstrąg”  
w Grodzisku Dolnym zor-
ganizowało zamknięte za-
wody wędkarskie o Puchar 
Prezesa Koła połączone z 
piknikiem rodzinnym oraz 
otwarciem „Rybaczówki”.

W zawodach wędkarskich 
wystartowało 10 zawodni-
ków, a puchary zdobyli:
• I miejsce – Eugeniusz 
Mścisz
• II miejsce – Zbigniew 
Szczęch
• III miejsce – Edward Kubis 
Puchar za największą rybę 
zdobył Zbigniew Szczęch.
Po zakończeniu zawodów 
wędkarskich dokonano  uro-
czystego otwarcia domku 
wędkarskiego „Rybaczów-
ki”.
Honorowymi gośćmi otwar-
cia byli przedstawiciele Za-

rządu Okręgu w osobach: 
Prezes Zarządu Okręgu 
Roman Depowski, Skarbnik 
Zarządu Okręgu Mieczysław 
Ruszała, Prezes Koła nr 18 
„San” w Leżajsku  Grzegorz 
Gorzkiewicz. Urząd Gminy 

w Grodzisku Dolnym był re-
prezentowany przez Pana 
Edwarda Wasyla - Kierowni-
ka Referatu Inwestycji. 
Po części oficjalnej zapro-
szeni goście i członkowie 
koła uczestniczyli w rodzin-

nym pikniku. 
Zarząd Koła nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym skła-
da serdeczne podziękowa-
nia sponsorowi  imprezy 
Grupie Żywiec SA Browar 
w Leżajsku.

Prezes Koła
Władysław Wojnarski

OTWARCIE „RYBACZÓWKI”

Kolejny wniosek Stowarzy-
szenia Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne znalazł się na 
liście rankingowej ogło-
szonej przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Tym razem na realizację 
projektu pn. „Gospodarstwo 
agroturystyczne-autostradą 

do sukcesu” panie otrzyma-
ły dofinansowanie w kwocie 
ponad 49 tys. zł.
Konkurencja była duża. Na 
96 zgłoszonych do konkursu 
projektów, rekomendację do 
dofinansowania otrzymało 
jedynie siedmiu beneficjen-
tów – w tym nasze stowarzy-
szenie.

Ideą projektu jest wsparcie 
30-stu bezrobotnych kobiet 
mieszkających na terenie na-
szej gminy poprzez wskaza-
nie im możliwości zaistnienia 
na rynku pracy oraz nabycie 
praktycznej wiedzy z zakre-
su zakładania działalności 
agroturystycznej z wykorzy-
staniem lokalnych walorów 
przyrodniczych.
W osiągnięciu wyznaczo-
nych celów mają pomóc za-
planowane dla kobiet warsz-
taty z zakresu zakładania 
gospodarstwa agroturystycz-
nego, przygotowania do ob-
sługi turystów, czy promocji 
gospodarstwa. Będą też za-
jęcia praktyczne. Wszystkie 
uczestniczki projektu odbędą 
jednodniowy wyjazd do go-
spodarstwa agroturystyczne-
go. W ramach projektu zor-
ganizowane zostaną także 
zajęcia z zasad zdrowego 
żywienia, najnowszych tech-
nik gotowania i trendów sztu-
ki kulinarnej.

Prowadzone działania mają 
na celu zaktywizowanie ko-
biet i umożliwienie im reali-
zowania swoich potrzeb i 
aspiracji oraz wykreowanie 
większej samodzielności 
społecznej i zawodowej.

MH

AKTYWNE KOBIETY
stowarzyszenie KoBiety 
gMiny grodzisKo dolne 
realizowało nastęPuJące 
ProJeKty:
- „agroturystyKa szansą 
dla KoBiet wieJsKich” (50 
tys. zł, roK 2009/2010)
- „aKadeMia liderów 
agroturystyKi” (50 tys. 
zł, roK 2009)
-„aBy działać trzeBa Mieć” 
(64 tys. zł, roK 2008)
- „grodzisKie Jadło” (15 
tys. zł, roK 2008)

nie PodawaJMy 
dziecioM grzyBów

W ślad za apelem Rzecznika 
Praw Dziecka Marka Michala-
ka Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Leżajsku 
zwraca szczególną uwagę ro-
dzicom dzieci i opiekunom na 
ochronę zdrowia i życia dzieci.
Nie zaleca się podawania po-
traw z grzybami najmłodszym.
W ubiegłym roku z powodu 
poważnych zatruć grzybami 
hospitalizowano 80 osób, w 
tym dzieci. W niektórych przy-
padkach konieczne były prze-
szczepy wątroby, a siedem 
osób zmarło. W tym roku o 
życie walczy szesnastolatek z 
Mazowsza, który zjadł mucho-
mora sromotnikowego. Leka-
rze z Centrum Zdrowia Dziecka 
właśnie przeszczepili mu wą-
trobę.
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Jubileusz 10-lecia po-
wstania Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska, 10-lecie istnienia 
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Gro-
dziskiej oraz rozpoczęcie 
roku szkolnego święto-
wała społeczność Wólki 
Grodziskiej. Te trzy oka-
zje zbiegły się na dzień 1 
września 2011r. 

Obchody potrójnego jubile-
uszu rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym w 
Wólce Grodziskiej. Po za-
kończonym nabożeństwie 
uczniowie, nauczyciele i 
zaproszeni goście przeszli 
do nowego budynku szko-
ły, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Obcho-
dy zapoczątkowała przy-
gotowana przez uczniów 
akademia. Były wiersze, 
piosenki i życzenia na nowy 
rok szkolny. Dzieci zabra-
ły wszystkich w podróż w 
przeszłość. Jako że 1 wrze-
śnia przypadła 72 rocznica 
wybuchu II wojny światowej 
uczniowie wspomnieli rów-
nież tamte tragiczne wyda-
rzenia. Odśpiewano patrio-
tyczne pieśni, był czas na 
chwile refleksji i zadumy. 

Oficjalnie powitano też nową 
dyrektor szkoły, którą zosta-
ła pani Barbara Szczęch. 
W trakcie uroczystego apelu 
wiele miejsca poświęcono 
podsumowaniu dziesięcio-
lecia istnienia i działalności 
Społecznej Szkoły Podsta-
wowej. Ale zdecydowanie 
więcej czasu przeznaczono 
na jej teraźniejszość. A jest 
o czym mówić. Po starym 
budynku szkoły pozostało 
jedynie wspomnienie. Nowa 
szkoła stwarza wiele moż-
liwości, ale niesie i nowe 
wyzwania. Zaproszeni go-
ście w swoich wystąpieniach 
zgodnie podkreślali wyjątko-
wy, integracyjny charakter 
szkoły. Padło wiele ciepłych 
słów pod adresem rodziców 
oraz osób zaangażowanych 
w działalność szkoły, którzy 
w trakcie tych dziesięciu lat 
włożyli wiele pracy i wysił-
ku, aby mogła ona wyglądać 
pięknie i kolorowo, jak dzi-
siaj. Bardzo nam zależało, 
by nasze dzieci kształciły się 
w dobrych, dogodnych wa-
runkach. I jak widać udało 
się nam. Nasz trud i upór nie 
poszedł na marne. Dzisiaj 
możemy śmiało powiedzieć, 
że opłacało się. Dla naszych 
dzieci rozpoczęła się nowa 

era. Mam nadzieję, że wa-
runki które zostały tu stwo-
rzone przełożą się z czasem 
na efekty, a czas spędzony 
w tej pięknej placówce, zo-
stanie dobrze wykorzystany 
– powiedział prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi 
Wólka Grodziska, Krzysz-
tof Dąbek. Podsumowując 
10-letnią działalność sto-
warzyszenia w imieniu jego 
członków podziękował za 
okazaną przez te wszystkie 
lata pomoc i wsparcie. Nie 
zabrakło chwil, w których 
wspomniano tych, których 
już nie ma wśród nas, a w 
sposób szczególny pierw-
szego prezesa szkoły, śp. 
Andrzeja Pawula. Ich pa-

mięć uczczono minutą ciszy. 
Prezes Dąbek przywołał też 
kilka znaczących w historii 
szkoły faktów i wydarzeń. 
Po uroczystym powitaniu 
uczniowie wraz z nauczy-
cielami udali się do klas, a 
zaproszeni goście na wspa-
niały poczęstunek przygoto-
wany przez członkinie sto-
warzyszenia. Był też czas na 
zwiedzanie szkoły, a wszy-
scy chętni mogli zapoznać 
się z historią placówki oraz 
obejrzeć księgi i albumy 
obrazujące dotychczasową 
działalność szkoły i stowa-
rzyszenia. 

MH
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POTRÓJNE ŚWIĘTO NA  
WÓLCE

Uroczysta akademia

W jubileuszowych obchodach uczestniczył m. in. wójt Jacek Chmura 
i poseł Zbigniew Rynasiewicz

Nowa dyrektor szkoły 
Barbara Szczęch
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Ponad 60-cio osobowa 
delegacja z naszej gminy 
wzięła udział w XII Dożyn-
kach Powiatowych, które 
odbyły się w czwartek 8 
września br. w Sanktu-
arium Matki Boskiej Le-
żajskiej. Dożynki jak co 
roku połączone były z 
Pielgrzymką Służb Mun-
durowych Województwa 
Podkarpackiego.

W tym roku gospodarzem 
dożynek powiatowych była 
Gmina Grodzisko Dolne, a 

starostami sołectwo Lasz-
czyny, których reprezento-
wała Alicja Trojnar i Andrzej 
Mędroń. W uroczystościach 
udział wzięło 8 delegacji 
wieńcowych: 3 z parafii Gro-
dzisko Dolne (Grodzisko 
Dolne, Grodzisko Górne, 
Grodzisko Miasto), 2 z pa-
rafii Wólka Grodziska (przy-
siółek Majkuty i Podwólcze), 
2 z parafii Chodaczów (Cho-
daczów, Laszczyny) i sołec-
two Grodzisko Nowe.
Na ręce ks. arcybiskupa An-
drzeja Dzięgi – Metropolity 

Szczecińsko-Kamieńskiego, 
który przewodniczył mszy 
świętej polowej, starostowie 
dożynek złożyli chleb i miód 
z pasiek grodziskich pszcze-
larzy. Z kolei Wójt Gminy 
Jacek Chmura przekazał 
arcybiskupowi Dziędze dar 
- kielich z drzewa różanego 
pochodzący wprost z Mada-

gaskaru. 
W obchodach oprócz dele-
gacji wieńcowych uczest-
niczyły kompanie honoro-
we, w tym przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, którą w tym roku re-
prezentowały jednostki OSP 
z naszej gminy.

MH

NA DOŻYNKACH W POWIECIE LEŻAJSKIM

Wójt Jacek Chmura przekazał w darze arcybiskupowi 
kielich z drzewa różanego z Madagaskaru

Nasze delegacje wieńcowe stanowiły najliczniejszą grupę

Starostowie dożynek - A. Trojnar i A. Mędroń
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W okresie od 1 lipca 2011r. do 
31 sierpnia 2011r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne zaist-
niały następujące zdarzenia 
noszące znamiona przestęp-
stwa.

PRZESTEPSTWO PRZECIW-
KO MIENIU

Kradzieże
• W dniu 03.08.2011r. doszło do 
kradzieży pieniędzy w jednym 
ze sklepów w miejscowości 
Wólka Grodziska. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że spraw-
czynie (kobiety narodowości 
romskiej) wykorzystując chwi-
lową nieuwagę sprzedawczyni, 
dokonały kradzieży pieniędzy 
w wysokości 2300 zł na szkodę 
właścicielki sklepu. Postępo-
wanie w tej sprawie w dalszym 
ciągu prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym. 
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uszkodzenie mienia
• W miesiącu lipcu i sierpniu 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uszkodzeń wiat 
przystankowych, do których 
doszło na terenie miejscowości 
Zmysłówka, Laszczyny, Wól-
ka Grodziska. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że do uszko-
dzeń doszło między 15-18 lipca 
2011r. oraz w nocy z 28/29 lipca 
2011r. jak też 21/22.08.2011r. 
W wyniku działania sprawców 
powstałe uszkodzenia oszaco-
wano na kwotę około 5000 zł. 
Postępowanie w dalszym ciągu 
prowadzi Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.
Powyższy czyn zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 
Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące 
się przyczynić do wykrycia 
sprawców wyżej wymie-
nionych oraz innych prze-
stępstw, proszone są o pilny 
kontakt z Posterunkiem Poli-

cji w Grodzisku Dolnym bądź 
Komendą Powiatową Policji 
w Leżajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWO PRZECIW-
KO ŻYCIU I ZDROWIU
• W dniu 07.07.2011r. Poste-
runek Policji w Grodzisku Dol-
nym wszczął dochodzenie w 
sprawie pobicia mieszkańca 
Grodziska Górnego na terenie 
miejscowości Grodzisko Dolne 
do którego doszło w miesiącu 
czerwcu 2011r. Sprawcy czynu 
odpowiedzą przed Sądem Re-
jonowym w Leżajsku za czyn z 
art. 158§1 kodeksu karnego.
Zgodnie z kodeksem karnym 
powyższy czyn zagrożony jest 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3.

PRZESTĘPSTWO PRZECIW-
KO RODZINIE I OPIECE
• W sierpniu 2011r. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym pro-
wadził czynności związane z 
psychicznym i fizycznym znę-
caniem się męża nad żoną oraz 
syna nad matką. Czyny te zaist-
niały w miejscowościach Cho-
daczów oraz Grodzisko Dolne. 
W obu przypadkach sprawcy 
przyznali się do zarzuconego 
im czynu, ponadto w jednym 
przypadku wobec sprawcy za-
stosowany został środek zapo-
biegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania.
Tego typu przestępstwa zagro-
żone są karą od 3-miesięcy do 
5-ciu lat pozbawienia wolności.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW-
KO BEZPIECZEŃSTWU W 
KOMUNIKACJI
• W dniu 07.07.2011r. w miej-
scowości Grodzisko Górne 
podczas kontroli drogowej po-
licjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej nietrzeźwego kieru-
jącego rowerem. W trakcie wy-
konywanych przez policjantów 
czynności okazało się, iż 44-let-
ni mieszkaniec Grodziska Gór-
nego w wydychanym powietrzu 
miał około 2,7 promila alkoholu.
• W dniu 21.07.2011r. w miej-

scowości Grodzisko Dolne po-
licjanci zatrzymali kierującego 
rowerem po drodze publicznej 
40-letniego mieszkańca Gniew-
czyny Trynieckiej. W trakcie 
kontroli drogowej okazało się, 
iż mężczyzna znajdował się w 
stanie nietrzeźwości 1,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu oraz poruszał się 
po drodze publicznej rowerem 
wbrew orzeczonemu przez Sąd 
Rejonowy w Przeworsku za-
kazowi prowadzenia pojazdów 
niemechanicznych (kto nie sto-
suje się do orzeczonego przez 
Sąd zakazu prowadzenia po-
jazdów niemechanicznych pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3)
• W dniu 24.07.2011r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci z KPP Leżajsk za-
trzymali kierującego rowerem 
51-letniego mężczyznę, miesz-
kańca Grodziska Górnego do 
kontroli drogowej. Podczas wy-
konywania próby stanu trzeź-
wości okazało się, że kierujący 
znajduje się w stanie nietrzeź-
wości 2,5 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.
• 24.07.2011r. w miejscowo-
ści Grodzisko Dolne policjanci 
z KPP Leżajsk zatrzymali do 
kontroli drogowej kierujące-
go motorowerem mężczyznę, 
mieszkańca Bud Łańcuckich. 
Podczas wykonywania próby 
stanu trzeźwości okazało się, 
że kierujący znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości około 2,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Sprawca odpowie za 
czyn z art. 178a§1 KK. 
• 01.08.2011r. w miejscowości 
Wólka Grodziska policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej 
mieszkańca Grodziska Gór-
nego kierującego rowerem. 
Podczas wykonywania próby 
stanu trzeźwości okazało się, 
że 48-letni mężczyzna znajduje 
się w stanie nietrzeźwości oko-
ło 2,7 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
• 02.08.2011r. w miejscowości 
Grodzisko Górne policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej 
mieszkańca Grodziska Gór-
nego kierującego rowerem. 

Podczas wykonywania próby 
stanu trzeźwości okazało się, 
że 59-letni mężczyzna znajduje 
się w stanie nietrzeźwości oko-
ło 1,2 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
• 16.08.2011r. na terenie miej-
scowości Grodzisko Dolne po-
licjanci zatrzymali nietrzeźwego 
kierującego samochodem oso-
bowym m-ki Citroen. Podczas 
kontroli drogowej okazało się, 
że 35-letni mieszkaniec Gro-
dziska Górnego znajduje się w 
stanie nietrzeźwości około 1,3 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 
• 22.08.2011r. w miejscowości 
Grodzisko Górne policjanci za-
trzymali nietrzeźwego kierują-
cego samochodem osobowym 
m-ki OPEL. Podczas kontroli 
drogowej okazało się, że 32- 
letni mieszkaniec Grodziska 
Górnego znajduje się w stanie 
nietrzeźwości ponad 4 promile 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 
• 22.08.2011r. na terenie miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci zatrzymali nietrzeź-
wego mężczyznę kierującego 
rowerem. Podczas kontroli dro-
gowej okazało się, że 49-letni 
mieszkaniec Gniewczyny Łań-
cuckiej znajduje się w stanie 
nietrzeźwości około 2,1 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu oraz, że prowadzi rower po 
drodze publicznej mimo zakazu 
wydanego przez Sąd. Wobec 
czego sprawca odpowie do-
datkowo za niestosowanie się 
orzeczonego przez Sąd zakazu 
kierowanie rowerem po drodze 
publicznej.
Zgodnie z kodeksem karnym 
jazda pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości na tzw. 
„podwójnym gazie” przestęp-
stwo z art. 178a§2 zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności 
do lat 2, a przestępstwo z art. 
178a§2 kierowanie rowerem 
po drodze publicznej w stanie 
nietrzeźwości zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do 
1 roku. 

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

- AKTUALNOŚCI - 

KRONIKA POLICYJNA
Ten kwestionariusz, zwany czasem 
kwestionariuszem Prousta był popupalarny na 
salonach Europy na przełomie XIX i XX w. 
Gotowy? 
(Śmiech.) 
- Co jest dla ciebie największym nieszczęściem? 
- Brak czasu. 
- Gdzie chciałbyś żyć? 
- Tu, gdzie żyję. W Polsce. 
- Na czym polega dla ciebie doskonałe szczęście 
na ziemi? 
- Poczucie, że jesteś w jakiejś wspólnocie, która 
ciebie potrzebuje i ty jej potrzebujesz. 
- Jakie błędy najłatwiej wybaczasz? 
- Zaniechania. 
- Twój ulubiony bohater powieściowy? 
- Przychodzą mi do głowy wielkie 
postacie…Ksiądz Robak… Bardziej mi jednak 
odpowiada Pozytywizm niż Romantyzm. 
Bohatyrowicze. 
- Ulubiona postać w historii? 
- Najbardziej szanuję tych, którzy w sytuacjach 
trudnych potrafili coś zrobić, dla zwykłych 
ludzi. Do takich należeli kanclerz Jan 
Zamojski i twórca COP-u Eugeniusz 
Kwiatkowski. Fascynują mnie ludzie, którzy 
byli gdzieś w cieniu, a zrobili rzeczy, które 
przetrwały wiele lat, setki lat. 
-Ulubione bohaterki w rzeczywistości? 
-Kobiety, które radzą sobie w życiowych 
sytuacjach. Czasem w rodzinnych. Przykładem 
mogą być panie Maria Kołcz i Małgorzata 
Słabiak. Założyły w Laszczynach Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy. Pokonały 
mnóstwo trudności, słabości... Idą z tym do 
przodu… 
-Ulubione bohaterki literackie? 
-Przeczytałem ostatnio Hańbę Johna 
Coetzze’ego. Duże wrażenie zrobiła na mnie 
Lucy. 
-Ulubiony malarz? 
-Lubię dzieła ku pokrzepieniu serc i Matejko 
jest dla mnie naprawdę dobrym malarzem. 
-Ulubiony kompozytor? 
-Bardzo lubię Kabaret Starszych Panów, a 
więc Jerzy Wasowski. 
-Jakie cechy najbardziej cenisz u mężczyzny? 
-Zaufanie, lojalność. 
-Jakie cechy najbardziej cenisz u kobiety? 
-Lojalność i przebojowość. 
-Ulubiona cnota? 
-Męstwo. 
-Ulubione zajęcie? 
-Spędzanie czasu z najbliższymi. 
-Kim albo czym chciałbyś być? 

-Dobrym, odpowiedzialnym człowiekiem. 
-Twój główny rys charakteru? 
-Pogodne usposobienie. Taka… pogodność. 
-Co najbardziej cenisz u przyjaciół? 
-Wyrozumiałość. 
-Twoja największa wada? 
-Bałaganiarstwo. 
 -Twój sen o szczęściu? 
-Przypomina mi się piosenka Niemena (śmiech). 
Przy moim podejściu do życia można wiele 
zrobić, gdy człowiek jest po prostu zdrowy, 
więc sobie i innym życzę jak najdłużej zdrowia. 
Wtedy można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy. 
-Co byłoby dla ciebie największym 
nieszczęściem? 
-Utrata zdrowia, ale też utrata zaufania 
mojego do najbliższych i ze strony najbliższych 
do mnie. 
-Jaki chciałbyś być? 
-Lepiej zorganizowany. 
-Ulubiony kolor? 
-Niebieski. Może mnie to do Platformy 
Obywatelskiej przekonało (śmiech). 
-Ulubiony kwiat? 
-Róża. Bardzo lubię róże. 
-Ulubiony ptak? 
-Orzeł. 
-Ulubiony pisarz? 
-Wiktor Hugo. 
 -Ulubiony poeta? 
-Taki, który pisze o codzienności, a przy tym 
ironicznie. Ksiądz Jan Twardowski. 
-Bohaterowie w rzeczywistości? 
-My mamy obok siebie bohaterów. Każdy, kto 
potrafi rozwiązać problem dla mnie jest 
bohaterem. 
-Bohaterki w historii? 
-Maria Skłodowska - Curie. 
-Ulubione imiona? 
-Nie miałem wpływu na wybór imion, żona 
wybierała (śmiech) i te raz są ulubione. Hubert, 
Maja, Filip. 
-Czego najbardziej nie cierpisz? 
-Zawiści. 
-Jakimi postaciami historycznymi najbardziej 
gardzisz? 
-Zdrajcami. Tymi, którzy się sprzedali, 
zapomnieli o lojalności. Oni byli najgorsi. 
-Jakie osiągnięcia militarne najbardziej 
podziwiasz? 
-Najbardziej mi imponują dowódcy, którzy 
posiadali umiejętności taktyczne. Można mówić 
o Napoleonie, Kościuszce, Sobieskim, ale… 
Chocim! Byliśmy przecież w mniejszości, a 
wygraliśmy. 

 -Jakie reformy najbardziej podziwiasz? 
-Takie, które potrafiły dźwignąć państwa, 
bardzo odważne, dzięki którym całe 
społeczeństwa poszły do przodu, rozwinęły się. 
Takim przykładem może być ostatnio Chile, 
które podnosi się po reżimie Pinocheta. Albo 
Brazylia, znana nam z piłki nożnej i faweli, 
dzielnic biedy wokół Rio de Janeiro, a Brazylia 
jest jednym z pięciu najszybciej rozwijających 
się państw świata. 
-Jaki talent chciałbyś mieć? 
-Majsterkowania. Jak mój szwagier. 
-Jak chciałbyś umrzeć? 
-Z uśmiechem na ustach. Pogodnie. 
-Twój obecny stan ducha? 
-Pozytywnie nastawiony do świata. 
-Twoje motto? 
-Być potrzebnym innym. 
 
- I na koniec wariacja tego kwestionariusza, 
autorstwa Bernarda Pivot, wykorzystywana w 
programie "Inside the Actors Studio". Każdy 
polityk jest przecież trochę aktorem… 
 
-Jakie jest Twoje ulubione słowo? 
-Zastrzeliłeś mnie. Wyskoczyło mi: prawda, a 
później dobro. 
-Jakiego słowa nie lubisz? 
-Zawiść. 
-Co cię nakręca? 
-Wyzwania, zadania, problem, który trzeba 
rozwiązać. 
-Co cię zniechęca? 
-Niewiele rzeczy mnie zniechęca i niełatwo 
mnie zniechęcić, ale najgorsza jest chyba 
obojętność. 
-Ulubione przekleństwo? 
-Kiedyś mniej kląłem, teraz potrafię, kiedy się 
zdenerwuję, ale… z tych najłagodniejszych to 
chyba kurde. 
-Jaki dźwięk lubisz? 
-Stonowany dźwięk gongu. 
-Jakiego dźwięku nie znosisz? 
-Pisku, tarcia o szybę. 
-Jaki inny zawód mógłbyś wykonywać prócz 
obecnego? 
-Wyzwaniem dla mnie byłoby bycie 
samodzielnym przedsiębiorcą. 
-Jakiego zawodu nigdy nie chciałbyś 
wykonywać? 
-Najemnika na wojnie. 
-Jeśli niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć po 
przekroczeniu jego bram? 
-Że mam szansę przynajmniej na czyściec. 
-Dziękuję. 

Pytania zadawał Dariusz Żak

Poseł Zbigniew Rynasiewicz 
Zmierzy się z kwestionariuszem Proust’a 
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NA DOŻYNKACH W POWIECIE LEŻAJSKIM
Ten kwestionariusz, zwany czasem 
kwestionariuszem Prousta był popupalarny na 
salonach Europy na przełomie XIX i XX w. 
Gotowy? 
(Śmiech.) 
- Co jest dla ciebie największym nieszczęściem? 
- Brak czasu. 
- Gdzie chciałbyś żyć? 
- Tu, gdzie żyję. W Polsce. 
- Na czym polega dla ciebie doskonałe szczęście 
na ziemi? 
- Poczucie, że jesteś w jakiejś wspólnocie, która 
ciebie potrzebuje i ty jej potrzebujesz. 
- Jakie błędy najłatwiej wybaczasz? 
- Zaniechania. 
- Twój ulubiony bohater powieściowy? 
- Przychodzą mi do głowy wielkie 
postacie…Ksiądz Robak… Bardziej mi jednak 
odpowiada Pozytywizm niż Romantyzm. 
Bohatyrowicze. 
- Ulubiona postać w historii? 
- Najbardziej szanuję tych, którzy w sytuacjach 
trudnych potrafili coś zrobić, dla zwykłych 
ludzi. Do takich należeli kanclerz Jan 
Zamojski i twórca COP-u Eugeniusz 
Kwiatkowski. Fascynują mnie ludzie, którzy 
byli gdzieś w cieniu, a zrobili rzeczy, które 
przetrwały wiele lat, setki lat. 
-Ulubione bohaterki w rzeczywistości? 
-Kobiety, które radzą sobie w życiowych 
sytuacjach. Czasem w rodzinnych. Przykładem 
mogą być panie Maria Kołcz i Małgorzata 
Słabiak. Założyły w Laszczynach Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy. Pokonały 
mnóstwo trudności, słabości... Idą z tym do 
przodu… 
-Ulubione bohaterki literackie? 
-Przeczytałem ostatnio Hańbę Johna 
Coetzze’ego. Duże wrażenie zrobiła na mnie 
Lucy. 
-Ulubiony malarz? 
-Lubię dzieła ku pokrzepieniu serc i Matejko 
jest dla mnie naprawdę dobrym malarzem. 
-Ulubiony kompozytor? 
-Bardzo lubię Kabaret Starszych Panów, a 
więc Jerzy Wasowski. 
-Jakie cechy najbardziej cenisz u mężczyzny? 
-Zaufanie, lojalność. 
-Jakie cechy najbardziej cenisz u kobiety? 
-Lojalność i przebojowość. 
-Ulubiona cnota? 
-Męstwo. 
-Ulubione zajęcie? 
-Spędzanie czasu z najbliższymi. 
-Kim albo czym chciałbyś być? 

-Dobrym, odpowiedzialnym człowiekiem. 
-Twój główny rys charakteru? 
-Pogodne usposobienie. Taka… pogodność. 
-Co najbardziej cenisz u przyjaciół? 
-Wyrozumiałość. 
-Twoja największa wada? 
-Bałaganiarstwo. 
 -Twój sen o szczęściu? 
-Przypomina mi się piosenka Niemena (śmiech). 
Przy moim podejściu do życia można wiele 
zrobić, gdy człowiek jest po prostu zdrowy, 
więc sobie i innym życzę jak najdłużej zdrowia. 
Wtedy można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy. 
-Co byłoby dla ciebie największym 
nieszczęściem? 
-Utrata zdrowia, ale też utrata zaufania 
mojego do najbliższych i ze strony najbliższych 
do mnie. 
-Jaki chciałbyś być? 
-Lepiej zorganizowany. 
-Ulubiony kolor? 
-Niebieski. Może mnie to do Platformy 
Obywatelskiej przekonało (śmiech). 
-Ulubiony kwiat? 
-Róża. Bardzo lubię róże. 
-Ulubiony ptak? 
-Orzeł. 
-Ulubiony pisarz? 
-Wiktor Hugo. 
 -Ulubiony poeta? 
-Taki, który pisze o codzienności, a przy tym 
ironicznie. Ksiądz Jan Twardowski. 
-Bohaterowie w rzeczywistości? 
-My mamy obok siebie bohaterów. Każdy, kto 
potrafi rozwiązać problem dla mnie jest 
bohaterem. 
-Bohaterki w historii? 
-Maria Skłodowska - Curie. 
-Ulubione imiona? 
-Nie miałem wpływu na wybór imion, żona 
wybierała (śmiech) i te raz są ulubione. Hubert, 
Maja, Filip. 
-Czego najbardziej nie cierpisz? 
-Zawiści. 
-Jakimi postaciami historycznymi najbardziej 
gardzisz? 
-Zdrajcami. Tymi, którzy się sprzedali, 
zapomnieli o lojalności. Oni byli najgorsi. 
-Jakie osiągnięcia militarne najbardziej 
podziwiasz? 
-Najbardziej mi imponują dowódcy, którzy 
posiadali umiejętności taktyczne. Można mówić 
o Napoleonie, Kościuszce, Sobieskim, ale… 
Chocim! Byliśmy przecież w mniejszości, a 
wygraliśmy. 

 -Jakie reformy najbardziej podziwiasz? 
-Takie, które potrafiły dźwignąć państwa, 
bardzo odważne, dzięki którym całe 
społeczeństwa poszły do przodu, rozwinęły się. 
Takim przykładem może być ostatnio Chile, 
które podnosi się po reżimie Pinocheta. Albo 
Brazylia, znana nam z piłki nożnej i faweli, 
dzielnic biedy wokół Rio de Janeiro, a Brazylia 
jest jednym z pięciu najszybciej rozwijających 
się państw świata. 
-Jaki talent chciałbyś mieć? 
-Majsterkowania. Jak mój szwagier. 
-Jak chciałbyś umrzeć? 
-Z uśmiechem na ustach. Pogodnie. 
-Twój obecny stan ducha? 
-Pozytywnie nastawiony do świata. 
-Twoje motto? 
-Być potrzebnym innym. 
 
- I na koniec wariacja tego kwestionariusza, 
autorstwa Bernarda Pivot, wykorzystywana w 
programie "Inside the Actors Studio". Każdy 
polityk jest przecież trochę aktorem… 
 
-Jakie jest Twoje ulubione słowo? 
-Zastrzeliłeś mnie. Wyskoczyło mi: prawda, a 
później dobro. 
-Jakiego słowa nie lubisz? 
-Zawiść. 
-Co cię nakręca? 
-Wyzwania, zadania, problem, który trzeba 
rozwiązać. 
-Co cię zniechęca? 
-Niewiele rzeczy mnie zniechęca i niełatwo 
mnie zniechęcić, ale najgorsza jest chyba 
obojętność. 
-Ulubione przekleństwo? 
-Kiedyś mniej kląłem, teraz potrafię, kiedy się 
zdenerwuję, ale… z tych najłagodniejszych to 
chyba kurde. 
-Jaki dźwięk lubisz? 
-Stonowany dźwięk gongu. 
-Jakiego dźwięku nie znosisz? 
-Pisku, tarcia o szybę. 
-Jaki inny zawód mógłbyś wykonywać prócz 
obecnego? 
-Wyzwaniem dla mnie byłoby bycie 
samodzielnym przedsiębiorcą. 
-Jakiego zawodu nigdy nie chciałbyś 
wykonywać? 
-Najemnika na wojnie. 
-Jeśli niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć po 
przekroczeniu jego bram? 
-Że mam szansę przynajmniej na czyściec. 
-Dziękuję. 

Pytania zadawał Dariusz Żak

Poseł Zbigniew Rynasiewicz 
Zmierzy się z kwestionariuszem Proust’a 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Tuż po zakończeniu roku 
szkolnego w dniu 27 
czerwca 2011 roku ucznio-
wie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym rozpoczęli wyprawę 
mającą na celu zdobycie 
polskich gór. Był to wy-
jazd edukacyjny o nazwie 
„Góry Polski” w ramach 
projektu „Wiedza kluczem 
do lepszej przyszłości”. 

Gimnazjaliści wyruszyli jesz-
cze przed świtem, więc byli 
nieco zaspani, lecz wszyst-
kim humory poprawiały 
właśnie rozpoczynające 
się wakacje i perspektywa 
przeżycia wspaniałej przy-
gody. Pierwszym punktem 
programu był przemarsz z 
parkingu przy Łysej Polanie 
Doliną Roztoki i Doliną Pię-
ciu Stawów Polskich aż do 
Morskiego Oka. Początek 
był łatwy, gładka asfaltowa 
droga do Wodogrzmotów 
Mickiewicza, jednak później 
trasa wiodła przez stromy 
szlak wśród ostrych kamieni 
i kęp kosodrzewiny. W za-
chwyt wprawiał  najwyższy 
polski wodospad – Wielka 
Siklawa. Wszyscy byli pod 
wrażeniem pięknych wy-
sokogórskich krajobrazów. 
Dzięki wspaniałej pogodzie 
uczniom dane było ujrzeć z 
góry wszystkie pięć stawów. 
Długą drogę uczestnikom 
wspinaczki umilały intere-
sujące komentarze profe-
sjonalnego przewodnika ta-
trzańskiego. Dowiedzieli się 
m.in. tego, że Tatry Wysokie 
zbudowane są z granitów, 
a skałami dominującymi w 
Tatrach Zachodnich są gnej-
sy. Najwyższym zdobytym 
przez uczniów podczas wy-
jazdu szczytem była Świsto-
wa Czuba (1763 m n.p.m.). 
Po wyczerpującym marszu 
udali się na nocleg w pen-
sjonacie w Białym Dunajcu. 
Następnego dnia wczesnym 
rankiem gimnazjaliści podzi-
wiali widoki z okien wagoni-

ka kolejki linowej. Niestety, 
na szczycie dała o sobie 
znać zmienność górskiej 
pogody. Aura, która dzień 
wcześniej była sprzyjająca, 
okazała się niełaskawa. Było 
zimno, a gęsta mgła ograni-
czała widoczność do kilku 
metrów. W tym dniu ucznio-
wie zwiedzili też Muzeum 
Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego i obejrzeli wystawę  
zwierząt żyjących w naszych 
najwyższych górach. Potem 
udali się na odpoczynek, 
gdyż czekał wszystkich wy-
czerpujący nocny przejazd 
w Sudety.
Spotkanie z Sudetami roz-
poczęło się zwiedzeniem 
kopalni złota w Złotym Sto-
ku. Na gimnazjalistów cze-
kało tam wiele atrakcji zwią-
zanych ze złotem i jego wy-
dobyciem. Do największych 
należały: przejazd podziem-
ną kolejką i największy pod-
ziemny wodospad w Pol-
sce. Wędrówkę ciemnymi 
tunelami urozmaicały cieka-
we opowieści pani przewod-
nik. Dotyczyły one wydoby-
cia złota i historii ludzi, któ-
rzy się tym zajmowali. Oka-
zało się też, że w kopal-
ni oprócz złota wydobywa-
no również arsen. Niestety, 

kopalnia jest wyeksploato-
wana, więc nikomu nie uda-
ło się zdobyć ani uncji szla-
chetnego kruszcu. Wszyst-
kimi wstrząsnął makabrycz-
ny widok 30. tysięcy praw-
dziwych ludzkich czaszek, 
którymi wyłożono ściany i oł-
tarz słynnej Kaplicy Czaszek 
w Czermnej. Kolejną atrak-
cją dnia była wędrówka skal-
nymi labiryntami w Górach 
Stołowych aż na Strzeliniec 
Wielki. Uczniowie z trudem 
przeciskali się przez wąskie 
szczeliny i pęknięcia w pia-
skowcu. Po kolacji zwiedzi-
li Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Wambie-
rzycach.
Kolejny dzień zapowiadał 
się bardzo atrakcyjnie, po-
nieważ uczniów oczeki-
wał wyjazd kolejką linową z 
czeskiej miejscowości Pec 
na najwyższy szczyt Sude-
tów, czyli Śnieżkę (1602 m 
n.p.m.). Tam spotkali się z 
niemiłą niespodzianką. Oka-
zało się, nazwa Śnieżka 
nie wzięła się znikąd, gdyż 
na szczycie panował chłód 
i mgła. Uczniowie przeko-
nali się na własnej skórze, 
że warunki atmosferyczne 
na szczytach gór znacząco 
różnią się od tych z podnó-
ży. Tego i poprzedniego dnia 
wypoczywali w uzdrowisko-

wej miejscowości Kudowa 
Zdrój, poświęcając wieczory 
na spacery po Parku Zdro-
jowym i degustacje leczni-
czych wód mineralnych.
Ostatnią, lecz zdaniem 
uczniów najwspanialszą 
atrakcją, było Skalne Miasto 
w Górach Stołowych. Spa-
cery między różnorodnymi 
formami skalnymi przypomi-
nającymi kształtem zarówno 
ludzi jak i zwierzęta były czy-
stą przyjemnością. Później 
czekała wszystkich już tylko 
długa droga do domu, która 
minęła szybko i bezpiecznie.
Aby z wyjazdu wynieść nie 
tylko pamięć o pięknych wi-
dokach ale też nieco wie-
dzy, uczniowie każdego 
dnia wypełniali karty pracy 
z zadaniami z przedmiotów 
przyrodniczo-matematycz-
nych. Za poprawne wykona-
nie zadań i inne pozytywne 
zachowania otrzymywali 
żetony, które podczas drogi 
powrotnej wzięły udział w lo-
sowaniu nagród.
Ten pasjonujący wyjazd 
edukacyjny był dla uczniów 
bezpłatny, ponieważ projekt 
„Wiedza kluczem do lepszej 
przyszłości” jest współfinan-
sowany przez Unię Europej-
ską.

A. Fleszar

GÓRY POLSKI ZDOBYTE

Na schodach sanktuarium w Wambierzycach
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- KULTURA - 

Po raz szósty staraniem 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rymanowie Zdro-
ju, Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie i Mu-
zeum Etnograficznego im. 
Franciszka Kotuli w Rze-
szowie w Rymanowskim 
Amfiteatrze w dniu 31 lip-
ca br. odbyło się wielkie 
plenerowe widowisko o 
nazwie „Wesele Podkar-
packie”.

Tak znaczącą rangę ob-
rzęd weselny zyskał dzięki 
temu, iż jest syntezą wszyst-
kich unikatowych obrzędów, 
zwyczajów, pieśni i zacho-
wań towarzyszących za-
mążpójściu w różnych stro-
nach województwa podkar-
packiego. Wystawione na 
rymanowskiej scenie wese-
le jest z oczywistych wzglę-
dów znacznie skrócone. W 
rzeczywistości dawne wiej-
skie wesele trwało wg usta-
lonego rytuału i zwyczaju od 
3 dni do tygodnia. Wiąza-
ło się to nie tylko z samym 
świętowaniem zawarcia sa-

kramentu małżeństwa przez 
młodą parę, ale również z 
koniecznością przeprowa-
dzenia wszystkich procedur 
prawno-zwyczajowych.
Widowisko rozpoczęło 
się barwnym korowodem 
wszystkich jedenastu ze-
społów ludowych i regional-
nych powiedzionych alejka-
mi parku spod budynku sa-
natorium „Eskulap” do Amfi-
teatru przy „Zielonym Dom-
ku”. Jak w rzeczywistości tak 
i w wyreżyserowanym wido-
wisku okres poprzedzają-
cy wesele otwierały zmówi-
ny. Wówczas to drużba wy-
stępujący w imieniu chło-
paka, który miał zamiar się 
ożenić przedstawiał go ro-
dzicom wybranej dziewczy-
ny. Wstępnie też uzgadnia-
no sprawy wiana przyszłej 
panny młodej. Później od-
bywały się właściwe zmówi-
ny z udziałem rodziców obu 
stron. Ten wstępny etap sta-
rań przedstawił Zespół Ob-
rzędowy z Zagorzyc koło 
Sędziszowa Małopolskie-
go, zaś zaprosiny i przygo-

towanie do wesela pokazał 
Regionalny Zespół Ludowy 
„Ziemia Sanocka” z Nowo-
sielec. 
Po wspomożeniu, czyli ze-
braniu darów na mające się 
odbyć przyjęcie weselne 
panna młoda zapraszała do-
mowników z każdej chałupy 
na swoje wesele i prosiła 
ich o błogosławieństwo. W 
tym przedsięwzięciu towa-
rzyszyła jej starsza kobieta, 
poważana ogólnie na wsi. 
Ten fragment widowiska za-
tytułowany „ Po wspomoże-
niu- zaprosiny w chałupach- 
chodzenie z Agatą”  zapre-
zentował Zespół Teatralno- 
Obrzędowy „Wielopolanie” 
z Wielopola Skrzyńskiego, a 
po nim nastąpiło „Strojenie 
kołacza”(pieczenie i stro-
jenie słodkiego, okrągłego 
chleba w rodzaju dzisiejsze-
go tortu) przez Zespół Ludo-
wy z Soniny.
Strojeniem do ślubu panny 
młodej, czyli tzw. Rękowina-
mi zajął się zespół gospoda-
rzy „Rymanowianie”. Pan-
na młoda ubierała najczę-
ściej strój świąteczny noszo-
ny przez dziewczęta z danej 
okolicy, a drużki nakłada-
ły jej na rozpuszczone wło-

sy wianek z kwiatów: roz-
marynu, mirtu lub barwinku 
ozdobiony wstążkami i bę-
dący symbolem panieństwa. 
Ważne miejsce wśród atry-
butów obrzędowych wesela 
obok kołacza zajmowała ró-
zga. Była to zielona gałąź- 
wierzchołek drzewa szpil-
kowego ozdobiony barwni-
kiem, suszonymi kwiatami, 
wstążkami, jabłkami, orze-
chami lub gęsimi, puchowy-
mi piórami. Rózga była na 
tyle ważna, że zabierano ją 
z sobą do kościoła, a po po-
wrocie ustawiano na stole 
lub zanoszono do komory. 
Po oczepinach rózgę rozbie-
rano obdarowując gości we-
selnych szyszkami, jabłkami 
i orzechami. Przed wyjściem 
do kościoła, którego doko-
nały zespoły z Rymanowa 
i Trzciany zaprezentowano 
jeszcze „ Taniec z kołaczem 
i prezentacje rózg” (Zespół 
Obrzędowy z Trzciany).
Tymczasem w domu panny 
młodej rozpoczęła się „Krzą-
tanina do gościny”, którą 
przeprowadzał Zespół Ludo-
wy „ Cmolesianie”.
Ale już niebawem orszak 
weselny wraz z gośćmi- w 
tej roli Zespół Obrzędowy z 

VI EDYCJA WESELA W 
RYMANOWIE
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Trzciany i „Wesele krzemie-
nieckie” z Krzemienicy- po-
wracał z kościoła, kiedy na-
potkał na swej drodze prze-
szkodę w postaci „Bramy 
weselnej”. Bramę przygoto-
wał Zespół Regionalny „Gro-
dziszczoki”. „Wykupienie” 
dalszego przejścia lub prze-
jazdu należało do obowiąz-
ków drużby.
Po powrocie z kościoła na-
stąpiło „Powitanie młodych i 
gości” poczęstunkiem (Krze-
mienica), późnej „Taniec z 
rózgami i kołaczem” (Trzcia-
na), a po nich „Tańce swa-
towskie i sąsiedzkie” (po-
nownie Krzemienica). Pew-
nym urozmaiceniem tejże 
zabawy było słowne  „Prze-
komarzanki swatów i dru-
żek, których nie  omieszkało 
dorzucić Wielopole. Najważ-
niejszym obrzędem wesel-
nym były jednakże oczepiny, 
zwykle krótko przed półno-
cą, kiedy to symbolicznie 
panna młoda wchodziła w 
poczet kobiet zamężnych.
W tym roku wyjątkową at-
mosferę tego obrzędu 
przedstawił gościnnie wy-
stępujący Zespół „Folklor-
na Skupina Kracunovce” 
ze Słowacji. Po oczepinach  
następowały tańce wesel-
ne- tutaj w wykonaniu Trze-

śniowa i Trzciany. Obrzędo-
wą część wesela kończyło 
zbieranie pieniędzy „na biały 
wieniec”, dzielenie kołacza i 
rozbieranie rózgi weselnej. 
Na drugi dzień odbywały się 
zaś „Poprawiny”. Poprawiny 
urozmaicone bitką weselną 
zademonstrowały rymanow-
skiej publiczności „Grodzisz-
czoki”.
Po kilku dniach od zakoń-
czenia wesela panna młoda 
opuszczała dom rodzinny i 
wprowadzała się do rodziny 
męża. Ceremonialnie żegna-
ła się wtedy z rodziną oraz 
domem i zabierała otrzyma-
ne wiano.  Ostatnie chwi-
le spędzone w ojcowskim 
domu przedstawił Zespół 
Obrzędowy z Trześniowa, a 
Zofia Sokół- wokalistka Ka-
peli Ludowej  z Gniewczyny 
zaśpiewała rzewną i liryczną 
pożegnalną pieśń weselną. 
Teraz nastąpiły „Przenosiny” 
jako ostatni element obrzę-
du weselnego. Pokazane 
zaś zostały przez Zespół 
Obrzędowy z Rymanowa.
Wszystkie zespoły uczest-
niczące w tym widowisku 
otrzymały od organizatorów 
okolicznościowe dyplomy i 
upominki.

M.Burda-Król

- KULTURA - 

Miesiąc sierpień choć to 
czas wakacji to dla na-
szych zespołów okres 
systematycznych spotkań 
i prób przed przypadający-
mi w letnim sezonie wyjaz-
dami i występami.

Po tradycyjnych prezen-
tacjach podczas Dożynek 
Gminnych przyszła dla nich 
pora na pokazanie swoich 
umiejętności i doświadczeń 
estradowych poza swoimi 
rodzimymi stronami.
W dniu 21 sierpnia br. Zespół 
Regionalny i Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” pojechali na 
występ do Stubna w powie-
cie przemyskim, zaś zespoły 
śpiewacze „Wiola” i „Lesz-
czynka” udały się wspólnie 
do Kuryłówki, gdzie odbywa-
ło się V regionalne Spotka-
nie Zespołów Śpiewaczych i 
Kapel Ludowych.
Spotkanie odbywające się w 
Kuryłówce miało charakter 
przeglądu, podczas które-
go kapele ludowe i zespoły 
śpiewacze zaprezentowały 
co prawda „w pigułce” , swój 
artystyczny dorobek. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ku-
ryłówce przewidział jednak 
dla najsympatyczniejszego 
i najbardziej oklaskiwanego 

zespołu Nagrodę Publicz-
ności, którą przyznawano 
drogą głosowania. W tym 
roku taką nagrodę uzyskał 
Zespół „Wolanki” z Woli Za-
rczyckiej, który otrzymał naj-
większą liczbę głosów.
Z kolei „Grodziszczoki” roz-
bawiali stubnińską publicz-
ność, która tego dnia świę-
towała lokalną imprezę pn.” 
Bocianada”. W ramach jej 
obchodów odbywały się róż-
norodne konkursy, występy 
wokalne miejscowych so-
listów i zespołów oraz kon-
kurs tradycyjnych, regional-
nych potraw pn. „Swojskie 
jadło”. Zespół „Grodzisz-
czoki” gościł na tamtejszej 
scenie na zaproszenie pani 
dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Stubnie. Z tej 
okazji zespół przygotował 
program złożony z pieśni , 
przyśpiewek i tańców gro-
dziskich. Były to występy w 
dwóch odsłonach. 
Tancerze i tancerki z nasze-
go zespołu doskonale zaba-
wiali zaproszonych przez or-
ganizatorów gości, bowiem 
towarzysząca im kapela 
skocznie przygrywała do 
tańca.

M. Burda-Król

NASZE ZESPOŁY ŚPIEWACZE 
SĄ POPULARNE
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W pierwszą, ciepłą i sło-
neczną niedzielę września 
na stadionie sportowym 
w Radomyślu Wielkim od-
był się XVI Podkarpacki 
Konkurs Wieńca Dożyn-
kowego. Organizatorem 
tej imprezy było Samo-
rządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek w Radomyślu 
Wielkim przy współorga-
nizacji Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszo-
wie i Powiatu Mieleckiego.

Celem tegoż konkursu jest 
upowszechnianie i kulty-
wowanie ludowych tradycji 
obrzędu dożynkowego oraz 
prezentacja najpiękniej-
szych wieńców dożynko-
wych z całego Podkarpacia. 
Jakkolwiek obrzęd dożyn-
kowy uległ w ciągu wieków 
licznym przeobrażeniom, to 
niewątpliwie pozostał w nim 
kult dla ciężkiej pracy rolni-
ka. 
Podkarpacki Konkurs Wień-
ca Dożynkowego w Rado-
myślu przypomina te dawne 
tradycje podkarpackich wsi. 
Jak niegdyś tak i dziś wień-
ce dożynkowe prowadzone 

są w barwnym korowodzie 
często przy wtórze pieśni i 
przyśpiewek dożynkowych 
oraz muzyki. Dawniej or-
szak dożynkowy prowadzili 
najlepsi żniwiarze w wień-
cach na głowach. Za nimi 
zaś postępowali odświęt-
nie ubrani żeńcy i pozosta-
li mieszkańcy wsi - dzisiaj 
czynią to starostowie.
Wieńce poświęcone wcze-
śniej w Kościele składano 
w darze gospodarzowi lub 
dziedzicowi, który wraz z 
całą rodziną i służbą oczeki-
wał żeńców przed domem. 
Przyjmując dar właściciel 
wynagradzał żniwiarzy, cza-
sem bardzo sowicie. Potem 
rozpoczynała się uczta z 
muzyką i tańcami. Złożone 
w darze wieńce przechowy-
wano do wiosennych zasie-
wów.
Jeśli chodzi o wieńce do-
żynkowe to miały one roz-
maite kształty, wielkość i 
dekoracje. Najczęściej wito 
je na drewnianych albo 
wiklinowych obręczach w 
kształcie korony, splecionej 
ze związanych u góry pą-
ków czy słomianych warko-

czy. Zdarzało się również, 
że wieńcem był cały snop 
zboża. Wieńce przyozda-
biano kolorowymi wstąż-
kami, kłosami, orzechami, 
kwiatami, ziołami czy też 
barwnymi papierkami. Cza-
sem umieszczano na szczy-
cie żywego ptaka ( koguta, 
kaczkę lub kurę) albo glinia-
ne figurki bocianów.
Wszystkie wieńce uczestni-
czące w niniejszym konkur-
sie oceniane były przez jury 
w trzech odrębnych katego-
riach, tj. wieniec tradycyjny, 
wieniec o symbolice religij-
nej oraz inne formy wieńca.
Grodziską gminę reprezen-
towały w tym roku trzy de-
legacje wieńcowe, a miano-
wicie: Zespół Leszczynka z 
Wólki Grodziskiej, Sołectwo 
Grodzisko Dolne „Miasto” 
oraz Sołectwo Grodzisko 
Dolne „Koniec- Krzaki”
Zespół „Leszczynka” za-
wiózł na konkurs do Rado-
myśla wieniec przedstawia-
jący postać błogosławione-
go Maksymiliana Kolbe, jako 
że Kościół w Wólce Grodzi-
skiej nosi jego imię, a sama 
parafia świętuje w ty, roku 

40- lecie powstania Świą-
tyni. Sołectwo Grodzisko 
Dolne „ Miasto” wystąpiło z 
wieńcem przedstawiającym 
Matkę Bożą z Dzieciątkiem 
na ręku, a przysiółek Gro-
dzisko Dolne „Koniec- Krza-
ki” zaprezentował wieniec 
ukazujący starego żniwia-
rza z kosą stojącego pośród 
łanu zboża.
Nasze grodziskie wieńce 
znalazły uznanie nie tylko 
wśród radomyskiej publicz-
ności, ale też w ocenie jury. 
Wszystkie trzy delegacje 
wróciły, bowiem z wyróż-
nieniami oraz nagrodami 
pieniężnymi w wysokości 
200 zł. Uczestnicy konkursu 
mieli również okazję posłu-
chać występów zaproszo-
nych zespołów ludowych 
oraz wieczornego koncertu 
znanego nam zespołu Re-
dlin.
Ponadto niedzielne popo-
łudnie 4 września wypełniło 
wiele imprez towarzyszą-
cych, takich jak: wystawy, 
kiermasze, stoiska promo-
cyjne, mała gastronomia 
oraz inne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych.

M. Burda-Król

- KULTURA - 

KONKURS WIEŃCA DOŻYNKOWEGO 
W RADOMYŚLU
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
Społeczna Szkoła Podstawowa i Rada Rodziców

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców wsi Wólka Grodziska
do aktywnego uczestnictwa w projekcie

„LOKALNI PATRIOCI” 

planowanego od 1.09.2011r. do 31.12.2011r. w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”

Realizując program zachęcamy do udziału w:
• spotkaniach z miłośnikami historii
• wycieczce do skansenu Karpacka Troja w Trzcianie
• wyjeździe do Muzeum Ziemi Leżajskiej
• rajdzie rowerowym
• tworzeniu rabatek i kompozycji roślin
• tworzenia wystawy pamiątek historycznych
• warsztatach tradycyjnych ozdób choinkowych
• poszukiwaniu cennych informacji na temat lokalnych patriotów

         Organizatorzy programu

Projekt „Lokalni Patrioci” dofinansowało ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Ame-
rykańskiej  Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lo-
kalnej Organizacji Grantowej – Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Misyjno Cha-
rytatywne Missio Misericor-
diae składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizo-

wania V Regionalnego Kongresu Misyjnego. 
Kongres był czasem wspólnej modlitwy i refleksji 
oraz okazją do spotkania z misjonarzami, którzy do-
świadczyli pracy misyjnej. Ludzie dobrej woli mieli 
także możliwość przekazania wsparcia finansowego 
bezpośrednio do misjonarzy. Dzięki otwartości i 
zrozumieniu potrzeb misyjnych pomoc uzyskały ini-
cjatywy: budowa dachu na kaplicy w Kameruńskiej 
wiosce, remont ochronki dla dzieci w Boliwii, dzia-
łalność na rzecz młodzieży malgaskiej o. Krzyszto-
fa Kołodyńskiego a także praca ewangelizacyjna o. 
Zdzisława Grada, naszego rodaka – inicjatora Kon-
gresów Misyjnych.
Serdecznie podziękowania kierujemy do sponsorów, 
którzy nie pierwszy już raz pomogli w organizacji 
tego wydarzenia: ZPOW Hortino, Spółdzielnia GS 
SCh Grodzisko Dolne, Studio Fotograficzne Jamfot, 
Sklep RTV-AGD Prądex, Zakład Mięsny Smak Gór-
no, Firma Texpol Chałupki Dębniańskie, Pan Zbi-
gniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Firma trans-
portowa Jan Rynasiewicz, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Grodziska Nowego, OSP Grodzisko Nowe i OSP 
Chodaczów. Dziękujemy Orkiestrze Dętej z Grodzi-
ska Dolnego za uświetnienie Kongresu wspaniałym 
koncertem. Dziękujemy mieszkańcom Grodziska 
Nowego, oraz wszystkim tutaj niewymienionym, 
którzy bezinteresownie włączyli się w organizację 
Kongresu Misyjnego.

Jerzy Gdański – Prezes Stowarzyszenia

DRUŻYNA „ZŁOTEK” PREZES STANISŁAW PAPAK 
WRAZ Z ZARZĄDEM OSP GRODZISKO DOLNE 

SKŁADAJĄ PODZIĘKOWANIA

Wójtowi gminy Grodzisko Dolne Panu Jackowi Chmurze za wsparcie fi-
nansowe oraz kibicowanie podczas XIII Krajowych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych OSP w Koninie, Komendantowi Powiatowemu PSP w Le-
żajsku mł. bryg. Bogdanowi Kołczowi za wypożyczenie motopompy oraz 
samochodu do transportu sprzętu, Zastępcy Komendanta Powiatowego 
który jest kierownikiem naszej drużyny mł. bryg. Jerzemu  Matuszowi za 
pomoc w organizacji przygotowań do zawodów i kibicowanie, Naczelni-
kowi Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego bryg. Jackowi Grzywnie 
za wsparcie i kibicowanie podczas zawodów, Dowódcy Jednostki st. 
kpt. Zenonowi Kuca za współpracę. Prezesowi Zarzdu Gminnego OSP 
Włodzimierzowi Majkutowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy 
Jerzemu Gdańskiemu za kibicowanie. Prezesowi OSP Grodzisko Dolne 
Miasto Panu Tadeuszowi Mazurkowi za wypożyczenie samochodu na wy-
jazdy treningowe na stadion „Resovii”, Pani Dyrektor Zespołu szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym Halinie Gdańskiej za dobrą współpracę 
Proboszczowi naszej parafii ks. Janowi Kuca za ciepłe słowa z ambony, 
Panom Grzegorzowi Matuszkowi i Stanisławowi Czerwonce za wspaniałą 
paradę bryczkami konnymi, Orkiestrze Dętej z Grodziska Dolnego wraz z 
dyrygentem Jakubem Magoniem na czele za powitanie. Posłowi na Sejm 
Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, Wicemarszałkowi Województwa Pod-
karpackiego Zygmuntowi Cholweińskiemu, Pani Dyrektor GOK Katarzy-
nie Mach-Wawrzaszek za powitanie. Jednostkom OSP Grodzisko Górne i 
Grodzisko Dolne „Miasto” oraz wszystkim mieszkańcom którzy licznie tak 
ciepło witali nas po powrocie.
Wielkie podziękowanie dla członków naszej jednostki a w szczególności 
druhowi Andrzejowi Bajowi, który „postawił wszystkich na głowie” w or-
ganizacji wspaniałego przyjęcia powitalnego. 
Dziękujemy też naszym sponsorom Panom: Andrzejowi Grzywnie, Tade-
uszowi Leji, Damianowi Duda. Szczególne i serdeczne podziękowania 
składamy naszym kibicom, którzy zawsze wspierają nas w zmaganiach i 
mocno trzymają kciuki.

OGŁOSZENIE
Kupie pole orne, 
lub łąkę. Każda 
klasa, każda 
pochyłość  
terenu.
tel. 698463427

OGŁOSZENIE
Sprzedam 
działkę 
budowlaną 75a 
w miejscowości 
Tryńcza. Działka 
posiada warunki 
zabudowy 
na dom 
jednorodzinny.
Działka posiada 
kompletne 
media, dojazd 
drogą asfaltową. 
Cena za 1a -   
600 zł. 
tel. 507756277
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