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Mróz maluje okna w śnieżne ornamenty.
Wschodnie arabeski i greckie akanty

Wychodzą spod pióra jak muśnięte gwaszem 
płótna dawnych mistrzów

zamknięte w muzeach ku uciesze widzów.

Popatrzmy na okna.
One są prawdziwie obdarzone życiem,

Ale tak ulotne jak senne marzenie,
By się ziścić miało gdzieś w malarskiej wizji

Surrealistów czy innych maniaków.

Delektuj się chwilą, doceń to, co piękne,
Bo szybko odejdzie nim zdążysz pomyśleć.

Świat to boże dzieło utkane z pietyzmem ręką boskiej cnoty
Z barw, kształtów, żywiołów,

Które okiełznane stają się posłuszne,
Lecz nieujarzmione zawsze sieją zgrozę.

Mróz cierpliwie tworzy.
Na szybach maluje również maszkarony,

Gdy człowiek zamarza na sopel na mrozie.

Małgorzata Burda-Król 

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
Sprzedam działkę położo-
ną w Grodzisku Górnym 
o powierzchni 0,3014 ha  
z możliwością zabudowy. 

Dojazd z drogi powiatowej. 
Cena do uzgodnienia

Tel.: 694 336 367
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Odszedł do Pana na wieczną wartę!
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o tragicznej śmierci 
pana Józefa Baja – wieloletniego, 
zasłużonego komendanta oddziału 
Turków z Grodziska Górnego. Nie 
ma chyba w Grodzisku osoby, która 
nie byłaby tym faktem zaskoczona  
i zmartwiona.

Odszedł od nas nagle i niespodzie-
wanie człowiek wielki i niepospolity, 
człowiek honoru, otoczony szacun-
kiem wielu osób za to, co czynił przez 
wiele lat swej służby dla Turków i za 
to jaki był dla ludzi. Wszystkim  bę-
dzie go brakowało.
Swojego kolegę „po fachu” wspomi-
nają Jego następcy – były komen-
dant oddziału Turków z Grodziska 
Górnego Józef Wnęk oraz obecny – 
Stanisław Czerwonka.
Obydwaj kojarzą pana Józefa jako 
człowieka wesołego, miłego i lubia-
nego przez wszystkich i takim zapa-
miętała go większość z nas.
Wspominają początki Jego społecz-
nej służby „za starszego”. Rozpoczął 
ją w wieku 37 lat i pełnił nieprzerwa-
nie przez ponad dwadzieścia lat. 
„Wtedy były całkiem inne, dużo trud-
niejsze czasy” – mówi Józef Wnęk. 
„Trudniej było z próbami z bronią, 
z jej eksponowaniem przy stroju  
i w przemarszach, wszystko było 
pod nadzorem. A wiadomo, że broń 
to nieodzowny element uposażenia 
naszych Turków. W czasach komu-
nistycznych na noszenie broni trze-
ba było mieć specjalne pozwolenie. 
Wiadomym jest powszechnie, że 
taka broń ostra została zarekwirowa-
na na pewien czas Turkom z Grodzi-
ska Dolnego. Wartym przypomnie-
nia jest też inne wydarzenie, które 
miało miejsce w latach 70-tych. Pa-
rafia Grodzisko gościła wtedy obraz 
Najświętszej Maryji Panny, który był 
prowadzony z wioski do wioski w asy-
ście Turków na koniach. W czasie tej 
procesji zjawiła się milicja, która też 
odebrała Turkom broń”.
„Ja z kolei wspominam Józefa jako 

godnego podziwu nauczyciela i czło-
wieka” – zauważa Stanisław Czer-
wonka, komendant oddziału Turków 
z Grodziska Górnego od 1995 roku. 
„Uczył on nas szczególnie szacunku 
do tradycji, wyrozumiałości i szacun-
ku dla innych, do których chodziliśmy 
dom w dom przez tyle lat. To drugi po 
Franciszku Krauzie zasłużony komen-
dant Turków w naszej gminie. Jego po-
naddwudziestoletnia służba była god-
na podziwu, nie tylko dla nas młodych, 
ale też stanowiła wzór dla starszych. 
Był człowiekiem stanowczym, ale też 
wrażliwym na innych, dbającym o całą 
oprawę naszej wielkanocnej tradycji. 
Bo nie tylko ja jako obecny komendant, 
ale również ci, którzy chodzili za Turka 
pod komendą śp. Józefa są wdzięczni 
za Jego wieloletnie zasługi w tym, co 
robił dla podtrzymania tradycji.” 
Jeszcze dwa lata temu mieliśmy oka-
zję obejrzeć, jak po raz ostatni popro-
wadził i zaprezentował swój oddział 
Turków Weteranów na XXV Jubile-

uszowej Paradzie Straży Wielkanoc-
nych „Turki 2017”. Pół roku temu na 
Zjeździe Grodziszczan prezentował 
sztandar nadany Stowarzyszeniu 
„Turki Grodziskie”, a dwa miesiące 
temu udzielił swojego ostatniego 
wywiadu dla TVP Rzeszów, mówiąc  
o pasji, której się poświęcił. Do końca 
swojego życia pozostał wierny służbie 
społeczeństwu i tradycji oraz wierze 
w chrześcijańskie wartości.  
Jak przystało na grodziską tradycję, 
komendanci czyli „starsi” odpro-
wadzeni zostają na wieczną służbę  
z honorami. Całą obsługę pogrzebu 
śp. Józefa przejęły Turki, zaś oprawę 
muzyczną wykonała Orkiestra Dęta, 
która jest na stałe związana z grodzi-
skimi Turkami. 
„Pan Józef Baj pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci – nie tylko nas kole-
gów „po fachu”, ale wszystkich miesz-
kańców Grodziska i okolic. 
Cześć Jego Pamięci!”
    OK
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Holokaust – słowo, które kryje  
w sobie straszną i tragiczną treść. 
Dosłownie oznacza ono „całopa-
lenie”, czyli ofiarę hekatomby.  
W ogóle zaś odnosi się ono do za-
głady i martyrologii Żydów europej-
skich dokonanej przez hitlerowców 
w czasie II wojny światowej. Od nie-
dzieli 27 stycznia 2019 roku w całej 
Polsce trwają obchody Dnia Pamię-
ci o Ofiarach Holocaustu. 
Święto to zostało ogłoszone po-
wszechnie w 2005 roku przez ONZ. 
Dziś po tylu latach od ekstermina-
cji Żydów, jest ono obchodzone z 
całą świadomością przez Polaków, 
bo w Polsce mieszkało przed wojną 
najwięcej Żydów tj. 4 mln z ogólnej  
6 milionowej populacji Żydów w całej 
Europie w 1939r. 

Ideologie XX wieku, takie jak nazizm 
i stalinizm założyły całkowitą zagładę 
tej mniejszości. Zaczęło się od prze-
śladowań przed wybuchem wojny, by 
w niedługim czasie całkowicie wyeli-
minować całą rasę żydowską. Służyć 
temu miały przede wszystkim obozy 
zagłady, czy masowe rozstrzeliwania. 
W ciągu całej wojny w Polsce zginę-
ło 5 mln Żydów, z czego aż 4 mln  
w obozach zagłady, jak Oświęcim, 
Treblinka.
Również grodziska gmina i społecz-
ność ma powody, aby włączyć się  
w obchody Światowego Dnia Pamię-
ci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku 
miało to miejsce w środę 30 stycznia.
Grodzisko ma swoją barwną żydow-
ską historię. Maluje się ona głównie 
w tzw. Grodzisku „Miasteczku”, czyli 
dawnym centrum życia zawodowego  
i obyczajowego. Mieszkała tu cała 
dawna żydowska społeczność w licz-
bie ok. 400 osób, czyli dzieci i do-
rosłych. Mieli oni tutaj swoje domy  
i warsztaty pracy oraz szkołę, synago-
gę i cmentarz tzw. kirkut. W większo-
ści utrzymywali oni dobre sąsiedzkie 
kontakty z tutejszą ludnością, dzieci 
chodziły razem do szkoły, wspólnie się 
bawiły i przyjaźniły ze sobą. Nie było 
jakichś wrogich antysemickich poczy-
nań. Gdy przyszli Niemcy wszystko się 
zmieniło. Ci, którzy zostali, bo nie zdą-
żyli lub nie mieli dokąd uciec, stracili 
życie w czasie rozstrzeliwań. 
Postaci i działania tutejszych Żydów 

wspaniale przybliżył emerytowany 
nauczyciel historii i regionalista pan 
Bogumił Pempuś w ciekawej prelek-
cji „Twarze grodziskich Żydów na tle 
historycznym”. Obecni na spotkaniu 
seniorzy z Dziennego Domu Opieki 
w Grodzisku Dolnym, seniorzy z klu-
bów seniora oraz młodzież szkolna 
poznali wiele ciekawych faktów na te-
mat wielowiekowej polsko-żydowskiej 
historii oraz historię i sylwetki Żydów  
z Grodziska.
Jedną z osób, o której życiu opowia-
dał pan Pempuś, był Ilex Beller, który 
mieszkał w Grodzisku „Miasteczku” 
wraz z rodziną. W wieku 14 lat wy-
emigrował on w poszukiwaniu chle-
ba i pracy. Po długich przeprawach 
przez kilka krajów dotarł wreszcie do 
Francji i tam osiadł na stałe. Po 70 
latach powrócił on do Grodziska, by  
z sentymentem i łzami w oczach 
zobaczyć i przypomnieć sobie kraj 
swego dzieciństwa, zobaczyć ziemie 
swoich przodków i wrócić do korzeni.  
O tym wszystkim traktuje film pt. „Mia-
steczko”. Z filmu dowiadujemy się 
również, że te wspomnienia związane 
z dzieciństwem, rodzicami i rodziną 
były dla Ilexa tak żywe i mocne, że 
dzięki talentowi malarskiemu przelał 
je na płótna. Z tej całej kolekcji prac 
powstał bogaty album wzbogacony 
opisami samego autora. Dzięki temu 
mogliśmy zobaczyć unikatowy świat 
żydowskiej kultury i życia codzienne-
go. Świat, który uczy nas przeszłości  
i szacunku dla niej.
Ostatnim etapem środowych wy-
darzeń było przejście na cmentarz 
żydowski, gdzie złożono wiązanki 
kwiatów, zapalono znicze i zmówiono 
modlitwy za spoczywających tam gro-
dziskich Żydów.
Wydarzeniu temu towarzyszyła wy-
stawa prac plastycznych uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z te-
renu gminu zatytułowana „Holokaust 
– pamiętamy”. 
   MBK

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
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6 stycznia w uroczystość Objawienia 
Pańskiego w Kościele Parafialnym  
w Grodzisku Dolnym odbył się 
Koncert Noworoczny w wykonaniu 
Grodziskiej Orkiestry Dętej wystę-
pującej pod batutą kapelmistrza 
– pana Jakuba Magonia. Licznie 
wypełniona przez mieszkańców 
świątynia była świadkiem stojące-
go na wysokim poziomie muzycz-
nym wydarzenia.

Orkiestra zaprosiła do jedynej  
w swoim rodzaju, muzycznej po-
dróży. W trakcie koncertu można 
było usłyszeć kolędy oraz utwory 
związane z tematyką świątecz-
ną, takie jak: „You raise me up”, 
„Free world fantasy” czy „Last 
Christmas”. Koncert spotkał się 
z bardzo gorącym przyjęciem ze 
strony publiczności o czym naj-
lepiej świadczyło bisowanie. Była 
to uczta duchowa dostarczająca 
niezapomnianych przeżyć este-
tycznych. Mamy nadzieję, iż no-
woroczny koncert Orkiestry już na 
stałe wpisał się w kulturalny pej-
zaż gminy.
    OK

- AKTUALNOŚCI - 

Noworoczny koncert Grodziskiej  
Orkiestry Dętej

Stypendia wójta czekają na zdolnych 
uczniów
Przypominamy, że do 20 lutego 
można składać w Urzędzie wnioski 
o przyznanie stypendium w ramach 
Gminnego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Uczniów. Stypendia 
przyznawane są na okres półroczny  
i wypłacane jednorazowo, a ich wyso-
kość uzależniona jest od uzyskanych 
osiągnięć oraz środków budżetowych 
przeznaczonych na ten cel w danym 
roku.  
O stypendia mogą ubiegać się 

uczniowie uczęszczający do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie gminy oraz uczniowie szkół 
średnich, którzy są zameldowani 
w gminie. Prawo do ubiegania się 
o stypendium daje wysoka średnia 
ocen: co najmniej 5,0 (szkoła podsta-
wowa lub gimnazjum) i co najmniej 
4,8 (szkoła średnia) lub miejsce na 
podium w konkursie szczebla woje-
wódzkiego, np. w olimpiadzie przed-
miotowej, konkursie sportowym czy 

też konkursie artystycznym. Niezbęd-
nym warunkiem do uzyskania stypen-
dium jest co najmniej dobra ocena  
z zachowania.
 
Wniosek może być złożony przez 
rodzica, organizację pozarządową, 
trenera czy też dyrektora szkoły. Ak-
tualny wzór wniosku oraz regulamin 
przyznawania stypendium znajduje 
się na stronie www.grodziskodolne.pl 
w zakładce stypendia.
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16 stycznia br. w budynku Sejmu 
otwarto wystawę „Zanikające zawo-
dy Podkarpacia”. Zaprezentowano 
na niej tradycje flisackie kultywowa-
ne przez Bractwo Flisackie pw. św. 
Barbary z Ulanowa, wikliniarstwo  
z terenu gminy Rudnik nad Sanem  
i Nowa Sarzyna oraz straże grobowe 
z naszej gminy. 

Ekspozycja składała się z 30 zdjęć 
ukazujących unikalne i nietypowe 
zawody z regionu podkarpackiego. 
Otwarciu wystawy towarzyszył po-
kaz regionalnych wyrobów z wikliny,  
a także prezentacja mundurów gro-
dziskich Turków. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński. Organiza-
torami wystawy było biuro poselskie 
Jerzego Paula, Bractwo Flisackie pw. 
św. Barbary w Ulanowie oraz samo-
rządy Rudnika nad Sanem, Nowej Sa-
rzyny i Grodziska Dolnego. 

W otwarciu wystawy uczestniczyli 
mieszkańcy regionu, którzy mieli 
okazję zwiedzić gmach Sejmu oraz 
Pałac Prezydencki, gdzie z delega-
cją z Podkarpacia spotkała się pre-
zydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Turki w Sejmie

Od 1 lutego 2019r. w naszej gminie 
będą obowiązywać nowe, wyższe 
stawki  opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych. Wynika to z rosną-
cych w naszym regionie i w całej 
Polsce kosztów odbioru odpadów. 
Podwyżki opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych w niektórych gminach 
sięgają aż 100 procent. W naszej 
gminie średni wzrost opłaty od oso-
by to 33%.   
W listopadzie ubiegłego roku nastąpi-
ło otwarcie ofert siódmego już prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Grodzisko Dolne na rok 2019r. 
Zaproponowane w nim przez firmy 
oferty są zdecydowanie wyższe niż 
obowiązujące w roku 2018. Najniż-
szą ofertę w wysokości 754 380,00 
zł złożył Miejski Zakład Komunalny w 
Leżajsku, jest to kwota o 239 220,00 
zł wyższa niż w roku 2018r.

Koszty funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunalny-
mi, na który składa się m. in. odbiór, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, prowadzenie punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, zakup worków oraz obsługa 
administracyjna systemu, zgodnie 
z założeniami  ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
powinna być pokrywana w całości  
z opłat pobranych od właścicieli nie-
ruchomości, nie ma możliwości doto-
wania systemu z budżetu gminy. 
W związku z powyższym opłaty wzro-
sną z 6,00 zł na 8,00 zł od osoby w 
przypadku odpadów segregowanych, 
oraz z 12,00 zł na 16,00 zł od osoby 
za odpady komunalne.    
Za miesiąc styczeń 2019r. obowią-
zywać będą stawki dotychczasowe 
(6,00 zł i 12,00 zł)
Z kalkulacji wynika, że nowe stawki 

opłaty pozwolą uzyskać kwotę zbli-
żoną do kosztów całego zadania.
Zmiana stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie oznacza 
konieczności składania nowych de-
klaracji przez mieszkańców i firmy. 
Każdy, indywidualnie otrzyma infor-
mację o wysokości opłaty na podsta-
wie złożonej deklaracji.
Jednocześnie przypominamy w przy-
padku zaistnienia zmiany co do liczby 
osób zamieszkujących daną nieru-
chomość (np. narodziny, zgony, fakt 
zamieszkania nowych domowników 
oraz wyprowadzki) właściciel jest 
zobowiązany do dokonania korekty 
złożonej deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia zmiany. Opłata w zmienio-
nej wysokości naliczana będzie wów-
czas od miesiąca, w którym nastąpiła 
zmiana.

Za śmieci zapłacimy więcej
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Już od wielu, wielu lat Miejski Dom 
Kultury, Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej oraz Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie organizują  
w Kolbuszowej Przegląd Widowisk 
Kolędniczych, do którego zapraszają 
młodzież i dorosłych podtrzymują-
cych dawną, autentyczną formę kolę-
dowania. 

Wszystkie zespoły prezentują kolędy  
i widowiska kolędnicze zgodnie z trady-
cjami swego regionu, gdzie dominują-
cą rolę odgrywają stroje, gwara i muzy-
ka ludowa. 

Prezentacje widowisk odbywają się  
w budynku MDK w Kolbuszowej, po 
czym zespoły w towarzystwie kapel wy-
ruszają w odświętnym orszaku w teren, 
gdzie nadal kolędują w różnych punk-
tach miasta.

Do grona uczestników dołączyły rów-
nież nasze rodzime zespoły – „Lesz-
czynka” z „Owsiokami” a „Grodziszczo-
ki” z widowiskiem „Kolędnicy z kozą”. 
Obydwa zespoły zostały docenione za 
swoje sceniczne występy – „Grodzisz-
czoki” wróciły z II, a „Leszczynka” z III 
nagrodą. 
               OK

Kolbuszowskie kolędowanie w Święto 
Trzech Króli
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Pomimo, iż Boże Narodzenie jest 
już za nami, to wspólne śpiewa-
nie kolęd trwa nadal przypomi-
nając o niezwykłej atmosferze 
tych szczególnych świąt.

Jak co roku w Ośrodku Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym daje 
temu wyraz wieczór artystyczny  
„Hej kolęda, kolęda”. W niedzielę 
13 stycznia do wspólnego kolędo-
wania zaproszone zostały wszyst-
kie zespoły śpiewacze i obrzędo-
we działające pod patronatem 
naszej placówki. Jako pierwsza 
na scenie pojawiła się Młodzie-
żowa Kapela Ludowa z kolędami  
i pastorałkami, po czym do pre-

zentacji przystąpił Zespół Śpie-
waczy „Wiola” z Chodaczowa. 
Po noworocznych życzeniach dla 
Wszystkich obecnych ze sceny 
popłynęły dawne kolędy. Z porcją 
humoru i ludowych tradycji dołą-
czyli kolejni wykonawcy. Najpierw 
„Leszczynka” z widowiskiem ob-
rzędowym „Owsioki”, a na ko-
niec „Kolędnicy z kozą” z zespołu 
„Grodziszczoki”. Nie tylko żywo 
grali i kolędowali, ale również 
zabawiali publiczność odtwarza-
niem realiów dawnej grodziskiej 
rzeczywistości. 

    OK

Znów kolędami dźwięczy powietrze
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- AKTUALNOŚCI - 

Dokładnie w tydzień po wieczorze 
artystycznym „Hej kolęda, kolęda” 
grodziski Ośrodek Kultury stał 
się sceną kolejnych wydarzeń 
związanych z narodzeniem Jezusa  
w Betlejem. 

W niedzielę 20 stycznia 2019 roku 
tutejsza publiczność uraczona została 
wyśmienitą porcją sztuki w tradycyjnym 
wydaniu, a to wszystko okraszone 
zostało słodką nuta finezyjnych 
utworów okołobożonarodzeniowych 
– świątecznych pieśni, kolęd  
i pastorałek. Tego wieczoru mogliśmy 
posłuchać koncertu grup wokalnych  
i solistek prowadzonych przez muzyka 
Wojciecha Wołowca. Na scenie 
zaprezentowały się: Oliwia Stopyra, 
Patrycja Wojnarska, Brygida Bartnik, 
Julia Majkut, Zofia Kulpa, Milena 
Papak, Milena Baj, Ania Koń, Natalka 

Moskal i Lena Marek. 
Drugim punktem programu była 
sztuka teatralna „Szopka staropolska” 
w wykonaniu rzeszowskiego Teatru 
„Jaruga”. Założycielem tego teatru 
jest Andrzej Piecuch, wybitny aktor  
i reżyser, ciągły poszukiwacz własnych 
rozwiązań teatralnych.
Pokazana tutaj „Szopka 
staropolska” jest reminiscencją 
dawnego średniowiecznego teatru 
misteryjnego inspirowanego sztuką 

ludową pogranicza polsko-ruskiego.  
W dobie staropolskiej takie formy 
przedstawiania wydarzeń z Betlejem 
były bardzo powszechne wśród niższych 
warstw społecznych i pełniły nie tylko 
funkcję edukacyjną, ale też i zabawową. 
Te tak powszechne w średniowieczu 
misteria bożonarodzeniowe czy żywe 
szopki, grane początkowo tylko przez 

braci zakonnych, z biegiem czasu 
wzbogaciły się o różne elementy kultury 
i sztuki ludowej i stały się widowiskami 
ruchomymi, objazdowymi. Tym bardziej, 
gdy role aktorów zajęli prości ludzie.
Pokazana w Grodzisku „Szopka” jest 
rekonstrukcją XIX-wiecznej szopki 
mansjonowej z Medyki z 1837 roku. 
Już samo nazewnictwo – mansjonowa 
– nawiązuje bezpośrednio do źródła 
pochodzenia, czyli pierwotnych 
związków z klasztorem, z zakonem 

(zachowane elementy architektoniczne 
w budowie szopki). W tym widowisku 
szopkowym pomiędzy mansjonami 
porusza się koło obrotowe  
z drewnianymi lalkami, które podlegają 
animacji. Animowane są również kukły. 
Do takiej scenografii i przestrzeni 
animacyjnej dołączony zostaje żywy 
plan – aktorzy w przebraniu i maskach 
grają i kolędują na żywo. Te wszystkie 
plany i płaszczyzny gry ściśle ze sobą 
współdziałają tworząc jednolitą, bardzo 
zróżnicowaną plastycznie dynamiczną 
akcję.
Głównym tematem przedstawienia jest 
oczywiście cykl wydarzeń związanych 
z narodzinami Jezusa w Betlejem – 
co zwykle pokazuje się w jasełkach. 
Jednak w widowisku szopkowym 
pojawiają się realia i postaci z życia 
wzięte. Są więc kolędnicy – Dziady 
i Baby wiejskie (przejaskrawione  
i zeszpecone celowo) oraz Turoń, 
Cygan, Żyd (który się modli albo 
pomstuje na zły los) i Doktor 
(medyk wszelaki, co zna wszystkie 
lekarstwa na wszelkie dolegliwości). 
Kolędnicy kwestie słowne przeplatają 
popularnymi kolędami, a na koniec 
wygłaszają noworoczne życzenia, 
oczywiście w prostym ludowym stylu 
 i zbierają datki.
Zaprezentowana tu sztuka, to sztuka  
w wielkim wydaniu, która dostarczyła 
nie tylko lekcji historii, ale również wielu 
niezapomnianych wrażeń i emocji.
  
  Małgorzata Burda-Król

Grodziskie spotkanie z kolędą
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W dniach 21 i 22 stycznia Babcie 
i Dziadkowie obchodzą swoje 
kalendarzowe święto. W tym czasie 
wszystkie wnuczki i wnukowie 
starają się obdarować ich  nie tylko 
prezentami, ale również serdecznym 
uśmiechem i wszelakimi występami. 
Takie poczynania małych i dużych są 
dla nich najmilszym prezentem, jaki 
można sobie wyobrazić.

W dniu 24 stycznia w Ośrodku Kultury 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
tego święta. Na początek Grupa Teatralna 
„Improwizacja” ze Szkoły Podstawowej 
w Grodzisku Dolnym zaprezentowała 
spektakl „Niezwykła opowieść  

o grodziskim weselu”. Widowisko to 
zrealizowane w koncepcji teatru cieni 
i żywego planu otrzymało wyróżnienie 
podczas eliminacji finałowych Konkursu 
„Literatura i dzieci – niezwykłe opowieści”.
Następnie tańce prezentowały dzieci 
uczęszczające na zajęcia taneczne 
w Ośrodku Kultury. Uwagę widzów 
przykuwały nie tylko same układy 
taneczne, ale również barwne stroje 
wykonawców. Tego wieczoru swoje 
tańce pokazały najmłodsze „Kaczuszki”, 
nieco starsze „Krasnoludki” i najstarsze  
w dziecięcym gronie „Małe 
Grodziszczoki”. Swoje taneczno-
akrobatyczne umiejętności zaprezentowała 
publiczności Ada Wawrzaszek.

Ta uroczystość należała również po części 
do małych, zdolnych wokalistek i ich 
starszych koleżanek. Do tej grupy należą: 
Julia Majkut, Milena Papak, Milena Baj, 
Zosia Kulpa, Lena Marek, Ania Koń, 
Natalia Moskal oraz Patrycja Wojnarska 
i Brygida Bartnik. Zaśpiewały one utwory 
kolędowe i okołobożonarodzeniowe. 
W tym szczególnym dniu nie zabrakło 
poetyckich akcentów dedykowanych 
Babciom i Dziadkom, a te przekazała 
wszystkim prowadząca uroczystość 
Milena Baj. Na zakończenie wszyscy 
wykonawcy odśpiewali solenizantom 
wspólnie „Sto lat” 
    
    MBK

Z dedykacją dla Babć i Dziadków
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W ostatnią niedzielę grudnia  
w Ośrodku Kultury w Grodzisku 
Dolnym zgromadzona publiczność 
obejrzała przedstawienie jasełkowe  
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym pod kierunkiem 
ks. Bogusława Folusiewicza. 

Prezentowane jasełka powstały  
w oparciu o utwór Lucjana Rydla BETLE-
JEM POLSKIE - napisany 108 lat temu,  
a wystawiony w 1905 roku w teatrze 
lwowskim, a następnie w krakowskim 
Teatrze Ludowym. 

W jasełkach Rydla Jezus rodzi się  
w Polsce. Herod nie jest tylko władcą 
starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycie-
lem Polski. Trzej Królowie to Kazimierz 
Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III So-
bieski, a w ich orszaku idą do Dzieciąt-
ka postacie – symbole polskich walk  
i cierpień, zaś odkupieniem, które ma 
przynieść narodzenie Dzieciątka było 
odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści. 
             OK

„Betlejem Polskie” w wykonaniu uczniów  
z Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym 



12 Gazeta z Grodziska i okolic 1/2019

„Boże Narodzenie mimo wszystko…”
Boże Narodzenie mimo wszystko 
to tytuł jasełek, który był tematem 
przewodnim spotkania opłatkowego 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Wólce Grodziskiej. 

W dniu 21 grudnia przy wigilijnym stole 
zasiedli zaproszeni goście, seniorzy, ro-
dzice nauczyciele i uczniowie.  Po wspól-
nej modlitwie z księdzem proboszczem 
wszyscy podzielili się opłatkiem składa-
jąc sobie życzenia. Kolejnym punktem 
programu były jasełka i podsumowanie 
projektu „Turki idą”. Obejrzano musztrę 
w wykonaniu uczniów, wystawę zdjęć  
i kronikę „Turki z Wólki Grodziskiej” 
oraz czapki Turków i konwalie wykona-
ne przez uczestników warsztatów wyro-
bu czapek i konwalii.
Wręczono nagrody finalistom konkursu 
plastycznego „Barwny strój turka” oraz 
konkursu bożonarodzeniowego „Kart-
ka świąteczna” zorganizowanego przez 
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym. 
Osobom zaangażowanym w projekcie, 
prowadzącym warsztaty i udostępnia-
jącym zdjęcia i informacje do kroniki 
przekazano podziękowania i kalenda-
rze z realizacji projektu „Turki idą”.
Na zakończenie podano na stół po-
trawy wigilijne przygotowane wspólnie 
przez rodziców i Samorząd Uczniowski. 
Była kapusta z grochem, grzybami i ole-
jem lniany, pierogi, kompot z suszonych 
owoców, wiejski chleb, sernik i pier-
niczki. Niezapomniana uczta smaku. 
Zachęcam do obejrzenia nagrania z ja-
sełek i musztry na stronie szkoły. Dzię-
kuję wszystkim, którzy zaangażowali się  
w realizację tego spotkania.

        Barbara Szczęch
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Uczniowie  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
podczas eliminacji finałowych „Podkarpackiego 
Konkursu Literatura i Dzieci – Niezwykłe opowieści”

Po raz kolejny młodsi i star-
si uczniowie naszej szko-
ły recytowali i prezentowali 
spektakl podczas etapu wojewódz-
kiego „Podkarpackiego Konkursu 
Literatura i Dzieci” organizowane-
go przez Wojewódzki Dom Kultury  
w Rzeszowie. Grupa teatralna „Im-
prowizacja” powtórzyła sukces  
z tamtego roku, otrzymując wyróż-
nienie od jury konkursu. Tym razem 
jeszcze jury dziecięce przyznało jej 
też nagrodę główną. 

Wiktoria Sołek i Julia Świąder  
w kategorii recytacji  oraz grupa 
teatralna „Improwizacja” w kate-
gorii inscenizacji to laureaci wy-
łonieni po eliminacjach gminnych 
i rejonowych, którzy w Rzeszowie 
znaleźli się już wśród najlepszych 
z całego województwa. Konkuren-
cja była bardzo duża. Warto wspo-
mnieć, że konkurs rozpoczął się  
o 9.00, a ostatnie nagrody zostały 
wręczone ok. 19.00. Została tutaj 
dostrzeżona grupa teatralna, któ-

ra zaprezentowała spektakl pt. 
„Niezwykła opowieść o grodziskim 
weselu”. Jury konkursu przyznało 
nagrodę główną i 3 równorzędne 
wyróżnienia. Jedno z tych wyróż-
nień otrzymała grupa teatralna 
z naszej szkoły. Zauważyło ją też 
jury dziecięce, które właśnie do-
ceniło ten spektakl opowiadający 
o miłości, weselu, ale nie pozba-
wiony momentów grozy. Padło 
wiele pozytywnych słów na temat 
zastosowanego teatru cieni.
Słowa pochwały za świetny wy-
stęp dla recytatorek i gratulacje 
za sukces grupie teatralnej.
Skład grupy teatralnej: Ada Waw-
rzaszek, Martyna Czerwonka, 
Patrycja Szałapska, Sebastian 
Stelmachowski, Jakub Kulpa, Ma-
teusz Gdański, Robert Stęchły, 
Marcin Wlazło, Paweł Tołpa, Hu-
bert Rachfał, Krystian Mazurek. 
Opieka nad grupą: Alicja Dubiel, 
Monika Fila
Pomoc w oprawie plastycznej: 
Lidia Pikuła 
            Monika Fila

Od października 2018 roku woje-
wódzkie biblioteki pedagogiczne 
w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, 
Tarnobrzegu oraz ich filie ( w tym  
PBW Filia w Leżajsku) realizują 
projekt- „Podkarpackie e- biblioteki 
pedagogiczne”. 

W ramach projektu nasi czytelnicy 
mogą korzystać  z szerokiego wa-
chlarza nowatorskich e-usług czyli:
•zdalnie wypożyczać i zwracać 
książki,

•internetowo zamawiać skany 
i kserokopie fragmentu książki lub  
artykułu z czasopisma,
•internetowo dokonać  rezerwacji 
komputerów,
•zgłaszać propozycję zakupów  
z możliwością głosowania,
•zapisać się do biblioteki z wykorzy-
staniem profilu zaufanego ePUAP.

Jesteśmy pierwszą biblioteką w kra-
ju, która wprowadziła takie udogod-
nienia dla swoich czytelników. Za-

praszamy serdecznie do korzystania 
z naszych e- usług dostępnych po-
przez  katalog biblioteczny INTEGRO 
https://opac.pbw.org.pl/integro  
oraz portal http://rzeszow.pbw.
org.pl w zakładce „E-usługi”.
 
Ponadto zachęcamy do pobrania 
darmowej aplikacji 
„e-Biblioteki Pedagogiczne” na 
platformy mobilne

Nowe e-usługi w podkarpackich 
bibliotekach pedagogicznych.
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Ferie zimowe w Gminie Grodzisko Dolne
11.02.2019r. – PONIEDZIAŁEK (uczniowie klas VI i starsi)
Godz. 10:00 - 12:30 - zajęcia z piłki siatkowej gr. młodsza (kl. 6, 7)
Godz. 12:30 - 15:00 - zajęcia z piłki siatkowej gr. starsza (kl. 8 i starsi)

12.02.2019r. – WTOREK (uczniowie klas V i młodsi)
Godz. 10:00 - 15:00 - turniej piłki nożnej żaków 
Godz. 15:00 - 17:00 - trening - piłka nożna - Orliczki

13.02.2019r. – ŚRODA (uczniowie klas VI i starsi)
Godz. 10:00 - 12:30 - zajęcia z piłki  ręcznej gr. młodsza (kl. 6, 7)
Godz. 12:30 - 15:00 - zajęcia z piłki ręcznej gr. starsza (kl. 8 i starsi)

14.02.2019r. – CZWARTEK (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)
Godz. 10:00 - 12:30 - zajęcia sportowo-rekreacyjne
Godz. 12:30 - 15:00 - turniej szachowy
Godz. 15:00 - 17:00 - trening - piłka nożna - Orliczki

15.02.2019r. – PIĄTEK (uczniowie klas VI i starsi) 
Godz. 10:00 - 12:30 - gry i zabawy gr. młodsza (kl. 6, 7)
Godz. 12:30 - 15:00 - tenis stołowy gr. starsza (kl. 8 i starsi)

18.02.2019r. – PONIEDZIAŁEK (uczniowie klas VI i starsi)
Godz. 10:00 - 12:30 - zajęcia z piłki siatkowej gr. młodsza (kl. 6, 7)
Godz. 12:30 - 15:00 - zajęcia z piłki siatkowej gr. starsza (kl. 8 i starsi)

19.02.2019r. – WTOREK (uczniowie klas V i młodsi)
Godz. 10:00 - 12:30 - tenis stołowy
Godz. 12:30 - 15:00 - zajęcia sportowe tenis szachy
Godz. 15:00 - 17:00 - trening - piłka nożna - Orliczki

23 luty 2019r. – SOBOTA 
Godz. 9:00 - Turniej Piłki Nożnej Seniorek

WTORKI i CZWARTKI w godz. 10.00 – 13.00

- zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
- zajęcia komputerowe
- zajęcia zdrowotno-ruchowe
- zajęcia kulinarne

W okresie ferii zimowych na sali gimnastycznej będą prowadzone zajęcia wg następującego harmono-
gramu:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej:
• poniedziałek - piątek (7 - 11.02.)
• poniedziałek - czwartek (14 - 17.02.)
 w godzinach: 9:30 - 13:00

Zajęcia z języka angielskiego metodą CALLANA – prowadzący Barbara Sołga
• poniedziałek, środa i czwartek (7, 9 i 10.02.)
 w godzinach: 9:30 - 11:00
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PONIEDZIAŁEK – 11.02.2019r. 
Godz. 900 - 1200 - zajęcia sportowe (tenis stołowy) – opiekunowie: Katarzyna Mazurek, Katarzyna 
Kulpa

WTOREK – 12.02.2019r.
Godz. 900 - 1200 - „Kuchcikowo” – opiekunowie: Halina Buszta, Magdalena Demusz

ŚRODA – 13.02.2019r.
Godz. 900 - 1200 - zajęcia plastyczne (kwiaty z papieru, bibuły) – opiekunowie: Ewa Decowska-Leja, 
Teresa Nykiel

CZWARTEK – 14.02.2019r.
Wyjazd do Rzeszowa (kino, ściana wspinaczkowa) – opiekunowie: Paweł Matuszek, Ewa Filist, Ju-
styna Mędrek-Michałów

PIĄTEK – 20.01.2019r.
Godz. 900 - 1200 - gry planszowe, zajęcia sportowe – opiekunowie: Maria Wojnar, Elżbieta Słupek

PONIEDZIAŁEK – 11.02.2019r.
Godz. 12.00 – „Zrób to sam” - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
 
WTOREK – 12.02.2019r.
Wycieczka do Centrum Zabaw „Fantazja” w Rzeszowie dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka 
Kultury
 
CZWARTEK – 14.02.2019r.
Godz. 14.00 – „Walentynkowy zawrót głowy” - poduszkowe serduszka oraz słodka niespodzianka
 
PONIEDZIAŁEK – 18.02.2019r.
Godz. 12.00 – „Zrób to sam” - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
 
WTOREK – 19.02.2019r.
Godz. 13.30 – „Świat instrumentów szkolnych” - zajęcia muzyczne
 
ŚRODA – 20.02.2019r.
Godz. 13.30 – „Rozśpiewane ferie” - zajęcia wokalne 
 

ŚRODA – 13.02.2019r.
- niespodzianki Walentynkowe - wesołe zabawy plastyczne z okazji święta zakochanych 
- ramki na pamiątkowe zdjęcia

CZWARTEK – 14.02.2019r.
- zabawy ruchowe

WTOREK – 19.02.2019r.
- konkurs pięknego czytania - głośne czytanie baśni 
- zagadki logopedyczne

CZWARTEK – 21.02.2019r.
- Wyjazd do kina, zapisy dzieci w wieku od 9 do 14 lat do dnia 19 lutego 2019 w Bibliotece

PIĄTEK – 22.02.2019r.
- gry planszowe z nagrodami, układanie puzzli

Dla najmłodszych jest „Kawiarenka Malucha” z bogatym zbiorem książeczek, zabawek malowanek, przy-
borów plastycznych. Do udziału w zajęciach wymagana jest zgoda Rodzica/Opiekuna.Wszystkie zajęcia od 
godziny 13.00.

WTOREK – 12.02.2019r.
Zajęcia literacko-plastyczne – Stworzymy „ptasi domek z fantazją”

CZWARTEK – 14.02.2019r. 
„Nie kupimy kota w worku” – odkryjemy tajemnice kotów i zaprojektujemy „kocie maski karnawałowe”
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Okazją do indywidulanego rozwo-
ju osobowości naszych uczniów 
były warsztaty aktorskie, które 
poprowadził pan Kornel Pieńko 
– aktor i dyrektor Akademii Ak-
torskiej „Artysta” z Rzeszowa. 
Te zajęcia po raz kolejny udo-
wodniły, że działania realizowa-
ne w ramach projektu „Angielski 
na scenie” w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności ENGLISH TEACHING, 
którego krajowym operatorem 
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA, przynoszą wymierne ko-
rzyści dla pośrednich i bezpo-
średnich odbiorów projektu.

Spotkanie odbyło się dnia 30 
stycznia 2019r. w Ośrodku Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym. Uczestni-
kami warsztatów byli uczniowie 
grup teatralnych z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym oraz Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym. 
Nasi młodzi aktorzy uczestni-
czyli w warsztatach aktorskich  

w dwóch podgrupach ustalonych 
pod kątem stopnia zaawansowa-
nia.
Niewątpliwie zajęcia wzmocniły 
więzi wewnątrzgrupowe, jak i zin-
tegrowały grupę. 
Uczniowie poprzez aktywny udział 
kształtowali umiejętności aktor-
skie, które przydadzą się nie tyl-
ko na planie filmowym czy teatral-

nym, ale również na planie dnia 
codziennego. Młodzież doskonale 
bawiła się na zajęciach, realizu-
jąc jednocześnie elementarne za-
dania aktorskie. 

Opracowała:
Joanna Sołek
koordynator projektu

Warsztaty aktorskie w Ośrodku Kultury  
w Grodzisku Dolnym



SportSport
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W dniu 26 stycznia 2019 roku na 
hali sportowej w Grodzisku Dol-
nym odbył się kolejny już turniej 
w ramach Powiatowej Halowej 
Ligii Juniorek. Zawody zorgani-
zowane przez Powiatowe Zrze-
szenie Zespołów Sportowych  
w Leżajsku, przy wsparciu fi-
nansowym Starosty Leżajskie-
go oraz Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne, zgromadziły w tym dniu 6 
drużyn zarówno z terenu Powia-
tu Leżajskiego jak również dwie 
drużyny gościnnie występujące 
w tym turnieju. Po zaciętej wal-
ce klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco:

Najlepszą bramkarką turnieju wy-
brana została zawodniczka LKS 
„Grodziszczanka” II Grodzisko 
Dolne - Martyna Stopyra.
Najskuteczniejszą zawodniczką 
- z dorobkiem 8 bramek została 

Aneta Rachwał z LKS „Grodzisz-
czanka”  I Grodzisko Dolne.
Najlepszą zawodniczką turnie-
ju wybrana została zawodniczka 
PUKS „Francesco” Jelna - Sara 
Baj.

Nagrody w turnieju wręczyli: Pan 
Józef Majkut Zastępca Przewodni-
czącego Rady Powiatu Leżajskie-
go, Pan Arkadiusz Telka  Zastęp-
ca Wójta Gminy Grodzisko Dolne, 
oraz w imieniu organizatorów Zbi-
gniew Śliwa Prezes Powiatowego 
Zrzeszenia Zespołów Sportowych 
w Leżajsku.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują Panu Staroście Leżajskie-

mu oraz Panu Wójtowi Grodzisko 
Dolne za ufundowanie pucharów, 
nagród i wyżywienia dla zawod-
niczek. Zwycięzcom gratulujemy 
osiągniętych wyników, natomiast 
drużynom które zajęły niższe 
miejsca życzymy sukcesów w ko-
lejnych edycjach Powiatowej Ligii.

Piłkarski Halowy Turniej Juniorek

1. LKS „Grodziszczanka” I Grodzi-
sko Dolne
2. KS „Aleksandria” Aleksandrów
3. PUKS Francesco Jelna
4. LKS „Grodziszczanka” II Grodzi-
sko Dolne
5. LKS „Sitowianka” Budy Łańcuc-
kie
6. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
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Szanowni Państwo

Bardzo prosimy o pomoc nasze-
mu synowi, poprzez przekazanie 
1% swojego podatku za 2018 rok. 

Paweł urodził się w 7 miesiącu 
ciąży. Przebył wiele chorób, m.in. 
wylew krwi do mózgu oraz niewy-
dolność oddechową. Niestety, kon-
sekwencją tych zaburzeń jest mó-
zgowe porażenie dziecięce.

W imieniu własnym oraz naszego 
12-letniego Pawła bardzo prosimy 
o okazanie zrozumienia i pomoc. 
Dzięki Państwa wsparciu, Paweł 
będzie mógł uczestniczyć w turnu-
sach rehabilitacyjnych, po których 
zawsze wraca z nowymi umiejętno-
ściami. Mimo swojej choroby jest 
bardzo ciekawy świata, chętnie 
się uczy, ćwiczy, czego efektem są 
widoczne postępy. Dzięki rehabili-
tacji nie ma trwałych przykurczów 
mięśni, ale nie siedzi stabilnie, 
nie potrafi samodzielnie chodzić, 
jego ruchy są mocno ograniczo-
ne i nieprecyzyjne, ponieważ na-
dal ma nieprawidłowe napięcie 
mięśni  i problemy z utrzymaniem 

równowagi. W celu lepszego ogól-
nego rozwoju psychoruchowego  
i zmniejszenia spastyczności, wy-
maga systematycznej rehabilitacji 
ze specjalistami.

Jesteśmy onieśmieleni, aby pro-
sić Państwa o pomoc, ale rzeczy-
wiście taka pomoc jest potrzeb-
na. Jako rodzice chcemy dać 
naszemu dziecku szansę na lep-
sze życie, jednak sami nie jeste-
śmy w stanie sprostać kosztom 
wszystkich potrzeb związanych  
z leczeniem i rehabilitacją. 

Aby przekazać 1% podatku, wy-

starczy w rozliczeniu rocznym,  
w rubryce „WNIOSEK O PRZEKA-
ZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO 
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYT-
KU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpi-
sać: KRS 0000037904, a w polu 
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, 
Cel szczegółowy 1% ( 6109, Burda 
Paweł)

Wszystkim, którzy zechcą nam po-
móc w leczeniu i rehabilitacji Paw-
ła, poprzez przekazanie 1% swoje-
go podatku z góry dziękujemy.

Agnieszka i Andrzej Burda,  
Podlesie

- AKTUALNOŚCI - 

PODARUJ 1% KAROLINIE

Karolina urodziła się z rozszczepem 
kręgosłupa, a to spowodowało 

niedowład kończyn dolnych i zabu-
rzenia czucia miednicy. Cały czas 
potrzebuje rehabilitacji, specja-
listycznego sprzętu oraz nowego 

wózka.
Dziękujemy wszystkim, którzy w po-
przednich latach przekazali 1% dla 

Karoliny. W tym roku również zwra-
camy się z prośbą do ludzi, którym 
los chorych dzieci nie jest obojętny. 
Za okazaną pomoc będziemy bar-

dzo wdzięczni.
Gdyby zechcieli Państwo pomóc 
Karolinie prosimy o przekazanie 

1%podatku.

Aby tego dokonać należy w zezna-
niu rocznym PIT za 2018 rok  

w części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 
1%PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
OPP” wpisać nazwę ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP):

FUNDACJA DZIECIOM  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

UL. ŁOMIAŃSKA 5,  
01 – 685 WARSZAWA

NUMER KRAJOWEGO REJESTRU 
SADOWEGO (KRS); 0000037904
W POLU „INFORMACJE UZUPEŁ-
NIAJĄCE” POD WNIOSKIEM PRZE-
KAZANIA 1% PROSIMY WPISAĆ – 

1% KAROLINA MOSKAL 9622



REKLAMA PŁATNA


