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inwestycje gminne foto

Już niedługo obok urzędu gminy przybędzie miejsc parkingowych

Na wieży Remizy OSP w Grodzisku Nowym brakuje tylko zegara

Nowa elewacja Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Budynek zawiera podjazd dla niepełnosprawnych
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Mija już rok , jak poniedział-
kowe targi w gminie Grodzi-
sko Dolne odbywają się na 
odremontowanym placu tar-
gowym w centrum Grodzi-
ska Dolnego – Miasteczka. 

Lokalną tradycją i zwycza-
jem jest już, że w poniedział-
kowe poranki często jesz-
cze wtedy kiedy pierwsze 
promienie słońca przenikają 
przez opadające mgły – na 
targowych stołach pysznią 
się już pięknie ułożone płody 
naszej ziemi. Czego tu nie 
spotkamy – owoce i warzy-
wa wszelkiego rodzaju, na-
siona, orzechy i inne specja-
ły szczególnie wartościowe 
bo ekologiczne, hodowane 
bez nawozów i ulepszaczy. 
W dzisiejszych czasach – 
kiedy z powodu ciągłego 
pędu i pośpiechu zwracamy 
mało uwagi na to co jemy 
i jak jemy – ważnym jest, 
aby nasza dieta była uzu-
pełniana owocami i warzy-
wami pochodzącymi wprost 
z naszych przydomowych 

ogrodów i warzywników – a 
takie właśnie pojawiają się 
na targowych stołach w Gro-
dzisku Dolnym. Oczywiście 
targowisko gminne jest nie 
tylko tradycyjnym miejscem 
handlu i zakupów ale także 
jest miejscem, które służy 
spotkaniom gospodyń i go-
spodarzy. Tutaj wymieniane 
są nowe wiadomości, tutaj 
również uzgadniane są róż-
ne sprawy na które czasami 
w inny dzień nie mamy cza-
su. 

Na wyremontowanym placu 
targowym w chwili obecnej 
jest 56 stanowisk handlo-
wych w pełni zadaszonych, 
które również dysponują 
możliwością podłączenia 
energii elektrycznej. Cały 
plac jest oświetlony, w peł-
ni utwardzony i posiadający 
miejsca parkingowe. Na tar-
gowisku znajduje się rów-
nież budynek socjalny wy-
posażony w ogólnodostępne 
toalety. Można powiedzieć, 
że XXI wiek na stałe zago-

ścił już na tym miejscu biorąc 
pod uwagę warunki w jakich 
dziś można nie tylko kupić 
warzywa na przepyszny ro-
sół z kury, ale także zamie-
nić kilka zdań z sąsiadem, 
wymienić doświadczenia 
związane z uprawą roli – czy 
tez po prostu poobserwować 
codzienną ludzką krzątani-
nę. I jednego możemy sobie 
tylko życzyć – żeby nasze 
warzywa i owoce zawsze 
były tak zdrowe i pyszne jak 
to ma miejsce dzisiaj. 

MÓJ RYNEK - CZYLI GMINNE TARGOWISKO PO ROKU 
FUNKCJONOWANIA

We wrześniu we wszyst-
kich sołectwach gminy 
Grodzisko Dolne odbyły 
się zebrania wiejskie, pod-
czas których mieszkańcy 
dyskutowali o rozdyspo-
nowaniu pieniędzy z fun-
duszu sołeckiego w roku 
2014. 

Zdania na temat sołeckiej 
kasy są zgodne. Priorytetem 
są drogi. Środki z funduszu 
są dzielone proporcjonalnie 
do liczby zamieszkujących 
ją ludzi. 
W Chodaczowie fundusz 
sołecki wyniesie 19 571,02  
zł i przeznaczony zostanie 
na skropienie drogi gminnej 
„Na Kiliana”. W Grodzisku 

Nowym mieszkańcy posta-
nowili przeznaczyć kwotę 25 
853,00 zł na remont dwóch 
dróg gminnych, w tym: drogi 
„Obok Kościoła” oraz dro-
gi „Skośnej”. W Grodzisku 
Górnym do wykorzystania 
będzie w sumie 25 853,40 
zł. Pieniądze przeznaczo-
ne zostaną na remont drogi 
gminnej na Ślandę metodą 
asfaltową, a oszczędności 
pozostałe z remontu drogi 
na Ślandę zostaną prze-
znaczone na remont drogi 
koło Majkuta. Pieniądze z 
funduszu sołeckiego na dwa 
zadania przeznaczą rów-
nież mieszkańcy Laszczyn. 
Za 15 537,89 zł zakupiony 
zostanie kamień na moder-

nizację drogi „Na Karasia” 
i wykonanie przydrożnych 
rowów oraz wykonana zo-
stanie budowa oświetlenia 
wzdłuż drogi „Na Jońca”. 
Na remont dróg gminnych 
środki z sołeckiej kasy prze-
znaczą również mieszkańcy 
sołectwa Grodzisko Dolne. 
Za kwotę 25 853,40 zł wyko-
nany zostanie asfalt na dro-
dze „Na Suszyło”, asfalt na 
drodze „Za Dominem”, prze-
tarta zostanie droga tzw. 
„Kombajnowa”, a z oszczęd-
ności zakupiony zostanie 
kamień. 
Mieszkańcy Opalenisk fun-
dusz sołecki w kwocie 12 
357,93 zł przeznaczą na 
dalszy remont drogi „Na 
Górkę”. Z kolei mieszkańcy 
Grodziska Miasta za kwotę 
25 800 zł zamierzają poło-
żyć masy na części odcin-

ków dróg: koło S. Krajew-
skiego, E. Czerwonki, M. 
Chmiel oraz skropić drogi 
na „Zaborcze”, za piekarnią 
„Kormanice”, na Danaka i za 
kapliczką na Żołyńskiej. Na 
drogi w sołectwie trafi też 45 
ton kamienia.
Nadrzędnym celem miesz-
kańców Zmysłówki jest za-
kup kamienia na remont 
dróg, na co zamierzają prze-
znaczyć cały fundusz, czyli 
20 760 zł. 
W Wólce Grodziskiej do 
wykorzystania będzie 24 
793,41 zł. W planie jest re-
mont drogi na Hospoda. So-
łectwo Grodzisko Podlesie 
całą kwotę – 13 883,28 zł 
wyda na budowę drogi „Na 
Sochę”, która powstawać 
będzie etapami.

MH

MIESZKAŃCY PODZIELILI 
FUNDUSZ SOŁECKI
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W dniu 26 września br. od-
była się XXXVII sesja Rady 
Gminy Grodzisko Dolne. 

Głównym punktem porządku 
obrad wrześniowej sesji było 
dokonanie oceny stanu rol-
nictwa i leśnictwa na terenie 
Gminy. Obszerną informację 
o sytuacji w rolnictwie opra-
cował i przedstawił na sesji 
insp. K. Stopyra, pracownik 
Urzędu Gminy. Zwrócił w 
niej uwagę na problemy, z 
jakimi borykają się obecnie 
rolnicy, tj. brak opłacalności 
produkcji, duże rozdrobnie-
nie pól uprawnych, problemy 
ze zbytem płodów rolnych. 
Zostały również przedsta-
wione informacje o działal-
ności instytucji powołanych 

do pracy na rzecz rolnictwa 
tj. Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
- Biuro Terenowe w Leżaj-
sku oraz Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego - Powiatowy Zespół 
Doradców w Leżajsku.
Radni przeprowadzili oży-
wioną dyskusję nad możli-
wościami poprawy sytuacji 
rolników.
W części drugiej sesji Rada 
Gminy podjęła szereg 
uchwał z zakresu bieżącego 
funkcjonowania Gminy:
1. w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg 
gminnych,

2. w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powia-
towi Leżajskiemu na re-

alizację zadania publicz-
nego pn. „Przebudowa 
odcinka drogi powiato-
wej nr 1259R Gniewczy-
na (gr. Powiatu) – Gro-
dzisko-Giedlarowa”,

3. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2013 na zada-
nie pn. „ Remont drogi 
gminnej na działce nr 
770 w Wólce Grodziskiej 
(tzw. drogi szkolnej),

4. w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gmi-
ny na rok 2013,

5. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2013 na zada-
nie pn. „Modernizacja 
obiektu wraz z zakupem 
wyposażenia dla nowej 
siedziby głównej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej  
w Grodzisku Dolnym,

6. w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nie-
ruchomości stanowiącej 
własność Gminy Grodzi-
sko Dolne położonej    w 
Grodzisku Dolnym,

7. zmieniającej uchwałę nr 
XXVIII/231/2012 Rady 
Gminy Grodzisko Dolne 
z dnia 21 grudnia 2012r. 
w sprawie regulami-
nu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne.

Z treścią uchwał, jak również 
z protokołem z XXXVII sesji 
Rady Gminy można się za-
poznać na stronie www.bip.
grodziskodolne.pl.

J.R.

Z ŻYCIA 
RADY GMINY

Zgodnie z obowiązują-
cym prawem krajowym i 
Programem Oczyszcza-
nia Kraju z azbestu na lata 
2009-2032 do końca 2032 
roku musi zakończyć się 
proces usuwania i utyli-
zacji wyrobów zawierają-
cych azbest. 

Okres 20 lat na przeprowa-
dzenie tego zadania wydaje 
się odległy, jednak ze wzglę-
du na skalę zjawiska należy 
niezwłocznie przystąpić do 
realizacji celów Programu, 
których skutkiem będzie wy-
eliminowanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
naszej Gminy.
Ze względu na szkodliwość 
wyrobów azbestowych dla 
zdrowia ich produkcja za-
kazana została w Polsce w 
1997 r. Od 28 marca 1999 
obowiązuje zakaz obrotu 
azbestem i wyrobami go za-
wierającymi. W krajach Unii 
Europejskiej zakaz wydoby-

cia azbestu oraz produkcji i 
przetwarzania wyrobów za-
wierających azbest wpro-
wadziła Dyrektywa 2003/18/
WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 
marca 2003 r., zaś całkowi-
ty zakaz stosowania azbe-
stu wprowadzony został 1 
stycznia 2005 r. (Dyrektywa 
1999/77/WE).
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wspól-
nie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie realizuje program, w 
ramach którego gminy mogą 
pozyskać środki finansowe 
na demontaż, transport i 
unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest. 
Jednym z warunków otrzy-
mania przez gminę dofinan-
sowania na usunięcie azbe-
stu z budynków mieszkal-
nych i gospodarczych, jest 
posiadanie aktualnego Pro-

gramu Usuwania Azbestu. 
W roku 2013 Gmina Gro-
dzisko Dolne przystąpiła do 
Konkursu – Azbest 2013! 
prowadzonego przez Mini-
sterstwo Gospodarki i po-
zyskała środki finansowe w 
kwocie 6 400 zł na sporzą-
dzenie „Programu Usuwa-
nia Azbestu z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne”. Dzięki 
temu w okresie od czerw-
ca do lipca bieżącego roku 
przeprowadzona została 
szczegółowa inwentaryza-
cja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne, uwzględ-
niająca numery działek ewi-
dencyjnych i obrębów ewi-
dencyjnych. Następnie dane 
te wprowadzone zostały do 
Bazy Azbestowej prowadzo-
nej przez Ministerstwo Go-
spodarki. 
Na podstawie przeprowa-
dzonej inwentaryzacji firma 
Laboratorium Wiedzy z War-
szawy opracowała „Program 
Usuwania Azbestu z terenu  
Gminy Grodzisko Dolne”. 
Projekt Programu wraz z wy-
nikami przeprowadzonej in-

wentaryzacji do końca paź-
dziernika bieżącego roku 
umieszczony zostanie na 
stronie internetowej gminy.
Na podstawie inwentaryza-
cji stwierdzono, że na tere-
nie Gminy Grodzisko Dolne 
znajduje się 83 236 m2 płyt 
azbestowo-cementowych na 
785 obiektach.
Stosując współczynnik mó-
wiący, iż 1 m2 odpowiada 
11 kg wyliczono iż na tere-
nie Gminy Grodzisko Dol-
ne znajduje się 915 591 
kg wyrobów zawierających 
azbest. Najwięcej obiektów, 
w konstrukcji których znaj-
dują się materiały zawiera-
jące azbest znajduje się w 
Grodzisku Dolnym (249), 
następnie w Grodzisku Gór-
nym (170) i Grodzisku No-
wym (93).
Rysunek 2 przedstawia 
masę wyrobów azbestowych 
wg miejscowości. Najwięk-
szą masę wyrobów zawiera-
jących azbest stwierdzono w 
Grodzisku Dolnym (280 371 
kg), Grodzisku Górnym (190 
111 kg) i Grodzisku Nowym 
(156 199 kg).

PROGRAM USUWANIA 
AZBESTU
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W trakcie inwentaryzacji 
wyroby oceniono także pod 
względem stopnia pilności 
do usunięcia. 
Zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym i Progra-
mem Oczyszczania Kraju z 
azbestu na lata 2009-2032, 
do końca 2032 roku musi 
zakończyć się proces usu-
wania i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. W 
związku z tym zapropono-
wano następujący harmo-
nogram realizacji Programu 
usuwania azbestu z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne:
• etap I: w okresie 2013-

2016, pozyskiwanie do-
tacji na utylizację, przy-
gotowanie dokumentacji 
azbestowej, utylizacja 
45% materiałów zawie-
rających azbest

• etap II: w okresie 2017-
2024, pozyskiwanie do-
tacji na utylizację, uty-
lizacja 30% materiałów 
zawierających azbest

• etap III: w okresie 2025-
2032, pozyskiwanie do-
tacji na utylizację, uty-
lizacja 25% materiałów 
zawierających azbest.

W celu oszacowania kosz-
tów utylizacji wyrobów za-
wierających azbest w posta-
ci płyt azbestowo-cemento-
wych przyjęto, że utylizacja 
(demontaż, transport oraz 
utylizacja na składowisku 
odpadów niebezpiecznych) 

1 m2 kosztuje około 10 zł. 
Tym samym szacuje się, 
że ogólny koszt utylizacji 
wszystkich wyrobów będzie 
wynosił 832 355 zł.
Jednak koszt zdjęcia, prze-
wiezienia i utylizacji nie są 
jedynymi kosztami wynika-
jącymi ze zmiany pokrycia 
dachowego. Należy doliczyć 

jeszcze koszt nowego dachu 
w celu przedstawienia peł-
nego obrazu niezbędnych 
środków na realizację zało-
żeń Programu. Przyjęto, że 
koszt 1 m2 nowego dachu 
wynosi 70 zł. Tym samym 
pokrycie budynków miesz-
kalnych i gospodarczych 
będzie możliwe przy użyciu 

około 5 826 488 zł. Koszt 
zakupu i montażu nowych 
pokryć dachowych musi zo-
stać w całości sfinansowany 
przez osoby prywatne.

Opracowanie Programu Usuwania 
Azbestu z terenu Gminy Grodzisko 
Dolne współfinansowane w ramach 
realizacji zadania wynikającego            
z „Programu Oczyszczania Kraju             
z Azbestu na lata 2009-2032”.

Bezpieczniejsze będzie 
poruszanie się pieszych w 
kierunku „Czystego”. Przy 
moście na potoku Gro-
dziszczanka, wzdłuż drogi 
powiatowej wybudowano 
nową kładkę dla pieszych. 

Wykonawcą inwestycji była 
firma PSN MOSTY z sie-
dzibą w Tarnobrzegu. Koszt 
wykonania oddzielnej prze-

prawy dla ruchu pieszego to 
ponad 108 tys. zł. Inwesty-
cję w całości sfinansowano 
ze środków budżetu gminy. 
Z początkiem października 
odbył się odbiór techniczy in-
westycji. Kładka przeznaczo-
na jest wyłącznie  do ruchu 
pieszego.

MH

NOWA KŁADKA 
ODDANA
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W jesienne wieczory szyb-
ciej zapada zmrok, a  to 
czas, kiedy powinniśmy po-
myśleć o naszym bezpie-
czeństwie na drodze. Wia-
domo, że widoczność pie-
szych i rowerzystów popra-
wiają odblaskowe elementy, 
dzięki którym każdy, kto ich 
używa „świeci” i przyciąga 
uwagę innych uczestników 
ruchu drogowego. Pamiętaj-
my o tym i bądźmy widoczni 
na drodze. 

Jesienią i zimą dochodzi do 
największej liczby wypad-
ków drogowych z udziałem 
pieszych. Najczęstsze błędy, 

jakie popełniają piesi, to nie-
ostrożne wejście na jezdnię 
przed jadący pojazd, nie-
ostrożne wychodzenie na 
jezdnię zza pojazdu, przekra-
czanie jezdni w miejscu niedo-
zwolonym, poruszanie się nie-
prawidłową stroną drogi, czy 
wchodzenie na jezdnię przy 
czerwonym świetle.
Bardzo często wypadki dro-
gowe są skutkiem nieprawi-
dłowego zachowania kierują-
cych samochodami względem 
pieszych. Główną przyczyną 
tych zdarzeń jest nieudziele-
nie pierwszeństwa pieszemu, 
niedostosowanie prędkości do 
panujących warunków ruchu 

oraz nieprawidłowe wykony-
wanie takich manewrów jak 
cofanie, skręcanie, czy omija-
nie.
Do wielu wypadków nie do-
szłoby, gdyby piesi byli po 
prostu widoczni. Kiedy pieszy 
ubrany jest w odzież o ciem-
nym kolorze i nie posiada ele-
mentów odblaskowych, kie-
rowca dostrzega go z dużym 
opóźnieniem. Warto pamiętać, 
że po zmroku pieszy widzi re-
flektory samochodu nawet z 
odległości kilku kilometrów, 
ale kierowca dostrzeże go do-
piero, gdy zauważy sylwetkę 
człowieka w zasięgu świateł 
samochodu. Po ciemku, bez 
elementów odblaskowych, 
jesteśmy widoczni w świa-
tłach mijania z odległości 
zaledwie 20 – 30 metrów. 

Jeśli jednak pieszy wyposa-
żony jest w element odbla-
skowy, odbijający światła 
samochodu, kierowca spo-
strzeże go już z odległości 
130 -150 metrów. To może 
uratować pieszemu życie!
Policjanci z Leżajska od wielu 
lat prowadzą działania wobec 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, jakimi są 
piesi i rowerzyści, mające na 
celu poprawę ich bezpieczeń-
stwa na drogach. Elemen-
ty odblaskowe na kurtkach, 
spodniach, tornistrach zwięk-
szają szansę pieszego na 
uniknięcie potrącenia w wa-
runkach złej widoczności - wa-
runek jest jeden, elementy od-
blaskowe muszą być używane 
przez pieszych, rowerzystów, 
czyli niestrzeżonych uczestni-
ków ruchu drogowego.
Apelujemy do rodziców, jak 
również do dzieci o korzysta-
nie z odblaskowych elemen-
tów codziennego ubioru. Za-
wieszki, wszywki, kamizel-
ki i wszelkiego rodzaju opa-
ski oraz gotowe już elementy 
odblaskowe ubioru na pewno 
przyczynią się do zmniejsze-
nia ilości zdarzeń drogowych 
i poprawy bezpieczeństwa na 
naszych drogach.

aspirant Krzysztof Ficek
oficer prasowy

 KPP Leżajsk

BĄDŹMY WIDOCZNI 
- NOŚMY ODBLASKI!

Dbając o bezpieczeństwo 
swoich Mieszkańców, Gmina 
Grodzisko Dolne od kilku już 
lat prowadzi akcję odblaski. 
Co roku do młodzieży szkol-
nej i dorosłych uczestników 
ruchu drogowego trafiają ze-
stawy odblaskowe, zawiera-
jące pulsacyjne breloki z dio-
dami LED, odblaskowe na-
klejki i zawieszki oraz samo-
zaciskowe opaski.        Ele-
menty odblaskowe mają róż-
ne kształty, kolory i są bar-
dzo łatwe w użyciu. Wystar-
czy odrobina dobrej woli, by 
wyrobić w sobie nawyk za-
kładania odblasków. Dzięki 
temu będziemy bardziej wi-
doczni i bezpieczniejsi. 
Wszystkich chętnych, któ-
rzy chcieliby zaopatrzeć się 
w opaskę odblaskową, za-
praszamy do Urzędu Gminy,  
pokój nr 13.
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Nastrojowa aura, dobrze 
znane miejsce, wspania-
ła atmosfera, a przede 
wszystkim wspólna inte-
gracja.

Jesienny Piknik Rodzinny 
w Wólce Grodziskiej zor-
ganizowany „Pod Dębem” 
przy basenie w Wólce Gro-
dziskiej, jak co roku licznie 
zgromadził uczniów, ich ro-
dziców oraz mieszkańców 
Wólki i sąsiednich miejsco-
wości. Piękna słoneczna po-
goda zachęciła wiele osób 
do udziału w pikniku. 
Dla przybyłych przygoto-
wano kilka atrakcji. Sporym 
zainteresowaniem cieszyły 
się występy naszych milu-
sińskich – dzieci z Ochron-
ki Św. Józefa, które swoimi 
popisami wywołały uśmiech 
na niejednej twarzy. Nie za-
brakło tańca do najmodniej-

szego przeboju „Koko Euro 
Spoko”, za który to taniec 
mali artyści zebrali gromkie 
brawa. Swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały 
także starsze dzieci ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej. Na 
zaproszenie z występem 

przybyły także „Śpiewające 
Zośki” z Gniewczyny Łań-
cuckiej. 
Gdy ze sceny dobiega-
ły śpiewy, na placu przed 
grzybkiem można było usły-
szeć sporą dawkę warkotu. 
Grupa motocyklistów z Le-
żajskiego Klubu „Wehikuł”, 

wzbudziła wielkie zaintere-
sowanie i zachwyt zarówno 
wśród tych małych jak i du-
żych amatorów maszyn na 
dwóch kółkach. 
Organizatorzy pomyśle-
li także o poczęstunku. Na 
uczestników pikniku czeka-
ły kiełbaski, ziemniaki z gril-
la, zapiekanki oraz ciasta 
domowej roboty. Święto pie-
czonego ziemniaka zakoń-
czyła wieczorny festyn. MH

UDANY PIKNIK W WÓLCE
GRODZISKIEJ

- AKTUALNOŚCI - 

Od sierpnia bieżącego 
roku Społeczna Szko-
ła Podstawowa w Wólce 
Grodziskiej realizuje zada-
nia związane z programem 
„Działaj Lokalnie VIII”. Te-
goroczny projekt zatytu-
łowany został „Sportowy 
zawrót głowy”. 

W ramach tego projektu 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Wólka Grodziska wyko-
nało obok szkoły boisko do 
siatkówki plażowej oraz za-
kupiło sprzęt do nauki jazdy 
rowerem dla uczniów. Będą 
oni mogli doskonalić swoje 
umiejętności w zakresie ko-
munikacji rowerowej i sku-

teczniej przygotowywać się 
do egzaminu na kartę rowe-
rową. 
Przyszkolny plac zabaw 
wzbogacił się o nowe twi-
stery do ćwiczeń fitness. 
W ramach projektu ucznio-
wie i rodzice wzięli udział w 
wycieczce do Ojcowskiego 
Parku Narodowego, gdzie 
mogli podziwiać geologicz-
ne cuda wytworzone przez 
przyrodę, w tym m.in. Grotę 
Łokietka Maczugę Herkulesa. 
Na uczestników projektu 

czeka jeszcze kilka cieka-
wych lokalnych inicjatyw. W 
najbliższym czasie wyruszy 
wycieczka rowerowa do Ju-
lina. Następnie wytyczona 
i opisana zostanie trasa do 
nordic walking. Od paździer-
nika odbywają się zajęcia z 
aerobiku, na które zaprasza-
my wszystkich chętnych. 
Te wszystkie działania mogą 
być realizowane dzięki środ-
kom pozyskanym z pro-
gramu „Działaj Lokalnie”. 
Wszystkim osobom, które 
angażują się w pracę zwią-
zane z projektem – nauczy-
cielom, wolontariuszom, 
rodzicom składamy podzię-
kowania i zapraszamy do 
dalszej współpracy. 

Koordynator projektu
Paweł Matuszek

Projekt współfinansowany ze 
środków programu „Działaj Lo-
kalnie VII”    Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizo-
wanego we współpracy z Akade-
mią Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundacją Fundusz Lokalny 
w Leżajsku.

SPORTOWY ZAWRÓT 
GŁOWY
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We wtorek, 8 października 
br. dzieci z Przedszkola 
Samorządowego przy Ze-
spole Szkół im. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
obchodziły w bibliotece 
publicznej 6-te Urodziny 
Kubusia Puchatka. 

Najmłodsi wykonali dla Ju-
bilata piękne laurki, które 
można podziwiać w gablo-
tach, przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję. 
„Puchatkowy” dzień obfito-

wał w wiele atrakcji. Dzieci 
słuchały bajki o przyjacio-
łach ze stumilowego lasu, a 
podczas zabaw częstowały 
się małym „co nieco”. Jak 
co roku, tak i tym razem nie 
zabrakło jedzenia pysznego 
miodku, jednak największą 
atrakcją było dmuchanie 
świeczek na urodzinowym 
torcie. Na koniec mali Go-
ście otrzymali piękne upo-
minki, które będą im przy-
pominać chwile spędzone w 
bibliotece. 

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i wspólne święto-
wanie – zwłaszcza Paniom, 
które z uśmiechem, cierpli-
wie opiekowały się 43-oso-

bową grupą przedszkola-
ków.
Kubuś Puchatek zaprasza 
na urodziny za rok!

Anna Krajewska

TO JUŻ 6. URODZINY 
U KUBUSIA PUCHATKA

O tym, że rolnicy w Gmi-
nie Grodzisko Dolne mają 
„rękę” do wszystkiego 
wiadomo nie od dziś. 

Żywym dowodem potwier-
dzającym tą tezę jest dynia 
– gigant, wyhodowana w 
gospodarstwie braci– Mie-
czysława i Tadeusza Oba-
rów z Grodziska Dolnego. 
Dynia-gigant waży ponad 

130 kg! Piękny okaz nie jest 
odosobniony. W gospodar-
stwie panów Mieczysława 
i Tadeusza można znaleźć 
również nieco mniejsze dy-
nie, aczkolwiek również wa-
żące ponad 100 kg. 
Gratulujemy i życzymy, by w 
przyszłym roku uprawy (nie 
tylko dyni) były równie oka-
załe.

WYHODOWALI DYNIE 
GIGANTY
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Od roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym trwa proces automatyzacji w specjalnym systemie 
bibliotecznym SOWA2/MARC21. Użytkownicy GBP mogą już korzystać z komputerowego katalogu księgozbioru 
pod adresem http://www.grodziskodolne-gbp.sowwwa.pl (w lewym górnym rogu należy kliknąć przycisk [zmień] 
na Katalog księgozbioru Sowa2/Marc-21). Zapis jest stale uzupełniany o nowości oraz zgromadzone w latach 
wcześniejszych pozycje książkowe. W bazie danych systemu SOWA2/MARC21 (stan na 01.10.2013 r.) znajduje się 
około 30% zbiorów. Ewidencjonowanie księgozbioru jest bardzo czasochłonne, a biblioteka stara się realizować 
na bieżąco inne zadania.
Za oknem nie widać już słońca, a przed nami chłodne wieczory, które z pewnością może uprzyjemnić książka. Oto 
kilka propozycji idealnych na długie jesienne wieczory...

Justyna Polanska „Pod niemieckimi 
łóżkami”, Świat Książki 2012

Autorka, trzydziestodwuletnia Polka, od 
dziesięciu lat sprząta, oczywiście „na 
czarno”, tamtejsze domy. I ma wiele do 
powiedzenia, m.in. o stosunku swoich 
pracodawców do siebie oraz o słynnym 
niemieckim porządku i czystości... Ale to 
także wyjątkowa rzecz „z pierwszej ręki” 
o życiu młodej kobiety, egzystującej 
nielegalnie z dnia na dzień jak miliony 
imigrantów (i pół miliona sprzątających 
Polek!), bez perspektyw i jakiejkolwiek 
ochrony, od zdrowotnej począwszy...

Leszek Adamczewski „Dymy nad 
Gdańskiem”, Replika 2013

W „Dymach nad Gdańskiem” Leszek 
Adamczewski przedstawia kilkadzie-
siąt sensacyjnych epizodów z dzie-
jów prowincji Danzig-Westpreussen 
(Gdańsk-Prusy Zachodnie). Opisuje, 
jak naprawdę wyglądały wydarzenia 
„krwawej niedzieli” w Bydgoszczy i 
„produkcja” mydła z ludzkiego tłuszczu, 
przedstawia próbę zamachu na pociąg 
Adolfa Hitlera i tragiczny los reżysera 
filmu „Titanic”, odwiedza poligon broni 
V-2 w Borach Tucholskich i gigantycz-
ną fabrykę zbrojeniową na przedmie-
ściach Bydgoszczy, śledzi wojenne 
losy pomorskich skarbów kultury i ze 
szczątków informacji odtwarza tragicz-
ny epizod z portu na Oksywiu w Gdyni 
z 9 października 1943 roku.

John Boyne „Chłopiec w pasiastej 
piżamie”,  Replika 2013 

Dwóch chłopców i dwa światy... Obaj 
urodzili się w tym samym dniu, miesią-
cu i roku, ale los traktował ich do pew-
nego czasu zupełnie inaczej.  Bruno, 
syn niemieckiego oficera, żyje podczas 
wojny, prawie w ogóle jej nie doświad-
czając, nie mając świadomości, że ona 
trwa tuż obok, pochłania ofiary.  
Szmul, syn żydowskiego zegarmistrza, 
zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej 
nieludzkiej strony. 
To ona odebrała mu spokojne dzieciń-
stwo, bezpieczeństwo, przyszłość oraz 
członków rodziny. 

DŁUGIE JESIENNE WIECZORY 
Z KSIĄŻKĄ
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Wychowankowie Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Laszczynach 
mieli okazję zwiedzić jed-
nostkę wojskową w Jaro-
sławiu.

Z okazji Święta Wojsk Lądo-
wych, 12 września tego roku 
odbył się Dzień Otwartych 
Koszar w Garnizonie Jaro-
sław. Podopieczni ośrodka 
z Laszczyn po przyjeździe 
do jednostki zostali oprowa-
dzeni przez wojsko po ko-
szarach i mogli zobaczyć jak 
wygląda życie żołnierskie na 
co dzień.
Można było zobaczyć, a 
nawet obsługiwać sprzęt 
wojskowy. Zwiedzającym 
najbardziej podobało się 
obsługiwanie działka prze-
ciwlotniczego pod bacznym 
okiem żołnierzy z garnizonu. 
Ponadto prezentowała swo-
je sprzęty Państwowa Straż 
Pożarna i Policja.

Grzegorz Smędra

W tym roku od 16 sierp-
nia podopieczni Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Laszczynach 
przebywali na turnusie re-
habilitacyjnym w Mielnie. 

Turnus trwał do 30 sierpnia, 
a w tym czasie, poza zabie-
gami rehabilitacyjnymi, które 
odbywały się codziennie, 
wychowankowie mieli zor-
ganizowane dwie wycieczki.
Na pierwszej udali się do 
Kołobrzegu i tam zwiedzi-
li Muzeum Wojska Polskie-
go oraz odbyli rejs statkiem 
po Bałtyku. Drugi wyjazd to 
Dobrzyca i Ogrody Hortulus. 
Poza tym organizowane były 

dyskoteki i wieczorne zaba-
wy przy grillu. Pogoda dopi-
sała, więc poza codzienny-
mi kąpielami w morzu moż-
na było odbyć rejs statkiem 

po tamtejszym jeziorze Jam-
no, z czego chętnie wszyscy 
skorzystali. 
Czas spędzony nad morzem 
pomógł naszym podopiecz-

nym zrelaksować się i w peł-
ni wypoczęci mogli wrócić 
do zajęć dydaktycznych w 
ośrodku.

Grzegorz Smędra

NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM 
W MIELNIE

PODOPIECZNI Z LASZCZYN W JEDNOSTCE 
WOJSKOWEJ
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W okresie od 01.09.2013r. 
do 30.09.2013r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne za-
istniały następujące zda-
rzenia noszące znamiona 
przestępstwa.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO MIENIU

kradzieże

• w dniu 02.09.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie kradzieży z 
włamaniem do jednego z 
domów w Grodzisku Dolnym. 
Do zdarzenia doszło w dniu 
01.09.2013r., gdzie spraw-
ca po uprzednim wybiciu 
szyby wszedł do środka, a 
następnie zabrał w celu przy-
właszczenia radiomagneto-
fon  oraz artykuły spożyw-
cze o łącznej wartości 600 
zł na szkodę mieszkańca 
Grodziska Dolnego. Spraw-
cy przedstawiono zarzuty i 
sprawę skierowano z aktem 
oskarżenia do Sądu. 
Przestępstwo kradzieży z 
włamaniem  zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.
• w dniu 18.09.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym wszczął docho-
dzenie w sprawie kradzie-
ży pieniędzy w kwocie oko-
ło 2000 zł na szkodę miesz-
kańca Grodziska Górne-
go. Do zdarzenia doszło w 
dniu 16.09.2013r. w Grodzi-
sku Górnym. W tej sprawie 
sprawca usłyszał już zarzut 
kradzieży oraz skierowano 
na niego akt oskarżenia do 
Sądu. 
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

uszkodzenie mienia

• w dniu 29.09.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne w 

rejonie zbiornika wodnego 
CZYSTE doszło do uszko-
dzenia samochodu osobo-
wego m-ki BMW na szkodę 
mieszkańca Łańcuta. W tej 
sprawie Posterunek Policji 
wszczął dochodzenie z art. 
288§1 KK. W wyniku działa-
nia sprawców pokrzywdzony 
poniósł straty w kwocie ok. 
1000 zł. Postępowanie nadal 
prowadzone jest przez Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.

Osoby, które posiadają ja-
kiekolwiek informacje, mo-
gące się przyczynić do wy-
krycia sprawców wyżej wy-
mienionego przestępstwa 
oraz innych przestępstw tu 
nie wymienionych, proszo-
ne są o pilny kontakt z Po-
sterunkiem Policji w Gro-
dzisku Dolnym bądź Ko-
mendą Powiatową Policji w 
Leżajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO 
BEZPIECZEŃSTWU W KO-
MUNIKACJI

• w dniu 06.09.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Górne 
doszło do wypadku drogo-
wego z udziałem rowerzy-
sty i samochodu osobowego. 
W wyniku zdarzenia obrażeń 
ciała doznał 59 letni miesz-
kaniec Grodziska Górnego. 
Postępowanie nadal prowa-
dzone jest przez Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku. 
Przestępstwo  z art. 177§1 
KK zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do  lat 3.
• w dniu 15.09.2013r. poli-
cjanci z KPP Leżajsk zatrzy-
mali w miejscowości Grodzi-
sko Dolne nietrzeźwego kie-
rującego rowerem po dro-
dze publicznej - 52 letniego 
mieszkańca Grodziska Dol-
nego. U kierującego  urzą-
dzenie do badania stanu 

trzeźwości wykazało  ponad 
2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 
Zgodnie z art. 178a§2 ko-
deksu karnego jazda w sta-
nie nietrzeźwości  rowerem 
po drodze publicznej zagro-
żona jest karą pozbawienia 
wolności do 1 roku.
• w dniu 29.09.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
doszło do kierowania samo-
chodem osobowym marki 
BMW przez osobę znajdują-
ca się w stanie nietrzeźwo-
ści. W trakcie kontroli  przez 
policjantów z PP Grodzisko 
Dolne okazało się, że kieru-
jący tym pojazdem 22-letni 
mieszkaniec Łańcuta ma po-
nad 1 promil alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. W tej 
sprawie wszczęto dochodze-
nie gdzie sprawca usłyszał 
już zarzut.
Za powyższy czyn grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO CZCI I NIETYKAL-
NOŚCI CIELESNEJ

• w dniu 16.09.2013r. do Po-
sterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym wpłynęło zawiado-
mienie o popełnieniu prze-
stępstwa, polegające na po-
mówieniu pracowników jed-
nego z urzędów znajdują-
cych się na terenie naszej 
gminy. Sprawę przekazano 
do Prokuratury Rejonowej w 
Leżajsku.
Przestępstwo z art. 212§1 
KK zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do jed-
nego roku.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

ROZDANO ŻYWNOŚĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dol-
nym w dniu 3 października 2013r. zajmował się dystrybucją 
żywności pochodzącej z Podkarpackiego Banku Żywności         
w Rzeszowie.

Żywność w postaci:
• mleka – 1050 l, 
• groszku z marchewką –  420 kg, 
• płatków kukurydzianych – 525 kg, 
• ryżu – 1050 kg, 
• oleju rzepakowego – 700 l, 
• makaronu świderki – 1050 kg, 
• mąki – 1050 kg, 
• kaszy gryczanej –  525 kg, 
• sera topionego – 210 kg, 
• herbatników – 420 kg, 
• koncentratu pomidorowego – 168 kg, 
• mielonki wieprzowej – 420 kg, 
• klopsików w sosie pomidorowym – 892,50 kg, 
• sera podpuszczkowego – 420 kg, 
• dżemu truskawkowgo – 409,50 kg 
• cukru – 700 kg
rozdana została 120 rodzinom znajdującym się w trudnej sytu-
acji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdza-
jące ich dochody. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie 
może przekraczać 684,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarują-
cej 813,00 zł miesięcznie. 
W sumie rozdano 10 010 kg żywności, o wartości 35 223,34 zł. 
Otrzymana pomoc w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejsze-
nie kosztów zakupu żywności w rodzinach, którym pomoc zosta-
ła przyznana.
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Zbliża się Dzień Wszyst-
kich Świętych, a następ-
nie Zaduszki. Dni pamięci 
o tych co już odeszli, któ-
rych już nie ma wśród nas. 

Polska tradycja nakazuje 
odwiedzanie w te dni gro-
bów swoich bliskich, zapa-
lenie zniczy, złożenie wień-
ców i kwiatów. Odwiedza-
jąc miejsca wiecznego spo-
czynku, zachowajmy należy-
tą powagę, możemy zasta-
nowić się nad przemijaniem, 
przywołać ulotne wspomnie-
nia. Cmentarz jest miejscem 
gdzie spoczywają nasi naj-
bliżsi; dziadkowie, rodzeń-
stwo, nasi rodzice, również 
najbliżsi naszych znajo-
mych. Ich też należy usza-
nować.
Święto Zmarłych jest to do-
bry moment na refleksje, 
także nad własnym życiem, 
nad przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością. Jest 
to okazja do wspomnień, 
do dzielenia się troskami, 
kłopotami i radością. Pod-
czas mojego pobytu na do-
świadczeniu misyjnym na 
Wyspach Zielonego Przy-
lądka wraz z przyjaciółmi z 

misyjnej wspólnoty Furaha 
oraz siostrami klawerian-
kami wraz z ks. Andrzejem 
mogliśmy się przyjrzeć jak 
wyglądają pogrzeby oraz 
obrzędy pochówku w Afryce. 
W każdym misyjnym kra-
ju jest problem związany z 
brakiem kapłanów, a co za 
tym idzie, bardzo ograniczo-
na możliwości korzystania z 
sakramentów, uczestnictwa 
w Eucharystii czy mszach 
pogrzebowych. Często na 
misjach siostry zakonne 
posługują przy pogrzebach 
- także na Wyspach Zielone-
go Przylądka (Cabo Verde). 
W mieście Mindelo za nabo-
żeństwa pogrzebowe odpo-
wiadała siostra zakonna, na-
tomiast tam gdzie w parafii 
był ksiądz odprawiana była 
msza św. Pogrzebowa. 
Tamtejszy zwyczaj nakazu-
je chowanie zmarłego do 8 
godzin od jego śmierci. Na 
pogrzebach zazwyczaj jest 
duża ilość osób, znajomych, 
krewnych, sąsiadów, cza-
sami cała orkiestra odpro-
wadza zmarłego w miejsce 
spoczynku, tam siostra za-
konna odprawia krótka mo-
dlitwę. Trumny są podobne 

do naszych, chociaż spotka-
łem się tam także z trumną 
zbitą z desek zamykaną na 
haczyki. 
U nas w dniu 1 listopada za-
stanawiamy się kim była dla 
nas zmarła osoba? Czy wy-
starczy kupić kwiaty, zapalić 
znicz i odmówić modlitwę, 
by oddać Jej należny hołd? 
Może nadeszła okazja, aby 
poświęcić Jej trochę wię-
cej czasu. Dzień Zmarłych 
jest zachętą do zadumy, do 
przemyśleń o przemijającej 
historii, którą warto utrwalić 
dla potomnych. Kultywowa-
nie pamięci zmarłych człon-
ków rodziny, to także dobra 
lekcja dla naszych dzieci. 
Aby kiedyś, nad naszym 
grobem, spotykały się na-
sze dzieci, wnuki, prawnuki, 
kuzyni, kuzyni kuzynów ... 
na przyszłą rzeczy pamiąt-
kę. Pamięć o zmarłych jest 
świadectwem rytuałów po-
grzebowych, jest również 
rysem naszej obyczajowo-
ści. Człowiek żyje tak dłu-
go, jak długo trwa pamięć o 
nim. Na Cabo Verde bardzo 
często podczas odwiedzin 
w tamtejszych domach wi-
działem na ścianach czy 

stolikach zdjęcia zmarłych 
członków rodzin czy znajo-
mych, czasami przy zdjęciu 
stał jakiś kwiat, widać i tam 
na kontynencie afrykańskim 
pamięć i modlitwa za zmar-
łych w domach chrześcijan 
nie jest obca. My będąc w 
Polsce teraz, w tym miesią-
cu różańcowym jakim jest 
październik, wypraszajmy 
przez wstawiennictwo Maryi 
nowe powołania kapłańskie 
i zakonne w krajach misyj-
nych, by nie zabrakło ludzi 
ukazujących miłość Boga do 
człowieka. 
Niebawem właśnie 1 listo-
pada będziemy cieszyć się 
niezliczoną liczbą świętych, 
czyli tych, którzy już naro-
dzili się dla Nieba, którzy 
naśladowali Jezusa i są dla 
nas wielobarwnymi wzo-
rami. Dopiero 2 listopada, 
Dzień Zaduszny - może być 
bardziej smutny, refleksyjny. 
Tego dnia o pomoc proszą 
dusze z czyśćca. Nasza 
modlitwa pomoże im uwol-
nić się od grzechów i kar, by 
mogli jako nieskalani stanąć 
przed Bogiem.

Mateusz Martyszko

CZAS PAMIĘCI. DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
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- AKTUALNOŚCI - 

Od października 2013r. 
do czerwca 2015 Zespół 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
stanie się szkołą na mia-
rę XXI wieku. Wykonujące 
polecenia roboty, niemal 
codzienny kontakt z ję-
zykiem obcym, wszech-
obecna matematyka, fi-
zyka, chemia – tak w naj-
większym skrócie można 
streścić to, co będzie się 
działo w wyniku realiza-
cji projektu „PWP Euro-
BOT” współfinansowane-
go przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Istotnym faktem jest udział 
w tych działaniach szkoły 
niemieckiej. Taki szeroki 
zakres działań umożliwia 
dofinansowanie w wyso-
kości ponad 800 000 zł. 

Zacznijmy jednak od począt-
ku. Wsparciem będą objęci 
wszyscy uczniowie z kl. IV 
– VI szkoły podstawowej i kl. 
I – III gimnazjum. Sednem 
projektu będzie współpraca 
z partnerem zagranicznym – 
IGS Rheizabern z Niemiec. 
Jest to szkoła publiczna o 
podobnej specyfice jak na-
sza, co istotne lider w swo-
im regionie, jeżeli chodzi 
o edukację techniczną ze 
szczególnym uwzględnie-
niem robotyki i automatyki. 
Nasza szkoła zamierza ada-
ptować innowacyjną metodę 
nauki robotyki i dostosować 
ją do warunków polskich – 
przyznaje Dyrektor ZS w 
Grodzisku Górnym, Roman 
Matuszek. 
To metoda edukacyjna wy-
korzystująca nowoczesne 
pomoce dydaktyczne oparte 
na elementach konstrukcyj-
nych i elektronicznych, a tak-
że kształtująca umiejętność 
kooperacji w grupie zada-
niowej. Coś co było zarezer-
wowane jedynie dla studen-

tów kierunków inżynierskich, 
możliwe stało się w szkolnic-
twie podstawowym i gimna-
zjum. Ciągle jednak stopień 
komplikacji układów jest bar-
dzo duży. Opracowanie me-
tody dydaktycznej, która w 
pełni wykorzysta możliwo-
ści pomocy dydaktycznych 
do robotyki przerasta moż-
liwości nauczycieli. W Pol-
sce, z racji małej zasobności 
finansowej szkół oraz braku 
powszechności pomocy dy-
daktycznych do nauki robo-
tyki, nie istnieje żadna meto-
da czy podręcznik do jej wy-
korzystania. Partnerstwo z 
IGS Rheizabern pozwoli za-
adaptować metody używane 
w tamtej szkole do warun-
ków Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym. 
Trzeba jeszcze wyjaśnić, 
dlaczego właśnie robotyka 
jest w centrum tego projektu. 
To jest duża szansa na roz-
wój nie tylko dla szkoły, ale 
poszczególnych uczniów. 
Zajęcia z robotyki rozwija-
ją u uczniów umiejętności z 
informatyki, matematyki, fi-
zyki i mechaniki, a przez to 
mają wpływ na podniesienie 
wyników uczniów z przed-
miotów matematyczno-przy-
rodniczych. Zagadnienia, 

które najczęściej sprawia-
ją uczniom trudności na za-
jęciach z matematyki, pod-
czas spotkań z robotyki są 
wyjaśniane w sposób przej-
rzysty, na przykładach i co 
najważniejsze, ich rozwią-
zania bezpośrednio angażu-
ją wszystkich uczniów, dzię-
ki czemu możliwe jest nad-
robienie zaległości w atmos-
ferze interesującej rozryw-
ki. Wiedza jest zatem „prze-
mycana” uczniom w kre-
atywny sposób. Ważne, aby 
uczestniczyli w nich wszyscy 
uczniowie, ponieważ ci słab-
si uczą się podczas współ-
pracy z innymi. Dla szcze-
gólnie zainteresowanych ro-
botyką przewidziano zaję-
cia dodatkowe. Należy też 
wzmacniać umiejętności ję-
zykowe uczniów. Realizo-
wane w ramach projektu za-
jęcia to: „Młody inżynier ro-
botyki”, „EuroBOT”, „Angiel-
ski w robotyce”, „Ekologia w 
robotyce”, „Chemia w robo-
tyce”, „Matematyka w robo-
tyce”, „Dogadaj się po nie-
miecku”. Dodatkowo ucznio-
wie biorący udział w za-
jęciach EuroBOT wezmą 
udział w 2 turniejach budo-
wy i programowania robo-
tów mobilnych oraz wyja-

dą do Niemiec. Jest jeszcze 
jedna bardzo istotna kwe-
stia. Podczas zajęć odbywa-
jących się w ramach projek-
tu będzie pomoc nauczycie-
la, która znacznie uspraw-
ni pracę na lekcji, zwłasz-
cza że będą wykorzystywa-
ne różnorodne pomoce dy-
daktyczne wymagające wie-
lu działań ze strony nauczy-
ciela. 
Proponowane w projekcie 
zajęcia są bogate w pomoce 
dydaktyczne. Zaplanowa-
no zakup dwóch pracowni 
mobilnych, każda składa-
jąca się z 10 laptopów dla 
uczniów, laptopa dla na-
uczyciela, projektora krótko-
ogniskowego, wizualizera, 
ekranu projekcyjnego. Dru-
gim ważnym zakupem będą 
moduły do prowadzenia za-
jęć z robotyki (zaawansowa-
ne technologicznie zestawy 
robotów). Sprzęt podobnego 
typu wykorzystywany jest na 
renomowanych uczelniach 
wyższych. 
Szkoła w Grodzisku Górnym 
to teraz nowoczesny ośro-
dek bogaty w zaawansowa-
ne technologicznie pomoce, 
będący wielką szansą dla 
młodych ludzi.

Monika Fila
Maciej Polański

NOWOCZESNA SZKOŁA W 
GRODZISKU GÓRNYM



14 Gazeta z Grodziska i okolic 10/2013

- Z KART HISTORII - 

W Gminie Grodzisko Dol-
ne żyło i nadal żyje wielu 
wspaniałych i zaanga-
żowanych ludzi, którzy 
swoimi dokonaniami na 
dobre zapisali się na kar-
tach historii naszej małej 
ojczyzny. Taką chlubą jest 
Grodziska Orkiestrę Dętą, 
o poczynaniach której w 
ponad 100-letniej histo-
rii powstało kilkadziesiąt 
prac i artykułów. Nie spo-
sób ocenić zasług i doko-
nań Orkiestry, dlatego też 
od listopadowego numeru 
naszej gazety rozpocznie-
my cykl artykułów opisują-
cych dzieje Orkiestry. Jest 
to forma kroniki, której 
autorem był śp. Stanisław 
Wnęk.

Myśl spisania historii zespo-
łu „Orkiestry Włościańskiej 
w Grodzisku nie wyłoniła się 
dopiero dziś. Pierwszy śp. 
Stanisław Kulpa-Grodziski 
jej założyciel, chluba Grodzi-
ska, spisując historię Grodzi-
ska już szeroko komentuje o 
zespole orkiestry i jego roli. 
Szczegółów jednak rozwoju 
zespołu, jego wewnętrznego 
życia mało jest podawane, 
może w innym jego dziele, 
którego nie ma nadziei zy-
skać. Później około 1928 
roku dość szczegółowo ze-
brał i ujął w kronikę były or-
ganizator i społecznik, ksiądz 
Józef Skoczyński. Kronika ta 
przepadła bez śladu w czasie 
okupacji niemieckiej. Obec-
nie w 1952r. po raz trzeci 
zabieramy się do tego dzieła, 
korzystając z okazji że może-
my czerpać dokładne dane 
od pierwszych inicjatorów 
i byłych członków zespołu, 
których z każdym okresem 
coraz mniej.
Zbierając szczegóły od zara-
nia orkiestry starał się będę 
jak najdokładniej je ująć i 
upamiętnić na kartach histo-
rii orkiestry. Nie zdobędę się 

na piękny styl jak pisarze, 
historycy czy w ogóle ludzie 
o wyższym wykształceniu, 
ale prawdziwe fakty wpisze 
swym stylem, stylem Gro-
dziszczanina z ukończoną 
szkołą powszechną, kilku 
klasami ogólnokształcący-
mi. Będąc członkiem czyn-
nym orkiestry przez szereg 
lat, wpisując te jedyne jakie 
posiadamy wiadomości o 
zespole, pragnę by one na 
przyszłość były może pod-
kładem do jakiego pięknie 
wystylizowanego dzieła. 
Był to rok 1908. Wioska 
kształtem długiej wstęgi i 
malowniczymi po bokach 
osadami i przysiółkami, zda-
wać by się mogło że drze-
mie leniwie otulona w kopuły 
starych przeważnie dzikich 
drzew opasana prawie na-
około kobiercami lasów. Po-
grążona jakby w śnie żyła 
sobie, pod zaboru austriac-
kiego opieką z czym dobrze 
się czuła, uznawała że to jej 
prawowita władza i ojczyzna. 
Jest to prastare Grodzisko, a 
raczej zbiorowisko gromad 
złączone jedną parafią więc: 
Grodzisko Dolne, Grodzisko 
Górne, Wólka Grodziska, 
Gwizdów, Biedaczów, Cho-
daczów, Laszczyny, Opale-
niska, Zmysłówka i Chałupki. 
Do parafii tej włącza się jesz-
cze część Bud Łańcuckich 
razem koło 9.000 dusz, lu-
dzie na ogół dobrzy, religijni, 
nadzwyczaj pracowici, za-
konserwowani w stare zasa-
dy, uznając po Bogu jedyną 
władzę na swej „galicyjskiej” 
ziemi cesarza Austrii. Trosz-
czyć nie wiele się troszczyli 
o życie poza Grodziskiem, 
sprawami gospodarczo-spo-
łecznymi, czyli politycznymi 
zajmowała się znikoma ilość. 
Zresztą ogół nie bardzo chęt-
nie patrzył na takich uważa-
jąc ich za szkodzących spra-
wie chłopów i wsi. Z kulturą 
i oświatą co najkonieczniej-

sze, z biblioteki Towarzystwa 
Szkoły Ludowej albo inaczej 
„Czytelni Ludowej” prowa-
dzonej przez Zofię Tryniecką 
(żonę miejscowego doktora) 
z pomocą nauczycielstwa, 
korzysta trochę tylko mło-
dzieży i znikoma część star-
szych. Funkcjonowało jako 
tako jeszcze „Kółko Rolni-
cze”, była też mleczarnia w 
Grodzisku Dolnym, browar, 
folwark baronowej Kazimie-
ry Banhidy, który dzierżawi 
Tuczyński, kościół w starem 
centrum no i kilku strażaków 
w Grodzisku Mieście jedynie 
tylko od pożaru. Artykuły po-
trzeb domowych poza skle-
pem kółka rolniczego dostar-
czali przeważnie Żydzi, któ-
rzy osiedlili się między Gro-
dziskiem Dolnym a Górnym, 
w „złotym wieńcu” zwanym w 
Grodzisku Mieście, w liczbie 
koło 120 rodzin, prócz kilku-
nastu porozsiedlanych po 
poszczególnych gromadach, 
z powodu też znacznej od-
ległości do pobliskich miast 
rzadko kto wyruszał poza ob-
ręb swej wioski.
W takim to środowisku uro-
dził się i wychował syn śred-
niorolnego chłopa Kulpa 
Stanisław. Nie ograniczył się 
on do wiadomości podstawo-
wych, zaczerpniętych w kilku 
klasach szkoły powszechnej, 
jego umysł ponad swój wiek 
rozwinięty, jego zdolność i 
chęć zdobycia wiedzy po-
rywała go w szersze wid-
nokręgi. Tak też wyrwał się 
z zagrody ojcowskiej, prze-
zwyciężając trudności w ro-
dzinie do szkoły średniej w 
Jarosławiu, gdzie wybijał się 
pod każdym względem. 
Myśl jego nurtowała. Pragnął 
nie ograniczyć się w zdoby-
ciu wiedzy jedynie dla sie-
bie, lecz czuł że pośrednio 
ciąży obowiązek budzenia 
z drzemki przede wszyst-
kim swej rodzinnej wioski i 
niesienia pochodni oświaty. 
Wiedział, że iść musi prze-
bojem, by łamać zastarzałe 
przesądy starszego Grodzi-
skiego społeczeństwa. Jak 

więc zacząć? Jasne rozwią-
zanie, najpierw przez odruch 
młodych zyskać ich, organi-
zować, uświadamiać i sze-
rzyć oświatę różnymi sposo-
bami, by podnieść wieś na 
wyższy stopień życia i kul-
tury, by wszystkim otworzyć 
oczy i wskazać prawdziwy 
kierunek. Z tą myślą w 1908 
roku, pełny młodzieńczego 
zapału, stanął młody student 
po maturze nad drzemiącą 
jak wspomniałem na począt-
ku swą rodzinną wioską, by 
wszcząć alarm, by budzić ją 
z odrętwienia i gnuśności. W 
tych czasach rząd zaborczy 
niby dawał aprobatę na orga-
nizowanie się organizacjom, 
które za cel miały jedynie 
pracę kulturalno-oświatową 
i to wyjątkowo do nich też 
zaliczano „Drużynę Barto-
szową”, a pod płaszczem 
drużyny wszystko będzie 
można robić, myśli nasz „pio-
nier”. Czego więcej na razie 
potrzeba? Pierwsze i najlep-
sze pole do działania. Hasło, 
które wziął sobie za świętość 
„przez kulturę do wolności” 
nie daje mu ni chwili spo-
koju. Głowi się nad tym by 
objęło ono jak najszersze 
kręgi. Korzystając z lokalu 
kółka rolniczego położonego 
niedaleko kościoła, zaczyna 
od odczytów oświatowych, 
na których spotyka prawie 
jednych i tych samych, prze-
ważnie młodych ale żywych 
słuchaczy. W tym przewija 
mu się nowa myśl: przecież 
nie masz nic wspanialsze-
go, piękniejszego i bardziej 
przemawiającego do duszy 
nad muzykę i śpiew, tu znaj-
dziesz wszystko: jest moc, 
piękność, rzewność, uczucia 
i cała siła narodu. Utkwiła mu 
w myśli w pierwszym rzę-
dzie muzyka. Setki projektów 
przebiega przez umysł, prze-
cież to rzecz możliwa, stwo-
rzyć zespół w swej rodzinnej 
wiosce. Otwierać coraz nowe 
horyzonty, przez co cel co-
raz bardziej osiągać. Muzy-
ka właśnie będzie jeszcze i 
przynętą dla pozyskania jak 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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największej ilości zwolen-
ników do pracy dla polskiej 
sprawy. Jak więc zabrać się 
do zrealizowania tego planu? 
Najpierw z kim? Trzeba ludzi, 
to nie takie trudne, nie jest 
sam, jest jego obecny chle-
bodawca, dobry i szczery po-
lak, społecznik dr Tryniecki 
Bolesław, u którego miesz-
ka i występuje jako profesor 
jego syna Tadeusza, dalej 
jest kolega Leja Franciszek, 
absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego. Następnie 
są szczerzy i dobrzy koledzy 
Grodziszczanie, niektórzy 
jeszcze od ławy szkolnej, co 
do siły fachowej muzyki ma 
oddanego kolegę Hanasa 
z Pawłosiowa, specjalisty z 
gimnazjalnej orkiestry w Ja-
rosławiu, on sam też trochę 
orientuje się w muzyce. Nie 
wolno też tracić ani chwili 
czasu lecz zakasać rękawy i 
do dzieła. Najpierw też dzieli 
się tą myślą z kolegą Hana-
sem, który ofiaruje się w ra-
zie potrzeby pomóc, potem z 
doktorem Trynieckim, Leją i 
szkolnym kolegą Pielą Józe-
fem z Górnego. Myśl wspa-
niała, trudności jeszcze wię-
cej, lecz czego przy dobrych 
chęciach i poświęceniu nie 
można dokonać. Przecież 
Hanas chce się udzielić bez-
interesownie resztę stopnio-
wo, teraz instrumenty. Skąd 
fundusz? Opodatkujemy się, 
wolne datki może uda się ja-
kaś zbiórka, impreza, grunt 
zapoczątkować. 
Umiejąc podejść i mając 
wpływa na młodzież zyska 
trochę chętnych, ich zaufa-
nie budząc w nich zapał. 
Zaczyna się wtajemnicza-
nie zaufanym podjętej myśli 
po odczytach w swym kół-
ku, czy na specjalnie w tym 
celu zbiórkach odbywanych 
w alkierzu (przybocznej iz-
debce), w domu kółka rolni-
czego na razie potajemnie 
odbywają się narady nad 
wysuniętym przez Kulpę pro-
jektem założenia orkiestry, 
który zebrana tam młodzież, 
przyjmuje z entuzjazmem. 

Radzili i uradzili. Na jednym 
z zebrań młodych zapaleń-
ców we wrześniu 1909 roku, 
powstaje już oficjalnie zespół 
orkiestry dętej w Grodzisku, 
który poza szkoleniem się 
w muzyce, będzie pracował 
na polu kulturalno-oświato-
wym i patriotycznym. Są to 
jakby pierwsze zasadnicze 
początki i podstawy „Dru-
żyny Bartoszowej”. W skład 
członków wchodzi sama 
prawie zdolniejsza młodzież 
spod strzech, dodać należy 
zamiłowania do muzyki. Jest 
ich 12-stu poza założycielem 
Kulpą, członkami wspierają-
cymi i Hanasem. Po szero-
kim omówieniu pierwszych 
kroków i projektów na dalszy 
plan, decyzja zapadła. Ka-
pelmistrzem pozostaje Ha-
nas, dyrygentem Kulpa Sta-
nisław, pierwsze fundusze: 
wolne datki, opodatkowują 
się przede wszystkim człon-
kowie zespołu, potem może 
uda się coś zyskać ze zbiórki 
publicznej lub innych źródeł. 
Przedsięwzięcie na pozór w 
tym czasie niedouwierzenia, 
a jednak stało się. Na czele 
z pionierem Grodziska Kul-
pą Stanisławem, pierwszymi 
filarami orkiestry dętej w Gro-
dzisku są: 
1) Piela Józef z Grodziska 
Górnego, kolega Kulpy Sta-
nisława z ławy szkolnej,
2) Kulpa Michał również z 
Górnego, najstarszy z rówie-
śników z wąsem jak u suma, 
naturalnie kawaler jeszcze,
3) Urban Franciszek Grodzi-
sko Górne,
4) Kot Antoni Grodzisko Gór-
ne,
5) Pytel Stanisław Grodzisko 
Górne, 
6) Kulpa Józef Grodzisko 
Górne, najmłodszy z grona, 
brat założyciela
7) Bielecki Michał, prawdzi-
wy zapaleniec z Grodziska 
Dolnego,
8) Chmura Józef, Grodzisko 
Dolne,
9) Rydzik Ludwik, Grodzisko 
Dolne,
10) Kot Franciszek, Grodzi-

sko Dolne (Miasto),
11) Moszkowicz Ludwik, 
Grodzisko Dolne, 
12) Król Franciszek z Bud, 
który nauczył się grać na 
kornecie w Ameryce, obec-
nie będąc kierownikiem mle-
czarni w Grodzisku Dolnym, 
wstępuje do zespołu jako już 
dobry kornecista w dodatku 
ze swoim własnym korne-
tem.
Wszyscy zdrowi, pełni mło-
dzieńczej werwy, jako pierw-
si członkowie wspólnie z ini-
cjatorami stanęli do pracy, do 
poczęcia pierwszych kroków 
zespole „Orkiestry Włościań-
skiej”, które to miano zwłasz-
cza w sporządzeniu pieczęci 
weszło już urzędowo w życie. 
Teraz do dalszych poczynań, 
trzeba pomyśleć o zdobyciu 
pewnego funduszu do za-
kupu, chociaż kilku na razie 
instrumentów. Stosownie też 
do zobowiązania opodatko-
wania się, zaczęły wpływać 
datki od 10 do 15 koron au-
striackich. Zaraz też na po-
czątek idzie duża pomoc. 
Dr Tryniecki ofiarując na ten 
cel 600-set koron, w ślad za 
nim Leja Franciszek zobo-
wiązuje się na pewien okres 
wpłacać 50 koron, które też 
rok rocznie wpłaca. Niewiel-
ka się tego zebrała sumka, 
ale na początek już coś jest. 
Trzeba dalej szukać szczę-
ścia na lewo i na prawo, wy-
rusza po pomoc założyciel 
Kulpa osobiście, naturalnie 
tam gdzie spodziewa się zro-
zumienia i poparcia sprawy. 
Na pierwszym planie hojnie 
się udziela kościelny Różyc-
ki Sebastian, wpłacając 300 
koron, następnie ksiądz pra-
łat Świerczyński 150 koron, 
Ksiądz Telma 50 koron. Po 
nich wpłacają również po 50 
koron dzierżawca folwarku 
Tuczyński i Łuchecki nad-
leśniczy ze Zmysłówki. Nie 
najgorzej się poszczęściło, 
obliczamy (jak mówi Piela) 
dokładnie pieniądze i wpisu-
jemy do księgi. Zebrało się 
razem wszystkiego 1 350 
koron. Mając już sporą sum-

kę można przystąpić teraz 
do kupna pierwszych instru-
mentów, w tym celu wybie-
ra się nasz dyrygent Kulpa 
do Fabryki Instrumentów 
Muzycznych Niewczyka we 
Lwowie. Tu załatwiwszy for-
malności idą do magazynu, 
tylko brać nawet całe najróż-
niejsze komplety, lecz trud-
no, przeciętnie jeden instru-
ment wyniesie 200 koron (co 
równało się wartości dobrej 
krowy), trzeba się ograniczyć 
do najkonieczniejszych i na 
te jednak nie stanie gotówki. 
Próbuje też uzyskać kredyt 
co mu się udaje, dość że 
Niewczyk idzie na rękę, wy-
biera 16-cie instrumentów, 
część za gotówkę a część 
na spłatę. Instrumenty mają 
być wysłane do Grodziska w 
najbliższych dniach. Zado-
wolony z pomyślnego obrotu 
sprawy wraca Dyrygent-Pio-
nier by podzielić się tam z 
jego wiarą. A w Grodzisku ta 
jego „wiara” czuwa, oczeku-
je, zamieniając wzajemnie 
pytanie: ciekawe jak tam we 
Lwowie pójdzie? Załatwi? A 
może od razu coś przywiezie 
itd. Doczekali się, najpierw 
Dyrygenta Kulpy z weso-
łą nowiną, a na trzeci dzień 
upragnionych instrumentów. 
Zaczęło się od oglądania, 
byli i tacy którzy pierwszy raz 
w życiu spotkali się z niektó-
rymi instrumentami. Każdy 
chciałby wszystkie oglądnąć, 
popróbować i na wszystkich 
grać. Oczy płoną zapałem, 
nawet sam założyciel też 
promienieje radością patrząc 
na te na razie nieme instru-
menta, widocznie w myślach 
układa dalsze plany. Teraz z 
kolei fachowcy, więc kapel-
mistrz Hanas i Król zaczyna-
ją objaśniać nazwy i znacze-
nia poszczególnych posiada-
czy więc: dwa kornety B, dwa 
klarnety B, jeden es. klarnet, 
flet, pikolo, tenor, baryton, 
trzy es trąbki, bas F, bęben, 
werbel i czynele razem szes-
naście instrumentów...

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 
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- SPORT - 

Dnia 5 października 2013r. 
w Józefowie pod Warsza-
wą 13 zawodników Leżaj-
skiego Klubu Karate Ky-
okushin otrzymało powo-
łania do składu Reprezen-
tacji Polski na VII Mistrzo-
stwa Europy Juniorów Ka-
rate Kyokushin. 

Wśród powołanych znaleźli 
się między innymi Łukasz 
Fleszar (uczeń gimnazjum 
w Grodzisku Górnym) oraz 
Marcin Miś (uczeń Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku 
Górnym). Cieszymy się z   
takiego wyróżnienia dla Łu-
kasza i Marcina.
Ponadto nadmieniam, że 
dnia 21 września 2013 roku 
w Nowej Sarzynie odbył się 
Ogólnopolski Młodzieżowy 
Turniej Karate Kyokushin 
„IKO TATARIA CUP”. Łu-
kasz Fleszar zdobył w tych 
zawodach II miejsce w wal-

kach Kumite oraz III miejsce 
w Kata. Jego starszy brat, 
Radosław Fleszar zdobył II 
miejsce w walkach Kumite 
w kategorii seniorów. Kara-
tekom gratulujemy i trzyma-
my kciuki za sukcesy w ko-
lejnych startach.

Agnieszka Fleszar

Na Orlikach w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Gór-
nym, w dniu 30 września 
odbyły się Półfinały Woje-
wódzkie dziewcząt IV Tur-
nieju ORLIKA o Puchar 
Premiera Donalda Tuska.

W rozgrywkach wystarto-
wały dziewczęce drużyny 
– starsze i młodsze, rywali-
zując o kwalifikacje do finału 
wojewódzkiego.
Zawody były dość emocjo-
nujące, gdyż w obydwu ka-
tegoriach startowały zawod-
niczki z naszych szkół. Nie-
stety - mimo wielkich ambicji 
i zaciętej rywalizacji, nasze 
dziewczyny musiały uznać 
wyższość rywalek. 
I tak na Orliku w Grodzisku 
Dolnym, w grupie dziew-
cząt młodszych zwycięży-

ła drużyna z Kolbuszowej, 
przed Grodziskiem Dolnym i 
Wierzbną.
Z kolei w grupie starszej 

pierwsze miejsce zdobyły 
zawodniczki z Wólki Niedź-
wieckiej, drugie z Cieszaci-
na Wielkiego, trzecie z Go-

rzyc, a czwarte z Grodziska 
Górnego.
Zawody przebiegały w spor-
towej rywalizacji, przy pięk-
nym słońcu. Zwycięzcom 
gratulujemy!  MH

PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE NA 
NASZYCH ORLIKACH

POWOŁANI DO 
REPREZENTACJI
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- KULTURA - 

W dniu 14 października br. 
Pani Anna Kulpa z Zespo-
łu Śpiewaczo-Obrzędowe-
go „Leszczynka” z Wólki 
Grodziskiej odebrała Na-
grodę Powiatu Leżajskie-
go za wieloletnią społecz-
ną pracę i zaangażowanie 
w działalność Zespołu.

Pani Anna Kulpa działa w 
Zespole „Leszczynka” od 
początku jego istnienia. In-
spiruje swoją otwartością 
i optymizmem wszystkich 
jego członków do aktywne-
go działania. 
Pani Anna ze swoimi trafny-
mi pomysłami wielokrotnie 
uczestniczy w tworzeniu 
oryginalnych i autentycz-
nych scenariuszy dawnych 
widowisk obrzędowych cha-
rakterystycznych dla Gro-
dziska, a niekiedy całego 
regionu. Swoje przywiąza-
nie do ludowych obyczajów 
i umiłowania folkloru przeja-
wia również w odtwarzaniu 
przyśpiewek, gdzie daje się 
słyszeć jej oryginalną barwę 
głosu. 
Pani Anna jest ponadto mi-
strzynią w dziedzinie dawnej 
sztuki kulinarnej. Jako na-
tura energiczna i żywiołowa 
inicjuje różne działania i „za-
raża pozytywną energią” po-
zostałe panie z Zespołu do 
udziału w różnych przeglą-
dach i konkursach kulinar-
nych, gdzie królują potrawy 
regionalne. 
To właśnie specjały wypie-
kane w jej domowym pie-
cu, a mianowicie grodziskie 
szyszki weselne, korowal 
i chleb pszenno-razowy z 
piecowiska, znalazły się na 
Ogólnopolskiej Liście Pro-
duktów Tradycyjnych. 

OK

NAGRODY POWIATU W DZIEDZINIE 
KULTURY PRZYZDANE

OŚRODEK KULTURY  
W GRODZISKU DOLNYM 

  z siedzibą w budynku LKS „Grodziszczanka” 
 

ZAPRASZA 
 

CHĘTNE DZIECI NA  
ZAJĘCIA TANECZNE 
KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ: 

 

WE WTORKI I PIĄTKI OD GODZ. 16.00 
Dzieci klas I-III 

 

WE WTORKI OD GODZ. 17.00 
Dzieci w wieku 5-6 lat 

 

 

 

         Serdecznie  
         zapraszamy  
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- OGŁOSZENIA - 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW I ADRESÓW 
KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajewski, w. 222
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne
• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 
66, natomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji na stronie: www.
pgkgrodzisko.pl

OFERTA POMOCY
Grupa wsparcia 

dla osób po stracie, śmierci bliskiej osoby

Każda śmierć kogoś bliskiego jest bolesnym ciosem, jest to cios 
szczególnie bolesny, bo burzy naturalny porządek rzeczy. I oto 
wtedy, kiedy najbardziej potrzeba wsparcia, okazuje się, że wo-
koło jest pustynia… a tuż za nią nieraz bywa ocean rozpaczy.
Zapraszamy więc do kontaktu członków rodzin, przyjaciół, zna-
jomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płaszczyźnie 
zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto stracił życie. 
Oferujemy bezpłatne spotkania indywidualne z psychoterapeu-
tą oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia, 
której tematyka związana jest z kryzysem i żałobą po stracie 
osoby bliskiej. Podczas spotkań będziesz mógł(a) świadomie 
przeżyć żałobę, opowiedzieć o swoich trudnych przeżyciach, 
podzielić się z innymi własnym doświadczeniem, być razem w 
trudnych chwilach.
Pomożemy Ci poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myślami 
związanymi ze śmiercią.

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

LUB ZADZWOŃ 
17 2436003, w. 171

Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję

PRZYJDŹ! ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. 
POMOŻEMY CI W TYM

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w ro-
dzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18

BRYKIET TORFOWY – TANI OPAŁ

Bezpośredni importer Brykietu torfowego

Ceny hurt-detal

TRANSPORT-HANDEL
STANISŁAW BECHTA

GRODZISKO DOLNE 194A
TEL. (17) 24-36-505, 502 178 994

w sprzedarzy posiadamy również węgiel Brunatny 
i węgiel kamienny
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