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W dniach 4-6 września w 
Polanicy Zdroju, oddalo-
nej od Grodziska o pra-
wie 600 km, odbyły się XIV 
Krajowe Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 
W zawodach tych wzięła 
udział drużyna kobieca z 
OSP Grodzisko Dolne.

Na powyższe zawody gro-
dziska drużyna jechała jako 
„Złota Drużyna”, która tytuł 
Mistrzów Kraju zdobyła dwa 
razy z rzędu – w 2007 roku 
w Płocku i 2011 roku w Ko-
ninie. Tytuł ten dzierżyła nie-
podzielnie przez 8 lat.
Na zawody do Polanicy 
Zdroju, dziewczyny jecha-
ły jako aktualne Mistrzynie 
Polski. Z całego kraju przy-
było 38 męskich i żeńskich 
drużyn strażackich.
Wysiadając z autokaru, na 
miejscu czuło się już tę at-
mosferę wielkiej rywaliza-
cji, ale też wielkiego świę-
ta sportu pożarniczego. W 

dniu zawodów już od wcze-
snych godzin porannych try-
buny wypełniały się kibica-
mi, a płyta boiska drużynami 
strażackimi. 
W sobotę, o godz. 10 roz-
poczęły się zawody. Nasza 
drużyna startowała w kolej-
ności jako siódma w dwóch 
konkurencjach. Grodziską 
drużynę tworzyli: Jadwiga 
Pelc - dowódca, Anna Klin 
- przodownik roty I, Karolina 
Deput - pomocnik przodow-
nika roty I, Sylwia Grzyw-
na - przodownik roty I, Pauli-
na Baj - pomocnik przodow-
nika roty I, Paulina Usowska 
- rozdzielaczowy, Karolina 
Baj - łącznik, Klaudia Maj-
kut - mechanik, Natalia Su-
szyło - zawodnik rezerwowy 
i Paweł Siwiec - obsługują-
cy motopompę w grupie „A”. 
W konkurencji ćwiczenie bo-
jowe z czasem 39,33 pkt, 
drużyna z Grodziska za-
jęła trzecie miejsce na 19 
startujących drużyn. Z ko-
lei w sztafecie pożarniczej, 

z czasem 67,75 pkt, sklasy-
fikowana została na miejscu 
ósmym. 
Jako, że na ogólny wynik za-
wodów do klasyfikacji gene-
ralnej wlicza się obie konku-
rencje, tak więc w ostatecz-
nym rozliczeniu z czasem 
107,18 pkt dziewczyny zaję-
ły dobre 6 miejsce.
Drużna bardzo dzielnie wal-
czyła o zwycięstwo. Kibicom 
i osobom będącym najbliżej 

drużyny, dostarczyła sporo 
wrażeń i emocji. 
W tym roku nie udało się 
zdobyć miejsca na podium, 
jednak dziewczyny nie wró-
ciły z niczym. Przystępując 
do kolejnej konkurencji, jaką 
była musztra, stanęły na pu-
dle, zajmując 3 miejsce. Wy-
jątkowo pięknie prezento-
wały się w tych strażackich 
mundurach, bo i to wyspor-
towane i urodziwe dziew-
czyny, co też dostrzegli sę-
dziowie wręczając im za wy-
konanie musztry okazały      
puchar.   KS

START W KRAJOWYCH ZAWODACH 
ZAKOŃCZYŁY NA 6. MIEJSCU
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Mateusz Joniec, Jakub Po-
lański, Wojciech Kojder 
i Bartłomiej Majkut - mi-
strzowska drużyna w kon-
struowaniu robotów z Gro-
dziska Górnego, gościła w 
swojej szkole marszałka 
województwa podkarpac-
kiego Władysława Ortyla. 

Wizyta marszałka związana 
była z ostatnimi osiągnięcia-
mi gimnazjalistów, którzy w 
lipcu br. reprezentowali Pol-
skę w rozgrywanym w Albu-
querque w Nowym Meksyku 
USA, Międzynarodowym Fi-
nale Konkursu Botball 2015 
i zajęli bardzo dobre 1 miej-
sce w jednej z kategorii „Do-
uble Eliminations”, 4 miejsce 
w kategorii „Seeding Ro-
unds” oraz 6 miejsce w kla-
syfikacji ogólnej na 64 star-
tujących drużyn z całego 
świata.
W spotkaniu z marszałkiem 
uczestniczył radny sejmiku 
województwa podkarpackie-
go, Stanisław Bartnik, wójt 
gminy Grodzisko Dolne, Ja-
cek Chmura oraz dyrekto-
rzy Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 

Górnym, Roman Matuszek i 
Maciej Polański.
Podczas wizyty rozmawia-
no o planach związanych 
z utworzeniem przy zespo-
le szkół Centrum Roboty-

ki Szkolnej. Marszałek miał 
okazję uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych w ra-
mach szkolnego koła ro-
botyki, podczas których to, 
uczniowie uczą się budowa-

nia i programowania robo-
tów. Gimnazjaliści zorgani-
zowali też specjalny turnie-
jowy pokaz dla marszałka.
Wręczając gratulacyjne li-
sty oraz upominki, marsza-
łek podkreślił rangę i zna-
czenie odniesionych sukce-
sów. Gratuluję talentu, umie-
jętności, pasji oraz zaanga-
żowania, dzięki którym ten 
sukces stał się możliwy. Je-
stem dumny, że wojewódz-
two podkarpackie może po-
szczycić się tak wybitnymi 
młodymi ludźmi. Życzę, aby 
nietuzinkowa wiedza oraz 
zdobyte doświadczenie za-
chęcały do podejmowania 
kolejnych wyzwań, pozwala-
ły sięgać  po najwyższe lau-
ry oraz były przepustką do 
wielu edukacyjnych, nauko-
wych i życiowych sukcesów 
w Polsce i na świece. Życzę, 
abyście zawsze z zapałem 
wysoko stawiali poprzeczkę 
swym planom i marzeniom 
oraz nigdy nie bali się „się-
gać do gwiazd”- spuentował 
marszałek Władysław Ortyl.

MH

MARSZAŁEK Z WIZYTĄ U MISTRZÓW ROBOTYKI
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W sierpniu grupa uczniów 
z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym wraz z nauczycielką 
języka niemieckiego gości-
ła z wizytą w Niemczech. 
Wyjazd był nagrodą za za-
jęcie pierwszego miejsca 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Realioznawczym z języ-
ka niemieckiego.

Oto jak niemiecką przygodę 
opisała jedna z uczestniczek 
wyjazdu, Wiktoria Czerwonka.
Dnia 18 sierpnia, po długim 
oczekiwaniu, My, zwycięzcy 
konkursu realioznawczego 
organizowanego przez Go-
ethe-Institut w Warszawie w 
składzie: Wiktoria Czerwon-
ka, Izabela Wojtyna, Marcel 
Sołek i Kamil Usowski wraz 
z opiekunką panią Jadwigą 
Chmura mogliśmy odebrać 
naszą nagrodę, rozpoczy-
nając wycieczkę do Europa 
Parku w Rust na terenie Nie-
miec.
Wyjazd zaczęliśmy od zbiór-
ki na dworcu kolejowym w 
Przeworsku, skąd pociąga-
mi mieliśmy dotrzeć na miej-
sce docelowe. Pierwszym 
przystankiem na drodze był 
Berlin. Mając dużo wolne-
go czasu do następnego po-
ciągu, postanowiliśmy zwie-
dzić niemiecką stolicę, mimo 
późnej pory. Pomysł był re-
welacyjny! Miasto nocą wy-
warło na nas pozytywne 
emocje, np. widok oświetlo-

nej Bramy Brandenburskiej.
Do Fuldy, którą przedstawili-
śmy w zwycięskim projekcie, 
dotarliśmy po ponad 24 go-
dzinnej podróży. Po smacz-
nym śniadaniu udaliśmy się 
na zwiedzanie miasta, któ-
re ufundowały nam wła-
dze Fuldy. Mimo ogromne-
go zmęczenia spowodowa-
nego brakiem snu, dzielnie 
odbyliśmy 3-godzinny spa-
cer z panią przewodnik, po-
znając najważniejsze zabyt-
ki miasta. Zobaczyliśmy wie-
le ciekawych miejsc, m.in. 
Zamek Miejski wraz z jego 
obejściem, katedrę, w któ-
rej znajduje się grób św. Bo-
nifacego – patrona Niemiec. 
Zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cia w miejscach, które zosta-
ły przedstawione w naszej 
zwycięskiej pracy. Na koniec 
naszego pobytu w Fuldzie 
udzieliliśmy wywiadu miej-
skiej gazecie, która już po 
raz drugi zainteresowała się 
naszą wygraną.
Po kolejnej podróży pocią-
giem, pod koniec dnia do-
tarliśmy do upragnionego 
parku rozrywki. Rankiem, 
po pożywnym śniadaniu, w 
pierwszej kolejności udali-
śmy się do pięknego miasta, 
jakim jest Freiburg. Tam od-
wiedziliśmy lokalny oddział 
Instytutu Goethe. Mieliśmy 
okazję wykazać się znajo-
mością języka niemieckiego 
w rozmowie z dyrektorką od-
działu.

Z punktu widokowego po-
dziwialiśmy malowniczą pa-
noramę miasta, otoczonego 
przez Las Szwarcwaldzki.
Po południu zaczęliśmy naj-
lepsze, czyli zabawę w Eu-
ropa Parku. 95 hektarowy 
obiekt zrobił na nas ogrom-
ne wrażenie. Park podzielo-
ny był tematycznie na różne 
kraje: Niemcy, Grecję, Wło-
chy, Szwajcarię, Rosję, An-
glię, Francję, Holandię, Por-
tugalię. W poszczególnych 
„krajach” czuć było niepowta-
rzalną atmosferę charaktery-
styczną dla danego miejsca. 
Każde państwo prezento-
wało swoją kulturę, muzykę, 
serwowało tradycyjną kuch-
nię. Przy dźwiękach bawar-
skiej muzyki degustowaliśmy 
tradycyjną niemiecką kieł-
baskę Bratwurst, na terenie 
Włoch zakosztowaliśmy wy-
bornego spaghetti i lasagne.
Atrakcji było tak dużo, że po-
czątkowo nie mogliśmy się 
zdecydować, od czego za-
cząć zabawę. Pierwsza ko-
lejka i poleciało jak z górki! 
Wszyscy zaliczyliśmy naj-

większe atrakcje, jakimi są 
rollercoastery: Silver Star i 
Blue Fire, które jadą z szyb-
kością 100 i 130 km/h. Jed-
nak do odważnych świat na-
leży!
Czas spędzony w parku (w 
sumie 3 dni), wykorzysta-
liśmy na 100% na różnych 
atrakcjach, które dały nam 
wiele radości. W ostatnim 
dniu powtórzyliśmy zabawy, 
które najbardziej nam się 
spodobały i późnym popołu-
dniem udaliśmy się w drogę 
powrotną. Wracając prze-
jeżdżaliśmy przez Mannhe-
im, Frankfurt nad Menem, 
Kolonię, Düsseldorf, Dort-
mund i Hannover podziwia-
jąc piękno tych miast!
Tak jak w pierwszą stronę 
przystankiem był Berlin, któ-
ry tym razem zwiedziliśmy 
dniem. Mogliśmy porównać 
miasto widziane zarówno w 
dzień jak i w nocy. Pełni wra-
żeń z radością przywitaliśmy 
polskie krajobrazy i w ponie-
działkowy ranek zawitaliśmy 
z powrotem na przeworski 
dworzec.
Wycieczka bardzo nam się 
podobała, mogliśmy wyka-
zać się znajomością języka 
niemieckiego, a także spo-
tkać się z nim „na żywo”. 
Jednak wszystko co dobre 
szybko się kończy. Dlatego 
z tego miejsca bardzo chcie-
libyśmy podziękować naszej 
nauczycielce – pani Jadzi za 
ułożenie takiego planu wy-
cieczki, który wykorzystali-
śmy na maksimum. Wyjazd 
pozostanie na długo w na-
szej pamięci.

NIEMIECKA PRZYGODA
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Objawienia Matki Bożej w 
Kibeho i wolontariat mi-
syjny świeckich, stały się 
głównymi tematami IX Re-
gionalnego Kongresu Mi-
syjnego, który odbył się 
w dniach od 4 - 6 wrze-
śnia br. Szczególnym wy-
darzeniem dla wiernych 
biorących udział w uro-
czystościach była obec-
ność metropolity przemy-
skiego - J.E. ks. abp Józe-
fa Michalika, ks. bp Adama 
Szala oraz o. Kazimierza 
Szymczychy – sekretarza 
komisji ds. misji konferen-
cji episkopatu Polski.

Stowarzyszenie Misyjno-
Charytatywne Missio-Mise-
ricordiae, które działa przy 
Parafii Chałupki Dębniań-
skie, już po raz dziewią-
ty zorganizowało Regional-
ny Kongres Misyjny. Tym ra-
zem we współpracy z trze-
ma parafiami: Chodaczów, 
Grodzisko Dolne i Chałup-
ki Dębniańskie. Hasło tego-
rocznego kongresu „Radość 
Ewangelii źródłem misyjne-
go zapału”, to kontynuacja 
rozważania Kongresu Kra-
jowego, który odbywał się 

pod tym samym hasłem w 
czerwcu br.
O tym, że bez doświadcze-
nia radości Ewangelii trud-
no o misyjny zapał, uczest-
ników kongresu przekonał 
specjalny gość o. Roman 
Rusinek ze zgromadzenia 
księży Pallotynów. W trak-
cie kilku homilii i konferencji 
opowiedział o trudnych do-
świadczeniach swojej pra-
cy misyjnej w Rwandzie. 
O. Roman trafił tam bezpo-
średnio po zakończeniu woj-
ny domowej, w której w cią-
gu 3 miesięcy zginęło oko-
ło miliona osób. Jak opowie-
dział, musiał zmierzyć się z 
ogromnymi problemami ta-
kimi jak trzysta tysięcy sie-
rot, dzieci umierające z po-
wodu braku podstawowych 
leków, zabójstwa współpra-
cowników czy przebyte cięż-
kie choroby. W trakcie na-
bożeństwa fatimskiego, któ-
re odbyło się drugiego dnia 
kongresu w Parafii Grodzi-
sko Dolne, o. Roman przy-
bliżył objawienia Maryjne w 
rwandyjskiej miejscowości 
Kibeho i przedstawił orędzie 
Maryi z Kibeho. W szczegól-
ności zachęcał do modlitwy 

Różańca do Siedmiu Bo-
leści Najświętszej Dziewi-
cy Maryi. Ojciec Roman jest 
szczególnie zaangażowany 
w rozpowszechnianie prze-
słania objawień w Kibeho, 
gdyż osobiście spotykał się 
z osobami, którym objawiła 
się Maryja.
W trakcie tegorocznego 
kongresu wiele uwagi po-
święcono misyjnemu wo-
lontariatowi osób świeckich. 
A była ku temu szczególna 
sposobność, gdyż w kon-
gresie uczestniczyła gru-
pa młodych osób ze wspól-
noty Furaha, którzy zaled-
wie kilka dni wcześniej wró-
cili z miesięcznego doświad-
czenia misyjnego na Cabo 
Verde, czyli Wyspach Zie-
lonego Przylądka. Wśród 
nich Kasia z Grodziska Dol-
nego i Mateusz z Chałupek 
Dębniańskich. W dzieleniu 
się wrażeniami z pracy mi-
syjnej, wspierali ich ks. An-
drzej Bienia z Radia Fara i 
s. Agata Wójcik – klawerian-
ka, którzy zorganizowali mi-
syjną wyprawę młodzieży na 
Wyspy Zielonego Przylądka. 
O możliwościach zaangażo-
wania się w głoszeniu Ewan-

gelii w ramach projektu Apol-
los opowiadał również o. Mi-
rosław Piątkowski SVD, któ-
ry przybył na kongres z wo-
lontariuszem świeckim z Po-
znania. 
Centralnym punktem kon-
gresu była niedzielna, uro-
czysta msza św. w parafii 
Chałupki Dębniańskie, któ-
rej przewodniczył J.E. ks. 
apb Józef Michalik. W trak-
cie homilii misjonarze: o. 
Szymczycha SVD, o. Piąt-
kowski SVD, o Rusinek 
SPS, s. Agnieszka Podles 
SSpS, kleryk Bazyli z Togo, 
s. Weronika z Demokratycz-
nej Republiki Konga oraz To-
masz Kotek świecki wolon-
tariusz ze Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich, opowie-
dzieli o swoich doświadcze-
niach głoszenia Ewangelii 
w różnych krajach, o rado-
ści niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi oraz o potę-
dze modlitwy, która jest wiel-
kim wsparciem dla posługu-
jących na misjach i wszyst-
kich, do których trafia Słowo 
Boże. 
Po zakończonej Euchary-
stii nastąpił uroczysty prze-
marsz przy marszowych 

RADOŚĆ EWANGELII 
ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU
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dźwiękach do Ośrodka Kul-
tury w Chałupkach Dębniań-
skich, gdzie wszystkich ze-
branych przywitała koncer-
tem okolicznościowym Gro-
dziska Orkiestra Dęta. Go-
rący posiłek dla wszystkich 
uczestników kongresu przy-
gotowała jednostka OSP 
z Laszczyn, a wyśmienite 
i przepyszne ciasta panie 
z kół gospodyń wiejskich z 
Chałupek, Grodziska Nowe-
go i okolicznych miejscowo-
ści. Można było nabyć różne 
ciekawe wyroby rękodzie-
ła z krajów misyjnych, za-
poznać się z wydawnictwa-
mi, zdjęciami i książkami. 
Wielką popularnością cie-
szyła się aukcja pamiątek z 
krajów misyjnych oraz foto-
budka, gdzie w ciekawych 
egzotycznych strojach moż-
na było zrobić w kilka minut 
zdjęcie. Obecni wśród nas 
misjonarze i misjonarki po-
dzielili się wrażeniami z co-
dziennej posługi, jaką peł-
nią każdego dnia. Były też 
śpiewy i zabawy dla dzie-
ci. Przybyli z bliska i daleka 
sympatycy, wolontariusze 
oraz rodzice dzieci z Misyj-

nej Adopcji Serca mogli wy-
mienić swoje spostrzeżenia. 
Na uwagę zasługuje fakt, że 
namiot, w którym również 
w tym roku zorganizowana 
była Misyjna Adopcja Serca, 
cieszył się wielką popularno-
ścią. Na zakończenie wspól-
nego świętowania wystąpił 
Młodzieżowy Katolicki Ze-
spół APOSTOLOS z Prze-
myśla. Kolejny już IX Regio-
nalny Kongres upłynął w ra-
dosnej i miłej atmosferze. 
W tym roku niecodziennym 
wsparciem Misji była ofiara 
złożona przez Nowożeńców 
z Nowej Sarzyny oraz modli-
twa i ofiara rodziców dzieci 
przystępujących do sakra-
mentu bierzmowania w Gro-
dzisku Dolnym. Wszystkim 
uczestnikom kongresu, ka-
płanom, darczyńcom oraz 
sponsorom, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się 
do wsparcia i zorganizowa-
nia tegorocznego kongre-
su składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Misyjno Charytatywnego 
MISSIO MISERICORDIAE
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DARCZYŃCY I SOPSORZY TEGOROCZNEGO                      
KONGRESU MISYJNEGO:

• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku 
Dolnym

• Kowalstwo Artystyczne Stanisław Stopyra
• Texpol Sp. z o. o.
• Sklep RTV AGD Prądex p. Barbary i Stanisława Chmieleckich
• Studio Fotograficzne Jamfot – Jerzy Murdzia
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział 

Regionalny w Rzeszowie
• Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Leżajsku
• Kwiaciarnia w Leżajsku p. Anety Pelc
• Firma ZODIAK Jacek Szczepanik
• Wojnarski Kazimierz z Grodziska Dolnego
• Firma Usługowo Handlowa Wiesław Konieczny z Gniewczy-

ny Łańcuckiej
• Usługi Transportowe Jan Rynasiewicz z Laszczyn
• Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
• Ochotnicze Straże Pożarne z Chałupek Dębniańskich,     

Grodziska Nowego, Laszczyn, Chodaczowa i Grodziska 
Miasteczka

• Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego
• Akcja Katolicka z Parafii Chodaczów i Chałupki Dębniańskie
• Wspólnota Furaha z Krosna
• Siostry Klawerianki z Krosna
• Koła Gospodyń Wiejskich z Chałupek Dębniańskich,          

Grodziska Nowego, Chodaczowa, Grodziska Dolnego i  
Grodziska Miasteczka

• Ks. Andrzej Bienia z Rozgłośni Katolickiego Radia „Fara”   
Archidiecezji Przemyskiej

• Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym
• Salon Fryzjerski p. Anny Karaś w Grodzisku Dolnym
• P. Aleksander Skarba NZOZ Centrum Zdrowia w Grodzisku 

Dolnym
• P. Regina i Jerzy Żołynia Księgarnia EURYDYKA w Leżajsku
• Młodzież ze Szkolnego Koła  CARITAS przy ZS im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Dolnym
• Młodzież z Koła RAM przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w 

Chałupkach Dębniańskich
• P. Małgorzata i Wiesław Podkaliccy Firma FOTOPRINT z 

Nowej Sarzyny
• P. Iwona Rup z Giedlarowej
• P. Alicja Krzemińska z Grodziska Dolnego
• P. Katarzyna Mach Wawrzaszek z Grodziska Dolnego
• P. Maria i Wiesław Grzywnowie z Grodziska Dolnego
• P. Wanda i Stanisław Bechtowie z Grodziska Dolnego
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i         

Grodzisko Nowe
• P. Krzysztof Muskus Fotobudka z Jelnej



9Gazeta z Grodziska i okolic 9/2015

- AKTUALNOŚCI - 

W miesiącu sierpniu i 
wrześniu gmina Grodzisko 
Dolne zaplanowała kolejne 
rozstrzygnięcia przetargo-
we mające na celu wyło-
nienie wykonawców na 
usługi i roboty budowlane 
zaplanowane na III kwartał 
bieżącego roku.

Otwarto oferty na realizację 
remontu dróg poscalenio-
wych w miejscowości Gro-
dzisko Górne i Wólka Gro-
dziska. Do konkursu przy-
stąpiło dwóch oferentów. 
Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła Spółdzielnia Usług Dro-
gowo Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym oferując kwotę 
157 tys. zł. W zakres rzeczo-

wy zadania wchodzi remont 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w Grodzisku 
Górnym oraz w Wólce Gro-
dziskiej o łącznej długości 
1860 mb. Termin zakończe-
nia przewidziany jest na ko-
niec października. W ostat-
nich dniach zostały również 
rozpatrzone oferty na kolej-
ny już III etap remontu chod-
nika na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne. Podobnie jak 
w dwóch poprzednich prze-
targach na wykonie remon-
tu chodników najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma AS 
BRUK z Woli Zarczyckiej. 
Tym razem wartość remontu 
została określona na pozio-
mie prawie 13 tys. zł. Termin 

wykonania remontu ustalo-
no na koniec października. 
Z końcem miesiąca wrze-
śnia zaplanowano również 
rozstrzygniecie przetargu 
na wybór dostawcy energii 
dla potrzeb gminy Grodzisko 
Dolne, czyli urzędu gminy i 
wszystkich jednostek pod-
ległych. Otwarcie ofert na-
stąpiło 23 września br. Do 
przetargu przystąpiło 5 ofe-
rentów, z których najtańszą 
cenowo ofertę złożyła firma 
NOVUM S.A. z Warszawy. 
Wartość kontraktu opiewa 
na kwotę 453 tys. zł. Czas 
dostawy energii dla potrzeb 
gminy przewidziano do koń-
ca roku 2017. 
W dalszej kolejności do 
ogłoszenia czekają przetargi 
na zimowe utrzymanie dróg i 
chodników na terenie gminy, 
prace projektowe związane 
z GOPS- em, dziennym do-
mem pomocy dla osób star-
szych, ŚDS - em w Laszczy-
nach i Zmysłówce, Centrum 
Robotyki przy Zespole Szkół 
w Grodzisku Górnym oraz 
termomodernizacji szkoły w 
Opaleniskach. 

AT

JESIENNE PRZETARGI

W nowym roku szkolnym  
firma PKS Leżajsk zadba 
o bezpieczny transport 
do szkół uczniów z terenu 
gminy Grodzisko Dolne.

W drodze ogłoszonego 
przez gminę przetargu na 
dowóz dzieci do szkół na rok 
szkolny 2015/2016 wpłynę-
ła jedna oferta. W dniu 21 
sierpnia br. gmina podpisa-
ła umowę z przewoźnikiem, 
którym po raz kolejny zo-
stało Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej          
Sp. z.o.o w Leżajsku.
Za kwotę 100,8 tys. zł. leżaj-
ski PKS będzie dowoził dzie-

ci do Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym i Grodzisku 
Dolnym. 

AT

BEZPIECZNY DOWÓZ 
DO SZKOŁY

OGŁOSZENIE O 
UPUBLICZNIENIU 

PROJEKTU

W związku z potrzebą 
uchwalenia przez Radę 
Gminy Grodzisko Dol-
ne Założeń do Planu 
Zaopatrzenia w   Cie-
pło, Energię Elektryczną 
i Paliwa Gazowe, gmi-
na Grodzisko Dolne zo-
bowiązana jest do wyło-
żenia projektu założeń 
do publicznego wglą-
du na okres 21 dni. W 
tym czasie rozpatrywane 
będą wnioski, zastrzeże-
nia i uwagi mieszkańców, 
które można zgłaszać 
do 6 października br. W 
związku z powyższym in-
formujemy, iż w/w projekt 
możliwy jest do wglądu w 
Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne, pokój nr 12.

W związku z kontynuacją 
zadania związanego z wy-
mianą oświetlenia ulicz-
nego przy drogach gmin-
nych, w miesiącu sierpniu, 
przy dwóch kolejnych dro-
gach zainstalowano ulicz-
ne lampy i słupy. Wyko-
nawcą zadania była firma 
EL-JOZ z Giedlarowej.

W Zmysłówce, przy drodze 
wewnętrznej „Na Burdę”, za-
montowano 2 energoosz-
czędne lampy uliczne oraz 
3 słupy. 
Równocześnie w miejsco-
wości Laszczyny zakończo-
no II etap budowy oświetle-

nia drogowego przy drodze 
gminnej „Na Jońca”, gdzie 
ustawiono 6 nowych lamp i 
zamontowano 4 słupy. War-
to przypomnieć, że w ze-
szłym roku przy tej drodze 
wymieniono 4 lampy i 5 słu-
pów. Budowę oświetlenia 
sfinansowano z funduszy 
sołeckich.
Co roku gmina kontynuuje 
inwestycje w tym zakresie, 
dzięki czemu na drogach 
jest nie tylko jaśniej, ale 
przede wszystkim bezpiecz-
niej, zarówno dla kierowców, 
jak i dla pieszych.

AT

JAŚNIEJ PRZY 
DROGACH GMINNYCH
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Od września br. w na-
szej Gminie rozpoczęły 
się bezpłatne szczepienia 
dzieci do 2 lat w ramach 
„Programu profilaktyki za-
każeń pneumokokowych 
w Gminie Grodzisko Dolne 
na lata 2015-2018”.

W wyniku konkursu ofert wy-
łonione zostały podmioty 
lecznicze, które przeprowa-
dzą akcję szczepień przez 
najbliższe 4 lata. Są to: Nie-
publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie” w Gro-
dzisku Dolnym, Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wólka Grodziska oraz „Pa-
norama” Sp. z o.o. Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „CENTRUM ZDRO-
WIA” w Grodzisku Dolnym.
Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych zo-
stał uchwalony przez Radę 
Gminy w maju br. Na reali-
zację Programu zostały za-
bezpieczone środki w kwo-
cie 42.780 PLN na każdy 
rok w czteroletnim okresie 
działania programu. Zgod-
nie z postanowieniami pro-
gramu, bezpłatnymi szcze-
pieniami będą objęte dzie-
ci w wieku od 2 m-cy do 2 
lat, zameldowane na pobyt 
stały i mieszkające na tere-
nie Gminy Grodzisko Dolne, 

zakwalifikowane do szcze-
pienia przez lekarza i któ-
rych co najmniej jeden ro-
dzic lub opiekun prawny wy-
raził zgodę na przeprowa-
dzenie szczepienia. Każde z 
dzieci zostanie zaszczepio-
ne trzykrotnie: po 2 miesią-
cu życia, po dwóch miesią-
cach od pierwszego szcze-
pienia oraz przed ukończe-
niem 2 lat.
Do szczepień będą uży-
te najnowocześniejsze, naj-
bardziej skuteczne, skoniu-
gowane 13-walentne szcze-
pionki firmy Pfizer. Szcze-
pionki te są bezpieczne, do-
brze tolerowane i co naj-
ważniejsze – skuteczne. 
Wszelkie informacje na te-
mat szczepień rodzice bądź 
opiekunowie będą mogli 
uzyskać od lekarza kwalifi-
kującego dziecko do szcze-
pienia.
Wzrost zachorowań na cho-
roby zakaźne, pojawianie 
się nowych, bardziej zjadli-
wych szczepów bakteryj-
nych, antybiotykoodporność 
czy wzrost ilości zakażeń 
wirusowych – to wyzwanie 
głównie dla rodziców małych 
dzieci, bo to właśnie one, w 
związku z nierozwiniętym 
jeszcze u nich układem od-
pornościowym, są najbar-
dziej narażone na groźne 

dla zdrowia i życia infekcje, 
w tym na infekcje spowodo-
wane pneumokokami.
Pneumokoki występują 
wszędzie i kontakt z nimi 
jest nieunikniony – dlatego 
szczepienie to jedyna sku-
teczna metoda, dzięki któ-
rej można zapobiec zakaże-
niu tymi groźnymi bakteria-
mi, powodującymi m.in.:
• zapalenie opon mózgo-

wych oraz zapalenie 
przewodu mózgu i rdze-
nia, które może prowa-
dzić do śpiączki i śmier-
ci, a także ślepoty i pa-
raliżu,

• zapalenie płuc,
• zapalenie ucha środko-

wego, które może powo-
dować ból, obrzęk, bez-
senność, gorączkę i roz-
drażnienie,

• sepsę, czyli niebez-
pieczne zakażenie krwi.

Infekcje te mogą prowadzić 
do licznych powikłań, w tym 

do niepełnosprawności umy-
słowej, niedosłuchu, zabu-
rzeń widzenia lub niedowła-
du kończyn.
W Polsce szczepienia prze-
ciwko pneumokokom nie są 
ujęte w Programie Szcze-
pień Ochronnych jako szcze-
pienia obowiązkowe, czyli fi-
nansowane ze środków pu-
blicznych, z wyjątkiem gru-
py dzieci o podwyższonym 
ryzyku. Dlatego też gmina 
Grodzisko Dolne, jako je-
den z niewielu samorzą-
dów na podkarpaciu, zde-
cydowała o sfinansowaniu 
tych szczepień ze środków 
budżetu Gminy, udzielając 
tym samym wsparcia rodzi-
com w ich trosce o zdrowie 
najmłodszych mieszkańców 
Gminy.
Przy opracowywaniu powyż-
szego artykułu, korzystano z 
materiałów zamieszczonych 
na stronie www.poradnik.
zdrowie.pl

ZASZCZEP DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Chcesz dowiedzieć się 
gdzie załatwić swoje    urzę-
dowe sprawy – wejdź na 
stronę www.obywatel.gov.pl

Celem inicjatywy „Obywatel” 
jest ułatwienie obywatelom 
kontaktu z administracją. Jest 
to możliwe dzięki zebraniu w 
jednym miejscu informacji na 
temat usług publicznych, opi-
sanych w sposób prosty i zro-
zumiały.

Na stronie www.obywatel.gov.
pl znajdują się opisy najpopu-
larniejszych usług, jakie admi-
nistracja świadczy dla obywa-
teli, np.: jak wyrobić dowód, 
paszport, prawo jazdy czy Eu-
ropejską Kartę Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego (EKUZ). Ile 
to kosztuje, jakie dokumen-
ty trzeba wypełnić i gdzie się 
zgłosić. Struktura strony nie 
odzwierciedla podziałów re-
sortowych, lecz systematyzu-

je usługi administracji publicz-
nej według typowych zdarzeń 
życiowych. Wiarygodność opi-
sów (kart) usług została za-
gwarantowana poprzez współ-
pracę z merytorycznymi pra-
cownikami ministerstw i jedno-
stek podległych. Cechą wyróż-
niającą stronę jest zrozumiały, 
prosty język opisu ‒ np. za-
miast „Świadczeniodawca po-
winien poinformować pacjenta 
o ewentualnej zmianie terminu 
udzielenia świadczenia” napi-
szemy „Lekarz musi cię poin-
formować o tym, że przesuwa 
termin wizyty”.

PROJEKT 
„OBYWATEL” SPRZEDAM 

DZIAŁKĘ  

5000m2  z chałupą 
ponad 100-letnią 
w miejscowości 

Zmysłówka-Podlesie

Tel. 512 325 914

cena 
do uzgodnienia
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Amerykański prawnik i pi-
sarz brytyjskiego pocho-
dzenia Louis Nizer powie-
dział: „Człowiek pracujący 
rękoma, to robotnik; czło-
wiek pracujący rękoma i 
umysłem, to rzemieślnik; 
a człowiek pracujący ręko-
ma, umysłem i sercem, to 
artysta” … i tak z potrzeby 
serca powstała wystawa 
prac plastycznych osób z 
niepełnosprawnością pt. 
„Odnaleźć siebie…”. Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy w Laszczynach z fi-
lią w Zmysłówce również 
udostępnił swoje dzieła. 

Celem wystawy jest promo-
cja, docenienie i udostęp-
nienie szerszej publiczności 
dzieł i twórczości osób z nie-
pełnosprawnością – amato-
rów rękodzieła, którzy two-
rzą z głębi duszy.
Oficjalne otwarcie wysta-
wy w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbyło się 2 września 
2015r. Przybyło wielu zna-

komitych przedstawicieli in-
stytucji kulturalnych, spo-
łecznych oraz z kręgu opieki 
medycznej. Jednym z punk-
tów otwarcia było wokal-
ne wystąpienie Kamila Pra-
conia, podopiecznego Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy w Laszczynach fi-
lia w Zmysłówce, w repertu-
arze Seweryna Krajewskie-

go pt. „Każdy swoje 10 mi-
nut ma…”. Długie przygoto-
wania Kamila zostały wyna-
grodzone gromkimi brawa-
mi oraz pochwałami ze stro-
ny zaproszonych gości, więc 
śmiało możemy uznać, iż 
Kamil miał swoje 10 minut.
Artyści z niepełnospraw-
nością z 10-u działających 
ośrodków na terenie powia-
tu leżajskiego, podzielili się 
tym co robią, co sprawia 

im przyjemność i daje speł-
nienie. Każda z prezento-
wanych technik jest bardzo 
pracochłonna i czasochłon-
na, jednak końcowy efekt 
wynagradza włożony trud w 
wykonywaną pracę. Mamy 
nadzieję, że wystawa cie-
szyć się będzie dużym za-
interesowaniem i pomoże 
w rozpowszechnianiu tego 
typu projektów.

M. Wojnarska

„ODNALEŹĆ SIEBIE...”

Dnia 10 września 2015r. 
wychowankowie ORW 
wraz z pracownikami, bra-
li udział w XII Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych, który odbył 
się w Ośrodku Kultury w 
Nowej Sarzynie.

Tegoroczny przegląd był jed-
nocześnie okazją do świę-
towania jubileuszu 15- le-
cia działalności Stowarzy-
szenia „Dobry Dom” oraz                  
10 - lecia Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w Nowej Sa-
rzynie. Uroczystości rozpo-
częły się od mszy św. od-
prawionej w kościele para-
fialnym w Nowej Sarzynie. 
Po powitaniu gości oraz pre-

zentacji 15- tu lat działalno-
ści Stowarzyszenia „Dobry 
Dom”, nastąpił wspólny po-
siłek. Część artystyczną roz-
poczęły występy laureatów 
Festiwalu Zaczarowana Pio-
senka im. Marka Grechuty. 

Kolejnym punktem progra-
mu były występy scenicz-
ne uczestników przeglądu. 
Nasi wychowankowie wraz 
z pracownikami przedstawi-
li humorystyczną interpre-
tację wiersza J. Brzechwy 

„Kaczka- Dziwaczka”. Atrak-
cją była parada motocykli z 
Leżajskiego Klubu Motocy-
klowego „Wehikuł” oraz za-
bawa taneczna z zespołem 
„Stellaris”. W jej trakcie od-
bywały się konkursy, gry i 
zabawy oraz poczęstunek.

ORW

XII POWIATOWY PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
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W dniu 30 sierpnia br. od-
były się XXXII Dożynki Ar-
chidiecezji Przemyskiej. 
W tym roku ta doniosła 
uroczystość święta plo-
nów zorganizowana była 
w Krościenku Wyżnym.  
Z terenu Gminy Grodzi-
sko Dolne w Dożynkach 
Archidiecezji Przemyskiej 
uczestniczyło 11 delega-
cji, które pokazały piękne 
wieńce dożynkowe.

W Kościele Parafialnym w 
Krościenku Wyżnym znajdu-
je się cudowny obraz Mat-
ki Bożej Pośredniczki Łask. 
Impreza zgromadziła blisko 
2,5 tysiąca rolników z całe-
go Podkarpacia. Mszę świę-
tą na stadionie sportowym 
sprawował jego ekscelen-
cja ks. arcybiskup Józef Mi-
chalik, który w homilii nawią-
zał do ciężkiej pracy rolni-
ków oraz wskazał, że nale-
ży dołożyć wszelkich starań, 
aby zatrzymać młodych lu-
dzi w naszym kraju i pozwo-

lić funkcjonować zakładom 
przetwarzającym żywność.
Organizatorem wyjazdu na 
XXXII Dożynki Archidiece-
zjalne był Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne. Koordynato-
rem i osobą odpowiedzialną 
za przygotowanie wyjazdu  
delegacji był pan Kazimierz 
Stopyra. Wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tym pięknym 
dziękczynieniu za plony na-
leżą się podziękowania.

JG

DO MATKI LUDU BOŻEGO
ŻNIWNE ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Zapachniało świeżym, słodkim chlebem, 
wonny zapach ziół się wkoło rozszedł.
Co zwiastują te pachnące dary?
Święto Plonów! - żniwa bowiem są skończone.
Dziś dożynki są w Grodzisku, w Święto Zielnej jak co roku.
Przybywają więc sołectwa, niosąc wieńce z różnych kłosów.
Lecz nie tylko takie wieńce dziś znajdują się na stołach:
wizerunki różnych świętych i piękne formy z kościołów.
Podziwiają więc przybyli te wspaniałe formy wieńców:
tradycyjne i współczesne w folk galerii mają miejsce.
Niosą dary starostowie dumnie krocząc w pierwszym rzędzie,
Włodarzowi chleb wręczają, on wygłasza przemówienie
Do tych ludzi, co opoką i ostoją są narodu,
orzą ziemię i chleb dają, by nie było w Polsce głodu.
Tak każe święta tradycja, że ten chleb szanować trzeba.
Gdy każdemu go wystarczy, błogosławmy ludzkie dzieło
Podzielone bochny chleba, posmakujmy go więc z miodem,
bo pszczelarze hojnie raczą tym przysmakiem z ręki Bożej.
Wówczas wchodzi już orkiestra, świetny koncert gra przy scenie,
bo w tym roku już obchodzi 105 lat swego istnienia.
A inne nasze zespoły też pokażą się na scenie.
Dawne tańce i przyśpiewki dziś nie pójdą w zapomnienie.
Tych zespołów całe mnóstwo dziś przewija się na scenie.
Jedni piosenki śpiewają, inni dają przedstawienie.
Ale główne widowisko  to dopiero jest przed nami.
Będzie więc na co popatrzeć. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami!

Na początek „Grodziszczoki” już szykują się z występem.
Przy kapeli intonują znane grodziskie przyśpiewki.
Potem wkracza zaś „Leszczynka” i obrzędy żniwne daje:
jaki kiedyś był obżynek pokazywać nie przestaje.
Ale w końcu przyszła chwila, by powitać również „Wiolę”.
Na Biesiadzie znów wygrali, więc są dziś w swoim żywiole.
Trudno przecież tu nie wspomnieć  o występach naszych gości.
Pozjeżdżali więc z powiatu okazali i wytworni.
W strój ludowy przyodziani prezentują dobrą formę.
Pokazują skoczne tańce goście z leżajskiego „Sanu”,
żywe śpiewki przy kapeli w pięknych strojach dla przykładu.
A „Olszynka” i „Brzozoki” też nie pozostają w tyle.
Bawią widzów jak przystało odpocząwszy krótką chwilę.
Zaszumiało zżęte zboże nucąc cicho pieśń chwalebną
dożynkowym obyczajom, które z wiekiem nic nie bledną.
Bo przepiękne te zwyczaje to tradycji jest skarbnica.
Mimo, że kombajny w polu, ludzka praca wciąż zachwyca.
I będzie mówiła takim, co koszenia już nie znają,
że kiedyś zbierano kłosy, a dziś słomę w polu palą.
Z wolna gasną dnia uroki, zmrok okrywa ziemi piękno.
Ot, Dożynki już za nami -  barwne Urodzaju Święto!

Małgorzata Burda-Król
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8 września br. w Klasztorze 
OO. Bernardynów w Leżaj-
sku odbyły się uroczyste 
obchody XVI Pielgrzymki 
Służb Mundurowych Wo-
jewództwa Podkarpackie-
go połączone z Dożynka-
mi Powiatowymi. Gospo-
darzem tegorocznych Do-
żynek była Nowa Sarzyna, 
zaś Gmina Grodzisko Dol-
ne miała najliczniejszą de-
legację wieńcową. 

W tegorocznych Dożynkach 
Powiatowych wzięło udział 
dziewięć delegacji z terenu 
naszej gminy (Sołectwo Gro-
dzisko „Miasteczko”, Sołec-
two Chodaczów, Sołectwo 
Grodzisko Górne, Sołectwo 
Grodzisko Nowe, Sołectwo 
Laszczyny, Sołectwo Opa-
leniska, Sołectwo Zmysłów-
ka, Sołectwo Wólka Grodzi-
ska – Przysiółek „Zmysłów-
ka – Moczary” oraz Zespół 
„Leszczynka”). Uroczystej 
mszy św. przy ołtarzu polo-
wym przewodniczył arcybi-
skup Józef Michalik – metro-
polita przemyski. Po mszy 
na placu przy Domu Piel-
grzyma odbył się wspólny 
poczęstunek dla wszystkich 
uczestników Dożynek. OK

LICZNY UDZIAŁ DELEGACJI Z GRODZISKA        
NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH
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W ramach dofinansowa-
nego ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywa-
telskich projektu „Nor-
dic Walking”, realizowa-
nego przez Stowarzysze-
nie Kobiety Gminy Grodzi-
sko Dolne, w dniach 14 i 
21 sierpnia br. odbyły się 
spotkania z dietetykiem, 
panią Edytą Sołek prowa-
dzącą firmę „Poradnia Die-
tetyczna”.

Tematyka spotkań dotyczyła 
dwóch bloków: Czy wiesz co 
jesz? oraz Żywienie – dieta 
w schorzeniach.
Poruszano zagadnienia 
związane z nazwą handlo-
wą, nazwą produktu, listą 
składników, trwałością pro-
duktu, wartością energe-
tyczną, GDA – referencyjną 
wartością wskazania dzien-

nego (% ustalony w założe-
niu o dietę 2000 kcal – doty-
czy całego dnia). Omawiano 
warunki przechowywania, 
przygotowania i obróbkę ku-
linarną. Szczególną uwagę 
zwracano na substancje do-
dawane do żywności - syn-

tetyczne i naturalne, które 
nie stanowią żywności sa-
mej w sobie i nie można ich 
stosować oddzielnie.
W trakcie spotkania rozma-
wiano także o przyczynach 
starzenia, zmianach w skła-
dzie ciała, zmianach w ukła-
dzie pokarmowym, układzie 
krążenia, układzie odde-
chowym i odpornościowym. 
Wskazywano jakie diety sto-
sować. Co jeść, a czego uni-
kać w schorzeniach wątroby, 
nerek, krążenia, osteoporo-
zy i cukrzycy.
Z pomocą dietetyka przy-

gotowano smaczne, diete-
tyczne przekąski, które bar-
dzo smakowały wszystkim 
uczestnikom spotkań. Na 
zakończenie, chętni otrzy-
mali przepisy na potrawy ku-
linarne.
W imieniu wszystkich 
uczestników bardzo dzięku-
jemy pani Edycie Sołek, za 
profesjonalne przygotowa-
nie warsztatów i wykładów 
z zasad zdrowego żywienia.

Projekt dofinansowany ze 
środków Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich

„POZWÓLCIE, ABY POŻYWIENIE BYŁO WAŻNYM 
LEKARSTWEM, A LEKARSTWO POŻYWIENIEM”
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Już po raz kolejny, w pięk-
ną słoneczną sierpniową 
niedzielę, wędkarze stanę-
li w szranki o Puchar Sta-
rosty Leżajskiego. Tra-
dycyjnie, zawody odbyły 
się nad zbiornikiem wod-
nym „Czyste” w Grodzi-
sku Dolnym, a ich organi-
zatorem, wzorem lat ubie-
głych, było Koło Wędkar-
skie nr 37 „Pstrąg” w Gro-
dzisku Dolnym.

W zawodach wystartowa-
ło 17 wędkarzy. Połów od-
bywał się metodą dowol-
ną z wyłączeniem spinningu 
na dwie wędki. Po czterogo-
dzinnej rywalizacji puchary 
zdobyli:
• 1 miejsce – Mateusz Ba-

naś 7740 pkt
• 2 miejsce – Marek Fur-

man 5300 pkt
• 3 miejsce – Eugeniusz 

Mścisz 4220 pkt
Zawody zaszczycił swoją 

obecnością i puchary wrę-
czył starosta leżajski, pan 
Marek Śliż. Na wszystkich 
uczestników wędkarskich 

zmagań czekała pyszna 
kiełbaska. 
Zarząd Koła Wędkarskiego 
nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym składa podziękowa-
nie panu staroście za ufun-
dowanie pucharów.

Andrzej Sigda

WĘDKARZE WALCZYLI O PUCHAR 
STAROSTY

Wakacje tak przecież nie-
dawno się zaczęły, tym-
czasem przeminęły „jak z 
bicza strzelił”.

Nie ma co powiedzieć, bo 
dla wielu osób to jednakże 
bardzo pracowity czas. W 
Ośrodku Kultury na ten letni 
sezon przygotowano bogatą 
ofertę zajęć dla dzieci i mło-

dzieży. Znalazły się w niej 
zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, rekreacyjne, a także dys-
koteki. Dzieci i młodzież ko-
rzystały z nich chętnie.
Popularnością cieszyły się 
spotkania plenerowe z cyklu 
„wakacje z paletą” oraz dys-
koteki dla dzieci i młodzieży.

M.B-K

WAKACJE TO TAKŻE TWÓRCZY CZAS
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Po tegorocznej współ-
pracy z Fundacją Oran-
ge, Gminna Biblioteka          
Publiczna w Grodzisku 
Dolnym otrzymała certyfi-
kat Biblioteki z p@sją.
Certyfikat ten jest po-
twierdzeniem, że bibliote-
ka jest przyjazna i otwarta 

dla    internautów w każ-
dym wieku. W ramach 
programu „Orange dla     
bibliotek” zapewniła moż-
liwość użytkownikom z te-
renu gminy włączenia się 
do świata cyfrowej eduka-
cji.

Biblioteka

- AKTUALNOŚCI - 

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Robert Ludlum „Raport       
Tarquina”, Albatros 2015

Na wyspie Parrish, u wybrze-
ży Wirginii, z dala od wścib-
skich oczu ulokowano pilnie 
strzeżony rządowy ośrodek 
psychiatryczny. To szpital dla 

byłych pracowników wywiadu, 
którzy są w posiadaniu ściśle 
poufnych informacji. Tak jak 
Hal Ambler z Wydziału Opera-
cji Konsularnych, były agent, 
który zna wiele ważnych ta-
jemnic państwowych. Jego 
szwankujący umysł stanowi 
więc zagrożenie dla bezpie-
czeństwa narodowego. Am-
bler jest leczony farmakolo-
gicznie i obserwowany. Istnie-
je jednak pewna zasadnicza 
różnica pomiędzy nim a po-
zostałymi pacjentami szpitala 
– wbrew temu, co twierdzą le-
karze Ambler, nie jest szalony. 
Musi więc jak najszybciej zna-
leźć sposób, by uciec ze szpi-
tala, dowiedzieć się, kto go 
tam umieścił i odkryć prawdę 
o tym, kim był…

Agnieszka Skórzewska, 
„Kot w butach. Bajeczko-
wo z puzzlami”, Zielona 
Sowa 2015

Rezolutny Kot w Butach 
powraca! Mruczący boha-
ter wciągnie młodych czy-

telników do magicznego 
świata przygód oraz niesa-
mowitych stworzeń. Co tym 
razem zbroi ten łobuz?
Seria „Bajeczkowo z puz-
zlami” to nie tylko wspania-
ła opowieść, którą dziecko 
będzie czytało wraz z ro-
dzicem, ale również kom-
plet czterech układanek w 
każdej książeczce. Każda 
układanka posiada 9 ele-
mentów. Dzięki temu dziec-
ko nie tylko może uczyć się 
nowych słów, słuchać, ale 
także wzmacniać pracę rąk 
poprzez układanie ukła-
danki. Pod każdą układan-
ką znajduje się obrys, któ-
re dziecko może pokoloro-
wać.

Jakub Błaszczykowski 
„Kuba. Autobiografia”, 
Buchmann 2015

Pierwsza i jedyna biografia 
światowej gwiazdy futbolu.
Obarczony brzemieniem nie-
wyobrażalnej tragedii z dzie-
ciństwa, dotąd niechętnie i 

bardzo rzadko mówił o swo-
jej przeszłości. Teraz po raz 
pierwszy przerywa milcze-
nie i w przejmująco szcze-
rych rozmowach opowiada 
dziennikarce o sobie, o trud-
nym dzieciństwie, o tragicznej 
śmierci matki, o buncie dora-
stania i mozolnym pokonywa-
niu demonów z przeszłości. 
Dzieli się przemyśleniami, jak 
radzić sobie z przeciwnościa-
mi losu, pokonywaniem ste-
reotypów, jak nie zgubić sie-
bie w świecie mediów i o bla-
skach i cieniach piłkarskiego 
życia. W książce o Błaszczy-
kowskim mówią także jego 
najbliżsi, przyjaciele, piłkarze 
z BVB, trenerzy Smuda, For-
nalik, Nawałka, Beenhakker i 
Jurgen Klopp.

Jessica Burkhart, „Akade-
mia Canterwood. T.1. Wy-
soka poprzeczka”, Wy-
dawnictwo Dolnośląskie 
2014

Elitarna Akademia Canter-
wood to szkoła, w której 

uczniowie zawzięcie rywa-
lizują ze sobą, przeżywają 
romantyczne uniesienia, a 
przede wszystkim realizują 
wielką życiową pasję: jaz-
dę konną.
Kiedy Sasha Silver ze swym 
wierzchowcem zjawia się w 
elitarnej Akademii Canter-
wood, spotyka ją mało ser-
deczne powitanie ze stro-
ny najlepiej jeżdżących i 
najładniejszych liderek. Ale 
najgorsze dopiero przed 
nią. Sasha będzie musia-
ła pokazać swoje umiejęt-
ności na padoku… Czy no-
wej uczennicy uda się zdo-
być sympatię innych i prze-
trwać pierwszy semestr w 
Akademii? 

GRODZISKA BIBLIOTEKA - 
„BIBLIOTEKA Z PASJĄ”
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WYBORY DO SEJMU I SENATU  
PORADNIK WYBORCY 

 
W dniu 25 października głosowanie rozpoczyna się o godz. 7:00  

i trwa do godz. 21:00 
 
Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? 
Powinniśmy pamiętać o dowodzie osobistym. Wyborca musi bowiem obwodowej komisji wyborczej okazać 
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Gdy głosujemy poza miejscem swojego zameldowania, 
mamy obowiązek okazać zaświadczenie o prawie do głosowania. Obywatele polscy stale zamieszkujący za granicą 
powinni zabrać ze sobą ważny polski paszport. 
 

WYBORY DO SEJMU 
 
Jak głosować? 
Po otrzymaniu karty do głosowania udajemy się do miejsca w lokalu wyborczym, zapewniającego tajność 
głosowania. 

Pamiętajmy, iż głosujemy tylko na jedną osobę z jednej wybranej listy kandydatów poprzez 
umieszczenie na karcie do głosowania znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów tej listy. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub 
nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej 
głosu. 

 
Jeżeli nie jesteśmy pewni, co do sposobu oddania głosu, niezbędne informacje w tym zakresie znajdziemy 
na karcie do głosowania. 
 
Kiedy oddany głos jest nieważny? 
Ma to miejsce w następujących sytuacjach: 

 gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej 
liczby kandydatów z różnych list kandydatów, 

 gdy nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek 
z list, 

 gdy na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska 
kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona. 

 
Jeżeli na karcie do głosowania znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub 
większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na 
wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, 
którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności. 
 

WYBORY DO SENATU 
Jak głosować? 
Na karcie do głosowania umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych 
kandydatów na senatora, z podaniem nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego. 
 

Pamiętajmy, iż głosujemy tylko na jednego kandydata poprzez umieszczenie na karcie do 
głosowania znaku "X" w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Jeżeli zostanie zarejestrowany 
tylko jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej 
słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce 
oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, że jest to głos 
ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata. 

 
Kiedy oddany głos jest nieważny? 
Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska któregokolwiek z 
kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym. 
Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby 
kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym. 
Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, 
którego nazwisko zostało skreślone, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem nieważnym. 
 
Jeżeli w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, nie postawiono znaku „x” w żadnej 
kratce albo postawiono znaki „x” w obu kratkach, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosem 
nieważnym. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co do sposobu oddania głosu, niezbędne informacje w tym zakresie 
znajdziemy na karcie do głosowania. 
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Na spodzie szuflady widnieje 
taka pamiątka:
„23.8.1939. Pamiętnej nocy, 
zarząd orkiestry na pożegna-
niu i ostatnim zgromadzeniu w 
domu T.S.L. przed wybuchem 
wojny o godzinie 2 w nocy. Byli 
obecni: Mach Antoni, Grzyw-
na Franciszek, Majkut Jan, 
Wróbel Feliks, Heleniak Józef, 
Pelc Stanisław”.
Kończyli uściskiem ręki i odwie-
zieniem Heleniaka Józka do 
domu. Potem gorączkowe dni, 
napad Niemców na Polskę.
W orkiestrze w międzycza-
sie Mach w porozumieniu się 
z księdzem Kmiotkiem i ko-
ścielnym przy pomocy naj-
bliższych sąsiadów– człon-
ków Pieli Stanisława i Majku-
ta Jana, odnajdują schowek 
na strychu kościoła, gdzie już 
niektóre instrumenty przeży-
ły szczęśliwie pierwszą woj-
nę i tam przenoszą je. Masku-
ją otwór, następnie nuty i inny 
sprzęt lokują u Macha i Majku-
ta Franka. Sala T.S.L. opusto-
szała, pozostała jeszcze tar-
cza pamiątkowa 25-lecia or-
kiestry. Tą przenosi ukradkiem 
jeden z najmłodszych muzy-
kantów Czerwonka Felek z 
dwoma kolegami, ukrywając 
ją właśnie w ich domu. Niem-
cy posuwają się błyskawicz-
nie. Nie wstrzymują ich boha-
terskie wysiłki naszych żołnie-
rzy. Sypią się bomby, giną żoł-
nierze, kobiety, dzieci, w ogóle 
ludność cywilna. Pędzi strasz-
ny huragan niemiecki, wstrzy-
mując się dopiero na kresach 
o armię rosyjską, która wyru-
szyła naprzeciw – sojuszni-
cy polski zachodniej wtenczas 
widocznie spokojnie drzemali. 
Oficjalnie wojna na ziemiach 
polski zakończyła się jakimś 
sojuszem niemiecko-rosyj-
skim. W Polsce zaczął się ter-
ror i przeklęta okupacja hitle-
rowska.
Niektórzy z członków zespo-
łu już od początku wojny prze-
żyli cięższe chwile. Ci zwłasz-
cza na wojnie, bo nie wszyst-

kich wojna oszczędziła. Zginął 
Froń Stanisław i nie ma żad-
nych pewnych wiadomości o 
Wnęku Stanisławie. Ci którzy 
znajdują się w Grodzisku, cho-
ciaż nie mają możliwości się 
już gromadzić, utrzymują stale 
łączność pomiędzy sobą sza-
nując się jak prawdziwi bracia. 
Niedługo trwały układy i soju-
sze międzynarodowe. Niemiec 
rzuca się na wschód i zachód, 
rozpętała się druga wojna na 
całym świecie.
Jest wiosna 1940 rok. Jeśli 
chodzi o członków orkiestry, 
mają swoje zadania. W ko-
ściołach i przy kościołach two-
rzą hitlerowcy różne punkty, 
prócz tego robią rewizje, ra-
bują dzwony, a tu na koście-
le nasze instrumenty. Ksiądz z 
obawy nie tyle może o instru-
menty jak o swoje życie, alar-
muje członków orkiestry aby je 
zabrać. Zabrać ale jak. Obok 
kościoła mieści się hitlerow-
ski batalion szturmowy, pa-
trole chodzą. Wszystko jed-
no trzeba ryzykować. Majkut 
Franek werbuje do tej robo-
ty dwie swoje siostry Weroni-
kę i Salomeę i dwie ich kole-
żanki, Weronikę i Anielę. Do 
tego z Machem na czele do-
chodzą członkowie Piela Sta-
nisław, Wróbel Feliks, Maj-
kut Jan i Przeszło Antoni. Za-
czynają akcję, pojedynczo, po 
dwoje obsadzają swoje stano-
wiska przy kościele i w koście-
le. Patrol niemiecki przecho-
dzi na odcinku 200 m od Ha-
dra Teodora do organistówki 
i z powrotem. Zasłoną obser-
wacji jest zakręt koło kościoła. 
Te momenty trzeba wykorzy-
stać. Z naszej strony na obser-
wacji są dziewczęta na zmia-
ny. Majkut Franek już w otwo-
rze przy instrumentach, a te-
raz tylko odważnie i ostroż-
nie… Wyskakują instrumenty 
większe w worach, mniejsze 
pod „płachtami” dziewcząt, czy 
płaszczami naszych muzykan-
tów i w chwili gdy patrol idzie w 
przeciwnym kierunku, giną i są 

już w bezpiecznym miejscu, aż 
za młynem u znajomego go-
spodarza Rydzika. Wykorzy-
stano i taki moment że np. mu-
zykant Heleniak Józek czy Ma-
tuszek Jan ze sprzętem rolni-
czym, więc szybko pod siano, 
czy w „reptuch” i w drogę. Od 
Rydzika wieczorem z mniej-
szymi już trudnościami prze-
niesiono je by przechować już 
każdy u siebie. Jeszcze i póź-
niej często trzeba było umy-
kać z instrumentem, zwłasz-
cza z basami, dla których trud-
niej było znaleźć dobry scho-
wek. Ze względu na ich wiel-
kość, zdarza się że przy rewi-
zjach muzykant zabierał bas w 
płachtę do trawy i wędrował z 
nim w pole. Takimi to sposo-
bami i poświęceniem ratowali 
członkowie instrumenty.
Toczyła się wojna w świecie, 
a w Polsce zwiększał się ter-
ror. Ginęli Polacy w obozach 
śmierci, mnóstwo rozstrzeli-
wanych, czy wywożeni w głąb 
Niemiec, ale mszcząc się na 
okupancie stanęli do bohater-
skiej walki podziemnej szar-
piąc bestię hitlerowską, gdzie 
i jak tylko się dało. Nie brakło 
w tych szeregach ani jednego 
z naszych członków orkiestry. 
Mimo wielkich trudności i ryzy-
ka, chociaż rzadko, ale zbiera-
ła się dawna orkiestra z tą tyl-
ko różnicą, że kiedyś brał in-
strument, a teraz babę pod pa-
chę, by nie wzbudzić podejrze-
nia szwabów czy ich szpieg i 
do Heleniaka Józka, czy Ma-
cha Antka, aby wspólnie dzie-
lić swoje myśli, nabierać otu-
chy czy radzić nad ogólną sy-
tuacją. Powtarzał każdy to 
samo w koło, „przecież wresz-
cie musi się to wszystko ja-
koś skończyć”. I zaczęły uka-
zywać się nadzieje, zaczął Hi-
tler łamać zęby na Rosji. Po-
tem nastąpiła inwazja alian-
tów na zachodzie. Zaczyna 
się robić Niemcom coraz go-
ręcej i zaczynają brać w skó-
rę ile wlezie. Najpierw na zie-
miach przez nich zajętych, a 
potem dobiło ich we własnej 
kolebce…
Grodzisk też prał znienawidzo-
nych cofających się szwabów 

ile wlezie, otrząsając się z lat 
udręki, jak z koszmarnego snu. 
Nareszcie znikła groza śmier-
ci, jest prawdziwa wiosna roku 
1944. Toczą się jeszcze walki 
koło Warszawy. Przez Grodzi-
sko leci wiadomość, że prze-
chodzić tędy będzie polskie 
wojsko. Ludzie szaleją z rado-
ści, a zespół orkiestry związa-
ny wspólnymi przeżyciami, za-
hartowany w niejednej cięż-
kiej próbie, nawet ogniowej 
za okupacji, obecnie nawiązu-
jąc łączność z utworzoną „Mi-
licją Obywatelską”, do której 
poza komendantem Golczew-
skim należy i nasz były teno-
rzysta Wróbel Józef. Pragnie 
witać muzyką naszych żołnie-
rzy. Szybko się porozumie-
wa, kto może wyciąga swój in-
strument by zagrać pierwszy 
raz w wyzwolonym Grodzisku 
wojsku polskiemu. Występuje 
pierwsza czternastka Grodzi-
skiej „Orkiestry Włościańskiej”, 
i chociaż wita nieoficjalną ar-
mię polską, ale batalion party-
zancki, który poczytano za na-
sze wojsko, gra całą siłą du-
cha polskiego, zmuszając za-
schnięte niewygrane instru-
menty do wydania odpowied-
nich tonów. Po tym pierwszym 
występie rozchodzą się wszy-
scy z instrumentami do swo-
ich domów, ale już z myślą, 
że gdy tylko skończy się woj-
na, odtwarzamy na nowo na-
szą orkiestrę.
Nareszcie ucichły ostatnie 
strzały. „Ale nie wiadomo co 
dalej będzie, jak unormują 
się stosunki międzypaństwo-
we, jakie porządki nastaną w 
Polsce”, takie i podobne zda-
nia krążą wszędzie. A co my-
ślą członkowie orkiestry? My-
ślą nie zważając na nie, po-
wołać ją do życia. Na razie ta 
trudność, że nie ma się gdzie 
zbierać. Dom „Towarzystwa 
Szkoły Ludowej” w opłakanym 
stanie. Za Niemców mieścił się 
tam magazyn i mieszkał jakiś 
Wolksdoicz, który utrzymywał 
tam bufet, a w innej sali nawet 
rogaciznę. Skutkiem tego brak 
podłóg, drzwi, okien. Jedynie 
utrzymały się w możliwym sta-
nie małe sale u góry na podda-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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szu, niestety obecnie też zajęte 
przez jakichś lokatorów. Mimo 
tego, zespół wiosną 1945 roku 
zaczyna ożywać. Zbiórki i pró-
by zaczynają się odbywać na 
ogrodach u Macha, czy obok 
Macha, u Szklannego Wojcie-
cha. Tu też planuje się kro-
ki na przyszłość. Oficjalnie za-
czyna zespół pracować pod je-
sień po posiedzeniu zarządu 
przedwojennego, które odby-
ło się w domu Heleniaka Józe-
fa. Tutaj zebrani: Mach Antoni, 
Heleniak Józef, Bielecki Fran-
ciszek, Pelc Stanisław, Grzyw-
na Franciszek i Majkut Franci-
szek, opracowali plan działania 
na najbliższy okres. Uchwalo-
no zebrać w najbliższym cza-
sie byłych członków i wszystkie 
instrumenty. W tym celu posta-
nowiono też własnymi sposo-
bami uporządkować jedną z 
sal domu T.S.L. Przyspieszy-
ło ten plan „Święto Spółdziel-
cze”, którego komitet wiedząc, 
że zespół orkiestry zaczyna 
żyć, prosi orkiestrę o wzięcie 
udziału. Trzeba było szybko 
zebrać zespół i wziąć udział w 
tym pierwszym święcie na te-
renie Grodziska. Wpłynęło też 
z tego tytułu do kasy orkiestry 
pierwsze 1000 złotych. Ponie-
waż nasza pani dr Tryniecka 
oddała dom T.S.L. pod opiekę 
orkiestrze, postanowiono przy 
pomocy komendanta M.O. 
Kulpy i jego zastępcy naszego 
Wróbla Józka, do natychmia-
stowego remontu domu. Szyb-
ko też różnymi sposobami do-
prowadzono go do jako takie-
go wyglądu. Można więc po-
myśleć chociażby o zabawie 
dochodowej, by zdobyć fun-
dusze na pokrycie kosztów re-
montu domu, czy może nawet 
kupna jakiego instrumentu. Jak 
pomyślano tak i zrobiono. Na 
zabawie przepełnienie, mło-
dzież i starsi czują się swobod-
nie, jedni dla drugich uprzej-
mi. Aby zawsze na zabawach 
tak bywało. Czysty dochód też 
ładny- 3300 zł. W porównaniu 
z wartością instrumentów, do-
bry kornet w tym czasie kosz-
tuje 2500 zł.
Jest to okres kiedy to zaczę-
to rozwiązywać kwestię ukra-
ińską i Ukraińcy zaczęli wy-

jeżdżać na wyznaczone im te-
reny. Przy tej okazji mało bra-
kło byłby nasz zespół nabył w 
Dębnie 12 instrumentów w do-
brym stanie. Było to ryzykiem 
udawać się w tym czasie mię-
dzy Ukraińców. Nie brakło też 
i band polskich oprychów, ale 
nasi zawsze próbują szczę-
ścia. Dowiedziawszy się o ta-
kowej okazji idą we trzech: 
Mach, Bielecki i Majkut zwa-
ny jako „Malsy”. Zabrawszy 
ze sobą ładną gotówkę wypo-
życzoną w spółdzielni w Gór-
nym. Niestety, gdy już interes 
był prawie dobity komitet ukra-
iński sprzeciwił się i nasi późną 
nocą pod eskortą jakiejś ukra-
ińskiej milicji, trochę z duszą 
na ramieniu, ale cali wracają 
do Grodziska. Zaspokojono się 
na razie kupnem kornetu, pry-
watnie w Grodzisku.
Po tych wstępnych poczy-
naniach na dzień Barbary, 4 
grudnia celem zreorganizowa-
nia pracy w zespole, zwołano 
pierwsze po wojnie jakby „Wal-
ne Zebranie”. Najpierw spraw-
dzono instrumenty, ilość i ich 
staż. Okazało się, że zaginął 
nie wiadomo gdzie przy prze-
chowaniu jeden tenor, a dru-
gi przepadł w Łańcucie, gdzie 
przed samą wojną został od-
dany do naprawy. Dwa korne-
ty pompkowe i tuba bas już nie 
nadają się do żadnego użytku. 
Pozostaje więc możliwych in-
strumentów włącznie z kupio-
nym kornetem dwadzieścia: 3 
klarnety β, flet, pikolo, 3 korne-
ty β, 3 tenory, puzon, 3 es-trą-
by, 2 basy (F i B), bęben, wer-
bel i czynele. Z kolei teraz 
stan członków. Sporządzono 
spis tych, którzy zobowiąza-
li się pracować w zespole. Do 
nich należą: Mach Antoni, He-
leniak Józef, Bielecki Franci-
szek, Grzywna Franciszek, 
Pelc Stanisław, Majkut Franci-
szek, Czerwonka Franciszek, 
Czerwonka Feliks, Matuszek 
Jan, Kubat Stanisław, Różyc-
ki Alojzy, Kosior Józef, Wróbel 
Feliks, Tołpa Franciszek, Prze-
szło Stanisław, Przeszło Anto-
ni, Piela Stanisław, razem 17-
stu. Wszyscy to byli członko-
wie przedwojennego zespołu. 
Na kierownictwo wybrano so-

bie ten sam skład jaki był przed 
wojną. Długo radzono i plano-
wano, by jak najdokładniej pra-
cować. Ustalono więc czas na 
próby muzyki, na których po-
stanowiono przerabiać po ko-
lei utwory przedwojenne, a któ-
re wszystkie zachowały się w 
całości. Uchwalono jak najprę-
dzej zbierać fundusze na kup-
no instrumentów, tym bardziej, 
że zaczynają się zgłaszać kan-
dydaci do orkiestry. Poza tym, 
trzeba by kupić kilka krzeseł, 
postarać się o dobre karbitów-
ki. Raz z tego powodu, że trud-
no o naftę, z drugiej strony, że i 
światło od nich lepsze. W koń-
cu pomyśleć trzeba o opale na 
zimę i o dalszym dokładnym re-
moncie domu T.S.L. Ze słowa-
mi, że jeżeli przez drugą woj-
nę zachowały się instrumen-
ty i żyją członkowie, zachowa 
się i żyć będzie orkiestra. Przy-
stąpili wszyscy do realizowania 
swych myśli i planów.
Zaczyna się okres zimowy, naj-
lepszy sezon pracy w zespole. 
Na ten to sezon przyjmuje ze-
spół kandydatów do muzyki. A 
obecnie już chętni się zgłasza-
ją, więc dwóch Majkutów Sta-
nisławów, Śmiałek Stanisław i 
Bielecki Ludwik, brat barytoni-
sty Franka, wszyscy z Górne-
go. Już zaczyna brakować in-
strumentów, oddaje też do ze-
społu Majkut Franek es-trąbkę, 
którą kupił okazjonalnie. Zwrot 
pieniędzy za nią otrzyma na-
turalnie, gdy kasa będzie przy 
pieniądzach. Na razie jedna 
droga do zasilenia kasy przez 
urządzanie zabaw tanecz-
nych, które też zespół organi-
zuje. Tak i teraz po urządzeniu 
zabawy, zabrawszy wszystkie 
zasoby pieniężne, poza tym 
Mach zabiera jeszcze co ma 
własnych i z Bieleckim i Maj-
kutem jadą do Przeworska 
szukać jakiej okazji do kupna. 
Okazje znaleźli i to nadzwy-
czajną. Całe auto instrumen-
tów za bezcen od rosyjskich 
żołnierzy. Gotówka jednak któ-
rą mieli przy sobie nie wystar-
czyła i chociaż dopożyczyli w 
międzyczasie, dyrygent prze-
worskiej szkoły muzycznej Da-
widowicz już je zakupił. Od nie-
go dopiero odkupili tenor i ba-

ryton, poza tym udało się kupić 
jeszcze już w Grodzisku czy-
nele, a po nich klarnet β.
Przez okres zimowy ćwiczą 
się w muzyce wszyscy. Z no-
wymi przeprowadza Mach 
próby we wtorki wieczorem, 
poza nimi to próby ogólnie w 
piątki i w niedziele po mszy 
„dziewiątce”. Przeprowadza-
nie prób, uzupełnianie mate-
riału nutowego, to wszystko 
spada na ręce Macha. Rezul-
taty pracy w zespole z ostat-
niego okresu są piękne. Pod 
wiosnę przygotowuje się ze-
spół na tradycyjny pierwszy 
po wojnie występ Wielkanoc-
ny, tym uroczystszy dla orkie-
stry, że odwiedza Grodzisko 
założyciel orkiestry dr. Kulpa-  
Grodziski i prof. Leja. Wraca 
też do Grodziska i do zespołu 
po długoletniej tułaczce poza 
granicami polski były muzy-
kant Wnęk Stanisław.
W pierwszy dzień Wielkano-
cy po obchodach kościelnych, 
długo i serdecznie przemawia 
do Grodziszczan w sali domu 
T.S.L. dr Kulpa-Grodziski. Po 
tym jakby zebraniu pozostaje 
wśród zespołu i z nim przeno-
si się do domu Salwacha An-
drzeja, dawnego członka i za-
wsze przyjaciela orkiestry. W 
tym gronie założyciel jak za-
wsze czuje się najswobodniej. 
Zaczynają się wspomnienia z 
przeżyć, zwłaszcza z okresu 
wojennego. Założyciel prze-
mawia smutnie, jakby czuł, 
że to ostatnie jego spotka-
nie z orkiestrą. Przejścia za 
Niemców, od których w ostat-
ku zostaje zrabowany i dotkli-
wie pobity zrobiły swoje, skoń-
czyły jego zdrowie. Żegnał się 
z wszystkimi ze łzą w oku. Na 
drugi dzień „Wielkanocy” idzie 
zespół z instrumentami w od-
wiedziny do współzałożyciela, 
prof. Leji, gdzie też w miłym 
nastroju spędza kilka chwil. 
Prof. Leja obdarowawszy jak 
zwykle zespół dodatkiem, 
dziękuje orkiestrze za pa-
mięć. Po świętach odjecha-
li obydwaj, ale założyciel dr 
Kulpa-Grodziski odjechał na 
zawsze. W miesiąc później 
zmarł w szpitalu w Krakowie.

ciąg dalszy nastąpi
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Projekt dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 
 
 

STOWARZYSZENIE  
KOBIETY GMINY GRODZISKO DOLNE 

 
serdecznie zaprasza na 

 
II Grodziski Rajd Nordic Walking 

„Krainą Łowców Reniferów” 
 
 

 3 października 2015r.  
 godz. 14.00 
 

Zalew „Czyste” Grodzisko Dolne (Bar Żusto) 
 
 
 

PROGRAM: 
 14:00 – ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW, BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE KIJÓW DO NW,  

         BADANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO, 
 14:30 – ZAJĘCIA Z TRENEREM I INSTRUKTORAMI NW, ROZGRZEWKA PRZED RAJDEM, 
 15:00 – ROZPOCZĘCIE RAJDU – PRZEJŚCIE TRASĄ 5 KM. 

META: Ognisko z poczęstunkiem. Szczegółowe informacje:  
tel. 785342418, 17 2436003 w.131 

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 P
ŁA

TN
E



22 Gazeta z Grodziska i okolic 9/2015

REKLAMA BEZPŁATNA



23Gazeta z Grodziska i okolic 9/2015

REKLAMA PŁATNA
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