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Panu  

JÓZEFOWI MAJKUTOWI 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci  
 

OJCA 
 

składają 

Wójt, Rada Gminy i pracownicy  

Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 

Wyrazy szczerego współczucia i żalu     

Rodzinie zmarłego  

Śp. Stanisława Majkuta 

wieloletniego Skarbnika Zarządu  

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 

i członka OSP Grodzisko Dolne  

składa Zbigniew Rynasiewicz  

Poseł na Sejm RP 

RODZINIE 
 

Śp. Stanisława Majkuta 
 

Członka Orkiestry Dętej z Grodziska     
Dolnego, wieloletniego Skarbnika OSP 
Grodzisko Dolne i Zarządu Gminnego 

serdeczne wyrazy współczucia  
składa 

Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego,     
Zarząd i jednostki OSP z terenu Gminy            

Grodzisko Dolne 

Serdeczne podziękowania wszystkim,     

którzy wspierali Nas w trudnych chwilach 

i uczestniczyli w pożegnaniu  

i ostatniej drodze Śp. Stanisława Majkuta  

składa  

RODZINA 



  

 

podnoszenia wiedzy i kwalifikacji oraz korzystanie 

ze szkoleń dostępnych w ramach utworzonej     

platformy e-lerningowej będzie nieodpłatne.      

Będzie to doskonałe miejsce do organizowania róż-

nego rodzaju kursów i szkoleń dla różnych grup 

społecznych.  

Czas otwarcia pracowni został dostosowany do 

lokalnych potrzeb, ze szczególnym uwzględnie-

niem młodzieży i osób pracujących. By umożliwić 

skorzystanie z niej jak największej liczbie osób, 

pracownia internetowa czynna będzie przez pięć 

dni w tygodniu, od wtorku do soboty, w godzinach 

popołudniowych od 14.00 do 20.00. Nadzór nad 

pracownią sprawowała będzie specjalnie w tym 

celu przeszkolona osoba, która pomagać będzie 

w korzystaniu z dostępnego sprzętu i programów. 

Nowoczesna i kompletnie wyposażona pracow-

nia z pewnością przyczyni się do wyrównywania 

szans edukacyjnych wśród mieszkańców naszej 

Gminy.         MH 
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11 komputerów wyposażonych w mikrofony, 

słuchawki i kamery internetowe, multimedialny 

projektor, urządzenie wielofunkcyjne – m.in. 

taki sprzęt oraz wyposażenie o łącznej wartości 

ok. 120 tys. zł trafiły do Centrum Kształcenia 

utworzonego w Grodzisku Nowym. 

Wszystko to dzięki projektowi „Wioska interne-

towa - kształcenie na odległość na terenach wiej-

skich”, na realizację którego gmina pozyskała    

pieniądze z Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego oraz budżetu pań-

stwa. Wioska internetowa w Grodzisku Nowym 

jest pierwszym tego typu Centrum w powiecie   

leżajskim. 

Pracownia internetowa znajduje się w Budynku 

Wiejskim w Grodzisku Nowym, w specjalnie  

przygotowanym pomieszczeniu. Pracownia jest 

odpowiednio przystosowana i wyposażona w naj-

nowszy sprzęt komputerowy z szerokopasmowym 

dostępem do Internetu oraz tzw. biblioteczkę multi-

medialną – pakiet komputerowych programów  

edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki,   

atlasy. W ramach projektu pracownię wyposażono 

także w fotele, komplet mebli oraz okablowanie: 

instalację sieciową, elektryczną i alarmową. 

Centrum Kształcenia daje możliwość bezpłatne-

go korzystania z komputerów i Internetu każdemu 

mieszkańcowi terenów wiejskich, niezależnie od 

jego wieku, płci, sytuacji zawodowej. Z pakietu 

oferowanych usług będzie mogła skorzystać każda 

osoba zainteresowana zdobywaniem i uzupełnia-

niem swojej wiedzy. Korzystanie z Internetu w celu 

Osoba obsługująca centrum 

Stanowiska komputerowe 
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Urodził się w 1909 roku w Laszczynach. Był   

najmłodszy spośród ośmiorga rodzeństwa. W 

wieku lat 16 wyjechał do Francji, gdzie praco-

wał przez 4 lata na gospodarstwie. Po powrocie 

do kraju odbył służbę wojskową. Pracował m.in. 

w leśnictwie i Polskich Kolejach Państwowych 

w Krakowie. Przeżył dwie wojny światowe, nale-

żał do ZBoWiD-u. Uczestniczył w pogrzebie 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Doczekał się 

czworga dzieci, trzynaściorga wnuków i       

dwadzieścia osiem prawnuków. Wielu z nich      

przybyło na uroczyste przyjęcie z okazji jubile-

uszu. 

Mimo swoich 100 lat, jest bardzo energiczną i 

aktywną osobą. Pan Alojzy Krupa z Laszczyn jest 

najstarszym mieszkańcem gminy. 1 stycznia      

obchodził setne urodziny. Były piękne kwiaty, toa-

sty i życzenia kolejnych wielu lat w zdrowiu. 

Drzwi do domu pana Alojzego się nie zamykały. 

Na przyjęcie urodzinowe zjechała większość      

rodziny. 

Bronisława Kisiel, która opiekuje się tatą na co 

dzień, mówi że zdrowie i dobry humor go nie 

opuszcza. Ma problemy ze słuchem, ale jakoś sobie 

radzi. Tata w swoim życiu nie odwiedzał zbyt czę-

sto lekarzy. Szklanka mleka rano i wieczorem to 

jego sposób na utrzymanie dobrej formy – mówi 

pani Bronisława. Mimo sędziwego wieku, pan 

Alojzy jest w dobrej kondycji. Co tydzień uczestni-

czy w niedzielnej Mszy Świętej. Narzeka jedynie, 

że nie ma z kim porozmawiać, bo wszyscy jego 

towarzysze już dawno zmarli. 

Z okazji tak niecodziennego jubileuszu z gratu-

lacjami do pana Alojzego przybył W-ce Wójt  

Gminy Grodzisko Dolne – Arkadiusz Telka oraz 

kierownik PT KRUS w Leżajsku – Piotr Tokarz. 

Wójt życzył jubilatowi długich lat życia w zdrowiu, 

w gronie kochającej rodziny. 

Dostojnemu jubilatowi medal za zasługi przy-

znał także Zarząd Główny Związku Kombatantów 

RP i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu 

Zarządu medal wręczyła Prezes Związku Gminne-

go, pani Genowefa Baj. 

         MH 

 

Dostojnemu jubilatowi medal wręczyła pani                    

Genowefa Baj 

Pan Alojzy prócz kwiatów i prezentu otrzymał z Urzędu Stanu Cywilnego swój akt urodzenia z jakże niezwykłą datą - 

01.01.1909 rok 
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Dzięki życzliwości osób zamieszkałych za gra-

nicą oraz mieszkańców Krakowa, Łańcuta, Leżaj-

ska, Wałbrzycha oraz aktywności pracowników 

GOPS, wiele rodzin miało radośniejsze święta.  

W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej 

„Szlachetna paczka” Stowarzyszenie Wiosna 

zorganizowało już po raz ósmy pomoc dla naj-

uboższych. Celem akcji było przekazanie wigilij-

nej pomocy najbardziej potrzebującym rodzi-

nom z całej Polski.  

Przez ostatnie kilka miesięcy wolontariusze 

z całego kraju zbierali szczegółowe informacje o 

potrzebach najbiedniejszych rodzin ze swojego śro-

dowiska. Dane te umieszczane były w anonimowej 

internetowej bazie na stronie stowarzyszenia. W 

oparciu o nią szukano osób, które zechciałyby od-

powiedzieć na konkretne potrzeby, robiąc dla ko-

goś paczkę na święta. Po raz pierwszy w akcję włą-

czył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Grodzisku Dolnym, który na podstawie przeprowa-

dzonych wśród mieszkańców gminy wywiadów 

środowiskowych, zgłosił do udziału w akcji 27  

rodzin. Zgodnie z ideą akcji, potencjalny darczyńca 

wybierając z bazy stowarzyszenia rodzinę dla któ-

rej chciał przygotować paczkę, mógł poznać jej 

konkretne potrzeby.  

Świąteczne paczki trafiały do danej rodziny bez-

pośrednio od obdarowującego lub za pośrednic-

twem GOPS-u, gdzie pracownicy ośrodka jako wo-

lontariusze, rozwozili je do domów. Ilość paczek 

była imponująca. W paczkach znajdowały się głów-

nie artykuły spożywcze, chemiczne, przybory ku-

chenne, ubrania, buty, zeszyty i przybory szkolne.  

Jedna z rodzin otrzymała nowe biurko i obrotowy fotel 

Wśród produktów spożywczych przeważały mąka, cukier, 

konserwy i słodycze 
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W miesiącu grudniu minionego roku Rada Gmi-

ny Grodzisko Dolne pracowała głównie nad  

projektem budżetu gminy na rok przyszły.  

Pierwsze czytanie projektu budżetu przygotowa-

nego przez Wójta Gminy Jacka Chmurę, odbyło się 

na posiedzeniach komisji w dniu 9 grudnia i w cza-

sie sesji w dniu 11 grudnia. Do dnia zwołania sesji 

budżetowej tj. do 30.12.2008r. radni Rady Gminy    

mieli czas na analizę i przemyślenia odnośnie kwot 

zapisanych w planie dochodów i wydatków gminy 

na rok 2009 i jednogłośnie postanowili o jego przy-

jęciu do realizacji. Wynik głosowania potwierdził 

odpowiedzialne podejście Wójta Gminy i radnych 

Rady Gminy do spraw rozwoju gminy i optymalne-

go zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.  

W tegorocznym budżecie najwięcej środków 

gmina przeznaczy na budowę Szkoły Podstawowej 

w Wólce Grodziskiej, modernizację drogi Grodzi-

sko Nowe-Chodaczów, modernizację „Mokrzanki”, 

modernizację szatni sportowej i stadionu w Grodzi-

sku Górnym. W trakcie XXX i XXXI sesji Rady 

Gminy odbytych pod koniec minionego roku, 

oprócz budżetu na rok 2009, radni przyjęli szereg 

W galerii zdjęć „Grodzisko wczoraj” co pewien 

czas pojawiają się nowe fotografie. Dzięki życzli-

wości wielu osób, do redakcji napływają kolejne 

zdjęcia. Część z nich widnieje już na naszej stro-

nie, pozostałe będą zamieszczane na bieżąco. 

Szczególny wkład w tworzenie galerii, wniósł 

pan Bogumił Pempuś - emerytowany nauczyciel 

historii Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym, który 

 

 

 

Przed domem u księdza Hadera- 

1962-1963, od lewej- ks, Krauz, 

ks. Musiał, ks. …, Jadwiga Tar-

kowska-nauczycielka, ks. Józef 

Hader- prymicjant, Kazimiera 

Tryniecka-nauczycielka (żona 

lekarza T. Trynieckiego),         

ks. Stanisław Tunia- katecheta z 

Giedlarowej, Tadeusz Tryniecki-

lekarz, ks. Józef Lizak, ks.     

proboszcz Stanisław Trybus 

przekazał nam kolekcję ok. 100 niezwykle cieka-

wych, archiwalnych zdjęć z prywatnych zbiorów. 

Większość pochodzi z okresu międzywojennego. 

Przedstawiają gminę i jej okolice, m.in. dawne 

obiekty, drogi, ważne uroczystości i wydarzenia 

historyczne oraz mieszkańców gminy. 

Za okazaną pomoc Redakcja Serwisu składa  

serdeczne podziękowania. 

uchwał, m.in.: 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

rok 2008 (2 uchwały), 

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-

niężnego członkom OSP uczestniczącym w działa-

niach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Leżajskiemu na realizacje zadania publiczne-

go w roku 2009 (dotyczy wykonania budowy drogi 

powiatowej Grodzisko Nowe – Chodaczów), 

- w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej dla ZGK (w kwocie 0,63 zł do 1 m3 

ścieków), 

- w sprawie poboru niektórych podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wyna-

grodzenia za inkaso. 

Budżet Gminy na 2009r. będzie podany do wia-

domości na zebraniach wiejskich zwołanych na 

wniosek Wójta Gminy w drugiej połowie stycznia i 

na początku lutego. Będzie można się też z nim za-

poznać wchodząc do Biuletynu Informacji Publicz-

nej tut. gminy (www.bip.grodziskodolne.pl) 

         JR 
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18 grudnia 2008 roku w Belwederze odbyła się 

uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń 

kombatantom i żołnierzom zasłużonym w walce 

o niepodległość. W imieniu Prezydenta RP od-

znaczenia wręczył Władysław Stasiak - Szef Biu-

ra Bezpieczeństwa Narodowego.  

Podczas ceremonii, za wybitne zasługi w służbie 

społeczeństwu i państwu oraz za działalność na 

rzecz przemian demokratycznych, Orderami Odro-

dzenia Polski i Krzyżami Zasługi oznaczono żoł-

nierzy i kombatantów zasłużonych w walce o nie-

podległość RP.  

W tym jakże zaszczytnym, honorowym gronie 

znalazł się pan Bronisław Sigda z Grodziska      

Górnego, który z rąk Szefa Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego, otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Od-

rodzenia Polski.  

W imieniu prezydenta, minister Stasiak podzię-

kował wszystkim przybyłym na ceremonię. Szcze-

gólne słowa wdzięczności skierował do bohaterów 

uroczystości - Dzisiaj wyróżnione zostały osoby, 

które w różny sposób służyły i służą Polsce i społe-

czeństwu polskiemu. (…) Jesteście wzorem dla mło-

dych ludzi i przykładem osób, które w warunkach 

najbardziej trudnych, ekstremalnych potrafią ryzy-

kować – powiedział.  

         MH 

Od lewej: B. Pempuś, B. Sigda, ks. S. Słowik 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku   

Dolnym jest samodzielną jednostką instytucji 

kultury, finansowaną z budżetu gminy. Sieć    

biblioteczną w gminie tworzy biblioteka w Gro-

dzisku Dolnym i dwie filie: w Zmysłówce i w 

Grodzisku Nowym.  

W 2008 roku zarejestrowano w bibliotece gmin-

nej 1148 czytelników, co stanowi 13,8 procent 

mieszkańców gminy. Wypożyczono 25,037 wolu-

minów. W porównaniu z rokiem poprzednim zano-

towano nieznaczny wzrost czytelnictwa. Przy czym 

filia w Grodzisku Nowym była przez pół roku    

nieczynna z powodu remontu budynku. 

Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą rzeszę 

naszych czytelników, poszukują oni głównie bele-

trystyki młodzieżowej i lektur szkolnych. Cieszy 

obecność maluchów, którzy przychodzą z rodzica-

mi i wypożyczają  kolorowe  bajki. Czytelnicy do-

rośli wypożyczają głównie beletrystykę (najchętniej 

nowości). Najbardziej lubiane są powieści obycza-

jowe i romanse, następnie książki historyczne, po-

wieści sensacyjne i fantastyka. Dużą popularnością 

cieszą się też książki religijne. Niewiele mniejsze 

zainteresowanie wzbudzają wydawnictwa encyklo-

pedyczne i poradniki. Obsługujemy też dużą grupę 

studentów. Wypożyczają oni książki naukowe z 

takich dziedzin jak: ekonomia, zarządzanie, marke-

ting, rachunkowość, pedagogika oraz psychologia. 

Księgozbiór uzupełniany jest według zapotrzebo-

wań czytelników, o tytuły najbardziej poczytne 

oraz literaturę popularno-naukową dla młodzieży 

uczącej się i studiującej. Zakupów nowości wydaw-

niczych dokonuje się ze środków przyznawanych 

przez władze gminne a także w ramach tzw. zakupu 

ministerialnego. W roku 2008 zakupiono 1354 

książki, w tym 919 z dotacji gminnych i 435 z dota-

cji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. GBP udostępnia też piękny, cenny i bogaty   

tematycznie księgozbiór parafialny. Do dyspozycji 

czytelników jest również czytelnia internetowa 

z trzema stanowiskami komputerowymi. Istnieje 

również możliwość czytania i wypożyczania do 

domu kilku tytułów czasopism, takich jak: 

"Nowiny", "Przyjaciółka", "Claudia" a dla dzieci i 

młodzieży „Świerszczyk”, "Victor" oraz "Cogito". 

Nasza placówka prowadzi działalność kulturalno – 

oświatową mającą na celu propagowanie książki i 

czytelnictwa. Organizowanie są konkursy literackie 

i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Biblio-

teka oferuje również usługi takie jak: wydruki 

z Internetu, kserokopie, skanowanie i bindowanie. 

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki. Zachę-

camy szczególnie tych mieszkańców gminy, którzy 

nie są jeszcze naszymi czytelnikami.  

 

       Renata Cichoń 
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Lp. Źródło dofinansowania Cel/Rezultaty 
Całkowity koszt 

przedsięwzięcia 

Kwota  

dofinansowania 

1 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Urząd Marszałkowski Województwa Pod-

karpackiego 

Budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego 

kompleksu boisk sportowych wraz z szat-

nią i zapleczem socjalnym, w tym boiska 

do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią: 

boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa 

ziemnego o sztucznej nawierzchni 

1 186 947,56 zł 666 000,00 zł 

2 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Zagospodarowanie poscaleniowe w   

Grodzisku Górnym 
330 000,00 zł 330 000,00 zł 

3 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Zagospodarowanie poscaleniowe w   

Wólce Grodziskiej 
250 210,00 zł 250 210,00 zł 

4 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych 

do pól tzw. Pastewnik w Grodzisku    

Dolnym 

99 905,26 zł 50 000,00 zł 

5 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych 

do pól tzw. Skotnik w Grodzisku Górnym 
12 000,00 zł 12 000,00 zł 

6 
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie 
Konserwacja potoku  „Leszczynka” 48 968,00 zł 48 968,00 zł 

7 

Podkarpacki Samorządowy Instrument 

Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obsza-

rach Wiejskich 

Przebudowa mostu koło Remizy OSP w 

Grodzisku Dolnym, w tym wyprofilowa-

nie skarpy i uregulowanie dna potoku 

274 576,04 zł 100 000,00 zł 

8 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji 

Przebudowa mostu koło Rydzika w Gro-

dzisku Dolnym, w tym wyprofilowanie 

skarpy i uregulowanie dna potoku 

105 351,31 zł 84 281,00 zł 

9 
Komenda Główna Państwowej Straży     

Pożarnej 
Modernizacja obiektu OSP Miasteczko 

wraz z dociepleniem budynku 
508 121,76 zł 

50 000,00 zł 

10 

Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych; 

Komponent "Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie" 

25 700,00 zł 

11 

Projekt "Wioska internetowa-kształcenie na 

odległość na terenach wiejskich" ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjne-

go Rozwój Zasobów Ludzkich 

Utworzenie Centrum Kształcenia/

Świetlicy Internetowej w Grodzisku No-

wym: 

-11 stanowisk komputerowych z dostę-

pem do bezpłatnego Internetu i pełnym 

oprogramowaniem 

-urządzenie wielofunkcyjne, projektor 

multimedialny, telefon VOIP, system 

alarmowy 

-meble, instalacje 

120 000,00 zł 120 000,00 zł 

12 
Ministerstwo Sportu i Turystyki Program 

Karol 

Zorganizowanie sportowo-rekreacyjnego 

weekendu dla dzieci i młodzieży 
6 600,00 zł 5 000,00 zł 

13 
Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz 

Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sporto-

wych dla dzieci i młodzieży: 

-piłka nożna i ręczna 

-kolarstwo 

-tenis stołowy 

28 250,00 zł 15 000,00 zł 

14 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promo-

cji Podkarpacia "Pro Carpathia" 

Wytyczenie i oznakowanie szlaku      

rowerowego oraz opracowanie i wydruk 

folderu 

8 500,00 zł 8 500,00 zł 

15 Sponsorzy indywidualni 

Imprezy organizowane przez Ośrodek 

Kultury: 

- skoki spadochronowe 

- dni grodziska 

- dożynki gminne 

- przegląd sprzętu gaśniczego 

40 000,00 zł 15 000,00 zł 
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16 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

szkolnej  

Poszerzenie zakresu działania           

przedszkola przy Szkole Podstawowej w 

Chodaczowie 

90 865,01 zł 89 289,01 zł 

17 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

szkolnej  

Poszerzenie zakresu działania przedszkola 

przy Szkole Podstawowej w Laszczynach 
93 262,01 zł 91 499,36 zł 

18 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

szkolnej  

Poszerzenie zakresu działania przedszkola 

przy Szkole Podstawowej w Opaleni-

skach 

89 765,62 zł 88 203,70 zł 

19 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

szkolnej  

Rozszerzenie zakresu działania Przed-

szkola Samorządowego przy Zespole 

Szkół w Grodzisku Dolnym 

89 123,15 zł 87 661,53 zł 

20 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przed-

szkolnej  

Rozszerzenie zakresu działania Przed-

szkola Samorządowego przy Zespole 

Szkół w Grodzisku Górnym 

84 873,16 zł 82 257,16 zł 

21 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.2 Wyrównanie szans eduka-

cyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-

nic w jakości usług edukacyjnych 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

Gimnazjum w Grodzisku Górnym 
178 221,66 zł 178 221,66 zł 

22 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 9.1.2 Wyrównanie szans eduka-

cyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-

nic w jakości usług edukacyjnych 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

Szkoły Podstawowej w Grodzisku Gór-

nym 

298 790,00 zł 298 790,00 zł 

23 
Rządowy Program "Rozwój edukacji na 

terenach wiejskich w latach 2008-2013" 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla 

dzieci w Zespole Szkół w Grodzisku  

Dolnym, Projekt "Jestem aktorem w   

teatrze lalek" 

4 511,00 zł 4 511,00 zł 

24 

Rządowy Program Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 

roku 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla 

dzieci w Zespole Szkół w Grodzisku Dol-

nym, Projekt "Umiem, mogę, potrafię" 

27 498,40 zł 27 498,40 zł 

25 

Rządowy Program Wyrównywania Szans 

Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 

roku 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla 

dzieci w Szkole Podstawowej w Choda-

czowie, Projekt "Razem weselej, cieka-

wiej, zdrowo" 

12 765,00 zł 12 765,00 zł 

26 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 

2007-2013; 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji 

Projekt "Czas na aktywność" realizowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej.    

Celem projektu jest aktywizacja osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

102 760,00 zł 91 970,00 zł 

27 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
Zakup pompy szlamowej 6 000,00 zł 3 000,00 zł 

28 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji  
Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

29 Środki Wojewody Podkarpackiego 

Doposażenie Ośrodka Pomocy Społecz-

nej (zakup sprzętu komputerowego, malo-

wanie pomieszczeń) 

13 500,00 zł 6 750,00 zł 

30 Podkarpacki Bank Żywności 

Pozyskanie i rozdysponowanie przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów 

spożywczych 

19 855,60 zł 19 855,60 zł 

31 
Rządowy Program Pomocy Materialnej dla 

Uczniów 

Stypendia dla uczniów z rodzin ubogich. 

Program realizowany przez Ośrodek   

Pomocy Społecznej 

115 267,00 zł 115 267,00 zł 

32 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Program Uczeń Na 

Wsi 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych-

uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i 

podstawowych 

24 165,40 zł 24 165,40 zł 

ŁĄCZNA KWOTA POZYSKANYCH ŚRODKÓW                                                                                           3 007 363, 82 zł 
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Jak co roku bywało, tak i teraz - 30 grudnia   

2008 roku - w Ośrodku Kultury w Grodzisku 

Dolnym miało miejsce spotkanie zespołów ama-

torskich z mieszkańcami gminy na wspólnym 

wieczorze artystycznym „Hej kolęda, kolęda”. 

Do występu przygotowały się: Zespół Regional-

ny „Grodziszczoki”, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy 

„Leszczynka”, Grupa Teatralna „Ufoludek” i 

uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w 

Wólce Grodziskiej. 

Goście i publiczność tego dnia jak zwykle dopi-

sali i z ciekawością oczekiwali na rozpoczęcie pre-

zentacji, co też nastąpiło o godzinie 17-tej. Jako 

pierwsza zaprezentowała się na scenie dziecięca 

grupa kolędnicza z SSP w Wólce Grodziskiej. 

Śpiewane przez dzieci z werwą starodawne kolędy 

przy akompaniamencie akordeonu niejednego z 

widzów zachęcały do kolędowania. 

Z kolei na scenę wkroczyły „Grodziszczoki” 

dając naszym zmysłom posmak odbywających się 

dawniej na wsiach starodawnych obrzędów bożo-

narodzeniowych z kozą, diabłem i nieodzownym w 

ludowych widowiskach Żydem. Wiernie odtworzo-

ne przez członków zespołu sytuacje obyczajowe i 

zabawy wywołały wdzięczny poklask widzów. W 

podobnej atmosferze upływał czas, gdy Zespół 

Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” odtwarzał 

dawne chodzenie po kolędzie z owsem w nocy z 

Bożego Narodzenia na Św. Szczepana. Wszystkie 

obrzędy i wierzenia z tym związane zostały wytłu-

maczone kolejno przez poszczególne postaci biorą-

ce udział w przedstawieniu. Niedługo przed półno-

cą w święto Bożego Narodzenia domownicy sprzą-

tają izbę – wynoszą z domu siano, słomę i ziarno, 

zanoszą kolędę bydlętom. Po północy do domu go-

spodarza przychodzą owsioki, czyli kolędnicy z 

owsem, którym „biją” i rzucają, gdzie popadnie. 

Potem następuje poczęstunek gości i wspólne kolę-

dowanie. Jako ostatnia na scenie pojawiła się tym 

razem grupa teatralna „Ufoludek”. Jej przedstawie-

nie jasełkowe zatytułowane „Jak to było..” pokaza-

ło nam prawdę o przygotowaniach i przeżywaniu 

przez różne osoby treści świąt Bożego Narodzenia. 

W tym tak ważnym dniu nie zabrakło również ży-

czeń noworocznych przekazanych przez Wójta 

Gminy – Arkadiusza Telkę, Przewodniczącego Ra-

dy Gminy – Jerzego Gdańskiego oraz Panią Dyrek-

tor Ośrodka Kultury – Katarzynę Mach-

Wawrzaszek wszystkim zgromadzonym na uroczy-

stości osobom. Tuż potem nastąpiło wspólne łama-

nie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.  

 

     Małgorzata Burda-Król 

Teatrzyk „Ufoludek” w przedstawieniu „Jak to było…” 

Figlarny Żyd handlował czym się dało 
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Kontynuując coroczną tradycję grodziscy      

strażacy wraz z Wicestarostą Leżajskim,        

Komendantem Powiatowym PSP w Leżajsku, 

druhami strażakami i emerytami pożarnictwa 

spotkali się na corocznym spotkaniu opłatko-

wym. W tym roku kolegów strażaków z terenu 

gminy zaprosiła do wspólnego stołu jednostka 

OSP z Grodziska Górnego. 

3 stycznia br. tuż przed godz. 14 zaproszeni go-

ście i strażacy zebrali się pod Ośrodkiem Kultury, 

by przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Gro-

dziska Dolnego przejść do parafialnego kościoła, 

na uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków. W 

jej trakcie strażacy modlili się za zmarłych druhów 

oraz przez wstawiennictwo Św. Floriana, prosili o 

zdrowie i bezpieczną służbę w Straży Pożarnej i 

Ojczyźnie. 

Dalsza część spotkania odbyła się w budynku 

remizy OSP w Grodzisku Górnym. Prezes jednost-

ki powitał przybyłych na spotkanie druhów i zapro-

szonych gości. Zaraz potem na komendę kapelmi-

strza Orkiestra Dęta zagrała dwie kolędy, które 

wszyscy razem zaśpiewali. Następnie o. Paweł 

Chmura odmówił wspólnie ze strażakami modlitwę 

i poświęcił opłatki, po czym przystąpiono do trady-

cyjnego przełamania się opłatkiem i składania 

świąteczno-noworocznych życzeń. 

Uroczystość była również okazją do licznych 

podziękowań, podsumowań oraz wspomnień o tych 

którzy opuścili strażackie szeregi. 

 

         MH 

 

Moc gorących życzeń od druhów strażaków przyjął także ojciec Paweł Chmura 

Przemarsz do kościoła 

Zaproszeni goście z powiatu 

Łamanie się opłatkiem 
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W dniu 6 stycznia 2009 roku w święto Trzech 

Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzi-

sku Dolnym doszło do kolejnego spotkania 

opłatkowo – kolędowego z pszczelarzami.  

Organizatorem spotkania był Zarząd Koła 

Pszczelarzy działający przy Urzędzie Gminy w 

Grodzisku Dolnym. Spotkanie przebiegało w bar-

dzo miłej i ciepłej atmosferze z pewnością również 

dzięki gościom, którzy znaleźli czas i swoją obec-

nością zaszczycili spotkanie i znacznie podnieśli 

jego ragę. Osobami tymi byli: W-ce Starosta Leżaj-

ski - Józef Majkut, Z-ca Wójta Gminy Grodz. Dol-

ne - Arkadiusz Telka, Przewodniczący Rady Gmi-

ny - Jerzy Gdański, przedstawiciele Zarządu Woje-

wódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie na 

czele z jego Prezesem Romanem Bartoniem, Za-

rząd Koła Pszczelarzy w Leżajsku z jego Prezesem 

Stanisławem Brzuzanem, Zarząd Koła Pszczelarzy 

z Nowej Sarzyny z jego Prezesem Tadeuszem   

Jańdzińskim. Po wygłoszeniu okolicznościowych 

mów, podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie 

życzeń w bardzo radosnym nastroju przystąpiono 

do rozmów i wymiany poglądów oraz doświadczeń 

na temat pracy przy pszczołach, sprzedaży miodu i 

uzyskanych cenach. Podczas spotkania rozmawiano 

także o istniejących zagrożeniach czyhających 

obecnie na rodziny pszczele. Prezes wojewódzkie-

go związku pochwalił naszych pszczelarzy za cało-

roczną pracę poświęconą tym ,,boskim owadom’’ 

służącym człowiekowi i świadczącym wiele dobra 

przyrodzie. Stwierdził jednocześnie, że w minio-

nym roku do dużego wysiłku wkładanego przez 

pszczelarzy przy pracy w pasiekach, dołączyły tak-

że pszczoły ponieważ w naszym regionie 

ta ,,pracowita pszczoła’’ z otaczających nas pożyt-

ków, zebrała w odniesieniu do całego wojewódz-

twa największą ilość miodu. Pszczelarze to ludzie o 

wielkim sercu, charakteryzują się bardzo dużym 

zamiłowaniem do tego trudnego a niekiedy niebez-

piecznego zawodu. Myślę, ze każdy z nas na prze-

strzeni swojego życia mógł się przekonać, że jest to 

owad, który dość boleśnie żądli. Pszczelarze jednak 

mimo tych niebezpieczeństw wytrwale trwają przy 

tej pracy zapewniając im ochronę i trwają przy nich 

tak długo jak długo starcza im sił. Jednak często i 

oni napotykają na różne trudności. Obecnie w ich 

pokonywanie czynnie włączają się nasze gminne i 

powiatowe władze samorządowe, udzielając 

pszczelarzom dofinansowania. Otrzymane środki 

pozwalają na zmniejszenie kosztów związanych z 

zakupem cukru na zimowe dokarmianie rodzin 

pszczelich, a także pomagają w zorganizowaniu 

Pielgrzymek Pszczelarzy z terenu województwa 

podkarpackiego do Sanktuarium Matki Bożej Po-

cieszenia w Leżajsku, które odbywają się 7 grud-

nia, w dniu święta pszczelarzy św. Ambrożego.  

Pszczoły pełnią jedną z najważniejszych ról w 

środowisku, ponieważ poprzez zapylanie roślin, 

przyczyniają się do powstawania owoców, nasion z 

których wyrastają nie tylko piękne kwiaty, warzy-

wa, drzewa służące ludziom ale także przyczyniają 

się do zapewnienia pokarmu wielu gatunkom zwie-

rząt i ptaków. Ich rola w przyrodzie jest zatem bar-

dzo ważna i niezastąpiona. Współczesne obserwa-

cje i naukowe badania wskazują na wyraźne bezpo-

średnie współzależności istniejące w przyrodzie. 

Ukazują one, że przyroda była i jest głównym mo-

torem życia na ziemi. Niestety w wielu przypad-

kach niekontrolowany postęp techniczny doprowa-

dził wiele terenów w pierwszej kolejności do ska-

żenia, a następnie do zniszczenia środowiska natu-

ralnego. Na skutek tej degradacji nasz świat w XXI 

w. wkroczył uboższy o ponad 20% wszystkich ga-

tunków zamieszkujących ziemię. Takie dane wyni-

kają z opracowanych światowych ekologicznych 

raportów zawartych w Programach Ochrony Środo-

wiska. Natomiast z raportów opracowanych przez 

polskich naukowców wynika, że w ostatnich 50 

latach w Polsce wymarło 130 gatunków, zaś los 

ponad 150 gatunków jest niepewny. Niestety w 

śród gatunków zagrożonych jest także pszczoła i 

wszyscy jej krewniacy. Jest to bardzo duże zagro-

żenie zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich lat po-

pulacja pszczoły w Polsce uległa zmniejszeniu o 

ponad 50 % ich stanu. Pszczoły to jedne z najbar-

dziej pożytecznych i zarazem intrygujących owa-

dów na ziemi, dlatego też powinniśmy zrobić 

wszystko, by temu gatunkowi zapewnić bezpie-

czeństwo istnienia.     KS 

Pszczelarze tradycyjnie przełamali się opłatkiem 
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Zatwierdzony w 2002 r. przez Radę Ministrów 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawiera-

jących azbest stosowanych na terytorium       

Polski” zakłada pozbycie się ich do 2032 r.  

Program ten stanowi element krajowego planu 

gospodarki odpadami, w tym odpadami niebez-

piecznymi oraz programu ochrony środowiska. 

Zgodnie z ustawa Prawo ochrony środowiska 

azbest został zakwalifikowany jako substancja 

stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Wprowadzanie tej substancji do obrotu lub ponow-

nego wykorzystania jest zabronione. Azbest staje 

się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do koro-

zji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobu 

(łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). 

Taki stan powodują uwalnianie się włókien do po-

wietrza i możliwe wdychanie ich do płuc. Oddy-

chanie powietrzem, w którym znajdują się niewi-

dzialne dla oka włókna azbestu w kształcie harpu-

na, prowadzi do wielu chorób: pylicy azbestowej, 

nowotworu dróg oddechowych, raka płuc. Odpady 

zawierające azbest, z uwagi na zakaz ich stosowa-

nia, nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą 

być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska 

unieszkodliwiane przez składowanie.  

W 2008 roku na terenie naszej gminy, zebrano 

ok. 46,66 ton odpadów z azbestu. Głównie były to 

płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste, które 

służyły do pokrycia dachów naszych domów i bu-

dynków gospodarczych. Zbiórka eternitu w        

poprzednim roku objęła 25 gospodarstw naszej 

gminy. Początek zbiórki płyt eternitowych gmina 

rozpoczęła jesienią 2006 roku, w sumie do tej pory 

zebrano już ok. 72 t tego niebezpiecznego odpadu.  

Przypominamy: mieszkańcy którzy planują 

zmianę pokryć dachowych z płyt eternitowych 

proszeni są o przygotowanie palet z eternitem w 

odpowiedni sposób i zgłoszenie ich do Urzędu 

Gminy. Płyty należy ułożyć na paletach do wyso-

kości ok. 1 metra, związać i całą paletę dokładnie 

ofoliować czarną folią. Jest to bardzo ważne by 

podczas transportu nie doszło do pylenia. Tak przy-

gotowane palety powinny być umieszczone w miej-

scu pozwalającym na dojazd samochodu ciężaro-

wego. Nie wolno umieszczać palet pod drzewami 

gdyż podczas przeładunku występują problemy z 

ich zabraniem. Ważne jest by paleta była dobrze 

przygotowana ponieważ jest bardzo ciężka - waży 

około tony. Prosimy o nie pozbywanie się tego nie-

bezpiecznego materiału w sposób nielegalny, czyli 

przez wyrzucie do lasu, przydrożnych rowów i wą-

wozów lub na utwardzenie dróg. W trosce o wspól-

ne bezpieczeństwo zadbajmy, by eternit stopniowo 

znikał z naszych dachów, gruz eternitowy nie wy-

pełniał dziur na naszych drogach, a zdemontowane 

płyty eternitowe składowane były w miejscu do 

tego celu przeznaczonym. Należy też pamiętać, by 

powyższe zadania wykonywać w maskach prze-

ciwpyłowych.  

Mieszkańcy naszej gminy, nie ponosząc żad-

nych opłat mogą pozbyć się tego kłopotliwego ma-

teriału. Wystarczy, że we własnym zakresie zorga-

nizują sobie palety i folię, a koszty transportu płyt 

eternitowych i ich utylizację na składowisku odpa-

dów niebezpiecznych pokrywa Gmina Grodzisko 

Dolne. Osoby zainteresowane prosimy o dokony-

wanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy, pok. 13 lub te-

lefonicznie pod numerem (017) 242 82 65.  BD 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w miesiącu grudniu zorganizował Akcję „Pomóż         

potrzebującym”. Głównym celem akcji, było zebranie jak największej ilości produktów i przekazanie ich najbiedniejszym 

rodzinom. W tym roku hojność mieszkańców gminy była duża. Dzięki temu zrobione przez pracowników GOPS-u paczki, 

tuż przed świętami Bożego Narodzenia trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin. Otrzymane dary żywnościowe były dla 

wielu z nich pożytecznym i przydatnym prezentem pod choinkę. Wszystkim Mieszkańcom Gminy oraz właścicielom      

sklepów, którzy przyczynili się do wsparcia tej inicjatywy składamy serdeczne podziękowania. Dzięki ich pomocy święta w 

13 rodzinach były znacznie radośniejsze. Szczególne podziękowania składa się właścicielom następujących sklepów:  

- Sklep Wielobranżowy - Bożena Gdańska, Grodzisko Dolne 15 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Meteor” Czerwonka Józef, Grodzisko Górne 

- Sklep Spożywczy MS Stanisław Szlachta 

- Sklep Spożywczy – Burek Anna, Grodzisko Nowe 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy „BASIA”, Bartnik Stanisława, Opaleniska 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Zbigniew Wlazło, Chodaczów 

- „PILAWA” Kuczek, Skarba, Szydełko 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Danak Ryszard, Grodzisko Dolne 

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Grodzisko Dolne 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Artur Wojnarski, Grodzisko Dolne 461 

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Paulina”, Wólka Grodziska 
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Głęboko zakorzenione bogactwo bożonarodze-

niowych obrzędów, tradycji i zwyczajów zapre-

zentowano 18 grudnia 2008 roku w Wojewódz-

kim Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie odbyła 

się Gala Finałowa „Prezentacji Potraw i Obrzę-

dów Bożonarodzeniowych”.  

Wzięło w niej udział 12 Kół Gospodyń Wiej-

skich z całego regionu. W czołówce najlepszych 

zespołów nie zabrakło przedstawicieli Gminy   

Grodzisko Dolne – Zespołu Śpiewaczo-

Obrzędowego „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej.  

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy 

polegał na wytypowaniu przez Starostwa Powiato-

we trzech Kół Gospodyń Wiejskich, bądź innych 

organizacji charakteryzujących się szczególnymi 

osiągnięciami. Następnie na podstawie przesłanych 

kart zgłoszeń, powołana przez Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego Kapituła Konkursowa, 

wytypowała finałową dwunastkę. W zaszczytnym 

gronie laureatów znalazła się „Leszczynka” która 

kwalifikując się do ścisłego Finału, reprezentowała 

powiat leżajski. Podczas Gali Finałowej zespół za-

prezentował 5 potraw: kapustę z olejem lnianym 

i chleb razowo-pszenny, pampuchy, gołąbki na  

jagłach, pamułę i kaszę gryczaną tzw. „krupy” z 

olejem. Za potrawę kapusta z olejem lnianym 

i chleb razowo-pszenny z piecowiska otrzymała 

nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

w kwocie 700 zł.        MH 

W niedzielę 4 stycznia 2009 r. w Kolbuszowej 

odbył się po raz kolejny Wojewódzki Przegląd 

Widowisk Kolędniczych.  

Organizatorami tego przedsięwzięcia już od   

kilku lat są: Miejski Dom Kultury oraz Muzeum 

Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a także Woje-

wódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Jako cel przy-

świeca organizatorom kultywowanie w autentycz-

nej, nienaruszonej formie ludowych tradycji kolęd-

niczych i zachowanie od zapomnienia starych tra-

dycyjnych kolęd. Przegląd ma charakter konkurso-

wy, a oceny zespołów dokonuje jury złożone ze 

specjalistów z zakresu etnografii i teatru. W prze-

glądzie, jak co roku, udział wzięły obydwa nasze 

zespoły folklorystyczne. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 12-tej Mszą Św. 

w Kościele Św. Brata Alberta w Kolbuszowej, od-

prawioną w intencji kolędników dbających o za-

chowanie rdzennie polskich tradycji świątecznych. 

Po Mszy wszystkie grupy kolędnicze przeszły w 

paradzie do Miejskiego Domu Kultury, gdzie roz-

poczęły się prezentacje konkursowe. W tej katego-

rii Zespół „Leszczynka” przedstawił widowisko 

kolędnicze „Kolęda z owsem”, zaś 

„Grodziszczoki” „Kolędników z kozą”. Potem na-

stąpił koncert kolęd. Do tej kategorii „Leszczynka” 

wytypowała kolędę „Pan z nieba i łona Ojca przy-

chodzi”, a „Grodziszczoki” zaśpiewali pastorałkę „W 

Jerozolim zimna woda”, za którą też otrzymali na-

grodę specjalną za wykonanie starej, autentycznej 

kolędy. „Leszczynka” uhonorowana została nagro-

dą za autentycznie zaprezentowane widowisko ko-

lędnicze. 

W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy mogli się 

posilić świątecznymi potrawami serwowanymi nie-

odpłatnie. Końcowym punktem programu była 

wspólna zabawa z aniołem, diabłem i turoniem, do 

której też nie zabrakło chętnych. Powrót naszych 

zespołów nastąpił zatem późnym wieczorem, ale 

wyjazd był udany i owocny.  

     Małgorzata Burda-Król 

„Grodziszczoki” w widowisku „Kolędnicy z kozą” 

Potrawy wigilijne zaprezentowane przez „Leszczynkę” 
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gacania podłoża w substancje odżywcze dostępne 

roślinom. Jeżeli jednak chcemy ich się pozbyć, mo-

żemy na kilka godzin wstawić doniczkę do wody, 

w taki sposób aby była zanurzona po brzeg. Gdy 

zobaczymy pływające po powierzchni wody     

owady, należy wylać je wraz z wodą. 

Czerwce – szczególnie korzystne warunki do roz-

woju tych szkodników występują zimą w ogrzewa-

nych mieszkaniach. Do tej grupy szkodników zali-

czają się tarczniki (o płaskiej owalnej tarczce od     

1- 2 mm), miseczniki (tarczka wypukła, brązowa). 

Owady te występują głównie na dolnej stronie liści 

i na pędach. Przez większość życia żerują w jed-

nym miejscu. Wysysając soki powodują zasychanie 

i opadanie liści, a miejsce wokół doniczki pokrywa 

się lepkim mazistym nalotem. W uprawie domowej 

tarczki owadów należy usunąć za pomocą twardej 

szczoteczki lub patyka, a miejsce po ich żerowaniu 

posmarować mieszaniną wody z szarym mydłem 

lub płynem do mycia naczyń i denaturatem. Całą 

roślinę można spryskać preparatem Actellic 50 EC 

lub Insektum A lub Tarcznik. 

Przędziorki – są to roztocza, długości nie przekra-

czającej 1 mm o barwie od żółtawozielonej do  

czerwono pomarańczowej. O obecności tych 

szkodników świadczą zółtawobiaławe plamy na 

liściach, często osnutych cienką pajęczynką, oraz  

zasychanie i ich opadanie. Rozwojowi tych szkod-

ników sprzyja wysoka temperatura i suche powie-

trze. W uprawie w mieszkaniu przędziorki możemy 

zwalczać akarycydami np. Karate 2,5 EC, Polysect 

lub Talstar 100 EC.  

Wciornastki – na liściach roślin porażonych przez 

te szkodniki, pojawiają się początkowo żółtawe, 

delikatne przebarwienia. Na dolnej stronie liścia 

dostrzec można srebrzyste, bardzo drobne punkciki, 

są to miejsca żerowania tych owadów. Wciornastki 

są dostrzegalne gołym okiem w postaci szybko po-

ruszających się „kreseczek”. Po zauważeniu pierw-

szych objawów żerowania należy zastosować pre-

parat Provado Plus AE. Wciornastki atakują głów-

Zima to trudny okres dla roślin doniczkowych, 

ponieważ muszą się zmagać z niedoborem świa-

tła, często z przegrzaniem i przesuszeniem lub 

nadmierną wilgocią.  

Pomimo starannej pielęgnacji kwiatów uprawia-

nych w mieszkaniu, mogą zostać one zaatakowane 

przez szkodniki, które w przeciwieństwie do roślin 

w tym okresie, znajdują idealne warunki dla swoje-

go rozwoju. Oto kilka najczęstszych szkodników 

roślin domowych oraz metody ich zwalczania.  

Mszyce – uskrzydlone lub bezskrzydłe owady dłu-

gości do 5mm. Występują licznie na młodych pę-

dach i dolnej stronie liści, z których wysysają soki. 

Są niebezpieczne ze względu na przenoszenie cho-

rób wirusowych. Zaatakowane rośliny mają znie-

kształcone i lepkie, pokryte pęcherzami liście i pę-

dy. Przy niedużej ilości szkodników skutecznie 

można je spłukać wodą z dodatkiem szarego my-

dła. Skutecznymi środkami zwalczającymi mszyce 

są: Polysekt, Pirimor – areosol 01AE, Pirimix AE, 

Mszyca Stop. 

Mącznik szklarniowy – biały uskrzydlony owad 

długości 2 mm. Poza roślinami domowymi, często 

atakuje również rośliny uprawiane pod osłonami. 

Larwy mączlika żerują na dolnej stronie liści wysy-

sając z nich sok, co powoduje ich żółknięcie i opa-

danie. Szkodnika możemy zwalczać preparatami: 

Bio-insekt (trzykrotny oprysk co osiem dni) lub 

Polysekt. Zapobieganie pojawianiu się szkodników 

polega na regularnym stosowaniu pałeczek Provado 

Combi Pin lub Provado Plus AE. 

Ziemiórki – czarne muszki 2-3 mm długości z jed-

ną parą skrzydeł, bardzo ruchliwe. Larwy tych 

owadów uszkadzają korzenie, powodując zakażenie 

roślin przez grzyby. Larwa to mała glistka do 7 mm 

długości, o walcowatym kształcie, biaława z wi-

docznym czarnym przewodem pokarmowym 

i czarną główką. Pojawia się przez zakażoną glebę, 

a rozwojowi szkodnika sprzyja wilgoć. Larwy 

zwalcza się stosując do podłoża pałeczki nawozo-

wo- ochroniarskie (pałeczki owadobójcze) lub sto-

sując preparaty chemiczne: Actellic 50 EC, Basu-

din 600 EW, Nomolt 150 sc, Trigard 15 WP 

(dwukrotny oprysk co 10 dni). 

Skoczogonki – często po obfitym podlaniu rośliny 

w doniczce, na powierzchni ziemi pojawiają się 

niewielkie skaczące owady barwy białej lub szarej 

wielkości 0,2 – 3 mm. Owady te nie są szkodnika-

mi. Odżywiają się głównie rozkładającymi się sub-

stancjami organicznymi i martwymi tkankami ro-

ślinnymi, dzięki czemu przyczyniają się do wzbo-



  

 

PORADNIK 

16 

nie rośliny doniczkowe, takie jak: palmy, figowce, 

filodendrony, draceny, maranty, kordyliny, juki.  

Roztocz szklarniowiec – osobniki o długości ok. 

0,5 mm zielonkawożółte z brązowymi plamami po 

bokach ciała. Rozwojowi szkodnika sprzyja ciepłe 

i suche powietrze. Szkodnik ten powoduje zahamo-

wanie wzrostu pędów i nieprawidłowy rozwój liści 

wielu gatunków roślin doniczkowych. Często     

występuje na bluszczu powodując skrócenie mię-

dzywęźli, pędów wierzchołkowych, zdrobnienie i 

brązowienie najmłodszych liści. Roztocze są trudne 

do zniszczenia, ponieważ jest niewiele preparatów 

do ich zwalczania. Preparaty przeznaczone do 

ochrony upraw amatorskich przed roztoczami to: 

Polysect Hobby Al., Karate Zeon 050 CS i Telstar 

100, roztworem preparatu pryskamy rośliny dwu-

krotnie w odstępie 7-10 dni.  

Pomimo istnienia preparatów owadobójczych, 

do bezpośredniego zwalczania szkodników najpro-

ściej i najtaniej jest zapobiegać ich występowaniu. 

Do tego celu są przydatne pałeczki owadobójcze 

zawierające poza substancją trującą także nawóz, 

który wzmacnia rośliny. W handlu można nabyć 

takie preparaty jak: Provado Combi Pin 02 PR 

i Tarcznik BR, które w odpowiedniej ilości w      

zależności od średnicy doniczki wciska się do pod-

łoża. Pod wpływem wody następuje uwalnianie 

z pałeczek substancji owadobójczej, która jest wraz 

z wodą pobierana przez korzenie roślin i prze-

mieszczana do liści. W nich pozostaje przez dłuż-

szy okres i oczekuje na szkodnika. Pałeczki te nie 

nadają się do zwalczania szkodnika w momencie 

jego wykrycia, gdyż czas potrzebny na uwolnienie 

substancji trującej, jej pobranie i rozprowadzenie 

wynosi przynajmniej 2 tygodnie, jest to w wielu 

przypadkach za długo. W sytuacji, kiedy szkodnika 

wykryjemy na roślinie, pozostaje zastosowanie 

skutecznych preparatów w formie opryskiwania.  

 

        R Mazurek 

Od Nowego Roku do Środy Popielcowej trwa 

karnawał w Polsce nazywany zapustami. Jest to 

czas zabaw, przyjęć i spotkań towarzyskich w 

gronie najbliższych lub zaprzyjaźnionych osób. 

Dla większości jednak zapusty kojarzą się naj-

bardziej z końcem karnawału czyli tłustym czwart-

kiem. Tłusty Czwartek był niegdyś początkiem 

Tłustego Tygodnia – czasu powszechnej wesołości 

i pięciodniowego obżarstwa przed mającą nastąpić 

pokutą połączoną z czterdziestodniowym postem. 

W tym roku Tłusty Czwartek wypada 19 lutego. 

Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty 

Czwartek nie zje ani jednego pączka - nie będzie 

się mu wiodło. Polakom to chyba jednak nie grozi - 

co roku w Tłusty Czwartek przeciętny Polak zjada 

2,5 pączka na głowę, a wszyscy Polacy w tym cza-

sie pochłaniają ich prawie 100 mln. Chociaż dzisiaj 

łatwiej nabyć gotowe specjały w sklepie lub cukier-

ni, zachęcam jednak do kultywowania tradycji sma-

żenia wszelkiego rodzaju pączków, pampuchów, 

faworków i oponek. A oto kilka przepisów, na tłu-

sty tydzień:  

Faworki na piwie 
6 żółtek, piwo (tyle ile wynosi objętość żół-

tek), 3 łyżki cukru, 20- 25 dkg maki, cukier 

puder do posypania, 1 kg smalcu. 

Żółtka utrzeć z cukrem do białości, dodać 

piwo, a następnie mąkę i wyrobić ciasto, aż 

będzie elastyczne i gładkie. Następnie ciasto dobrze wybić 

wałkiem i pozostawić do schłodzenia. Rozwałkować cienko, 

wykrawać radełkiem paski dł. 10-12 cm, szer. 2-3 cm, naciąć 

na środku i jeden koniec przewlec na drugą stronę. Tak ufor-

mowane faworki smażyć na gorącym tłuszczu, osączyć na 

bibule. Przed podaniem posypać cukrem pudrem. 

Paczki z lodówki 
4 duże jajka, 1 kg maki,10 dkg drożdży, 1/2 

szklanki cukru, cukier waniliowy, skórka 

otarta z cytryny, 1/2 l mleka, 1/2 kostki 

margaryny lub masła, szczypta soli, 

(spirytus nie potrzebny). 

Białka ubić z połową cukru, ciepłe masło lub margarynę 

utrzeć z resztą cukru dodać żółtka, utrzeć. Pozostałe składniki 

rozpuścić w ciepłym mleku, następnie dodajemy utarte masło, 

mąkę, na końcu ubitą pianę i dobrze wyrabiamy ciasto. Wsta-

wiamy do lodówki na ok 1- 2 godz. tak aby ciasto podrosło. 

Po wyjęciu z lodówki formujemy pączki nadziewamy różą, 

powidłem lub dżemem, ewentualnie kandyzowanymi wiśnia-

mi. Pozostawiamy na stolnicy w ciepłym miejscu do wyro-

śnięcia, poczym smażymy na gorącym tłuszczu. Smażyć pod 

przykryciem po przewróceniu pączków na druga stronę po-

krywę ściągamy. Pączki te są delikatniejsze, niż tradycyjnie 

wyrabiane. 

Oponki 
½ kg mąki, 15 dkg sera białego, 10 dkg  

cukru, 1 łyżeczka sody, 1 kefir lub tyle samo 

śmietany lub mleka, 2 jajka, troszkę soli. 

Ser pokruszyć dodać wszystkie składniki 

i wyrobić ciasto. Rozwałkować na stolnicy 

do grubości ok. 1 cm, literatką wykrawać kółka w środku 

wyciąć dziurkę. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu, osączyć na 

bibułce i posypać cukrem pudrem. Smacznego! 

         RM 
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Cennik reklam  

w „Gazecie z Grodziska i okolic” 
 

Format A4 kolor:  

♦ cała strona   244 zł (brutto) 

♦ 1/2 strony   122 zł (brutto) 

♦ 1/4 strony     61 zł (brutto) 

 

Średni nakład to  

2000 egzemplarzy. 

 

ZACHĘCAMY DO  

ZAMIESZCZANIA REKLAM!!! 

PODZIEL SIĘ PODATKIEM - 1% DLA ORW 
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2007 mamy możli-

wość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Pieniądze te zamiast do budżetu państwa, trafią bezpośrednio na konto organi-

zacji, której działalność chcemy wspomóc. W zeznaniu podatkowym wystar-

czy wpisać pełną nazwę i nr KRS organizacji na rzecz której chcemy dokonać 

wpłaty, a Urząd Skarbowy zrobi to za Nas. Zwracamy uwagę na fakt, że nic 

Nas to nie kosztuje, gdyż kwota ta jest potrącana z zapłaconego już przez Nas 

podatku dochodowego. Wspierając działalność lokalnych organizacji zachęca-

my do wskazania w PIT Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 

w Grodzisku Dolnym, które prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

(ORW) w Laszczynach. Organizacja ta jako jedyna na terenie naszej Gminy 

posiada status organizacji pożytku publicznego.  

Dane do PIT:  

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w   

Grodzisku Dolnym, Nr KRS: 0000031018 

MUKOWISCYDOZA - CODZIENNA WALKA  
O ODDECH 

Przekazując 1% swojego podatku dla Polskiego Towarzystwa   
Walki z Mukowiscydozą wspomagasz dzieci chore na                  
mukowiscydozę. Aby dokonać wpłaty 1% podatku, należy w       
zeznaniu podatkowym wpisać odpowiednio: 

w rubryce "Nazwa OPP" 
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 

w rubryce "Numer KRS" 
0000064892 

Możesz również wspomóc Polskie Towarzystwo Walki z                   
Mukowiscydozą przekazując dowolną kwotę na konto: 
PKO BP S.A. o/Rabka nr 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 

Twój 1% podatku to szansa na nasze życie! 
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