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W czwartek, 28 listopada 
2013r. w Domu Weselnym 
„CRYSTAL Ballroom” w 
Grodzisku Dolnym, odbyło 
się spotkanie z Jubilatami, 
którzy obchodzili jubile-
usz Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego.

Wójt Gminy wraz ze swoim 
Zastępcą i Przewodniczą-
cym Rady Gminy oraz Pa-
niami z Urzędu Stanu Cy-
wilnego, wręczyli Jubilatom 
przyznane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej  
Bronisława Komorowskiego 
medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie” wraz z li-
stami gratulacyjnymi.
W imieniu własnym, samo-
rządu jak również mieszkań-
ców gminy, Wójt złożył Jubi-
latom serdeczne gratulacje, 
z wyrazami szacunku i uzna-
nia - Przez te wszystkie lata 
daliście wiele swoim rodzi-
nom i społeczeństwu, poka-
zując jak w zgodzie, miłości 
i wzajemnym poszanowaniu 
można dotrzymać przysię-
gi danej ponad pięćdziesiąt 
lat temu i cieszyć się każdą 
spędzoną wspólnie chwilą. 
Dzisiaj to nasze pokolenie 
czerpie z Waszej mądrości. 
Za tę lekcję dziś wszyscy 
dziękujemy.
Jubileusz Pożycia Małżeń-
skiego świętowało w tym 
roku 18 par. A są to:
• Hader Stanisław i Euge-

nia z Laszczyn (51 rocz-
nica) – doczekali się 3 
dzieci, 9 wnuków i 4 pra-
wnuków

• Sołek Roman i Marcela 
z Grodziska Dolnego (57 
rocznica) – doczekali się 
4 dzieci i 7 wnuków

• Usowski Stanisław i 
Stefania z Grodziska 
Dolnego (51 rocznica) – 
doczekali się 5 synów i 7 
wnuków

• Pytel Bolesław i Maria z 
Grodziska Górnego (55 

rocznica) – doczekali się 
3 dzieci i 7 wnuków

• Majkut Stanisław i Jani-
na z Grodziska Górnego 
(59 rocznica) – docze-
kali się 4 dzieci, 12 wnu-
ków i 4 prawnuków

• Sołek Józef i Barbara z 
Grodziska Górnego (56 
rocznica) – doczekali się 
4 dzieci i 9 wnuków

• Piwoński Bolesław i Sta-
nisława z Podlesia (54 
rocznica) – doczekali 
się 4 dzieci, 6 wnuków i 
3 prawnuków

• Pytel Jan i Aniela z Gro-
dziska Górnego (56 
rocznica) – doczekali się 
6 dzieci, 19 wnuków i 3 
prawnuków

• Urban Feliks i Cecylia z 
Grodziska Górnego (56 
rocznica) – doczekali 
się 3 dzieci, 7 wnuków i 
5 prawnuków

• Klin Józef i Waleria z 
Grodziska Górnego (51 
rocznica) – doczekali się 
4 dzieci i 11 wnuków

• Markocki Edward i Maria 
z Podlesia (51 rocznica) 
– doczekali się 2 dzieci i 
2 wnuków

• Rydzik Franciszek i Ma-
ria z Grodziska Dolnego 
(54 rocznica) – docze-
kali się 2 dzieci, 5 wnu-
ków i 2 prawnuków

• Malik Edward i Aniela z 
Grodziska Górnego (55 
rocznica) – doczekali 
się 2 dzieci, 4 wnuków i 
2 prawnuków

• Miś Feliks i Maria z 
Grodziska Dolnego (50 
rocznica) – doczekali się 
3 dzieci i 4 wnuków

• Czerwonka Józef i Ma-
ria z Grodziska Górnego 
(51 rocznica) – doczeka-
li się 5 dzieci i 7 wnuków

• Joniec Tadeusz i Maria 
ze Zmysłówki (50 rocz-
nica) – doczekali się 2 
dzieci i 3 wnuków

• Rzepko Józef i Janina z 

JUBILEUSZ PAR 
MAŁŻEŃSKICH
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Grodziska Dolnego (52 
rocznica) – doczekali się 
3 dzieci i 3 wnuczek

• Ślanda Feliks i Czesła-
wa z Grodziska Górne-
go (50 rocznica) – do-
czekali się 4 dzieci i 7 
wnuków.

Uroczystości wręczenia 
nie doczekali odznaczeni: 
Edward Markocki z Podlesia 
i Aniela Pytel z Grodziska 
Górnego.
Po wręczeniu odznaczeń i 
okolicznościowym toaście 
odśpiewano wspólnie „Sto 
lat”, a następnie wszyscy 
zasiedli do stołów na uro-
czysty obiad. Jak na tak za-
cny Jubileusz przystało nie 
zabrakło i pysznego tortu. 
Spotkanie Jubilatom umilały 
zaproszone zespoły: Wiola z 
Chodaczowa i Leszczynka z 
Wólki Grodziskiej. 
Złotym Jubilatom jeszcze 
raz składamy najserdecz-
niejsze gratulacje oraz ży-
czenia wszelkiej pomyślno-
ści i dalszych lat wspólnego 
życia!   MH

- AKTUALNOŚCI -  

ZGŁOŚ JUBILEUSZ POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO

Ktoś z Twoich bliskich obchodzi 
jubileusz 50-lecia związku małżeń-
skiego? Nie czekaj i zgłoś to do 
miejscowego USC.

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły w jednym związku 
małżeńskim 50 lat i dłużej. 
O nadanie odznaczenia występu-
je Wójt Gminy na prośbę jubilatów 
lub ich bliskich. Jeżeli małżeństwo 
zostało zarejestrowane w księgach 
znajdujących się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Grodzisku Dolnym, 
wówczas nie jest potrzebny odpis 
aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje 
się w innym urzędzie, jubilaci lub ich 
bliscy powinni przedłożyć odpis aktu 
małżeństwa. 
Poza aktem małżeństwa należy 
przedłożyć również dowody osobiste 
obojga małżonków do wglądu. Pary 
małżeńskie, które jubileusz Złotych 
Godów mają już za sobą, mogą 
również wystąpić o nadanie odzna-
czenia.
W związku z powyższym Urząd Sta-
nu Cywilnego w Grodzisku Dolnym 
zaprasza do składania wniosków. 
Zgłoszenia należy dokonywać w 
USC (pokój nr 4), od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 
7.30-15.30. Dodatkowych informacji 
w sprawie przyznawania odznaczeń 
udziela kierownik USC, pod nume-
rem 17 242 82 65, wew. 141.
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Boże Narodzenie to dru-
gie najważniejsze święto 
w roku. W polskiej tradycji 
jest jednak wraz z Wigilią 
tym najważniejszym, nie-
powtarzalnym i najuro-
czyściej obchodzonym 
świętem. Powszechnie 
nazywane jest też świętem 
rodziny. 

W tym jakże radosnym 
oczekiwaniu na Boże Naro-
dzenie, w trzecią niedzielę 
Adwentu, 15 grudnia 2013 
roku, w Remizie OSP w 
Grodzisku Dolnym obył się 
przedświąteczny wieczór ar-
tystyczny „Idą, idą święta…”.
Było świątecznie i nastro-
jowo, a wszystko okraszone 
niepowtarzalną aurą, jaką 
stworzyli występujący artyści.
Wieczór z kolędą zapo-
czątkował Chór Parafialny 
z Grodziska Dolnego, pod 
przewodnictwem dyrygenta,  
ks. Łukasza Staszewskie-
go. Ponad 40-osobowa gru-
pa, iście anielskimi głosami 
dała krótki koncert kolęd 
i pastorałek. Dawne zwy-
czaje i obrzędy związane 
z przygotowaniami do wie-
czerzy wigilijnej oraz kolędą, 
przedstawiły zespoły: Grupa 
Obrzędowa Dolany z Żołyni 

NIM PIERWSZA GWIAZDKA 
ZABŁYŚNIE

- AKTUALNOŚCI - 

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności, ciepła 
oraz obfitości Łask Bożych.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Wójt Gminy 

Jacek Chmura

Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Zbigniew Rynasiewicz

Przewodniczący Rady

Jerzy Gdański



7Gazeta z Grodziska i okolic 12/2013

- AKTUALNOŚCI -  

zaprezentowała widowisko 
„Wigilia”, Zespół Regionalny 
i Kapela Ludowa Grodzisz-
czoki - „Szczodroki”, a Ze-
spół Śpiewaczo-Obrzędowy 
Leszczynka - „Babską ko-
lędę”. Ze świąteczno-kolę-
dowym repertuarem przybył 
również zespół ”Wiola” z 
Chodaczowa.
Gdy jedni wsłuchiwali się w 
dobiegające z sali dźwięki 
kolęd, drudzy ustawiali się 
w kolejce po świąteczne 
ozdoby i stroiki. Podopiecz-
ni OREW-u i ŚDS-u, z róż-
nych materiałów wykonali 
prawdziwe dzieła sztuki- od 
tradycyjnych choinek, po 
stroiki i wianki, a na bomb-
kach skończywszy. Piękne 
ozdoby koronkowe prezen-
towała twórczyni ludowa z 
Wierzawic, pani Aniela Nyc. 
W trakcie spotkania odby-
ło się także podsumowanie 
konkursu plastycznego „Wi-
gilijno-noworoczne obrzędy 
i zwyczaje w tradycji grodzi-
skiej”. W konkursie udział 
wzięło ponad 200 uczest-
ników ze wszystkich szkół 
z terenu gminy. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy i upominki.
Organizatorem spotkania 
był Wójt Gminy i Ośrodek 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym, przy wsparciu finanso-
wym Starostwa Powiatowe-
go w Leżajsku.
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Znamy już firmę, która w 
2014 roku odbierała bę-
dzie śmieci z terenu gminy 
oraz cenę tej usługi. 

W ogłoszonym przez Gminę 
przetargu na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów w 
2014 r. najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma MZK 
Leżajsk Sp. z o.o. Całość 
zadania, obejmująca m. in.: 
odbiór odpadów z nieru-
chomości, zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, prowa-
dzenie punktu selektywnej 
zbiórki odpadów oraz za-
gospodarowanie odpadów, 

wyceniona została na kwotę 
blisko 450 tys. zł.

Ile za śmieci w 2014 r.
Opłaty zbierane od miesz-
kańców i podmiotów gospo-
darczych muszą bilansować 
koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów. Jak 
wynika z naszych kalkulacji, 
obecnie obowiązujące staw-
ki za śmieci pozwolą uzyskać 
kwotę zbliżoną do kosztów 
całego zadania. Oznacza to, 
że w 2014 r. utrzymane zo-
staną opłaty za śmieci z roku 
2013, tj. 5 zł od osoby, przy 
segregowaniu odpadów i 10 

zł od osoby, jeżeli odpady 
nie są segregowane. Tak 
jak dotychczas opłata nali-
czana będzie od liczby osób 
faktycznie zamieszkujących 
nieruchomość.

Co z punktem zbiórki      
odpadów?
Pierwotne plany dotyczące 
utworzenia punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów zakła-
dały pozyskanie dofinanso-
wania na ten cel w ramach 
wspólnego wniosku kilku-
nastu samorządów. Mimo 
zaawansowanych prac mu-
sieliśmy zrezygnować z po-
mysłu, gdyż w połowie roku 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wycofał się z finan-
sowania tego rodzaju pro-
jektów. Biorąc pod uwagę 
znaczny koszt inwestycji (ok. 
500 tys. zł) oraz pojawiające 
się nowe możliwości pozy-
skania środków na ten cel, 
planujemy budowę punktu w 
2015 r. Do tego czasu punkt 
selektywnej zbiórki odpadów 
dla mieszkańców gminy pro-
wadzony będzie przez firmę 
MZK Sp. z o. o. w Leżajsku 
w bazie firmy na ul. Podol-
szyny 1. 
W dalszym ciągu raz na pół 
roku przeprowadzana bę-
dzie zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych. 

Grzegorz Potaczała

ŚMIECI W ROKU 
2014

Gmina zapłaci o 16% mniej 
niż obecnie za energię 
elektryczną na potrzeby 
obiektów gminnych. 

W ciągu 2 lat oszczędności 
z tego tytułu wyniosą łącz-
nie blisko 120 tys. zł. Jest 
to już drugi gminny przetarg 
na energię. W wyniku pierw-
szego, za okres półtora roku 
zaoszczędzono 125 tys. zł. 
Niższa cena energii to efekt 
przetargu, który rozstrzy-
gnięty został 2 grudnia br. 
Zwycięzca przetargu – PGE 
Obrót S.A. w Rzeszowie 
będzie sprzedawał energię 
w latach 2014-2015 na po-
trzeby obiektów gminnych 
takich jak: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej, 
oświetlenie uliczne, szkoły, 
remizy, urząd gminy, ośro-
dek kultury, biblioteka. 
Oprócz przetargu na ener-
gię, podjęliśmy również 
starania w celu uzyskania 
oszczędności na dystrybu-
cji energii elektrycznej. Po 
przeprowadzonej analizie, 
dla całego oświetlenia ulicz-
nego oraz w większości 
gminnych obiektów zasto-
sowane zostały grupy tary-
fowe z podziałem na strefy 
szczytowe i pozaszczytowe. 
W wyniku tego w ciągu pół-
tora roku w skali gminy za-
oszczędzono dodatkowo 20 
tys. zł.

Grzegorz Potaczała

TAŃSZY PRĄD

Na listopadowej sesji Rady 
Gminy Grodzisko Dolne 
zapadły decyzje co do po-
datków i opłat lokalnych w 
przyszłym roku. Zdecydo-
wano, że podatki w roku 
2014 będą identyczne jak 
w roku 2013. 

Zatwierdzony został również 
wniosek Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o. o. w Grodzisku Dolnym 
w sprawie ustalenia taryf na 

zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków. 
Za 1m3 wody zapłacimy 2,67 
zł, tj. o 7 groszy więcej niż w 
roku bieżącym. 
Również o 7 gr więcej bę-
dzie kosztował 1 m3 ścieków 
i wyniesie 3,93 zł. Podobnie 
jak w roku ubiegłym dopła-
ta Gminy do ścieków wy-
nosi ponad 100 tys. zł i jest 
uwzględniona w podanej 
wyżej cenie.

Grzegorz Potaczała

PODATKI I OPŁATY    
W ROKU 2014

Podatki w roku 2014 
Podatek rolny [1 ha przeliczeniowy] 100,00 zł 
Budynki mieszkalne [m2] 0,35 zł 
Budynki pozostałe [m2] 3,00 zł 
Budynki pod działalność gospodarczą [m2] 19,00 zł 
Grunty pod działalność gospodarczą [m2] 0,85 zł 
Grunty pod jeziorami [ha] 4,51 zł 
Grunty pozostałe [m2]  0,12 zł 

 Opłaty lokalne w roku 2014 
 Woda [m3] 2,67 zł 
 Ścieki [m3] 3,93 zł 
 Śmieci - przy segregacji [osoba] 5 zł 
 Ścieki – bez segregacji [osoba] 10 zł 
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grodzisku Dol-
nym podpisała umowę i 
uzyskała dofinansowanie 
w ramach Programu Wie-
loletniego Kultura+, Prio-
rytet „Biblioteka+. Infra-
struktura bibliotek.” Dzię-
ki ministerialnemu pro-
gramowi możliwe będzie 
przekształcenie gminnej 
biblioteki w nowoczesne 
centrum wiedzy. 

Co daje gminie Biblioteka 
z plusem?
Program Biblioteka+ jest 
wieloletnim programem Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dotacje w ra-
mach programu grantowego 
na modernizację infrastruk-
tury architektonicznej biblio-
tek są udzielane gminom do 
15 tysięcy mieszkańców. 
Udział w projekcie umożli-
wia przekształcenie biblio-
teki gminnej w nowoczesne 
centrum kultury, w którym 
będzie można nie tylko wy-
pożyczyć książkę, ale też 
skorzystać z internetu i baz 
danych, zorganizować ze-
branie organizacji poza-
rządowej czy warsztaty fil-
mowe. Nie bez znaczenia 
jest również wprowadzenie 
systemu certyfikującego dla 
bibliotek.

Biblioteka z Certyfikatem
Certyfikat Biblioteka+ to 
swoisty znak jakości nada-
wany bibliotekom. Aby go 
dostać, biblioteka gminna 
musi spełnić szereg kryte-
riów, posiadać m.in. stano-
wiska z internetem, odpo-
wiednią wielkość pomiesz-
czeń, przestrzeń na imprezy 
czytelnicze, odnawiany zbiór 
książek, a także katalog cy-
frowy dostępny w internecie 
i obejmujący minimum poło-
wę zbiorów. 

W nagrodę za spełnienie 
kryteriów biblioteka z certy-
fikatem dostaje dodatkowe 
punkty przy staraniu się o 
ministerialne dotacje na za-
kupy nowości i wyposaże-
nie.

Nowa siedziba
Aby spełnić programowe 
wymagania, i w pełni zaspo-
koić oczekiwania czytelni-
ków i bibliotekarzy, koniecz-
na jest zmiana usytuowania 
biblioteki. W przyszłym roku 
rozpoczną się prace zwią-
zane z przeniesieniem sie-
dziby biblioteki na stałe, do 
obiektu szatni sportowej na 
stadionie w Grodzisku Gór-
nym. Obiekt zostanie odpo-
wiednio zmodernizowany i w 
pełni wyposażony. Wydzie-
lone zostaną pomieszczenia 
dla wypożyczalni, oddziału 
dla dzieci, czytelni, sali in-
tegracji społecznej, czy sali 
wystawowej. Zakupiony zo-
stanie nowy sprzęt kompute-
rowy,  audiowizualny i nowe 
umeblowanie.
Realizacja projektu wpłynie 
na wzbogacenie oferty skie-
rowanej do dzieci i młodzieży 
oraz pozwoli na wprowadze-
nie działań wykraczających 
poza tradycyjne funkcje bi-
blioteki, takie jak Dyskusyjny 
Klub Książki i Filmu, pólka 
bookcrossingowa, Klub Se-
niora, czy wystawy i werni-
saże. 
Wykorzystanie nowocze-
snych technologii pozwoli 
na podniesienie poziomu 
czytelnictwa i edukacji oraz 
wpłynie na szerszy udział 
mieszkańców gminy w kul-
turze. Całkowita wartość 
projektu to 361 151,00 zł, w 
tym dofinansowanie – 272 
363,00 zł. 

MH

GMINNA BIBLIOTEKA 
W PROGRAMIE 
BIBLIOTEKA+

Od września tego roku w 
Ośrodku Rewalidacyjno-
Wychowawczym w Lasz-
czynach rozpoczęła dzia-
łalność drużyna Harcerska 
Nieprzetartego Szlaku. 

Dzięki sponsorowi panu  
Dariuszowi Trzeciakowi z 
Otwocka zakupione zostały 
mundury harcerskie dla wy-
chowanków ośrodka, za co 
serdecznie dziękujemy. 
Podopieczni placówki będą 
teraz brać udział w spotka-

niach i imprezach organizo-
wanych przez hufiec leżajski. 
Na pierwsze takie spotkanie 
wychowankowie ośrodka 
udali się 16 listopada br. Był 
to X Festiwal Piosenki Har-
cerskiej i Turystycznej HiT 
2013 w Leżajsku.
Pierwsze spotkanie z har-
cerską bracią zostało bar-
dzo dobrze przyjęte przez 
naszych nowo upieczonych 
druhów. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne wyjaz-
dy. CZUWAJ.

W HARCERSKICH 
SZEREGACH

Od października w Mu-
zeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej odbywa się 
cykl warsztatów kulinar-
nych „Gotuj z tradycją” 
promujący tradycyjne spe-
cjały kuchni regionalnej.

W trakcie cyklicznych spo-
tkań, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich prezentują przepi-
sy i potrawy Rzeszowiaków 

i Lasowiaków nagrodzone 
przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wpisem 
na listę produktów tradycyj-
nych. 
Wśród prezentowanych po-
traw znalazły się również 
specjały z Grodziska Dolne-
go. Gospodynie z miejsco-
wego KGW zaprezentowa-
ły dania, których głównym 
składnikiem są kasze. 

POTRAWY Z KASZĄ W 
ROLI GŁÓWNEJ
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Z wielkim żalem i smutkiem 
informujemy, iż w dniu 16 li-
stopada 2013 roku w wieku 
83 lat zmarł wieloletni, za-
służony cymbalista Kapeli 
Ludowej „Grodziszczoki” 
Edward Markocki. 

Pan Markocki związany był z 
grodziską Kapelą od samego 
początku, tj. od roku 1965 i 
grał w niej nieprzerwanie do 
chwili obecnej równe 48 lat.
To, że muzyka była ogromną 
pasją i drugim życiem Pana 
Edwarda, nie pozostawia naj-
mniejszej wątpliwości. Świad-
czą o tym czołowe prestiżowe 
nagrody na znaczących ogól-
nopolskich i wojewódzkich 
przeglądach i konkursach 
oraz rozgłos i opinia niezrów-
nanego na Podkarpaciu cym-
balisty.
A jak i kiedy zaczęła się ta 
Jego przygoda z muzyką? 
Sam Pan Markocki w jednej 
ze swych wypowiedzi wspo-
minał:
„Nauczyłem się grać na cym-
bałach od mojego dziadka. 
Wszyscy w linii męskiej gra-
li na cymbałach: mój ojciec, 
dziadek, pradziadek i tak 
przeszło na mnie. 
Zajmuję się muzyką od lat. Do 
szkoły muzycznej zapisałem 
się, gdy miałem 13 lat, tyle, 
że tam na cymbałach grać nie 
uczyli. Na egzaminie wstęp-
nym powiedzieli mi, że mam 
wybitny słuch, poczucie ryt-
mu i pamięć, i że się nadaję. 
Zapisałem się do Przeworska 
do Ogniska Muzycznego. Na-
stępnie w Rzeszowie, po eg-
zaminie wstępnym przepro-
wadzonym przez pana Wa-
łowca, który również stwier-
dził, że się nadaję, zostałem 
przyjęty do Szkoły Muzycznej 
pierwszego stopnia. Byłem 
tam 4 lata. Później przerwa-
łem naukę ze względu na 
służbę w wojsku, ale po 2 la-
tach wróciłem. Powstała wów-
czas średnia Szkoła Muzycz-
na w Rzeszowie, którą ukoń-
czyłem. Będąc na pierwszym 
roku szkoły średniej zacząłem 

uczyć w Stalowej Woli, gdyż 
brakowało nauczycieli i tam 
zostałem. Później powstała 
tam szkoła pierwszego stop-
nia, gdzie uczyłem przez 19 
lat. Przyszedł czas, że trzeba 
było wrócić do domu. Kie-
dy sprowadziłem się tutaj do 
Grodziska, poproszono mnie 
bym uczył w Ośrodku Kultu-
ry. Był to rok 1976. Zgodzi-
łem się i przez 9 lat jako in-
struktor i nauczyciel muzyki 
prowadziłem chór i kapelę. 
Gdy podjąłem tutaj pracę ar-
tystyczną uczyłem kilka osób 
gry na cymbałach. Prowadzi-
łem kursy gry. Wraz z Kapelą 
i Zespołem „Grodziszczoki” 
jeździliśmy z koncertami i wy-
stępami po całej Polsce i poza 
granicami kraju. Zjeździliśmy 
cały świat. Teraz uczę gry na 
cymbałach u siebie na Podle-
siu i cały czas gram w naszej 
grodziskiej kapeli”.
Wynika z tego, że ten wybit-
ny muzyk nie bez powodu 
ukochał nasz żywy, barwny, 
autentyczny grodziski folklor. 
Po mistrzowsku grając ów ro-
dzimy repertuar stał się piew-
cą, propagatorem i promoto-
rem naszej „Małej Ojczyzny” 
i całego regionu. Osiągnięcia 
Pana Markockiego w dziedzi-
nie kultury są znaczące i two-
rzą swoistą wizytówkę naszej 
gminy.
W ostatniej drodze i pożegna-
niu towarzyszyły Panu Mar-
kockiemu tłumy ludzi. Koledzy 
z kapeli żegnali go ludową 
muzyką. 
Niech słowa tego wiersza 
będą swoistą dedykacją po-
święconą Jego Pamięci:

Zgasł płomyk życia,
Spłynęła z rozpaczy łza,

Smutki i ból dała losu gra.
Otoczony przyjaźnią 

oraz sercem 
Wędrujesz gwiezdnym 

kobiercem
Do odległej 

i nieznanej krainy,
Gdzie będziesz zbierał 
Za swe życie nagrody 

i daniny.
MBK

ODSZEDŁ NASZ NIEZRÓWNANY CYMBALISTA - 
EDWARD MARKOCKI

Z szeregu długoletniej działalności wymienić należy w skrócie 
najwybitniejsze osiągnięcia śp. Edwarda Markockiego:
• 1993r.  -  II nagroda na 27 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 

i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą
• 1999r.  -  Nagroda w XVIII Spotkaniu Cymbalistów w Rze-

szowie
• 2000r.  -  II nagroda w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Ka-

pel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, I 
nagroda w XIX Spotkaniu Cymbalistów w Rzeszowie

• 2002r.  -  II nagroda w XXI Spotkaniu Cymbalistów w Rze-
szowie

• 2003r.  -  I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów 
Ludowych w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Kapel w Kazimierzu – Dynów, Główna Nagroda „Złota 
Trombita Żywiecka” na I Międzynarodowym Przeglądzie 
Instrumentalistów Ludowych w Żywcu, Grand Prix na XXII 
Spotkaniu Cymbalistów w Rzeszowie

• 2004r.  -  II miejsce w XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel w Kazimierzu nad Wisłą, I Nagroda na XXIII Ogólno-
polskim Spotkaniu Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2005r.  -  I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów 
Ludowych w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel w Kazimierzu – Dynów, I Nagroda na XXIV Ogólno-
polskim Spotkaniu Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2006r.  -  Nagroda na XXV Ogólnopolskim Spotkaniu Cym-
balistów w WDK w Rzeszowie

• 2007r.  -  I Nagroda na XXVI Ogólnopolskim Spotkaniu 
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2008r.  -  I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów 
„Pogórzańska Nuta” w Dynowie – awans do Kazimierza, I 
Nagroda na XLII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu w kategorii Solistów Instru-
mentalistów oraz Nagroda w Konkursie „DUŻY - MAŁY” 
(p. Edward Markocki grał wraz z uczniem Michałem Rydzi-
kiem). Obie nagrody ufundowane zostały przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I miejsce w Ogól-
nopolskim Spotkaniu Cymbalistów w WDK w Rzeszowie 

• 2010r.  -  Nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie „DUŻY – MAŁY” 
na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Ka-
zimierzu Dolnym, I Nagroda na Ogólnopolskim Spotkaniu 
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2011r.  -  I Nagroda na XXX Ogólnopolskim Spotkaniu 
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2012r.  -  II Nagroda na XXXI Ogólnopolskim Spotkaniu 
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie

• 2013r.  -  II Nagroda na III Regionalnym Przeglądzie Kapel 
Ludowych w Pawłosiowie
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XXXIX sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne została 
zwołana na dzień 27 listo-
pada 2013r. 

Głównym punktem porząd-
ku obrad było uchwalenie 
stawek podatków i opłat lo-
kalnych na rok przyszły.
Radni przychyli się do wnio-
sku Wójta Gminy i pozosta-
wili stawki podatku rolnego, 
podatku od nieruchomości  
oraz podatku od środków 
transportowych na poziomie 
roku bieżącego. 
Natomiast za 1m3 wody po-
branej z wodociągu gminne-
go w roku przyszłym zapła-
cimy 2,67 zł, a za 1m3 ście-
ków 3,93 zł . 
W trakcie obrad XXXIX sesji 
przyjęte zostały do realizacji 
następujące uchwały:

1) w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 
2013r., 
2) w sprawie ustalenia kwoty 
dopłaty do 1 m3 ścieków,
2a) zmieniająca uchwałę 
nr XXXVII/304/2013 Rady 
Gminy Grodzisko Dolne z 
dnia 26 września 2013r. w 
sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania ponad budżet roku 
2013,
3) w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie poro-
zumienia z Gminą Tryńcza 
dotyczącego powierzenia 
do realizacji zadania zleco-
nego z zakresu administracji 
rządowej Gminie Grodzisko 
Dolne,
4) w sprawie wyrażenia  
zgody na  zbycie  nierucho-
mości położonej w Grodzi-
sku Dolnym,

5) w sprawie powołania Ko-
misji Inwentaryzacyjnej do 
komunalizacji mienia gmin-
nego,
6) w sprawie przyjęcia Rocz-
nego Programu Współpracy 
Gminy Grodzisko Dolne z 
organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolon-
tariacie, na 2014 rok,
7) w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kry-
teriów oceny wniosków o 
realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy 
społecznej.
Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXXIX 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie 
Gminy (www.bip.grodzisko-
dolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Informacja 
o utrzymanIu 

dróg gmInnych 
na terenIe gmIny 
grodzIsko dolne 
w sezonIe zImowym 

2013/2014
Wykonawcą prowadzą-
cym prace z zakresu 
zimowego utrzymania 
dróg gminnych jest Spół-
dzielnia Usług Drogowo-
Rolniczych w Grodzisku 
Dolnym.
Odśnieżaniem w sezonie 
zimowym 2013/2014 ob-
jętych jest 31,3 km dróg 
gminnych oraz 30 km 
dróg wewnętrznych (do-
jazdowych). Łącznie 61,3 
km dróg.
Zimowym utrzymaniem 
objętych jest również 
11,64 km chodników oraz 
parkingi (obok cmenta-
rzy, czy kościołów).
Oto numery telefonów, 
pod które mieszkańcy 
powinni zgłaszać uwagi 
i interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania 
dróg gminnych:

• Urząd Gminy Gro-
dzisko Dolne (tel. 17 
2436003 wew. 222) 
w godz. 7.30 - 15.30 - 
osoba do kontaktu, p. 
Franciszek Krajewski,

• Spółdzielnia Usług   
Drogowo-Rolniczych 
(tel. 17 2436026) w 
godz. 7.00 - 15.00, 
- osoba do kontaktu 
p. Wacław Kulpa, tel. 
kom. 723 502798, 

• Sołtysi i radni poszcze-
gólnych miejscowości. 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grodzisku Dol-
nym w dniu 4 grudnia go-
ściła w swoich skromnych 
progach Państwa Edytę i 
Roberta Zarębskich.  

Pani Edyta jest bajkopisar-

ką i ilustratorką bajek. Na 
spotkaniu odbyły się śpie-
wy przy akompaniamencie 
na organach Pana Roberta. 
Dzieci wysłuchały historii 
pewnej dziewczynki, która 
pisała wierszyki. Autorka po-
kazała jak powstaje ilustra-

cja w książce. Narysowany 
fragment pobudzał dziecię-
cą wyobraźnię, a pomysłów 
było mnóstwo: śmieszne, 
dziwne ale były też trafne.
Na koniec można było zaku-
pić książeczki autorki. 

HL

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EDYTĄ 
ZARĘBSKĄ
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Przestępstwa kryminal-
ne zaistniałe na terenie 
gminy Grodzisko Dolne w 
okresie od   1. 11.2013r. do 
30.11.2013r.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO MIENIU

• w dniu 22.11.2013r. policjan-
ci zostali powiadomieni o kra-
dzieży z włamaniem do lokalu 
ZODIAK w Grodzisku Dolnym. 
W tej sprawie Posterunek Po-
licji w Grodzisku Dolnym wsz-
czął dochodzenie, w trakcie 
którego wstępnie ustalono, że 
do zdarzenia doszło w nocy 
21/22.11.2013r. Sprawcy po-
przez wyrwanie zewnętrznej 
kraty zabezpieczającej jedno 
z okien i wybicie szyby, weszli 
do środka lokalu, skąd zabrali 
alkohol różnych marek, arty-
kuły tytoniowe, sprzęt elek-
troniczny w postaci projektora 
marki Optoma oraz pieniądze. 
W wyniku przestępstwa po-
krzywdzony mieszkaniec Gro-
dziska Górnego poniósł straty 
o łącznej wartości ponad 5200 
zł. Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
• w dniu 24.11.2013r. Komen-
da Powiatowa Policji w Le-
żajsku została powiadomiona 
o kradzieży z włamaniem do 
jednego z domów w Grodzi-
sku Dolnym. Przybili na miej-
sce policjanci potwierdzili fakt 
przestępstwa. W tej sprawie 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodzenie 
o czyn z art. 279§1 kodeksu 
karnego. Ze wstępnych usta-
leń wynika, iż sprawcy wyko-
rzystując chwilową nieobec-
ność domowników, wyłamując 
drzwi, weszli do środka, do-
konali penetracji pomieszczeń 
skąd zabrali w celu przywłasz-
czenia pieniądze i dokumenty 
o większej wartości na szkodę 
właścicieli posesji. 
Z uwagi na charakter zdarze-
nia oraz powtarzające się tego 
typu przestępstwa na terenie 
województwa podkarpackiego 
w tym i powiatu leżajskiego, 

prosi się mieszkańców o zwięk-
szoną czujność, by nie stać się 
w przyszłości ofiarą podobne-
go przestępstwa. Czynności w 
tej sprawie nadal są prowadzo-
ne przez Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym. 
• w dniu 23.11.2013r. przyjęto 
zawiadomienie o przestęp-
stwie od mieszkańca Grodzi-
ska Górnego, który poinfor-
mował policję o kradzieży pie-
niędzy na jego szkodę. W tej 
sprawie wszczęto chodzenie w 
trakcie którego ustalono, że n/n 
osoby pod pretekstem sprze-
daży różnych rzeczy weszli 
na posesję pokrzywdzonego. 
Jedna z osób zajęła rozmową 
właściciela posesji, a druga w 
tym czasie dokonała penetracji 
budynku mieszkalnego, skąd 
zabrała w celu przywłaszcze-
nia pieniądze w kwocie 500 zł, 
po czym sprawcy samocho-
dem osobowym oddalili się z 
miejsca zdarzenia. Czynności 
w tej sprawie nadal są prowa-
dzone przez Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym. 
• w dniu 2.11.2013r. mieszka-
niec Grodziska Dolnego złożył 
zawiadomienie o przestęp-
stwie dotyczącym uszkodzenia 
pojazdu marki OPEL, do które-
go doszło w garażu na posesji 
zgłaszającego w okresie od 
27.09.2013r. do 01.10.2013r. 
Pokrzywdzony wstępnie straty 
wycenił na kwotę około 3000 
zł. Czynności w tej sprawie 
nadal są prowadzone przez 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym. 
• w dniu 5.11.2013r. mieszka-
niec Grodziska Dolnego po-
wiadomił o uszkodzeniu dwóch 
pulpitów sterujących na samo-
obsługowej myjni samocho-
dowej w Grodzisku Górnym 
stanowiących jego własność. 
W tej sprawie wszczęto docho-
dzenie mające na celu ustale-
nie sprawców przestępstwa. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że do zdarzenia doszło w nocy 
5.11.2013r. W wyniku działa-
nia sprawców pokrzywdzony 
poniósł straty wysokości około 
800 zł. Czynności w tej sprawie 
nadal są prowadzone przez 
Posterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym. 
• w nocy z 15/16.11.2013r. do-
szło do uszkodzenia elewacji 
budynku sklepu GS SCH Gro-

dzisko Dolne w miejscowości 
Laszczyny. Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska w 
Grodzisku Dolnym straty wy-
ceniła na kwotę około 500 zł. 
W tej sprawie wszczęto docho-
dzenie, które nadal prowadzo-
ne jest przez Posterunek Poli-
cji w Grodzisku Dolnym.
Zgodnie z kodeksem karnym 
tego typu przestępstwa zagro-
żone są kara pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat.

Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące 
się przyczynić do wykrycia 
sprawców wyżej wymie-
nionego przestępstwa oraz 
innych przestępstw tu nie 
wymienionych, proszone 
są o pilny kontakt z Poste-
runkiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą Po-
wiatową Policji w Leżajsku, 
tel. 17 2406371, 172406310 
lub 997.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 4.11.2013r. policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 
rowerzystę, 51-letniego miesz-
kańca Grodziska Górnego, u 

którego po przeprowadzonym 
badaniu urządzeniem do bada-
nia stanu trzeźwości, wykaza-
no 2,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Sprawca 
usłyszał już zarzuty i zgodnie z 
nowelizacją kodeksu karnego 
za powyższy czyn odpowie z 
art. 87§1a kodeksu wykroczeń.
• w dniu 4.11.2013r. Posteru-
nek Policji w Grodzisku Dol-
nym wszczął dochodzenie z 
art. 244 kodeksu karnego w 
związku z popełnieniem prze-
stępstwa przez mieszkańca 
Laszczyn polegającego na nie 
stosowaniu się do orzeczone-
go przez sąd zakazu prowa-
dzenia rowerów po drodze pu-
blicznej. Ponadto mężczyzna 
dopuścił się tego jadąc rowe-
rem w stanie nietrzeźwości 2,1 
promila w wydychanym powie-
trzu czyli prócz przestępstwa 
dopuścił się czynu z art. 87§1a 
kodeksu wykroczeń.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

KOMUNIKAT 
KOMENDY POWIATOWEJ 

POLICJI W LEŻAJSKU
W ostatnim okresie na terenie woj. podkarpackiego, oraz 
w powiecie leżajskim odnotowano kradzieże z włamaniem 
do domów. Celem zaboru sprawców są przede wszystkim 
pieniądze i wartościowa biżuteria. Przestępstwa zostały 
dokonane wieczorem, lub w nocy podczas nieobecności 
domowników. Zazwyczaj działanie sprawców polegało 
na wyłamaniu drzwi lub okien budynków mieszkalnych, 
które następnie plądrowano, dokonując kradzieży pienię-
dzy i wartościowych przedmiotów. Takie działanie może 
świadczyć o wcześniejszym rozpoznaniu obiektu prze-
stępstwa przez sprawców.
Policja wyjaśnia okoliczności zaistniałych zdarzeń dokła-
dając wszelkich starań, aby sprawcy kradzieży jak naj-
szybciej zostali ujęci i ukarani. Dlatego też każda informa-
cja mogąca mieć związek z włamaniami będzie wnikliwie 
sprawdzana.
Mając na uwadze dokonane przestępstwa, zwracamy się 
z prośbą o wzmożenie czujności mieszkańców naszego 
powiatu – przede wszystkim zwracania uwagi w najbliż-
szym otoczeniu na osoby i pojazdy z obcymi numerami 
rejestracyjnymi. 
O każdej niepokojącej sytuacji prosimy niezwłocznie in-
formować Policję dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 
997.
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DŁUGIE JESIENNE WIECZORY Z KSIĄŻKĄ

Alicja w Krainie Czarów. 
Biblioteczka Maluszka, 
Wydawnictwo Elżbieta  
Jarmołkiewicz 2013

Proponujemy Państwu nową 
serię Biblioteczka maluszka, 
w której oprócz bajek znajdą 
się zbiory zagadek i wierszy, 
pierwsze encyklopedie i inne 
książki edukacyjne. Bardzo 
duży wpływ na umysłowy i 
psychiczny rozwój dziecka 
mają odpowiednie książki 
czytane mu przez rodziców, 
ponieważ pobudzają wy-
obraźnię i wrażliwość. Po-
nadto wspólna lektura pogłę-
bia wspólne więzi.

Clive Cussler „Dżungla”, 
Amber 2013

Załoga „Oregona” na tro-
pie XIII-wiecznej tajemnicy 
i niszczycielskiego wyna-
lazku, wobec którego świat 
jest bezbronny. Chiny, rok 
1281. Armia mongolskie-
go chana atakuje warowne 
miasto. Agresorzy dysponu-
ją niezwykłą przerażającą 
bronią…Birmingham, czasy 
współczesne. Brytyjski hi-
storyk wpada na trop manu-
skryptu, który rzuca zupeł-
nie nowe światło na podróż 
Marco Polo. Wkrótce potem 
jego ciało zostaje wyłowione 
z morza…Granica Banglade-
szu i Birmy. Córka szwajcar-
skiego finansisty przepada 
bez wieści w dżungli…Juan 
Cabrillo i załoga „Oregona” 
mają odnaleźć zaginioną. 
Poszukiwania prowadzą ich 
od lasów deszczowych w bir-
mańskich górach, przez nie-
czynną platformę wiertniczą 
u wybrzeży Brunei, po kręte 
tunele francuskiej kopalni 
soli. 
I ujawniają zagadkę sprzed 
wieków, która w rękach sza-
leńca może stać się najwięk-
szym zagrożeniem dla Ame-
ryki w całej jej historii.

Teresa Ewa Opoka „Żona 
psychopaty”, Prószyński 
Media 2013

Majka – młoda, radosna 
dziewczyna, na początku 
studiów poznaje Edwarda – 
mężczyznę, który na każdym 
kroku okazuje jej swą miłość 
i uwielbienie. Wkrótce biorą 
ślub – i nagle wszystko się 
zmienia. Mąż pokazuje swe 
prawdziwe oblicze – okrutne-
go i bezwzględnego psycho-
paty. Zazdrosnego w niera-
cjonalny sposób człowieka, 
który traktuje żonę jak swo-
ją własność. Dla otoczenia 
Edward jest czarującym ko-
chanym mężem; gdy zostają 
sami, zmienia się w wyrafi-
nowanego sadystę. Po trzy-
nastu latach męczarni Majka 
decyduje się odmienić swój 
los – walczyć o własną god-
ność, spokój dzieci, prawo 
do szczęśliwego życia. Szyb-
ko się jednak przekonuje, jak 
trudna to będzie walka.
Realistyczne, psycholo-
gicznie prawdziwe, mocne 
studium dręczonej kobiety. 
Dręczonej tak, żeby nie było 
widać, żeby nie miała współ-
czucia obcych, żeby dzieci 
nie wiedziały.

Zbliżają się święta, a co za tym idzie chwila wytchnienia. 
Wolny czas z pewnością pozwoli na przeczytanie niejed-
nej ciekawej i dobrej książki. Propagując ideę czytania, 
spośród różnorodnej oferty nowości Gminna Biblioteka 
Publiczna w miesiącu grudniu poleca kolejne pozycje 
książkowe...

Magdalena Witkiewicz „Za-
mek z piasku” , Wydawnic-
two Filia 2013

Młode małżeństwo, które jest 
ze sobą od wielu lat, decy-
duje się na dziecko. Wszyst-
ko wydaje się proste, ale… 
mimo miesięcy starań Wero-
nika nie może zostać mamą. 
Ból, rozczarowanie, samot-
ność. I wtedy w życiu boha-
terki pojawia się ktoś trzeci. 
Przyjaciel. Czy wystarczy 
jeden krok, by spełniło się 
marzenie Weroniki? A może 
przyjaźń z innym mężczy-
zną otworzy jej oczy na wła-
sne małżeństwo? Tworzenie 
wzajemnych relacji to jak 
budowanie zamku z piasku. 
Nieustannie trzeba o niego 
dbać, by nie runął… I by nikt 
nie wszedł w niego butami… 
Nie można na chwilę spuścić 
go z oczu. Związek pomię-
dzy dwojgiem ludzi również 
bywa kruchy. Tak jak zamek 
z piasku. 
Gdy odwrócisz głowę, może 
zalać go morska fala. Wtedy 
pozostanie tylko słona mor-
ska woda – albo słone łzy.

Vivien Spitz „Doktorzy z 
piekła rodem”, Replika 
2013

Doktorzy z piekła rodem to 
wstrząsająca opowieść o 
jednej z najmroczniejszych 
kart w historii – nazistow-
skich eksperymentach me-
dycznych przeprowadzanych 
na więźniach obozów kon-
centracyjnych. Autorka była 
najmłodszym z dziennikarzy 
relacjonujących przebieg 
Procesów Norymberskich, 
podczas których świat po-
znał szokującą prawdę o 
zbrodniach oprawców w bia-
łych fartuchach.
Na podstawie przygotowy-
wanych relacji, wzbogaco-
nych własnymi obserwacjami 
powstała poruszająca książ-
ka, szczegółowo traktująca o 
potwornych zbrodniach po-
pełnionych rzekomo w imię 
nauki i patriotyzmu. Całości 
dopełniają unikatowe zdjęcia 
oraz fragmenty autentycz-
nych protokołów z przesłu-
chań oskarżonych.
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- Z KART HISTORII - 

Lecz czas najwyższy zacząć 
muzykę, więc ją zaczynamy 
na dany znak przez nasze-
go Dyrygenta – założycie-
la, i zaczęliśmy fest mocno 
i głośno ludzie i dzieci ławą 
cisną się, by jak z najbliższa 
podziwiać tą niesłychaną no-
wość na wsi. My gramy dalej, 
lecz im dalej tem gorzej co 
chwilę któryś wypada, usiłu-
je się jeszcze uchwycić lecz 
jakoś trudno, po kolei coraz 
mniej grających, jedynie bęb-
ny biją bez przerwy, chociaż 
już wszyscy grać przestali na 
bębnach został i zakończył 
się nasz pierwszy publicznie 
zagrany marsz „Sokołów” 
lecz nikt bynajmniej się tym 
nie przejmował, ani też stre-
mował, pewnie że trochę nie-
wyraźnie lecz humor i radość 
nie odbiega ani na chwilę. 
W kościele natomiast pieśni 
do Mszy św. choć słabo ale 
lepiej wypadły, przy każdym 
zagraniu twarze na koście-
le odrywały się od ołtarza, a 
patrzyły na chór, skąd płynę-
ły choć nie zawsze dobrze 
zharmonizowane tony naszej 
muzyki. Po sumie ta sama 
historia naokoło kościoła, 
jak przedtem te same oczy i 
twarze zwrócone jedynie na 
„bandę”, a w bandzie w mar-
szu „Tysiąc Walecznych” też 
prawie ta sama historia jak 
poprzednio z marszem „So-
kołów”, jednak wraca wiara 
do sali „Kółka Rolniczego” 
z zadowoleniem, bo czym-
że ma się martwić? Tym, że 
granie niezupełnie się powio-
dło? Jak na pierwszy raz aż 
za dobrze, mówi Dyrygent. A 
ogół? Na setki tych ludzi, któ-
rzy byli świadkami naszego 
pierwszego występu, może 
jednostka tylko się trafi, któ-
ra orientuje się w muzyce. 
Pozostała jedna tylko oce-
na: „fest grali”, „ładnie grali”, 
a prócz oceny w niejednym 
sercu zaczęły się budzić 
najróżniejsze, uśpione my-

śli, czy przytłumione echa 
jakiejś niewypowiedzianej 
tęsknoty do czegoś, na razie 
niezrozumiałego, dalekiego 
co powodowało to wszystko 
wystąpienie tej nowej grupy, 
budzącej muzyką i słowem 
ducha polskiego. Grupa ta 
po pierwszym występie jesz-
cze w sali ćwiczeń snuje te-
raz dalsze plany, ciesząc się, 
że dzień Zmartwychwstania 
obrała sobie jako pierwszy 
początek do dalszych poczy-
nań już na zewnątrz. Zabie-
rając instrumenta, rozcho-
dząc się wszyscy do swych 
domów, w nadziei, że odgłos 
ich muzyki pobudzi może 
choć cząsteczkę braci do 
zmartwychwstania z ducho-
wej martwoty. Poszli…a wiatr 
wiosenny roznosił jeszcze w 
dal dźwięki ich muzyki by bu-
dzić dalej i odradzać uczucia 
serc polskich. Takie pamiątki 
pozostawił po sobie dzień 
Wielkanocny 27 marca 1910 
roku. 
Po pierwszym występie pra-
ca w zespole nie zwolniła 
tempa. Mimo, że nadeszła 
piękna wiosna, a z nią też i 
praca na roli, wszak każdy 
z członków zespołu z go-
spodarstwa żyje, w dodatku 
ta sama młodzież, zależna 
od rodziców jednak każdy 
chociaż napracowawszy się 
przez dzień cały spieszy za-
wsze w te same dni, co zimo-
wą porą na próby, gdzie dalej 
ewidentnie zaczęte rzeczy 
pragnąc jak najdokładniej je 
opanować, by na następny 
występ już poprawnie za-
grać. Jak z muzyką tak i na 
całej linii praca kulturalno-
oświatowa nabierała rozma-
chu. Nie przeliczył się pionier 
jej Kulpa w obliczeniach, że 
muzyka zrobi swoje, prócz 
tego, że niejednym dała ona 
dużo do myślenia. Zaczy-
na zyskać orkiestra chociaż 
jeszcze wahających się lecz 
zwolenników i przyjaciół. Od 

czasu do czasu ten czy ów 
zaglądnie na próbę, poza 
tem coraz częściej usłyszy 
się przychylne zdanie czy 
też uznanie pod jej adre-
sem. Trzeba też kuć żelazo 
póki gorące, nie zważając 
na nic, odpoczywać nie wol-
no – mówi Kulpa. Za wszelką 
cenę trzeba zyskać i jakoś 
zorganizować jeszcze mło-
dzież żeńską, z którą będzie 
o wiele trudniej, wszak to 
takie płoche. Dodać do tego 
te wszystkie uprzedzenia 
starszych, czy znajdą się w 
ogóle takie żeby postąpiły 
wbrew nakazom rodziców, 
czy zdobędą się na odwagę 
przezwyciężyć różne uszczy-
pliwe słowa, drwiny, a może 
nawet szykanowanie ze stro-
ny niechętnych. Lecz czarno 
znowu nie trzeba patrzeć 
na świat, trochę pomyśleć, 
uplanować, użyć sposobów, 
przede wszystkim spróbo-
wać, a udać się musi. Teraz 
przy muzyce, z muzyką ła-
twiej będzie zorganizować 
coś większego jak dotych-
czas, jakąś większą imprezę, 
uroczystość, czy też nawet 
manifestację. Ta ostatnia już 
zaczęła się planować, pod 
przewodnictwem Kulpy, dok-
tora Trynieckiego w gronie 
zespołu, organizującej się 
Drużynie Bartoszowej. Z po-
mocą nauczycielstwa zaczę-
to myśleć o niej. Przypada 
w tym roku 500- letnia rocz-
nica bitwy pod Grunwaldem. 
Debatowano nad tym by 
wstrząsnąć społeczeństwem 
Grodziskim i okolicznym, by 
prócz wskazania przez ob-
chód tej uroczystości czy-
nów i stanowiska Polaków w 
historii, wystawić jakiś znak 
jako pamiątkę, który by za-
wsze zwracał uwagę wszyst-
kich, przypominał obowiązki 
względem ojczyzny. Po róż-
nych projektach postano-
wiono: że aby przypomnieć 
i uczcić również Konstytucję 
3- maja, w której znaczenia 
nikt się na ogół nie zagłębiał, 
a istnieje ona tylko jako ob-
raz zamglony, wybierze na 

te dwie uroczystości dzień 
3-maj, a na pamiątkę pięć-
setnej rocznicy bitwy Grun-
waldzkiej, wzniesie się wielki 
dębowy krzyż. Główny ciężar 
przygotowania i zorganizo-
wania obchodu przyjął głów-
ny bohater odrodzenia pol-
skości w Grodzisku, Kulpa. 
Przygotowania się zaczęły. 
W zespole teraz wysunęły 
się na pierwszy plan ćwiczeń 
„Jeszcze Polska nie zginęła”, 
„Z dymem pożarów”, marsz 
„Bartoszu” i zarazem już tro-
chę opanowane poprzednio 
marsze „Sokołów” i „Tysiąc 
walecznych”. Ćwiczono róż-
nymi sposobami, pojedyn-
czymi głosami, po jednym 
takcie, potem po części, w 
całości zespołu również po-
dobnie, poza tym każdy u 
siebie w domu, mając już coś 
niecoś opanowany podział 
nut też ćwiczył przez co już 
szybciej i składniej postępo-
wała nauka na próbach. Za-
łożyciel Kulpa w międzycza-
sie z różnymi osobistościami, 
czy grupami, jak z obecnym 
w ten czas dzierżawcą fol-
warku grodziskiego Tuczyń-
skim, który zaczął zbierać 
z okazji „sokołów”, dalej z 
kościelnym Różyckim, z 
księżmi w celu poświęcenia 
krzyża, ze strażakami i na-
uczycielstwem. Wiele czasu 
na to wszystko nie było, ale 
co najważniejsze załatwione. 
Chłopcy z zespołu przywieźli 
z lasu ordynacji przeworskiej 
dęba, z którego przygoto-
wywano krzyż wysokości 10 
metrów. W niedzielę przed 
trzecim majem jeszcze jeden 
odczyt, jakby propagandowy, 
o znaczeniu przygotowywa-
nych uroczystości i czekamy 
w naprężeniu wymienionego 
dnia, ciekawi jak zastosu-
je się ogół. W dniu 3-maja 
po mszy w kościele zaczę-
ła formować się zbiórka w 
miejscu, gdzie stanąć ma 
krzyż na skotniku miejskim, 
albo inaczej drodze, która 
wychodzi do Żołyni. Poma-
szerowała orkiestra, Dru-
żyna Bartoszowa, chociaż 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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jeszcze dotychczas oficjalnie 
nie istniejąca, niedokładnie 
zorganizowana i niezareje-
strowana. Za nią Tuczyński 
z paru Sokołami, potem kilku 
strażaków, którzy w niemiec-
kich hełmach wyglądali jakby 
przedstawiciele niemieckiej 
siły zbrojnej. Wzięła liczny 
udział dziatwa szkolna z na-
uczycielstwem jak i rzeszą 
ludzi, która za wyjątkiem 
kilku patriotów przybyła ze 
zwyczajnej ciekawości. Dla 
formy czuwania nad całością 
przybyli też i żandarmi au-
striaccy, dumni ze swej wła-
dzy lecz mało rozumiejący 
głębokiej treści obchodu. Za-
częło się poświęceniem i sta-
wianiem krzyża, potem kilka 
gorących przemówień odno-
śnie co do ważności i celu 
obchodu, które zaczął Kulpa, 
po nim dr Tryniecki i gospo-
darz z Wólki Hospod. Orkie-
stra zagrała najpierw hymn 
„Jeszcze Polska nie zginęła”, 
potem „Z dymem pożarów” 
i na ostatek „Bartosza”, mu-
zyka nie wypadła jeszcze 
gładko lecz imponująco. 
Obchód też zgromadził po-
żądaną liczbę uczestników, 
a myśli rzucane spod krzyża 
niejednym zatrzymały się w 
sercach że wracali zbudowa-
ni, pełni nadziei w inną przy-
szłość. Ramiona zaś krzyża 
Grunwaldzkiego wzniesione 
na wzgórzu widocznym z 
daleka wskazywały drogę 
do wolności niechętnym i 
obojętnym, którzy zaczęli się 
burzyć na podobne obchody. 
Szły złowrogie słowa kiero-
wane przeważnie do Kulpy 
i orkiestry: „Sokoły wariują” 
mówili. Kto słyszał o jakichś 
paradach, koniec świata, oni 
nam sprawią tu kiedy para-
dę, powywracało się im het 
we łbach i to nasi synowie, a 
wszystkiemu winien ten Kul-
pów wywrotowiec! Itd., itd. 
A „banda” z „wywrotowcem” 
dalej robiła swoje, ćwiczyła 
muzykę, uświadamiała się. 
Nie przestaje też kombi-
nować jak by wciągnąć do 
wspólnej pracy, do wspólne-

go dzieła dziewczęta. I wy-
myślili – trzeba urządzić kilka 
zabaw towarzyskich, popro-
sili dla przychęty, propagan-
dowych przecie parę odważ-
niejszych przyjdzie, a potem 
tak jak w początkowych pro-
jektach Kulpy, założenie koła 
śpiewaczego i na pewno 
stworzy się przy muzycznym 
zespół śpiewaczy. Niedługo 
też zaczęło się organizować 
projektowane zabawy, które 
rzeczywiście swoją rolę ode-
grały. Na pierwszą taką przy-
szło zaledwie kilka dziew-
cząt, naturalnie te które już 
czasem zachodziły na jakiś 
odczyt, względnie czuły sym-
patię do orkiestry. Zabawy te 
były wzorem wszystkich, ja-
kie w ogóle kiedykolwiek się 
odbywały, czy też miały się 
odbywać, pełne zdrowego 
wesela, radości, a także na-
uki, na nich zwracano uwagę 
na przykładne zachowanie 
się, formy towarzyskie, co 
było w tym czasie nowością, 
a również na pielęgnowanie 
kultury ludowej, to jest pieśni 
i tańców ludowych. Po pierw-
szej dość udanej zabawie, a 
raczej wieczorku nastąpiła 
druga, mimo że zaraz dziew-
częta biorące w niej udział 
ochrzczono mianem „so-
kolic” i po prostu palcami je 
wytykano. Wróciły jak praw-
dziwe sokolice do grona też 
nazwanych „sokołów”. 
Na zabawie tej obecna na-
uczycielka Dziembajówna 
zaczęła swego posłannictwa 
próbować, poznawszy dobre 
i piękne głosy obecnych tam 
dziewcząt wysuwa projekt 
podany przez Kulpę stworze-
nia przy orkiestrze zespołu 
śpiewaczego dziewcząt. Bez 
wątpienia i żadnych zastrze-
żeń wszystkie były już zde-
cydowane. Do tych pierw-
szych przezwanych „sokoli-
cami” poza nauczycielkami 
Dziembajówną i Jadwigą 
Tarkowską należały: dwie 
siostry Salomea i Maria Ma-
chówne, Halasówna Aniela 
z Grodziska Dolnego, z Gro-
dziska Górnego Dobrowol-

ska A., Kulpówna Apolonia i 
Kurasówna Aniela, wybraw-
szy sobie na próby i zbiórki 
dom prywatny u Kota Jana 
w Górnym, zabrały się od 
razu do pracy werbując chęt-
ne koleżanki. Zaczęła się ta 
nowa praca teraz i w chórze, 
gdzie prócz ćwiczeń śpiewu, 
przeważnie pieśni kościel-
nych i ludowych, wyrabiały 
się nasze dziewczęta pod 
względem oświatowym. Nie 
pomogły dokuczania i szyka-
nowania ich, były wypadki że 
po ich zbiórkach wieczorem 
straszono je różnymi sposo-
bami np. chwytano w powro-
zy itp. Zawzięły się w sobie i 
koniec. Szły dalej wytyczoną 
sobie drogą, było ich już 17-
cie. Na tej drodze udzielała 
się najbardziej wspomniana 
nauczycielka Dziembajówna 
i doktorowa Zofia Tryniec-
ka. Niektóre w początkach 
czuły się wyższymi od zwy-
kłych wiejskich dziewcząt, 
więc też zaczęły się od nich 
na zbiórkach separować, co 
Kulpa mając wpływ na nich 
w zupełności wykorzenił 
swoimi sposobami, te niby 
różnice stanu, tak że zaczę-
ła się wspólna praca. W tym 
też okresie otrzymawszy sta-
tut wyłania się na zewnątrz i 
zaczyna żyć „Drużyna Bar-
toszowa”. Przy dźwiękach 
swojej muzyki, ponieważ 
zespół orkiestry i wstępujący 
do drużyny to jedna całość, 
składa „drużyna” przysię-
gę wiernej pracy dla Polski, 
poza członkami zespołu liczy 
ona 20 członków. Od tej chwi-
li z wybranym pośród siebie 
komendantem Machem Ja-
nem z Górnego, pod kierow-
nictwem Kulpy Stanisława i 
Doktora Trynieckiego zaczy-
na ona spełniać swe zadania 
wypaczając trochę właściwy 
regulamin włącza swój do-
datkowy program, przeobra-
ża się na organizację kon-
spiracyjną, korzystając z to-
lerancji władz miejscowych. 
Program jej to praca nad 
uświadamianiem i wyrobie-
niem ducha polskiego, pa-

triotycznego, przez zebrania, 
odczyty i pogadanki, a zbiór-
ki na wolnym, na łonie natury 
zaczynają szkolić fizycznie i 
bojowo nowego bojownika 
sprawy polskiej. Werbowali 
się i przyjmowani byli do dru-
żyny bez względu na wiek. 
Często Kulpa przyjmował 
tak do orkiestry jak i drużyny 
nawet różnych zawodników 
twierdząc, że z nich będą 
najlepsi członkowie, w czym 
się nie omylił. Tak pierwsze 
powzięte zamiary i plany 
młodego wywrotowca Kulpy 
powiodły się. A młodzi wspól-
nymi siłami choć jeszcze 
w małej gromadzie, łamiąc 
przeszkody szli przebojem 
naprzód. Bo i rzeczywiście 
z każdą próbą, z każdym in-
nym przedsięwzięciem szli 
naprzód. Zespół orkiestry 
bez względu na okres żniw 
nie przerywał pracy przez 
ćwiczenie muzyki, działu 
oświatowego, propagando-
wego, trzeba było myśleć o 
zdobyciu funduszów na spła-
cenie długu za instrumenty, a 
także o nabyciu nowych po-
nieważ kandydaci już zaczęli 
się trafiać. Większej imprezy 
dochodowej dotychczas nie 
było poza wspomnianymi za-
bawami towarzyskimi. Teraz 
po roku mordęgi, kiedy każdy 
z utworów muzycznych, któ-
re dotychczas zespół posia-
dał, nie wyglądał tak straszny 
jak w początkach. Można by 
pomyśleć w wolnym czasie 
o czymś znowu nowym, co 
by też dwojako cele spełniło, 
i budowało duchowo ludzi i 
przyniosło trochę dochodu. 
Pomyślał o tym dyrygent 
opracowując osobiście pięk-
nej treści „Jasełka”. Wspo-
mnianą rzecz pomogą już te-
raz w razie potrzeby i dziew-
częta z chóru. Gdy zaczęły 
się długie wieczory z końcem 
listopada przyszło do obsady 
ról. Zdolny, czy mniej zdolny, 
poczem dyrygent zaczyna 
ćwiczyć wspomniane jasełka, 
z którymi jakoś łatwiej dawa-
no sobie radę jak z muzyką. 

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 
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Piąty rok z rzędu drużyny 
z Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym startują w 
międzynarodowym turnie-
ju budowy i programowa-
nia autonomicznych robo-
tów mobilnych First Lego 
League (FLL). 

W tym roku nie odbyły się 
eliminacje regionalne w Pol-
sce, gdyż Fundacja Fabryka 
Talentów, która była orga-
nizatorem turniejów FLL od 
2007r., nie znalazła sponso-
rów. Dla naszej szkoły brak 
udziału w tym turnieju był nie 
do zaakceptowania, bo aby 
zachować ciągłość działań 
edukacyjnych związanych 
z robotyką, weryfikacja ze-
wnętrzna jest niezbędna. 
Dodatkowo każdy wyjazd na 
turniej FLL jest dla uczniów 
kolejnym bodźcem do pracy 
i stanowi dużą motywację do 
nauki i poszukiwania nowa-
torskich rozwiązań. 
Ośrodkiem, który organi-
zował turniej i znajdował 
się najbliżej naszej szkoły 
był Uniwersytet Techniczny       
w Koszycach (Technická 
Univerzita Košice). Główny 
organizator, pan doc. ing. 
Jozef Svetlík, bardzo życz-

liwie odniósł się do naszej 
prośby o wzięcie udziału w 
Eliminacjach Słowackich. 
Zostaliśmy wpisani na listę 
startową Turnieju First Lego 
League w Koszycach. 
W zawodach uczestniczyło 
14 drużyn, 2 z Grodziska 
Górnego i 12 ze Słowacji. 
Nasze drużyny zostały bar-
dzo serdecznie przyjęte. 
Słowacy ciepło i życzliwie 
odnosili się do nas. Odnieśli-
śmy wrażenie, że jesteśmy 
tam bardzo pożądanymi go-
śćmi. Nie zabrakło także po-
zytywnie pojętej rywalizacji i 
współzawodnictwa.
Sam turniej nas zachwycił. 

Atmosfera była przyjazna, 
a komisje sędziowskie skru-
pulatne i obiektywne w oce-
nach. Dzięki czemu zawod-
nicy wiedzieli, że są rzetel-
nie i sprawiedliwie oceniani. 
Turniej składał się z czte-
rech części: 
• Pracy grupowej (Team-

work)
• Konstrukcji robota (Ro-

botdesign)
• Projektu badawczego 

(Research)
• Turnieju robotów (Robot 

Game)
Drużyna z Gimnazjum (GG) 
zajęła w ogólnej klasyfikacji 
trzecie miejsce, kolejno: 

• w Pracy grupowej – 2 
miejsce

• w Konstrukcji robota – 4 
miejsce

• w Projekcie badawczym 
– 5 miejsce

• w Turnieju robotów – 5 
miejsce

Drużyna Szkoły Podstawo-
wej (GG2) została sklasyfi-
kowana jako uczestnik tur-
nieju (poza pierwszą trójką).
Awans do kolejnego etapu 
był o włos. Zawiodła kon-
cepcja konstrukcji robota 
do Turnieju Robot Games. 
Jednak udział w konkursie 
wyposażył nas w kolejne 
niezbędne umiejętności i po-
głębił naszą wiedzę w zakre-
sie budowy i programowania 
autonomicznych robotów 
mobilnych. 
Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku osiągniemy lep-
szy wynik. Szczególnie, że 
obecnie drużyny z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym 
są jedynymi w Polsce, któ-
re uczestniczą w tym cieka-
wym przedsięwzięciu.
Więcej zdjęć z turnieju na 
stronie słowackiego organi-
zatora FLL: http://www.fll.sk/
galeria/2013ke

Maciej Polański

UCZNIOWIE Z ZS W GRODZISKU GÓRNYM 
ZDOBYWAJĄ III MIEJSCE W FIRST LEGO LEAGUE 
W KOSZYCACH

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 



17Gazeta z Grodziska i okolic 12/2013

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - - WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W dniu 6.12.2013r. ucznio-
wie klasy VI Szkoły Pod-
stawowej im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym pod opieką  pani 
Jadwigi Pelc i pana Sta-
nisława Rydzika wzięli 
udział w wycieczce do Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej.

Celem wycieczki był udział 
w lekcji muzealnej zatytu-
łowanej „70 rocznica pacy-
fikacji Leżajska- 28 maja 
1943 roku”. Uczniowie mie-
li okazję dowiedzieć się o 
tych tragicznych wydarze-
niach  z ust świadka tamtych 
wydarzeń pana Zbigniewa 
Larendowicza, który w cza-
sie wojny był poszukiwany 
przez gestapo i  musiał się 
ukrywać. Przeżył tylko dzięki 
temu, że tuż przed pacyfika-
cją, podczas rewizji w jego 
domu ukrył się w schowku 
pod podłogą. 
Następnie uczniowie obej-

rzeli ekspozycję w muzeum, 
po czym udali się pod po-
mnik w celu zapalenia zni-
cza i uczczenia pamięci 
tych, którzy zostali bestial-
sko zamordowani przez oku-
pantów niemieckich. 
Młodzi ludzie nie zdają sobie 
sprawy, jak wyglądało życie 
w czasie okupacji niemiec-
kiej i niejednokrotnie są zdzi-

wieni, że takie wydarzenia 
miały miejsce. Dlatego tego 
typu lekcje są potrzebne w 
celu podtrzymywania pamię-
ci o wydarzeniach i bohater-
stwie ludzi z tamtych lat.
Wyjazd odbywał się w dniu 
Świętego Mikołaja, kiedy to 
przecież staramy się spra-
wiać innym wiele radości 
miłymi gestami. Takim rado-

snym akcentem tej wyciecz-
ki był pobyt w barze Gre’ka. 
Uczniowie raczyli się tam 
pizzą oraz innymi przystaw-
kami, przyjemnie spędza-
jąc czas. Syci i zadowoleni 
uczestnicy wycieczki po-
wrócili do szkoły o godzinie 
16.30.

Stanisław Rydzik

LEKCJA MUZEALNA W DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Dnia 7 grudnia 2013r. Gim-
nazjalno-Uczniowski Klub 
Sportowy przy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym zorganizował 
okolicznościowy turniej 
siatkarskich par miesza-
nych „O Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół”.

W turnieju wystartowało 25 
dwuosobowych drużyn mie-
szanych dziewczyna + chło-

pak. Rozlosowane drużyny 
rywalizowały ze sobą we-
dług systemu brazylijskiego 
do dwóch przegranych poje-
dynków jak i o poszczególne 
lokaty. W każdy mecz dru-
żyny wkładały maksimum 
wysiłku. Poszczególne poje-
dynki stały na bardzo wyso-
kim poziomie. Licznie zgro-
madzeni widzowie  oglądali 
atrakcyjną siatkówkę.
Ostatecznie turniej wygrała 

para Michalina Cisek i Mar-
cin Dudek. Drugie miejsce 
zajęła para Anna Zygmunt    
i Łukasz Hanus zaś trzecie  
Justyna Pawlik i Sebastian 
Domagała. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, 
medale i puchary, które 
wręczyła Dyrektor Zespołu 
Szkół, pani Halina Gdańska. 
Turniej okazał się ciekawą 
formą sportowej rywalizacji 
i dobrym sposobem spędze-
nia wolnego czasu. 

KB

SIATKARSKIE 
MIKSTY

Dnia 5 grudnia 2013 roku 
do Szkoły Podstawowej 
w Opaleniskach zawitał 
Święty Mikołaj. Odwiedził 
nas dzień wcześniej, pew-
nie dlatego, iż musiał za-
gościć jeszcze w innych 
szkołach i nie wystarczy-
łoby mu czasu.

Mikołaja przywitały przed-
szkolaki w pięknych, mikołaj-
kowych strojach. Zaśpiewały 
piosenkę Majki Jeżowskiej 
„Kochany Panie Mikołaju” 
i przedstawiły krótki układ 
taneczny. Dzieci z niedo-
wierzaniem przyglądały się 

Mikołajowi i z ciekawością 
zadawały mu pytania.
Na koniec nasz Gość rozdał 

dzieciom prezenty, nie zapo-
mniał również o nauczycie-
lach. Maluchy odwdzięczały 

Mu się szerokimi uśmiecha-
mi i wesołą minką.
Wizyta Mikołaja sprawiła 
wszystkim wielką przyjem-
ność, a wdzięczność i ra-
dość dzieci była ogromna.

Ewa Burda

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ 
SZKOŁĘ W OPALENISKACH

końcowa klasyfIkacja 
turnIejowa: 

1. Michalina cisek i Marcin      
DuDek

2. anna ZygMunt i ŁukasZ         
hanus

3. Justyna Pawlik i sebastian 
DoMagaŁa

4. ewa bochenek i DaMian           
sZantula

5. karolina wóJcik i rafaŁ gol

6. MaŁgorZata urban i               
JarosŁaw leJa 
7. anDżelika ciuPińska i DaMian 
sŁysZ

8. MirosŁawa kowal i Patryk 
krawcZyk

9-12. gabriela nykiel i         
woJciech Pelic, PatrycJa rafa 
i MacieJ MierZwa, wioletta 
leJa i bartek toŁPa, aleksan-
Dra lonc i bartek usowski

13–16. aleksanDra baJ i       
aDrian usowski, MagDalena 
rZePko i eryk kliMek, gabriela 
węgrZyn i MichaŁ koJDer, Pa-
trycJa kasZuba i DaMian sigDa

17–23. karolina salwach i 
toMasZ kruPa, beata soŁek i 
woJciech Miś, sylwia grZywna 
i Jacek grabowiec,  anna Mo-
skal i MikoŁaJ kaMiński, Mar-
celina serafin i ŁukasZ skiba, 
Joanna Jaworowska i JarosŁaw 
cZech, iwona sZPila i arka-
DiusZ grZywna

24–25. PatrycJa ślanDa i Piotr 
woźniak, MagDalena MroZiak i 
woJciech cZerwonka.
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Lokalizacja
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 429/1 o pow. 0.4284 ha poło-
żona w miejscowości Laszczyny. 
Opis działki
Działka sąsiaduje z działkami rolnymi i leśnymi. Obecnie ugorowana, 
porośnięta trawami zakrzaczona i zadrzewiona. Dojazd drogą gruntową. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego część działki o pow. ok. 0.12 ha położona jest na obszarach o 
korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa, natomiast pozostała 
część w terenach rolnych. 
Uzbrojenie: energia elektryczna i sieć wodociągowa. 

Cena wywoławcza - 23 000 zł brutto

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2014 roku 
(piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką w 
wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do 3 stycznia 2014 roku       
(piątek) w kasie Urzędu Gminy do godz. 13:30 lub na konto sprzedającego 
znajdujące się w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Oddział Grodzisko Dol-
ne nr  41 9187 1024 2003 2000 1270 0027.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dol-
nym (pokój nr 5) w godz. 8 - 15  telefon (17) 2428265, 2436003 wew. 152 
lub 151.

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka nr 1042/5 o pow. 0.1944 ha położona w Chodaczowie
Opis działki
Działka położona bezpośrednio za działką na której była wiata  Hortex. Te-
ren płaski w kształcie wieloboku. Dojazd drogą gruntową. Działka sąsiadu-
je  z działkami  rolnymi i zabudową jednorodzinną. Działka może stanowić 
całość z działką nr 1042/3. Zgodnie ze  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego położona jest  na obszarach zabudowy  
jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza -  24 000 zł brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dol-
nym (pokój nr 5) w godz. 8 - 15  telefon (17) 2428265, 2436003 wew. 152 
lub 151.

Lokalizacja
Działka nr 1042/3 o pow. 0.3254  ha położona w Chodaczowie
Opis działki
Działka położona przy głównej drodze Chodaczów – Laszczyny (na działce 
była zlokalizowana wiata Hortex), uzbrojona w: energię elektryczną, wodę, 
kanalizację sanitarną. Na działce  jest  siedem  dużych drzew, które są 
wycenione i wliczone w cenę działki. 
Zgodnie  ze   studium   uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego działka położona jest  na obszarach zabudowy  jednorodzinnej 
oraz  usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza - 46 000 zł brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dol-
nym (pokój nr 5) w godz. 8 - 15  telefon (17) 2428265, 2436003 wew. 152 
lub 151.

Działka oznaczona nr 1042/5 o pow. 0.1944 ha 
w Chodaczowie

Działka oznaczona nr 1042/3 o pow. 0.3254 ha  
w Chodaczowie

- OGŁOSZENIA - 

Działka oznaczona nr 429/1 o pow. 0.4284 ha w Laszczynach
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- OGŁOSZENIA - 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE”
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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

POMOC DLA 
BEZDOMNYCH 

W OKRESIE 
ZIMOWYM

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzi-
sku Dolnym informuje, że 
osoby bezdomne, które 
pojawią się na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
mogą znaleźć schronie-
nie w noclegowni pro-
wadzonej przez Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej 
Oddział Leżajsk. 
Uprzejmie prosi się 
mieszkańców Gminy,       
o zgłaszanie informacji o 
osobach bezdomnych do 
tutejszego ośrodka lub na 
Posterunek Policji w Gro-
dzisku Dolnym. 
Wszelkie informacje 
na temat pomocy oso-
bom bezdomnym uzy-
skać można w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy        
Społecznej w Grodzisku 
Dolnym, pod numerem 
tel. 17 24 29 134, 17 24 
36 163.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI 
BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA 

Z SAL GIMNASTYCZNYCH:

GRODZISKO DOLNE:
• poniedziałek od 1730 do 2000 - zajęcia GUKS, od 

2000 do 2200 - młodzież szkół średnich
• wtorek od 1700 do 2000 - LKS Grodziszczanka      

juniorzy i seniorzy, od 2000 do 2200 - młodzież szkół 
średnich - piłka ręczna

• środa od 1630 do 1800 - dzieci (szkoła podstawo-
wa), od 1800 do 1900 - młodzież gimnazjalna, od 
1900 do 2100 - młodzież szkół średnich

• czwartek od 1500 do 1700 - zajęcia GUKS, od 1800 
do 2100 -  LKS Grodziszczanka juniorzy i seniorzy

• piątek od 1600 do 1800 - zajęcia GUKS, od 1800 do 
2000 - LKS Grodziszczanka, od 2000 do 2200 - mło-
dzież szkół średnich - piłka ręczna

• sobota od 1330 do 1500 - dzieci - szkoła podsta-
wowa, od 1500 do 1630 - młodzież gimnazjalna, od 
1630 do 1800 - młodzież szkół średnich

GRODZISKO GÓRNE:
• wtorek od 1500 do 1700 - dzieci (szkoła podstawo-

wa), od 1700 do 1900 - młodzież gimnazjalna, od 
1900 do 2100 - młodzież szkół średnich

• piątek od 1500 do 1700 - dzieci (szkoła podstawo-
wa), od 1700 do 1900 - młodzież gimnazjalna, od 
1900 do 2100 - młodzież szkół średnich

W miesiącu grudniu ze względu na remont sali gim-
nastycznej zajęcia tenisa stołowego i szachowe.

LASZCZYNY:
• środa od 1500 do 1630 - dzieci (szkoła podstawo-

wa), od 1630 do 1800 - młodzież

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI 
SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO

Przypominamy mieszkańcom gminy o sprawdze-
niu daty ważności swojego dowodu osobistego. 
Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest 
określona na dowodzie osobistym – w prawym 
dolnym rogu strony z fotografią. Dowód osobisty 
jest ważny:
• 10 lat od daty jego wydania – w przypadku 

osób, które ukończyły 18 lat, 
• 5 lat od daty jego wydania – w przypadku 

osób, które nie ukończyły 18 roku życia, 
• na czas nieoznaczony – w przypadku osoby, 

która ukończyła 65 rok życia.
W przypadku upływu terminu ważności dowodu 
osobistego wniosek o jego  wymianę wraz z ak-
tualnymi fotografiami należy złożyć nie później niż 
na 30 dni przed upływem terminu ważności do-
kumentu.
Pamiętać należy jednak, że dowód osobisty traci 
ważność nie tylko w wyniku upływu terminu na jaki 
został wydany. Dokument przestaje być aktualny 
w przypadku zmiany danych, które są w nim za-
mieszczone. Jeśli dotyczą one nazwiska czy ad-
resu – po upływie 3 miesięcy od dnia ich zmiany 
dowód traci ważność. 
Kiedy dokument zostanie uszkodzony, bądź zaist-
nieje inna okoliczność utrudniająca ustalenie toż-
samości osoby, dowód osobisty również staje się 
nieważny. Wydanie dowodu osobistego oraz jego 
wymiana są bezpłatne.
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 

prezentuje 

Efekty projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt. „Bądź sprawny na rynku pracy” 
W grudniu 2013 r. mija rok od czasu rozpo-
częcia realizacji przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Leżajsku projektu „Bądź sprawny na 
rynku pracy”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  

Wsparcie w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki koncentruje się 
przede wszystkim na wybranych grupach do-
celowych, które doświadczają największych 
trudności związanych z wejściem i utrzyma-
niem się na rynku pracy, zaś Poddziałanie 
6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(w ramach którego realizowany jest projekt) 
zakłada wsparcie osób pozostających bez za-
trudnienia na regionalnym rynku pracy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 
skierował wsparcie w ramach niniejszego 
projektu do 20 osób bezrobotnych niepełno-
sprawnych, z powiatu leżajskiego w wieku od 
18 do 55 roku życia, posiadających wykształ-
cenie co najmniej zasadnicze zawodowe.  

W styczniu 2013 r. w wyniku przeprowadzo-
nej rekrutacji do pierwszej edycji projektu, 
z udziałem doradcy zawodowego i psycholo-
ga, wyłoniono 10 uczestników projektu (6 ko-
biet i 4 mężczyzn) z powiatu leżajskiego. 
Udział w projekcie rozpoczęli spotkaniem 
z doradcą zawodowym w ramach Indywi-
dualnego Planu Działania. Planowane spot-
kania z doradcą zawodowym przeplatały się 
z pozostałymi działaniami w projekcie przez 
cały okres uczestnictwa w projekcie. 

W lutym wszyscy uczestnicy projektu wzięli 
udział w badaniach psychologicznych, które 
miały na celu diagnozę predyspozycji osobo-
wościowych uczestników projektu pod kątem 
wyboru kierunków doskonalenia zawodowe-
go oraz w 6-dniowym szkoleniu z zakresu 
rozwijania i doskonalenia kompetencji 
społecznych. 

 
Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 1) 

W marcu uczestnicy projektu wzięli udział 
w 3-dniowych Warsztatach Aktywnego Po-
szukiwania Pracy prowadzonych przez Lidera 
klubu pracy oraz wspólnie z doradcą zawodo-
wym uzgadniali tematy indywidualnych 
szkoleń zawodowych.  

W kwietniu i maju uczestnicy projektu odby-
wali szkolenia zawodowe z następujących za-
kresów: operator obrabiarek sterowanych nu-
merycznie CNC, pełna księgowość, fryzjer II  

stopień, przedstawiciel handlowy, grafika 
komputerowa, kucharz małej gastronomii, 
komputerowa obsługa hurtowni i magazynu 
z obsługą kasy fiskalnej, język migowy I 
stopnia. 

Kolejnym zadaniem jakie stało przed uczest-
nikami projektu było odbycie indywidual-
nych spotkań z pracodawcami, w efekcie któ-
rych 10 pracodawców złożyło wnioski 
o organizację stażu. Od czerwca uczestnicy 
projektu rozpoczęli staże w firmach i 
instytucjach powiatu leżajskiego. Obecnie 
uczestnicy pierwszej edycji projektu kończą 
realizację 6-miesięcznych staży. 

W sierpniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja 
do drugiej edycji projektu, również z udzia-
łem doradcy zawodowego i psychologa, w ra-
mach której wyłoniono kolejnych 10 uczest-
ników projektu (5 kobiet i 5 mężczyzn) z po-
wiatu leżajskiego. Uczestnicy drugiej edycji 
projektu wzięli udział w analogicznych dzia-
łaniach projektu jak uczestnicy pierwszej 
edycji: spotkania z doradcą zawodowym 
w ramach Indywidualnego Planu Działania, 
badania psychologiczne, szkolenie „Kompe-
tencje społeczne”, Warsztaty Aktywnego 
Poszukiwania Pracy, indywidualne szkolenia 
zawodowe (operator wózka widłowego, ope-
rator obrabiarek CNC, grafika komputerowa 
z elementami DTP, kurs rysunku technicz-
nego w programie AUTOCAD, komputerowa 
obsługa hurtowni i magazynu z obsługą kasy 
fiskalnej, kurs gastronomiczny, pracownik 
biurowy + kadry) oraz indywidualne spotka-
nia z pracodawcami. Od grudnia 2013 r. 
uczestnicy tej edycji projektu rozpoczynają 
staże w różnych firmach i instytucjach powia-
tu leżajskiego i jego okolicach. Staże te będą 
trwać maksymalnie do końca maja 2014 r. 
gdyż realizacja projektu jest zaplanowana do 
końca czerwca 2014 r. 

 
Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 2) 

Dodatkowo uczestnicy projektu mają moż-
liwość skorzystania ze zwrotu kosztów prze-
jazdu za udział w działaniach projektowych 
oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem 
lub osobą zależną. 

Działaniami wspierającymi aktywizację 
uczestników projektu są spotkania zespołu in-
terdyscyplinarnego, w trakcie których specja-
liści pracujący z uczestnikami omawiają na 
bieżąco, by udzielane wsparcie było dostoso- 

wane do indywidualnych potrzeb, a tym sa-
mym jak najbardziej skuteczne. Zostały zrea-
lizowane 2 grupowe spotkania dla pracodaw-
ców (po jednym w każdej edycji projektu) 
o profilach działalności zbieżnych z kompe-
tencjami uczestników projektu.  

 
Spotkanie dla pracodawców (edycja 1) 

Ważnym punktem spotkań był temat zatrud-
niania osób niepełnosprawnych i ich aktywi-
zacji zawodowej, dlatego cieszy nas liczny i 
chętny w nich udział. W trakcie spotkań pre-
zentowano również profile zawodowe 
uczestników poszczególnych edycji projektu, 
co mogło być pomocne w doborze odpowied-
nich pracowników. 

 
Spotkanie dla pracodawców (edycja 2) 

Podsumowując dotychczasową realizację pro-
jektu na uwagę zasługuje fakt, że pomimo po-
czątkowych trudności z rekrutacją do projek-
tu (związanych z małą liczbą osób spełniają-
cych kryteria udziału w projekcie), w obydwu 
edycjach projektu żaden z uczestników pro-
jektu nie zrezygnował z udziału w projekcie 
w trakcie jego trwania, co więcej frekwencja 
we wszystkich działaniach projektowych była 
praktycznie 100%. Naszym zdaniem świad-
czy to o odpowiednio dobranej ofercie 
i atrakcyjności tego projektu. Niewątpliwie za 
sukces projektu i osób będących w tak trudnej 
sytuacji na rynku pracy należy uznać ponad-
planową liczbę deklaracji zatrudnienia po od-
bytym stażu, jakie złożyli pracodawcy współ-
pracujący z urzędem w ramach projektu.  

Mniej wymierną korzyścią, ale jakże ważną 
dla osób nierzadko wycofanych z życia spo-
łecznego, jest ich integracja, a nawet zawią-
zane przyjaźnie. Wszystko to pokazuje rze-
czywistą potrzebę jego realizacji, a zadowole-
nie jego uczestn(ików, to dla nas największa 
nagroda i zachęta do dalszej pracy. 

 
Małgorzata Bęben 

 (kierownik projektu) 

 
Projekt „Bądź sprawny na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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