
GAZETA

6/(187)

2017



Numer zamknięto: czerwiec 2017r.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

Jubileuszowa Parada w Grodzisku 



3Gazeta z Grodziska i okolic 6/2017

- aKTUaLNOŚCI - 

„Idźcie i głoście... Ja je-
stem z wami” – pod takim 
hasłem odbył się tegorocz-
ny XI Regionalny Kongres 
Misyjny. To posłanie Je-
zusa skierowane do nas, 
Jego wyznawców. Trudno 
jednak oprzeć się wraże-
niu, że tymi którzy faktycz-
nie „Głosili” byli... goście z 
Madagaskaru.

W dniach 9 - 11 czerwca br. 
na terenie parafii Chałupki 
Dębniańskie, Grodzisko Dol-
ne i Leżajsk-Fara odbył się XI 
Regionalny Kongres Misyjny. 
Głównym celem wydarzenia 
było rozpowszechnianie idei 
Misji Katolickich oraz uwraż-
liwianie na potrzeby innych, 
w szczególności mieszkań-
ców krajów „trzeciego świa-
ta”. Kongres był także oka-
zją do spotkania osób zaan-
gażowanych w Misyjną Ad-
opcję Serca, których jest już 
blisko tysiąc. W uroczysto-
ściach wzięło udział łącznie 
kilkaset osób, w tym grupy z 
Jarosławia, Łańcuta, Pszczy-
ny i Aber   deen w Szkocji.

Dwa pierwsze dni Kongre-
su, miały charakter modli-
tewnego skupienia. W pią-

tek mieszkańcy Leżajska i 
wszyscy przybyli do Kościoła                                                        
Farnego uczestniczyli w Eu-
charystii, w czasie której ho-
milię wygłosił o. Zdzisław 
Grad. Uczestnicy mogli usły-
szeć, że teoretycznym na-
uczaniem, nawet pięknym, 
misjonarz nikogo nie nawró-
ci.  By był skuteczny, musi 
dać świadectwo Żywego 
Boga. O. Zdzisław zauważył, 
że widzialne znaki Mocy Bo-
żej, towarzyszące głoszeniu 
Ewangelii, były i są umocnie-
niem także jego wiary. Dzia-
łanie Łaski Bożej na Mada-
gaskarze sprawiło, że po 
dwóch latach posługi, mocą 
Ducha Świętego z sześciu 
ewangelizowanych wiosek 
było ich 75.
W drugim dniu Kongresu tj. w 
sobotę do parafii Grodzisko 
Dolne przybyli o. Mirosław 
Piątkowski SVD i o. Krzysztof 
Kołodyński SVD, którzy opo-
wiedzieli jak zrodziło się ich 
powołanie kapłańskie. „Bóg 
wzywa każdego, aby był 
świadkiem miłości. Dar serca 
staje się darem zbawienia.” 
Misjonarze dzielili się świa-
dectwem z osobistego spo-
tkania z Jezusem i radością 
wiary. Mówili – „Cieszcie się, 

że potrafimy wierzyć. Ludzie 
po omacku szukają świad-
ków wiary. Pan Bóg potrze-
buje ludzi odważnych, którzy 
pójdą, zaniosą, zaświadczą 
o wierze”. 
Ostatni dzień – niedziela to 
przede wszystkim uroczy-
sta Eucharystia w kościele w 
Chałupkach Dębniańskich i 
piknik misyjny obok kościoła, 
w którym udział wzięli misjo-
narze: ks. bp Jan Ozga z Ka-
merunu, o. Kazimierz Szym-
czycha SVD – Sekretarz Ko-
misji Episkopatu Polski ds. 
Misji, o. Zdzisław Grad SVD, 
o. Mirosław Piątkowski SVD, 
o. Stefan Kukuła SVD, o. 
Krzysztof Kołodyński SVD. 
Piękną oprawę muzyczną do 
niedzielnej liturgii przygoto-
wała wspólnota Odnowy w 
Duchu Świętym MICHAEL z 
Łańcuta.
W trakcie pikniku można było 
wesprzeć działalność misyj-
ną i nabyć niewielkie pamiąt-
ki i książki. Wszyscy zostali 
poczęstowani pysznym cia-
stem i strażacką grochów-
ką. Świadectwa Misjona-
rzy,  oryginalne śpiewy Mal-
gaszy, konkurencja  dla naj-
odważniejszych pn. „wypa-
lanie gęby”, gry i zabawy dla 

najmłodszych oraz sprzy-
jająca pogoda sprawiły nie-
powtarzalny klimat i rado-
sny nastrój uczestników Kon-
gresu. Na koniec uroczysto-
ści wystąpiła Grodziska Or-
kiestra Dęta z okolicznościo-
wym koncertem. Patronat 
medialny i relację z Kongre-
su zapewniło Katolickie Ra-
dio FARA Archidiecezji Prze-
myskiej.
Tegoroczny Kongres był wy-
jątkowy dzięki obecności 
grupy Malgaszy. Było to hi-
storyczne wydarzenie, bo 
po raz pierwszy w tych stro-
nach pojawili się mieszkańcy 
z Madagaskaru. Stało się to 
za sprawą o. Zdzisława Gra-
da SVD, który od 25 lat gło-
si Dobrą Nowinę na Madaga-
skarze. Jak mówi, jego ser-
ce jest w połowie czekolado-
we. Na Kongres przyjecha-
ła 6-osobowa grupa z Ma-
dagaskaru. Osoby te są naj-
bliższymi świeckimi współ-
pracownikami o. Zdzisława. 
Wchodzą w skład Krajowego 
Komitetu Odnowy w Duchu 
Św. na Madagaskarze, zaś 
o. Zdzisław jest Krajowym 
Duszpasterzem Odnowy w 
Duchu Św. Obecność Mal-
gaszy w rodzinnych stronach 
Ojca, była dla niego ważnym 
i podniosłym wydarzeniem. 
Osobom, którym poświę-
cił życie mógł pokazać swój 
kraj, kulturę, ludzi... 
Obecność Malgaszy była 
niezwykłym i ubogacającym 
doświadczeniem, a szcze-
gólnie dla osób, które gości-
ły ich w swoich domach. Go-
ście z Madagaskaru zadziwili 
przede wszystkim niezwykle 
głęboką, autentyczną wiarą i 
rozmodleniem. Emanował od 
nich pokój i radość. Modlitwa 
była dla nich czymś natural-
nym: przed posiłkami, w po-
dróży czy w trakcie spotkań. 
Pokazali jak mocno można 
zaangażować się w Mszę 
Świętą i jak temu sprzyjają 
śpiew, gesty, a nawet taniec. 

historyczny kongres misyjny

Niedzielny przemarsz było nie tylko widać, ale i słychać
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W ten sposób uświadomili, 
że potrzeba nowego entuzja-
zmu wiary. 
Malgasze zaskoczyli tak-
że wysoką kulturą spotkań. 
Zgodnie z ich zwyczajem 
każde spotkanie kończyło 
się przemówieniem, w któ-
rym zawsze na pierwszym 
miejscu zauważali działanie 
Boga. W przemówieniach 
zazwyczaj podkreślali za-
sługi gospodarzy i wszyst-
kie istotne okoliczności zwią-
zane z danym spotkaniem. 
Dzięki temu wspólne posiłki 
nie były tylko „zapychaniem 
żołądków”, ale jeszcze lepiej 
służyły celebrowaniu uro-
czystości i budowaniu relacji 
międzyludzkich.
Przez kilka dni pobytu goście 
zwiedzili niektóre zakątki Pol-
ski, w tym Warszawę, Czę-
stochowę, Oświęcim, Kra-
ków oraz Leżajsk, Łańcut i 
Rzeszów. Zwrócili uwagę na 
bogactwo historyczne i kultu-
rowe naszego kraju. Jednak 
jak podkreślali, największe 
wrażenie zrobili na nich Po-
lacy. Są pod wrażeniem na-
szej gościnności i serdecz-
ności oraz otwartości na po-
trzeby dzieci z biednych kra-
jów. I z takim też przeświad-
czeniem z Polski wyjechali. 
Wydarzenie, jakim jest XI 
Regionalny Kongres Misyjny 
mogło się odbyć tylko dzięki 
zaangażowaniu i dobrej woli 
wielu ludzi. Stowarzyszenie 
Missio Misericordiae składa 
szczególne podziękowania 
następującym osobom, in-
stytucjom i firmom:
• Jacek Chmura - Wójt 

Gminy Grodzisko Dolne
• Władysław Ortyl - 

Marszałek Województwa 
Podkarpackiego

• Bogdan Romaniuk - W-ce 
Marszałek Województwa 
Podkarpackiego

• Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie

• Krzysztof Sobejko - Wójt 
Gminy Leżajsk

• Marek Krauz - Dyrektor 
GOK Gminy Leżajsk

• Jerzy Paul Poseł na Sejm 
RP

Pamiatkowa fotka z Malgaszami

Obrazki, które można było wylicytować na aukcji

Śpiewem, gestami i tańcem wielbiono imię Boga w trakcie niedzielnej Eucharystii 
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• Gminna Spółdzielnia S.Ch. 
w Grodzisku Dolnym

• Spółdzielnia Usług 
Drogowo-Rolniczych            
w Grodzisku Dolnym

• Marek Śliż - Starosta 
Leżajski

• OSP Grodzisko Nowe
• OSP Grodzisko Dolne
• OSP Laszczyny
• OSP Grodzisko Dolne - 

Miasto
• OSP Chałupki 

Dębniańskie
• OSP Grodzisko Górne
• Wspólnota Odnowy w 

Duchu Świętym Michael          
z Łańcuta

• Zespół „Mały Folk Band”         
z Łętowni 

• Orkiestra Dęta z Grodziska 
Dolnego

• Ośrodek Kultury w 
Grodzisku Dolnym

• Stanisław Bechta - skład 
budowlany w Grodzisku 
Dolnym

• Koła Gospodyń Wiejskich 
z Chałupek Dębniańskich, 
Grodziska Nowego

• Akcja Katolicka z Parafii 
Grodzisko Dolne

• Koło Cartias przy ZS           
w Grodzisku Dolnym

• Maria Szlachta
• Jerzy Murdzia
• Rozgłośnia Archidiecezji 

Przemyskiej „Radio Fara”
• Muzeum Ziemi Leżajskiej
• Miejskie Centrum Kultury 

w Leżajsku
• Barbara i Stanisław 

Chmieleccy z Grodziska 
Dolnego

• Jan Rynasiewicz
• Leszek Wraga – Azalia 

Trans z Woli Zarczyckiej
Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do wszystkich osób, któ-
rzy modlitwą, pracą lub ofiarami 
przyczynili się do zorganizowa-
nia Kongresu Misyjnego!

Stowarzyszenie Missio 
Misericordiae

„Współorganizatorem XI Re-
gionalnego Kongresu Misyj-
nego był Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie”

KOMUNIKAT GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku ze 
zbliżającym się okresem składania wniosków na Program „Rodzina 500+” od 01.08.2017r. 
oraz na świadczenia rodzinne od 01.09.2017r. w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na 
możliwość złożenia wniosku, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany 
dzień i godzinę.
Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na 
złożenie wniosku. Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź telefonicznie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 - 15.30, tel. 17 24 29 134.
Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych świadczeń na stronie internetowej 
gminy, w panelu Polecamy mieszkańcom - Świadczenia rodzinne, 500+.

Przed nami wakacje, czas urlopów i wycieczek. Wiele upalnych dni sprzyjać będzie 
wypoczynkowi nad wodą. Zadbajmy by był to bezpieczny wypoczynek. A taki będzie 
nad zalewem „Czyste” w Grodzisku Dolnym. 

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku od 1 lipca do 27 sierpnia na zbiorniku funkcjonować 
będzie wydzielone, strzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli, które czynne będzie w godz. 
11-19 w miesiącu lipcu oraz w godz. 10-18 w miesiącu sierpniu. W wydzielonej kolorowymi 
bojami strefie bezpieczeństwa wypoczywających strzec będzie dwóch ratowników. Ta część 
kąpieliska powstała głównie z myślą o małych dzieciach. Woda jest tu płytsza, a zejście z 
piaszczystej plaży łagodniejsze. Osoby, które wchodzą na teren miejsca wykorzystywanego 
do kąpieli muszą przestrzegać Regulaminu i określonych w nim zasad bezpieczeństwa. Oto 
niektóre z ważniejszych postanowień Regulaminu:
• zabrania się wstępu i przebywania na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających,
• zabrania się skakania do wody z pomostu,
• osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać 

się w wodzie,
• osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle 

stosować się do zaleceń ratownika,
• wywieszona biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel, a czerwona flaga oznacza zakaz 

kąpieli.
Zbiornik posiada trawiastą plażę, wyposażoną w toalety pole biwakowe i parking. Na miejscu 
funkcjonują prowadzone przez podmioty prywatne, trzy punkty gastronomiczne, w tym jeden 
z miejscami noclegowymi. Są bary, miejsca na grilla, place zabaw dla dzieci, boiska do gry 
w siatkówkę. Dodatkową atrakcją dla dzieci jest możliwość skorzystania z parku linowego 
- Gioko Park oraz strefy rekreacji, gdzie wynajmowane są dmuchawce (basen z kulami i 
łódkami oraz zjeżdżalnia).
W bieżącym roku w ramach konkursu ofert do obsługi miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
wyłoniony został podmiot - IGLOO CLUB Andrzej Adamczyk.
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Ksiądz Stefan Piórek urodził 
się 02.09.1933 roku w No-
wej Wsi k/Kolbuszowej, jako 
trzecie dziecko Franciszka 
i Marii z d. Bajor. Ochrzczo-
ny został w kościele parafial-
nym w Kolbuszowej. Rodzi-
ce w 1936 roku przenieśli się 
do Dzikowca, gdzie otrzyma-
li pracę w gospodarstwie rol-
nym Jana Paska – Błotnic-
kiego – dziedzica dóbr dziko-
wieckich. Ojciec księdza zo-
stał woźnicą od karet i powo-
zów u dziedzica. W Dzikow-
cu w otoczeniu dworu i par-
ku spędził dzieciństwo i lata 
młodzieńcze. 
Po zdaniu egzaminu dojrza-
łości złożył podanie z prośbą 
o przyjęcie do Seminarium 
Duchownego w Przemyślu i 
został przyjęty. Mały epizod 
z dostaniem się do semina-
rium. Po przyjechaniu pocią-
giem do Przemyśla w dniu 
wyznaczonym musiał z cięż-
kim tobołkiem, w którym były 
potrzebne wszystkie rzeczy 
przejść pieszo ze stacji do 
Seminarium Duchownego 
drogą prowadzącą pod górę. 
Spocony - w chłodzie Semi-
narium Duchownego prze-
ziębił się, zaczął gorączko-
wać i musiał leżeć zaraz na 
początku w infirmerii.
W Seminarium Duchownym 
studiował przez okres sze-
ściu lat, od 1951 do 1957r. 
Był to najtrudniejszy okres 
PRL-u dla Kościoła, księży i 
alumnów. Charakteryzował 
się bowiem wieloma zagro-
żeniami, takimi jak służba w 
formacjach „Służba Polsce”, 

służba wojskowa oraz po-
dejmowanie prób represji ze 
strony Służby Bezpieczeń-
stwa w stosunku do człon-
ków rodziny. Mimo tych trud-
ności wytrwał w powołaniu i 
został wyświęcony na kapła-
na 30 maja 1957 roku przez 
ordynariusza diecezji prze-
myskiej ks. biskupa Francisz-
ka Bardę. Pragnienie Jego 
samego, rodziców oraz całej 
rodziny, która wspierała go 
duchowo spełniło się, został 
kapłanem. 
Mszę św. prymicyjną odpra-
wił w kościele parafialnym 
w Dzikowcu dnia 3 czerw-
ca 1957 roku. W obecności 
ks. proboszcza Stanisława 
Sudoła, kolegi z lat gimna-
zjalnych ks. Władysława Sit-
ki oraz kapłanów z dekanatu 
raniżowskiego. Na pierwszą 
placówkę po święceniach zo-
stał skierowany przez bpa or-
dynariusza na wikariusza do 
Spiów. Była to parafia bardzo 
uboga i rozległa. Należało do 
parafii kilka wiosek znacznie 
oddalonych od kościoła. Do 
tych wiosek odległych 9, 8, 
5 kilometrów od parafii Spie, 
dojeżdżał furmanką lub ro-
werem, by uczyć dzieci religii 
w tamtych szkołach. W para-
fii Spie pracował przez 3 lata.
Następnie pracował jako wi-
kariusz w Leżajsku, Ustrzy-
kach Dolnych, Bratkowicach, 
Strachocinie oraz w Dobrze-
chowie. We wszystkich pra-
cujących parafiach starał 
się wykonywać posługi ka-
płańskie w kościele czy to w 
punkcie katechetycznym z 

należytym przygotowaniem. 
W 1966 roku wolą biskupa 
został skierowany do parafii 
Manasterz k/Kańczugi, gdzie 
po roku pracy w Manasterzu 
jako wikariusz, został miano-
wany przez ks. bpa Ignacego 
Tokarczuka proboszczem tej-
że parafii. Po 10 latach zma-
gań duszpasterskich i gospo-
darczych w Manasterzu, czy-
li w 1976 roku został miano-
wany proboszczem w parafii 
Wólka Grodziska k/Leżajska. 
Wólka Grodziska była para-
fią młodą, powstałą w 1971 
roku z chwilą poświęcenia 
kościoła przez bpa Ignace-
go Tokarczuka. Ze wzglę-
du na komunistyczne repre-
sje, kościół budowany był w 
wielkim pośpiechu i pod osło-
ną nocy. Młoda parafia liczy-
ła 1150 wiernych i powstała 
po odłączeniu się od Grodzi-
ska Dolnego, parafii macie-
rzystej. Parafię ksiądz Ste-
fan Piórek objął po krótkim 
proboszczowaniu ks. Józe-
fa Hadera. Początki duszpa-
sterskie w Wólce Grodziskiej 

nie należały do łatwych, gdyż 
kościół i plebania wymagały 
prac wykończeniowych, cią-
głych udoskonaleń oraz czę-
sto poprawek, ze względu 
na pierwotny pośpiech bu-
dowy. Jednak przy zaanga-
żowaniu parafian prace sys-
tematycznie były wykonywa-
ne, a Ks. Proboszcz przede 
wszystkim nacisk kładł na 
duchowy wzrost parafian. 
Już w 1981 roku zorganizo-
wał pielgrzymkę parafian do 
Św. Maksymiliana Marii Kol-
be do Niepokalanowa, aby 
przybliżyć wiernym życie pa-
trona parafii. Zawsze popie-
rał wszystkie spotkania reli-
gijne, opłatek, święcone jaj-
ko. Na tych spotkaniach gro-
madziło się wielu parafian, 
a szczególnie młodzież, któ-
ra spotkania przygotowywała 
pod względem zaopatrzenia 
stołu. Ksiądz Proboszcz ze 
swej strony nie szczędził na 
te spotkania pieniędzy.
I tak posługa duszpaster-
ska Ks. Proboszcza obecne-
go seniora była i jest przykła-

60 lat przy ołtarzu. jubileusz posługi 
kapłańskiej ks. kanonika stefana piórka
We wtorek 30 maja 2017r. kilkunastu kapłanów Archidie-
cezji Przemyskiej świętowało jubileusz 60 lat kapłaństwa. 
Wśród nich ksiądz kanonik Stefan Piórek z Wólki Gro-
dziskiej. Eucharystia koncelebrowana przez Jubilatów 
odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej pod przewod-
nictwem Metropolity Przemyskiego abp. Adama Szala. Z 
mieszkańcami Wólki Grodziskiej swój Jubileusz Ks. Ka-
nonik obchodził 4 czerwca. Uczestniczyli w niej parafia-
nie i zaproszeni goście.



7Gazeta z Grodziska i okolic 6/2017

- aKTUaLNOŚCI - 

dem gorliwości kapłańskiej. 
Jak sam mówi stara się słu-
żyć wiernym tak jak nauczyli 
go w seminarium profesoro-
wie. „Najważniejszy dla Ka-
płana jest konfesjonał, ołtarz 
i ambona”. I tak do dzisiej-
szego dnia nie brakuje go w 
konfesjonale, w dalszym cią-
gu buduje parafian swoją we-
wnętrzną dyscypliną, punk-
tualnością oraz odprawia-
niem wszystkich nabożeństw 
z powagą, gorliwością i z li-
turgicznym duchem kościo-
ła. Parafianie do dziś pamię-
tają tą punktualność udawa-
nia się księdza z plebanii na 
Mszę Św. Przypominają, że 
można było nastawić sobie 
zegarek, tak chodził punktu-
alnie do kościoła. Jako pro-
boszcz był bezkompromiso-
wy w sprawach wiary i po-
zstępowania według Bożych 
Przykazań. Przez co nie-
jednokrotnie narażał się na 
przykrości i niezrozumienie, 
ale zawsze stawał w obro-
nie pokrzywdzonych. Dlate-
go też w kłopotach parafianie 
jednoczyli się i księdza po-
pierali, szczególnie w spra-
wach tak ważnych jak walka 
z rozpijaniem parafian.

W duchu dialogu i kierownic-
twa duchowego przewodni-
czył parafialnej Akcji Katolic-
kiej. Wielką troską również 
otaczał działający w parafii 
Caritas. W ciągu tych długich 
60 lat służąc wiernym na róż-
nych parafiach, starał się być 
kapłanem – autentycznym 
pośrednikiem między Bo-
giem, a ludźmi. Wielką tro-
ską od początku swojej ka-
płańskiej drogi otaczał dzieci 
i młodzież. Uczył nieprzerwa-
nie religii. Nieustannie trosz-
czył się o dobre wychowa-
nie młodego pokolenia, dla-
tego też aktywnie współpra-
cował z rodzicami i gronem 
pedagogicznym. Nigdy nie 
szczędził czasu na konfe-
rencje i rozmowy z rodzica-
mi w kościele po Mszach Św. 
w okresie szkolnych wywia-
dówek. Kiedy zaistniała po-
trzeba rozpoczął naukę reli-
gii dla dzieci przedszkolnych 
z rodzicami po sumie. Kate-
chezy te cieszyły się bardzo 
dużą frekwencją i trwały do 
1990 roku – kiedy nauka re-
ligii rozpoczęła się w szkole 
również dla przedszkolaków. 
W 1991 roku nadarzyła się 
okazja założenia w Wól-

ce Grodziskiej Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. 
Ksiądz Proboszcz nie za-
wahał się ani na moment, 
wsparł duchowo i material-
nie powstające drużyny i na-
wet udostępnił pomieszcze-
nie na cotygodniowe zbiórki 
harcerek i harcerzy oraz zu-
chów. Jako dowód wdzięcz-
ności za duchową opiekę 
nad drużynami ks. Stefan 
Piórek w 2000 roku otrzymał 
od władz Okręgu Podkarpac-
kiego ZHR odznaczenie „Ho-
norowego Przyjaciela Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej”.
Nie można również zapo-
mnieć o pracach poczynio-
nych przy kościele i plebanii 
oraz pomocy materialnej Ks. 
Proboszcza dla Drużyn har-
cerskich ZHR-u. 
wszystko zebrała i opisała

Urszula Stefańska

Na koniec kilka refleksji ks. 
Emeryta: „Cofając się my-
ślami wstecz, zastanawiam 
się czy mógłbym wyrazić sło-
wami i opisać duchowość 
moich parafii, w których pra-
cowałem, a szczególnie pa-
rafii Wólka Grodziska, której 

służę już 41 lat - 28 lat jako 
proboszcz i 13 lat jako eme-
ryt. Przychodzą mi tutaj sło-
wa Pana Jezusa „Nie każdy, 
który mi mówi Panie, Panie 
wejdzie do Królestwa Niebie-
skiego, lecz ten, kto spełnia 
wolę mego Ojca, który jest 
w Niebie”. (Mt.7.21) Zawsze 
zastanawiałem się nad sło-
wami Pana Jezusa oceniając 
siebie i parafian, których by-
łem przewodnikiem ducho-
wym, jak te słowa Pana Je-
zusa są wypełniane. Bo prze-
cież jako chrześcijanie, wolę 
Ojca Niebieskiego, mamy 
wypełniać wszyscy, żyjąc du-
chem Ewangelii i posłuszeń-
stwa wobec Kościoła, nieza-
leżnie od wieku, wykształce-
nia, powołania, wykonywanej 
pracy.
Mój wiek jest bardzo znaczą-
cy, 60 lat kapłaństwa to wiele 
wzruszających przeżyć i do-
świadczeń. Więc cóż mogę 
powiedzieć o sobie?... Trud-
no jest oceniać siebie pu-
blicznie, ale spróbuję! Stara-
łem się wprowadzić w swo-
je życie kapłańskie wszyst-
kie rady swoich seminaryj-
nych profesorów. A szczegól-
nie nakaz – że najważniejsza 
jest dla Kapłana Msza św. 
Konfesjonał i Ambona. 
Dzisiaj jestem między wami, 
ale już na emeryturze i bu-
dzą się we mnie refleksje jak 
wykorzystaliśmy ten wspól-
ny czas w biegu do wiecz-
ności. A muszę przyznać, że 
wielu parafian, których za-
stałem po przybyciu do Wól-
ki Grodziskiej już od nas ode-
szło. My jeszcze zdążamy ku 
wieczności – wszyscy – dzie-
ci, młodzież, dorośli i najstar-
si. Pomyślmy jak wykorzy-
stujemy ten czas, który nam 
Bóg dał ku naszemu uświę-
ceniu. 
Dziękuję Bogu za to, że po-
zwolił mi dożyć sędziwych lat 
i przeżywać jubileusz 60-le-
cia kapłaństwa. Dziękuję 
wszystkim, a szczególnie pa-
rafianom za modlitwy w mo-
jej intencji”. 

Mieszkańcy Wólki Grodziskiej wyrazili swoją wdzięczność za dotychczasową posługę ks. Jubilata



8 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2017

- aKTUaLNOŚCI - 

Szkolne Koło Caritas dzia-
łające przy Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym zaprosiło do 
wspólnej zabawy wszyst-
kich, którzy lubią przyjem-
nie, ale i atrakcyjnie spę-
dzać czas. 18 czerwca na 
placu szkolnym odbył się 
Piknik Rodzinny.

Po zimnej i deszczowej nocy 
nastał piękny dzień, podczas 
którego zarówno młodsi, jak 
i starsi spotkali się na zielo-
nej trawce. Miło było widzieć 
całe rodziny uczestniczące 
w tym wydarzeniu. A było w 
czym uczestniczyć. Każdy 
znalazł coś dla siebie. Moż-
na wymienić kilka obszarów 
działań. Na pewno uwagę 
przykuwała scena, na której 
podczas całego popołudnia 
odbywały się występy. 
Najpierw odbył się konkurs 
„Mam talent”. Widzowie zo-
baczyli i usłyszeli chętne 
dzieci z terenu gminy, które 
pokazały swoje umiejętności. 
Młodzi artyści na deskach 
piknikowej sceny zaprezen-
towali się w tańcu, śpiewie, 
grze na instrumentach, a tak-
że można było podziwiać 
umiejętności projektowania i 
szycia. Występujących oce-
niała komisja w składzie: Ka-
tarzyna Mach-Wawrzaszek, 
ks. Piotr Stefański i przedsta-

wiciele Szkolnego Koła Cari-
tas, czyli pan Waldemar Dec 
oraz honorowi goście – na-
sze byłe uczennice i dzia-
łaczki w Caritasie, czyli Ada 
Marek i Klaudia Stelmar-
czyk. Jury wyłoniło najwięk-
sze talenty. Statuetkę, a za-
razem tytuł laureata, zdoby-
ła Maria Szklanny z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym, 
która śpiewała piosenkę „Kto 
ma tyle wdzięku co ja”. II na-
grodę zdobyły 3 uczennice 
z Zespołu Szkół w Grodzi-
sku Dolnym: Patrycja Wróbel 
– projektantka i krawcowa 
ubranek dla lalek, Julia Maj-
kut – młoda tancerka, Zuzan-
na Szałaj grająca na gitarze 
klasycznej. Natomiast na III 
stopniu podium stanęły dwa 
duety: Karolina Stopyra i Ka-
mila Duda, które zaśpiewa-
ły piosenkę „Nie zapomnij” 
Oliwii Wieczorek oraz Patry-
cja Wojnarska i Brygida Bart-
nik w piosence „Nie bój się 
chcieć”. 
Po konkursie na scenie od-
był się pokaz iluzji w wykona-
niu pana Przemysława Wil-
ka. Były to chwile pełne ra-
dości, zaskoczenia i inspira-
cji z czynnym udziałem wi-
downi. Kolejny punkt pro-
gramu to występy artystycz-
ne przedszkolaków i uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. 

Najpierw na scenie zrobi-
ło się kolorowo i wesoło za 
sprawą uczniów kl. III. Zo-
baczyliśmy ich w dwóch tań-
cach: „Taniec motyli” i „Kolo-
rowe pląsy”. Swoimi umiejęt-
nościami tanecznymi chwa-
liły się też najmniejsze dzie-
ci ze szkoły. Młodsza grupa 
przedszkolna zaprezento-
wała dwa tańce: „Chocolate” 
i „Belgijkę”, a grupa starsza 
taniec „Owczarek” oraz wy-
stąpiła w układzie z apasz-
kami do piosenki J. Straus-
sa „Polka Trisch – Trasch”. 
Swoimi umiejętnościami gim-
nastyczno – akrobatyczny-
mi chwaliły się dziewczyn-
ki ze Szkolnego Klubu Gim-
nastycznego prowadzonego 
przez pana Krzysztofa Wilka. 
Jest to sport widowiskowy, 
ale wymagający cierpliwości 
i pracowitości. Wielkie bra-
wa dla umiejętności gimna-
styczek. O rozrywkę zadba-
li też uczniowie gimnazjum. 
Uczennice z kl. IIa i kl. IIb 
zatańczyły zumbę, a chłop-
cy z gimnazjum z charakte-
rystycznymi czerwonymi, du-
żymi muchami zaprezento-
wali taniec cza-cza. Te wy-
stępy były przeplatane ske-
czami: „Stand – up” w wyko-
naniu Izabeli Chmury, „Matka 
Polka” w roli głównej z Mag-
daleną Słabiak i Gabrielą 
Giedlarowiec, „Wywiadówka” 

podczas rozmowy Magdale-
ny Słabiak z Bartoszem Bo-
sakiem. Na uwagę zasługują 
jeszcze zabawy i tańce inte-
gracyjne prowadzone przez 
młodzież Ruchu Światło – 
Życie na czele z ks. Piotrem 
Stefańskim. Przez cały czas 
trwania pikniku angażowali 
publiczność, która żywiołowo 
odpowiadała na ich propozy-
cje ruchowe. Piknik zakoń-
czył występ gwiazdy wieczo-
ru, czyli Michała Króla z ze-
społem, który zaprosił nas na 
koncert uwielbienia: spotka-
nie z Chrystusem przy mu-
zyce o brzmieniu zachodniej 
muzyki typu worship. Pan Mi-
chał Król to 24-letni kompo-
zytor, producent, wokalista i 
gitarzysta, który swoją dzia-
łalność i twórczość traktuje 
jako powołanie i odpowiedź 
na Chrystusowe wezwanie 
do budowania i rozszerzania 
Królestwa Bożego na ziemi. 
Utwory tego wokalisty gosz-
czą na antenach większości 
chrześcijańskich rozgłośni 
radiowych w Polsce.
To, co się działo na scenie, 
to nie wszystko. Ta niedzie-
la była pełna atrakcji dla star-
szych i młodszych. Przez 
cały piknik pięciu klaunów 
zabawiało dzieci, proponu-
jąc im różnorodne zabawy, 
malując twarze czy robiąc 
zwierzęta z balonów. Moż-

Piknik rodzinny z caritasem

Karciane sztuczki Konkurs „Mam talent” i pokaz ubranek dla lalek
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na było też skorzystać z we-
sołego miasteczka. W ra-
mach programu „Czas na 
zdrowie” młodzież przygoto-
wała ekologiczną żywność 
oraz zorganizowała konku-
rencje sportowe. Były też cia-
sta, kiełbaski, lody i napoje. 
Na wszystkich czekała lote-
ria fantowa. Dużą frajdę naj-
młodszym sprawili strażacy. 
Z całą pewnością długo nie 
zapomną zabawy w pianie.
Dziękujemy wszystkim za 
wspólnie spędzony czas 
podczas Pikniku Rodzinne-
go. Mamy nadzieję, że za-
równo dzieci, jak i dorośli 
opuścili plac szkolny usatys-
fakcjonowani oraz pełni ra-
dości i optymizmu. Na kolej-
ny piknik zapraszamy za rok.
Dziękujemy instytucjom, fir-
mom, osobom indywidual-
nym, którzy przekazali pie-
niądze, przygotowali nagro-
dy do loterii fantowej, poda-
rowali lody, napoje, słodycze, 
wypożyczyli sprzęt czy służy-
li pomocą. Dziękujemy: panu 
Jackowi Chmurze – Wójto-
wi Gminy Grodzisko Dolne, 
ks. Janowi Kucy- probosz-
czowi Parafii Grodzisko Dol-
ne, panu Eugeniuszowi Bor-
kowskiemu – właścicielowi 
Zakładu Masarskiego Wie-
rzawice, panu Eugeniuszowi 
Misiowi- prezesowi GSSCH 
Grodzisko Dolne, panu  Ka-
zimierzowi Pytlowi – wła-
ścicielowi baru Carlos, pani 
Agnieszce Stępień i Róży 
Kucza – właścicielkom salo-
nu „Lejdis” , panu Krzyszto-
fowi Zalepie - właścicielowi 
Comp Serwisu, panu Pawło-
wi Grzywnie – właścicielowi 
gabinetu stomatologicznego, 
pani Aldonie Telce- właści-
cielce apteki „Berberis”, panu 
Waldemarowi Burkowi – wła-
ścicielowi Delikatesów Cen-
trum, pani Małgorzacie Sal-
wach – właścicielce Gabine-
tu Fizjoterapii, panu Stanisła-
wowi Stopyrze – właścicielo-
wi Pracowni Rzemiosł Arty-
stycznych, panu Stanisławo-
wi Bieleckiemu – właścicie-

lowi Galerii Grodzisko, panu 
Andrzejowi Adamczykowi 
– właścicielowi Igloo Clubu, 
panu Stanisławowi Chmie-
leckiemu – właścicielowi Max 
Elektro Prądex, panu Rober-
towi Kochmanowi – właści-
cielowi PPH „Owita”, panu 
Kazimierzowi Pytlowi – wła-
ścicielowi baru „Carlos”, pani 
Barbarze Ładak – właściciel-
ce sklepu „Jagoda” w Gro-
dzisku Górnym, panu An-
drzejowi Bajowi – przedsię-
biorcy, panu Wiesławowi Ma-
zurkowi – właścicielowi firmy 
transportowej, panu Stani-
sławowi Bechcie – właścielo-
wi firmy „TRANSPORT HAN-
DEL”, Firmie „Argo”  - pro-
ducentowi słodyczy z Łań-
cuta, hurtowni „Arka” z Rze-
szowa, panu Markowi Krau-
zowi – dyrektorowi Ośrodka 
Kultury w Giedlarowej, pani 

Katarzynie Mach – Wawrza-
szek – dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku Dolnym 
oraz strażakom z OSP Gro-
dzisko Dolne, OSP Grodzi-
sko Nowe, OSP Miasteczko, 
OSP Grodzisko Górne. W or-
ganizację pikniku włączyli się 

również nauczyciele, rodzice 
i uczniowie. Szczególne po-
dziękowania należą się panu 
Waldemarowi Decowi wraz z 
wolontariuszami z Szkolnego 
Koła Caritas.

Monika Fila

Sceniczne śpiewy

Gry i zabawy z klaunem

Bo wszystko co eko jest w modzie
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W bieżącym roku 4 czerw-
ca, już po raz kolejny Koło 
Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym zor-
ganizowało Dzień Dziecka 
z wędką nad zbiornikiem 
wodnym „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym. Dzięki sło-
necznej pogodzie do zawo-
dów zgłosiło się 56 zawod-
ników.

Wśród nich były dzieci w wie-
ku 6-ciu, a nawet 5-ciu lat, na-
tomiast przedział wiekowy za-
wodników zamykali ucznio-
wie gimnazjów. Oczywiście 
należy pamiętać, iż udział w 
zawodach był dobrowolny i 
startujący nie musieli posia-
dać karty wędkarskiej.
Po zajęciu miejsc, według 
wcześniejszych zapisów na li-
ście, młodzi wędkarze rozpo-
częli dwuipółgodzinne zma-
gania z wędką, usiłując wy-
ciągnąć jak największą rybę. 
W trakcie łowienia organiza-
torzy dbali o siły witalne za-
wodników, częstując ich socz-
kami, wafelkami, drożdżów-
kami.
Niektórzy większą uwagę 
przywiązywali do poczęstun-
ku, a w tym czasie ryba zjadła 
przynętę i szybciutko czmy-
chała w głąb zbiornika. Ach, 
jakie było rozczarowanie na 
twarzach dzieci, kiedy wycią-
gali wędki z pustymi haczy-
kami. Niejedna łezka zakrę-
ciła się w oku, jak zobaczy-
li, że ich kolega wyciąga ko-
lejną już rybę. Toteż z jesz-
cze większą determinacją i 
pośpiechem zakładali nową 
przynętę, zarzucali wędki, zo-
stawiając smakołyki. Niestety 
zbyt szybko ulegali pokusie i 
wracali, a to do rozmów z są-
siadem, a to do jedzenia, albo 
też popadali w marzenia. Byli 
jednak i tacy zagorzali wędka-
rze, którym nie w smak były 
rozmowy czy marzenia. Raz 
po raz wyławiali swoje zdoby-
cze.
Zwycięzcami zawodów w 

kategorii szkół podstawo-
wych zostali:

1. Bartłomiej Ner
2. Oskar Małecki
3. Maja Majkut
4. Magdalena Hajder
5. Bartłomiej Hajder
6. Franciszek Jonik
7. Filip Lizak
8. Marcin Walania
9. Tomasz Bienia
10. Klaudia Kuśnierz

Zwycięzcami zawodów w 
kategorii szkół gimnazjal-
nych zostali:

1. Igor Sawicki
2. Bartłomiej Bosak
3. Maj Paweł
4. Łukasz Woźniak
5. Mateusz Stelmarczyk
6. Aneta Bęben
7. Mateusz Nykiel
8. Marcin Urban
9. Karol Wawrzaszek
10. Jakub Machała

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
w postaci: wędek, kołowrot-

ków, siatek na ryby, podbiera-
ków, krzesełek, oraz drobne-
go sprzętu wędkarskiego, a 
pierwsza piątka otrzymała pa-
miątkowe dyplomy.
Dodatkową atrakcją tegorocz-
nych obchodów Dnia Dziec-
ka był Konkurs Ekologiczny 
zorganizowany przez nasze 
koło, a pod patronatem Sta-
rostwa Powiatowego w Le-
żajsku. W zmaganiach wzięli 
udział ochotnicy w trzech ka-
tegoriach: kl. I – III i kl. IV – VI 
szkół podstawowych oraz kl. 
I – III gimnazjum.
Konkurs przeprowadzony był 
na łonie natury w formie te-
stu, zawierającego 20 pytań z 
zakresu ochrony środowiska. 
Dostosowano go do poziomu 
wiedzy i umiejętności uczest-
ników w poszczególnych ka-
tegoriach.
Z ogromną powagą i zapa-
łem do konkursu podeszli naj-
młodsi. Ale też było i o co wal-

czyć. W każdej kategorii cen-
ne nagrody książkowe mo-
gli otrzymać ci, którzy zdoby-
li największą liczbę punktów. 
Po zdrowej i zaciętej rywali-
zacji wyłoniono najlepszych. 
Ostatecznie zwyciężyli ci, któ-
rzy „nie śpią” na lekcjach, a 
ich wiedza o środowisku jest 
bogata.
W kategorii szkół podsta-
wowych klas I – III zwycię-
żyli:

1. Dawid Buszta
2. Bartosz Miś
3. Mateusz Żak
4. Kamil Papak

W kategorii szkół podsta-
wowych klas IV – VI zwycię-
żyli.
1. Hubert Rachwał i Tere-

sa Sołek
2. Kacper Chmura i Marcin 

Walania
W kategorii szkół gimna-
zjalnych zwyciężyli:
1. Konrad Sawicki, Bartło-

miej Bosak i Karol Waw-
rzaszek

2. Mateusz Stelmarczyk
Na zakończenie zawodów 
wszyscy uczestnicy otrzymali 
lody i pieczoną kiełbasę.
Dzięki strażakom z OSP Gro-
dzisko Górne (grupie ratow-
nictwa wodnego), dzieci i mło-
dzież biorąca udział w zawo-
dach mogła zobaczyć pokazy 
ratownictwa wodnego i popły-
wać łodzią motorową.
Zarząd Koła PZW Nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym 
składa serdeczne podzię-
kowania w imieniu własnym 
i dzieci sponsorom, dzięki 
którym wszyscy uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody. 
Sponsorzy zawodów: Urząd 
Gminy Grodzisko Dolne, Sta-
rostwo Powiatowe w Leżaj-
sku, Bank Spółdzielczy w Le-
żajsku, GS Grodzisko Dolne, 
Delikatesy Centrum Walde-
mara Burka, Progres – Stal 
Sp. z o.o., IGLOO  CLUB, 
Koło PZW nr 37 „Pstrąg” w 
Grodzisku Dolnym. 

Andrzej Sigda

wędkarski dzień dziecka

Niektórym się poszczęściło

Radość zwycięzców
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20 czerwca 2017r. odbył się 
Powiatowy Piknik z okazji 
Dnia Godności Osoby Nie-
pełnosprawnej. Organiza-
torem pikniku było Stowa-
rzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w Gro-
dzisku Dolnym. Spotkanie 
w plenerze zorganizowa-
no obok „IGLOO” przy za-
lewie Czyste. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania przybyłych go-
ści, po czym plenerowa sce-
na zatętniła muzyką, śpie-
wem, tańcem oraz przeróż-
nymi zabawami i konkur-
sami. W międzyczasie od-
był się poczęstunek, pokazy 
straży pożarnej oraz zaba-
wa taneczna. Chętni uczest-
nicy pod opieką opiekunów 

mogli popływać motorówką 
po zalewie. Ideą tej uroczy-
stości jest integracja osób z 
zaburzeniami psychiczny-
mi z innymi ludźmi, ale rów-
nież umożliwienie tym oso-
bom wyjścia z domu, spotka-

nia się ze sobą, pokazania 
swoich talentów i spędzenia 
wolnego czasu poza murami 
domów. Podopieczni wrócili 
zadowoleni i uśmiechnięci z 
udanej imprezy. 

L. Duda

Powiatowy Piknik z okazji dnia 
godności osoby niepełnosprawnej

Lato w pełni, więc to odpo-
wiednia pora na wyciecz-
ki. 12 czerwca członkowie 
Klubów Seniora działają-
cych przy Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Grodzisku 
Dolnym podziwiali osza-
łamiającą kolekcję roślin 
zgromadzoną w Arboretum 
w Bolestraszycach.

Seniorzy wyruszyli z samego 
rana, bo program był napię-

ty. Arboretum i Zakład Fizjo-
grafii w Bolestraszycach zaj-
muje 25ha ziemi, na której za-
sadzono 2200 drzew i krze-
wów, 1200 roślin i 180 roślin 
szklarniowych. Ta mnogość i 
różnorodność roślin zachwy-
ciła wszystkich uczestników 
wycieczki. Piwonie będące w 
pełni kwitnienia, irysy oraz za-
pach ziół i jaśminu dopełniał 
czaru tego miejsca. Wysta-
wa malarstwa, kolekcja stra-

chów, kolorowe pawie dopeł-
niały wrażeń. 
Po długim spacerze czas na 
odpoczynek przy ognisku, 
smacznej kiełbasie i ,,małym 
co nieco”. I tu sprawdziło się 
powiedzenie w 100% - „Mniej 
ważne gdzie jedziesz, waż-
niejsze z kim jedziesz”. Hu-
mor, dystans do swojego wie-
ku i „ciesz się każdą chwilą” 
u naszych Seniorów jak zwy-
kle niezawodne, a późniejsze  
wejście na Kopiec Tatarski to 
naprawdę mistrzostwo świa-
ta. Na deser tej wycieczki zo-
stały lody  w Krasiczynie, a 
całowanie miłorzębu w parku 

krasiczyńskim spełni zapew-
ne marzenia te osobiste jak 
i o kolejnej wycieczce Senio-
rów.    KZ

seniorzy na 
wycieczce

No to w drogę...

Kwiaty przyciągały wyglądem i zapachem 

Przejażdżka motorówką

Integracja przy stołach 

Chwila wytchnienia na ławce
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Wakacje zbliżają się wiel-
kimi krokami, a zatem naj-
wyższa pora zaplanować 
urlop. Dokąd się udać? – to 
jedno z pytań, które zada-
jemy sobie w czerwcu.

Aby pomóc dokonać właści-
wego wyboru Gminna Biblio-
teka Publiczna postanowiła 

zaprosić znanego w powie-
cie i nie tylko pasjonata po-
dróży – p. Ireneusza Woł-
ka. W spotkaniu uczestniczy-
li uczniowie klas V-VI Szko-
ły Podstawowej w Grodzisku 
Górnym.
Ireneusz Wołek to architekt 
i artysta plastyk. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. Uzależniony od 
podróży, obserwator świa-
ta, filmowiec, fotografik, au-
tor i wydawca filmów podróż-
niczych, a także laureat kon-
kursów plastycznych i foto-
graficznych. Autor publika-
cji podróżniczych. Snowbo-
ardzista, motocyklista, płe-
twonurek. Pasji podróżowa-

nia towarzyszyły liczne nie-
powtarzalne zdjęcia i nagra-
nia, które przedstawiały  od-
wiedzane przez pana Irene-
usza miejsca oraz cudowne 
krajobrazy, które miał szczę-
ście obejrzeć i osobiście sfo-
tografować.
„Spotkanie z podróżnikiem” 
cieszyło się dużym zainte-
resowaniem wśród młodzie-
ży. Ukazało piękno geogra-
fii świata oraz przybliżyło kul-
turę i zwyczaje prezentowa-
nych krajów. Pokaz był nie-
zwykle interesujący, a zdobyta 
wiedza na pewno przyda się 
nie tylko na lekcjach geografii.
Dziękujemy panu Ireneuszo-
wi za przyjęcie zaproszenia i 
za szalenie interesujące opo-
wieści o jego podróżach po 
świecie. Do obejrzenia relacji 
z tych podróży zapraszamy 
na stronę internetową www.
niezwyklyswiat.com  AS

„świat jest jak książka, ci, którzy nie 
podróżują, czytają tylko jedną stronę”

- aKTUaLNOŚCI - 

Nie jeden z zazdrością słuchał opowieści pana Ireneusza

W dniach 17 i 18 czerwca 
2017 roku w Biłgoraju odbył 
się VII Ogólnopolski Zlot 
Pojazdów Zabytkowych, 
na którym można było 
zobaczyć wiele pięknych 
„perełek motoryzacji”, 
głównie z okresu PRL-u, 
a także wiele zachodnich 
marek.

Do Biłgoraja zjechali się miło-
śnicy motoryzacji z całej Pol-
ski. Można było obejrzeć po-
nad 300 zabytkowych pojaz-
dów.  Oczywiście nasza 
grodziska ekipa również była 
obecna na zlocie w składzie:
• Rafał Burek z motocy-

klem WFM125 W M06 
- 1960r.

• Krzysztof Szczęch z 

WSK175 M21 W2 - 
1972r.

• Grzegorz Laskowski z 
SHL175 M11 - 1967r.

• Paweł Kulpa z WSK125 
- 1984r.

• Marcin Wnęk z WSK125 
- 1985r.

Z wielką przyjemnością in-
formujemy, że ich zabytkowe 

motocykle wzbudziły ogrom-
ne zainteresowanie pośród 
odwiedzających, i mimo moc-
nej konkurencji Rafał Burek z 
motocyklem WFM125 oraz 
Krzysztof Szczęch z motocy-
klem WSK175 zajęli czołowe 
miejsca w rankingu najlep-
szych 30 pojazdów.

Sylwia L.

na Vii ogólnopolskim zlocie 
pojazdów zabytkowych w biłgoraju

Motoryzacja to rodzinne hobby

Grodziszczanie jak zwykle w czołówce
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Przed tegoroczną Para-
dą Straży Grobowych, 
Stowarzyszenie „Tur-
ki Grodziskie” wraz z 
Ośrodkiem Kultury w 
Grodzisku Dolnym wy-
stąpiły do Ministerstwa 
Kultury o wpisanie ob-
rzędu turków wielka-
nocnych na Listę Nie-
materialnego Dziedzic-
twa Kulturowego.

Idea wpisania „Turków 
Grodziskich” na Krajo-
wą Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego 
zrodziła się po spotkaniu 
dotyczącym ochrony nie-
materialnego dziedzictwa 
kulturowego, które miało 
miejsce 28 października 

2015 roku w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rze-
szowie. 
Inicjatywę organizato-
rów poparli znani profe-
sorowie - prof. Wojciech 
Burszta z SWPS w War-

szawie i prof. Jan Grad z 
UAM w Poznaniu, którzy 
napisali w tej sprawie sto-
sowne rekomendacje. 
Pragniemy poinformo-
wać, że decyzją Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego z dnia 1 czerw-
ca 2017r., „Turki Grodzi-
skie” uzyskały wpis i znaj-
dują się na Liście Niema-
terialnego Dziedzictwa 
Kulturowego.

grodziskie turki na krajowej liście 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

Od 17 czerwca br. weszły w 
życie nowe przepisy regu-
lujące wycinkę drzew i krze-
wów na prywatnej posesji. 

Najważniejszą zmianą dla 
osób fizycznych, wprowadzo-
ną przez nowelizację ustawy, 
jest ograniczenie swobod-
nej wycinki, którą do tej pory 
można było prowadzić na na-
leżących do nich nierucho-
mościach pod warunkiem, że 
wycinka nie jest związana z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
Od tej pory właściciel nieru-
chomości planujący dokonać 
wycinki na swojej posesji bę-
dzie musiał o tym fakcie po-
informować Wójta Gminy, 
składając stosowne zawiado-
mienie. Zgłoszenie to powin-
no zawierać imię  i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie 

nieruchomości, z której drze-
wo ma być usunięte oraz ry-
sunek albo mapkę określa-
jącą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości. Wymóg zgło-
szenia będzie dotyczył za-
miaru usunięcia drzew, któ-
rych pień mierzony na wyso-
kości 5 cm będzie przekra-
czał: 
• 80 cm w przypadku topo-

li, wierzb, klonu jesiono-
listnego oraz klonu sre-
brzystego,

• 65 cm w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, 
robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

• 50 cm w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

W terminie 21 dni od otrzy-
mania zgłoszenia, pracownik 
urzędu gminy dokona oglę-
dzin w terenie. Drzewo bę-
dzie można usunąć dopiero 

po upływie 14 dni od oględzin, 
pod warunkiem, że urząd nie 
wniesie sprzeciwu. Co istot-
ne, drzewo powinno zostać 
usunięte przed upływem 6 
miesięcy od terminu prze-
prowadzenia oględzin, w in-
nym wypadku konieczne bę-
dzie dokonanie ponownego 
zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa.
Osoby fizyczne, usuwają-
ce drzewa na cele związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz  podmioty 
o osobowości prawnej, mogą 
usunąć drzewo dopiero po 
uzyskaniu ostatecznej decy-
zji zezwalającej na wycinkę. 
Właściciel nieruchomości po-
winien wówczas złożyć wnio-
sek wraz z wymaganymi za-
łącznikami, wskazując przy-
czynę usunięcia drzewa.

KK

zmiany w przepisach dotyczących 
wycinki drzew i krzewów W SIERPNIU 

ZŁÓŻ WNIOSEK 
O ZWROT AKCYZY

Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne informuje o terminie 
składania wniosków do-
tyczących zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego                               
wykorzystanego rolniczo w 
ramach limitu zwrotu podat-
ku określonego na 2017r. 
W terminie od 1-go do                  
31-go sierpnia 2017r. nale-
ży złożyć odpowiedni wnio-
sek w pokoju nr 1 Urzę-
du Gminy wraz z fakturami 
VAT lub kopiami faktur VAT 
stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w 
okresie od 1 lutego 2017r. 
do 31 lipca 2017r.
Dokumenty do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego
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Zaczął się okres wakacyj-
ny, dużo ludzi wyjeżdża na 
urlopy na drogach robi się 
tłok. Dbając o swoje i in-
nych bezpieczeństwo w 
okresie zmieniających się 
warunków pogodowych za-
dbajmy o sprawność swo-
ich pojazdów. 

Jazda w czasie opadów desz-
czu wymaga delikatnego po-
sługiwania się kierownicą, 
sprzęgłem, pedałami hamul-
ca i gazu oraz większej tole-
rancji na błędy i nagłe zdarze-
nia. Jeśli w chwili rozpoczę-
cia jazdy pada deszcz nastę-
puje nagła zmiana warunków 
panujących na drodze. Wszy-
scy kierowcy powinni regular-
nie kontrolować sprawność 
przednich i tylnych świateł, 
świateł stopu oraz kierunkow-
skazów. Należy pamiętać, że 
hamowanie na nawierzchni 
mokrej jest trzy razy dłuższe 
niż hamowanie na nawierzch-

ni suchej. Ponieważ droga 
hamowania jest dłuższa, na-
leży zachować bezpieczną 
odległość.
Kolejnym ważnym tematem 
jest serwis płynów hamulco-
wych w pojazdach. Okres ży-
wotności płynów hamulco-
wych jest ograniczony nie tyl-
ko ze względu na absorpcję 
wody, lecz również ze wzglę-
du na to, że z czasem pogor-
szeniu ulegają własności do-
datków hamujących korozję i 
środków stabilizujących. Pły-
ny hamulcowe powinny być 
oczyszczane lub wymienia-
ne, co najmniej raz na 2 lata. 
Wielu producentów wymaga 
również okresowych wymian 
płynu w celu zapewnienia 
niezawodności i bezpieczeń-
stwa. Należy sprawdzić, czy 
poziom płynu hamulcowego 
znajduje się pomiędzy ozna-
czeniami MIN i MAX na zbior-
niku. Jeśli poziom płynu ha-
mulcowego znajduje się po-

niżej oznaczenia MIN, należy 
go uzupełnić.
Jazda w dni o dużym nasło-
necznieniu stwarza również 
zagrożenie w ruchu. Najwięk-
sze nasłonecznienie wystę-
puje w miesiącach od kwiet-
nia do września. Mogą temu 
przeciwdziałać okulary prze-
ciwsłoneczne. Wszystkie 
okulary przeciwsłoneczne 
posiadają oznaczenie pozio-
mu przyciemnienia od 0 do 4. 
Im wyższa liczba, tym mniej 
światła przepuszcza soczew-
ka. Do jazdy samochodem w 
słoneczne dni nadają się wy-
łącznie te oznaczone katego-
rią 2 lub 3, przy czym pozio-
mu 3 należy używać jedynie 

przy silnym nasłonecznieniu. 
Nie wolno prowadzić samo-
chodu w soczewkach, które 
przepuszczają mniej niż 8% 
światła, czyli oznaczonych 
liczbą 4, bo zmieniają widzia-
ny obraz i mogą zaburzać od-
czytywanie kolorów. Szcze-
gólną ostrożność należy tak-
że zachować przy stosowa-
niu kolorowych soczewek, np. 
fioletowych, niebieskich czy 
zielonych, gdyż mogą unie-
możliwić odróżnienie kolorów, 
szczególnie z oddali.
Wszystkim urlopowiczom ży-
czymy szerokiej i bezpiecznej 
drogi oraz udanych wakacji. 

ZG

bezpieczeństwo 
w drodze

O G Ł O S Z E N I E 
 

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, 
PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ 

TRZCINOWISK I SZUWARÓW ORAZ PALENIA SKOSZONYCH TRAW  
NA GRUNTACH ROLNYCH* 

Wypalanie traw, skoszonej słomy i siana jest złą tradycją, z którą od 
lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. 
Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia, giną ptaki i drobne zwierzęta, a 
w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Wypalanie traw często 
utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być 
przyczyną groźnych wypadków. 
Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionego zakazu grozi kara grzywny.  
 

* art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 
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W piątek 26 maja cała Pol-
ska obchodziła jedno z naj-
ważniejszych świąt rodzin-
nych jakim jest Dzień Mat-
ki. Jednak to nie wszyst-
ko, bo już za parę dni ko-
lejne ważne wydarzenie, a 
mianowicie Dzień Dziecka, 
a jako ostatni Dzień Ojca. 
Ale to nie problem połą-
czyć wszystkie te dni w 
jedno rodzinne święto, by 
wspólnie cieszyć się, ba-
wić i składać sobie życze-
nia. 

Tego rytuału już od wielu lat 
przestrzega Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym świętu-
jąc zawsze końcem maja lub 
początkiem czerwca Dzień 
Rodziny. W tym roku obcho-
dzony był on w niedzielne 
popołudnie 28 maja.
Występy dzieci dla Rodziców 
rozpoczęły się i zakończyły 
poetyckimi dedykacjami, zaś 
prym na scenie wiodły teatr, 
taniec i śpiew. 
Na początku wystąpiła Gru-
pa Teatralna „Kurtyna” z Ze-
społu Szkół w Grodzisku Dol-
nym prezentując swoje ak-

torskie umiejętności w spek-
taklu „Shrek”. Spektakl wyre-
żyserowała pani Monika Fila, 
zaś oprawę muzyczną przy-
gotowała pani Alicja Dubiel.
Dalsze prezentacje to popi-
sy grup tanecznych „Krasno-
ludki” i „Małe Grodziszczo-
ki” w tańcach zarówno trady-
cyjnych, jak i współczesnych. 
Choreografem i opiekunem 
zespołów jest pani Dorota 
Król. Urozmaiceniem owych 
tańców były również występy 
obydwu grup wokalnych, któ-
rych repertuar tworzyły głów-

nie utwory poświęcone Ma-
mie i Tacie. Grupy prowadzi 
pan Wojciech Wołowiec.
Na zakończenie uroczysto-
ści, po pięknych życzeniach, 
wszystkie dzieci zaśpiewały 

swoim Rodzicom tradycyjne 
„Sto lat”. Nie zabrakło rów-
nież słodkiego poczęstunku 
dla wszystkich uczestników 
tego niezwykłego spotkania.

OK

rodzinne święto 
w ośrodku kultury

Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy w Laszczynach- Filia w 
Zmysłówce już po raz trze-
ci wzięli udział w gali finało-
wej konkursu filmowego w 
Dzikowcu organizowanego 
przez ŚDS w Spiach.

Celem konkursu była popula-
ryzacja idei integracji osób nie-
pełnosprawnych poprzez pro-
mowanie i nagradzanie twór-
czości osób niepełnospraw-
nych, prezentowanie działal-
ności środowiskowych domów 
samopomocy, zachęcanie 
uczestników środowiskowych 
domów samopomocy do roz-

wijania zainteresowań filmem. 
Tym razem z grupą uczestni-
ków realizujących Film, któ-
ry był realizacją tematu „Ko-
cham kino”, w składzie: Kamil 
Wojnar, Wiesław Krówka oraz 
Paweł Szal wybraliśmy się na 
rozstrzygnięcie konkursu fil-
mowego, na który zostały za-
proszone wszystkie 23  ekipy 
realizujące projekt, gdzie na-
szym uczestnikom przyzna-
no nagrody i dyplomy za re-
alizację filmu. Filmowym pro-
jekcjom towarzyszyły kulinar-
ne przysmaki, ciepłe napoje, 
a przede wszystkim dobra at-
mosfera.

Leszek Duda

„kocham kino”

Nic tak nie cieszy jak występy wykonane od serca

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę 
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W dniu 24 maja 2017r. w 
Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbył się 
Gminny Konkurs Recyta-
torski ph. „Barwny Świat 
Poezji Juliana Tuwima” o 
Laur Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne.

W konkursie tym udział 
wzięli uczniowie reprezentu-
jący Zespół Szkół w Grodzi-
sku Górnym, Zespół Szkół 
w Grodzisku Dolnym oraz 
Społeczną Szkołę Podsta-
wową w Wólce Grodziskiej i 
Szkołę Podstawową w Cho-
daczowie.
Jury po wysłuchaniu 34 re-
cytacji w grupie młodszej 
oraz 13 recytacji w grupie 
starszej postanowiło nagro-
dzić następujące osoby:
Grupa młodsza – kl. I – III 
szkoły podstawowej:
• I miejsce  – Milena Baj z 

ZS w Grodzisku Dolnym 
– „O panu Tralalińskim”

• II miejsce – Karolina 
Obara z ZS w Grodzi-
sku Górnym – „Pstryk”, 
Weronika Smędra z ZS 

w Grodzisku Dolnym,  
– „Spóźniony słowik”,  
– Amelia Wojtyna z SP 
Chodaczów – „Słoń Trą-
balski”

• III miejsce – Anna Stę-
pień z ZS w Grodzisku 
Dolnym – „Okulary”

Wyróżnienia: Zuzanna 
Bechta z ZS w Grodzisku 
Dolnym – „Abecadło”, Oli-
wia Skitał-Abdul z ZS w Gro-

dzisku Górnym – „Lokomo-
tywa”, Julita Kulpa z ZS w 
Grodzisku Dolnym – „Spóź-
niony słowik”.
Grupa starsza – kl. IV – VI 
szkoły podstawowej:
• I miejsce – Ada Waw-

rzaszek z ZS w Grodzi-
sku Dolnym – „Okulary”, 
Karolina Dzierga z ZS 
w Grodzisku Dolnym – 
„Dwa wiatry”

• II miejsce – Wiktoria 
Gdańska z ZS w Gro-
dzisku Dolnym – „Rwa-
nie bzu”

Wyróżnienia: Aleksandra 
Majkut z ZS w Grodzisku 
Górnym – „O Grzesiu kłam-
czuchu i jego cioci”, Karol 
Smędra z ZS w Grodzisku 
Górnym – „Lokomotywa”.

OK

barwny świat poezji juliana tuwima

W niedzielę 18 czerwca już 
po raz siódmy muzycy lu-
dowi z całego Podkarpa-
cia zjechali się do Pawło-
siowa (powiat jarosławski), 
by wziąć udział w Regional-
nym Przeglądzie Kapel Lu-
dowych. Organizatorem im-
prezy był Gminny Ośrodek 
Kultury w Pawłosiowie oraz 
Centrum Kulturalne w Prze-
myślu. 

Celem przeglądu była pre-
zentacja tradycji ludowego 
muzykowania, stylu śpiewa-
nia, gwary, strojów ludowych 
i popularyzacja tych tradycji 
w społeczeństwie, jak rów-
nież zachowanie folkloru dla 
młodszych pokoleń i środo-

wisk twórczych.
W tegorocznej edycji imprezy 
udział wzięło aż 13 kapel oraz 
23 solistów-instrumentalistów. 
Gmina Grodzisko Dolne re-
prezentowana była przez Ka-
pelę Ludową „Grodziszczo-
ki” i przez cymbalistów: Anię 
i Michała Rydzik z Grodziska 
Dolnego, a także Piotra Mar-
kockiego z Podlesia. Wszyst-
kie prezentacje zostały na-
grodzone gromkimi brawa-
mi przez licznie zgromadzoną 
publiczność.
Komisja konkursowa ocenia-
ła dobór repertuaru, poziom 
wykonania muzycznego, au-
tentyczność składu instru-
mentalnego kapel i zgodność 
techniki gry z lokalną tradycją. 

Oceniający po wysłuchaniu 
wszystkich wykonawców w 
kategorii kapel dorosłych zde-
cydowali się przyznać Kape-
li Ludowej „Grodziszczoki” III 
miejsce. W tej samej katego-
rii II miejsce zajęła Kapela Lu-
dowa z Gniewczyny Łańcuc-
kiej z Piotrem Markockim, któ-
ry w tej kapeli gra na cymba-

łach. W kategorii solistów Mi-
chał Rydzik zdobył I miejsce. 
Ania Rydzik również znalazła 
się „na podium” zdobywając 
III nagrodę, natomiast Piotr 
Markocki otrzymał wyróżnie-
nie.
Nagrodzonym gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

OK

czas na kaPele

Uczestnicy i laureaci konkursu

To już kolejny sukces kapeli w Pawłosiowie
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W ostatnim dniu maja w 
barze u Żusta nad zale-
wem Czyste w Grodzisku 
Dolnym Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych zorganizo-
wało Rodzinny Piknik.

Wychowankowie ośrodka 
uczestniczyli wraz ze swo-

imi rodzicami w zabawach 
integracyjnych i sportowych. 
Udział w konkurencjach był 
okazją do wyrażania wielu 
pozytywnych emocji i spraw-
dzenia swoich możliwości. 
Po zakończonych zabawach 
na wszystkich czekała kieł-
baska z grilla.

Korzystając z zaproszenia 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
podopieczni Ośrodka Re-
walidacyjno-Wychowaw-
czego z Laszczyn udali się 
na Mini Piknik Lotniczy z 
okazji Dnia Dziecka, jaki 
odbył się na placu przed 
muzeum.

W programie było wiele 
atrakcji m.in. prezentacja 

silników samolotu pasażer-
skiego TU134 A, prezenta-
cja szybowców oraz oprzy-
rządowania lotniczego z Ae-
roklubu Ziemi Jarosławskiej. 
Wiele pozytywnych emocji 
wywołało u naszych wycho-
wanków spotkanie z pilotem 
Linii Lotniczych LOT oraz 
możliwość siedzenia za ste-
rami szybowców.

mini Piknik 
lotniczy w muzeum

rodzinnie świętowali

W ramach cyklu spotkań 
tematycznych o zawodach, 
wychowankowie Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego z Laszczyn wy-
brali się w odwiedziny do 
Nadleśnictwa Leżajsk.

Podczas spotkania z sym-

patyczną panią Domini-
ką dowiedzieli się wielu cie-
kawych informacji dotyczą-
cych drzew z naszych lasów 
i zwierząt żyjących w Polsce. 
Wycieczkowicze mieli także 
okazję pospacerować po le-
sie i zobaczyć tamę zrobioną 
przez bobry.

w nadleśnictwie 
leżajsk
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Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku w dniach 19-
20.05.2017r. mogłoby sta-
nowić scenerię do filmu 
fantastycznonaukowego. 
Na pewno Stanisław Lem 
też zachwycony byłby ilo-
ścią konstruktorów i robo-
tów. Powodem tak nauko-
wego spotkania była Kon-
ferencja Robotyki Edu-
kacyjnej, w ramach któ-
rej odbył się Wojewódzki 
Konkurs Budowy i Progra-
mowania Robotów GG Ro-
bot 2017 „Sekrety ciemnej 
strony Księżyca”.

Przedsięwzięcie było reali-
zowane przez Gminę Gro-
dzisko Dolne w związku z 
projektem „Regionalne Cen-
trum Robotyki Edukacyj-
nej” współfinansowanym 
przez Unię Europejską w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. W dzia-
łania szczególnie zaangażo-
wane były instytucje: Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, 
Zespół Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym, Gimnazjum Miejskie 
im. Władysława Jagiełły w 
Leżajsku, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. Swoją obecnością 
podkreślili wagę wydarze-
nia zaproszeni goście: Mał-
gorzata Rauch- Podkarpac-
ki Kurator Oświaty, Marek 
Kondziołka- kierownik Od-
działu Strategii i Monitoro-
wania Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie, Justyna Pałys- 
wizytator Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, Ireneusz 
Stefański- burmistrz Leżaj-
ska, Arkadiusz Telka- wice-
wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne, Halina Gdańska- dyrek-
tor ZS w Grodzisku Dolnym.
Kosmos, Księżyc i opra-
cowane przez młodych lu-

dzi roboty, które zapełniają 
przestrzeń Miejskiego Cen-
trum Kultury. Do turnieju 
zgłosiło się aż 43 drużyny z 
terenu całej Polski i 2 grupy 
węgierskie (16 SP, 23 GIM, 
4 OPEN). Młodzi konstrukto-
rzy budowali stację na Księ-
życu, na której kosmonau-
ci z Ziemi będą mogli uzu-
pełnić paliwo rakiet kosmicz-
nych. Łącznie 141 młodych 
i twórczych umysłów budo-
wało i programowało wła-
snego robota do określo-
nych zadań:
1. Poszukiwanie czystej 

energii – dotarcie do 
położonych na wzgórzu 
złóż pierwiastka.

2. Poszukiwanie rudy ty-
tanu.

3. Porozumienie się z ro-
botem transportowym.

4. Dotarcie na szczyt 
wzgórza po minerał                  
i przekazanie go do ba-
dań.

5. Przetransportowa-
nie pozyskanych zaso-
bów za pomocą modu-
łu transportowego  do 
miejsc, gdzie zostaną 
przetworzone.

Zawodnicy i widzowie przez 
2 dni czuli się jak w cyber-
przestrzeni. 19 maja to był 
czas na sesje treningowe 
dla wszystkich kategorii wie-
kowych oraz prezentacje 
uczniów. Natomiast 20 maja 

odbyły się eliminacje i roz-
grywki finałowe. Uczestni-
cy byli oceniani w 3 katego-
riach: szkoły podstawowe, 
gimnazja i open. Uczniowie 
ze szkół z Gminy Grodzi-
sko Dolne okazali się naj-
lepsi. W kategorii szkół pod-
stawowych wygrała druży-
na  „Eva” w składzie  Izabela 
Majkut, Aneta Przeszło (Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym). W 
kategorii gimnazjum I miej-
sce zdobyła drużyna „Tëäm-
MästërRäce”, czyli Seba-
stian Król, Kamil Szczęch, 
Magdalena Kryla oraz Mag-
dalena Tokarz (Zespół Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 

Grodzisku Górnym). Nato-
miast w kategorii open zwy-
ciężyła drużyna „3maj się” 
w składzie Paweł Danak, 
Krzysztof Danak.
Podczas tych 2 dni uczest-
nicy turnieju mogli pochwalić 
się  wiedzą z zakresu robo-
tyki i programowania, która 
jest coraz bardziej docenia-
na we współczesnym świe-
cie. Finaliści i laureaci otrzy-
mają zaświadczenia z Kura-
torium Oświaty. Gratulujemy 
zwycięzcom.

Monika Fila
Roman Matuszek

Maciej Polański

wojewódzki konkurs budowy 
i programowania robotów
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Zgodnie z utrwaloną już 
tradycją odbył się Powiato-
wy Konkurs Krasomówczy 
„Patroni naszych szkół”. 
To wydarzenie organizo-
wane jest przez Zespół 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
i Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym. W tym roku gospoda-
rzem konkursu była szkoła 
w Grodzisku Dolnym. 

29 maja 2017r. o godzinie 
9.00 pani Halina Gdańska – 
dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym  otworzyła IX Po-
wiatowy Konkurs Krasomów-
czy „Patroni naszych szkół”. 
Zaszczycili nas swoją obec-
nością zaproszeni goście: 
Ksiądz Proboszcz Jan Kuca, 
pan Roman Matuszek- dy-
rektor Zespołu w Grodzisku 
Górnym, pani Maria Majkut, 
ks. Bogusław Folusiewicz, 
ks. Piotr Stefański  i oczywi-
ście nauczyciele. 
Tego pięknego dnia spotka-
li się uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów, aby 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności oratorskie, ale przede 
wszystkim opowiedzieć o 
„wielkich ludziach”, którzy 
byli bohaterami wystąpień. 
21 uczestników z 7 szkół: 
Grodziska Górnego, Grodzi-

ska Dolnego, Leżajska, Woli 
Zarczyckiej, Starego Miasta, 
Rakszawy, Żołyni mówiło nie 
tylko o tych, którzy walczą 
orężem, ale przede wszyst-
kim o tych, którzy są po-
wszechnie szanowani przez 
ogół, gdyż ich prawość, szla-
chetność, szczerość, świad-
czą o ich wielkości i godno-
ści. 
5 uczennic z klas I-III szko-
ły podstawowej, 11 uczniów 
z klas IV-VI oraz 5 gimnazja-
listek popisywało się pięk-
ną mową, opowiadając o pa-
tronach szkół, osobach god-
nych naśladowania i podzi-
wianych, wywodzących się 
ze swojego regionu. Orato-
rów oceniała komisja w skła-
dzie: Andrzej Piecuch – ak-
tor Teatru Maska w Rzeszo-
wie, Natalia Nowicka – re-
daktor „Kuriera Powiatowe-
go”, Małgorzata Halasa – re-
daktor „Gazety z Grodziska 
i okolic”, Katarzyna Wikie-
ra – nauczycielka ucząca w 
Zespole Szkół w Żołyni, Lu-
cyna Słoniec  – nauczycielka 
z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Jacek Sało – na-
uczyciel z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu. Po 
tych popisach oratorskich 
komisja udała się na nara-
dę, a przed widzami rozegra-
ło się  piękne widowisko. Co-

rocznie przyjeżdżają do nas 
uczniowie z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu. W 
tym roku usłyszeliśmy śpiew 
w wykonaniu Anny Sochy 
i Huberta Żołyniaka. Zoba-
czyliśmy układy gimnastycz-
no – akrobatyczne w wyko-
naniu uczniów naszej szko-
ły trenowanych przez pana 
Krzysztofa Wilka. Podziwia-
liśmy mistrzowski taniec ze-
społu Maraton Boogie z Gie-
dlarowej. Grupę trenują: pani 
Jolanta i pan Andrzej Ciryt. 
Do filharmonii przenieśli nas 
uczniowie naszej szkoły i Ze-
społu Szkół z Grodziska Gór-
nego. Z naszej szkoły wystą-
piło trio w składzie: Gabriela 
Kulińska, Szymon Gdański,  
Piotr Tołpa. Z Grodziska Gór-
nego na flecie zagrała Ga-
briela Kulpa, na skrzypcach 
Małgorzata Pytel i na sakso-
fonach: Paulina Ślanda, Bar-
tek Burda.
Niezależna i profesjonalna 
komisja za najlepszych ora-
torów uznała:
Kategoria: kl. I - III szkoły 
podstawowe
• I miejsce: Milena Baj z 

Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku 
Dolnym (opiekun: Boże-
na Krajewska)

• II miejsce: Weronika 
Smędra z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym (opiekun: 
Elżbieta Matula)

• III miejsce: Liliana 

Grzywna z Zespołu 
Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Gór-
nym (opiekun: Danuta 
Rola)

Wyróżnienia: Julia Urban z 
Zespołu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym (opiekun: Danuta Rola)
Martyna Chrzan ze Szkoły 
Podstawowej im. św. Fran-
ciszka z Asyżu w Jelnej 
(opiekun: Karolina Rychel)
Kategoria: kl. IV-VI
• I miejsce: Jakub Fila z 

Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym (opiekun: 
Halina Majkut)

• II miejsce: Agata Jaku-
bowska ze Szkoła Pod-
stawowej im. św. Fran-
ciszka z Asyżu w Jelnej 
(opiekun: Magdalena Ja-
kubowska)

• III miejsce: Joanna Kozy-
ra Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika w Leżajsku  (opie-
kun: Beata Wójtowicz)

Wyróżnienia: Wiktoria Gdań-
ska z  Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym (opiekun: Agnieszka 
Krauz), Natalia Zakielarz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Mierzwy w Raksza-
wie (opiekun: Dorota Soń-
ska – Jagusztyn), Sara Ha-
ładyj ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Mierz-
wy w Rakszawie (opiekun: 
Dorota Sońska – Jagusztyn), 
Anna Czarniecka z Zespo-
łu Szkół Szkoły Podstawo-
wej im. kard. Wyszyńskiego 
w Starym Mieście (opiekun: 
Lucyna Federkiewicz – Bąk). 
Kategoria: gimnazjum
• I miejsce: Paulina Ślan-

da z Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
(opiekun: Danuta Sigda)

• II miejsce Izabela Sa-
rzyńska z Gimnazjum 
im. Pamięci Ofiar Pacy-
fikacji w Woli Zarczyc-
kiej (opiekun: Lucyna 
Lorenc)

piękne opowieści 
o wielkich ludziach

Przedstawiciele siedmiu szkół opowiadało w tym roku o „wielkich ludziach” ze swoich małych ojczyzn
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• III miejsce: Magdalena 
Mach z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
(opiekun: Danuta Sig-
da).

Gratulacje kierujemy do na-
grodzonych, ale także do 
pozostałych uczestników 
konkursu. Wszystkie wystą-
pienia były  na wysokim po-
ziomie.
Dzisiaj poznaliśmy życiorysy 
tych osób, które żyły w peł-
ni. Nasi uczniowie pokaza-
li nam, że takich ludzi może-
my spotkać wszędzie. Są to 

ci znani nam wszystkim, ale 
też ci, którzy żyli skromnie, 
po cichu, może blisko na-
szego miejsca zamieszka-
nia. Pamiętajmy o nich.
Ten konkurs nie mógłby się 
odbyć, gdyby nie przyja-
zne osoby, instytucje i fir-
my, które ufundowały nagro-
dy i przyczyniły się do profe-
sjonalnej organizacji tej ini-
cjatywy. Zaliczmy do nich: 
Urząd Gminy Grodzisko Dol-
ne, Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku, GS „SCH” w Gro-
dzisku Dolnym.

Monika Fila

W dniach od 9 do 11 czerw-
ca 2017 r. na terenie para-
fii Leżajsk-Fara, Grodzisko 
Dolne i Chałupki Dębniań-
skie odbył się XI Regional-
ny Kongres Misyjny.

Kongres Misyjny to dorocz-
ne wydarzenie o charakterze 
misyjnym, przez które przy-
pominamy sobie nawzajem o 
posłaniu Jezusa wyrażonym 
w słowach „Idźcie i głoście”, 
jak również uwrażliwiamy 
się na potrzeby materialne 

bliźnich z krajów misyjnych 
oraz umacniamy swoją wiarę 
przez wspólną modlitwę.
Od ponad dziesięciu lat koor-
dynowany jest projekt pt. Mi-
syjna Adopcja Serca, które-
go celem jest obejmowanie 
w opiekę duchową i material-
ną dzieci z krajów misyjnych. 
W ramach Kongresu moż-
na było bezpośrednio od mi-
sjonarzy uzyskać informacje                
o pracy misyjnej i sytuacji                                                     
adoptowanych dzieci. 
W Kongresie uczestniczył 

również o. Zdzisław Grad 
SVD – pomysłodawca adop-
cji i jej koordynator na Mada-
gaskarze. W związku z tym 
jedna z misjonarek uczest-
nicząca w w/w Kongresie w 
dniu 8 czerwca odwiedziła 
Szkołę Podstawową w Lasz-
czynach. Misjonarka pocho-
dzi z Madagaskaru, bardzo 
odległego zakątku na kuli 
ziemskiej, którą dzieci znają 
tylko z pewnej bajki. Pani mi-
sjonarka opowiedziała dzie-
ciom i uczniom naszej szkoły 

o swej pracy jako nauczyciel-
ki języka angielskiego, któ-
rym to posługiwała się bie-
gle w Polsce, opowiedzia-
ła jak wygląda nauka na Ma-
dagaskarze oraz odpowie-
działa na pytania dzieci, a 
nawet zaśpiewała piosenkę 
w swym ojczystym języku. 
Dzieci i uczniowie mieli rów-
nież okazję przekonać się jak 
ważną rolę w życiu pełni ję-
zyk obcy, w tym przypadku 
język angielski, którym to po-
sługiwano się podczas wizy-
ty zagranicznego gościa.

W. Niemiec

wizyta misjonarki w szkole 
Podstawowej w laszczynach

Nagrody laureatom wręczał p. Andrzej Piecuch

Nawet bariera językowa nie przeszkodziła dzieciom w zadawaniu pytań
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W dniach od 14 do 19 maja 
bieżącego roku uczniowie 
klas II i III Gimnazjum z Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
wspólnie ze swoimi opie-
kunami odpoczywali nad 
polskim morzem. 

Swoją wycieczkę rozpoczę-
liśmy w niedzielę 14 maja 
na stacji PKP w Przewor-
sku, skąd udaliśmy się w 
12- godzinną podróż do So-
potu. Noc w pociągu minęła 
szybko i przyjemnie. Po do-
tarciu nad Bałtyk rozlokowa-
liśmy się w domkach letni-
skowych i od razu udaliśmy 
się na plażę. Sopot to prze-
piękne miasto, które słynie 
z festiwali muzycznych, naj-
dłuższego w Polsce molo, 
po którym mieliśmy przyjem-
ność spacerować i pięknego 
deptaku zwanego Moncia-
kiem ze słynnym krzywym 
domkiem. W drugim dniu 
wielką atrakcją był rejs stat-
kiem po Morzu Bałtyckim na 
Półwysep Helski. Tam w fo-
karium widzieliśmy tresurę 
i karmienie foki szarej, a w 
Muzeum Ssaków Morskich 
poznaliśmy gatunki wymar-
łe i te, którym grozi wygi-
nięcie na skutek niewłaści-

wej działalności człowieka. 
W trzecim dniu naszego po-
bytu odwiedziliśmy portowe 
miasto Gdynię, gdzie zwie-
dziliśmy Akwarium Morskie, 
w którym podziwialiśmy flo-
rę i faunę Bałtyku. Ostatni 
dzień przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie Gdańska. W tym 
starym, historycznym mie-
ście jest wiele ciekawych za-
bytków, które mieliśmy oka-

zję zobaczyć. Widzieliśmy 
pomnik Neptuna, zabytkowy 
rynek, spichlerz. Byliśmy też 
w zoo w Gdańsku – Oliwie, 
gdzie mieliśmy okazję po-
znać wiele gatunków zwie-
rząt z całej kuli ziemskiej.
Przez cały okres naszego 
pobytu w Trójmieście dopi-
sywała nam piękna słonecz-
na pogoda. Jedynym man-
kamentem tej wycieczki był 

szybko uciekający czas. I 
kiedy po czterodniowym po-
bycie zaaklimatyzowaliśmy 
się na Pomorzu, ze smut-
kiem musieliśmy się udać 
w drogę powrotną. Myśli-
my jednak, że w przyszłości 
będzie jeszcze okazja, aby 
wspólnie z przyjaciółmi po-
wtórzyć wyprawę nad mo-
rze.

Izabela Chmura

szkolne wojaże nad morzem

W czwartek 1 czerwca nad 
zalewem „Czyste” na te-
renie obiektu u państwa 
Zygmuntów najmłodsi 
uczniowie szkoły z Lasz-
czyn oraz dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego mie-
li okazję świętować Dzień 
Dziecka bardzo aktywnie i 
na sportowo.

Na początek odbyły się roz-
grywki sportowe z podzia-
łem na małe grupy: bieg z 
przeszkodami, karmienie pi-
skląt, mumia, rzut do celu i 
inne. Konkurencje sprawno-
ściowe wywołały wiele emo-
cji nie tylko u zawodników, 
ale i wśród ich rodziców oraz 

nauczycieli. Potem liczne 
atrakcje, takie jak gra w pił-
kę rzucaną i zabawy na pla-
cu zabaw, który przeżywał 
prawdziwe oblężenie. Do 
tego kiełbaski z grilla, napo-
je, lody i frytki. Dzień Dziec-
ka upłynął w bardzo miłej i 
przyjemnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy Pań-
stwu Anecie i Grzegorzowi 
Zygmunt za miłe przyjęcie 
naszych uczniów w swoim 
ośrodku oraz Panu Jacko-
wi Kołcz za zorganizowanie 
transportu na tą wspaniałą 
uroczystość.

W. Niemiec

aktywnie i na 
sPortowo

Nie ma to jak morskie klimaty

Pomysłowość dzieci nie zna granic
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Dzień Dziecka to waż-
ny czas w życiu wszyst-
kich uczniów. W tym wy-
jątkowym dniu grupa 
uczniów ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej, pod 
opieką nauczycieli i prze-
wodnictwem pani prezes 
Agnieszki Grzywny wzię-
ła udział w wycieczce do 
Wrocławia. Była to akcja 
PKP Intercity skierowana 
dla uczniów, dzięki któ-
rej mogły w dniu 1 czerw-
ca podróżować po wybra-
nych trasach całej Polski.

Wybór padł na Wrocław. 
To przepiękne miasto kryje 
wiele zabytków, które warto 
zobaczyć. Zwiedzono m.in. 
wrocławski rynek, katedrę, 
Ostrów Tumski, Halę Stule-
cia, japońskie ogrody. 
Główną atrakcją była wizy-
ta w ZOO, a tu najwięcej 
frajdy sprawiło oceanarium. 
Uczniowie wyczerpani, ale 
zadowoleni wrócili do do-
mów i już zastanawiają się 
dokąd wybrać się w przy-
szłym roku.

P. Matuszek

- WYChOWaNIe I edUKaCja - 

Zbliżają się wakacje, a 
więc czas odpoczynku i 
podróży. Dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Opale-
niskach już miały przed-
smak takiej wakacyjnej 
wyprawy. Uczniowie klas 
IV – VI wybrali się na wy-
cieczkę Przeworską Kole-
ją Dojazdową do Dynowa.

Ponieważ dzień był ciepły 
i pogodny, wszyscy zaję-
li miejsca w odkrytych wa-
gonach i  pociąg ruszył. Ko-
lejka jedzie sobie nieśpiesz-
nie doliną Mleczki, przez Po-
górze Rzeszowskie i Pogó-
rze Dynowskie, a więc przez 
całą podróż pasażerom to-
warzyszą malownicze wido-
ki. Mija zabytkowe mosty, 
wiadukty, stacyjki i dworce 
m.in. w Urzejowicach, Kań-
czudze, Manasterzu, Ja-

worniku Polskim i Bachó-
rzu. Jednak największą fraj-
dę i mnóstwo wrażeń sprawił 
wszystkim przejazd tunelem 
w miejscowości Szklary. To 
najdłuższy w Europie i naj-
starszy tunel kolejki wąsko-
torowej o długości 602 me-
trów.
W Dynowie odbył się pra-
wie trzygodzinny postój, któ-
ry uczniowie wykorzystali na 
pieczenie kiełbasek na ogni-
sku oraz mecz siatkówki. W 
wyśmienitych nastrojach, 
choć nieco zmęczeni, wró-
cili do Przeworska, gdzie na 
stacji już czekali rodzice.
Niektórzy stwierdzili, że to 
ich pierwsza, ale na pewno 
nie ostatnia przejażdżka ko-
lejką i już planowali wakacyj-
ną wycieczkę do Dynowa, 
tym razem z rodziną. 

AR

ciuchcią do 
dynowa

dzień dziecka 
z intercity

Pod takim tytułem już ko-
lejny rocznik uczniów kla-
sy III Szkoły Podstawo-
wej w Laszczynach, reali-
zował program z zakresu 
udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Podczas kilkugodzinnych 
zajęć teoretycznych i prak-
tycznych poznali sche-
mat postępowania w róż-
nych przypadkach natknię-
cia się na sytuacje wyma-
gające szybkiej reakcji ratu-
jąc ludzkie życie. Odgrywa-
li oni role osób poszkodo-
wanych i udzielających po-

mocy, mając jednocześnie 
na uwadze własne bezpie-
czeństwo.
Dużą pomocą podczas za-
jęć było koleżeńskie pozo-
ranctwo, fantomy mini Ani 
oraz pieszczotliwie nazwa-
ny fantom „Franio”. Za swo-
je zaangażowanie, powa-
gę traktowania zajęć, bar-
dzo dobrze zdany egzamin 
uczniowie otrzymali z rąk 
p. dyrektor Wiolety Niemiec 
„Certyfikaty” potwierdzające 
pozytywne ukończenie w/w 
programu.

Beata Kusy

ratujemy i uczymy 
ratować

Takie wycieczki to my lubimy

Nigdy nie wiadomo kiedy przyda nam się wiedza z udzielania pierwszej pomocy

„Wsiąść do pociągu byle jakiego...”
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Miesiąc maj i początek 
czerwca obfitował w wie-
le wesołych wydarzeń w 
Przedszkolu Samorządo-
wym w Grodzisku Górnym. 

Jak co roku, przedszkolaki 
świętowały Dzień Mamy. Dnia 
26.05.2017r. wszystkie dzieci 
słowem i piosenką wyraziły 
miłość i wdzięczność za mat-
czyną dobroć, mądrość, cier-
pliwość, za serce, które tak 
wiele rozumie i tak wspania-
łomyślnie wybacza. Po wspa-
niałych występach, w których 
dzieci zaprezentowały swoje 
zdolności recytatorskie i wo-
kalne na twarzach rodziców 
zauważyć można było wzru-
szenie i dumę ze swoich po-
ciech. Po zakończonym pro-
gramie artystycznym dzie-
ci wręczyły swoim rodzicom 
piękne bukiety papierowych 

kwiatów i zaprosiły na słod-
ki poczęstunek. Atmosfera tej 
uroczystości była podniosła i 
bardzo radosna. Przebiegała 
w niezwykle rodzinnej i miłej 
atmosferze.
Wypada tu zaznaczyć, iż 
ośmioro dzieci z przedszko-
la brało udział w konkursie ta-
lentów ”Iskierka” zorganizo-
wanym przez Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku. Był 
to I Powiatowy Przedszkol-
ny Festiwal Talentów orga-
nizowany po raz pierwszy 
dla przedszkolaków z powia-
tu leżajskiego. Jest on kon-
tynuacją Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej ”Iskierka”, któ-
ry przez 30 lat promował ta-
lenty muzyczne i wokalne. 
Jego nowa forma rozszerzy-
ła swój zasięg na powiat i nie 
ogranicza wieku przedszko-
laków ani formy prezentacji. 

Celem festiwalu jest odkry-
wanie wyjątkowych zdolności 
u dzieci i zaprezentowanie jej 
szerokiej publiczności na sce-
nie MCK. 
24 maja na scenie MCK w Le-
żajsku miały miejsce elimina-
cje powiatowe kwalifikujące 
przedszkolaków do udziału 
w koncertach finałowych fe-
stiwalu. W eliminacjach wzię-
ło udział 133 dzieci z 11 pla-
cówek przedszkolnych w ka-
tegorii indywidualnej i grupo-
wej. Z przedszkola wzięły w 
nim udział: Ania Koń, Zuzan-
na Leja oraz Nina Możdżeń 
prezentując swoje umiejęt-
ności wokalne, zaś zdolności 
recytatorskie zaprezentowa-
li Miłosz Makówka, Mateusz 
Domin, Nikodem Dąbek oraz 
Patrycja Sadło. Do koncer-
tów finałowych festiwalu ju-
rorzy zakwalifikowali 78 dzie-
ci. Czworo dzieci z nasze-
go przedszkola dostało się 
do dalszego etapu konkursu, 
który odbył się 8 czerwca w 
MCK w Leżajsku. Były to na-
stępujące osoby: Ania Koń, 
Nina Możdżeń, Nikodem Dą-
bek oraz Julia Obajtek. W 
dniu 11 czerwca odbył się 
koncert laureatów. Ogłoszo-
no wyniki i rozdano nagrody. 
Wśród 10 laureatów znala-
zła się także czteroletnia Nina 
Możdżeń z naszego przed-
szkola. Nagrodzone dzieci 
otrzymały dyplomy oraz wiel-
kie pluszowe misie.
Wszystkie wyżej wymienione 
dzieci zaprezentowały swo-
je zdolności przed mamami 

przedszkolaków. Rodzice po-
ciech byli bardzo dumni z wy-
stępów swoich dzieci, które 
nagrodzono gromkimi brawami.
Nasi milusińscy 30 maja 2017 
roku uczestniczyli także w wy-
cieczce edukacyjnej do Cen-
trum Zabaw „Fantazja” w 
Rzeszowie - największego 
podkarpackiego centrum roz-
rywki dla najmłodszych. Dla 
niektórych przedszkolaków 
była to pierwsza podróż auto-
karem, dlatego wyjazd zwią-
zany był z wieloma emocjami 
oraz oczekiwaniem na nowe 
przeżycia. Celem wyciecz-
ki była przede wszystkim in-
tegracja rówieśniczych grup, 
rozwijanie motoryki dużej i 
małej dzieci oraz stworzenie 
możliwości radosnego spę-
dzenia czasu. Dwie godziny 
zabawy w sali, w której znaj-
dowały się różnorodne prze-
szkody i miejsca do aktyw-
ności, minęły bardzo szybko. 
Dzieci w miłej i przyjaznej at-
mosferze spędziły czas ba-
wiąc się na dużych dmucha-
nych zjeżdżalniach, w base-
nach z piłkami, chodząc po 
labiryntach rur i przejść. 
W tym dniu zawitano także do 
kina „Helios” w Rzeszowie, 
gdzie miał miejsce projekt 
edukacyjny dla przedszkola-
ków oraz uczniów szkół pod-
stawowych pt. „Kino na te-
mat”. Przed seansem „Smer-
fy. Poszukiwacze zaginionej 
wioski” w ramach specjalnej 
oferty odbyły się krótkie qu-
izy i zabawy, skonstruowa-
ne zgodnie z nową podsta-
wą programową w wyżej wy-
mienionych placówkach. Wy-
cieczka wszystkim uczestni-
kom sprawiła wiele radości. 
Okazała się wspaniałą fraj-
dą i niezapomnianym przeży-
ciem.
W dniu 1 czerwca nastąpił 
dalszy ciąg atrakcji dla dzie-
ci. Były zabawy chustą ani-
macyjną, gry w piłkę na orliku, 
pyszne lody i inne słodkości, 
którymi przedszkolaki posilały 
się w trakcie pobytu w przed-
szkolu.            Danuta Kuras

wydarzyło się 
w przedszkolu

Konkursy, występy, wycieczki - jest się czym pochwalić
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Cudowny środek owadobójczy 
– od tryumfu po rozpacz
Od zarania dziejów ludzkości 
uprzykrzało życie natrętne to-
warzystwo pasożytów, zwłasz-
cza owadów. Wszy przenosi-
ły tyfus, dur, dżumę, gorączkę 
okopową; pchły – tyfus, dżu-
mę, dur plamisty, tularemię i ta-
siemce, a pluskwy – gronkow-
ca powodującego posocznicę.  
Na obszarach tropikalnych wie-
le groźnych chorób zarówno 
zwierząt, jak i ludzi nadal roz-
przestrzenia się poprzez ugry-
zienia moskitów i komarów. W 
dalszym ciągu każdego roku 
malaria zabija od 1 do 3 mln lu-
dzi, zwłaszcza najmłodszych w 
biednych rejonach Afryki.
W brudnej siedemnastowiecz-
nej Europie na ciałach doro-
słych i dzieci, czy to bogatych, 
czy biednych roiło się od wszy, 
gnid i pcheł, co stanowiło nor-
mę, o czym świadczą choćby 
ówczesne obrazy często uka-
zujące ludzi w powszechnej i 
bynajmniej nie wstydliwej wów-
czas sytuacji iskania głów. Na 
dworach szlacheckich do do-
brego tonu należało posiada-
nie srebrnego młoteczka, któ-
rego przeznaczeniem było za-
bijanie wszy.
Chociaż obecnie wszy i pchły 
kojarzą się z niechlujstwem na-
leży pamiętać, że przy pierw-
szej okazji wlezą na każdego 
czyściocha. Największe używa-
nie pasożyty mają tam, gdzie 
są skupiska ich żywicieli – lu-
dzi, zwierząt (stada, hodowle) 
i roślin (pola uprawne, planta-
cje). Oprócz pasożytów na ro-
ślinach żerują roślinożercy (np. 
stonka) stając się szkodnikami 
upraw lub magazynów żywno-
ści (np. wołek zbożowy). Z ich 
obecnością trudno się pogo-
dzić, bo niosą śmierć, choroby, 
zniszczenia, głód i straty finan-
sowe.  I najzwyczajniej wkurza-
ją budząc w nocy bzyczeniem, 
ograniczając pobyt na łonie na-
tury związany z ryzykiem swę-
dzących bąbli.
W 1939 roku w USA pojawił 
się pierwszy środek owadobój-
czy zwany w skrócie DDT, któ-

ry szybko zdobył sławę jako 
niezwykle skuteczny likwidator 
znienawidzonych owadów, nie-
będący przy tym, jak uważano,  
szkodliwy dla ludzi. Podczas 
wojny, kiedy ryzyko chorób za-
kaźnych jest większe, a żołnie-
rzom dokuczają plagi pasoży-
tów, stosowano go powszech-
nie i na wielką skalę – dodawa-
no do wapna do bielenia woj-
skowych baraków i do zapra-
wy, spryskiwano nim schrony, a 
nawet nasączano materiały na 
bieliznę. Amerykańskie wojska 
zdobywając w Azji kolejne te-
reny czyściły sobie przedpola z 
pasożytów za pomocą specjal-
nych bomb rozpylających DDT.
Po wojnie w Ameryce i Euro-
pie, także w Polsce, był uży-
wany masowo  i z wielkim en-
tuzjazmem w domach, gospo-
darstwach, na polach, w lasach 

oraz w jeziorach, stawach i in-
nych wylęgarniach komarów. 
DDT dosypywano do farb ma-
lując wnętrza – po krótkim kon-
takcie ze ścianą każdy owad 
niemal natychmiast padał mar-
twy (czyżby stąd wzięło się po-
równanie ”padać jak muchy”?). 
Rozsypywano  go w spiżar-
niach pomiędzy produktami 
spożywczymi i na parapetach 
okien, aby stworzyć zapory 
przed muchami i umieszczano 
w szafach przeciwko molom. 
Ludzkość odetchnęła z ulgą, 
lecz radość okazała się krótka. 
W Polsce po trzech latach sto-
sowania pojawiły się narzeka-
nia, że sprzedawane środki (u 
nas DDT był produkowany pod 
nazwą Azotox) są najwyraźniej 
zwietrzałe, bo nie działają już 
tak skutecznie jak na początku. 
Podobne obserwacje poczy-

niono także w innych krajach. 
Nie była to jednak wina pesty-
cydu. Przeprowadzone bada-
nia ujawniły niepokojące zjawi-
sko szybkiego uodparniania się 
owadów na cudowny środek, a 
co gorsza przy okazji także na 
nowsze trucizny. Coraz czę-
ściej też alarmowano o maso-
wym ginięciu ptaków owado-
żernych i drapieżnych. Wresz-
cie w końcu zauważono skutki 
likwidowania wraz ze szkodni-
kami owadów  pożytecznych, 
na przykład pszczół. Ofiarą 
DDT padały też zwierzęta rośli-
nożerne, które miały nieszczę-
ście paść się w miejscach sto-
sowania pestycydu. Oczywiste 
było to, że zatrute ptaki i ssa-
ki musiały wchłonąć w poży-
wieniu taką ilość środka, która 
przekroczywszy pewien punkt 
krytyczny, stawała się śmier-
telna. Słusznie przypuszczano, 
że problem dotyczy także ludzi.
W latach sześćdziesiątych XX 
wieku odkryto związek pomię-
dzy DDT, a zwiększoną za-
chorowalnością na nowotwo-
ry. Udowodniono, że powoduje 
on zaburzenia w układzie hor-
monalnym, zmiany w układzie 
nerwowym oraz nadciśnienie. 
DDT trafiał do organizmów lu-
dzi poprzez pożywienie, drogi 
oddechowe i skórę. Kumulował 
się powoli w mózgu, wątrobie, 
nerkach i tkance tłuszczowej, 
przenikał przez łożysko matek 
do krwi płodów. W ilościach na-
wet kilkadziesiąt razy przekra-
czających dopuszczalne nor-
my wykrywano go w mleku kar-
miących kobiet, w  tym także 
Eskimosek zamieszkujących 
Grenlandię, gdzie wprawdzie 
nie był stosowany, jednak zdo-
łał przedostać się do organi-
zmów zwierząt morskich będą-
cych podstawą tamtejszej die-
ty. Obecność DDT wykazano 
nawet w ciałach pingwinów za-
mieszkujących Antarktydę.
W Polsce do połowy lat sie-
demdziesiątych XX wieku zu-
żyto prawie pół miliona ton 
DDT i nadal krąży on w środo-
wisku - jest obecny zarówno w 
glebach, jak i wszelkich organi-
zmach, także ludzi, ponieważ w 
odróżnieniu od nowszych pe-
stycydów rozkłada się dopie-

cudowny środek owadobójczy – 
od tryumfu po rozpacz
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ro po około sześćdziesięciu la-
tach od zastosowania. Chociaż 
w USA i w Europie jego używa-
nie jest zabronione, nadal sto-
suje  się go w Afryce i niektó-
rych krajach azjatyckich głów-
nie do walki z komarami roz-
noszącymi malarię. Opary DDT 
trafiają więc wciąż do atmosfe-
ry i rozprzestrzeniają się po ca-
łej planecie. 
Na całym świecie stale wzra-
sta zużycie współczesnych pe-
stycydów; w Polsce w latach 
2010 – 2013 zwiększyło się aż 
o 150%. Kontakt z nimi powo-
duje bardzo poważne skutki 
zdrowotne - nowotwory, cho-
roby układu nerwowego i od-
dechowego, zaburzenia od-
porności i układu hormonalne-
go. Narażeni są nie tylko ci, któ-
rzy przygotowują opryski i wdy-
chają skażone powietrze, ale 
również konsumenci produk-
tów rolnych – klienci sklepów. 
Fakt, że pestycydy  ograniczają  
liczebność pasożytów i szkod-
ników, lecz cenę za to płacimy 
wszyscy. 
Co więc można by zapropono-
wać  w zamian? Najlepiej, żeby 
uprzykrzone owady coś po pro-
stu zjadło! Oto stara i bezpiecz-
na metoda matki Natury. Co 
prawda nie ma wśród zwierząt 
amatorów na pchły i wszy, jed-
nak inne pasożyty, czy szkodni-

ki są ważną pozycją w jadłospi-
sie wielu gatunków owadożer-
nych, zwłaszcza ptaków, któ-
rych większość karmi pisklę-
ta owadami, ich jajami i larwa-
mi. Chuchać i dmuchać powin-
niśmy więc na wszystkie ptaki, 
nietoperze, krety, jeże, ryjówki, 
żaby, ropuchy, traszki, jaszczur-
ki i pająki. Prym w zwalczaniu 
owadów wiodą ptaki. Wikipedia 
podaje informację, że podczas 
badań lęgu szpaków obliczono, 
iż jedno pisklę zjadało dziennie 
średnio 58 stonek ziemniacza-
nych i 472 chrabąszcze. Miesz-
kając tuż przy lesie mam wiele 
okazji, aby zaobserwować im-
ponującą ptasią rolę w tępieniu 
szkodników. Tej wiosny wszyst-
kie cztery budki lęgowe, które 
znajdują się w ogrodzie zosta-
ły zasiedlone przez ptaki. Na 
wprost wejścia do domu, w od-
ległości kilkunastu metrów za-
mieszkały sikorki bogatki stwa-
rzając okazję do podglądania.  
Kiedy wylęgły się pisklęta oboje 
rodzice przynosili pokarm śred-
nio 1 do 2 razy w ciągu minu-
ty; były to gąsienice zbierane z 
pobliskich dębów, co udało się 
dostrzec przy pomocy lornetki. 
Prosty rachunek pokazuje, że 
dziennie zarówno ptasia mama 
jak i tata przylatywali do budki 
z pożywieniem przynajmniej po 
kilkaset razy i tak przez  15 do 

20 dni rozwoju piskląt. Sikorka 
słynie z tego, że zjada dziennie 
tyle, ile waży, czyli około 20 g. 
Wyliczono, że jedna sikorcza 
rodzina (rodzice i potomstwo) 
w ciągu sezonu pożera około 
75 kg owadów, czyli mniej wię-
cej 3 miliony osobników!
W walce ze szkodnikami i pa-
sożytami naszymi sprzymie-
rzeńcami jest wiele owadów 
drapieżnych, na przykład ważki 
(ich larwy zjadają larwy koma-
rów), mrówki (w lasach i ogro-
dach skutecznie tępią szkodni-
ki), bzygi (podobne do os, lecz 
mniejsze i niegroźne – niszczą 
komary), chrząszcze biegaczo-
wate (polują na owady i ślima-
ki), biedronki i złotooki (jedzą 
mszyce) i wiele innych. Cen-
nymi pomocnikami są też owa-
dy pasożytujące na jajach, lar-
wach i dorosłych owadach 
- szkodnikach oraz pasożytni-
cze nicienie, czy grzyby. Ba-
dania pokazują, że każdy ga-
tunek insekta ma w środowi-
sku od kilku do kilkudziesięciu 
takich wrogów, które namno-
żone w hodowlach można wy-
słać, niczym wojsko, na tere-
ny opanowane przez szkodni-
ki. Takie metody już się stosuje, 
zwłaszcza w uprawach szklar-
niowych, gdzie nie ma obawy, 
że wypuszczone zwierzęta roz-
lezą się na wszystkie strony.

W bezpieczny sposób można 
eliminować owady „robiąc ich w 
konia” przy pomocy pułapek fe-
romonowych, które wabią sam-
ce zapachem gotowej na rand-
kę samicy lub kuszą ulubionym 
przysmakiem. 
Wiele gatunków roślin wydzie-
la substancje odstraszające 
szkodniki, na przykład lawen-
da- mszyce; cebula, czosnek, 
gorczyca i szałwia – ślimaki, z 
kolei bielinek kapustnik unika 
okolic gdzie rosną koper, szał-
wia, rozmaryn i mięta. 
Żywność, którą kupujemy jest 
mocno przetworzona. Każdy 
produkt spożywczy faszeru-
je się substancjami mającymi 
konserwować, nadawać atrak-
cyjny kolor, zapach i smak. Nie 
unikniemy codziennych por-
cji chemikaliów w posiłkach 
nawet jeśli przeszlibyśmy na 
dietę opartą na dziko rosną-
cych „korzonkach”, bo one tak-
że już swoje wchłonęły (choć-
by DDT). Kolejne dawki trucizn 
serwujemy sobie wraz z powie-
trzem. A jeść i oddychać trzeba. 
Może by tak na dobry początek 
więcej rozwagi i umiaru? Gdy-
by każdy użytkownik pola, czy 
działki choć trochę ograniczył 
stosowanie chemii wspierając 
siły natury? Ziarnko do ziarnka, 
grosz do grosza…

Małgorzata Majka

Skończył się rok szkolny, 
rozpoczęły się wakacje. 
Najbliższe dwa miesiące to 
dla dzieci i dorosłych czas 
wspólnego wypoczyn-
ku oraz letnich wyjazdów. 
Wiele osób będzie odpo-
czywać z dala od miejsca 
zamieszkania - nad wodą, 
w lesie i w górach.  

Atrakcji turystycznych nie 
brakuje również w naszym 
regionie. Policjanci zadba-
ją o bezpieczeństwo wypo-
czywających i podróżujących 
drogami powiatu leżajskie-
go. W tym czasie prowadzić 

będą akcję „Bezpieczne wa-
kacje 2017”.
Policjanci ruchu drogowego 
będą kontrolować autobu-
sy wiozące dzieci i młodzież 
na wakacyjny wypoczynek, 
sprawdzą stan techniczny 
autokarów, ich wyposażenie, 
skontrolują stan trzeźwości 
kierowców oraz wymagane 
dokumenty. Rodzice, opie-
kunowie i organizatorzy wy-
jazdów mogą zwracać się do 
Policji o przeprowadzenie ta-
kich kontroli. Najlepiej, aby 
termin uzgodnić z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, dzwo-
niąc do Zespołu Ruchu Dro-

gowego leżajskiej komendy 
pod numer 17 24 06 350.
Wakacje to też dobry czas, 
by rozmawiać z mieszkań-
cami o bezpieczeństwie. Po-
licjanci będą, więc odwie-
dzać miejsca letniego wypo-
czynku. W ramach kampanii 
„Kręci mnie bezpieczeństwo” 
będą organizować spotkania 
z osobami wypoczywający-
mi w naszym regionie mię-
dzy innymi nad zbiornikami 
wodnymi.    Będzie to okazja 
do porozmawiania o bezpie-
czeństwie, gier i zabaw edu-
kacyjnych.
Nie zapominajmy o tym, aby 

wysyłając dziecko na obóz 
czy kolonię porozmawiać z 
nim o ewentualnych niebez-
pieczeństwach. Uczmy ogra-
niczonego zaufania w kon-
taktach z nieznajomymi, 
mówmy o zakazie oddalania 
się z miejsca wypoczynku 
bez wiedzy opiekuna, zacho-
waniu szczególnej ostrożno-
ści przy przechodzeniu przez 
drogę, o zasadach bezpie-
czeństwa podczas jazdy ro-
werem, czy zachowaniu nad 
wodą i w górach. 
W dniu 8 lipca 2017 roku 
policjanci z Leżajska w ra-
mach obchodów „Dni Gro-
dziska 2017” będą prowa-
dzić działania profilaktycz-
ne nad zalewem „Czyste”. 

„bezpieczne wakacje 2017” 
z leżajską policją
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- OGŁOsZeNIa - 

Serdeczne zapraszamy wszystkie dzieci 
na zajęcia wakacyjne w Bibliotece.

Od 19 lipca do 9 sierpnia w każdą środę,  
o godz. 12.00 czekają na Was konkursy, 

kolorowanki, puzzle, gry planszowe, 
warsztaty plastyczne, czytanie bajek. 

DOŻYNKI GMINNE 2017

Mieszkańców gminy i przyjezdnych gości 
serdecznie zapraszamy na Gminne Dożynki, 
które odbędą się 15 sierpnia na stadionie                  
w Grodzisku Górnym. 
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