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Niezwykle podniosła i ważna uroczy-
stość miała miejsce w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym. Społeczność szkolna otrzymała 
osobiste pamiątki po Świętym Janie 
Pawle II.

Pamiątki dla szkoły, której patronuje 
Święty Jan Paweł II, przekazał wielolet-
ni osobisty sekretarz papieża – Ksiądz 
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Me-
tropolita Lwowski. Wśród przekazanych 
darów znalazły się:
• reprint portretu Świętego Jana 

Pawła II autorstwa włoskiej malar-
ki Diny Bellotti,

• pamiątkowy komplet znaczków 
pocztowych upamiętniających po-
dróż apostolską Świętego Jana 
Pawła II do Anglii, Walii i Szkocji (An-
gliam, Valliam, Scotiam visit 1982)

• medal z brązu upamiętniający XXIV 
rok pontyfikatu Świętego Jana Paw-
ła II,

• pamiątkowy medal z podróży apo-
stolskiej Świętego Jana Pawła II do 
Polski (21.V.-10.VI.1997),

• dwa pamiątkowe różańce Święte-
go Jana Pawła II.

Abp Mokrzycki opiekuje się pamiąt-
kami po świętym Janie Pawle II i kie-
dy usłyszał o zamiarach i staraniach 
szkoły zmierzających do zdobycia rze-
czy związanych z życiem patrona, po-
parł inicjatywę. Pamiątki do gminy trafi-
ły z Lubaczowa. We wtorek 8 maja wójt 
naszej gminy odebrał je z rąk pana Ja-
nusza Mokrzyckiego (brat arcybiskupa)  

i przekazał na ręce pani Haliny Gdań-
skiej, dyrektor zespołu szkół. Przy prze-
kazaniu obecny był także generał Józef 
Gdański, który pomógł w sprowadzeniu 
pamiątek do grodziskiej szkoły.
Bezcenne pamiątki po świętym trafią 
do specjalnej gabloty, przypominają-
cej o tym ważnym wydarzeniu. Na oko-
liczność przekazania, młodzież szkol-
na przygotowała wzruszający program 
przedstawiający scenki z życia Świę-
tego Jana Pawła II. Następnie odbył 
się XVII konkurs „Z Janem Pawłem II                     
w Trzecie Tysiąclecie”.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek 
Chmura składa serdeczne podzię-
kowania osobom zaangażowanym 
w sprowadzenie pamiątek po Świę-
tym Janie Pawle II do Zespołu Szkół 
w Grodzisku Dolnym, a w szczególno-
ści: Księdzu Arcybiskupowi Mieczy-
sławowi Mokrzyckiemu Metropolicie 
Lwowskiemu, Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Lubaczowie, 
panu Januszowi Mokrzyckiemu oraz 
Generałowi Józefowi Gdańskiemu.

MH

Bezcenne pamiątki po Świętym Janie Pawle II 
trafiły do Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym

Pamiątki po świętym wójt przywiózł z Lubaczowa

Uroczyste przekazanie na ręce dyrektor Zespołu Szkół
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Różne były drogi prowadzące do od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści i różne są sposoby jej świętowa-
nia. W Gminie Grodzisko Dolne stu-
lecie Niepodległej godnie uczczono 
w dniu 3 maja. Patriotyczne obcho-
dy odbyły się w Wólce Grodziskiej.

Tegoroczne świętowanie miało kilka 
wymiarów. 3 maja to nie tylko pań-
stwowe obchody Święta Konstytu-
cji 3 Maja. Tego dnia wierni obcho-
dzą dzień Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Zawierzając się pod 
opiekę Matki Boskiej w kościele pa-
rafialnym pw. św. Maksymiliana Kol-
be w Wólce Grodziskiej, odprawio-
no uroczystą Mszę świętą. Na wspól-

nej modlitwie zgromadziły się władze 
samorządowe, powiatowe, społecz-
ność z Wólki Grodziskiej oraz Orkie-
stra Dęta, poczty sztandarowe i stra-
żacy, którzy również tego dnia obcho-
dzili swoje święto – Dzień Strażaka.
Po mszy, zgromadzeni wysłuchali 
słowno-muzyczną inscenizację opo-
wiadającą o zawiłych losach Ojczy-
zny. Nie zabrakło również odniesień 
do przypadającego na ten dzień Świę-
ta Matki Bożej Królowej Polski. Pięk-
ny artystyczny program przygotowa-
ły dzieci ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej w Wólce Grodziskiej.
Dalsze uroczystości kontynuowa-
no na placu przed jednostką OSP. 
W samo południe, przy pięknym ma-

jowym słońcu przemaszerowano na 
plac remizy, gdzie odbył się uroczy-
sty apel. W roli gospodarza, zebra-
nych powitał prezes jednostki dh Ja-
nusz Płatek.
Po podniesieniu flagi państwowej 
na maszt i odegraniu hymnu, pod-
czas apelu nastąpiło wręczenie od-
znaczeń dla zasłużonych strażaków                          
i osób wspierających straże.
Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP uchwałą 
11/25/2018 nadało Brązowy Me-
dal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Medale otrzymali:
• Małgorzata Halasa, c. Stanisława
• Krzysztof Farion, s. Stanisława

Patriotyczno-
strażackie 

uroczystości 
w Wólce 

Grodziskiej
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W niedzielę, 13 maja 2018 r., w Uro-
czystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego alumni V roku Wyższego Se-
minarium Duchownego w Przemy-
ślu przyjęli święcenia diakonatu. 
Wśród nowo wyświęconych diako-
nów jest parafianin z Chodaczowa, 
Artur Ochab.

Poprzez posługę diakonatu, nowo 
wyświęceni podejmą zadania, o któ-
rych mówią słowa homilii obrzędowej: 
„Umocnieni darem Ducha Świętego 
będą pomagać biskupowi i jego pre-
zbiterium w posłudze słowa, ołtarza i 
miłości, okazując się sługami wszyst-
kich. Jako słudzy ołtarza będą gło-
sić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę 
Eucharystyczną i rozdzielać wiernym 
Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na 
polecenie biskupa będą mogli głosić 
kazania i przekazywać Bożą naukę 
wierzącym i niewierzącym, przewod-
niczyć modlitwom, udzielać chrztu, 
asystować przy zawieraniu związków 

małżeńskich oraz je błogosławić, no-
sić Wiatyk do ciężko chorych i prze-
wodniczyć obrzędom pogrzebu”.
Święcenia diakonatu miały miejsce 
w Przemyślu, Iwoniczu oraz w Cho-
daczowie. W parafii pw. Matki Bożej      
Nieustającej Pomocy w Chodaczowie, 
bp Stanisław Jamrozek udzielił świę-

ceń diakonatu 3 alumnom. Byli to: 
Artur Ochab (par. Chodaczów), Piotr 
Dzierżak (par. Lublin, pw. św. Antonie-
go), Michał Kłopot (par. Makowisko).
W uroczystości wzięło udział kilkuna-
stu księży, a także rodziny i przyjacie-
le nowo wyświęconych. 

źródło: przemyska.pl

Parafianin z Chodaczowa przyjął święcenia 
diakonatu

• Wiesław Majkut, s. Józefa
• Adam Danak, s. Tadeusza
Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Leżajsku nadało 
odznakę „Strażak Wzorowy”, którą 
otrzymali:
• Piotr Kozyra, s. Jana
• Zbigniew Czerwonka, s. Jana
Ostatnim akcentem tego dnia było 
poświęcenie figury strażackiego pa-
trona. Stulecie Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości społeczność Wól-
ki Grodziskiej postanowiła uczcić w 
szczególny sposób. Na placu przed 
remizą stanęła figura św. Floriana. 
Jej fundatorami są członkowie straży 
oraz osoby jednostce życzliwe.
Strażacka majówka Pod Dębem za-
kończyła jubileuszowe obchody w 
Wólce Grodziskiej.

MH

Polecajmy w naszych modlitwach diakona Artura

Na placu przed remizą stanęła figura św. Floriana
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Ponad 50 lat temu ślubowali sobie 
miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską. Dzisiaj, po wielu wspólnie 
przeżytych latach, wciąż darzą się 
czułym spojrzeniem, serdecznym ge-
stem i szczerym uśmiechem. 7 ta-
kich wyjątkowych par małżeńskich 
gościliśmy w dniu 25 kwietnia br. w 
Domu Weselnym CRYSTAL w Grodzi-
sku Dolnym. Jubilaci z rąk wójta gmi-
ny Jacka Chmury, odebrali meda-
le „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”.

Małżeństwa świętujące 50 i więcej 
wspólnie przeżytych lat uhonorowa-
ne zostały prezydenckimi medala-
mi. Uroczystość dla par małżeńskich 
zorganizował grodziski Urząd Stanu                 
Cywilnego. Jubilatów powitała dyrek-
tor Ośrodka Kultury Katarzyna Mach-
Wawrzaszek. Życzenia i gratulacje do-
stojnym Jubilatom wraz z medalami, 
stosownymi legitymacjami nadesłany-
mi przez kancelarię prezydencką oraz 
kwiatami, listami gratulacyjnymi i upo-
minkami składali Wójt Gminy Jacek 
Chmura, Zastępca Wójta Gminy Arka-
diusz Telka i Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Danuta Zygmunt.
Medalami za „Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” odznaczone zostały na-
stępujące pary:
• Aniela i Tadeusz Matuszek z Gro-

dziska Górnego – 51 rocznica, do-
czekali się 2 dzieci, 4 wnuków i 2 
prawnuków,

• Anna i Jan Klin z Grodziska Dolne-
go – 50 rocznica, doczekali się 9 
dzieci, 18 wnuków,

• Maria i Stanisław Krzeszowski z 
Chodaczowa – 50 rocznica, do-
czekali się 3 dzieci, 4 wnuków,

• Halina i Stanisław Deput z Grodzi-
ska Dolnego – 50 rocznica, docze-
kali się 3 dzieci, 9 wnuków,

• Helena i Józef Misztal z Wólki Gro-
dziskiej – 50 rocznica, doczekali 
się 3 dzieci, 2 wnuków,

• Janina i Stanisław Król z Wólki 

Grodziskiej – 50 rocznica, docze-
kali się 3 dzieci, 2 wnuków,

• Maria i Józef Grzywna z Grodziska 
Dolnego – 57 rocznica, doczekali 
się 3 dzieci, 8 wnuków, 4 prawnu-
ków.

Po części oficjalnej i odśpiewaniu uro-
czystego „Sto lat” Jubilaci zaproszeni 
zostali na lampkę szampana i wspólny 
poczęstunek. Dalsza część spotkania 
upłynęła na rozmowach i muzycznych 
akcentach, o które zadbały zaproszo-
ne zespoły - Wiola z Chodaczowa oraz 
Leszczynka z Wólki Grodziskiej.
Wszystkim parom raz jeszcze składa-
my serdeczne gratulacje i podziękowa-
nia za przyjęcie zaproszenia i wspólne 
świętowanie tego szczególnego jubile-
uszu. Nieobecną parę wójt odwiedzi 
składając osobiste życzenia i dekoru-
jąc prezydenckimi odznaczeniami w 
domu.                     MH

Małżeństwa na medal

Jubilatom towarzyszyły rodziny
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Jest jedna miłość, która nie liczy na 
wzajemność, nie szczędzi ofiar, pła-
cze a przebacza, odepchnięta wra-
ca - to miłość macierzyńska.

J.I. Kraszewski

Są takie słowa w życiu każdego czło-
wieka, które wypowiada wielokrot-
nie, odmieniając przez różne przy-
padki. Jednym z ważniejszych, o ile 
nie najważniejszym jest słowo Mama. 
Bo nikt tak jak Matka nie potrafi uko-
chanemu dziecku wybaczać, i nikt tak 
jak Matka nie potrafi swojego dziecka 
zrozumieć i otoczyć opieką i troską.
O relacji macierzyńskiej i miłości ro-
dzicielskiej rozmawiano w trakcie 
spotkania z okazji Dnia Matki, jakie 
odbyło się w sobotę 19 maja w remi-
zie OSP w Grodzisku Dolnym. Uroczy-
stość zorganizowały panie ze Stowa-
rzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne w ramach zadania publiczne-
go.
Do wszystkich obecnych na sali Ma-
tek z okazji ich święta popłynęły gorą-
ce życzenia, a skierowali je Wójt Gmi-
ny Grodzisko Dolne, Jacek Chmura 
oraz Przewodniczący Rady Gminy w 
Grodzisku Dolnym, Jerzy Gdański. Pa-
nowie życzyli, by kobiety dobrze czuły 
się w swoich rolach oraz by nie zabra-
kło życzliwości i szacunku nie tylko od 

dzieci, ale i ze strony społeczeństwa. 
Do życzeń dołączyli kwiaty, które trafi-
ły do trzech pań. W kategorii wdzięcz-
ność i szacunek w sposób szczegól-
ny wyróżnione zostały panie Barbara 
Brud, Anna Suszyło i Danuta Sołek.
Do życzeń z okazji zbliżającego się 
Dnia Matki dołączyła młodzież z Ze-
społu Szkół z Grodziska Dolnego. Pro-
gram artystyczny tańcem z kolorowy-
mi chustami rozpoczęły urocze gim-
nazjalistki. Młodzież zaprezentowa-
ła także zabawny skecz, który przygo-
towała Iza Chmura oraz znany prze-
bój Zbigniewa Wodeckiego - „Zacznij 
od Bacha”, który zagrał i zaśpiewał 
Szymon Gdański. Tanecznymi kro-

kami czarowała para Amelia Wojty-
na i Jakub Fila, na co dzień tańczą-
cy w zespole Maraton Boogie w Gie-
dlarowej, zaś o muzyczne przerywni-
ki zadbała Magdalena Mach, uczest-
niczka II Podkarpackich Warsztatów                  
Jazzowych. Wszystkim Paniom bar-
dzo podobał się ostatni występ, w 
trakcie którego anielskim wręcz gło-
sem czarowała pani Anna Szczęch.

MH

Stowarzyszenie Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc w organizacji 
spotkania paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Grodzisku Dolnym, Pre-
zesowi OSP Grodzisko Dolne, panu 
Andrzejowi Bajowi oraz nauczycielom 
z Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym.

Z wdzięczności i szacunku 
dla wszystkich Mam

Wyczytane panie zostały obdarowane kwiatami 

Taneczny akcent w wykonaniu Amelii i JakubaW organizację spotkania włączyło się KGW
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InWeStyCJe W oBIektyWIe 
- Asfaltowy parking na placu przed ośrodkiem 

Rewalidacyjno-Wychowawczym w Laszczynach
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InWeStyCJe W oBIektyWIe 
- na  kilometrowym odcinku drogi Granicznej 

w Grodzisku nowym położono nową nawierzchnię
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InWeStyCJe W oBIektyWIe 
- Plac przy remizie oSP w Chodaczowie 

zagospodarowano pod parking 

Mimo, że wiosna w gminie upływa 
bardziej na kończeniu pewnych pro-
jektów i oddawaniu obiektów do 
użytku, to urząd nie zapomina o no-
wych pomysłach i przedsięwzięciach 
czekających na swoją realizację. 

W kolejności do rozstrzygnięcia postę-
powania przetargowego czeka jedno 
z większych przedsięwzięć jakie Gmi-
na Grodzisko Dolne wspólnie z Mia-
stem Leżajsk będzie realizować w la-
tach 2018 – 2019. Jest to tzw. projekt 
OZE – czyli montaż i instalacja odna-
wialnych źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych na terenie gmin Grodzi-
sko Dolne i Miasto Leżajsk. Planowa-

ne otwarcie ofert nastąpi w połowie 
czerwca. 
Kolejny ogłoszony przetarg – to jak co 
roku o tej porze postępowanie doty-
czące remontu dróg gminnych na tere-
nie Gminy Grodzisko Dolne. W tym wy-
padku – otwarcie ofert nastąpi z koń-
cem miesiąca maja – a wybrany w dro-
dze przetargu wykonawca wykona re-
mont dróg gminnych w miesiącach let-
nich. 
Następny ogłoszony przetarg, który 
czeka na swoje rozstrzygnięcie – to 
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. Otwarcie ofert zaplanowa-
ne jest na początek czerwca – a ca-
łość realizacji zadania łącznie z roz-

liczeniem robót powinno zamknąć 
się do końca października bieżącego 
roku. 
Należy również dodać, że została pod-
pisana umowa na rewitalizację parku 
w Miasteczku. W zakres tej inwestycji 
wchodzi wykonanie nowego oświetle-
nia, nowych alejek dojść i chodników, 
odnowa pomnika ŻYWIĄ I BRONIĄ oraz 
nowa zieleń i nasadzenia. Umowa zo-
stała podpisana pomiędzy firmą SABA 
GARDEN z Woli Zarczyckiej, a Stowa-
rzyszeniem „Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne”. Termin zakończenia zadania 
przewidziano na koniec lipca. 

AT

nowe przetargi
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Zaplanowana przed grupę seniorów 
z Chodaczowa wiosenna wycieczka 
do Krakowa stała się faktem. Wcze-
snym rankiem 23 kwietnia br. senio-
rzy udali się do dawnej stolicy Pol-
ski. W trakcie zwiedzania mieli oka-
zję zobaczyć wiele znanych miejsc.

Pierwszym punktem podróży było 
Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiew-
nikach. Widząc ten cudowny kościół, 
serca seniorów zabiły mocniej. Wspo-
mnienia powróciły, a na twarzach za-
gościł uśmiech. Następnie grupa od-
wiedziła Wawel oraz słynnego smoka. 

Spacer uliczkami Krakowa dodawał 
uroku całej wycieczce. Rynek Główny 
ozdabiały niezwykłe Sukiennice oraz 
Kościół Mariacki, z którego dochodził 
piękny dźwięk hejnału, a także ma-
giczne wnętrze Kościoła św. Wojcie-
cha. 
Po dniu pełnym wrażeń seniorzy wró-
cili cali, zdrowi i zadowoleni.

DK

Seniorzy w podróży

11 maja, na jarosławskim rynku, od-
był się Integracyjny Jarmark z Fun-
duszami Europejskimi – DOFE na 
Podkarpaciu, w którym udział wzię-
ły gminne ŚDS-y. 

Jarmark został poprzedzony Marszem 
Godności w ramach obchodów Dnia 
Godności Osoby z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną. Przemarsz odbył 
się ulicami Paderewskiego, Nabie-
laka, Orłowicza, 3 Maja, Przemyską, 
Sobieskiego, Rynek. W marszu wzięli 
udział: VIP, przedstawiciele samorzą-
dów, uczelni, szkół, przedszkoli, insty-
tucji użyteczności publicznej, przed-
stawiciele organizacji działających 
na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią, przedstawiciele organizacji re-
alizujących projekty dofinansowane z 
UE, osoby z niepełnosprawnościami, 
uczniowie, rodzice, przyjaciele Stowa-

rzyszenia Osób Niepełnosprawnych i 
inni. W programie imprezy było wie-
le atrakcji. Podczas trwania Jarmar-
ku można było m.in. obejrzeć pokaz 
służb mundurowych oraz wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych i rękodzie-

ła. Odbyły się pokazy dronów, robotów 
i łazików marsjańskich. Na najmłod-
szych czekały dmuchańce, zjeżdżal-
nie, gry, zabawy i malowanie twarzy, a 
były to tylko nieliczne rozrywki przygo-
towane przez organizatorów. 

Leszek Duda

na rynku w Jarosławiu

W powietrze wypuszczono tysiące takich pomarańczowo-niebieskich balonów
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W dniach 27-28 kwietnia, w Mysia-
dle pod Warszawą odbyły się Mi-
strzostwa Polski kickboxingu w for-
mułach point-fighting i kicklight. 
W zawodach wzięło udział 560 za-
wodników. Jest to największa licz-
ba uczestników w historii Polskie-
go Kickboxingu.

Klub Sportowy Oyama Rzeszów re-
prezentował trener i zawodnik Łu-
kasz Rydzik, mieszkaniec Grodzi-
ska Nowego, nagrodzony w kwietniu 
stypendium Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne. Łukasz po ciężkich rundach 
przegrał półfinał  z późniejszym zwy-
cięzcą kategorii, zdobywając 3 miej-
sce.
Kilka dni wcześniej, 14 kwietnia w 
małopolskiej miejscowości Siepraw, 
odbył się ogólnopolski turniej Kick-
boxingu o tytuł Mistrza Małopolski. 
W zawodach tych wystartowało oko-
ło 90 zawodników z całego kraju. 

Rzeszowski klub sportowy reprezen-
tował m.in. Łukasz Rydzik startujący 
w kategorii senior do 89, który zajął 

II miejsce. 
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!                   MH

Dobra forma Łukasza i odpowiednie przygotowanie przekłada się na kolejne medale

Łukasz Rydzik brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski w kickboxingu

Już po raz kolejny, w niedzielny po-
ranek 13 maja br. wędkarze stanę-
li w szranki o Puchar Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne. Tradycyjnie za-
wody odbyły się nad zbiornikiem 

wodnym „Czyste” w Grodzisku Dol-
nym, a ich organizatorem wzorem 
ubiegłych lat, było Koło Wędkar-
skie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym.

W zawodach wystartowało 30 węd-
karzy. Połów odbywał się metodą 
dowolną na dwie wędki z wyłącze-
niem spinningu. Po czterogodzinnej 
rywalizacji wśród seniorów zwycię-
żyli:
• I miejsce – Zbigniew Szczęch – 

4380 pkt
• II miejsce – Edward Kubis -                   

3920 pkt
• III miejsce – Krzysztof Markoc-

ki – 2640 pkt
W kategorii junior zwyciężył Bartło-
miej Ner zdobywając 2520 punk-
tów.
Zawody zaszczycił swoją obecno-
ścią i zwycięzcom puchary wręczył 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne pan 
Jacek Chmura, po czym odbyło się 
wspólne pieczenie kiełbasy.

Andrzej Sigda

Wędkarze powalczyli o Puchar Wójta Gminy

Najlepsi otrzymali okazałe puchary
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Mówi się, że ruch to zdrowie. Warto 
się ruszać i dbać o swoją kondycję. 
Można robić to na wiele sposobów 
– pływając, jeżdżąc na rowerze, tań-
cząc czy biegając.  Bieganie do dys-
cyplina, która zyskuje coraz większą 
rzeszę zwolenników.  Coraz częściej 
można spotkać osoby, które upra-
wiają ten sport amatorsko. W Grodzi-
sku Dolnym także nie brakuje osób, 
które postanowiły zadbać o siebie, 
inwestując swój czas i energię w bie-
ganie. Spotkać ich można w niedaw-
no powstałej grupie biegowej, która 
nosi nazwę „Szalone Żółwie”.

Jak to wszystko się zaczęło? Od dwóch 
osób, które zaczęły wspólnie biegać i 
wspierać się w uprawianiu tego nie-
łatwego sportu. Po jakimś czasie do 

grupy biegających dołączały coraz to 
nowe osoby, które do tej pory na wła-
sną rękę uprawiały ten sport. Kiedy 
liczba wspólnie biegających osób po-
większyła się znacznie, założona zo-
stała grupa biegowa. Członkowie gru-
py nie tylko umawiają się na wspólne 
treningi, ale też przygotowują do zawo-
dów, w których regularnie biorą udział. 
Są to przeróżne biegi, na zróżnicowa-
ne dystanse. Od kilkukilometrowych 
biegów, aż po półmaratony i marato-
ny. Biegi lokalne jak i te organizowa-
ne dalej. Celem biorących udział w za-
wodach jest często poprawianie wła-
snych czasów oraz satysfakcja z prze-
biegnięcia coraz to dłuższych dystan-
sów.
Aktualnie członkowie grupy, która jest 
częścią Stowarzyszenia „W Naszych 
Stronach” zaangażowani są w przygo-
towanie Biegu Żółwia – IV Biegu Gro-
dziskiego o puchar Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne. Bieg ten zostanie reak-

tywowany po kilkuletniej przerwie. Od-
będzie się 7 lipca 2018r. nad Zale-
wem „Czyste”. Dystans do pokonania 
to 12 kilometrów. Wystartować może 
każdy, kto czuje się na siłach, by po-
konać dwunastokilometrowy dystans. 
Najmłodsi pasjonaci biegania także 
zostali uwzględnieni – biegi dla dzie-
ci na krótszych dystansach odbędą się 
przed biegiem głównym.
W dzisiejszym świecie bardzo ważnym 
jest, by potrafić odejść od monitora i 
zrobić coś dobrego dla swojego zdro-
wia. Grodziska Grupa Biegowa promu-
je zdrowy styl życia, podejmując pro-
mowanie stylu życia biegacza. Dla każ-
dego chętnego znajdzie się miejsce w 
szeregach grupy, która regularnie spo-
tyka się na wspólne biegi.
Szczegółowy plakat z programem bie-
gów na stronie 26.

Grodziska 
Grupa Biegowa

Pobiegnij 
razem z nami

Zakończyły się zajęcia z Projektu Cy-
frowa Akademia Seniora, który był 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i re-
alizowany przez e-Service sp. z o.o. z 
siedzibą w Rzeszowie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 dla osób powyżej 
50 roku życia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzi-
sku Dolnym udostępniła salę kompute-
rową na realizację tego projektu, gdyż 
chętnych do zdobycia kompetencji w 
zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych zgłosiło się 10 osób. 
Świetnie zintegrowana grodziska grupa 
doskonaliła swoje umiejętności od 15 
marca do 10 maja 3 razy w tygodniu po 
3 godziny. Trener Pan Paweł Łyszczarz 
realizował projekt w trzech podstawo-
wych punktach:
1. Podstawy komputera - właściwe użyt-
kowanie komputera, oprogramowanie; 

najważniejsze funkcje i aplikacje, uru-
chamianie ich, zarządzanie nimi i ich 
aktualizacje; zarządzanie plikami i fol-
derami, tworzenie skrótów, nowych fol-
derów; inne systemy operacyjne (np. Li-
nux, Macintosh itd.).
2. Kluczowe programy i aplikacje - arku-
sze kalkulacyjne uruchamianie podsta-

wowych aplikacji, identyfikacja i modyfi-
kacja, praca z dokumentami, współpra-
ca z innymi aplikacjami, tworzenie ar-
kuszy i zarządzanie nimi, wykresy i ob-
razki, tworzenie prezentacji, zarządza-
nie danymi, sposoby zarządzania i edy-
cji prezentacji.
3. Internet i praca on – line - korzysta-
nie z przeglądarki internetowej, z pocz-
ty elektronicznej, z komunikatorów in-
ternetowych, fora internetowe, ban-
kowość elektroniczna, zakupy i sprze-
daż w Internecie, Encyklopedie i tłuma-
cze internetowi, mapy internetowe i in-
ternetowe portale pogody, portale spo-
łecznościowe. 
Dla uczestników udział w projekcie to 
była nie tylko nauka, ale też oderwa-
nie się od codziennych obowiązków, 
wymiana doświadczeń i ciekawe spę-
dzenie czasu z ludźmi. Zapewne zdoby-
ta przez nich aktualna wiedza zostanie 
wykorzystana dla osobistych potrzeb, 
być może dla niektórych możliwość re-
alizacji na rynku pracy.        KZ

Certyfikaty komputerowe zdobyte!

Z wielką satysfakcją odbierano certyfikaty
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W dniu 5 maja 2018r. ogłoszony zo-
stał przetarg na dostawę i montaż ko-
lektorów słonecznych, instalacji foto-
woltaicznych, kotłów na biomasę oraz 
pomp ciepła na terenie Gminy Grodzi-
sko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach 
projektu „Montaż i instalacja odna-
wialnych źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych na terenie gmin Grodzi-
sko Dolne i Miasto Leżajsk”. Termin 
otwarcia ofert zaplanowany został na 
15 czerwca br. 

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem za-
kłada się, iż montaż poszczególnych in-
stalacji nastąpi w następujących termi-
nach:
• kolektory słoneczne do końca lip-

ca 2019r., w tym co najmniej 20% 
wielkości zmówienia do końca 
grudnia 2018r.

• instalacje fotowoltaiczne do koń-

ca lipca 2019r., w tym co najmniej 
20% wielkości zmówienia do koń-
ca grudnia 2018r.

• kotły na biomasę do końca paź-
dziernika 2018r.

• pompy ciepła w terminie do koń-
ca lipca 2019r., w tym pompy dwu-
funkcyjne tj. do CWU i CO do końca 
października 2018r.

Montaż instalacji w gospodarstwie bę-
dzie możliwy po podpisaniu umowy po-
między gminą, a mieszkańcem oraz 
wniesieniem wkładu własnego propor-
cjonalnego do wartości poszczególnych 
instalacji. Z każdym kto złożył wniosek, 
gmina skontaktuje się indywidualnie. 
W związku z tym prosi się mieszkańców 
gminy o gromadzenie środków finanso-
wych niezbędnych do pokrycia wkładu 
własnego, gdyż nie przewiduje się roz-
kładania płatności na raty.

RP

Informacja o projekcie oZe
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Komisja Europejska opublikowała 
14 maja, rozporządzenie upoważ-
niające państwa członkowskie UE 
do przedłużenia w 2018 r. terminu 
składania wniosków o przyznanie 
płatności do 15 czerwca br.

Przedłużony termin składania wnio-
sków dotyczy zarówno płatności bez-
pośrednich jak i płatności obszaro-
wych w ramach PROW 2014-2020 
oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności 
rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW, zalesieniowych 
oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą rów-
nież mogli dokonywać zmian we wnio-
sku bez narażania się na sankcje. Do 
15 maja rolnicy złożyli 724,54 tys. 
wniosków przez internet. Najwięcej 
jest ich w województwach mazowiec-
kim, lubelskim, łódzkim, wielkopol-
skim, małopolskim i podkarpackim. 
ARiMR zachęca by nie zwlekać ze zło-
żeniem wniosków.

termin składania 
wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich 
wydłużony do 15 czerwca

Projekt pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie 
gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. 

 

Dnia 26 kwietnia 2018r., już po raz 
trzeci, w ramach terapii ruchowej i 
treningu spędzania czasu wolnego, 
uczestnicy ŚDS wzięli udział w III Wo-
jewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepeł-
nosprawnych w Sanoku. Honorowy 
patronat nad Olimpiadą objęli Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej oraz Bur-
mistrz Miasta Sanok.

Podopieczni ośrodka wystartowali             
w siedmiu konkurencjach: rzut worecz-
kiem do celu, skoki na piłkach fitball, 
podnoszenie ciężarów, rzut do kosza, 
slalom między pachołkami i strzał do 
bramki- unihokej, rzut lotką do celu i 

przeciąganie liny. Olimpiadę rozegrano 
na ogromnej arenie w Sanoku i wzięło 
w niej udział aż 97 Ośrodków. Oprócz 
Środowiskowych Domów Samopomo-
cy udział wzięły także Domy Pomocy 
Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wycho-

wawcze oraz Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych z terenu województwa 
podkarpackiego. Na koniec imprezy od-
było się uroczyste wręczenie medali i 
dyplomów oraz zakończenie Olimpiady. 

Leszek Duda

na 
olimpiadzie

Z uśmiechem na twarzy nasi zawodnicy przystępowali do każdej próby
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W niedzielę 20 maja 2018 roku w 
Kańczudze odbył się Regionalny Prze-
gląd Kapel Ludowych i Zespołów 
Śpiewaczych. 

Jury wyłoniło zwycięzców w katego-
riach: najlepsza kapela, zespół śpiewa-
czy i soliści, którzy będą reprezentować 
region na Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą oraz w Festiwa-
lu Folkloru Polskiego w Bukowinie Ta-
trzańskiej. Komisja po wysłuchaniu 32 
prezentacji stwierdziła bardzo wysoki, 
wyrównany poziom tegorocznego prze-
glądu regionalnego. 
Na konkursie nie zabrakło także re-
prezentantów naszej gminy. Wszyscy 

uczestnicy wrócili z nagrodami. W ka-
tegorii „Kapele ludowe” nasza Kapela 
„Grodziszczoki” otrzymała II Nagrodę.
Natomiast grodziscy cymbaliści zdo-
minowali przegląd. W kategorii „Soli-
ści – instrumentaliści”, Michał Rydzik 
zdobył I Nagrodę i otrzymał nominację 
do udziału w Festiwalu w Kazimierzu, 
a jego siostra Agnieszka zdobyła II Na-

grodę. W kategorii „Duży - Mały” Anna 
Rydzik z Mistrzem Michałem zdobyła I 
Nagrodę i nominację do udziału w Fe-
stiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej, na-
tomiast Aleksandra Rydzik w tej kate-
gorii otrzymała II Nagrodę. Cymbalista 
Piotr Markocki wraz z Kapelą Ludową z 
Gniewczyny zdobył I Nagrodę. 

OK 

na przeglądzie 
w kańczudze

W dniu 7 maja 2018 roku, w Ośrod-
ku Kultury w Grodzisku Dolnym odby-
ło się spotkanie z poezją Zbigniewa 
Herberta. Wydarzenie to zbiegło się 
w czasie z obchodami Roku Zbignie-
wa Herberta. 

Herbert to jeden z najważniejszych 
polskich poetów współczesnych, zwa-
ny też Panem Cogito i Poetą Moral-

nego Niepokoju. W literackim świecie 
znany jest również jako dramaturg i 
eseista o bogatym dorobku twórczym, 
który jednak nigdy nie doczekał się li-
terackiego Nobla.
W poniedziałkowe popołudnie 7 maja 
można było się przenieść duchowo 
w wyimaginowany świat twórcy m.in. 
„Pana Cogito” i „Pana od przyrody”. 
Uczniowie klas VI – VII szkoły podsta-

wowej oraz II – III gimnazjum wspania-
le poradzili sobie z trudną sztuką recy-
tacji i zaimponowali jury nader dojrza-
łą interpretacją utworów tego poety. 
Nagrodę Główną, czyli Laur Wójta 
Gminy, otrzymała jednogłośnie Moni-
ka Czerwonka z klasy II Gimnazjum w 
Grodzisku Dolnym, która zaprezento-
wała się w wierszu „Przesłanie Pana 
Cogito”.         OK

obchody Roku Herbertowskiego

Wszystkim muzykom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
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W kwietniu 2018r., dziesięcioro zde-
terminowanych uczniów Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym wyruszyło na zawody ECER 
(European Conference on Educational 
Robotics) Botball 2018. Wyjazd i przy-
gotowania do turnieju odbywały się w 
związku z projektem „Regionalne Cen-
trum Robotyki Edukacyjnej” współfi-
nansowanym przez Unię Europejską w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020.

Na początek może kilka słów o samym 
turnieju. Europejska Konferencja Ro-
botów Edukacyjnych (ECER) jest konfe-
rencją naukową dla uczniów. Uczestnicy 
dzielą się wzajemnie swoimi odkryciami, 
prowadzą naukowe rozmowy w języku 
angielskim o swoich robotach, projek-
tach i doświadczeniach oraz biorą udział 
w ekscytujących konkursach robotów.
Całe zawody dzielą się na 4 różne kon-
kursy. Botball jest głównym z nich. Jed-
nym z wymagań tego konkursu jest zbu-
dowanie robotów z określonych części. 
Przed odbyciem się zawodów drużyna 
ma za zadanie przygotować dokumen-
tację dotyczącą programu i konstrukcji 
robota, postępów oraz wprowadzonych 
zmian. Natomiast podczas nich maksy-
malnie dwie osoby przedstawiają cało-
kształt pracy przed sędziami.
Botball dzieli się na dwie konkurencje:
• Seeding Rounds - to konkurencja, 

w której drużyna ma do dyspozy-
cji całą planszę, składa się ona z 
trzech przejazdów, z których punk-
tacja liczona jest ze średniej dwóch 
najlepszych wyników, 

• Double Elimination- w tej konkuren-
cji spotykają się dwie drużyny po 
przeciwległych stronach stołu, ry-
walizując o zdobycie jak największej 
liczby punktów, drużyna, która zdo-
będzie więcej punktów wygrywa.

PRIA Open, to konkurs podobny do Bot-
ball’a, różniący się jedynie brakiem ogra-
niczenia części, z których można zbudo-

wać robota oraz nie wymaga on sporzą-
dzania dokumentacji.
PRIA Aerial, tutaj zawodnicy mają za za-
danie zaprogramować robota latające-
go. W tym roku zadaniem robota było 
wylądowanie na czterech platformach, z 
których trzy z nich są ruchome. Roboty 
muszą być całkowicie autonomiczne, co 
sprawia wiele trudności.
PRIA Underwater, jest to nowy konkurs, 
który polega na zbudowaniu i zaprogra-
mowaniu robota poruszającego się i wy-
konującego zadania w specjalnie prze-
znaczonym do tego zbiorniku wodnym.
Przygoda uczniów kl. VI-VII szkoły pod-
stawowej i kl. II gimnazjum rozpoczęła 
się od wyjazdu spod Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji. Pierwszym punk-
tem programu było lotnisko w Krakowie, 
a potem już lot do Frankfurtu, a następ-
nie na Maltę. Młodzi programiści nie mo-
gli się doczekać zawodów, pięknych wi-
doków oraz twórczej zabawy z klockami 
Lego. Najpierw na drużyny czekały elimi-
nacje, które otwierały furtkę do finałów. 
Turniejowi towarzyszyła ekscytacja, ale 
również stres. Każda grupa chciała się 
najlepiej zaprezentować i udało się to. W 
turnieju wzięli udział:
• GG AERIAL- Agnieszka Pytel, Marty-

na Czerwonka

• GG OPEN1- Paweł Danak, Filip        
Sarzyński, Karol Pytel

• GG OPEN2- Martyna Szklanny,      
Łukasz Rydzik, Dominik Rydzik,          
Hubert Heleniak, Jakub Fila 

Opiekę nad drużynami sprawowali pan 
Dominik Czyrny i pan Stanisław Rydzik.
Każda z drużyn odniosła sukces i przy-
wiozła ze sobą nie tylko moc wspo-
mnień i doświadczeń, ale także nagrody 
i satysfakcję z zajętych wysokich lokat.                                                                                   
Drużyna GG Aerial zdobyła 3 miejsce 
w klasyfikacji generalnej oraz nagrodę 
„SPIRIT OF AERIAL” jako jedna z najsym-
patyczniejszych i pomocnych drużyn w 
konkursie ECER. Drużyna GG OPEN1 za-
jęła 6 miejsce w klasyfikacji generalnej, 
ale po połączeniu z losowo wybraną au-
striacką drużyną „NOTHING TO HERE” 
zajęli 2 miejsce w konkursie ECER. Dru-
żyna GG OPEN2 zajęła z kolei 3 miej-
sce  w klasyfikacji generalnej konkursu 
ECER.
Tydzień spędzony na Malcie to nowe 
wiadomości i umiejętności, nabyte do-
świadczenie, znajomości z młodymi 
ludźmi z całego świata, a na pewno po-
byt, który nie pozostanie bez śladu w 
świadomości młodych programistów.

Martyna Czerwonka

Młodzi programiści z Grodziska Górnego 
zdobywają europę

Drużyny przywiozły ze sobą nagrody ale i satysfakcję z zajętych wysokich lokat
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19 kwietnia 2018 roku przypadła 
75. rocznica wybuchu powstania w 
getcie warszawskim - największe-
go zbrojnego zrywu Żydów podczas 
II wojny światowej, a zarazem pierw-
szego powstania miejskiego w oku-
powanej Europie. Tego dnia Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN zorga-
nizowało już po raz szósty akcję spo-
łeczno-edukacyjną Żonkile. Do gro-
na Ambasadorów akcji dołączyli w 
tym roku dzieci i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Laszczynach.

Dlaczego żonkile? Jednym z oca-
lałych z getta był Marek Edelman, 
ostatni dowódca Żydowskiej Organi-
zacji Bojowej. 19 kwietnia, w roczni-
cę powstania, składał bukiet żółtych 
kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów 
Getta na Muranowie. Żonkil stał się 
symbolem szacunku i pamięci o po-
wstaniu. Organizowana od 2013 roku 
przez Muzeum POLIN akcja ma na 
celu rozpowszechnianie tego symbo-
lu oraz szerzenie wiedzy na temat sa-
mego powstania.
W tym dniu, uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w lekcji poświęconej 
obchodom 75. rocznicy wybuchu po-
wstania, obejrzeli film pt. „Nie było 
żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943”, następnie wy-
konali żonkile, które wręczyli młod-
szym koleżankom, kolegom, nauczy-
cielom, rodzicom i innym pracowni-
kom szkoły.
Poprzez udział w tej akcji chcemy 
przybliżyć młodym pokoleniom pro-
blematykę Holokaustu oraz skutków 
dyskryminacji i stereotypów.

W. Wróbel

Łączy nas pamięć

Uświadomienie dzieciom wpływu 
środków uzależniających na życie 
człowieka, nabywanie umiejętno-
ści umożliwiających unikanie zagro-
żeń płynących z używania środków 
psychoaktywnych, zagospodarowa-
nie czasu wolnego – to niektóre z ce-
lów jakie przyświecały programowi 
„Wiem, kiedy powiedzieć – NIE” re-
alizowanemu w Szkole Podstawowej 
w Laszczynach dzięki środkom pozy-
skanym z gminnego programu pro-
filaktyki i przeciwdziałania alkoholi-
zmowi.

W ramach tego programu uczniowie 
szkoły podstawowej zostali objęci do-
datkowymi zajęciami pozalekcyjnymi:
• warsztatowymi „Zawsze razem” 

przy współpracy z Sanepidem w 
Leżajsku, ze szczególnym naci-
skiem na uzależnienia od alkoho-
lu, narkotyków, nikotyny, Internetu 

i innych używek oraz profilaktykę,
• warsztatowymi „Cukierki” (uzależ-

nienia od narkotyków i dopalaczy),
• interaktywnymi „Mobilne Planeta-

rium”

• laboratoryjnymi „Fizyka wszędzie 
styka”

Mamy nadzieję, że po tych zajęciach 
nasi uczniowie będą wiedzieć, kiedy 
powiedzieć – NIE.

W. Wróbel

Wiem kiedy powiedzieć - nIe

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana 
ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej

Program profilaktyki zawierał wielostronne oddziaływanie na uczniów
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Uczestnicy programu „Ferie z eko-
nomią”, uczniowie Zespołu Szkół z 
Grodziska Dolnego zostali laureata-
mi konkursu na model biznesowy 
przedsięwzięcia w lokalnej społecz-
ności. Ich pomysł na biznes to firma 
cateringowa „SZYBKO, ZDROWO, 
SMACZNIE”.

Nagrodą jest dwudniowy wyjazd do 
Warszawy, w ramach którego ucznio-
wie odwiedzą Centrum Pieniądza Na-
rodowego Banku Polskiego oraz we-
zmą udział w warsztatach ekonomicz-
nych zorganizowanych na terenie jed-
nej z warszawskich uczelni. 
Warsztaty poprowadzą pracownicy na-

ukowi i studenci warszawskich uczel-
ni przygotowani przez koordynatora 
merytorycznego projektu. Fakultatyw-
nie uczniowie odwiedzą inne instytu-

cje związane z rynkiem finansowym i 
otoczeniem gospodarczym przedsię-
biorstw. 

W. Dec

Pomysł na biznes 
nagrodzony

Nagranie video oraz prezentacja nagrodzonego projektu do obejrzenia na stronie szkoły  

„Wy jesteście nadzieją Kocioła i 
świata – wy jesteście moją nadzie-
ją” (…) To słowa Papieża Jana Paw-
ła II, jakie wypowiedział do młodzie-
ży zgromadzonej na Placu św. Piotra 
u progu swego pontyfikatu. Ukazu-
ją one wielkość młodego człowieka 
w oczach Papieża, a zarazem wielką 
troskę o ich rozwój. 

Przez cały pontyfikat Papież spotykał 
się z młodzieżą, chciał być z nimi, by 
ukazywać właściwą drogę, by uświa-
damiać im, jak ważni są w Kościele i 
że to od nich zależy jego  przyszłość. 
Słowa, jakie kierował do młodego po-
kolenia Papież, były wielką troską o 
ich rozwój, by dojrzewając, nie zbłą-
dzili z drogi wiodącej do Boga. Dlate-
go też ważne jest w naszym czasie, by 
na nowo sięgać do słów, jakie kiero-
wał do nas, szczególnie do swoich ro-
daków w czasie pielgrzymek do Ojczy-
zny. Idea ta przyświecała społeczności 
szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym jako organi-
zatorom konkursu „Z Janem Pawłem II 
w Trzecie Tysiąclecie”, gdzie młodzież 

mogła pogłębiać treść przemówień, 
homilii, jakie wygłosił Jan Paweł II w 
czasie pielgrzymki do Ojczyzny. 
W dniu 9 maja 2018 r. obył się finał 
konkursu, w którym brało udział 24 
uczniów ze szkół  powiatu leżajskie-
go. Po zmaganiach wyłoniona zosta-
ła trójka laureatów, którzy zdobyli naj-
większą ilość punktów. Wyniki przed-
stawiają się następująco:

• I miejsce: Dominika Ćwiek – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Leżajsku

• II miejsce: Justyna Jonik – Zespół 
Szkół w Giedlarowej

• III miejsce: Urszula Olechowska - 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku

Wyróżnienia: Szymon Balicki – Zespół 
Szkół w Dębnie, Monika Kara -  Zespół 
Szkół im. Eugeniusza Kujana. w Wie-
rzawicach, Weronika Krzywonos – Ze-
spół Szkół w Giedlarowej, Zuzanna 
Majkut – Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa im. bł. Edmunda Bojanowskie-
go w Dębnie, Dominik Rydzik – Ze-
spół Szkół im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym, Dominika Skwara 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku. 
W tym miejscu należy docenić dy-
rekcję i grono pedagogiczne Zespo-
łu Szkół im Jana Pawła II za pomysł i 
przeprowadzenie konkursu, który przy-
bliża postać i nauczanie wielkiego Ro-
daka, jakim był Święty Jan Paweł II. 
Trzeba zaznaczyć, że pogłębianie tre-
ści przemówień przez młode pokole-
nie na pewno przyczyni się do jego roz-
woju duchowego i społecznego. 

ks. Marcin Klin

„Z Janem Pawłem II w trzecie tysiąclecie” 

W konkursie wystartowało 24 uczestników
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W marcu 2017r. w związku z projek-
tem „Regionalne Centrum Roboty-
ki Edukacyjnej” współfinansowanym 
przez Unię Europejską w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 w Zespole Szkół 
w Grodzisku Dolnym zostały zakupio-
ne klocki Lego VeDo i zorganizowano 
zajęcia z robotyki dla klas I-III szkoły 
podstawowej. 

Zajęcia z robotyki, które rozpoczęli 
uczniowie z klas 1-3, wydawały się na 
początku abstrakcyjne. Słowa takie jak: 
kodowanie, programowanie, roboty-
ka większości niewiele mówiły. Często 
jednak to, co niepoznane, wydaje się 
trudne. Innego jednak wymiaru nabie-
ra, kiedy w danym temacie zaczynamy 
się poruszać, nad czymś pracować, coś 
poznawać. Podobnie było i z zajęciami 
z robotyki dla klas młodszych. Niezna-
ne pojęcia nabierały konkretnego wy-
miaru. Uczniowie zrozumieli, czym jest 
kodowanie, ściśle połączone w póź-
niejszym etapie z pisaniem progra-
mów komputerowych, rozwijali logiczne 
i analityczne myślenie podczas wyszu-
kiwanie błędów i korygowania ich. Na 
tym pierwszym etapie dzieci uczyły się, 
korzystając z platformy www.code.org. 
Po wprowadzającym „wstępie”, chłopcy 
i dziewczynki rozpoczęli pracę na kon-

kretnym materiale. Zostały im przeka-
zane zestawy klocków Lego WeDo po-
zwalające budować urządzenia i pojaz-
dy. Kiedy spod rąk uczniów zaczęły wy-
chodzić konkretne modele, które moż-
na było uruchomić i wprawić w ruch 
dzięki odpowiedniemu zaprogramowa-
niu, to zajęcia z robotyki stały się jesz-
cze atrakcyjniejsze. Wiele terminów i 
pojęć z tego zakresu stało się dla dzieci 
zrozumiałymi, a także była to motywa-
cja, aby się w temat zagłębiać, śledzić 
i analizować etapy budowy i programo-
wania kolejnych robotów. 
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli-
ły na uczestnictwo 23.11.2017r. w wo-
jewódzkiej konferencji „Programowa-
nie z robotyką w szkole – przykłady do-
brej praktyki” w Leżajsku, gdzie wybra-
ni uczniowie prezentowali zbudowane i 
zaprogramowane modele robotów. Ko-
lejną okazją do podzielenia się wiedzą 
i umiejętnościami z uczniami i nauczy-
cielami innych szkól było przeprowa-
dzenie w dniu 18 maja 2018r. w MCK 
w Leżajsku warsztatów „Robotyka w 
edukacji wczesnoszkolnej” zorganizo-
wanych w ramach Konferencji Robotyki 
Edukacyjnej/Wojewódzkiego Konkur-
su GG Robot 2018. Uczestnicy warsz-
tatów pod okiem nauczycieli i z pomo-
cą uczniów klas 1-3 ze szkoły w Grodzi-
sku Dolnym, mieli okazję zbudować, za-
programować, a następnie uruchomić 
wybrane modele robotów, wykorzystu-

jąc zestawy klocków Lego WeDo. Przy-
byli goście przekonali się, że zajęcia z 
robotyki na tym etapie dostarczają wie-
le frajdy, a jednocześnie uczą i kształ-
cą, że jest to nauka przez zabawę. 
Podczas, gdy część uczniów była zaan-
gażowana w warsztaty, w tym samym 
czasie w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym nr 2 w Leżajsku trzyosobowy ze-
spół w składzie: Zofia Kulpa, Wojciech 
Wnęk, Karol Stopyra rywalizował w kon-
kursie budowy i programowania robo-
tów w odpowiedniej dla siebie katego-
rii wiekowej klas 1-3. Zadaniem startu-
jący drużyn było zbudowanie i zaprogra-
mowanie robota do czterech konkret-
nych zadań. Pojedynek podzielony był 
na dwa dni. Pierwszego dnia robot miał 
zmierzyć się z połową przewidzianych 
zadań, drugiego czekały na niego dwa 
kolejne. Za wykonane zadania sędzio-
wie turnieju przydzielali odpowiednią 
ilość punktów. Nasza wspaniała trój-
ka, która startowała pod nazwą Awa-
r4ia Junior, zdobyła ich taką ilość, która 
pozwoliła im uplasować się na drugim 
miejscu w swojej kategorii wiekowej GG 
Robot Smyk.
Odniesione sukcesy, możliwość dzie-
lenia się swoją wiedzą podczas warsz-
tatów, a także same zajęcia z robotyki, 
gdzie uczniowie uczą się budować i pro-
gramować roboty, to bardzo kształcą-
ce i rozwijające doświadczenia będące 
udziałem wszystkich uczniów z klas 1-3 
naszej szkoły, a także nas nauczycieli, 
którzy mają okazję z nimi pracować. 

Elżbieta Matula
Agnieszka Witwer

od podstawówki uczą się 
kodowania i programowania

Uczniowie z klocków Lego budują prawdziwe roboty, a następnie programują ich poruszanie 
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Mimo, że w ciągu poprzedniego i obec-
nego wieku nastąpił olbrzymi rozwój 
cywilizacyjny i społeczny, nieporówny-
walny z realiami wcześniejszych stule-
ci, hańbą dla ludzkości pozostaje wy-
zyskiwanie najbiedniejszych i najsłab-
szych jej członków. Nadal, tak jak daw-
niej, dla wielu najmłodszych obywate-
li dzieciństwo wciąż oznacza wczesny 
wiek niemający nic wspólnego z bez-
troską zabawą w odkrywanie świata, 
za to aż nazbyt z cierpieniem i przymu-
sowym spełnianiem oczekiwań ponad 
możliwości ledwo co wyklutych, nieod-
pornych i delikatnych organizmów. Nie 
wszystkie dzieci będą mieć to szczę-
ście, aby mile wspominać swoje naj-
młodsze lata. Im dzieciństwo nie skoja-
rzy się z miłością, wsparciem i poczu-
ciem bezpieczeństwa. Większości nie 
będzie dane zaznać godnego życia w 
starszym wieku, bo ucieczka z nędzy 
rzadko się udaje, a dla niektórych czas 
skończy się zbyt wcześnie klęską w wal-
ce o przetrwanie. 
W świecie przednowożytnym powszech-
nie uważano, że należy mieć dużo dzie-
ci, aby chociaż kilkoro z nich przeżyło. 
Od momentu poczęcia życie było naje-
żone niebezpieczeństwami, a pomyśl-

ne przyjście na świat prawdziwą loterią, 
po której już czyhały kolejne przeszko-
dy w postaci chorób i nieszczęśliwych 
wypadków, wskutek czego jedna trze-
cia dzieci umierała w pierwszym roku 
życia, a połowa nie dożywała piątych 
urodzin. Śmierć dziecka była w średnio-
wieczu zjawiskiem tak powszechnym, 
że zaledwie co trzecie osiągało wiek 
szesnastu lat. Jeszcze w XIX stuleciu w 
Warszawie umieralność dzieci do piąte-
go roku życia wynosiła prawie 50%. W 
Europie połowy XIX i początku XX wieku 
około 10 tys. dzieci rocznie umierało na 
koklusz, a jeszcze więcej na odrę. 
Te, których nie zabrały choroby, od pra-
dawnych czasów wykonywały najróż-
niejsze prace. W średniowieczu dzieci 
kończące siedem lat, zarówno z bied-
nych, jak i bogatych rodzin, były wysy-
łane z domu na służbę – dzieci miesz-
czan terminowały u rzemieślników, 
mali potomkowie klas wyższych słu-
żyli jako paziowie na dworach, a syno-
wie możnych rodów usługiwali w czasie 
uczt. Od późnego średniowiecza, wraz 
z upowszechnianiem się rzemiosł tek-
stylnych, małe stworzenia ledwo umie-
jące chodzić zajmowały się gręplowa-
niem wełny. Na wsiach z kolei praco-

wały w gospodarstwie i na roli. Podej-
ście współcześnie żyjących do najmłod-
szych nie było zatem zbyt uczuciowe, 
miało być po prostu praktyczne i prze-
widujące. 
W czasach rewolucji przemysłowej roz-
poczętej w drugiej połowie XVIII wieku 
dzieci biedne zaprzęgano do niewolni-
czej pracy, a ich harówka obniżała bez-
względnym kapitalistom koszty produk-
cji. Masowo zatrudniano je we włókien-
nictwie, gdzie zbierały na bieżąco ka-
wałki bawełny, które spadały spod ma-
szyny. Najmłodsze, liczące 5–9 lat, zaj-
mowały się sprzątaniem i czyszcze-
niem urządzeń, nieco starsze pilnowa-
ły wrzecion i wiązały zerwane nici. W 
połowie XIX wieku w większości fabryk 
pracowało się po 12-14 godzin dzien-
nie przez 6 dni w tygodniu i często dzie-
ci były tak wyczerpane, że nie starczało 
im sił na spożycie posiłku w czasie jedy-
nej w ciągu dnia przerwy, więc zasypia-
ły z jedzeniem w ustach. Te, które bez-
wiednie kładły się z przemęczenia za-
nurzano w beczce z zimną wodą, aby 
doprowadzić do przytomności. Śmier-
telne wypadki i okaleczenia przy nieza-
bezpieczonych maszynach były na po-
rządku dziennym, a ofiary nienadające 
się do pracy z powodu obrażeń wyrzu-
cano z fabryki. Przedsiębiorcom opła-
cało się zatrudniać nieletnich, bo łatwo 
było ich zdyscyplinować - nie próbowa-
li walczyć o swoje prawa, a wiele prac z 
powodu swej zwinności i małej postu-
ry wykonywali lepiej niż dorośli, za sym-
boliczne wynagrodzenie 15-20% zwy-

Mali niewolnicy

Nawet wielkość trzonka w łopacie była dostosowana do wzrostu chłopców
Współczesne dzieci zmuszane do 
niewolniczej pracy 
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kłej pensji.
W Wielkiej Brytanii w niektórych zakła-
dach przemysłowych XIX wieku dzieci 
stanowiły nawet 70% siły roboczej. Czę-
sto obowiązek werbowania nieletnich 
do pracy w fabrykach spadał na zatrud-
nionych robotników. Powszechnym spo-
sobem obniżania kosztów w zakładach 
było przejmowanie przez fabrykantów 
dzieci z sierocińców i wyzyskiwanie ich 
za byle jaki dach nad głową, marne po-
siłki, bez żadnego wynagrodzenia.  Pe-
wien właściciel przędzalni wełny  z koń-
ca XVIII wieku skarżył się na koszty ży-
wienia podopiecznych wziętych z przy-
tułku, a nie martwił go  fakt, że 22 spo-
śród 74 dzieci zmarło w czasie, gdy je 
zatrudniał. 
Rodziny żyjące w nędzy nie miały obiek-
cji przed posyłaniem swych pociech do 
fabryk, ale też niekiedy było to koniecz-
ne do przetrwania. Oschłość, surowość 
rodziców, niedbałość o potrzeby dzie-
ci, a także przemoc fizyczna i psychicz-
na powszechnie występowały w środo-
wiskach robotniczych i chłopskich, tak-
że w Polsce XIX wieku i w okresie mię-
dzywojennym. Dzieci często były zdane 
same na siebie i od najmłodszych lat 
zmuszone chwytać się wszelkich spo-
sobów, aby przeżyć. W XIX-wiecznej An-
glii wielu chłopców od pięciu lat wzwyż 
łączyło się w tak zwane gangi rolne, któ-
re błąkały się po kraju w poszukiwaniu 
dorywczej pracy na farmach.
Zdarzało się, że najmłodszych zaprzę-
gano do najcięższych i najgorszych ro-
bót. Sześcioletnich górników obojga 
płci wykorzystywano w kopalniach w 
miejscach za ciasnych dla dorosłych. Z 
powodu gorąca i oszczędności na ubra-
niu dzieci pracowały nago (podobnie 
jak mężczyźni). Większość czasu spę-
dzanego w ciemnościach powodowała 
niedobór witaminy D wywołując krzywi-
cę, a ciężkie warunki, przepracowanie 
i niedożywienie mocno odbijały swoje 
piętno na zdrowiu. Jeszcze gorsza była 
praca kominiarczyków - chłopców nie-
kiedy nawet trzyletnich, którzy czyścili 
kominy przedzierając się przez wąskie 
i kręte przewody. Wśród ich nadzorców 
popularny był nikczemny sposób moty-
wowania malców do pracy – w komin-

ku spalano trochę słomy, aby dymem 
i gorącem przyśpieszyć wykonanie za-
dania. Kilka lat w zawodzie kominia-
rza skutkowało zniszczonym zdrowiem, 
skrzywieniem kręgosłupa i częstym ra-
kiem moszny. Dorośli wiedzieli, że taka 
praca drastycznie skraca życie.
Jeszcze w XIX wieku dzieci nie miały 
żadnej ochrony prawnej. W Anglii prawo 
nie zabraniało nawet kradzieży dziecka 
- w przypadku porwania sprawca mógł 
odpowiadać przed sądem jedynie za 
przywłaszczenie ubrania, które dziecko 
miało na sobie. 
Wygląda na to, że czułość i serdecz-
ność w kontaktach z najmłodszymi wy-
nalazł dopiero wiek XX. W czasach wik-
toriańskich dziecko starsze niż nie-
mowlę nie mogło liczyć na żaden fi-
zyczny kontakt z rodzicem poza oka-
zjonalnym uściskiem dłoni. Wymaga-
no, aby dzieci umiały hamować emocje 
i były bezwzględnie posłuszne, a żeby 
to osiągnąć nieustannie je dyscypli-
nowano, karano i karmiono strachem 
przed śmiercią mającą grozić za wszel-
kie uchybienia zarówno sprawcom, jak 
ich rodzinom. Dla „kształtowania cha-
rakteru”, dzieci pozbawiano wszelkich 
uciech i skazywano na niepotrzebne 
uciążliwości. W angielskich szkołach 
z internatem panował niewyobrażal-
ny reżim - uczniów poddawano lodo-
watym kąpielom, chłostano, serwowa-
no wyłącznie nieapetyczne jedzenie, a 
niekiedy nawet głodzono – wychowan-
kowie jednej ze szkół, żeby zaspoko-

ić głód, wykopywali w ogrodzie cebul-
ki kwiatów i jedli opieczone nad świe-
cą. Wszelkie odstępstwa od surowych 
norm bezwzględnie, wręcz sadystycz-
nie karano; np. za obgryzanie paznokci 
zanurzano palce w kwasie siarkowym. 
Sale sypialne w internatach przypomi-
nały więzienne, uczniowie spali w lodo-
watych pomieszczeniach na pryczach z 
drewnianych łat bez materaca, mając 
za pościel dwa szorstkie koce.
W XXI wieku niewolnictwo i wyzysk dzie-
ci wciąż mają się zaskakująco dobrze, a 
pracujących nieletnich, z powodu wzro-
stu liczby ludności, jest nawet więcej 
niż w czasach rewolucji przemysłowej. 
Niewolniczą pracę na całym świecie wy-
konuje około 150 mln dzieci. W krajach 
Trzeciego Świata ponad milion pracuje 
w nieludzkich warunkach, przeważnie 
w kopalniach, w tym tysiące sześciolat-
ków, które często niedożywione haru-
ją po piętnaście godzin na dobę. Około 
11 milionów dziewczynek jest zmusza-
nych do służby w gospodarstwach do-
mowych. Blisko dwa miliony najmłod-
szych obywateli wykorzystywanych jest 
w przemyśle pornograficznym i prosty-
tucji. Nawet w bogatych krajach Europy 
Zachodniej prosperuje podziemny han-
del dziećmi sprowadzanymi z państw 
rozwijających się, jako towar w seks-
biznesie i tania siła robocza. W Kolum-
bii 30% dzieci przymusowo rekrutuje 
się do partyzantki i różnych grup para-
militarnych – w prymitywnych obozach 
uczy się je zabijania, a przy okazji wy-
korzystuje seksualnie. Najwięcej nie-
letnich pracuje w Indiach, najczęściej 
w fabrykach dywanów i przy wyrobie bi-
żuterii, a także przeróżnych dorywczych 
zajęciach, od sprzedawcy po pucybuta.
Większość z nich pewnie nie ma poję-
cia, że reszta świata obchodzi Dzień 
Dziecka, a te, które wiedzą, mogą to 
uznać wyłącznie za szyderstwo. 
Na fotografiach przedstawiających pra-
cujące dzieci, zarówno te sprzed stu lat 
i te dzisiejsze, oprócz rzucającej się w 
oczy nędzy, poraża powtarzający się 
wyraz ich twarzy, na których widać tyl-
ko smutek i rezygnację.

Małgorzata Majka

Dzieci wykorzystywano do najcięższych prac
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Światowy Dzień bez 
tytoniu - 31 maja

Tegoroczne obchody mają koncentrować 
się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-
naczyniowe ludzi na całym świecie. Celem 
kampanii jest:
•podkreślenie powiązania między 
stosowaniem wyrobów tytoniowych, 
a chorobami serca i innymi chorobami 
sercowo-naczyniowymi.
•zwiększenie świadomości wśród ogółu 
społeczeństwa na temat wpływu palenia 
tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu 
na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
•zapewnienie społeczeństwu, rządom i 
innym osobom możliwości zaangażowania 
się w promowanie zdrowia serca poprzez 
ochronę ludzi przed używaniem wyrobów 
tytoniowych.
Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem 
ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej 
serca, udaru mózgu i chorób naczyń 
obwodowych. Pomimo niszczących szkód 
powodowanych przez tytoń dla zdrowia serca 
i dostępności rozwiązań ograniczających 
śmierć i choroby związane z paleniem tytoniu, 
wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że 
tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób 
sercowo-naczyniowych jest niewielka.

- AKTUALNOŚCI - 

SPRZEDAM

działki położone w Grodzisku Gór-
nym o powierzchni 

17,83 ara i 30,14 ara, 
z możliwością zabudowy. 

Media na działce, 
dojazd z drogi powiatowej.

Tel. 600 566 678

 CeNA dO NeGOCjACjI

SPRZEDAM

20 arów działki budowlanej 
wraz z polem ornym 57 arów 

w miejscowości 
Grodzisko dolne 

(przy drodze powiatowej 
w kierunku Grodziska Nowego)

Tel. 508 054 257
lub 17 240 12 94

 CeNA dO NeGOCjACjI

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych 
w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok 

Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM 
zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków 
na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem 
jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku 
niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.
Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/
lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem 
energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie 
jak:
• kocioł gazowy,
• kocioł olejowy,
• kocioł elektryczny
• kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
• przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.
Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji 
przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może 
być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących 
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której 
dotyczy zadanie.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 
kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych 
na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku 
(decyduje data wpływu wniosku).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w 
sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. 
Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: 
Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 
37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, 
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

W ramach Programu można uzyskać dofinasowanie wyłącznie 
na zakup kotła i/lub czujnika tlenku węgla – czadu. Pomoc 
finansowa udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% 
kosztów zakupu kotła, lecz nie więcej niż 4 500 zł. Pomoc 
finansowa jest udzielana bez pobierania prowizji.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.bip.wfosigw.
rzeszow.pl zakładka Działalność Funduszu – Przyjazny Dom
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ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 7.06.2018r. (czwartek) na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Rodzaje odpadów, 
które będą odbierane:

• zużyte opony
• akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)

• odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywany, materace, kołdry, rowery,                                                                                                                                          
        zabawki dużych rozmiarów, itp.)

W/w odpady należy złożyć do godz. 10.00 w zwyczajowo przyjętych miejscach. Zbiórkę przeprowadzi 
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.
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XII Regionalny Kongres Misyjny  

 

„Starajcie się naprzód o Królestwo Boga” Mt 6,33a 
 

Stowarzyszenie Misyjno – Charytatywne Missio Misericordiae 
serdecznie zaprasza do udziału w XII Regionalnym Kongresie Misyjnym, który odbędzie się 
w dniach od 23 do 24 czerwca 2018 r. na terenie parafii Zmysłówka i Chałupki Dębniańskie pod 
hasłem „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga”. 

W trakcie Kongresu Misyjnego pragniemy umacniać naszą wiarę w szczególności poprzez 
wspólną modlitwę i żywe świadectwo misjonarzy, którzy oddali swoje życie służbie głoszenia 
Ewangelii. W naszym tegorocznym święcie misyjnym wezmą udział misjonarze pracujący 
w Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei, w tym: O. Czesław Sadecki SVD, O. Krzysztof 
Kołodyński SVD, O. Ryszard Wajda SVD i S. Władysława Piróg FMM.  Dzięki temu Kongres 
będzie okazją do pozyskania informacji „z pierwszej ręki” o adoptowanych przez nas dzieciach. 
Oprawę muzyczną Kongresu zapewni Diakonia Muzyczna Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i radosnego świętowania w trakcie 
XII Regionalnego Kongresu Misyjnego!  

 
Zarząd Stowarzyszenia 

Missio Misericordiae 
 

PROGRAM XII REGIONALNEGO KONGRESU MISYJNEGO 
23-24 czerwca 2018 r. Zmysłówka – Chałupki Dębniańskie 

 
 

23 czerwca 2018 (Sobota)   
Kościół Parafialny w Zmysłówce 

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

19:00 – Świadectwa misjonarzy 

20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

21:00 – Apel Jasnogórski 
 

24 czerwca 2018  (Niedziela)   
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 

12:00 – Uroczysta Msza św. z kazaniem misyjnym 
 

 Piknik Misyjny - plac przy Kościele 
13:30 – Wspólny posiłek 

14:30 – Występy artystyczne, spotkania z misjonarzami,  
gry i zabawy dla dzieci 

15:30 – Charytatywna aukcja pamiątek misyjnych 

16:30 – Koncert Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego 

 

- AKTUALNOŚCI - 
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ChOdźCIe z NAMI!

8 maja br. ruszył kolejny cykl bezpłatnych treningów nordic walking w ramach Akademii Zdrowia 
Santander Consumer Banku pod nazwą Nordic Walking na Receptę. Zajęcia będą odbywać się 
regularnie przez 30 tygodni w ponad 100 miejscowościach, we wszystkich województwach. Udział w 
projekcie zgłosiły także panie ze Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne. Treningi odbywać 
się będą od 8 maja do 27 listopada, w każdy wtorek o godzinie 17. Start przy molo nad Zalewem 
Czyste w Grodzisku Dolnym. Zajęcia prowadzi instruktorka nordic walking, pani Maria Bosak. 
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