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Kilkudziesięciu przedsta-
wicieli z jednostek OSP z 
terenu gminy, zaproszo-
ne jednostki z gmin są-
siednich, przedstawiciele 
władz gminy, struktur po-
wiatowych OSP i PSP oraz 
goście związani ze środo-
wiskiem strażaków ochot-
ników spotkali się na do-
rocznym opłatku.

W pierwszą niedzielę nowe-
go roku, tj. 5 stycznia, od-
było się doroczne spotka-
nie opłatkowe druhów stra-
żaków. Gospodarzem tego-
rocznej kolędy strażackiej 
była Zmysłówka.
Spotkanie opłatkowe ochot-
ników poprzedziła uroczysta 
Msza Święta w miejscowym 
kościele, której przewodni-
czył proboszcz miejscowej 
parafii, ks. Wiesław Kozioł. 
Po Mszy, w asyście Orkie-
stry Dętej uczestnicy spo-
tkania przemaszerowali do 
budynku miejscowej szko-
ły, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości.
Przy wspólnych stołach 
wszyscy podzielili się opłat-
kiem, składając sobie świą-
teczno-noworoczne życze-
nia. Odśpiewano też wspól-
nie kolędę, po czym rozpo-
częły się rozmowy i wspólna 
biesiada przy stołach.

MH

STRAŻACKIE ŻYCZENIA W ZMYSŁÓWCE

Na terenie gminy mamy 
9 jednostek OSP w któ-
rych zrzeszonych jest 
547 członków, w tym 55 
kobiet. Jednostki funk-
cjonują w oparciu o środ-
ki finansowe otrzymywa-
ne z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i dofinan-
sowanie przekazywane 
z budżetu gminy przez 
Wójta Gminy.
Otrzymane dofinansowa-
nie jednostki przeważnie 
przeznaczają na zakup 
wyposażenia osobiste-
go strażaków, tj. obuwia i 
odzieży ochronnej, paliwa 
i olejów do samochodów 
oraz sprzętu p-poż.
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Okres Bożego Narodze-
nia to magiczny i radosny 
czas, upływający w klima-
cie  kultywowania rodzin-
nego kolędowania, śpie-
wania oraz grania często 
nieznanych i zapomnia-
nych polskich kolęd, pa-
storałek jak też przedsta-
wiania scen teatralnych 
nawiązujących do naro-
dzenia Pana Jezusa, przez 
wykonawców w różnych 
grupach wiekowych.

W niedzielę 12 stycznia w 
Woli Zarczyckiej odbył się 
II Regionalny przegląd grup 
i zespołów artystycznych 
ph. „Świąteczne spotkania z 

Gwiazdą”, którego organiza-
torem było Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych z Woli 
Zarczyckiej „Nasza Wola” 
oraz Ośrodek Kultury w No-
wej Sarzynie.
Gminę Grodzisko Dolne re-
prezentowały zespół wokal-
no – instrumentalny z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym oraz 
Młodzieżowy Kwintet Dęty 
pod przewodnictwem Micha-
ła Rydzika. W repertuarze 
szkolnej grupy znajdowały 
się takie kolędy jak: „Gore 
gwiazda”, „O gwiazdo be-
tlejemska”, „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Lulajże Je-
zuniu” oraz „Już pora na Wi-

gilię”. Śpiewającym uczenni-
com towarzyszył zespół in-
strumentalny, działający w 
naszej szkole, a nad cało-
ścią programu czuwała pani 
Alicja Dubiel.
Występy obu grup bardzo 
podobały się publiczności i 

zostały nagrodzone gromki-
mi brawami. Na zakończe-
nie organizatorzy wręczyli 
wszystkim uczestnikom pa-
miątkowe dyplomy, statuet-
ki „Złote gwiazdy” oraz upo-
minki.

HG

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA 
Z GWIAZDĄ

Jak co roku, już tradycyj-
nie, 6 stycznia w święto 
Trzech Króli, Grodziscy 
Pszczelarze spotkali się 
na wspólnej Kolędzie. 

W tym roku swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: Marek 
Kogut - Wicestarosta Leżaj-
ski, Jacek Chmura - Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne, Ks. 
Jan Kuca – Proboszcz Para-
fii w Grodzisku Dolnym, Je-

rzy Gdański - Przewodniczą-
cy Rady Gminy Grodzisko 
Dolne, Marian Baran – Wi-
ceprezes Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Rze-
szowie, Maria Hanus – na-
czelnik wydziału Ochrony 
Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku, Sta-
nisław Brzuzan – Prezes 
Koła Pszczelarzy w Leżaj-
sku wraz z Zarządem.
Wszyscy zgromadzeni, cała 

pszczelarska rodzina po-
dzielili się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia nowo-
roczne. Nie zabrakło rów-
nież wspólnego kolędowa-
nia. W miłej świątecznej at-
mosferze, przy lampce mio-
du, pszczelarze i zaproszeni 
goście dyskutowali o minio-
nym roku w pasiekach, pro-
blemach i sukcesach zwią-
zanych z tą pasją. Wszyscy 
też z optymizmem, ale rów-
nież z pewnymi obawami za-
stanawiali się co przyniesie 
nowy 2014 rok. 
Miejmy nadzieję, że nadcho-

dzący sezon będzie sprzyjał 
rozwojowi pszczół i pszcze-
larze zbiorą rekordowe ilości 
pysznego miodu.
Korzystając z okazji, Zarząd 
Koła Pszczelarskiego pra-
gnie serdecznie podzięko-
wać Wójtowi i całemu samo-
rządowi gminnemu, a także 
Staroście Leżajskiemu za 
dotychczasową współpracę 
i wsparcie.

z pszczelarskim 
pozdrowieniem 

Tomasz Wojtyna

SPOTKANIE OPŁATKOWE U 
GRODZISKICH PSZCZELARZY
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Kolejny rok za nami. 
Sprawdźmy więc jak 
przedstawia się gminna 
statystyka.

Jak co roku Urząd Stanu 
Cywilnego przyjrzał się licz-
bom, z których wynika, że 
jest nas mniej.

Meldunki
Zgodnie ze stanem ewiden-
cji ludności prowadzonym 
przez Urząd Gminy, na dzień 
31 grudnia 2013 roku, gmina 
liczy sobie 8280 mieszkań-
ców, czyli o 3 mniej w porów-
naniu do roku 2012. Więcej 
jest kobiet – 4167, zaś męż-
czyzn 4113.

Urodzenia
W ubiegłym roku urodzi-
ło się 82 dzieci, w tym 34 
chłopców i 48 dziewczynek. 
Uwzględniając przyrost na-
turalny z podziałem na miej-
scowości, ze statystyki wyni-

ka, że nawięcej dzieci uro-
dziło się w Grodzisku Dol-
nym (24), najmniej w Opale-
niskach (1). 
Najczęściej nadawane imio-
na na chrzcie to: dla chłop-
ców Antoni i Franciszek, 
dla dziewczynek Zuzanna i  
Emilia.

Małżeństwa
W 2013 roku związek mał-
żeński zawarło 82 osoby 
z terenu naszej gminy. 14 
osób rozwiodło się. 

Zgony
W porównaniu z rokiem 
2012, w minionym wzrosła 
liczba zgonów - z 69 na 84.
Więcej zmarło mężczyzn - 
46, zaś kobiet 38. Przecięt-
ny wiek zmarłej kobiety to 81 
lat, mężczyzny 72 lata. 
Największą liczbę zgonów 
odnotowano w Grodzisku 
Górnym - aż 27. 

AB

UBYŁO NAS- 
GMINA W STATYSTYCE

Mieszkańcy sołectwa Gro-
dzisko Nowe, Nowy Rok 
witali z nowym czasem. 
Tuż przed świętami na wie-
ży zegarowej tamtejszej 
strażnicy OSP zamonto-
wano zegar.

Na białej aluminiowej tarczy 
zegara, o średnicy 1,3 me-
tra umieszczone są arab-
skie czarne cyfry. W samym 
środku znajduje się logo 
Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Fasadowy zegar zawie-
ra iluminację nocną. Oby-
dwie wskazówki – godzino-
wa i minutowa są podświe-
tlane. Dzięki diodom widocz-
ne nocą są również punkty 
godzinowe.

Mechanizm zegara umożli-
wia automatyczne korygo-
wanie czasu na podstawie 
danych z naziemnego sys-
temu radiowego DCF oraz 
automatyczną zmianę cza-
su zimowego na letni i od-
wrotnie.
Projekt zegara wykona-
ła firma RDUCH z Czerni-
cy. Koszt zegara to prawie 9 
tys. zł.
Nowy zegar doskonale wpi-
suje się w otaczającą go ar-
chitekturę i wygląda jak by 
znajdował się na wieży od 
zawsze. Mieszkańcy Gro-
dziska Nowego mają na-
dzieję, że nowy zegar bę-
dzie odmierzał same szczę-
śliwe chwile.

MH

Z NOWYM CZASEM 
W NOWY ROK
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W dniu 30 grudnia ubie-
głego roku odbyła się 
ostatnia w minionym roku 
XL sesja Rady Gminy, w 
czasie której Rada Gmi-
ny uchwaliła najważniej-
szy akt prawny dla tutej-
szego samorządu gmin-
nego – uchwałę budżeto-
wą na rok 2014 oraz pa-
kiet uchwał regulujących  
sprawy bieżącego funk-
cjonowania Gminy.

Budżet roku 2014 jest prze-
myślany i ambitny. Wydatki 
budżetu gminy wyniosą pra-
wie 24 mln zł. Dochody okre-

ślono na kwotę blisko 22 mln 
zł, w tym m. in. wydatki w 
dziale oświata i wychowa-
nie – ok. 7,7 mln zł, wydat-
ki w dziale pomoc społecz-
na – ok. 4,3 mln zł, wydat-
ki w dziale gospodarka ko-
munalna i ochrona środowi-
ska – blisko 1 mln zł, wydat-
ki  w dziale kultura i ochro-
na dziedzictwa kulturowego 
– 775 000 zł.
Na inwestycje samorząd za-
planował ponad 5 mln zł. 
Zakres przedsięwzięć jest 
dość szeroki. Do przyszło-
rocznych priorytetów nale-
żeć będzie między innymi 

modernizacja bazy oświa-
towej, infrastruktury spor-
towej, obiektów użyteczno-
ści publicznej, dróg i chodni-
ków. Ponadto przegłosowa-
no m.in. uchwały:
1) w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 
2013r., 
2) w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu finanso-
wego na lata 2014-2022, 
3) w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powia-
tu Leżajskiego z przezna-
czeniem na „Przebudowę 
odcinka drogi powiatowej nr 
1259R Gniewczyna (gr. Po-
wiatu) –Grodzisko – Giedlaro-
wa w km 10+588 – 17 + 256,56”, 
4) w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej na zakup 

busa 9–osobowego dla Za-
kładu Aktywności Zawodo-
wej w Nowej Sarzynie,
5) w sprawie przyjęcia gmin-
nego programu wspierania 
uzdolnionych uczniów,
6) w sprawie ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie 
wygasają wraz z upływem 
roku budżetowego,
7) w sprawie zmian wielolet-
niego planu finansowego.
Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XL se-
sji Rady Gminy można się 
zapoznać w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stro-
nie (www.bip.grodziskodol-
ne.pl).

JR

MAMY BUDŻET 
NA ROK 2014

Zadaniem pomocy spo-
łecznej jest umożliwienie 
osobom i rodzinom prze-
zwyciężenia trudnych sy-
tuacji życiowych, których 
nie są oni w stanie poko-
nać, wykorzystując wła-
sne środki, możliwości i 
uprawnienia. 

Ze świadczeń pomocy spo-
łecznej korzystać mogą oso-
by i rodziny, których do-
chód na osobę nie przekra-

cza: 542 zł – osoba samot-
nie gospodarująca lub 456 
zł – osoba w rodzinie.
W zeszłym roku z funduszu 
alimentacyjnego skorzysta-
ło 29 rodzin, na kwotę 177 
117,00 zł. Z kolei z dodat-
ku mieszkaniowego skorzy-
stało 2 rodziny, na kwotę 2 
447,88 zł. 
Zakres świadczonej miesz-
kańcom w 2013 pomocy 
przedstawia tabela.

BK

ŚWIADCZENIA Z 
POMOCY SPOŁECZNEJ

 
Lp. Forma pomocy Kwota 

świadczeń 

Liczba rodzin 

1. Zasiłki stałe  64095,01 zł 15 

2. Zasiłki okresowe 105997,60 zł 57 

3. Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 

 

91461,00 zł 75 

Doposażenie stołówek szkolnych 20154,39 zł 6 szkół 

4. Posiłki dla dzieci w szkole 212227,05 zł 149 

5. Usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym 

wieku 

23068,90 zł 4 

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

9000,00 zł 1 

7. Zasiłki celowe 73357,57 83 

8. Pobyt osób w domach pomocy społecznej 191824,59 zł 10 

9. Wynagrodzenie opiekuna prawnego 6800,00 zł 4 

10. Stypendia szkolne 117807,00 zł 102 

11. Żywność z Banku Żywności 60255,82 zł 130 

 

W miesiącu lutym rolnicy po raz kolejny będą mogli złożyć sto-
sowny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. 
Każdy rolnik, który posiada grunty na terenie gminy Grodzisko 
Dolne i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gmi-
ny odpowiedni wniosek.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego 
nie uległy zmianie. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub 
ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Wnioski 
składane są w dwóch terminach:
• od 1 lutego do 28 lutego 2014 roku należy złożyć odpowiedni 
wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie 01.08.2013-31.01.2014r.
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku należy złożyć odpowied-
ni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 01.02.2014 r. do 31.07.2014r. 

W roku ubiegłym złożonych zostało 759 wniosków na łączną 
kwotę 164 763,47 zł.
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Wraz z rozpoczęciem 2014 
roku, Gmina Grodzisko 
Dolne uruchamia program 
stypendialny dla uzdol-
nionych dzieci i młodzie-
ży. Program ma na celu 
wspieranie, docenianie 
i promowanie uczniów 
osiągających wybitne wy-
niki m. in. w nauce, kultu-
rze i sporcie.

O stypendia mogą ubiegać 
się uczniowie uczęszczają-
cy do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na terenie 
gminy oraz uczniowie szkół 
średnich, którzy są zamel-
dowani w gminie.  Prawo do 
ubiegania się o stypendium 
daje wysoka średnia ocen 
na poziomie co najmniej 4,9 
lub zdobycie nagrody w kon-
kursie szczebla wojewódz-
kiego, np. w olimpiadzie 
przedmiotowej, konkursie 
sportowym czy też konkur-
sie artystycznym. Niezbęd-
nym warunkiem do uzyska-
nia stypendium jest mini-
mum bardzo dobra ocena z 
zachowania.
Stypendia przyznawane są 
na okres półroczny i wypła-
cane jednorazowo, a ich wy-
sokość uzależniona jest od 
uzyskanych osiągnięć oraz 

środków budżetowych prze-
znaczonych na ten cel w da-
nym roku.  Program przewi-
duje stypendia w wysokości 
od 100 do 1000 zł.
Komisja stypendialna roz-
patrująca złożone wnioski 
sporządza listę rankingo-
wą kandydatów do stypen-
dium uszeregowaną według 
uzyskanych punktów.  Każ-
dy kandydat do stypendium 
może zdobyć maksymal-
nie po 10 punktów w każ-
dej z następujących katego-
rii: średnia ocen, osiągnięcia 
naukowe, osiągnięcia spor-
towe, pozostałe osiągnięcia 
oraz aktywność społeczna. 
Zgodnie z założeniami pro-
gramu, każdemu ucznio-
wi, który uzyska stypendium 
wręczony zostanie pamiąt-
kowy dyplom w trakcie po-
siedzenia sesji Rady Gminy.
Wnioski o przyznanie sty-
pendium składa się do Wój-
ta Gminy w terminie do 20 
lutego oraz do 20 września. 
Wniosek może być złożo-
ny przez rodzica, opiekuna 
prawnego, organizację po-
zarządową, trenera czy też 
dyrektora szkoły. Wzór wnio-
sku oraz Regulamin przy-
znawania stypendium znaj-
dują się na stronie interneto-

wej Gminy Grodzisko Dolne 
pod adresem www.grodzi-
skodolne.pl/stypendia. 
Zachęcamy wszystkich 
uczniów do zapoznania się 
ze szczegółami programu. 
Tych, którzy już mogą po-
chwalić się szczególnymi 

osiągnięciami zapraszamy 
do składania wniosków w 
najbliższym terminie, tj. do 
20 lutego 2014r, zaś pozo-
stałych zapraszamy do wy-
tężonej pracy i włączenie 
się w starania o stypendium 
w następnym, wrześniowym 
rozdaniu.

Grzegorz Potaczała

RUSZA GMINNY PROGRAM 
STYPENDIALNY

Gmina Grodzisko Dolne 
nie czekając na okres wio-
senny – bardziej sprzyjają-
cy rozpoczynaniu nowych 
inwestycji przystąpiła do 
ogłoszenia pierwszych 
przetargów. 

I tak na początku stycznia 
został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kompleksu boisk 
sportowych wraz z placem 

zabaw oraz budowa chod-
nika w miejscowości Grodzi-
sko Nowe”. Zakres rzeczo-
wy zadania obejmuje: 
• budowę boiska trawia-

stego do piłki nożnej o 
wymiarach 62 m x 30 m,

• budowę boiska wielo-
funkcyjnego o sztucznej 
nawierzchni o wymia-
rach 32,1 m x 19,1m,

• budowę ogrodzenia bo-
isk sportowych. Ogro-
dzenie panelowe o wy-

sokości 4 m. Panele 
zgrzewane wykonane z 
podwójnych drutów po-
ziomych 8 mm i poje-
dynczych pionowych 6 
mm.

• budowę  dojść poprzez 
utwardzenie terenu.

Kompleks boisk sportowych 
zlokalizowany zostanie na 
działce gminnej przy budyn-
ku Remizy OSP.
• budowę placu zabaw o 

powierzchni 320 m2

• budowę chodnika (jed-
nostronnie), o długości 
730mb, przy istniejącej 
jezdni drogi powiatowej 
nr 1271R. Chodnik zlo-
kalizowany będzie w ist-
niejącym pasie drogo-
wym drogi powiatowej 
i terenie, który zostanie 
wykupiony. 

Wartość kosztorysowa okre-
ślona jest na kwotę  zada-
nia – 1 080 185,16 zł. Roz-
strzygnięcie przetargu prze-
widziane jest na dzień 17 
luty 2014r. 

AT

PIERWSZE PRZETARGI W NOWYM 
ROKU

SZANUJ ŻYCIE 
- NOŚ ODBLASKI

W trosce o bezpieczeństwo swoich Mieszkańców, 
Gmina Grodzisko Dolne od kilku już lat prowadzi  
akcję odblaski. 
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaopatrzeć 
się w opaskę odblaskową, zapraszamy do Urzędu 
Gminy, pokój nr 13.

Wystarczy odrobina dobrej woli, by wyrobić w sobie 
nawyk zakładania odblasków. Dzięki temu będziemy 
bardziej widoczni i bezpieczniejsi.

- AKTUALNOŚCI -  
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Osoba, która chce wybu-
dować dom na terenie po-
zbawionym planu, naj-
pierw musi uzyskać wa-
runki zabudowy. 

Rozróżniamy dwa rodzaje 
decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania 
terenu:
• decyzja o lokalizacji in-

westycji celu publicz-
nego (inwestycje służą-
ce ogółowi społeczeń-
stwa),

• decyzja o warunkach 
zabudowy (np. budowa 
budynku mieszkalnego 
czy gospodarczego).

Decyzja o warunkach zabu-
dowy niezbędna jest inwe-
storowi, który zamierza zre-
alizować inwestycję na tere-
nie, który nie jest objęty miej-
scowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.
Aby złożyć wniosek o wyda-
nie decyzji o warunkach za-
budowy nie trzeba być wła-
ścicielem nieruchomości. 
Daje to inwestorowi pew-
ność - że jeszcze przed za-
kupem nieruchomości - bę-
dzie ją można zagospodaro-
wać w zamierzony sposób.
W przypadku braku planu 
miejscowego musimy uzy-
skać indywidualną dla na-
szej nieruchomości decy-
zję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,  
potocznie znaną jako „wu-
zetka”. 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 usta-
wy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 
(Dz. U. 2012 r. poz. 647 z 
późn. zm.) zmiana zagospo-
darowania terenu w przy-
padku braku planu miejsco-
wego, polegająca na bu-
dowie obiektu budowlane-
go lub wykonaniu innych ro-
bót budowlanych, a także 
zmiana sposobu użytkowa-
nia obiektu budowlanego lub 
jego części, wymaga ustale-

nia warunków zabudowy. 
Decyzja - WZ  określa do-
puszczalny sposób wykorzy-
stania nieruchomości i okre-
śla, w jaki sposób właściciel 
może wykorzystać swoją 
nieruchomość - np. jaką wy-
sokość może mieć budynek, 
ile może wynieść powierzch-
nia zabudowy, jaka jest li-
nia zabudowy, jaki może być 
kąt nachylenia połaci dachu 
lub czy dana inwestycja jest   
dopuszczalna na danym te-
renie.

Warunki niezbędne dla 
wydania decyzji
Wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy jest możliwe 
jedynie w przypadku łączne-
go spełnienia następujących 
warunków:
• co najmniej jedna dział-

ka sąsiednia, dostępna 
z tej samej drogi publicz-
nej, jest zabudowana w 
sposób pozwalający na 
określenie wymagań do-
tyczących nowej zabu-
dowy w zakresie konty-
nuacji funkcji,  parame-
trów, cech i wskaźników 
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabarytów 
i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, 
linii zabudowy oraz in-
tensywności wykorzy-
stania terenu,

• teren ma dostęp do    
drogi publicznej,

• istniejące lub projek-
towane uzbrojenie te-
renu jest wystarczają-
ce dla zamierzenia bu-
dowlanego (wystarczy            
jeżeli wykonanie uzbro-
jenia terenu zostanie za-
gwarantowane w drodze 
umowy zawartej mię-
dzy zarządcą mediów, a     
inwestorem),

• teren nie wymaga uzy-
skania zgody na zmia-
nę przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i niele-
śne albo jest objęty zgo-
dą uzyskaną przy spo-
rządzaniu miejscowych 
planów, które utraciły 
moc w 2003 roku.

Wystąpienie o decyzję
W celu uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy, nale-
ży złożyć wniosek w Urzę-
dzie Gminy. We wniosku tym 
należy określić:
• granice terenu objętego 

wnioskiem – oznaczając  
je  na kopii mapy zasad-
niczej obejmującej teren 
inwestycji oraz obszar, 
na który ta inwestycja 
będzie oddziaływać (są-
siednie działki),

• plan zagospodarowania 
terenu, sporządzony na 
aktualnej mapie zasad-

niczej w skali 1:1000,
• opis planowanej inwe-

stycji - określenie czy 
będzie to budynek:  
mieszkalny, gospodar-
czy, handlowy,  usłu-
gowy, przybliżoną po-
wierzchnię i wysokość, 
ilość kondygnacji, sze-
rokość  elewacji fronto-
wej  itp.

• planowane zapotrzebo-
wanie na energię, wodę 
oraz sposób odprowa-
dzania lub oczyszcza-
nia ścieków oraz wska-
zanie dostępu do drogi 
publicznej,

• czy i w jaki sposób pla-
nowany obiekt będzie 
wpływał na środowisko.

Decyzję wydaje Wójt Gminy.  
Decyzja o warunkach zabu-
dowy poprzedza decyzję o 
pozwoleniu na budowę. 
W ostatnich latach w gmi-
nie Grodzisko Dolne liczba 
wydanych decyzji utrzymuje 
się na tym samym poziomie 
tj. łącznie ok. 50-ciu decyzji . 

W roku 2013 wydano:
• 37 decyzji o warunkach 

zabudowy ,
• 15 decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicz-
nego.

ACz

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE
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Nikt nie sięga po alkohol 
po to, aby mieć problemy. 
Przeciwnie każdy, kto spo-
żywa alkohol oczekuje ko-
rzyści – chce poprawić so-
bie nastrój, ubarwić sza-
rą codzienność, ułatwić 
kontakty towarzyskie, zre-
laksować się. Niektórzy 
nawet wierzą, że alkohol 
może mieć korzystne dzia-
łanie zdrowotne. 

Kto nie powinien pić 
alkoholu
Choć alkohol jest trucizną 
i z punktu widzenia toksy-
kologii każda ilość wypite-
go alkoholu jest ryzykowna, 
to jednak w większości przy-
padków spożywanie małych 
dawek alkoholu nie pociąga 
za sobą widocznych szkód 
zdrowotnych i konsekwen-
cji społecznych. Mimo to nie 
powinni wcale pić alkoholu: 
• młodzi ludzie (ze względu 
na ryzyko poważnych zabu-
rzeń rozwojowych), 
• kobiety w ciąży i matki kar-
miące (z powodu ryzyka 
uszkodzenia płodu i nega-
tywnego wpływu na zdrowie 
dziecka), 
• osoby chore, przyjmujące 
leki wchodzące w reakcje z 
alkoholem, 
• wszyscy, którzy znajdują 
się w okolicznościach wyklu-
czających picie (kierując po-
jazdami, przebywając w pra-
cy, w szkole, itp.), 
• osoby, którym szkodzi każ-
da, nawet najmniejsza, ilość 
alkoholu.
Osoby pijące alkohol 
mogą wielokrotnie w cią-
gu swojego życia zmieniać 
wzór spożywania alkoholu                   
przemieszczając się na con-
tinuum od abstynencji, po-
przez picie o niskim pozio-
mie ryzyka, do spożywania 
alkoholu w sposób wysoce 
ryzykowny i szkodliwy. Nie-
które z nich się uzależnią. 
Jest to wędrówka w dwie 

strony. Ktoś, kto dzisiaj pije 
alkohol na poziomie niskie-
go ryzyka może w wyniku 
różnego rodzaju okoliczno-
ści zwiększyć swoje picie do 
poziomu wysokiego ryzyka. 
Ktoś, kto dziś pije ryzykow-
nie lub szkodliwie może na 
tyle ograniczyć swoje picie, 
aby radykalnie zmniejszyć 
wynikające z niego szko-
dy. Abstynent może w każ-
dej chwili zacząć pić, a oso-
ba uzależniona może zo-
stać abstynentem. Najmniej 
prawdopodobna jest sytu-
acja, że osobie uzależnionej 
uda się trwale ograniczyć 
spożywanie alkoholu, a więc 
wrócić na stałe do picia kon-
trolowanego, o niskim ryzy-
ku szkód. 

Wzory spożywania
Rozróżniamy kilka rodzajów 
spożywania alkoholu wyma-
gających interwencji:
1. Ryzykowne spożywanie 
alkoholu - to picie nadmier-
nych ilości alkoholu (jedno-
razowo i łącznie w określo-
nym czasie) nie pociągają-
ce za sobą aktualnie nega-
tywnych konsekwencji, przy 
czym można oczekiwać, że 
konsekwencje te pojawią 
się, o ile obecny model picia 
alkoholu nie zostanie zmie-
niony. 
2. Picie szkodliwe - to taki 
wzorzec picia, który już po-
woduje szkody zdrowotne, 
fizyczne bądź psychiczne, 
ale również psychologiczne 
i społeczne, przy czym nie 
występuje uzależnienie od 
alkoholu.
3. Uzależnienie - to zespół 
uzależnienia od alkoholu, 
zgodnie z kryteriami zawar-
tymi w 10 edycji Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Cho-
rób, Urazów i Przyczyn Zgo-
nów (ICD 10) należy definio-
wać jako wystąpienie przy-
najmniej trzech z następu-
jących objawów, w okresie 

przynajmniej jednego mie-
siąca lub w ciągu ostatniego 
roku w kilkukrotnych okre-
sach krótszych niż miesiąc:
• silne pragnienie lub po-

czucie przymusu picia 
(„głód alkoholowy”).

• upośledzenie zdolno-
ści kontrolowania za-
chowań związanych z 
piciem (upośledzenie 
zdolności powstrzymy-
wania się od picia, trud-
ności w zakończeniu pi-
cia, trudności w ograni-
czaniu ilości wypijanego 
alkoholu).

• fizjologiczne objawy ze-
społu abstynencyjne-
go w sytuacji ogranicze-
nia lub przerywania pi-
cia (nadciśnienie tętni-
cze, nudności, wymioty, 
biegunka, bezsenność, 
niepokój), w krańcowej 
postaci delirium tremens 
- majaczenie drżenne, 
tzw. „białe myszki”. Ten 
typ zaburzenia wymaga 
wezwania pogotowia.

• zmieniona (najczęściej 
zwiększona) tolerancja 
alkoholu, potrzeba spo-
żywania zwiększonych 
dawek dla osiągnięcia 
oczekiwanego efektu.

• koncentracja życia wo-
kół picia kosztem zainte-
resowań i obowiązków.

• uporczywe picie alkoho-
lu mimo oczywistych do-
wodów występowania 
szkodliwych następstw 
picia.

4. Sygnały ostrzegawcze - 
picie alkoholu staje się pro-
blemem gdy:
• zwiększa się ilość i często-
tliwość spożywania alkoholu,
• zmienia się funkcja picia i 
rola alkoholu w życiu (picie 
nie jest już tylko elementem 
wzorca kulturowego, ale sta-
je się lekarstwem na stres, 
smutek, samotność, lęk),
• postępuje przywiązanie 
do sytuacji picia (narasta 
koncentracja na sytuacjach 
związanych z piciem, ocze-
kiwanie na moment picia, 

celebrowanie picia, niepokój 
w sytuacji niemożności napi-
cia się),
• alkohol spożywany jest w 
nieodpowiednich sytuacjach 
jak: okres ciąży i karmienia 
piersią, prowadzenie pojaz-
dów, przy spożywaniu leków 
wchodzących w reakcje z al-
koholem, pomimo chorób 
wykluczających spożywanie 
alkoholu itp.
• nasilają się incydenty upojenia,
• pojawia się zaniepokoje-
nie piciem i uwagi krytycz-
ne wyrażane przez osoby 
bliskie oraz sygnały sugeru-
jące ograniczenie ilości lub 
powstrzymanie się od picia,
• używanie alkoholu staje się 
sposobem usuwania przy-
krych skutków poprzedniego 
picia (klinowanie),
• pojawiają się trudności w 
przypominaniu sobie co się 
działo poprzedniego dnia w 
sytuacjach związanych z pi-
ciem.
Uzależnienie od alkoho-
lu jest chorobą chroniczną, 
postępującą i potencjalnie 
śmiertelną. Nie jest możli-
we całkowite jej wyleczenie, 
a jedynie zahamowania na-
rastania jej objawów i szkód 
zdrowotnych z nią związa-
nych. Aby spożywanie nie 
stało się problemem należy:
• stale przyglądać się 

swojemu wzorowi picia 
(i jego zmianom), 

• świadomie kontrolować 
ilość i częstotliwość spo-
żywania alkoholu,

• słuchać informacji osób 
trzecich na temat swoje-
go picia, zwłaszcza wte-
dy gdy wyrażają zanie-
pokojenie i troskę,

• nie bagatelizować wła-
snych doświadczeń z 
nadużywaniem alkoho-
lu i wynikających z tego 
konsekwencji,

• nie zwlekać z poszuka-
niem porady u specja-
listy w sytuacji, gdy pi-
cie zaczyna pociągać za 
sobą negatywne konse-
kwencje.

źródło: www.parpa.pl

WYHAMUJ W PORĘ. O 
SPOŻYWANIU SŁÓW KILKA

- AKTUALNOŚCI - 
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Instytucję zobowiązania 
do leczenia odwykowego 
stosowaną na podstawie 
ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi określa 
art.21 ustawy.

W art. 21 ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi 
ustanawia zasadę dobrowol-
ności leczenia odwykowego 
osób uzależnionych od alko-
holu. Zgodnie z tym przepi-
sem wszelkie odstępstwa od 
tej zasady mają charakter 
wyjątkowy i muszą być ure-
gulowane ustawą. Jednym z 
wyjątków od zasady dobro-
wolności jest instytucja zo-
bowiązania do leczenia od-
wykowego unormowana w 
art. 24-36 ustawy.
Zgodnie z art. 24 ustawy 
postępowanie zobowią-
zujące do podjęcia lecze-
nia odwykowego dotyczy 
osób, które w związku z nad-
używanie alkoholu powodu-
ją rozpad życia rodzinnego, 
demoralizują małoletnich, 
uchylają się od pracy oraz 
systematycznie zakłócają 
spokój lub porządek publicz-
ny. Oznacza to, że sam fakt 
uzależnienia od alkoholu 
nie może stanowić samo-
istnej podstawy do zobo-
wiązania danej osoby do 
podjęcia leczenia odwy-
kowego, lecz towarzyszyć 
muszą temu także określo-
ne negatywne zachowania w 
sferze społecznej. 
O zastosowaniu w/w proce-
dury wobec osoby uzależ-
nionej stanowi:
•  sąd rejonowy, właściwy 

dla miejsca zamieszka-
nia lub przebywania, 

• na wniosek właściwej te-
rytorialnie gminnej komi-
sji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych 

• lub prokuratura.
Na terenie gminy działa 

Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych, której celem jest m.in. 
inicjowanie i monitorowanie 
działań związanych z eduka-
cją i profilaktyką oraz podej-
mowanie działań w związku 
z podejrzeniem zaistnienia 
przemocy w rodzinie.
Zadaniem komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholo-
wych w ramach działań wy-
nikających z instytucji praw-
nej zobowiązania do lecze-
nia jest także:
1. przyjęcie zgłoszenia o 

przypadku nadużywania 
alkoholu,

2. wezwanie na rozmowę 
osoby, co do której wpły-
nęło zgłoszenie,

3. skierowanie w/w osoby 
na badanie przez biegłe-
go w celu wydania opi-
nii w przedmiocie uza-
leżnienia od alkoholu i 
wskazania rodzaju za-
kładu leczniczego,

4. złożenie wniosku o wsz-
częcie postępowania do 
sądu rejonowego wła-
ściwego według miejsca 
zamieszkania lub poby-

tu osoby, której postępo-
wanie dotyczy,

Co do samej zasady pro-
blem alkoholowy zgłosić 
może każdy. Najlepiej jest 
(i tak bywa najczęściej), gdy 
osoba zgłaszająca problem 
to członek najbliższej rodzi-
ny, który dobrze zna skalę 
problemu i wie, jak napraw-
dę wygląda sytuacja rodzin-
na. 
W sytuacji, gdy najbliższa ro-
dzina nie chce zgłosić spra-
wy (bo jest np. zastraszana 
przez alkoholika), przyjmo-
wane są zgłoszenia od dal-
szych członków rodziny, jak 
i osób niespokrewnionych. 
Ponadto, wniosek o leczenie 
mogą do Komisji złożyć inne 
instytucje, takie jak GOPS, 
czy Policja. Oczywiście, rów-
nież sama osoba uzależnio-
na z własnej inicjatywy może 
przyjść po pomoc i poradę w 
sprawie podjęcia leczenia.
Funkcja społeczna instytu-
cji zobowiązania do lecze-
nia jest funkcją polegającą 
na instutucjonalnym moty-
wowaniu do podjęcia terapii 
odwykowej. Zobowiązanie 

nie ma charakteru przymu-
su w sensie przymusu praw-
nego. Poddanie się lecze-
niu odwykowemu jest do-
browolne.
Jeśli zadajesz sobie pytanie, 
czy Twoje picie, bądź też pi-
cie Twoich bliskich jest bez-
pieczne, zachęcamy do wy-
pełnienia testu i zapoznania 
się z oceną Twojego indywi-
dualnego poziomu ryzyka.
Przykładowy test dostęp-
ny jest na stronie interneto-
wej http://drink-less.com/pl/
czy-pij-za-duo/wykonaj-krot-
ki-test.

Piłeś i chcesz sprawdzić 
ile masz promili we krwi?
Alkoholowe liczydełko (kal-
kulator promili) to program, 
który pozwala obliczyć, ile 
alkoholu masz we krwi po 
wypiciu dowolnej ilości piwa, 
wina, wódki. Liczba promili 
zależy od czasu spożywania 
alkoholu, masy ciała, płci, 
mocy trunku. 
Przelicznik znajduje się 
na stronie www.parpa.pl w     
zakładce Alkoholowe Liczy-
dełko.

źródło: www.parpa.pl

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO 
LECZENIA ODWYKOWEGO

- AKTUALNOŚCI - 

CENNIK REKLAM 
OKŁADKA (kolor)
• A4 - 300 zł
• 1/2 A4 - 150 zł
OGŁOSZENIA DROBNE (czarno-białe)
• 1/2 A4 - 75 zł
• 1/4 A4 - 37,5 zł

Średni nakład to 2000 egz. Zachęcamy do zamieszczania reklam. Dodatkowe informacje pod 
numerem tel. 17 242 82 65, w. 233
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W miesiącu grudniu 2013r. 
na terenie gminy Grodzi-
sko Dolne zaistniały na-
stępujące zdarzenia no-
szące znamiona przestęp-
stwa 

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO RODZINIE 
I OPIECE

• w dniu 03.12.2013r. poli-
cjanci przyjęli zawiadomie-
nie o przestępstwie dotyczą-
cym psychicznego i fizycz-
nego znęcania się miesz-
kańca naszej gminy nad ro-
dziną. W tej sprawie wsz-
częto dochodzenie, które 
nadal jest prowadzone przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w 
Leżajsku.
Przestępstwo „znęcania” za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO 
BEZPIECZEŃSTWU 
W KOMUNIKACJI

• w dniu 23.12.2013r. poli-
cjanci przyjęli zawiadomie-
nie o przestępstwie doty-
czącym wypadku drogo-
wego do jakiego doszło w 
miejscowości Chodaczów 
w dniu 13.12.2013r. W wy-
niku zderzenia samochodu 
osobowego z kierującą ro-
werem, obrażeń ciała do-
znała 66– letnia mieszkan-
ka Chodaczowa. Czynności 
w tej sprawie nadal prowa-
dzone są przez Posterunek          
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Przestępstwo „naruszenia, 
chociażby nieumyślnie, za-
sad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, gdzie inna osoba 
odniosła obrażenie ciała” za-
grożone jest karą pozbawie-

nia wolności do 3 lat.
• w dniu 27.12.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Nowe 
policjanci zatrzymali do   
kontroli drogowej kierujące-
go pojazdem osobowym. W 
trakcie wykonywanych przez 
policjantów czynności oka-
zało się, iż 44-letni miesz-
kaniec Grodziska Nowego w 
wydychanym powietrzu miał 
około 0,7 promila alkoholu.
Zgodnie z kodeksem          
karnym jazda pojazdem me-
chanicznym w stanie nie-
trzeźwości tj. przestępstwo 
z art. 178a§1 zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-

ności do lat 2.
Mając na względzie bez-
pieczeństwo mieszkań-
ców oraz dobro ich mie-
nia Policja prosi osoby, 
które posiadają jakiekol-
wiek informacje, mogą-
ce się przyczynić do wy-
krycia sprawców zaist-
niałych wcześniej prze-
stępstw (kradzieży, 
uszkodzenia mienia) o 
pilny kontakt z:

Posterunkiem Policji 
w Grodzisku Dolnym 

tel. 17 2406371 

bądź Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku tel. 17 

2406310 

lub 997 albo 112.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

BEZPIECZNE FERIE
Rozpoczęły się ferie zimowe, dlatego Policja przypomina i radzi co zrobić, aby był to 
czas radosnej, ale i bezpiecznej zabawy?
Poniżej przypominamy kilka praktycznych porad w trakcie zabaw dla naszych naj-
młodszych. 

Na sankach i nartach:
• Baw się tylko w bezpiecznych miejscach, takich jak place zabaw i boiska. 
• Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach - 

nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować. Przed zjazdem dokładnie 
sprawdź czy w pobliżu nie ma krzaków, kamieni i nierówności. 

• Wybieraj takie miejsca, które znajdują się z dala od ulic, mostów, torów kolejo-
wych. 

Na lodowisku: 
• Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek i wykopów! 
• Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i na lodowiskach! 

W zimie jezdnia jest śliska, dlatego: 
• Zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych. 
• Zawsze przechodź przez jezdnię przy zielonym świetle. 
• Nie przebiegaj przez jezdnię. 
• Przed wejściem na jezdnię należy spojrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. 
• Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza samochodu, bądź innej prze-

szkody. 
Przed wyjazdem dziecka na zimowy wypoczynek porozmawiajmy z nim o zagroże-
niach, jakie może napotkać. Przekażmy dziecku podstawowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wytłumaczmy, w jaki sposób w razie potrzeby 
będą mogły wezwać pomoc.

Oto kilka numerów telefonów, które dziecko powinno znać: 
 Policja 997 
 Straż pożarna 998 
 Pogotowie ratunkowe 999 
 Telefon alarmowy 112
Informujemy, że organizatorzy wyjazdów lub rodzice mogą zgłaszać kontrolę autobu-
sów przed wyjazdem na zimowe ferie. Policjanci ruchu drogowego skontrolują to czy 
w bezpieczny sposób będą podróżować nasze dzieci. Osoby zainteresowane taką kon-
trolą prosimy o kontakt z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP  w Leżajsku tel. 
17 240 63 21 (w godz. 8-15 ). Wyjazd autokaru prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem kilku 
dniowym aby dokładnie uzgodnić miejsce i godzinę przeprowadzenia takiej kontroli.
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Każdy z nas może być oso-
bą poszkodowaną albo 
przyczynić się do uratowa-
nia życia innego człowie-
ka, dlatego powinien znać 
zasady udzielania pierw-
szej pomocy.

Według ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycz-
nym z dnia 8 września 2008 
roku pierwsza pomoc to ze-
spół czynności podejmowa-
nych w celu ratowania dru-
giej osoby, która znajduje się 
w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Czynności te 
podejmowane są przez oso-
bę znajdującą się na miejscu 
zdarzenia, z wykorzystaniem 
(lub bez) wyrobów medycz-
nych oraz produktów leczni-
czych. 
Inaczej mówiąc pierwsza po-
moc to takie czynności ja-
kie jesteśmy w stanie pod-
jąć na miejscu zdarzenia z 
wykorzystaniem dostępnych 
środków opatrunkowych i 
środków ochrony osobistej. 
Pierwsza pomoc dotyczy sy-
tuacji, które dzieją się tu i te-
raz - zwłoka działa na nieko-
rzyść osoby poszkodowanej. 
Dlatego tak ważne jest po-
znanie algorytmu podstawo-

wych zabiegów resuscyta-
cyjnych (ang. BLS – Basic 
Life Support), które są co 5 
lat aktualizowane przez Eu-
ropejską i Polską Radę Re-
suscytacji. 
Podstawową zasadą udzie-
lania pierwszej pomocy jest 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa – zarówno osób udzie-
lających pierwszej pomocy 
czyli ratowników, jak również 
osoby poszkodowanej czy 
świadków zdarzenia. Kolej-
nym krokiem jest sprawdze-
nie czy osoba poszkodowa-
na reaguje na głos lub do-
tyk – aby to sprawdzić nale-
ży delikatnie potrząsnąć za 
ramiona i zadać pytanie :Czy 
Pan / Pani mnie słyszy? Jak 
się Pan / Pani nazywa?”. Je-
żeli osoba zareaguje zosta-
wiamy w pozycji w jakiej go 
zastaliśmy, wzywamy po-
moc jeżeli potrzeba, pytamy 
co się stało oraz kontroluje-
my stan poszkodowanego. 
Jeżeli osoba nie zareagu-
je – głośno wołamy o pomoc 
a także odwracamy chore-
go na plecy (jeśli konieczne). 
Kolejną bardzo ważną czyn-
nością jest udrożnienie dróg 
oddechowych. Jedną dłoń 
kładziemy na czole poszko-

dowanego a dwa palce dru-
giej dłoni pod brodę, jedno-
cześnie odchylamy głowę do 
tyłu powodując udrożnienie 
dróg oddechowych. Utrzy-
mując drożność dróg odde-
chowych WZROKIEM, SŁU-
CHEM I DOTYKIEM ocenia-
my oddech ratowanego. Mo-
żemy na to poświęcić nie 
więcej niż 10 sekund. Wzro-
kiem – obserwujemy ruchy 
klatki piersiowej, Słuchem – 
słyszmy czy osoba ratowana 
oddycha, Dotykiem – czuje-
my na naszym policzku od-
dech osoby poszkodowa-
nej. Jeżeli oddech jest: sto-
sujemy pozycję bezpiecz-
ną (nie dotyczy osób z po-
dejrzeniem urazu), wzywa-
my pomoc lub udajemy się 
po nią sami, regularnie oce-
niamy stan osoby ratowanej. 
Jeżeli poszkodowany NIE 
ODDYCHA lub oddech jest 
nieprawidłowy – WZYWAMY 
POMOC dzwoniąc na nu-
mer alarmowy 112 lub 999. 
Dzwoniąc na numer alar-
mowy należy podać dokład-
ny adres lub punkty charak-
terystyczne dla danego miej-
sca, co się stało i jaki jest 
stan poszkodowanego; po-
dać wiek, płeć i liczbę osób 

poszkodowanych oraz swoje 
dane personalne i numer te-
lefonu z którego dzwonimy. 
Ważne – nigdy nie rozłącza-
my się jako pierwsi!. Teraz 
czeka nas najtrudniejsze za-
danie – UCISKANIE KLATKI 
PIERSIOWEJ. Umiejętność 
prawidłowego uciskania klat-
ki piersiowej  jest najważniej-
szym elementem podstawo-
wych zabiegów resuscyta-
cyjnych. Zatem: 
• należy uklęknąć obok 

poszkodowanego na 
wysokości klatki piersio-
wej

• położyć nadgarstek jed-
nej ręki na środku klatki 
piersiowej, po czym po-
łożyć na nim nadgarstek 
drugiej ręki

• uciskać klatkę piersiową 
30 razy na głębokość 5- 
6 cm z częstością 100 – 
120 na minutę.

• po wykonaniu 30 uci-
śnięć udrażniamy drogi 
oddechowe i wykonuje-
my 2 oddechy ratowni-
cze – skuteczny oddech 
powinien spowodować 
uniesienie klatki piersio-
wej

• kontynuujemy uciskanie 
klatki piersiowej i odde-
chy w stosunku 30 : 2

Jeżeli nie chcemy lub nie 
możemy prowadzić sztucz-
nego oddychania należy bez 
przerwy uciskać klatkę pier-
siową z częstością 100 – 
120 na minutę.
Zabiegi ratownicze prowa-
dzimy do:
• przyjazdu specjalistycz-

nych służb medycznych
• gdy osoba poszkodowa-

na zacznie prawidłowo 
oddychać

• gdy ulegniemy wyczer-
paniu

Postępując według wcze-
śniej opisanych kroków mo-
żemy uratować komuś życie 
a ono jest najcenniejszym 
dobrem jakim każdy z nas 
posiada.

IS

DLACZEGO WARTO I JAK 
PRAWIDŁOWO UDZIELIĆ POMOCY

- AKTUALNOŚCI - 
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Ośrodek Rewalidacyjno 
- Wychowawczy w Lasz-
czynach w ramach swojej 
działalności prowadzi sze-
reg zajęć edukacyjno-wy-
chowawczych, mających 
formę terapii. Jedną z nich 
jest kynoterapia.

Kynoterapia to metoda 
wzmacniająca efektywność 
rozwoju osobowości, eduka-
cji i rehabilitacji, w której mo-
tywatorem jest odpowied-
nio wyselekcjonowany i wy-
szkolony pies. Zajęcia odby-
wają się w grupach, a także 
indywidualnie i prowadzone 
są przez specjalistę kyno-
terapii, któremu towarzyszą 
dwa psy – golden retriever 
o imieniu Fila oraz cavalier 
king charles spaniel Tolla. 
Dzieci z radością uczestni-
czą w zajęciach z psami i za 
każdym razem, kiedy pies 
wchodzi do sali na ich twa-
rzach pojawia się uśmiech 
i zadowolenie w oczach. W 
obecności psa dzieci wyko-
nują ćwiczenia dużo chęt-

niej, zajęcia są ciekawsze, 
bo towarzyszy im pies i to 
daje dużo radości. 
Kynoterapia pomaga rozwi-
jać sprawność motoryki ma-
łej, dużej, pomaga rozwijać 
percepcję wzrokową, słu-
chową, koordynację wzro-
kowo – ruchową, a także 
stymuluje zmysły, zwiększa 
koncentrację. Wpływa na 
sferę fizyczną, psychiczną, 
społeczną i emocjonalną. 
Dzieci niepełnosprawne ru-
chowo dzięki bliskiej obec-
ności leżącego obok nich 
psa wyczuwają jego ciepło 
(bo pies ma temperaturę 
ciała wyższą od człowieka) i 
miękkość sierści, a to znacz-
nie wpływa na rozluźnienie 
mięśni i zrelaksowanie się 
dziecka. Zlizywanie ciepłym 
językiem psa śmietany, ser-
ka, ze spastycznych rączek 
dziecka powoduje rozluźnie-
nie mięśni i otwieranie dłoni. 
Pies nie ocenia, nie sta-
wia warunków, nie oczeku-
je, nie krytykuje. Pies akcep-
tuje dziecko takim jakie ono 

jest, nie zwraca uwagi na 
jego niedoskonałości wyglą-
du, mowy czy ruchów. Jest   
cierpliwy i w pełni oddany 
dziecku. 
Praca z dziećmi niepełno-
sprawnymi intelektualnie po-
lega na nauczaniu i wycho-

waniu całościowym, zinte-
growanym, opartym na wie-
lozmysłowym poznawaniu 
otaczającego świata.
Celem edukacji jest wszech-
stronny rozwój na miarę ich 
indywidualnych możliwo-
ści oraz przygotowanie do 
codziennego życia. Każdy 
nasz wychowanek posiada 
indywidualne tempo i rytm 
rozwoju i nie można przewi-
dzieć, ile czasu zajmie mu 
opanowanie jakiejś umiejęt-
ności. Nasze działania są 
długofalowe i do rezultatów 
dochodzimy powoli. Cza-
sem na pełne efekty trzeba 
czekać kilka lat. Nasza pra-
ca przynosi jednak dużą sa-
tysfakcję, gdyż każdy, nawet 
najmniejszy postęp jest wiel-
kim sukcesem. Ucząc na-
szych wychowanków róż-
nych umiejętności, wspie-
rając ich w rozwoju np. po-
przez kynoterapię możemy 
ofiarować im radość, a prze-
cież nie ma nic przyjemniej-
szego na świecie od dawa-
nia komuś radości.

B. Urban
M. Mścisz

KYNOTERAPIA W OŚRODKU REWALIDACYJNO– 
WYCHOWAWCZYM W LASZCZYNACH
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DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY Z KSIĄŻKĄ

oprac. Stanisław Grodzi-
ski, Karolina Grodziska, 
Inter Line 2013, „Stani-
sław Grodziski 1889-1946. 
Dziennik krakowskiego 
adwokata”, 
1. Niebanalny życiorys
2. Dziennik
3. Wybór artykułów prasowych
4. Na wiejskiej drodze (frag-
menty powieści)
5. Addenda
Prof. dr hab. Stanisław Gro-
dziski, urodził się 2 stycz-
nia 1929 roku w Prusach 
koło Krakowa (syn doktora 
Stanisnisława Grodziskie-
go [Kulpy] - polski prawnik, 
profesor nauk prawnych, 
doktor honoris causa Uni-
wersytetu Wrocławskiego.                
Członek PEN-Clubu. Wice-
prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności. 

Adam Sikora, „Wędkarstwo 
muchowe”, Multico 2013

Chcesz wiedzieć więcej o 
wędkarstwie muchowym? 
Przeczytaj, co radzi wice-
mistrz świata. Jaki sprzęt 
warto kupować? Jak dosko-
nalić technikę rzutu? Jakie 
ryby można łowić na muchę? 
Gdzie ryby najlepiej biorą? 
Jak wybrać najlepszą taktykę?
Adam Sikora jest dwukrot-
nym indywidualnym wice-
mistrzem świata w wędkar-
stwie muchowym i trzykrot-
nym wicemistrzem druży-
nowym. Obecnie trenuje ka-
drę narodową muszkarzy. 
Autor jest największym au-
torytetem wędkarstwa mu-
chowego w Polsce, publiku-
je w prasie wędkarskiej, jest 
twórcą programów telewizyj-
nych popularyzujących ło-
wienie ryb na muchę.

Propagując ideę czytania, spośród różnorodnej oferty 
nowości Gminna Biblioteka Publiczna w miesiącu stycz-
niu poleca kolejne pozycje książkowe...

Priscille Sibley, „Obietnica 
gwiezdnego pyłu”,  Świat 
Książki 2013

Matt Beaulieu miał dwa lata, 
kiedy po raz pierwszy wziął 
w ramiona Elle McClure, sie-
demnaście, kiedy pierwszy 
raz pocałował ją pod nie-
bem usianym spadającymi 
gwiazdami, i trzydzieści trzy, 
kiedy się pobrali. 
Teraz, zbliżając się do czter-
dziestki, bez reszty odda-
na sobie para ma wszystko 
prócz upragnionego dziec-
ka. Gdy w wyniku tragicz-
nego wypadku Elle popa-
da w stan śmierci mózgo-
wej, Matt jest zdruzgotany. 
Choć nie może znieść myśli 
o utracie ukochanej, wie że 
Elle bała się tylko jednego – 
długiego, powolnego umie-
rania. Matt jest bliski wyra-
żenia zgody na odłączenie 
żony od aparatury podtrzy-
mującej życie, kiedy okazuje 
się, że Elle jest w ciąży. Matt 
zmienia zdanie. Wie, ile to 
dziecko znaczyłoby dla Elle i 
jest przekonany, że chciała-
by dać mu szansę nawet za 
cenę własnego życia. Mat-
ka Matta uparcie twierdzi, 
że synowa nie chciałaby być 
sztucznie utrzymywana przy 
życiu, bez względu na oko-
liczności. Ich konflikt znajdu-
je finał w sądzie. 
Cała rodzina – i nie tylko ona 
– toczy niemożliwy do roz-
strzygnięcia spór o prawo do 
śmierci i o szansę na życie.

Douglas W. Jacobson, 
„Rozkaz katyński: szpie-
dzy w okupowanej War-
szawie”, Bellona 2013

Niemiecka machina wojen-
na przegrywa starcie z Ar-
mią Czerwoną, Wehrmacht 
cofa się i ustępuje przed prą-
cymi na zachód Sowietami. 
W okupowanej Warszawie 
wybucha powstanie, bru-
talnie tłumione przez Niem-
ców, który równają miasto z 
ziemią. 
Adam Nowak, Ameryka-
nin zrzucony na spadochro-
nie nad Polską, komandos 
przeszkolony przez brytyj-
skie SOE, spotyka w oblężo-
nej i walczącej stolicy Nata-
lię, tajną agentkę, której woj-
na – podobnie jak jemu – za-
brało wszystko, co najcen-
niejsze. 
Uwikłani w zakulisową wal-
kę toczoną przez niepew-
nych sojuszników, Adam i 
Natalia wyruszają na poszu-
kiwania rozkazu podpisane-
go w 1940 roku ręką Stalina  
i zatwierdzającego mord do-
konany przez Rosjan na po-
nad dwudziestu tysiącach 
polskich obywateli – żołnie-
rzy, oficerów i cywilów. Jeśli 
znajdą dokument i uprzedzą 
w tym NKWD, będą mieli 
szansę odmienić losy powo-
jennej Polski.

Maja Popielarska, „Maja 
w ogrodzie: wiosna, lato”, 
Zwierciadło 2011

„Maja w ogrodzie” adreso-
wany jest do właścicieli ogro-
dów, balkonów i tarasów, 
a także wiejskich posiadło-
ści. W książce Maja w ogro-
dzie. Wiosna/lato autorka 
przedstawi wszelkie czynno-
ści, które należy wykonać w 
ogródku w sezonie wiosen-
no-letnim. W przeciwieństwie 
do poprzednich książek, w 
których nacisk położony był 
na aranżację ogrodu, Maja 
Popielarska skupi się tym ra-
zem na pielęgnacji ogrodu i 
poszczególnych roślin.
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Ogłasza orkiestra w Świę-
ta Bożego Narodzenia nową 
sensację „Jasełka”, co powo-
dem jest nowego poruszenia 
ogółu, trochę docinków, lecz 
koniec końcem religijna to 
rzecz. Idą wszyscy zobaczyć, 
trochę wahania wśród star-
szych, bo dochód przezna-
czony na spłatę instrumen-
tów, lecz ciekawość przemo-
gła i sala wypełniła się po 
brzegi. Zaczął przemówie-
niem „wywrotowiec” wlewa-
jąc w umysły szczerą praw-
dę, niektórym przemówił do 
sumienia. Zaczęły się „Jaseł-
ka”, w między aktach w roli 
wieszcza z gitarą w ręku wy-
stępuje sam Kulpa ze swoimi 
kupletami przepojonymi głę-
bokimi myślami patriotyczny-
mi i przepowiedniami. Roz-
czuliła niektórych z gości pio-
senka: „Oj wierzbino nad wo-
dami polskich łąk i pól. Cichą 
pieśnią pływających niesiesz 
łzy i ból. Polska piosenka pły-
nie w świat, zbudzi Polski 
lud. Zmartwychwstaną na-
sze chaty, w zmartwychwsta-
niu cud…”
Jasełka spełniły swój cel- 
głębsza myśl dla gości, a 
nam trochę świeżych szó-
stek. Po jasełkach też po-
zbierawszy wszystkie posia-
dane pieniądze w sumie 500 
koron śle orkiestra ratę długu 
do fabryki Stefczyka.
Na rok 1911 zostało jesz-
cze 1000 koron długu, a ze-
spół bez szeląga. Zaczę-
ła się ta sama historia jak 
zimy poprzedniej, znoszenie 
przez członków opału, skład-
ki na naftę, podobne próby 
grania, o tyle że weselsze, 
bo już powoli zaczęto mar-
sze brać za bary i dawać so-
bie z nimi radę. Przychodzi-
li też coraz częściej i więcej 
przyjaciele i chętni do muzy-
ki, zaczął uczęszczać organi-
sta Chmiel Feliks, który w ra-
zie potrzeby zabił na bębnie. 
Przyjęci zostali do grona ze-
społu Marek Józef, któremu 

przydzielono zaraz es trąbę, 
Wróbel Antoni, który również 
próbuje ćwiczyć na es trąbie. 
Po nim Baj Stanisław przyłą-
cza się do kornetów i znalazł 
się amator na b klarnet Ha-
der Jan z „Podlasu”. Nowych 
trudno było na razie odpo-
wiednio ćwiczyć, instrumen-
tów nie przybyło, a pierwsi 
też jeszcze sami się męko-
lili na próbach jak i w domu. 
Upływa zima w orkiestrze na 
jednostajnej pracy, przeplata-
nej od czasu do czasu urzą-
dzaniem wspólnie z chórem 
dziewcząt, które też nie próż-
nowały wieczorku czy zebra-
nia. Tak wspólnymi siłami nie-
zachwianie doszli do drugiej 
Wielkanocy. Teraz już raźniej 
i składniej maszerowało się 
z muzyką, tak jak ubiegłego 
roku z „Turkami”. W kościele 
też pięknie dziewczęta chó-
rowe już popisują się swymi 
głosami, muzyka też gładko 
idzie. Ogół trochę się zaczął 
oswajać i nie tak wyraźnie 
złowrogo się odnosił i pewna 
część zaczyna dochodzić do 
przekonania, że jednak nie 
wychowują się tam na jakichś 
szkodników dla wsi. Stykając 
się z członkami orkiestry, dru-
żyny czy dziewczętami z chó-
ru i widząc ich grzeczność i 
uprzejmość, choć od oka 
dają uznanie temu młodemu 
ruchowi.
Wiadomość o istnieniu or-
kiestry w Grodzisku dotarła 
dość szeroko na okolicę, ze-
spół zaczyna być zapraszany 
poza swoją gminę. Jadą też 
chętnie, naturalnie nie pomi-
jając wynagrodzenia. 
Pierwsze zaproszenie i 
pierwszy wyjazd do Leżaj-
ska na dzień 3-maja, by i tam 
alarmować, by budzić śpią-
cych z gnuśności. 
Więc też budzili najpierw 
z wieży ratuszowej leżaj-
skiej przygotowany poprzed-
nio przed wyjazdem króciut-
ki hejnał, a potem graniem na 
ulicach i tam odgłos ich mu-

zyki, chociaż jeszcze nie zu-
pełnie sprawnej robił swo-
je, niosąc coraz bardziej po-
budkę Polakom. Od tej pory 
występuje zespół coraz czę-
ściej, zaczyna wypływać na 
powierzchnię, bierze udział 
w organizowanych uroczy-
stościach patriotycznych, ko-
ścielnych, w miejscu czy sa-
morzutnie wyjeżdża celem 
propagandy poza obręb Gro-
dziska. Wyjazd taki furman-
kami, o własnym koszcie zor-
ganizowano na Budy. Jed-
ną furmankę ofiaruje kościel-
ny Różycki, który czym może 
udziela się „swoimi chłopaka-
mi” jak mówi o członkach or-
kiestry. Dziś ciesząc się, że te 
jego chłopaki wyjeżdżają już 
grać na okolicę, wysyła syna 
Alojza z furmanką dla nich. 
Budy zebrały się prawie całe, 
tu dyrygent Kulpa też nie po-
minął wykorzystać okazji rzu-
cając kilka głębokich my-
śli. Odbywa się tam zabawa 
u Cebulaka, który zaprasza 
orkiestrę – co nam szkodzi, 
mówią – potośmy wyjechali,  
aby właśnie grać. W dodat-
ku mamy między sobą zasłu-
żonego już w pracy korneci-
stę Króla- Budzkiego rodaka, 
więc wstępują wszyscy. Po 
zagraniu „Bartoszu” zaczyna-
ją się cisnąć rozentuzjazmo-
wani Budzanie z piwem, po-
nieważ był tam też wyszynk, 
mało brakowało że „nasze 
chłopaki” wróciliby nietrzeźwi 
do Grodziska. Po powrocie 
z Bud zaprojektowano urzą-
dzić kilka jakich imprez do-
chodowych, by zyskać trochę 
gotówki i jakoś wywiązać się 
z długu.
Pierwszą taką było odegranie 
sztuki „Kuczy Kos”, którą w 
czasie wakacji pomogli przy-
gotować studenci Grodziscy, 
podobnie jak kiedyś Jasełka 
udało się dość dobrze. Na-
stępna impreza to urządzenie 
„Festynu” koło ochronki. Jest 
to też nowość, a z taką nie 
zawsze można było ryzyko-
wać na dochód, lecz nie jed-
nego się próbowało – trzeba 
spróbować i festynu, dziew-
częta chórowe pomogą.

W ogłoszony dzień i czas 
rozpoczęcia na razie na pla-
cu znajduje się tylko orkie-
stra, dziewczęta z chóru i kil-
ku z drużyny, lecz po odegra-
niu kilku utworów, poza na-
szymi członkami, współpra-
cującymi, przyjaciółmi, gro-
madą dzieci, która zawsze 
dołącza potem muzykę, przy-
było odnoszącej się młodzie-
ży, reszta przyglądała się z 
oddali. Organizacja festynu 
była sprawna, urozmaicana 
muzyką, śpiewem i tańcami 
rozochociła tam obecnych, 
że niektórzy zwłaszcza ci co 
od początku już pomagali ze-
społowi nie szczędzili pienię-
dzy na dobry cel. Tym sposo-
bem wpłynęła do kasy znacz-
na sumka tak, że z wkładem 
otrzymanym od Leji można 
było się zdobyć na niezbęd-
ną szafę do przechowania in-
strumentów, którą to komen-
dant drużyny Mach zmajstro-
wał bardzo wygodną, bo w 
razie potrzeby mogła pomie-
ścić cały dotychczasowy ma-
jątek orkiestry. Z zaplanowa-
nych związanych z orkiestrą 
imprez dochodowych, skoń-
czyło się w tym roku jednak 
tylko na tym festynie. Trze-
ba było się ograniczać pod 
tym względem, by nie nara-
zić się na złe osądzanie czy 
opiniowanie od ludzi. Poprze-
stano na odbywaniu prób wy-
gładzając wszystkie niedo-
ciągnięcia w graniu. Jednak z 
dochodów tegorocznych i tak 
poza nabyciem szafy, można 
było spłacić jeszcze 500 ko-
ron długu. Wysyłając każdą 
ofiarowaną czy zapracowaną 
szóstkę na dług, w dalszym 
ciągu trzeba było radzić so-
bie swoimi sposobami i kom-
binacjami.
Zbliżył się grudzień, zaraz na 
początku nadeszły zamówio-
ne również od Stefczyka ze 
Lwowa zbiory kolęd, chcąc 
tez zagrać choć parę na zbli-
żające się „święta godnie” z 
miejsca przystąpiono do ich 
przerabiania, wybierając naj-
lżejsze i w Boże Narodzenie 
w kościele usłyszeli ludzie w 
Grodzisku pierwszy raz kolę-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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dy grane na instrumentach.
Po wytężonych ćwiczeniach 
przez okres tej zimy z 1911 
na 1912 rok i rzeczoznawca 
mógł powiedzieć, że utwo-
ry które dotychczas były ćwi-
czone są już opanowane. Nie 
było też w 1912 roku więk-
szych uroczystości świąt, 
w których zespół nie brał-
by większego udziału. Prócz 
tego zaczyna się granie płat-
ne. Gra nasza „banda” za-
proszona do księcia Czarto-
ryskiego w Sieniawie niedłu-
go potem notariusz Nowiń-
ski w Tryńczy prosi orkiestrę 
do siebie. Grania te też nie-
źle się opłacały. Ostatni wy-
jazd w tym roku również płat-
ny odbył się do Handzlówki 
koło Łańcuta, skąd wracając 
nie pominięto zagrać w Żoły-
ni na zabawie, ciesząc się z 
wrażenia jakie wywarła mu-
zyka na Żołyniakach. Wra-
ca wesoła gromada, z weso-
łą piosenką na ustach, do ro-
dzinnej wioski, pozostawiając 
za sobą zew do nowej pracy 
w Polsce. Jak ubiegłego roku 
w obecne wakacje poza pra-
cą na gospodarstwie, nie za-
pominając o próbach gra-
nia przy pomocy dziewcząt 
z chóru (które po odjeździe 
nauczycielki Dziembajówny 
przy pomocy Weroniki Świą-
der, zorganizowała w liczną 
gromadę ponownie oddana 
sprawie nauczycielka, cór-
ka wieśniaka z Woli Zarczyc-
kiej), ćwiczy zespół muzy-
ki sztukę p.t. „Korale Marysi i 
Kasi”. Wyrabiają się już ama-
torzy artyści, ze sceny płynie 
żywe słowo przyczyniając się 
dalej do szerzenia oświaty, a 
kasie naszej przysparza tą 
drogą też trochę gotówki. 
Lato w tym roku upłynęło w 
zespole pod dobrym zna-
kiem, prócz tego, ze swoją 
muzyką i słowem miał on po-
wiew pięknych haseł już poza 
obrębem swojej wioski, przy-
sporzył i powiększył docho-
dy. Gnębi teraz zespół jesz-
cze jedna bolączka, brak po-
mieszczenia. Alkierz w sali 
kółka rolniczego za mały w 
dodatku na większej sali mie-

ści się biblioteka. W niedzielę 
po obiedzie, gdy zespół naj-
lepiej by mógł odbyć próbę, 
jest też najodpowiedniejsza 
pora na wypożyczanie ksią-
żek. Musi się więc szukać lo-
kalu, gdzie by można swo-
bodnie ćwiczyć. Znaleziono 
niedaleko też w Grodzisku 
Mieście, u niejakiego Rącz-
ki Wojciecha, który powró-
ciwszy z Ameryki zakłada na 
wzór tamtejszy zwane „kasy-
no” albo klub inaczej. Tu też 
w skład kasyna wchodzi nasz 
zespół i lokuje się na pewien 
czas. Swobodnie jednak nie 
można pracować, jak nie jed-
no to drugie przeszkadza, to 
też trzeba się oglądnąć za 
innym mieszkaniem. W tym 
nadeszła jesień, a z nią ko-
niec wyjazdów i uroczystości, 
jeszcze po powrocie z ostat-
niego takiego wyjazdu choć 
nie wyspani i zmęczeni korzy-
stamy z okazji i pierwszy raz 
upamiętniamy naszą grupę i 
ten rok wspólnym zdjęciem. 
Teraz trzeba myśleć o dal-
szym programie. Jest trochę 
gotówki prawie, że można 
by resztę długu spłacić, lecz 
i koniecznie trzeba by nabyć 
choć parę instrumentów, jak 
by tu jedno z drugim pogo-
dzić – dobrze by było i oddać 
i nabyć, a tu i tak mało, i tak 
nie wystarczy. Może u Stef-
czyka we Lwowie co by zara-
dził. Doktor Tryniecki dodaje 
otuchy, wiemy dobrze, że już 
i tak dużo pomaga. Wybrał 
się nasz dyrygent osobiście 
do Lwowa, zabrawszy trochę 
gotówki, zresztą ile było coś 
koło 500 koron. Udaje mu się 
kupić prywatnie choć już star-
szy ale do ćwiczeń jeszcze 
dobry – tubę bas. W fabryce 
Stefczyka spłaca trochę dłu-
gu i przywozi pieczęć dla ze-
społu z napisem poprzednio 
obranego miana: „Orkiestra 
Włościańska w Grodzisku”, 
która już dawno była koniecz-
ną przy załatwianiu różnych 
formalności, czy do opieczę-
towania własności zespoło-
wych. W tym czasie porozu-
miawszy się z ojcem nasze-
go kandydata na muzykan-

ta Wróbla Antoniego, który 
zgadza się za pewnym wy-
nagrodzeniem przyjąć orkie-
strę do swego domu. Zabie-
ramy więc manatki i na nowe 
mieszkanie do Wróbla Woj-
ciecha w Górne. Jedno tro-
chę nie na rękę, że człon-
kowie z Dolnego mają spo-
ry kawał drogi, lecz mimo to 
nie przeszkadza żadnemu w 
uczęszczaniu na próby. W 
nowym mieszkaniu zaczyna 
się swobodniejsza praca. Tu 
też przychodzą znowu nowi, 
którzy proszą o przyjęcie ich 
do muzyki- chętnie i mile są 
przyjmowani. Do tych nale-
żą: Franciszek i Tomasz Kot, 
bracia z Grodziska Górnego. 
Franciszek bierze się za czy-
nele, Tomasz zaś za es klar-
net. Dalej Pysz Józef z Gro-
dziska Miasta, też ma klar-
net wyznaczony i Miś Fran-
ciszek przydzielony na bas. 
A tu poza ostatnimi nowy-
mi kilku młodocianych jesz-
cze zdaje się, że tylko czeka 
aby ich przyjąć bo oczy ich aż 
się śmieją i płoną zapałem do 
muzyki. Dowód tego, że krok 
w krok trzymają się zespołu, 
nikt nie zgadnie kto wie czy 
oni właśnie kiedyś nie będą 
najlepszymi filarami orkiestry, 
trzeba ich też przyjąć. Przy-
jęci też zostają Heleniak Jó-
zef z Dolnego Grodziska pod 
opieką kornecisty Kulpy Mi-
chała i Gajewski Ludwik też z 
Dolnego, którego szkoli teno-
rzysta Piela Józef.
Nadeszła zima z 1912 na 
1913 rok i praca dalsza. Pró-
by odbywają się systema-
tycznie, Kapelmistrz Ha-
nas chociaż nie w każdą nie-
dzielę jak w początkach lecz 
od czasu do czasu zaglą-
da udzielając pomocy. W ra-
zie jego nieobecności pro-
wadzi próby dyrygent Kulpa, 
a gdy z jakiego ważnego po-
wodu i jego brakuje, obejmu-
je dowództwo Król korneci-
sta, tak że każda jedna pró-
ba musi się udać i przyczy-
nić się do coraz lepszych wy-
ników. Najpierw z nastaniem 
zimy przystąpiono do przera-
biania kolęd, które skończyły 

się graniem ich w Święta Bo-
żego Narodzenia. Potem ćwi-
czono i polerowano te utwo-
ry, które tylko zespół posia-
dał. Do działu oświatowego 
przyczyniło się teraz zapre-
numerowanie w zespole za-
kładowym funduszem cza-
sopism „Ojczyzna”, „Wie-
niec i Pszczółka” oraz „Zara-
nie” spod zaboru rosyjskiego, 
z których też każdy ile moż-
ności korzysta. Po przebytej 
zimie jak prawie co roku za-
czyna zespół swoje kroki na 
świat graniem w Wielkanoc, 
o tyle że z każdą wielkanocą 
sprawniej i lepiej. Po Wielka-
nocy w dniu 3-maja pochód 
do krzyża grunwaldzkiego 
i cały obchód udał się dość 
dobrze, zgromadził on wię-
cej jak dwukrotna liczbę mło-
dych i starszych jak przy po-
święceniu w 1910r. Dowód, 
że te stałe słowa odczytów, 
czy przemówień Kulpy, roz-
szerzanie ich przez zorgani-
zowaną młodzież, nie szły na 
wiatr. 
Równocześnie z wiosną ze-
spół jeszcze się powiększa, 
przez przyjęcie znowu no-
wych, przeważnie młodych 
chłopców, więc: Matuszka 
Feliksa z Górnego, którego 
ćwiczy Chmura na flet, ponie-
waż ożeniwszy się chce mieć 
swojego zastępcę, Czerwon-
kę Jana z Górnego przydzie-
lono na es trąbkę i Baja Szy-
mona z Dolnego, któremu 
wyznaczono naukę na kor-
necie. Teraz też żegna swo-
je pałeczki i werbel Kulpa Jó-
zek, a bierze się za pikolo 
na jego miejsce Kot Tomasz, 
któremu coś zdrowie szwan-
kuje. Zostawia ćwiczenie na 
klarnecie, a chce zostać wer-
blistą. Po wstąpieniu do gro-
na nowych, teraz starsi mu-
zykanci zaczynają być ich 
nauczycielami. Instrumen-
tów chociaż nie wystarcza-
ło wszystkim, lecz nowy za-
stęp można było już przygo-
towywać.

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 
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Dnia 19 grudnia 2013 roku 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym odbył się „II Gminny 
Konkurs Kolęd Niemiec-
kojęzycznych”. Zorganizo-
wany został przez nauczy-
cielki języka niemieckiego 
z Gimnazjum przy Zespo-
le Szkół w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym. 

Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Uczest-
nicy bardzo sumiennie się 
do niego przygotowali. Oce-
niało ich jury w składzie: Ha-
lina Gdańska – dyrektor Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła 
II, Małgorzata Bieńkowska i 
Alicja Zalepa – nauczycielki 
języka niemieckiego oraz ks. 
Łukasz Staszewski. 
Po prezentacji wszystkich 
kolęd jury udało się na ob-
rady. Następnie pani dyrek-
tor Halina Gdańska wraz z 
przewodniczącym jury ks. 
Łukaszem rozdała wszyst-
kim uczestnikom nagrody. 

Przyznane zostały 3 miejsca 
oraz 3 wyróżnienia:
• I miejsce – Kinga Dzia-

mara z Grodziska Gór-
nego,

• II miejsce – Michalina 
Majkut z Grodziska Dol-
nego,

• III miejsce – Regina Ma-
tuszek z Grodziska Gór-
nego

Wyróżnienia otrzymały:   
Sylwia Pucia z Grodziska 
Dolnego, Agnieszka Rydzik 
z Grodziska Dolnego oraz 
absolwentka gimnazjum z 
Grodziska Dolnego, Marze-
na Pytel. 
Nagrody dla uczestników 
konkursu ufundował Instytut 
Goethego z Krakowa oraz 
dyrektorzy obu szkół. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym 
roku również uda się zorga-
nizować tego typu konkurs 
i będzie się on cieszył nie-
słabnącym zainteresowa-
niem.

Alicja Zalepa

„II GMINNY KONKURS KOLĘD 
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

„I ja też mogę pływać” – 
to nazwa programu, który 
był realizowany w okresie 
kwiecień-grudzień 2013 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym. 

Program jak nazwa wskazu-
je dotyczył zajęć nauki pły-
wania dla uczniów. Wspar-
cia finansowego udzieliło 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w wysokości 15 tys. zł. 
z funduszu zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów 
oraz Gmina Grodzisko Dol-
ne. W zajęciach uczestni-
czyło 45 uczniów podzielo-
nych na trzy grupy (po jed-
nej z każdego etapu edu-
kacyjnego szkoły podsta-

wowej i gimnazjum). Każda 
grupa, co tydzień uczestni-
czyła w zajęciach nauki pły-
wania. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

Szczególnie dużym wzię-
ciem cieszyły się zajęcia 
na pływalni wśród najmłod-
szej grupy dzieci z klas II, III 
i IV –tych. Poza nauką pły-
wania uczniowie mieli możli-
wość zapoznania się z zasa-
dami bezpiecznego zacho-
wania na akwenach wod-

nych. Beneficjenci programu 
nie ponosili żadnych opłat i 
mieli zapewniony dowóz jak 
i odwóz, co istotne było dla 
uczniów dojeżdżających. 
Wielu uczniów deklarowało 
swój udział w tego typu za-
jęciach w przyszłości.

KB

„I JA TEŻ MOGĘ 
PŁYWAĆ”
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

17 grudnia 2013 r. ucznio-
wie, nauczyciele i pracow-
nicy Szkoły Podstawowej 
w Opaleniskach w świą-
tecznym nastroju zebrali 
się, aby wspólnie przeżyć 
wigilijne spotkanie. 

Rozpoczęło je wystąpienie 
ks. proboszcza Wiesława 
Kozioła, który przypomniał 
istotę świąt Bożego Naro-
dzenia i odczytał fragment 
Ewangelii wg św. Mateusza 
opowiadający o narodzinach 
Jezusa. 
Po wspólnym kolędowaniu, 
w atmosferze pełnej życz-
liwości i radości, cała spo-
łeczność szkolna podzieli-
ła się opłatkiem, a następnie 

zasiadła do posiłku przygo-
towanego przez rodziców i 
pracowników szkoły. Na sto-
łach pojawiły się tradycyjne 
dania wigilijne tj. ryba, piero-
gi, gołąbki z kaszą, kapusta 
z grochem, krokiety i wie-

le innych. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizo-
wania tego spotkania, ser-
decznie dziękujemy. Miało 
ono niepowtarzalną atmos-
ferę, która napełniła nas do-
brocią, ciepłem i wzajemną 

życzliwością. Starajmy się, 
by te uczucia towarzyszyły 
nam jak najdłużej, a nie tyl-
ko w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia.

Artur Grzywna

SZKOLNA 
WIGILIA

W dniach 16 i 17 grudnia 
gimnazjaliści uczący się 
w Zespole Szkół w Gro-
dzisku Dolnym i Grodzi-
sku Górnym uczestniczyli 
w programie „Archipelag 
Skarbów”, który realizo-
wany był przy wsparciu fi-
nansowym Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narko-
manii. 

Czworo trenerów współpra-
cujących z Fundacją Homo 
Homini im. Karola de Fo-
ucauld prowadziło w sali 
gimnastycznej dwa cztero-
godzinne bloki warsztatów. 
W czasie dwudniowych za-
jęć zamienili grupę młodzie-
ży w poszukiwaczy skarbu, 
którym jest głębokie szczę-
ście, trwała miłość i reali-
zacja w życiu własnych pa-
sji i marzeń. Program został 
opracowany przez doświad-
czonego dr psychologii  Szy-
mona Grzelaka we współ-

pracy z Barbarą i Grzego-
rzem Paź. Programem zo-
stały objęte klasy II i III gim-
nazjum. Program poprzez 
ćwiczenia aktywizujące, mini 
- wykłady oparte o prezenta-
cje multimedialne, krótkie fil-
miki, świadectwa pozytyw-
nych dorosłych, uczy zdro-
wego i mądrego stylu ży-

cia. Zachęca młodzież do 
unikania alkoholu, narkoty-
ków, przemocy, pornografii i 
do czekania z seksem aż do 
małżeństwa. Uczy, jak wła-
ściwie wyrażać emocje, jak 
szanować siebie i innych a 
także jak „oswoić tygrysy” 
drzemiące w każdym z nas, 
czyli jak sobie radzić ze zło-

ścią czy z gniewem albo z 
seksualnością. Archipelag 
Skarbów pokazuje młodym 
ich ogromny pozytywny po-
tencjał – zupełnie inaczej niż 
o młodzieży mówią masowe 
media. Dwa czterogodzin-
ne bloki warsztatów w dwa 
kolejne dni zamieniają gru-
pę młodzieży w poszukiwa-
czy skarbu, jakim jest głębo-
kie szczęście, trwała miłość i 
realizacja w życiu własnych 
pasji i marzeń.
Celem programu jest wska-

ARCHIPELAGOWE WEJŚCIE DO 
GRODZISKICH SZKÓŁ
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zanie w życiu takich wartości 
jak odpowiedzialność, god-
ność, miłość, przyjaźń, ko-
leżeństwo, rodzina w okre-
sie kształtowania własnej 
tożsamości. Wartości te za-
bezpieczają młodzież przed 
uzależnieniami, przemocą 
oraz przedwczesną inicjacją 
seksualną. Z kolei zaprosze-
nie do swego życia w wie-
ku nastoletnim alkoholu lub 
narkotyków powoduje zaha-
mowanie rozwoju umiejętno-
ści radzenia sobie z emocja-
mi oraz nabywania umiejęt-
ności społecznych.
W ramach programu w na-
szej szkole odbyło się infor-
macyjno-szkoleniowe spo-
tkanie rady pedagogicznej 
oraz spotkanie dla rodzi-
ców. Oba te elementy pomo-
gą wykorzystać pozytywne 
poruszenie młodzieży przez 
Archipelag Skarbów w dal-
szej pracy wychowawczej.
Program „Archipelag Skar-
bów” prowadził 4-osobowy 
zespół certyfikowanych re-
alizatorów, który w sposób 
przyjazny i zrozumiały opo-

wiadał o relacjach dwojga lu-
dzi, seksualności, systemie 
wartości i pasjach. Profesjo-
nalnie przygotowani prowa-
dzący umiejętnie zadawa-
li pytania uczniom oraz wy-
jaśniali wszystkie ich wątpli-
wości. Chętne osoby zgła-
szały się do różnych zabaw, 
które miały na celu oswoje-
nie się z niełatwymi temata-
mi. Dla odważnych czekały 
nagrody w postaci płyt CD, 
słodyczy oraz innych upo-
minków. Na zakończenie od-
był się Festiwal Twórczości 
Wyspy Skarbów, który pod-
sumowywał i umocnił treści 
całego programu umiesz-
czając najaktywniejszą mło-
dzież niejako po stronie re-
alizatorów. Festiwal był ele-
mentem, w którym młodzi lu-
dzie sformułowali przekaz 
profilaktyczny skierowany 
do rówieśników m.in. w for-
mie plakatów. Równie cieka-
we było spotkanie dla rodzi-
ców, podczas którego prze-
kazano wiele wskazówek jak 
rozmawiać z dorastającymi 
dziećmi na trudne tematy. 

Spotkanie z nauczycielami i 
przekazanie im symboli pro-
gramu, takich jak: „gwiazda”, 
„tygrys”, „skarb” oraz unikal-
ny, atrakcyjny dla młodzieży 
język było zachętą do konty-
nuacji pracy z młodzieżą w 
zakresie podjętych podczas 
programu tematów.  
Na zakończenie programu 
uczestnicy otrzymali zapro-
szenia do najważniejszej w 
swoim życiu podróży, jaką 
mają odbyć, czyli do życia 
pełnego szczęścia, i praw-
dziwej miłości. Choć wy-

mierne efekty spotkań będą 
widoczne w życiu młodzieży 
po latach, to jednak już dziś 
można przypuszczać, że 
zrealizowany program wy-
warł na nich duże wrażenie, 
co widoczne było w zadumie 
i refleksji nad własnym ży-
ciem, prowadzonych kulu-
arowych dyskusjach o war-
tościach, miłości i „skar-
bach” życia zawartych w nas 
samych.

Renata Kula

W piątek 20 grudnia 2013 
roku w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym  odbyło się już tra-
dycyjnie uroczyste spo-
tkanie opłatkowe. 

W nastrój wigilijny uczest-
ników wprowadziło okolicz-
nościowe wspaniałe przed-
stawienie w wykonaniu 
uczniów. Piękna scenogra-
fia, wspaniałe ubiory i gra 
małych aktorów, śpiew kolęd 
chóru szkolnego i występ 
naszej małej orkiestry stwo-
rzył  atmosferę pełną rado-
ści, wzajemnej życzliwości 
i uprzejmości. Po przedsta-
wieniu, które zostało nagro-
dzone rzęsistymi, niekoń-
czącymi się brawami, pani 
Dyrektor Zespołu Szkół Hali-

na Gdańska złożyła wszyst-
kim uczniom, nauczycielom, 
pracownikom i rodzicom naj-
lepsze życzenia świąteczne 

i noworoczne. Dalej konty-
nuował  ksiądz Łukasz Sta-
szewski poświęcając chleb 
- opłatek wytwór ludzkich 
rąk, którym wszyscy się po-
łamali i składali sobie wza-
jemne życzenia. Niezapo-
mniane spotkanie opłatko-

we wyreżyserowane zo-
stało w tym kończącym się 
roku przez panie: Renatę 
Kulę, Agnieszkę Witwer i Ali-
cję Dubiel. Cudowne chwi-
le wspaniałej atmosfery spo-
tkania uwiecznione zostały 
na zdjęciach.

O GWIAZDO 
BETLEJEMSKA...
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Od sierpnia do końca listo-
pada ubiegłego roku Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi 
Wólka Grodziska realizo-
wało projekt „SPORTOWY 
ZAWRÓT GŁOWY”. 

Celem głównym projektu 
była rozbudowa infrastruktu-
ry rekreacyjno-sportowej we 
wsi Wólka Grodziska, a tak-
że promocja zdrowego stylu 
życia. Uczestnikami projek-
tu byli mieszkańcy wsi Wólka 
Grodziska i uczniowie Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej. 
W trakcie projektu młodzież 
i dorośli wspólnie pracowa-
li przy budowie boiska do gry 
w siatkówkę. Po zakończe-
niu prac rozegrano kilka me-
czy między uczniami szko-
ły podstawowej i młodzieży 
gimnazjalnej. Zakupiono ze-
staw składający się z 5 ele-
mentów Rowerowego toru 
przeszkód BRD, na którym 
zorganizowano szkolny kon-
kurs pt. „Mistrz kierownicy”. 
Uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice wzięli udział w rajdzie 
rowerowym do Julina. Wy-
znaczono lokalną 4,5km tra-

sę do nordic walking, którą 
opisano na tablicy informa-
cyjnej, umieszczonej przed 
szkołą. „Z kijkami” zwiedza-
no Ojcowski Park Narodowy 
podczas wspólnej wycieczki 
uczniów i mieszkańców Wól-
ki Grodziskiej. Zakupiono 3 

twistery, jeden zamontowano 
na placu zabaw, dwa wyko-
rzystywano podczas zajęć z 
aerobiku.
Mieszkańcy i dzieci przeko-
nali się, że można wspólnie 
zwiedzać, poznawać okoli-
ce oraz kraj na rowerze lub 
pieszo, a w ten sposób po-

dziwiać i cieszyć się walora-
mi przyrodniczymi. Stworzo-
no nowe miejsca rekreacyj-
no-sportowe w naszej miej-
scowości dla dzieci miesz-
kańców i turystów. Przeka-
zano dzieciom jak ważne jest 
zdobywanie nowych umiejęt-

ności praktycznych dla bez-
piecznego korzystania z ro-
weru. 
Dzięki środkom z programu 
Działaj Lokalnie VIII mogli-
śmy w naszym środowisku 
lokalnym promować sporto-
wy tryb życia, tak potrzebny 
na każdym jego etapie.

Koordynator projektu: 
Paweł Matuszek.

SPORTOWY ZAWRÓT GŁOWY - 
CZAS PODSUMOWAŃ

Projekt współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Fundusz Lokalny  
w Leżajsku. 
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Lokalizacja
Działka nr 1113 o pow. 0.1270 ha położona jest w peryferyjnej części wsi 
Wólka Grodziska (na Zagrodach). 
Opis działki
Działka sąsiaduje z działkami rolnymi i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej. Obecnie ugorowana, poro-
śnięta trawami oraz zakrzaczona. W pełni wyposażona w urządzenia in-
frastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna). 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego w/w działka położona jest na obszarach o korzystnych warun-
kach klimatycznych dla osadnictwa.

Cena wywoławcza - 20 500 zł brutto

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 roku 
(piątek) o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3311/6 o pow. 0.0406 ha poło-
żona w miejscowości Grodzisko Dolne.
Opis działki
Działka jest niezabudowana, położona w odległości ok. 500 m od zbior-
nika wodnego „Czyste”. Działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi. 
Na dzień dzisiejszy brak dojazdu do działki. Dojazd określony w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego nr 1/2008 Gminy Grodzi-
sko jako KDW 8, KDW 9 będzie możliwy po wybudowaniu drogi przez gmi-
nę. Zgodnie z w/w planem nieruchomość położona jest w konturze ozna-
czonym symbolem ML7 - tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze  
letniskowym.

Cena wywoławcza - 5 500 zł brutto

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 roku 
(piątek) o godz 11.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wpłata wadium gotówką 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do 10 lutego 2014 roku 
(poniedziałek) w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30  lub na konto sprzeda-
jącego znajdujące się w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Oddział Grodzi-
sko Dolne nr 41 9187 1024 2003 2000 1270 0027. Inne dodatkowe infor-

macje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym (pokój nr 5) 
w godz. 8 - 15 telefon (17) 2428265, 2436003 wew.152 lub 151. Wójt Gmi-
ny zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Działka oznaczona nr  3311/6 o pow.  0.0406 ha 
w Grodzisku Dolnym

- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3311/8 o pow. 0.57 ha poło-
żona w miejscowości Grodzisko Dolne w odległości ok.500 m od zbiorni-
ka wodnego „Czyste”. 
Opis działki
Działka w kształcie wieloboku. Zadrzewiona (brzoza, sosna, wiąz, topola, 
klon, lipa, jesion, grab, buk, dąb). 
Działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi. Na dzień dzisiejszy brak 
drogi dojazdowej. Dojazd określony w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nr 1/2008 Gminy Grodzisko jako KDW 8, KDW 9 bę-
dzie możliwy po wybudowaniu drogi przez gminę. Zgodnie z w/w planem  
nieruchomość położona jest w konturze  oznaczonym symbolem ML7 - te-
reny zabudowy mieszkaniowej o charakterze letniskowym. 

Cena wywoławcza - 85 000 zł brutto

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 lutego 2014 roku 
(piątek) o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Działka oznaczona nr 3311/8 o pow. 0.57 ha 
w Grodzisku Dolnym

Działka oznaczona nr 1113 o pow. 0.1270 ha 
w Wólce Grodziskiej
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Lokalizacja
Lokal przeznaczony do oddania w najem położony w miejscowości          
Wólka Grodziska
Opis lokalu
Lokal o pow.45 m2 położony w budynku kiosko –przystanku w Wólce Gro-
dziskiej przeznaczony na działalność handlową. 
Lokal wyposażony jest w przyłącz energii elektrycznej. Ogrzewanie we wła-
snym zakresie. 
Nakłady poniesione przy przystosowaniu lokalu do działalności obciążają 
najemcę, w przypadku gdy najemca rozwiąże umowę przed jej wygaśnię-
ciem lub po zakończeniu umowy najmu nie będzie wnosił żadnych rosz-
czeń z tytułu poniesionych nakładów finansowych.
Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat. 

Cena miesięcznego czynszu najmu wynosi 405 zł + podatek Vat

Podania na najem lokalu należy składać w Urzędzie Gminy Grodzisko Dol-
ne (pokój nr 1) do dnia 31 stycznia 2014 roku. W przypadku gdy wpłynie 
więcej niż jedno podanie na w/w lokal zostanie przeprowadzony przetarg 

ustny nieograniczony na wynajem. 
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy udzielane są w Urzędzie 
Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5) w godzinach 8 - 15 lub telefonicznie na 
nr (17) 2428265 lub 2436003 w.151 lub 152.

OFERTY GMINNE - NAJEM LOKALU

Budynek kiosko-przystanku w Wólce Grodziskiej

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, na-
tomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod numerem tele-
fonu: 501 301 982. Więcej informacji na stronie: www.pgkgrodzisko.pl

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 podstawowa), od 
1800 do 1900 - młodzież gimnazjalna, od 1900 do 2100 - mło-
dzież 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 - młodzież szkół 
średnich - piłka ręczna

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

GRODZISKO GÓRNE:
• wtorek od 1500 do 1700 - dzieci (szkoła podstawowa), od 

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

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

LASZCZYNY:
• środa od 1500 do 1630 - dzieci (szkoła podstawowa), od 

1630 do 1800 - młodzież

FERIE W GMINIE GRODZISKO DOLNE 2014 
 

Wykaz zajęć prowadzonych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Chodaczowie 
L.p Data  Rodzaj zajęć Godziny 
1. 20.01.2014. Zajęcia sportowe, gra w warcaby i szachy. Konkurs wiedzy 9.00- 12.00 
2. 21.01.2014r. Zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne 9.00- 12.00 
3. 22.01.2014r. Zajęcia plastyczne i językowe . Konkurs wiedzy 9.00- 12.00 
4. 23.01.2014r. Zajęcia sportowe, plastyczne i komputerowe 9.00- 12.00 
 

Zajęcia zorganizowane w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
Lp. 
 

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć 

1.  Poniedziałek 20 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia plastyczne 
Zajęcia sportowe 

2.  Wtorek 21 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia sportowe 
3.  Środa 22 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Gry i zabawy 

Zajęcia sportowe 
4.  Czwartek 23 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia informatyczne 
5.  Piątek 24 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia plastyczne 

 
Harmonogram zajęć na ferie – Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 

Dzień Zajęcia Godziny 
 
20.01 
poniedziałek 
 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830  - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1500 

21. 01  
wtorek 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Zajęcia z filmem w języku angielskim 900 - 1300 

Zajęcia komputerowe 900 - 1300 

Głośne czytanie bajek 900 - 1300 
Piłka ręczna 1300 - 1500 

22.01 
Środa 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 
Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Kółko j. polskiego 900 - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1700 

Dyskoteka  16.30  - 2100 

23. 01 
czwartek 

Zajęcia sportowe na hali 900 – 1300 

Turniej szachowy pocz. 930 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 
Piłka ręczna   1300 - 1700 

24.01 
piątek 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1500 

Noc filmów pocz. 2000 

31.01 
piątek 

Turniej futsalu dla gimnazjum pocz. 900 

 
Zajęcia podczas ferii dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Laszczynach w dniach 20.01.-24.01.2014r.  

Dzień Zajęcia Godziny 
 
20.01 
poniedziałek 
 

Zabawy na sali zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci 9.00 -10.00 

Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Czarodziejski świat bajek”, słuchanie książki audio 12.00 – 13.00 

21. 01  
wtorek 

Gry sportowe na sali gimnastycznej: ringo, unihokej 9.00 -10.00 

Słuchanie baśni 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Zajęcia komputerowe 12.00 – 13.00 
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FERIE W GMINIE GRODZISKO DOLNE 2014 
 

Wykaz zajęć prowadzonych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Chodaczowie 
L.p Data  Rodzaj zajęć Godziny 
1. 20.01.2014. Zajęcia sportowe, gra w warcaby i szachy. Konkurs wiedzy 9.00- 12.00 
2. 21.01.2014r. Zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne 9.00- 12.00 
3. 22.01.2014r. Zajęcia plastyczne i językowe . Konkurs wiedzy 9.00- 12.00 
4. 23.01.2014r. Zajęcia sportowe, plastyczne i komputerowe 9.00- 12.00 
 

Zajęcia zorganizowane w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
Lp. 
 

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć 

1.  Poniedziałek 20 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia plastyczne 
Zajęcia sportowe 

2.  Wtorek 21 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia sportowe 
3.  Środa 22 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Gry i zabawy 

Zajęcia sportowe 
4.  Czwartek 23 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia informatyczne 
5.  Piątek 24 stycznia godz. 9 00 - 12 00 Zajęcia plastyczne 

 
Harmonogram zajęć na ferie – Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 

Dzień Zajęcia Godziny 
 
20.01 
poniedziałek 
 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830  - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1500 

21. 01  
wtorek 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Zajęcia z filmem w języku angielskim 900 - 1300 

Zajęcia komputerowe 900 - 1300 

Głośne czytanie bajek 900 - 1300 
Piłka ręczna 1300 - 1500 

22.01 
Środa 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 
Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Kółko j. polskiego 900 - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1700 

Dyskoteka  16.30  - 2100 

23. 01 
czwartek 

Zajęcia sportowe na hali 900 – 1300 

Turniej szachowy pocz. 930 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 
Piłka ręczna   1300 - 1700 

24.01 
piątek 

Zajęcia sportowe na hali 900 - 1300 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 830 - 1300 

Zajęcia z robotyki 900 - 1100 

Piłka ręczna   1300 - 1500 

Noc filmów pocz. 2000 

31.01 
piątek 

Turniej futsalu dla gimnazjum pocz. 900 

 
Zajęcia podczas ferii dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Laszczynach w dniach 20.01.-24.01.2014r.  

Dzień Zajęcia Godziny 
 
20.01 
poniedziałek 
 

Zabawy na sali zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci 9.00 -10.00 

Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Czarodziejski świat bajek”, słuchanie książki audio 12.00 – 13.00 

21. 01  
wtorek 

Gry sportowe na sali gimnastycznej: ringo, unihokej 9.00 -10.00 

Słuchanie baśni 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Zajęcia komputerowe 12.00 – 13.00 
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22.01 
Środa 

Gry sportowe na sali gimnastycznej: dwa ognie, piłka ręczna  9.00 -10.00 
Gry i zabawy z językiem angielskim 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Zajęcia komputerowe 12.00 – 13.00 

23. 01 
czwartek 

Zajęcia sportowe na hali 9.00 -10.00 

Turniej szachowy 10.00 -11.00 

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” 11.00 – 12.00 
Piłka ręczna   12.00 – 13.00 

24.01 
piątek 

Gry sportowe na sali gimnastycznej: rzucanka siatkarska, piłka nożna 9.00 -10.00 

Zabawy na sali zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci 10.00 -11.00 

Zajęcia plastyczne 11.00 – 12.00 

Oglądanie filmu dla dzieci na  projektorze 12.00 – 13.00 

 
Harmonogram zajęć na ferie – Szkoła Podstawowa w Opaleniskach. Dyżury nauczycieli na feriach, od 10.00 do 14.00. 

W trakcie ferii zimowych przedszkole czynne w godzinach od 7.30 do 16.30 

Data Zajęcia 

20.01.2014 r. zajęcia plastyczne 

21.01.2014 r. 

22.01.2014 r. origami/papieroplastyka 

23.01.2014 r. 

24.01.2014 r. gry planszowe, zajęcia ruchowe 

27.01.2014 r. sekrety elektroniki, doświadczenia przyrodnicze, mikroskopowanie 

28.01.2014 r. 

29.01.2014 r. gry planszowe, zajęcia ruchowe 

30.01.2014 r. zajęcia komputerowe i ruchowe 

31.01.2014 r. 

 
Plan zajęć na feriach 

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 
 

Poniedziałek (20.01.2013 r.) 
Klasa 5 szkoła podstawowa: 

 Ekologia w robotyce (15:00 – 16:35) 
Klasa 6 szkoła podstawowa: 

 Ekologia w robotyce (13:20 – 14:55) 
Klasa 1A gimnazjum: 

 Młody inżynier robotyki grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (13:20 – 16:35) 
Klasa 1B gimnazjum: 

 Matematyka w robotyce (8:00 – 9:35), Angielski w robotyce grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (9:40 – 
11:15), Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa2 (11:30 – 13:15) 

Klasa 2A gimnazjum: 
 Angielski w robotyce grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (8:00 – 9:35), Matematyka w robotyce (9:40 – 

11:15), Fizyka w robotyce (11:30 – 13:15) 
 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 
 Uczniowie szkoły podstawowej (15:00 – 17:00) 
 Uczniowie Gimnazjum (17:00 – 19:00) 
 Uczniowie szkoły średniej(19:00 – 21:00) 
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Wtorek (21.01.2013 r.) 
Klasa 2B gimnazjum: 

 Fizyka w robotyce (13:20 – 14:55), Młody inżynier robotyki grupa 2 (15:00 – 16:35) 
Klasa 3A gimnazjum: 

 Chemia w robotyce (8:00 – 9:35), Matematyka w robotyce (9:40 – 11:15), Angielski w robotyce grupa 1/Młody 
inżynier robotyki grupa 2 (11:30 – 13:15) 

Klasa 3B gimnazjum: 
 Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa 2 (8:00 – 9:35), Angielski w robotyce grupa 1/Młody 

inżynier robotyki grupa 2 (9:40 – 11:15), Matematyka w robotyce (11:30 – 13:15) 
 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 
 Uczniowie szkoły podstawowej (13:30 – 15:30) 
 Uczniowie Gimnazjum (15:30 – 17:30) 
 Uczniowie szkoły średniej(17:30 – 19:30) 

 
Środa (22.01.2013 r.) 
Klasa 4 szkoła podstawowa: 

 Matematyka w robotyce (12:30 – 14:05), Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa 2 (14:10 – 
15:45) 

Klasa 5 szkoła podstawowa: 
 Matematyka w robotyce(8:50 – 10:25), Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa 2 (10:30 – 

12:15), Angielski w robotyce grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (12:30 – 14:05) 
Klasa 6 szkoła podstawowa: 

 Angielski w robotyce grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (7:15 – 8:45), Młody inżynier robotyki grupa 
1/Angielski w robotyce grupa 2 (8:50 – 10:25), Matematyka w robotyce (10:30 – 12:15) 

Koło robotyki „Eurobot” dla uczniów gimnazjum: 
 warsztaty budowy i programowania autonomicznych robotów mobilnych (16:00 – 19:00) 

 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 

 Uczniowie szkoły podstawowej (13:30 – 15:30) 
 Uczniowie Gimnazjum (15:30 – 17:30) 
 Uczniowie szkoły średniej(17:30 – 19:30) 

 
Czwartek (23.01.2013 r.) 
Klasa 4 szkoła podstawowa: 

 Młody inżynier robotyki grupa 2 (10:30 – 11:15), Angielski w robotyce grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 
(11:30 – 13:15), Młody inżynier robotyki grupa 1 (13:20 – 14:55) 

Klasa 1A gimnazjum: 
 Angielski w robotyce grupa 2 (8:00 – 9:35), Angielski w robotyce grupa 1 (9:40 – 11:15) 

Klasa 1B gimnazjum: 
 Młody inżynier robotyki grupa 1/Młody inżynier robotyki grupa 2 (8:00 – 9:35) 

Koło robotyki „Eurobot” dla uczniów szkoły podstawowej: 
 warsztaty budowy i programowania autonomicznych robotów mobilnych (15:00 – 18:00) 

 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 

 Uczniowie szkoły podstawowej (13:30 – 15:30) 
 Uczniowie Gimnazjum (15:30 – 17:30) 
 Uczniowie szkoły średniej(17:30 – 19:30) 

 
Piątek (24.01.2013 r.) 
Klasa 1A gimnazjum: 

 Matematyka w robotyce (11:30 – 13:15) 
Klasa 2A gimnazjum: 

 Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa 2 (9:40 – 11:15) 
Klasa 2B gimnazjum: 

 Matematyka w robotyce (9:40 – 11:15), Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa2  (11:30 – 
13:15), Angielski w robotyce grupa 1 (13:20 – 15:55) 

Klasa 3A gimnazjum: 
 Młody inżynier robotyki grupa 1/Angielski w robotyce grupa 2 (8:00 – 9:35) 
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Klasa 3B gimnazjum: 
 Chemia w robotyce (8:00 – 9:35) 

 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 

 Uczniowie szkoły podstawowej (13:30 – 15:30) 
 Uczniowie Gimnazjum (15:30 – 17:30) 
 Uczniowie szkoły średniej(17:30 – 19:30) 

 
Poniedziałek (27.01.2013 r.) 

 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 

 Uczniowie szkoły podstawowej (9:00 – 11:00) 
 Uczniowie Gimnazjum (11:00 – 13:00) 
 Uczniowie szkoły średniej(13:00 – 15:00) 

 
Wtorek (28.01.2013 r.) 
 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej: 

 Uczniowie szkoły podstawowej (9:00 – 11:00) 
 Uczniowie Gimnazjum (11:00 – 13:00) 
 Uczniowie szkoły średniej(13:00 – 15:00) 
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