
Strofy o późnym lecie
Zobacz, ile jesieni! 
Pełno jak w cebrze wina, 
A to dopiero początek, 
Dopiero się zaczyna. 
Nazłociło się liści,
Że koszami wynosić, 
A trawa jaka bujna, 
Aż się prosi, by kosić.
Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy. 
Zaraz korki wysadzi, 
Już nie wytrzyma dłużej.
A tu uwiądem narasta 
Winna jabłeczna pora. 
Czerwienna, trawiasta, liściasta,
W szkle pękatego gąsiora.
Na gorącym kamieniu 
Jaszczurka jeszcze siedzi. 
Ziele, ziele wężowe 
Wije się z gibkiej miedzi. 
Siano suche i miodne
Wiatrem nad łąką stoi. 
Westchnie, wonią powieje 
I znowu się uspokoi.
Obłoki leżą w stawie, 
Jak płatki w szklance wody.
Laską pluskam ostrożnie,
Aby nie zmącić pogody.
Słońce głęboko weszło 
W wodę, we mnie i w ziemię, 
Wiatr nam oczy przymyka. 
Ciepłem przejęty drzemie. 
Z kuchni aromat leśny: 
Kipi we wrzątku igliwie.
Ten wywar sam wymyśliłem: 
Bór wre w złocistej oliwie. 
I wiersze sam wymyśliłem. 
Nie wiem, czy co pomogą, 
Powoli je pisze, powoli, 
Z miłością, żalem, trwogą. 
I ty, mój czytelniku, 
Powoli, powoli czytaj.
Wielkie lato umiera 
I wielką jesień wita 

Wypiję kwartę jesieni,
Do parku pustego wrócę, 
Nad zimną, ciemną ziemię 
Pod jasny księżyc się rzucę. 

Julian Tuwim, Rzecz Czarnoleska
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W zakres zadania wchodzi wykonanie chodnika w Chodaczowie przy drodze powiatowej 
Chodaczów-Laszczyny  na długości ok. 1,9 km oraz przebudowa nawierzchni drogi na długości ponad 3,6 km

Drugi wniosek dotyczy budowy chodnika 
w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka na długości ok. 1,6 km

Na długości ok. 700 metrów, od ronda w Grodzisku Miasteczku 
do ostatnich zabudowań w kierunku Podlesia wybudowany zostanie chodnik  

Będą nowe drogi i chodniki
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Rok 2016 w gminie Grodzi-
sko Dolne pod względem in-
westycyjnym zaowocował 
wyjątkowym „wysypem” 
robót związanych z budową 
chodników i poprawą na-
wierzchni dróg, zwłaszcza 
dróg powiatowych, które są 
krwioobiegiem drogowym 
dla naszych mieszkańców i 
są najczęściej używane do 
transportu i bezpiecznego 
przemieszczania się z miej-
sca na miejsce.

Dwoma największymi zada-
niami w tym zakresie jest bu-
dowa chodnika w miejsco-
wości Chodaczów i Laszczy-
ny wraz z przebudową dro-
gi oraz budowa chodnika                        
w miejscowości Zmysłówka i 
Opaleniska - łączna wartość 
kosztorysowa powyższych 
zadań wynosi 4 mln 300 tys. 
zł, a wysokość przyznanego 
gminie dofinansowania opie-
wa na 2 mln 600 tys. zł. W 
obu przypadkach wybudowa-
ny zostanie chodnik łącznie z 
całą towarzyszącą infrastruk-
turą, o całkowitej długości bli-
sko 3,5 km. Jego budowa w 
znaczący sposób poprawi 
bezpieczeństwo drogowe, a 
w szczególności komunika-
cję pieszą. Termin zakończe-
nie tych zadań przewidzia-
ny jest na sierpień 2017 roku. 
Kolejnym zadaniem, które bę-
dzie realizowane w roku bie-
żącym, jest budowa 700 me-

trowego odcinka chodnika 
przy drodze powiatowej tzw. 
Żołyńskiej w Grodzisku Dol-
nym. Jest to wspólna inwe-
stycja Powiatu Leżajskiego i 
gminy Grodzisko Dolne, któ-
rej wartość kosztorysowa wy-
nosi 700 tys. zł. 
300 tys. zł na realizację zada-
nia przeznacza Powiat Leżaj-
ski, natomiast pozostałą kwo-
tę stanowi wkład budżet gmi-
ny Grodzisko Dolne. Termin 
zakończenia zadania to gru-
dzień bieżącego roku. 
Podobna budowa cze-
ka mieszkańców Laszczyn 
z tym, że długość wybudo-
wanego chodnika przy dro-
dze powiatowej w kierunku 
Gniewczyny będzie wyno-
sić ok. 150 mb. Odcinek tego 
chodnika wyceniony jest na 
ok. 100 tys. zł i całość tej kwo-
ty pokryje w roku bieżącym 
budżet gminy. Termin zakoń-
czenia to również grudzień 
bieżącego roku. 

Kolejną inwestycją drogową, 
może nie tak spektakularną 
w rozmiarach dofinansowa-
nia ze środków Unii Europej-
skiej, jednak ze wszech miar 
konieczną i od dawna oczeki-
waną zwłaszcza przez miesz-
kańców Zaborcza w Grodzi-
sku Dolnym i Grodzisku Gór-
nym - jest właśnie remont dro-
gi „Na Zaborcze”. W ramach 
realizacji tego zadania popra-
wie ulegnie nawierzchnia dro-
gi na długości 870 mb i odmu-
lony zostanie rów. Na długo-
ści 175 metrów ustawiona zo-
stanie bariera energochłon-
na, co z pewnością poprawi 
bezpieczeństwo ruchu samo-
chodowego i pieszego. War-
tość robót po przetargu nie-
ograniczonym, w którym zo-
stał wybrany wykonawca - tj. 
SUDR wynosi 168 tys. zł, zaś 
wysokość dofinansowania z 
programu rozbudowy dróg lo-
kalnych to ok. 50 tys. zł. Ter-
min zakończenia robót został, 
określony na dzień 15 paź-
dziernika bieżącego roku. 

AT

Od ronda w Laszczynach w kierunku Gniewczyny powstanie ok. 150 mb. chodnika

CHODNIKOWA 
OFENSYWA

Przygotowywana do remontu droga „Na Zaborcze”

Czy wiesz, że...

• 934 uczniów i 
przedszkolaków 
rozpoczęło nowy 
rok szkolny 
2016/2017 w 
placówkach 
funkcjonujących 
na ternie gminy, 
w tym: w ZS 
Grodzisko 
Dolne- 360, w 
ZS Grodzisko 
Górne- 285, w SP 
w Opaleniskach- 
60, w SP w Wólce 
Grodziskiej- 
67, w SP w 
Chodaczowie- 55, 
w SP Laszczyny- 
47, w Ochronce 
św. Józefa- 60

• 290 rolników 
złożyło w drugim 
półroczu 2016 
roku wnioski o 
zwrot podatku 
akcyzowego od 
zakupionego 
paliwa rolniczego

• 570 rodzin 
złożyło do 
Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
wnioski o 
ustalenie prawa 
do świadczenia 
w ramach 
Rządowego 
Programu 
Rodzina 500+

• 95 wniosków o 
stypendia wójta 
dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży  
wpłynęło do 
Wójta Gminy w 
ramach drugiego, 
wrześniowego 
terminu 
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OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH

KOMUNIKAT
W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do scalenia na obiekcie Grodzisko Dolne zwracamy się           
z prośbą do uczestników scalenia gruntów, aby w okresie jesiennym dokonali analizy swoich gruntów odłogują-
cych i częściowo zakrzaczonych, doprowadzając do likwidacji odłogów i zakrzaczeń. Są to grunty, które nigdy nie 
zostaną uznane za lasy, położone śródpolnie na klasach bardzo dobrych. 
Przy wykonywaniu szacunku porównawczego do scalania gruntów, mogą być obniżone wartości szacunkowe 
tych działek, na których występuje zakrzaczenie - o 10 punktów szacunkowych, czyli o 1/10 wartości tego areału. 
Przy likwidacji zakrzaczeń należy usunąć korzenie i zrekultywować, czyli wyrównać działkę.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wymagają:
1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,        
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
- 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2. drzewa lub krzewy owocowe (czereśnie, orzechy, śliwki, itp.)

Każda nieruchomość musi 
mieć rozwiązany problem 
odprowadzania ścieków. 
Jeżeli nie ma możliwo-
ści przyłączenia budyn-
ku do systemu kanalizacji 
sanitarnej, wówczas ście-
ki należy odprowadzać do 
zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystości cie-
kłe lub do przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

Bezodpływowe zbiorniki 
na nieczystości ciekłe (tzw. 
szambo) są to zbiorniki prze-
znaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, stoso-
wane jedynie na działkach 
budowlanych niemających 
możliwości przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej. Zbiorni-
ki powinny mieć dno i ściany 
nieprzepuszczalne, szczel-
ne przykrycie z zamykanym 
otworem do usuwania nie-
czystości, zapobiegające 
powstawaniu zanieczysz-
czeń środowiska, zwłaszcza 
wód gruntowych. Niezbęd-
ne jest także odpowietrzenie 
wyprowadzone co najmniej 
0,5 m ponad poziom tere-
nu. W zbiornikach bez otwo-
rów wentylacyjnych, wzrasta 
ciśnienie powstających ga-
zów, które powoduje wtła-
czanie nieprzyjemnych za-
pachów przez syfony przy 

urządzeniach sanitarnych 
do wnętrza budynku. Zbior-
niki najczęściej dostępne są 
w wersji gotowej do montażu 
polegającym na wykonaniu 
wykopu, wstawieniu zbior-
nika i podłączeniu rur, a na-
stępnie przysypaniu zbior-
nika. Zbiorniki bezodpływo-
we mogą być betonowe lub 
z tworzyw sztucznych.
Odległości, które należy 
zachować przy lokalizacji 
szamba określa Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422). W przypadku 
zabudowy jednorodzinnej, 
zagrodowej, zachowane po-
winny być następujące odle-
głości: od okien i drzwi ze-
wnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt lu-
dzi – 5 m, od granicy dział-
ki, drogi czy chodnika – 2 m.
Ścieki z szamba powin-
ny być na bieżąco odwożo-
ne do oczyszczalni specjal-
nym wozem asenizacyjnym. 
Wywóz nieczystości z szam-
ba może wykonać wyłącz-
nie przedsiębiorca prowa-
dzący działalność w zakre-
sie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych i po-
siadający zezwolenie na wy-
wóz nieczystości. Na terenie 
naszej gminy zezwolenie na 
opróżnianie i transport nie-
czystości ciekłych posiadają 
następujące podmioty:
• Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym

• Miejski Zakład Komunal-
ny Sp. z o.o. w Leżajsku

• „Stare Miasto-Park” Sp. 
z o.o. Wierzawice

Właściciele posesji próbu-
ją ograniczyć wydatki zwią-
zane z opróżnianiem nie-
czystości i sami nielegalnie 
wylewają zawartość szamb 
na pola i ugory lub co gor-
sza na swoje posesje, umi-
lając życie sąsiadom. Nie-

czystości nie trafiają wtedy 
do oczyszczalni ścieków tyl-
ko zanieczyszczają glebę i 
wodę oraz stwarzają zagro-
żenie dla zdrowia i życia lu-
dzi. Szczególnie wtedy, gdy 
na tym terenie korzysta się z 
własnych studni.
Na podstawie danych z PGK 
w Grodzisku Dolnym, kosz-
ty wywozu nieczystości wy-
noszą:
• opróżnianie i transport 

79,92 zł / 1 godzina pracy
• ilość wywiezionych ście-

ków 4,05 zł / m3 ścieków
Właściciel nieruchomości w 
przypadku nie podłączenia 
nieruchomości do kanaliza-
cji zobowiązany jest do oka-
zywania na wezwanie Wój-
ta Gminy aktualnej umowy 
na opróżnianie nieczystości 
z szamba i dowodu uiszcze-
nia bieżących opłat z tego 
tytułu. Dokumenty te należy 
przechowywać przez okres 
dwóch lat.

BD
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9 delegacji wieńcowych    
na czele z radnym sejmi-
ku wojewódzkiego Stani-
sławem Bartnikiem, wój-
tem gminy Jackiem Chmu-
rą, przewodniczącym Rady 
Gminy Jerzym Gdańskim 
oraz dyrektor Ośrodka 
Kultury Katarzyną Mach 
– Wawrzaszek reprezen-
towało Gminę Grodzisko 
Dolne na XVII Dożynkach 
Powiatowych w Leżajsku. 
Gminie naszej przypadła 
chlubna rola gospodarza 
powiatowego święta plo-
nów, zaś państwu Danucie 
i Henrykowi Sołkom – za-
szczytna funkcja dożynko-
wych starostów. 

Tegorocznym uroczysto-
ściom, łączącym powiatowe 
dożynki i święto służb mun-
durowych przewodniczył ks. 
bp Mariusz Leszczyński – bi-
skup pomocniczy diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Cześć Matce Boskiej Leżaj-
skiej oddały kompanie ho-
norowe: Wojska Polskiego 
- 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich reprezentowa-
nej przez 1 Batalion Strzel-
ców Podhalańskich, Służby 
Więziennej, Służby Celnej, 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Leżajsku, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Oddziału Kawa-
lerii Ochotniczej „Wierzawi-
ce” w barwach 20 Pułku Uła-
nów im. Króla Jana III Sobie-
skiego oraz Jednostki Strze-
leckiej nr 2035 z Leżajska, 
poczty sztandarowe innych 
służb mundurowych, miast i 
gmin oraz delegacje wieńco-
we z Gminy Grodzisko Dol-
ne, Gminy Nowa Sarzyna, 
Gminy Leżajsk i Gminy Ku-
ryłówka. 
Reprezentantom służb mun-
durowych i rolnikom towa-

rzyszyli posłowie, przedsta-
wiciele sejmiku, wojewódz-
twa oraz władze powiatowe 
i gminne. 
Podczas nabożeństwa de-
legat służb mundurowych 
dokonał Aktu Zawierzenia 
Służb Mundurowych Matce 
Boskiej Leżajskiej. Starości-
na dożynek, pani Danuta So-
łek odczytała Modlitwę Rol-
nika, a przedstawiciele gmin 
w procesji z darami ofiarny-
mi złożyli dary zbóż, owo-
ców, warzyw, ziół oraz mio-
du. Poświęcono także pięk-
ne wieńce dożynkowe oraz 
kosze z bułkami, które rozda-
no uczestnikom celebry. 

MH

ROLNICY I MUNDUROWI 
U MATKI BOSKIEJ 
LEŻAJSKIEJ 

- AKTUALNOŚCI - 

Dożynkowy wieniec z Chodaczowa

Na ręce ks. biskupa grodziska delegacja przekazała obraz Matki Boskiej Włodzimierskiej, miód, olej lniany i kwiaty

Starostowie dożynek powiatowych - D. i H. Sołkowie z Grodziska Górnego

Służby mundurowe reperezentowali także strażacy z OSP

Delegacja dożynkowa z Grodziska Górnego
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W niedzielę 28 sierpnia 
br. w Polańczyku odbyły 
się Dożynki Archidiecezji 
Przemyskiej i Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Uroczystość miała miejsce 
w amfiteatrze nad Jeziorem 
Solińskim. We mszy świę-
tej dziękczynnej, której prze-
wodniczył abp Adam Szal 
uczestniczyli rolnicy z całe-
go podkarpacia. Tradycyjnie 
przywieźli oni ze sobą kilka-
dziesiąt wieńców i chlebów.
Jak co roku gminę Grodzi-
sko Dolne w dożynkach re-
prezentowali starostowie i 
delegacje wieńcowe z na-
szych sołectw oraz Zespół 
Leszczynka z Wólki Gro-
dziskiej – w sumie ok. 100 
osób.

MH

XXVIII DOŻYNKI ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
I XVI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Do Polańczyka zjechały tłumy rolników z całej Archidiecezji Przemyskiej

Rzuty ziemniakiem do ko-
sza, konkursy na najdłuż-
szą ziemniaczaną obier-
kę i „ziemniaka cudaka”, 
a ponadto huśtawki, zjeż-
dżalnie i mydlane bańki. 

Korzystając z ostatnich 
chwil lata i pięknego wrze-
śniowego słońca Stowarzy-
szenie Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych zorganizo-
wało dla swoich podopiecz-
nych ziemniaczaną biesia-
dę. Nie zabrakło rzecz jasna 
dobrej zabawy na świeżym 
powietrzu. 
15 września, nad zalewem 
„Czyste” odbyło się jesienne 
pieczenie ziemniaka. Przy-
gotowane potrawy z dale-
ka kusiły zapachem. Wspól-
ny posiłek z ziemniakiem w 
roli głównej oraz ziemnia-
czane konkurencje i zaba-
wy, sprawiły wszystkim wie-
le radości.

MH

ZIEMNIACZANE HARCE NAD „CZYSTYM”

Aktywny udział w konkursach brali także dorośli

Było też coś na ząbWychowankowie ćwiczyli celne rzuty ziemniakiem do kosza
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grodzisku Dol-
nym po raz pierwszy włą-
czyła się w ogólnopol-
ską akcję promocji czytel-
nictwa „Narodowe Czyta-
nie”. W pierwszą niedzie-
lę września na stadionie 
w Grodzisku Górnym ze-
brali się ci, którzy chcie-
li publicznie przeczytać 
fragmenty „Quo vadis” H. 
Sienkiewicza oraz ci, któ-
rzy chcieli posłuchać jak 
czytają inni. 

Najmłodszą lektorką, która 
zmierzyła się z niełatwym 
tekstem powieści była Oli-
wia Możdżeń – uczennica 
klasy V Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym.
Po czytaniu odbył się piknik 
„Biblioteka pod chmurką”. 
Był on doskonałą okazją do 
zaprezentowania szerokiej 
oferty kulturalnej Biblioteki.
Podczas pikniku odbywały 
się różnego rodzaju gry i za-
bawy dla dzieci i ich rodzi-
ców, podczas których emo-
cje sięgały zenitu. Poświę-
cenie, z jakim walczyły dru-
żyny było naprawdę impo-
nujące. Wyrazy twarzy po-
kazały włożony wysiłek i 
świetną zabawę – bo prze-
cież o to chodziło. I młod-
si i starsi mogli spróbować 
swoich sił w biegu z jajkiem, 
w skokach w workach oraz 
biegu w płozach.
Zaprzyjaźnione bibliote-
karki z Brzózy Królewskiej 
wraz ze swoimi czytelnika-
mi wzięły udział w insceni-
zacji wiersza Juliana Tuwi-
ma „Kaczka Dziwaczka”. 
Piknik umilili swoją obec-
nością Myszka Minnie oraz 
trójka przeuroczych klau-
nów, którzy przygotowali 
dla dzieci zabawy muzycz-
no – ruchowe.

Milusińscy ze swoimi ro-
dzicami prezentowali swo-
je zdolności artystyczne 
tworząc przepiękne obrazy 
na parkingu przed bibliote-
ką. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której każdy los 
zwyciężał.
Podziękowania za tak 
wspaniałe, wspólnie spę-
dzone niedzielne popołu-
dnie, za niezwykłą serdecz-
ność, a także za wielką po-
moc przy organizacji im-
prezy kierujemy do koleża-
nek i kolegów z Biblioteki w 
Brzózie Królewskiej oraz z 
Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym.

AS

NIEDZIELNE 
POPOŁUDNIE 
Z SIENKIEWICZEM

Zabawy muzyczne i ruchowe z udziałem klaunów i myszki Miki

Najmłodsi malowali kredą po asfalcie

Z wybranymi fragmentami powieści zmierzyło się 5 pań
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W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym odbyło się spotkanie z 
Honorowymi Krwiodawca-
mi. Na zaproszenie biblio-
tekarek przybyło dwóch 
przedstawicieli honorowe-
go krwiodawstwa z terenu 
gminy Grodzisko Dolne.

Panowie Sławomir Żak i Do-
minik Bartnik są długoletnimi 
dawcami krwi, pierwszy 20 
lat a, drugi 10. Przedstawili 
uczestnikom jakie są zasady 
by zostać honorowym daw-

cą krwi, gdzie jest najbliższy 
punkt poboru krwi oraz jak 
często można oddać tak bar-
dzo trudne do pozyskania le-
karstwo ratujące czyjeś ży-
cie.
Pokazali książeczki doku-
mentujące ilość oddanej 
krwi, a także odznaczenia za 
oddaną krew. Panowie prócz 
tego, że są honorowymi daw-
cami krwi są również straża-
kami niosącymi pomoc na co 
dzień.
W trakcie spotkania nie obyło 
się bez czytania. Pan Domi-
nik Bartnik przeczytał bajkę 
jak Maks poszedł na szcze-
pienie, a Pan Sławek Żak 
o pobycie w szpitalu. Dzie-
ci bardzo aktywnie uczestni-
czyły w spotkaniu, zadawały 
bardzo dużo pytań i opowia-
dały o swoich przygodach z 
krwią.
Składamy serdeczne podzię-
kowanie za szerzenie hono-
rowego dawstwa krwi wśród 
młodzieży, oraz zaszczepia-
nie w innych szlachetnej idei 
krwiodawstwa.

H. Leja

KRWIODAWCY W BIBLIOTECE

Głęboko wierzymy, że uczestnicy spotkania dołączą w przyszłości do Klubu Honorowych Dawców Krwi

Podczas ostatniego spo-
tkana seniorów w Ośrod-
ku Kultury w Grodzisku 
Dolnym, koleżanki z Klubu 
Seniora urządziły jednej z 
uczestniczek imprezę nie-
spodziankę. Okazja była 
specjalna. 90-te urodziny 
obchodziła znana wszyst-
kim pani Barbara Brud.

Jubilatka przyjęła najser-
deczniejsze życzenia od dy-
rektora Gminnej Bibliote-
ki Publicznej p. Krystyny Za-
grodzkiej, dyrektor Ośrodka 
Kultury p. Katarzyny Mach 
– Wawrzaszek, instruktorki 
p. Doroty Król oraz członków 

Klubu Seniora z Grodziska 
Dolnego i Grodziska Górne-
go.
Niesamowitą niespodzian-
ką był tort urodzinowy oraz 
skromny upominek. Wszy-
scy uczestnicy wznieśli toast 
i przy herbatce rozkoszowa-
li się pysznym urodzinowym 
tortem. Uroczystość upłynęła 
w miłej i rozczulającej atmos-
ferze. Wzruszona i bardzo 
zaskoczona Jubilatka ser-
decznie dziękowała wszyst-
kim za życzenia.

KS

90-TE URODZINY 
U SENIORÓW

Wzruszona pani Basia dziękowała za pamięć i życzenia

Krwiodawcy przekazali dzieciom gadżety
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Za nami wakacje, czas wy-
poczynku, czas pozna-
wania różnych zakątków 
świata i naszej pięknej Pol-
ski. 

W trakcie minionych już wa-
kacji sołtys wsi Wólka Gro-
dziska, pan Krzysztof Dąbek 
zabrał swoich mieszkańców 
na wycieczkę do Magicznych 
Ogrodów w Janowcu. 
Przekraczając bramę Ma-
gicznych Ogrodów każdy 
stał się częścią niezwykłe-
go świata, świata baśni, za-
mieszkałego przez tajem-
nicze istoty. Wśród drzew, 
krzewów i kwiatów schronie-
nie znalazły olbrzymie gąsie-
nice, smoki, skrzaty, wróż-
ki, magiczne ptaki, psotliwe 
Mordole i krasnoludki. 
W przepięknej scenografii kil-
kuhektarowego ogrodu moż-
na było odkryć place zabaw, 
miejsca wypoczynku i tajem-
nic. W krainie utrzymanej 
w klimacie baśni i fantasty, 
wśród szumiących wodospa-
dów i strumyków można było 
znaleźć chwilę wytchnienia  
od dnia codziennego. Dużą 
atrakcją okazało się pływanie 
na tratwie i mega duża zjeż-

dżalnia dla dzieci i dorosłych. 
W drodze powrotnej udało 
się zwiedzić Kazimierz Dolny 
i rynek, z którego panorama 
sięgała Góry Trzech Krzyży, 
wzgórza z białym kościołem 
św. Jana Chrzciciela i Bartło-
mieja. 
Wędrując ku górze można 
było zwiedzić zamek oraz 
basztę z której rozpoście-
rał się widok na Dolną Wisłę, 
kościół Farny, a nawet za-
mek w Janowcu. Każdy mógł 
się odprężyć spacerując nad 
Wisłą. 

PD

NA WYCIECZCE Z NAJLEPSZYM SOŁTYSEM

To była bardzo udana wyprawa

Tratwa, wiosła... i w drogę

Przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich z Opale-
nisk i Grodziska Dolnego re-
prezentowały gminę w zor-
ganizowanym w sołectwie 
Łętownia-Gościniec spotka-
niu gospodyń wiejskich. 

W doborowym towarzystwie, 
przy muzyce, smacznym ja-
dle i zabawnych konkuren-
cjach kulinarnych upłynę-
ło paniom niedzielne popo-
łudnie. A wszystko za spra-
wą kolejnej już edycji Poty-
czek Kulinarnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich Powiatu Le-
żajskiego „Gdzie Kucharek 
Sześć...!”.   RP

KULINARNE POTYCZKI GOSPODYŃ

To właśnie kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich podtrzymują lokalne tradycje kulinarne przekazując je kolejnym pokoleniom 
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W godzinach popołudnio-
wych w dniu 22 września 
br. na placu za budynkiem 
Ośrodka Kultury zrobiło 
się gwarno i tłoczno. A to 
wszystko za sprawą ziem-
niaka, który tego dnia był 
panem sytuacji. Dlacze-
go? Bo z jednodniowym 
wyprzedzeniem obchodzo-
no tu jego święto, które ofi-
cjalnie przypada 23 wrze-
śnia. 

Ziemniaki trafiły więc do 
ogniska, by po pewnym cza-
sie, pięknie upieczone, za-
spokoiły apetyty wszystkich 
uczestników pikniku. A było 
ich wielu. To młodsze i star-
sze dzieci, które uczęszcza-
ją na zajęcia w Ośrodku Kul-
tury oraz ich rodzice. Wszy-
scy degustowali więc ziem-
niaki upieczone na ognisku 
z białym serem oraz kiełba-
ski. Płomienie ogniska za-

pewniały ciepło osobom sie-
dzącym w kręgu, bo tego 
dnia było naprawdę zimno i 
aura straszyła deszczem. Ale 
nic to, bo wzmocnieni posił-
kiem uczestnicy ochoczo za-
brali się do śpiewów i zabaw 
przy muzyce. Do najmłod-
szych zaś powędrowały na-
grody za udział w konkursie 
na naturalną rzeźbę ziemnia-
czaną, tzw. „Ziemniaka - Cu-
daka”. Pozostawione prace 
stworzyły niepowtarzalną ga-
lerię, która będzie jeszcze do    
obejrzenia w holu Ośrodka 
Kultury.
Dla nieco starszych dzieci i 
rodziców przygotowany zo-
stał test wiedzy o ziemnia-
kach i, jak się okazało, nie był 
wcale taki łatwy jak się wyda-
wało. Wszystkim dopisywały 
jednak świetne humory i za-
bawa trwała aż do zmroku.

M.B-K

JESIENNY PIKNIK 
W OŚRODKU KULTURY

Biletem wstępu na piknik były ziemniaki

Mimo zimna, piknik na świeżym powietrzu nie odstraszył uczestników

W piątek 23 września 
2016r. uczniowie z klas 
1-3 z Grodziska Dolnego, 
wybrali się na niecodzien-
ną wycieczkę do piekarni 
GS w Grodzisku Dolnym.

Pani kierownik oprowadzi-
ła po najważniejszych po-
mieszczeniach piekar-
ni: magazynie z mąką, po-
mieszczeniach, w których 
wyrasta ciasto oraz tych, w 
których na regałach prze-
chowuje się upieczone już 
pieczywo. Dzieci poznały 
produkty, które są potrzeb-
ne do wypieku chleba, róż-
ne rodzaje pieczywa oraz 
maszyny, które pomagają 
w pracy piekarzowi. Uczest-
nicy wycieczki widzieli, jak 
pan obsługujący maszynę 

do krojenie chleba kroi bo-
chenek na równiutkie krom-
ki. Ciekawość ich wzbudzi-
ły ogromne piece do wypie-
kania chleba. Dowiedzie-
li się, w jakiej temperatu-
rze i w jakim czasie pieczo-
ny jest chleb. Na zakoń-
czenie pobytu w piekarni 
wszyscy zostali obdarowa-
ni pysznymi i pięknie pach-
nącymi bułeczkami i roga-
likami. Dzieci jednogłośne 
stwierdziły, że praca pieka-
rzy nie jest łatwa. Jest jed-
nak bardzo potrzebna, bo to 
dzięki takim ludziom każde-
go dnia na nasze stoły tra-
fia przepyszne pieczywo. A 
to z grodziskiej piekarni jest 
wyjątkowe.

E. Matula

Z WIZYTĄ W 
PIEKARNI

Na koniec każdy obdarowany został wypiekami 

Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarzy
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Udo Pollmer ,,Kto nam pod-
kłada świnię?”, Znak 2016.

Pierwsza antydietetyczna 
książka w Polsce! Przestałeś 
jeść frytki i czipsy, bo uwie-
rzyłeś, że dostaniesz od nich 
raka? Znów wydałeś kupę pie-
niędzy na jajka z eko hodow-
li, bo są zdrowsze od tych 
ze sklepu? Stosujesz się do 
wszystkich rad speców od 
zdrowego żywienia, a wca-
le nie jesteś ani zdrowszy, ani 
szczęśliwszy? Jeśli odpowie-
działeś twierdząco na któreś 
z powyższych pytań, ta książ-
ka jest dla ciebie. Udo Pol-

lmer i jego team biorą na cel 
największe skandale żywno-
ściowe ostatnich lat. Przyglą-
dają się produkcji żywności, 
bio-certyfikatom, szczepion-
kom, chorobie szalonych krów 
i ptasiej grypie. Bazując na 
rzetelnych wynikach badań, 
które inni usiłują zamieść pod 
dywan, wyjaśniają, w jaki spo-
sób wielkie koncerny manipu-
lują informacjami i wykorzy-
stują naszą niewiedzę. To, że 
wszyscy płacimy za to zdro-
wiem, się dla nich nie liczy. Z 
pełną premedytacją podkła-
dają nam świnię – i to bynaj-
mniej nie taką, którą chcieliby-
śmy przerobić na schabowe. 
Na szczęście Udo Pollmer - 
dyrektor Europejskiego Insty-
tutu Żywienia i ceniony diete-
tyk - staje w naszym imieniu 
do walki o zdrowy rozsądek. A 
do tego uświadamia, że cza-
sem lepiej i zdrowiej zjeść fryt-
ki z ketchupem, niż liść sała-
ty z eko upraw. Bo nie ma nic 
złego w tym, że czasem zjemy 
coś, co lubimy!

Andreas Pflüger ,,Raz na 
zawsze”, Otwarte 2016.

Młoda i utalentowana Jenny 

Aaron robiła karierę w poli-
cyjnej jednostce specjalnej. 
W trakcie nieudanej akcji w 
Barcelonie straciła wzrok. 
Myślała, że to najgorszy 
dzień w jej życiu. Myliła się.
Pięć lat po wypadku prze-
szłość upomina się o nią. Se-
ryjny morderca, którego nie-
gdyś aresztowała, znowu 
atakuje. Teraz chce rozma-
wiać tylko z Jenny.
Specjalistka od przesłuchań 
żyje w ciemności, ale nie 
musi widzieć, żeby wiedzieć.
Sprawiedliwość jest przecież 
ślepa.

Emily Giffin ,,Pierwsza 
przychodzi miłość”, Otwar-
te 2016.

Josie i Meredith to siostry. 

Josie jest bezdzietną singiel-
ką, Meredith ma męża i cór-
kę – ale żadna z nich nie jest 
szczęśliwa. Josie robi to, co 
chce, a Meredith to, co nale-
ży – ale żadna z nich nie ma 
tego, o czym marzy. Kiedyś 
miały brata. „Miały”, dlatego 
wszystko jest teraz takie po-
kręcone.
Wydaje Ci się, że znajdziesz 
szczęście, spełniając swoje 
marzenia? A może będziesz 
szczęśliwa, jeśli naprawdę 
pokochasz?
Miłość nie zawsze przycho-
dzi pierwsza, ale jest najważ-
niejsza.

Ewa Kozioł „Wyrzuć che-
mię z domu”, Znak 2016.

Książka na wagę zdrowia. 
Przekonaj się jak niewiele trze-
ba, by żyć prosto, zdrowo i ta-
nio Ewa Kozioł pokazuje, że 
Twój dom może być czysty, za-
dbany i bezpieczny bez che-
micznych środków czyszczą-
cych. Podkreśla, że by wy-
glądać młodo i zdrowo, Two-
je ciało nie potrzebuje nasyco-
nych konserwantami drogich 

kosmetyków. Na zwykłe dole-
gliwości zdrowotne Twojej ro-
dziny poleca bezpieczne na-
turalne leki, które z łatwością 
przygotujesz sama w domo-
wym zaciszu. W książce znaj-
dziesz konkretne porady, wiele 
łatwych przepisów na kosme-
tyki, środki czystości i prepa-
raty ziołowe. Dowiesz się, ja-
kie substancje są niebezpiecz-
ne dla organizmu, czego uni-
kać, by żyć zdrowo i chronić 
rodzinę przed alergiami i ra-
kiem. Dzięki tym radom nie tyl-
ko nie zrujnujesz swojego do-
mowego budżetu, ale zyskasz 
czas dla siebie i swoich najbliż-
szych. Zobaczysz, jak niewie-
le trzeba, żeby z dnia na dzień 
zamienić chemię na zdro-
wie! Ewa Kozioł – szczęśliwa 
mama trójki dzieci, autorka po-
pularnego bloga Zielony Zago-
nek. Dzień po dniu udowadnia, 
że życie bez szkodliwej chemii 
jest możliwe i o wiele prostsze.

Aleix Cabrera „Księżnicz-
ka Zosia i jej kot”, Adama-
da 2015.

Była sobie księżniczka inna 
niż wszystkie. Uwielbiała 
chodzić po drzewach, nie no-
siła modnych sukienek i bu-
tów na obcasie, rzadko znaj-

dowała czas na umycie zę-
bów… I w ogóle miała w no-
sie dworską etykietę. Czy po-
jawienie się w jej życiu do-
stojnej, pełnej gracji kotki coś 
zmieni?
Książeczka ”Księżniczka Zo-
sia i jej kot„ jest skierowana 
przede wszystkim do star-
szych przedszkolaków. Jest 
próbą połączenia przyjemne-
go z pożytecznym, zabawy z 
edukacją. Dla dziecka inten-
sywnie poznającego świat i 
uczącego się życia może być 
dobrym źródłem inspiracji i 
rozrywki. Podobnie dla rodzi-
ców, pragnących wspólnie z 
dzieckiem spędzić czas nie 
tylko w miłej atmosferze, ale i 
z pożytkiem dla rozwoju ma-
lucha.
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W zawodzie nauczyciela 
bardzo ważną rolę odgry-
wa dokształcanie i usta-
wiczne podnoszenie swo-
ich kwalifikacji oraz dosko-
nalenie warsztatu pracy, 
co wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami związanymi z 
opłacaniem kursów. 

Możliwość pozyskania środ-
ków unijnych na te cele daje 
program Erasmus+ w ra-
mach którego jednym z sek-
torów jest Akcja 1 Mobilność 
Kadry Edukacji Szkolnej. Ce-
lem tej akcji jest podniesienie 
jakości pracy szkoły poprzez 
szkolenia odbywające się w 
krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, w których bie-
rze udział kadra nauczyciel-
ska oraz pogłębienie współ-
pracy międzynarodowej.  Ist-
nieje możliwość całkowitego 
dofinansowania mobilności i 
szkoleń zagranicznych w ka-
tegoriach: 
1. Opłata za kurs
2. Podróż
3. Wsparcie organizacyjne 
4. Wsparcie indywidualne.

Wniosek o dofinansowanie 
można składać raz w roku. 
Musi on zawierać wizję roz-
woju szkoły oraz obszary 
wymagające poprawy oraz 
uzasadnić jak dofinansowa-
nie i realizacja projektu wpły-
nie na nadanie instytucji wy-
miaru europejskiego. Projekt 
może trwać od 12 do 24 mie-
sięcy, natomiast mobilności 
zagraniczne w ramach pro-
jektu mogą trwać od dwóch 
dni do dwóch miesięcy.
Nasza placówka skorzystała 
z tej możliwości i od 1 wrze-
śnia 2016r. w Zespole Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym realizo-
wany jest projekt Erasmus+ 
Mobilność Kadry Edukacji 
Szkolnej zatytułowany „No-
woczesna szkoła w nowo-
czesnej Europie”. Projekt bę-
dzie trwał 14 miesięcy- do 
31.10.2017r. Budżet projek-
tu wynosi 28930 euro. Bez-
pośrednio w zaplanowane 
działania zaangażowanych 
jest pięcioro nauczycieli wraz 
z dyrekcją. 
Głównymi działaniami pro-

jektu są 2 dwutygodniowe 
wyjazdy zagraniczne do pla-
cówki The English Langu-
age Centre w Brighton oraz 
Eastbourne w Wielkiej Bryta-
nii. Wszyscy uczestnicy będą 
doskonalić swoje umiejętno-
ści w zakresie ogólnej zna-
jomości języka angielskie-
go, co ułatwi późniejsze kon-
taktowanie się w tym języku 
osobom bezpośrednio za-
angażowanym w międzyna-
rodowe konkursy z roboty-
ki, a ponadto nauczyciele ję-
zyka angielskiego wezmą 
udział w szkoleniach meto-
dycznych, które dadzą im 
wgląd w nowe metody i tech-
niki oraz poznanie nowych 
trendów w nauczaniu i ucze-
niu się języków obcych, któ-
re wykorzystują później w co-
dziennej pracy dydaktycz-
nej. Poza tym poprzez udział 
w projekcie wszyscy uczest-
nicy będą pracowali nad po-
stawą otwartości, szacun-
ku, tolerancji, wzmocnienia 
kompetencji międzykulturo-
wych, społecznych i organi-
zacyjnych, zapobiegania wy-

paleniu zawodowemu oraz 
wsparcia dla innych osób.
Takie wyjazdy dają możli-
wość poznania nowych kul-
tur, sposobów bycia i funk-
cjonowania ludzi z różnych 
krajów europejskich, jak też 
problemów z jakimi boryka-
ją się nauczyciele w tych kra-
jach oraz porównanie ich z 
problemami polskich nauczy-
cieli. Poza tym podczas tych 
wyjazdów uczestnicy pozna-
ją innowacyjne rozwiązania 
dotyczące funkcjonowania 
szkoły, jak też wiążemy na-
dzieję nawiązania kontaktu 
i współpracy z nauczyciela-
mi z innych krajów w ramach 
platformy e-Twinning, zaan-
gażowania szkoły angielskiej 
do wspólnych działań w dzie-
dzinie robotyki oraz promo-
wania naszej szkoły, miej-
scowości i regionu.
Więcej informacji o progra-
mie Erasmus+ znajduje się 
na stronie www.erasmu-
splus.org.pl

Stanisław Rydzik

PROJEKT ERASMUS+ W ZESPOLE SZKÓŁ 
W GRODZISKU GÓRNYM

Wiosną tego roku Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym nawią-
zał współpracę z Grupą 
Charytatywną, działającą 
przy Sanktuarium Bożego 
Grobu w Przeworsku i Pol-
ską Fundacją dla Afryki, w 
zakresie zbiórki makulatu-
ry. Dochód z jej sprzeda-
ży przeznaczony będzie na 
budowę studni głębinowej 
na Madagaskarze. 

Koszt wykopu jednej stud-
ni szacuje się na kwotę 14 
700 zł. Zebraliśmy łącznie  
2250 kg papierowych su-
rowców wtórnych. Choć wie-
my, że jest to kropla w mo-
rzu potrzeb, to mocno wie-

rzymy, że przyczyniliśmy się 
w jakimś stopniu do popra-
wy jakości życia i jego ochro-
ny szczególnie u najmłod-
szych. Na tym nie poprze-
staniemy. Przed nami kolej-
na – jesienna zbiórka maku-
latury, znowu na pomoc naj-
biedniejszym krajom Afry-
ki. Zatem ponownie zwraca-
my się do naszych uczniów 
i rodziców o aktywny w niej 
udział. W tym przypadku po-
moc potrzebującym jest pro-
sta – wystarczy zrobić po-
rządki w domach i przynieść 
niepotrzebną makulaturę do 
szkoły. Nasz Patron kiedyś 
powiedział: „Człowieka trze-
ba mierzyć miarą serca”, tym 
bardziej biednego, głodnego 
i spragnionego mieszkańca 
Czarnego Lądu.

A. Kulpa

ZBIÓRKA MAKULATURY DLA AFRYKI

Młodzież bardzo chętnie angażuje się w tego typu akcje i projekty
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W dniu 16 września ucznio-
wie klasy 3c pod opieką 
nauczycieli wyruszyli na 
rowerowy rajd. Trasa do 
pokonania liczyła 50 kilo-
metrów i prowadziła przez 
Grodzisko Górne, Wólkę 
Grodziską, Gwizdów, Bie-
daczów, Brzózę Stadnic-
ką, aż do Julina. Będąc już 
na miejscu grupa zwiedzi-
ła Pałacyk Myśliwski Po-
tockich. Wycieczka była 
o tyle ciekawa, że wielu z 
uczestników wyprawy nie 
wiedziało, że w pobliżu 
znajduje się tak piękne, hi-
storyczne miejsce. 

Zwiedzono całą posiadłość, 
w skład której wchodzi nie 
tylko wspomniany Pałacyk 
Myśliwski, ale również infra-
struktura rekreacyjna, w tym 
basen, boiska do koszyków-
ki, piłki nożnej, tenisa oraz 
dwa boiska do siatkówki. To 
były bardzo aktywnie spę-
dzone dwie godziny, dlatego 
też w ramach obiadu opieku-
nowie zamówili pizzę z do-

wozem na miejsce. 
Wycieczka powoli dobiegała 
końca, więc wszyscy wsiedli 
na rowery i ruszyli w stronę 
szkoły. W drodze powrotnej 
zatrzymano się na lody na 
żołyńskim rynku. Pod szkołę 
grupa wróciła bardzo zmę-
czona, ale za to z ogromną 
satysfakcją, że wspólnie po-
konała tak długą trasę. 
Nie był to ich pierwszy rajd. 
W ubiegłym roku szkolnym 
wzięli udział w wycieczce z 
gościnnym udziałem pana 
Bogumiła Pempusia, dzię-
ki któremu otrzymali praw-
dziwą lekcję historii nasze-
go regionu.

Gabriela Giedlarowiec

GIMNAZJALIŚCI 
NA ROWEROWYM SZLAKU

15 września uczniowie klas 
II a i b oraz III szkoły pod-
stawowej w Grodzisku Gór-
nym wraz z wychowawczy-
niami odwiedzili Zagrodę 
Edukacyjną pani Czesławy 
Zawadzkiej w Przychojcu. 
Celem wyjazdu była pre-
zentacja czynności i sprzę-
tu związanego z przeróbką 
ziarna od zbioru do pozy-
skania mąki. 

Dzieci zobaczyły jak wyglą-
da i jak wykorzystywany jest 
tradycyjny piec chlebowy. Po-
znały tradycje kulinarne na-
szych dziadków i pradziad-
ków - wyrób masła, sera, wy-

piek proziaków. Dodatkową 
atrakcją był plac zabaw i moż-
liwość przebrania się w stro-
je z tamtejszej wypożyczalni.

B.R.

Z WIZYTĄ 
W PRZYCHOJCU

Z garderoby strojów bajkowych

Miniatura wozu, którego używali niegdyś nasi dziadkowie

Frajdę dzieciakom sprawiły zagrodowe zwięrzęta 

Droga powrotna długa więc trzeba zregenerować siły

Pałacyk można było oglądać z zewnątrz, ponieważ jest zamknięty
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W połowie września w 
dniach 10 i 14 „Wydział Kul-
tury” w Leżajsku prosi ze-
spół o występ w formie ma-
łego koncertu przy rejestra-
cji wojskowej dla poboro-
wych. Są to dni robocze. Ze-
spół mimo najlepszych chęci 
nie może się skompletować. 
Mimo tych trudności decydu-
ją się, ale tylko raz 14-go je-
chać. Zbiera się w tym dniu 
na oznaczoną godzinę, lecz 
okazuje się, że nie tylko w 
zespole jest czasem brak 
punktualności, ale i w niektó-
rych wydziałach w powiecie, 
bo dziś na przykład zespół 
czeka na auto aż dwie godzi-
ny. Nic dziwnego, że po przy-
jeździe na miejsce nie było 
już komu grać. Program swój  
odegrał zespół przy remizie 
Powiatowej Straży Pożarnej, 
natomiast uroczyste zakoń-
czenie połączone z obiadem, 
na który kasa zespołu zmu-
szona była wyasygnować 
parę złotych, odbyło się na 
dyżurce u strażaków. Na po-
czątku października gra or-
kiestra ostatnią przysługę by-
łemu klarneciście w zespole 
i członkowi Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, który zmarł na-
gle. Często przeżywa orkie-
stra różne fragmenty. Zda-
rza się, że w przeciągu dnia 
gra na dwu lub trzech wręcz 
przeciwnych sobie okolicz-
nościach. Ostatnio też nieda-
leko odbiega wesele od po-
grzebu. Na to wesele, a ra-
czej aby zespół zechciał na 
ślubie jego córki zagrać, pro-
si Szklanny z Podlasu, obie-
cując orkiestrze się odwdzię-
czyć. Zespół chętnie się go-
dzi, tym bardziej, że wypada 
to w niedzielę. Na umówio-
ną godzinę wychodzi też po 
wesele na drogę wiodącą z 
Podlesia, skąd prowadzi or-
szak weselny do kościoła. W 
kościele granie na mszy, po 
mszy wspólne zdjęcie i od-

prowadzenie wesela do fur-
manek, a na koniec gości-
na weselna. Tylko nie u pan-
ny młodej, ale w sali orkie-
stry, którą to przygotował za-
dowolony bardzo z orkiestry 
ojciec panny młodej, dodając 
do tego jeszcze parę złotych 
na jej cele. Po weselu po-
grzeb - umiera nagle rodak 
grodziski, ksiądz Kulanow-
ski. W przeddzień pogrzebu, 
orkiestra na życzenie jego ro-
dziny przeprowadza zwłoki z 
jego domu do kościoła, we-
dług obrządku kościelnego, 
a na następny dzień bierze 
udział w pogrzebie. 
Listopad to już okres do po-
pisu, ale w ścianach sali or-
kiestry, poprzedzonych do-
rocznym świętem. Popisy te 
może na niektórym punkcie 
będą kuleć, ponieważ braku-
je dwóch sił. Pierwszej to fa-
chowej, ponieważ Kulpa wy-
jeżdża do pracy. Druga zaś 
osłabia kornety przez wy-
jazd z Grodziska Kubata, do-
świadczonego, dobrego mu-
zykanta. 
Rok ubiegły przeszedł na 
ogół pod dobrym znakiem - 
aby i rok 1958 nie był inny. 
Dziwna jednak rzecz, że gdy 
jeden rok, czy też okres prze-
kroczy swój plan ponad nor-
mę, w następnym roku czy 
okresie zaczyna się znowu 
zastój w pracy. Tak też ja-
koś z początkiem bieżące-
go roku, trudno się jakoś za-
brać do głębszej pracy. Jedy-
nie w kółku teatralnym pra-
ca nie ustaje. Orkiestra za-
czyna swą zasadniczą dzia-
łalność dopiero od lutego, 
po ostatnich dwóch pogrze-
bach. Pierwszym na życze-
nie rodziny zmarłego inż. 
Majkuta Jana. Na pogrze-
bie tym z muzyką, zwłaszcza 
podczas drogi nie specjalnie 
z powodu śliska, a żałobny                                                              
10No podłożony tuż przed 
kościołem dosłownie sypie 

się, może dlatego że marsz 
bardzo dawno był grany. Do-
piero z kościoła na cmen-
tarz zaczynają się marsze 
żałobne lepiej wiązać. Dru-
gi pogrzeb, to pogrzeb ko-
biety - społecznika i pioniera 
oświaty w Grodzisku, współ-
pracowniczki w orkiestrze, 
opiekunki i głównej fundator-
ki domu Towarzystwa Szkoły 
Ludowej dr Zofii Trynieckiej. 
Dr Tryniecka do tego stopnia 
była związana z orkiestrą, że 
ostatnim jej życzeniem było, 
by trumnę z jej ciałem nie-
śli na cmentarz członkowie 
orkiestry. Orkiestra też czy-
ni co może, by godnie po raz 
ostatni oddać hołd i poże-
gnać na zawsze swoją jakby 
matkę. 
W okresie wielkiego postu 
próby muzyczne obejmują 
wygładzanie utworów prze-
ćwiczonych w ubiegłym roku, 
nowych marszy. Tak że na 
wiosenne występy orkiestra 
popisuje się świeżym reper-
tuarem. Poza zasadniczy-
mi rokrocznymi świętami do-
chodzi w Grodzisku obchód 
25-tej rocznicy poległych w 
rozruchach Grodziskich. Or-
kiestra bierze czynny udział 
przy odsłonięciu pomnika ku 
czci poległych jak również 
w całej uroczystości z tym 
dniem związanej. 
W okresie „Zielonych świąt” 
aktorzy orkiestry wystawiają 
bardzo ciężką i trudną sztu-
kę „Łucja Alfadorez”, dosko-
nale jednak dają sobie z nią 
radę. Do tego stopnia, że 
przy drugim występie chy-
ba jak nigdy i nigdzie indziej 
grają ją bez oryginału i su-
flerowania. W dwie godzi-
ny przed występem, okazuje 
się, że sztuki nie ma. Jest ale 
pod zamknięciem w zakła-
dzie mleczarskim, a ani klu-
czy, ani kierownika mleczarni 
nie ma. „Dzika” sytuacja, pod 
wpływem sekretarza Wnę-
ka i aktorki Janki Szpila, któ-
ra swą postawą zachęca in-
nych. Decyduje się reszta 
grać „na wszystko jedno”, co 

wypadnie i dzięki zimnej krwi 
całość powiązała się jakoś i 
wypadła. 
Okazuje się, że rok ten jest 
jakby pechowy. Dopiero co 
zacznie się wzmacniać pra-
cę w zespole, za chwilę już 
ona słabnie. Powód do tego 
zawsze jednak jakiś jest. 
Obecnie to wina chyba nie-
których pracowników Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Grodzisku Gór-
nym. Zespół jak wiadomo to 
zespół amatorski. Członko-
wie pracują w nim z zamiło-
wania, poświęcając setki go-
dzin rocznie na próby, udzia-
ły w uroczystościach miej-
scowych czy pozamiejsco-
wych. Ile razy na przykład w 
różne święta, dany obywa-
tel śpi sobie w cieniu drze-
wa, a orkiestra na skwarze 
poci się do defilady. Nieste-
ty nie wszyscy to docenia-
ją. Jeden wzgląd jaki orkie-
stra otrzymała po wyzwole-
niu, a obecnie jako orkiestra 
straży pożarnej, to zwolnie-
nie od obowiązków zwanych 
„szarwarkami”. Praktycz-
nie wygląda, że odnosi się 
to tylko do członków zespołu 
podlegających Radzie Gro-
madzkiej Grodzisko Dolne, 
ponieważ w Górnym spra-
wa ta przedstawia się zupeł-
nie inaczej. Mimo dostarcza-
nych tam planików godzin 
zajęć, listy członków zespo-
łu itp. rezultat taki, że wszyst-
kie te formalności idą widocz-
nie do kosza, a pracownicz-
ka tamtejszej gromady Mar-
kocka Czesława śle upo-
mnienia za upomnieniem, 
poborcę za poborcą. Wszyst-
kich więc członków orkiestry 
z Górnego pasja bierze, to 
też domagają się, by spra-
wa ta została rozstrzygnię-
ta i albo - albo. Albo nie pła-
cą, albo płacą i mają święty 
spokój z wyjazdami i udzia-
łami. Jeżeli zostaną przy ze-
spole, to zagrają sobie, ale 
tylko z zamiłowania na pró-
bie, czy gdzie im będzie się 
podobać. W dodatku dlacze-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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go właśnie członkowie z Dol-
nego mają być wyjątkiem. 
Dlaczego Rada Gromadz-
ka w Dolnym inaczej traktu-
je te sprawy? Sprawy te za-
zwyczaj pomyślnie kończą 
się na rzecz zespołu, ale do-
piero na interwencję prze-
wodniczącego Rady Gro-
madzkiej z Dolnego - Dana-
ka, względnie władz powiato-
wych, co jednak odnosi sku-
tek, ale tylko na okres dane-
go roku. Bo na następny rok 
przychodzi ta sama „kołomyj-
ka”, więc nic dziwnego, że 
często i niechęć u niektórych 
się objawia, co bardzo ujem-
nie wpływa na rozwój zespo-
łu. Czas jednak, by z podob-
nych koszmarów otrząsnąć 
się i dalej zabrać się do dzie-
ła. Tym pierwszym dziełem 
i zachętą do wytrwałej pra-
cy to listopadowe „doroczne 
święto”, na które w tym roku 
zaprasza najlepszych przyja-
ciół zespołu, więc: Przewod-
niczącego Gromadzkiej Rady 
z Grodziska Dolnego, Dana-
ka Ludwika, sekretarza tejże 
gromady, Prażuch Annę z jej 
mężem, kierownika Zakładu 
Mleczarskiego, którzy bar-
dzo są zżyci z orkiestrą, jak 
i z „kółkiem teatralnym”, któ-
re w razie potrzeby na dany 
występ rekwiruje im prawie 
całe mieszkanie. Poza nimi 
zaproszono jeszcze komen-
danta Straży Pożarnej z Gro-
dziska Górnego, Majkuta Fe-
liksa oraz przyjaciela orkie-
stry Czerwonkę Piotra. Świę-
to doroczne zapowiada się w 
pogodnej atmosferze. Wie-
czorem, gdy już sala orkie-
stry się wypełniła na część 
oficjalną i artystyczną, prze-
chodzą się wszyscy na salę 
kina, gdzie po otwarciu „do-
rocznego święta” przez prof. 
Wragę, nasi aktorzy wysta-
wili komedię pt. „Werbel do-
mowy”, z nowym komikiem 
w roli „Marka”, kierownikiem 
Prażuchem. Przydałby się 
on w naszym kółku teatral-
nym, lecz niestety, czas mu 
na tyle nie pozwala i tylko do-

rywczo, dziś chcąc wykazać 
łączność z orkiestrą wystę-
puje. Resztę programu do-
rocznego święta wyczerpa-
no już w sali orkiestry. Tu pod 
koniec utworzył się zespół 
muzyki do tańca, ale że ama-
torów do tego działu też nie 
brakło, więc zdrowa, kultural-
na i wesoła zabawa dociągła 
do północy.
Jak było przewidziane, „świę-
to doroczne” bardziej spo-
iło zespół i przyczyniło się 
do zreformowania pracy, co 
było już konieczne chociażby 
ze względu zbliżających się 
przeglądów i eliminacji ze-
społów. 
Początek też roku 1959 to 
przygotowanie się zespołu 
do zawodów muzycznych. 
Aby nie zapomnieć o kółku 
teatralnym, trzeba też zazna-
czyć, że podjęto się ciężkiej 
pracy nad pięknym drama-
tem pt. „Czartowska Ława”. 
Dramat ten zostaje wystawio-
ny 2 lutego na dobrym pozio-
mie. Sala kina nie pomieści-
ła gości i część ich musiała 
zrezygnować z występu, któ-
ry trwał cztery godziny. Ze-
społem naszym oraz kółkiem 
teatralnym coraz bardziej in-
teresuje się Powiatowy Wy-
dział Kultury, którego kierow-
nik Zofia Rudzińska, często 
przyjeżdżała informując nas 
odnośnie co do pracy w ze-
społach i przygotowaniu się 
do eliminacji. Nie można na-
rzekać, bo praca w zespole 
w tym roku dosyć ożywiona. 
Wieczorami też pysznie gra 
się na próbach przy nowym 
świetle elektrycznym. Cały 
Grodzisk cieszy się elektry-
fikacją. Zespół już poprzed-
nio czasami próbował tego 
światła, ale dzięki tylko kie-
rownikowi kina Gałuszy i ki-
nomechanikowi, a nasze-
mu muzykantowi Czerwon-
ce Feliksowi, że można było 
trochę korzystać ze światła 
napędzanego agregatorem. 
Dziś już inaczej i Grodzisk i 
zespół posiada stałe światło 
elektryczne. Na próbach mu-

zycznych przygotowuje się 
całą parą utwory do elimina-
cji. Aktorzy z „Czartowskiej 
Ławy”, w której bierze udział 
24 osoby, nie poprzestają na 
jednym występie. Za dużo 
pracy kosztowało opracowa-
nie, by tylko jedno środowi-
sko zobaczyło budujący, głę-
bokiej treści dramat. Wysta-
wia więc go ponownie z du-
żym powodzeniem w świetli-
cy w Grodzisku Dolnym. W 
czasie tym wypada wyjazd 
na Powiatowy Zjazd Delega-
tów Ochotniczych Straży Po-
żarnych do Leżajska, z do-
jazdem obecnie o wiele ła-
twiej. Wystarczy załatwić for-
malności z miejscową Gmin-
ną spółdzielnią, która posia-
da własne auto i jedzie się do 
określonego celu. 
Udział zespołu na Zjeździe 
Delegatów OSP to granie 
przy rozpoczęciu zjazdu, w 
chwili wręczenia odznak za-
służonym strażakom oraz w 
przerwach, tym razem nawet  
w przerwie obiadowej, ale 
już nie dla koncertu, lecz na 
prośbę Komendy Powiatowej 
OSP, przy pogrzebie jakie-
goś obywatela leżajskiego. 
Zamknięcie zjazdu nastąpiło 
wieczorem, ale wśród zespo-
łu zasadnicze zakończenie, 
odbyło się dopiero w Grodzi-
sku odegraniem marszy na-
szym odznaczonym straża-
kom - naczelnikowi OSP z 
Grodziska Górnego Majku-
towi i tenorzystom strażakom 
Bieleckiemu i Pelcowi. 
Według regulaminów i pla-
nów rozpoczynają się tego-
roczne eliminacje zespołów 
muzycznych. Najpierw po-
wiatowe, następnie woje-
wódzkie. 8 marca, po obie-
dzie wyjeżdża nasza orkie-
stra na eliminacje do Leżaj-
ska. W Leżajsku sala gdzie 
ma się odbyć przegląd na 
razie zajęta przez zjazd 
„Związku Młodzieży Wiej-
skiej”. Czeka się więc na 
wolną salę w remizie OSP i 
wygładza utwory. Nareszcie 
wszystko wolne i... kurtyna 

podnosi się. Rozpoczyna się 
według zgłoszonego progra-
mu: 1. Marsz: Biały Orzeł, 2. 
Walc: Na szczytach karpat, 
3. Krakowiak ludowy, 4. Po-
lka: Smutek miłej, 5. Obe-
rek warszawski. Uznania i 
oklasków od publiczności 
nie brakło. Nie wiadomo tyl-
ko jak tam komisja oceni. Na 
życzenie publiczności ze-
spół gra jeszcze dwa utwo-
ry i na scenie koniec. Komi-
sja ocenowa informuje, że 
na możliwych 45 punktów 
uzyskaliśmy 40 i w nagro-
dę „Księga Pamiątkowa”. Po 
eliminacjach powiatowych 
jedna próba celem przygo-
towania do eliminacji woje-
wódzkich i w dniu 22 mar-
ca, wyjazd do Rzeszowa. W 
dniu tym zbiera się zespół 
różnymi środkami lokomo-
cji na stacji kolejowej w Gro-
dzisku, a że pociąg godzinę 
spóźniony, wykorzystuje się 
czas na próbę i gra jak gdy-
by na eliminacjach. Po przy-
jeździe pociągu spotykamy 
się z naszą dobrze już zna-
ną z Wydziału Kultury p. Ru-
dzińską, która jak nikt dotąd 
na podobnych wyjazdach, 
zaopiekowała się zespołem 
na każdym kroku. Występ 
nasz zaczął się dopiero po 
przerwie obiadowej. Według 
naszej oceny dość na pozio-
mie. Po eliminacjach i wy-
pełnieniu obowiązku każde-
go zespołu według regula-
minu dalej będą trwać elimi-
nacje, ale już wewnątrz ze-
społu, na próbach. Próby te 
w naszym zespole przepro-
wadza ktoś z „fachowców”, 
jednak nikt obecny, zazwy-
czaj zwłaszcza dyrygent Ga-
jewski, bo szkoleniowe w ty-
godniu to najczęściej prezes 
Mach, lub gdy ten nieobec-
ny, kornecista Majkut. Sezon 
na próby to jednak zima, bo 
im głębiej w lato, tym niej 
prób. To już w okresie powo-
jennym rokrocznie się obja-
wia. 

ciąg dalszy nastąpi
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- OGŁOSZENIA - 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku informuje, iż w ramach Programów Profilaktycz-
nych można bezpłatnie wykonać następujące badania:
- Profilaktyka Raka Szyjki Macicy - badania cytologiczne,
- Profilaktyka Raka Piersi - mammografia,
- Profilaktyka Jelita Grubego - kolonoskopia.

CYTOLOGIĘ mogą wykonać kobiety w wieku od 25 do 59 lat. Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata. 
Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie. Badania są wykonywane od poniedziałku do piątku w 
godz. 7:00 - 14:35 w Poradni ginekologiczno-położniczej, Pracowni Cytologicznej. Rejestracja pod nr tel. 17 24 
04 790 (Poradnia ginekologiczno - położnicza) oraz pod nr tel. 17 24 04 786 (Pracownia Cytologiczna).

MAMMOGRAFIA dedykowana jest dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat, które nie korzystały w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy z Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania wykonywane są w Pracowni Mammogra-
fii przy użyciu nowoczesnego mammografu przez wyspecjalizowaną kadrę od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:00 - 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu badania pod nr tel. 17 24 04 921. Wykonanie badania nie 
wymaga skierowania.

KOLONOSKOPIA skierowana jest do:
• osób w wieku 50-65 lat,
• osób w wieku 40-49 lat, w sytuacji, gdy u krewnych pierwszego stopnia rozpoznano raka jelita grubego,
• osób w wieku 25-49 lat, w sytuacji, gdy w rodzinie występował Zespół Lyncha, i które nie korzystały w ciągu 
ostatnich 10 lat z kolonoskopii oraz nie posiadają objawów raka jelita grubego.

Badania wykonywane są w Zakładzie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej zlokalizowanej na parterze Przy-
chodni Specjalistycznej SP ZOZ w Leżajsku. Rejestracja w Pracowni pod nr tel. 17 24 04 836. Do (wykonania ba-
dania nie jest wymagane skierowanie.

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH BADANIACH
PROFILAKTYCZNYCH

SKORZYSTAJ Z PORAD SPECJALISTÓW

W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne można skorzystać z bezpłatnych 
porad specjalistów:

• INSTRUKTOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W 
RODZINIE - każdy czwartek tygodnia, w godz. 17.00-19.00, pokój 
nr 7

• SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ I PSYCHOLOG - każda 
ostatnia środa miesiąca, w godz. 16.00-17.00, pokój nr 7

• POMOC PRAWNA - poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 8.00-
12.00, pokój nr 11

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: 
- osobom, które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia,
- korzystającym z pomocy społecznej,
- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
- kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny i klęsk żywiołowych.

KOMUNIKAT
Podkarpacki Wojewódzki   
Lekarz Weterynarii informu-
je o planowanej na terenie 
województwa podkarpac-
kiego akcji doustnych szcze-
pień   lisów wolno żyjących                  
przeciwko wściekliźnie.
Zrzuty szczepionki z samo-
lotów odbędą się w dniach 
26 września - 5 październi-
ka br. W okresie trwania ak-
cji szczepienia lisów i przez 
14 dni po jej zakończeniu 
zaleca się na terenach obję-
tych szczepieniem, trzyma-
nie w zamknięciu mięsożer-
nych zwierząt domowych, a 
ponadto wstrzymanie się od 
polowań. 
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- Z KART HISTORII - 
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- OGŁOSZENIA - 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

Zapraszamy do Salonu: 
Rynek 28
37-300 Leżajsk
Tel. 790 030 599

REKLAMA PŁATNA
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