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W polskiej tradycji Święta 
Bożego Narodzenia mają 
szczególne miejsce. Wią-
że się to nie tylko z ob-
chodzeniem samego na-
rodzenia Jezusa w Betle-
jem, ale przede wszyst-
kim ze śpiewaniem o tym 
niezwykłym wydarzeniu w 
przecudnych polskich ko-
lędach, które w większo-
ści są przejawem bogac-
twa ludowej kultury. 

Również w grodziskim 
Ośrodku Kultury, jak co roku 
w dniu 10 stycznia 2016 
roku, odbył się wieczór arty-
styczny pt. „Hej kolęda, ko-
lęda”.
Przed grodziską publiczno-
ścią prezentowały się tego 
wieczoru wszystkie zespo-
ły wokalne działające pod 
patronatem Ośrodka Kultu-
ry, dzieci ze szkoły podsta-
wowej w Grodzisku Dolnym, 
Chór Parafialny z tutejszej 
parafii oraz studentki woka-
listki rodem z Kazachstanu.
Ten niecodzienny kon-
cert zainaugurował Zespół      
Wokalno-Instrumentalny w 
składzie: Wiktoria Czerwon-
ka – gitara, Marcelina Tel-
ka – skrzypce, Agnieszka 
Rydzik – klarnet, Michalina 
Majkut – skrzypce.
Zaraz po nim wystąpił młod-
szy Zespół Wokalny: Mag-
dalena Mach, Natalia Misz-
tal, Paulina Ślanda. Dziew-
czyny zaśpiewały kilka ko-
lęd polsko i angielskojęzycz-
nych, a akompaniował im 
muzyk Wojciech Wołowiec.
Następnie przyszła pora na 
obejrzenie widowiska ja-
sełkowego pt. „Tak, On jest 
królem” w wykonaniu dzie-
ci z klas II i V szkoły pod-
stawowej w Grodzisku Dol-
nym. Pani Alicja Dubiel wraz 
z chórem szkolnym i grupą 
dzieci grających na instru-
mentach wzbogaciła oprawę 

muzyczną tego bożonaro-
dzeniowego przedstawienia. 
Tego dnia nie obyło się też 
bez niespodzianki. Siostry 
Antonina i Aleksandra, Polki 
z Kazachstanu, uraczyły wi-
downię koncertem kolęd w 
rosyjskim wykonaniu. 
W grupie koncertujących 
znalazł się również Zespół 
Wokalny „Wiola” prezentu-
jąc nie tylko kolędy, ale rów-
nież nowe stroje.
Pięknie, estetycznie i wokal-
nie, wypadł występ Chóru 
Parafialnego „Benedictus”, 
który działa od 2009 roku 
przy Parafii Św. Barbary w 
Grodzisku Dolnym.
Swoje pięć minut w tym 
ogólnym kolędowaniu mia-
ły także „Grodziskie Dzie-
ciaki – Boże Śpiewaki”. Tę 
dość sporą grupę dzieci, a 
wśród nich kilkoro instru-
mentalistów z rodzin Sołków 
i Rydzików, prowadzi ksiądz 
Piotr Stefański w ramach za-
jęć dodatkowych. 
Niedzielny koncert kolęd 
dostarczył odbiorcom wie-
lu niezapomnianych wrażeń 
i był okazją do wspólnego 
przeżywania bożonarodze-
niowego nastroju w ten zi-
mowy czas. 

M.B-K

GRODZISKIE 
KOLĘDOWANIE

Działające przy Parafii Chałupki Dębniańskie Stowarzy-
szenie Missio Misericordiae włączyło się w organizowa-
nie pomocy Polakom z Kazachstanu. Udzielamy wspar-
cia rodzeństwu Aleksandrze, Antoninie i Tolkowi, którzy                     
obecnie studiują w Rzeszowie. Są oni potomkami polskich 
zesłańców wysiedlonych i wywiezionych siłą z byłych tere-
nów Rzeczypospolitej do Kazachstanu. 
W szczególności nasza pomoc polega na pokryciu          
kosztów akademika, które w ich przypadku wynoszą 650 
zł. Środki te chcemy zbierać poprzez comiesięczne, drob-
ne wpłaty na specjalne konto Stowarzyszenia w Ban-
ku Spółdzielczym w Leżajsku o. Grodzisko Dolne, numer      
rachunku 67 9187 1024 2003 2000 0143 0002. 
Zachęcamy do włączenia się w tą akcję i zadeklarowania 
comiesięcznego wsparcia, np. 30 zł. Pragniemy udzielać 
pomocy do momentu aż rodzina usamodzielni się i będzie 
samowystarczalna. Niech wsparcie okazane tej konkretnej 
rodzinie będzie naszym osobistym gestem solidarności z 
Rodakami w Kazachstanie.

Zarząd Stowarzyszenia
Missio Misericordiae 

Jasełkowemu przedstawieniu śpiewem i grą na instrumentach akompaniował szkolny chór 
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Jednostka OSP Grodzisko 
Dolne-Miasto była organi-
zatorem dorocznego spo-
tkania opłatkowego dla 
strażaków z Gminy Grodzi-
sko Dolne, które odbyło się 
w sobotę 9 stycznia 2016r. 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym.

Spotkanie rozpoczęło się       
o godz. 14 mszą świętą w in-
tencji strażaków, którą odpra-
wiono w kościele parafialnym 
w Grodzisku Dolnym. W uro-
czystości udział wzięli druho-
wie ochotnicy ze wszystkich 
jednostek OSP z terenu gmi-
ny, a także członkowie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. 
Razem ze strażakami do sto-
łu zasiedli przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Leżajska, emerytowani ko-
mendanci, radny sejmiku wo-
jewódzkiego, radni powiato-
wi, księża, wójtowie oraz za-
przyjaźnieni lokalni przedsię-
biorcy.
Uczestnicy spotkania złożyli 
sobie noworoczne życzenia 
i przełamali się opłatkiem, po 
czym zasiedli do poczęstun-
ku, przygotowanego przez 
żony grodziskich druhów. 
Nie mogło też zabraknąć 
podsumowań mijającego 
roku. Wójt Jacek Chmura po-
dziękował strażakom za go-
towość i udział w akcjach, 
których w minionym roku 
było sporo: Podejmowane 
przez Was działania były róż-
norodne. Niektóre wymagały 
zrozumienia i wielkiego ser-
ca. I mam tu na myśli zarów-
no akcje poszukiwawcze, jak 
i strażaków, którzy od wie-
lu lat regularnie honorowo li-
trami oddają krew, czy też 
zbiórki na rzecz Rzeszow-
skiego Hospicjum dla dzieci. 
Postawa taka buduje gminną 
solidarność. Mogę ze swojej 
strony zapewnić, że będzie-

my straże wspierać i doposa-
żać, tak by bezpieczeństwo 
gminy, było na jak najwyż-
szym poziomie. 
Umacniając więzy środowi-
skowe, w ciepłej i świątecz-
nej atmosferze strażacy od-
dali się rozmowom, które 
uprzyjemniał koncert nieza-
stąpionej przy takich uroczy-
stościach grodziskiej Orkie-
stry Dętej pod batutą Jakuba 
Magonia.

MH

NOWOROCZNE SPOTKANIE W STRAŻACKIM 
GRONIE

Gospodarzem tegorocznego opłatka była OSP Grodzisko Dolne Miasto

Do stołów ze strażakami zasiedli licznie przybyli goście 

Strażacy przełamali się opłatkiem i zaśpiewali wspólnie kilka kolęd
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Pomimo, że do świąt po-
zostało jeszcze parę dni, w 
grodziskim Ośrodku Kul-
tury zapanował nastrój 
zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia. Migają-
ca blaskiem kolorowych 
lampek i bombek choinka, 
urzekająca różnorodno-
ścią form wystawa bożo-
narodzeniowych aniołów, 
kiermasz świątecznych 
ozdób i stroików wprowa-
dziły wszystkich w atmos-
ferę nadchodzących świąt. 
Pod takim właśnie hasłem 
„Idą, idą święta” połączo-
nym z obchodami Jubile-
uszu 50-lecia Kapeli Ludo-
wej „Grodziszczoki” prze-
żywano sobotni wieczór 
19 grudnia 2015 roku.
 
Na uroczystość tę przyby-
ło wielu znamienitych go-
ści – władze gminy, powiatu, 
przedstawiciele wojewódz-
twa i WDK w Rzeszowie, za-
przyjaźnione kapele i zespo-
ły oraz goście specjalni Ka-
pela „Połoniny” z gminy Lu-
towiska w Bieszczadach.
Na program artystyczny 
tego wieczoru złożyły się 

liczne występy koncertowe i 
wokalne oraz widowiska ob-
rzędowe w wykonaniu rodzi-
mych zespołów ludowych.
Występy zainaugurował 
koncert Młodzieżowej Kapeli 
Ludowej z Grodziska Dolne-
go, po czym na scenę wkro-
czyli goście z Lutowisk.
Kapela „Połoniny” łączy w 
swej muzyce tradycje mu-
zyczne trzech kultur: pol-
skiej, słowackiej i ukraiń-
skiej. Śpiewają znane, ryt-
miczne ludowe piosenki, 
które współgrają z harmonij-

ną tonacją tradycyjnych lu-
dowych instrumentów. Swój 
występ kapela zakończy-
ła przepiękną bieszczadz-
ką kolędą i utworem z Rze-
szowszczyzny. Kierownicz-
ka Kapeli na ręce pani dy-
rektor Ośrodka Kultury zło-
żyła dla Kapeli Jubilatki gra-
tulacje i serdeczne życzenia.
Tymczasem na scenie poja-
wili się nasi Jubilaci. 
Kapela Ludowa „Grodzisz-
czoki”, do której dołączył 
również zespół „Grodzisz-
czoki” zawładnęły całą sce-

ną przedstawiając fragment 
„Wesela Grodziskiego”, a 
mianowicie „Zakup miodu 
na wesele”, po czym przy-
pomnieli widzom różne gro-
dziskie tańce i przyśpiewki. 
Kiedy zespół opuścił scenę, 
grodziska Kapela dała popi-
sowy jubileuszowy koncert.
W tym momencie nastąpiło 
złożenie życzeń i podzięko-
wań dla Kapeli przez pana 
Wójta Jacka Chmurę i Prze-
wodniczącego Rady Gmi-
ny Jerzego Gdańskiego. 
Doceniono zarówno wspól-

TEJ SOBOTY ŚWIĘTOWANO 
PODWÓJNIE

Śpiewające życzenia dla Kapeli Jubilatki popłynęły od „Leszczynki”
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ne osiągniecia, jak i indywi-
dualne postaci, które były i 
są związane z Kapelą przez 
cały czas jej działalności.
Dzisiejszą uroczystością 
pragniemy pogratulować   
naszej wspaniałej Kapeli 
„Grodziszczoki”, która kon-
certuje nieprzerwanie od 50 
lat. Jak dziś pamiętam wy-
darzenie z roku 2007, kiedy 
to na Zamku Królewskim w 
Warszawie, Kapela odbiera-
ła nagrodę im. Oskara Kol-
berga. Łza zakręciła się w 
oku nie tylko członkom ka-
peli. Byłem świadkiem, jak 
śp. Edward Markocki w mi-
strzowskim stylu koncer-
tował na swoich cymba-
łach. Jak członkowie Kape-
li udzielali wywiadów i sławi-
li grodziską kulturę i tradycje 
ludowe w kraju. Za ten arty-
styczny dorobek w dniu dzi-
siejszym chciałbym podzię-
kować. I chciałoby się po-
wiedzieć - systemy mijają, 
a kapela ciągle gra. Życz-
my sobie, by było tak dalej. 
- spuentował wójt udając się 
na scenę, by wręczyć gratu-
lacyjne listy. 
Z życzeniami dla Kape-
li w imieniu marszałka wo-
jewództwa podkarpackiego 
wystąpił również pan Sta-
nisław Bartnik, potem zaś 
starosta powiatu leżajskie-
go Marek Śliż, ksiądz pro-
boszcz Jan Kuca, dyrek-
tor Ośrodka Kultury w No-
wej Sarzynie oraz przed-
stawicielka Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie.
Zespołowe życzenia dla Ju-

bilatów popłynęły także od 
„Leszczynki”, która w kaba-
retowej śpiewnej formie roz-
bawiła wszystkich niemal do 
łez. W gronie zaproszonych 
gości znalazła się również 
Kapela Ludowa z Gniewczy-
ny. Jej występ przypadł pu-
bliczności do gustu na tyle, 
że proszono o bisy.

Kapela grodziska ponownie 
uraczyła widownię swoim 
graniem. Tym razem towa-
rzyszyła jej wokalistka Apo-
lonia Kuźniar.
Ostatni występ sceniczny 
należał do „Leszczynki”. Po-
kazała wszystkim starodaw-
ną wiejską wigilię ze wszyst-
kimi przygotowaniami do 

niej, modlitwami i życzenia-
mi przy dzieleniu się opłat-
kiem.
Na zakończenie spotka-
nia podzielono się płatkiem 
i składano sobie życzenia 
świąteczne na kolejny rok.

M.B-K

Bisami swój występ zakończyła Kapela Ludowa z Gniewczyny

Goście specjalni - Kapela „Połoniny” z Bieszczad 

Podziękowania dla pani Apolonii Kuźniar - wieloletniej wokalistki kapeli Tanecznym krokiem na scenę wkroczyły „Grodziszczoki”
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Jak co roku, już tradycyj-
nie, 6 stycznia w świę-
to Trzech Króli, grodziscy 
pszczelarze spotkali się na 
wspólnej kolędzie.

W tym roku swoją obecno-
ścią pszczelarzy zaszczy-
cili: Jacek Chmura - wójt                                                            
gminy Grodzisko Dolne, ks. 
Antoni Pawul – proboszcz se-
nior parafii w Grodzisku Dol-

nym, Tadeusz Dylon – pre-
zes Wojewódzkiego Związ-
ku Pszczelarzy w Rzeszo-
wie i Roman Jasiński – czło-
nek zarządu Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Rze-
szowie.
Wszyscy zgromadzeni, cała 
pszczelarska rodzina podzie-
liła się opłatkiem, składając 
sobie życzenia noworoczne. 
Nie zabrakło również wspól-

nego kolędowania. W miłej 
świątecznej atmosferze, przy 
lampce miodu pszczelarze i 
zaproszeni goście dyskuto-
wali o minionym roku w pa-
siekach, problemach i suk-
cesach związanych z tą pa-
sją. Wszyscy też z optymi-
zmem, ale również z pewny-
mi obawami zastanawiali się 
co przyniesie nowy 2016 rok.

Korzystając z okazji, Zarząd 
Koła Pszczelarskiego pra-
gnie serdecznie podzięko-
wać Wójtowi i całemu samo-
rządowi gminnemu za do-
tychczasową współpracę i 
wsparcie.

Z pszczelarskim 
pozdrowieniem 

Tomasz Wojtyna

SPOTKANIE OPŁATKOWE GRODZISKIEGO 
KOŁA PSZCZELARZY

Przyjęcie budżetu na rok 
2016 było jednym z głów-
nych punktów grudniowej 
XIV sesji Rady Gminy Gro-
dzisko Dolne.

Na ostatnich obradach, rad-
ni podjęli uchwały m.in. w 
sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej na 
lata 2015-2023, oraz o trybie 
udzielania i rozliczania dota-
cji dla szkół, przedszkoli, od-
działów przedszkolnych szkół 
podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolne-
go prowadzonych na terenie      
gminy Grodzisko Dolne, a tak-
że trybie i zakresie kontroli 

prawidłowości pobierania i wy-
korzystywania dotacji.
W trakcie sesji przyjęto też 
specjalnych gości. Z nowo-
roczną kolędą i życzenia-

mi wprost z Ośrodka Kultury 
przybyła do radnych Młodzie-
żowa Kapela Ludowa.
Po oficjalnym zakończeniu 
obrad, przewodniczący rady 

– Jerzy Gdański podzięko-
wał Radzie za dotychczasową 
współpracę i złożył wszystkim 
noworoczne życzenia.

MH

Z KOLĘDĄ 
U RADY 
GMINY

Pszczelarze złożyli sobie noworoczne życzenia i podsumowali                  
miniony rok w pasiekach

Ciepłe i serdeczne słowa do grodziskich pszczelarzy skierowali                            
zaproszeni goście 

Co roku Młodzieżowa Kapela robi objazd po gminie, odwiedzając z kolędą urzędy i instytucje
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Tradycyjnie już od kilkuna-
stu lat w Święto Trzech Króli 
w Kolbuszowej odbywa się 
Przegląd Widowisk Kolędni-
czych. 

W tegorocznym przeglądzie 
uczestniczyło 14 zespołów z 
województwa podkarpackie-
go, małopolskiego i podlaskie-
go. Na scenie zaprezentowali 
się kolędnicy z Perlejewa, Ry-
glic, Siedlisk, Zalesowej, Wólki 
Grodziskiej, Giedlarowej, Ha-
rasiuków, Leżajska, Cmolasu, 
Raniżowa, a także Kolbuszo-
wej Górnej i Domatkowa.
Głównym celem kolbuszow-
skiej imprezy zorganizowanej 
przez MDK w Kolbuszowej, 
WDK w Rzeszowie i Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej jest kultywowanie i doku-
mentacja autentycznych lu-
dowych tradycji kolędniczych 
z różnych regionów kraju, za-
interesowanie społeczeństwa 
ludowym teatrem przedsta-
wianym przez kolędników i 
kształtowanie w młodym po-
koleniu przywiązania do ko-

lędniczych ludowych tradycji. 
W tym roku jury konkursowe 
postanowiło wydzielić z kate-
gorii widowiska kolędnicze od-
rębną formę, która sama w so-
bie podlegała ocenie.
W tej właśnie kategorii Nagro-
dę Główną, czyli Złotego Tu-
ronia wyśpiewał Zespół „Za-
lasowianie” z Ośrodka Kultu-
ry w Zalesowej. Za kolędowa-
nie jury przyznało również 2 
pierwsze, 2 drugie i 2 trzecie 
nagrody oraz 3 wyróżnienia.
Natomiast w kategorii Wido-
wisko Kolędnicze nastąpiło 
większe zróżnicowanie. Tutaj 
w ocenie uwzględniane było 

kilka zasadniczych kryteriów, 
a mianowicie: zgodność for-
my kolędowania, tekstów wi-
dowiska, gwary, muzyki, stro-
jów i rekwizytów z tradycją re-
gionu, z którego pochodzi ze-
spół, autentyczność przy jed-
noczesnym opracowaniu sce-
nicznym oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny.
Naszą instytucję zaprezento-
wał, jak co roku, Zespół Śpie-
waczo-Obrzędowy „Leszczyn-
ka” w widowisku „Wigilia” i 
okazał się w tej kategorii naj-
lepszy, gdyż zasłużył na II na-
grodę (pierwszej nie przyzna-
no). Trzy równorzędne III na-
grody przypadły w udziale:
• Zespołowi „Herody z Per-

lejewa” za „Herody” 

• Zespołowi Śpiewaczemu 
„Olszynka” za „U stryka 
po kolędzie” 

• Zespołowi Kolędniczemu 
przy Gimnazjum w Sie-
dliskach za „Szczodroki z 
Siedlisk”.

Uczestnicy przeglądu mogli 
się też włączyć we wspólne 
kolędowanie, kiedy na scenie 
z ludowymi pieśniami i pasto-
rałkami wystąpiła Kapela Jana 
Cebuli.
Jak co roku imprezie tej patro-
nowały media, m.in.: regional-
na Telewizja Rzeszów TVP3. 
Relacje z konkursu nadawa-
no też na antenie Programu II 
Polskiego Radia i Radia Rze-
szów. 

OK

„LESZCZYNKA” NA 
PODIUM

50 LAT RAZEM? 
ZGŁOŚ JUBILEUSZ W URZĘDZIE 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina, iż 
istnieje możliwość składania wniosków o od-
znaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Odznaczenia te nadawane są przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie wniosków o nadanie odznaczenia 
dla par małżeńskich z terenu gminy Grodzi-
sko Dolne, które przeżyły wspólnie 50 lat i dłu-
żej, odbywa się za pośrednictwem miejscowe-
go Urzędu Stanu Cywilnego. 
Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 4, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 
urzędu, tj. 7.30-15.30.

Dodatkowych informacji w sprawie przyzna-
wania odznaczeń udziela kierownik USC, pod 
numerem 17 242 82 65, wew. 141.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informuje, że od dnia 
1 stycznia 2016 r. zmianie ulega miejsce obsługi kasowej klien-
tów Urzędu Skarbowego w Leżajsku. Wpłaty podatkowe odbywać 
się będą na dotychczasowych zasadach tj. bez prowizji. Płatności 
można     dokonać w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA: UP                                                                                                               
Leżajsk, ul. Mickiewicza 50, 37-300 Leżajsk.

PODZIĘKOWANIE

W związku z prowadzonymi w okresie świątecznym ubiegłego roku                 
działaniami poszukiwawczymi, jakie miały miejsce na terenie gminy                                             
Grodzisko Dolne, składam serdeczne podziękowania wszystkim biorą-
cym udział w akcji poszukiwawczej mieszkańca naszej gminy, tj. Ochotniczym                                                                                                                         
Strażom Pożarnym, Policjantom, Stowarzyszeniu Cywilnych Zespołów                                       
Ratowniczych z Psami STORAT z Rzeszowa i Mieszkańcom gminy, za                                                                                                           
postawę pełną gotowości niesienia pomocy oraz trud i poświęcenie włożone 
w akcję. 

      Wójt Gminy
      Jacek Chmura

W kategorii Widowisko Kolędnicze „Leszczynka” zdobyła II nagrodę 
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Dzień Babci i Dziadka to 
data szczególna w życiu 
naszych Seniorów. Chcąc 
uczcić to święto dzieci                           
i młodzież w Ośrodku                                        
Kultury przygotowały pro-
gram artystyczny dedy-
kowany swoim babciom i 
dziadkom.

Występy rozpoczęła Gru-
pa Teatralna „Improwizacja” 
z Gimnazjum z Grodziska 
Dolnego, która przedstawi-
ła współczesną wersję „Kró-
lowej Śniegu” według kon-
cepcji reżyserskiej pani Mo-
niki Fila.
Dalszą część wieczoru                                                  
wypełniły piosenki i tańce w 
wykonaniu dzieci i młodzie-
ży skupionych w zespołach 
działających pod patronatem 
Ośrodka Kultury. Na scenie 
prezentowały się trzy grupy 
wokalne prowadzone przez 
instruktora pana Wojciecha 
Wołowca i zespoły taneczne: 
„Krasnoludki”, „Bad Angels” i 
„Małe Grodziszczoki” prowa-
dzone przez instruktorkę pa-
nią Dorotę Król.
Na zakończenie popłynę-
ły życzenia i odśpiewane 
przez wszystkich „Sto lat”, a 
wszyscy wykonawcy wręczy-
li swoim Babciom i Dziadkom 
sercowe upominki.

OK

KOCHANA 
BABCIU. 
DROGI 
DZIADKU!

Każda babcia i dziadek pamięta, że jednakowo kochają wnuczęta

Sala Ośrodka Kultury wypełniła się Babciami i Dziadkami

W programie artystycznym prócz gorących życzeń znalazły się tańce, śpiewy i sztuka teatralna

Do życzeń przyłączyła się młodzież



11Gazeta z Grodziska i okolic 1/2016

- AKTUALNOŚCI - 

Od 1 stycznia 2016 r. na te-
renie całego kraju       roz-
począł funkcjonowanie 
system darmowej pomo-
cy prawnej. Jest to rezul-
tat wejścia w życie usta-
wy przygotowanej w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwo-
ści zakładającej stworze-
nie ogólnopolskiego sys-
temu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji 
prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 
5 sierpnia 2015 r. ustawą, 
stworzony został dostęp do 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej świadczonej osobiście 
przez adwokata lub radcę 
prawnego, a w szczególnie 
uzasadnionych przypad-
kach, z ich upoważnienia, 
aplikanta adwokackiego lub 
aplikanta radcowskiego, w 
lokalach udostępnionych 
przez gminy lub powiaty.
Zgodnie z ustawą, darmo-
wa pomoc prawna finanso-
wana jest z budżetu pań-
stwa, a skorzystać z niej 
mogą:
• młodzież do 26. roku 

życia,
• osoby posiadające 

ważną Kartę Dużej Ro-
dziny,

• seniorzy po ukończeniu 
65 lat,

• osoby fizyczne, któ-
rym w okresie roku po-
przedzającego zostało 
przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej,

• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszko-

dowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polegała na:
• poinformowaniu osoby 

uprawnionej o obowią-
zującym stanie praw-

nym, przysługujących 
jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej 
obowiązkach;

• wskazaniu osobie 
uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej proble-
mu prawnego;

• pomocy w sporządze-
niu projektu pisma w 
zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomo-
cy, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczą-
cym się postępowaniu 
przygotowawczym lub 
sądowym i pism w to-
czącym się postępowa-
niu sądowoadministra-
cyjnym;

• sporządzeniu projek-
tu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie 

adwokata, radcy praw-
nego, doradcy podat-
kowego lub rzecznika 
patentowego w postę-
powaniu sądowoadmi-
nistracyjnym.

Nieodpłatna pomoc praw-
na dotyczy informacji z za-
kresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do roz-

poczęcia działalności 
gospodarczej,

• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjne-

go,
• prawa ubezpieczeń 

społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z 

wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych 
z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw 
z zakresu prawa celnego, 

dewizowego, handlowego i 
działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywa-
nia do jej rozpoczęcia.

Na terenie gminy Grodzi-
sko Dolne nieodpłatna 
pomoc prawna świadczo-
na jest w Urzędzie Gminy, 
pokój nr 11, w godzinach 
8-12, w wyznaczonych 
dniach: poniedziałki, śro-
dy i czwartki. 
Porad prawnych udzielają 
radcowie prawni wskaza-
ni przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Rze-
szowie:
• Beata Stopyra –                           

poniedziałek
• Monika Markocka – 

środa
• Ewa Plesnarowicz – 

Durska – czwartek

źródło: ms.gov.pl

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY 
PRAWNEJ W URZĘDZIE
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Rodziny, które przekro-
czyły próg dochodowy nie 
straciły szansy na prawo 
do zasiłku rodzinnego z 
dodatkami. Dotyczy to za-
równo rodzin, które jesz-
cze nie złożyły wniosków o 
ww. świadczenia na okres 
zasiłkowy 2015/2016, jak 
i rodzin, które ze wzglę-
du na przekroczenie kryte-
rium dochodowego, otrzy-
mały decyzję odmawiającą 
im przyznania świadczeń. 

Wystarczy, że po 1 stycznia 
2016 r. wystąpią z wnioskiem 
o wsparcie. Dzięki wprowa-
dzeniu zasady „złotówka za 
złotówkę” ich świadczenia 
będą stopniowo obniżane 
wraz ze wzrostem dochodów 
rodziny.
UWAGA! Prawo do świad-
czeń zostanie przyznane, 
gdy kwota do wypłaty po za-
stosowaniu mechanizmu 
„złotówka za złotówkę” nie 
będzie niższa niż 20,00 zł.
Informujemy, że od dnia 1 
stycznia 2016 r. weszły w ży-
cie przepisy wprowadzające 
nowe świadczenie rodzinne 
– świadczenie rodzicielskie.

Komu przysługuje     
świadczenie rodzicielskie
Świadczenie będzie przysłu-
giwało osobom, którym uro-
dziło się dziecko, a które nie 
otrzymują zasiłku macierzyń-
skiego lub uposażenia ma-
cierzyńskiego.
Uprawnionymi do tego 
świadczenia będą:
• bezrobotni – Uwaga! By 

dostać świadczenie ro-
dzicielskie nie ma obo-
wiązku bycia zarejestro-
wanym w urzędzie pracy,

• niepracujący studenci,
• osoby wykonujące pra-

cę na tzw. umowach 
śmieciowych (np. umo-
wach zlecenie/dzieło),

• osoby prowadzące po-
zarolniczą działalność 

gospodarczą – jeśli nie 
będą pobierały zasiłku 
macierzyńskiego,

• opiekunowie faktyczni 
dziecka (tj. osoby, któ-
re faktycznie opieku-
ją się dzieckiem, jeże-
li wystąpiły do sądu ro-
dzinnego z wnioskiem o 
przysposobienie dziec-
ka) – w  przypadku ob-
jęcia opieką dziecka w 
wieku do ukończenia 7. 
roku życia, a w przypad-
ku dziecka, wobec któ-
rego podjęto decyzję o 
odroczeniu obowiązku 
szkolnego - do ukończe-
nia 10. roku życia,

• rodziny zastępcze, nie 
dotyczy rodzin zastęp-
czych zawodowych – w 
przypadku objęcia opie-
ką dziecka w wieku do 
ukończenia 7. roku ży-
cia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkol-
nego - do ukończenia 
10. roku życia,

• osoby, które przysposo-
biły dziecko – w przypad-
ku objęcia opieką dziec-
ka w wieku do ukończe-
nia 7. roku życia, a w 
przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto de-
cyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do 
ukończenia 10. roku ży-
cia.

UWAGA! Ojciec dziecka 
będzie mógł się ubiegać o 
świadczenie rodzicielskie tyl-
ko w przypadku:
• skrócenia okresu pobie-

rania świadczenia rodzi-
cielskiego na wniosek 
matki dziecka po wyko-

rzystaniu przez nią tego 
świadczenia za okres co 
najmniej 14 tygodni od 
dnia urodzenia dziecka,

• śmierci matki dziecka,
• porzucenia dziecka 

przez matkę.
Wysokość świadczenia       ro-
dzicielskiego - 1 000 zł mie-
sięcznie.
UWAGA! Przysługiwać bę-
dzie tylko jedno świadczenie 
rodzicielskie, bez względu na 
liczbę urodzonych/wychowy-
wanych dzieci.

Brak kryterium dochodo-
wego. Okres   przysługi-
wania
Świadczenie rodzicielskie 
jako świadczenie okresowe 
będzie przysługiwało przez 
okres:
• 52 tygodni w przypad-

ku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym po-
rodzie,

• 65 tygodni - w przypad-
ku urodzenia dwojga 
dzieci przy jednym po-
rodzie,

• 67 tygodni - w przypad-
ku urodzenia trojga dzie-
ci przy jednym porodzie,

• 69 tygodni - w przypad-
ku urodzenia czworga 
dzieci przy jednym po-
rodzie,

• 71 tygodni - w przypad-
ku urodzenia pięciorga 
i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie.

Analogicznie w przypadku 
przysposobienia lub objęcia 
opieką dziecka/dzieci.
UWAGA! Świadczenie to 
będą mogli otrzymywać tak-
że rodzice dzieci urodzonych 
przed 1 stycznia 2016 r., któ-
rzy nie mają prawa do zasił-

ku macierzyńskiego lub upo-
sażenia macierzyńskiego 
– w takim przypadku, świad-
czenie rodzicielskie będzie 
im przysługiwało przez okres 
od 1 stycznia 2016 r. do dnia 
upływu 52 tygodni od dnia 
porodu lub przysposobienia, 
bądź objęcia dziecka opie-
ką (odpowiednio dłużej w 
przypadku wieloraczków lub 
przysposobienia, bądź też 
objęcia opieką więcej niż jed-
nego dziecka).
Świadczenie rodzicielskie  
nie będzie przysługiwało je-
żeli:
• co najmniej jeden z ro-

dziców dziecka otrzy-
muje zasiłek macierzyń-
ski lub uposażenie ma-
cierzyńskie,

• dziecko zostanie 
umieszczone w pieczy 
zastępczej,

• w przypadku nie spra-
wowania lub zaprze-
stania  sprawowania                                               
osobistej opieki nad 
dzieckiem, w tym w 
związku z zatrudnieniem 
lub wykonywaniem innej 
pracy zarobkowej, które 
uniemożliwiają sprawo-
wanie tej opieki,

• na dziecko jest już usta-
lone prawo do świad-
czenia rodzicielskiego, 
dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wy-
chowawczego, świad-
czenia pielęgnacyjne-
go, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasił-
ku dla opiekuna,

• jeżeli za granicą przysłu-
guje świadczenie o po-
dobnym charakterze do 
świadczenia rodziciel-
skiego.

Postępowanie w sprawie 
świadczenia   rodzicielskiego 
Warunkiem uzyskania pra-
wa do świadczenia rodziciel-

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO 
W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO
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skiego dla osób zamieszku-
jących na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne będzie złożenie 
wniosku o przyznanie tego 
świadczenia, a ponadto za-
łączenie :
• z tytułu urodzenia dziec-

ka - skróconego odpisu 
aktu urodzenia dziecka,

• z tytułu objęcia dziecka 
opieką przez opiekuna 
faktycznego - oświad-
czenia o dacie objęcia 
dziecka opieką oraz za-
świadczenia sądu opie-
kuńczego lub ośrodka 
adopcyjnego o prowa-
dzonym postępowaniu 
sądowym w sprawie o 
przysposobienie dziec-
ka ze wskazaniem daty 
wystąpienia o przyspo-
sobienie dziecka i daty 
urodzenia dziecka,

• z tytułu przysposobie-

nia - prawomocnego 
orzeczenie sądu rodzin-
nego stwierdzającego 
przysposobienie dziec-
ka oraz dokumentu po-
twierdzającego wiek 
dziecka,

• z tytułu przyjęcia dziec-
ka na wychowanie w ra-
mach rodziny zastęp-
czej niezawodowej - pra-
womocnego orzeczenie 
sądu opiekuńczego o 
umieszczeniu dziecka w 
rodzinie zastępczej albo 
umowę cywilnoprawną 
zawartą pomiędzy ro-
dziną zastępczą a sta-
rostą oraz dokumentu 
potwierdzającego wiek 
dziecka.

Prawo do świadczenia ro-
dzicielskiego w przypad-
ku dzieci urodzonych od 1 
stycznia 2016 r. ustalane bę-

dzie od miesiąca urodzenia, 
przysposobienia lub przyję-
cia dziecka pod opiekę, je-
żeli wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia rodziciel-
skiego zostanie złożony w 
terminie 3 miesięcy od dnia 
urodzenia, przysposobie-
nia lub przyjęcia dziecka pod       
opiekę.
W przypadku złożenia wnio-
sku w terminie późniejszym 
niż 3 miesiące od daty uro-
dzenia, przysposobienia lub 
objęcia dziecka opieką, jed-
nak nie później niż w okre-
sie przysługiwania świadcze-
nia rodzicielskiego, prawo to 
ustalane będzie począwszy 
od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek.
Prawo do świadczenia ro-
dzicielskiego w przypad-
ku dzieci urodzonych przed 
1 stycznia 2016 r. ustalo-

ne będzie od dnia 1 stycznia 
2016 r. pod warunkiem zło-
żenia wniosku o jego ustale-
nie w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejście w życie ustawy, 
tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.  
W przypadku złożenia wnio-
sku po tym terminie, nie póź-
niej niż w okresach przysługi-
wania świadczenia rodziciel-
skiego, prawo do niniejsze-
go świadczenia ustalone bę-
dzie począwszy od miesiąc, 
w którym wpłynął wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 lipca 
2015r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1217).

GOPS

W gminie Grodzisko Dolne 
na przestrzeni ostatnich 
lat utrzymuje się tenden-
cja spadkowa w budow-
nictwie indywidualnym. 

Nie ma to związku z proce-
durami i formalnościami po-
legającymi na uzyskaniu de-
cyzji o warunkach zabudo-
wy i pozwolenia na budowę. 
Nawet brak planów miejsco-
wych (jak uważają niektó-
rzy) nie jest przyczyną, któ-
ra wpływa na spadek inwe-
stycji w budownictwie, a ra-
czej sytuacja materialna po-
tencjalnych inwestorów.
Inwestycje w budownictwie 
indywidualnym obejmują 
głównie inwestycje kubatu-

rowe polegające na budowie 
nowych budynków miesz-
kalnych, zmianie przezna-
czenia budynków gospodar-
czych na budynki mieszkal-
ne, jak również budowie no-
wych budynków gospodar-
czych i garażowych. 
Inwestycją celu publiczne-
go jest inwestycja o zna-
czeniu lokalnym (gminnym) 
i ponadlokalnym (powiato-
wym, wojewódzkim i krajo-
wym), stanowiąca realizację 
celów określonych w usta-
wie o gospodarce nierucho-
mościami (np. drogi publicz-
ne, linie kolejowe, ciągi dre-
nażowe, sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, energetyczne 
gazowe itp.). Nie ma tu zna-

czenia, czy inwestycja reali-
zowana będzie przez pod-
miot prywatny czy publiczny. 
Obojętne jest również źródło 
jej finansowania.
Poniższa tabela przedstawia 
ilość wydanych decyzji w la-
tach 2013-2015. Jak wyni-
ka z niżej n/w tabeli, nic nie 
wskazuje na znaczny wzrost 
inwestycji budowlanych w 
budownictwie indywidual-
nym w nadchodzących la-
tach. 
Biorąc pod uwagę ilość re-
alizowanych inwestycji w la-
tach 90-tych ubiegłego wie-
ku, kiedy to rocznie wyda-
wanych było na wszystkie 
inwestycje ok. 150 decyzji, 
spadek jest znaczący i wi-
doczny „gołym okiem”.

ACz

TRENDY BUDOWLANE 
W GMINIE

  

Lp. Rok Decyzje o warunkach zabudowy (budynki 
mieszkalne, gospodarcze, garażowe) 

Decyzje celu publicznego 
(gminne i inne) 

1 2013 32 15 
2 2014 35 11 
3 2015 29 12 

 

DOPŁATY DO 
PALIWA

Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne informuje o terminie 
składania wniosków doty-
czących zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowe-
go wykorzystanego rolni-
czo w ramach limitu zwro-
tu podatku określonego 
na 2016r.
W terminie od 1-go do 
29-go lutego 2016r.         
należy złożyć odpowied-
ni wniosek w pokoju nr 
1 Urzędu Gminy Grodzi-
sko Dolne wraz z faktura-
mi VAT lub kopiami faktur 
VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 sierp-
nia 2015r. do 31 stycznia 
2016r.

Dokumenty wymagane 
do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego
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Zniesienie obowiązku 
szkolnego dla 6-latków i 
przedszkolnego dla 5-lat-
ków przewiduje znoweli-
zowana ustawa o syste-
mie oświaty, którą pod-
pisał prezydent Andrzej 
Duda.

Zgodnie z nowelizacją autor-
stwa posłów PiS dzieci będą 
obowiązkowo rozpoczynać 
naukę w wieku siedmiu lat, 
po rocznym obowiązkowym 
przygotowaniu przedszkol-
nym dla sześciolatków.
W miejsce obowiązku przed-
szkolnego dla pięciolatków 
wprowadzone zostaje prawo 
dzieci pięcioletnich do wy-
chowania przedszkolnego. 
Utrzymane zostaje też pra-
wo do wychowania przed-
szkolnego dla dzieci cztero-
letnich.
Prawo do wychowania 
przedszkolnego oznacza, że 
samorząd musi je zapewnić 
dziecku, jeśli o to wystąpią 
rodzice. W ustawie pozo-
stawiony został zapis, zgod-

nie z którym dzieci trzylet-
nie prawo do wychowania 
przedszkolnego otrzymają 
od 1 września 2017r.
Nowelizacja przewiduje, że 
od nowego roku szkolne-
go dzieci sześcioletnie będą 
mogły pójść do I klasy pod 
warunkiem odbycia rocz-
nego przygotowania przed-
szkolnego. Jeśli nie będą go 
miały, konieczna będzie po-
zytywna opinia poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej.
Nowelizacja ma też umożli-
wić rodzicom dzieci sześcio-
letnich, którzy w tym roku 
szkolnym posłali je do I kla-
sy, ponowne zapisanie ich 
do I klasy w przyszłym roku. 
Rodzice będą mieli czas na 
złożenie takiego wniosku do 
31 marca.
Dziecko, którego rodzice tak 
zdecydują, nie będzie pod-
legało klasyfikacji rocznej, a 
tym samym promocji do kla-
sy II. Do końca roku szkol-
nego będzie mogło konty-
nuować naukę w klasie I 
lub korzystać z wychowania 

przedszkolnego w przed-
szkolu, czy oddziale przed-
szkolnym.
MEN szacuje, że we wrze-
śniu 2016r., oprócz dzie-
ci siedmioletnich - którym w 
tym roku jako sześciolatkom 
odroczono obowiązek szkol-
ny (jest ich 91 tys., czyli 21 
proc. rocznika) - do I klasy 
trafi ok. 10-15 proc. sześcio-
latków, których rodzice będą 
chcieli skorzystać z tego, 
że klasy będą mniej liczne 
oraz 10-15 proc. dzieci, bę-
dących obecnie w klasach I, 
które na wniosek rodziców 
będą zapisane ponownie do 
klas I.
Analogiczne prawo do po-
wtórzenia roku na wniosek 
rodziców otrzymają też dzie-
ci urodzone w pierwszej po-
łowie 2008r., obecnie uczą-
ce się w II klasie. Dzieci te są 
pierwszą grupą, która rozpo-
częła obowiązkowo naukę w 
szkole w wieku sześciu lat.
Nowelizacja przesuwa o 
trzy lata - do 2019r. - wej-
ście w życie przepisów na-

kazujących samorządom 
przekształcanie oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
w przedszkola i w ten spo-
sób utworzenia zespołów 
szkolno-przedszkolnych.
Zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami, samorządy na 
takie przekształcenie mia-
ły mieć czas do 1 września 
2016r. Według resortu edu-
kacji samorządy sygnalizu-
ją, że nie są w stanie tego 
zrobić w tym czasie m.in. ze 
względu na inne wymagania 
stawiane szkołom i przed-
szkolom - w efekcie zapo-
wiadają likwidację oddzia-
łów przedszkolnych.
W związku ze zwiększe-
niem liczby dzieci w eduka-
cji przedszkolnej poprzez 
pozostawienie w niej sze-
ściolatków, zwiększona ma 
być w 2016 r. kwota dotacji z 
budżetu dla samorządów na 
jednego przedszkolaka - z 
1305 zł na 1370 zł.
Nowelizacja wchodzi w       
życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Źródło: Codzienny serwis 
Informacyjny PAP

ZNOWELIZOWANO USTAWĘ 
OŚWIATOWĄ

Gdy Ty lub ktoś z Twoich 
bliskich nadużywa alko-
holu lub innych środków 
psychoaktywnych, stosu-
je przemoc - jest takie miej-
sce, gdzie możesz uzyskać 
pomoc. W Urzędzie Gmi-
ny działa Punkt Informacyj-
no-Konsultacyjny, w któ-
rym możesz zwrócić się po 
wsparcie.

Punkt Informacyjno - Kon-
sultacyjny prowadzi działal-
ność skierowaną szczególnie 
do osób będących w kryzysie                                                                    
z powodu przeżywania po-
ważnych trudności (m.in. po 
stracie bliskiej osoby), nad-

używających alkoholu i narko-
tyków, członków rodzin osób 
uzależnionych, doświadczają-
cych przemocy, czy stosują-
cych przemoc.

Wszyscy ci, którzy znajdą się 
w trudnej sytuacji życiowej i 
oczekują pomocy, mogą sko-
rzystać z bezpłatnych porad i 
konsultacji specjalistów z za-
kresu psychologii i terapii uza-
leżnień. 
Punkt Informacyjno - Konsul-
tacyjny nie prowadzi terapii. 
W sprawie konsultacji można 

kontaktować się z Pełnomoc-
nikiem Wójta ds. Profilakty-
ki Uzależnień osobiście w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Gro-
dzisku Dolnym pokój nr 7 lub 
telefonicznie pod numerem 17 
2436003 w godzinach pracy 
Urzędu, tj. poniedziałek – pią-
tek w godz. 8.00 – 15.00.

SB

SKORZYSTAJ Z POMOCY 
SPECJALISTÓW

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień
 i przemocy w rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18
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Każdego roku gminne 
słupki statystyczne spa-
dają sukcesywnie w dół. 
Mieszkańców ubywa z po-
wodu migracji i przesie-
dleń, mniej się nas rodzi, a 
więcej umiera. Tendencję 
spadkową zmienił jednak 
miniony 2015 rok, w którym 
to powiało optymizmem. 
Przyjrzyjmy się zatem sta-
tystykom i sprawdźmy, jak 
na koniec 2015 roku wyglą-
da gmina w liczbach.

Meldunki na plusie
Obecnie zameldowanych 
w tutejszym Urzędzie Gmi-
ny jest 8246 mieszkańców, 
w tym 4157 grodziszczanek 
i 4089 grodziszczan. To o 3 
mieszkańców więcej, niż w 
roku 2014. Z kolei w grudniu 
2013r. gminę zamieszkiwało 
8280 mieszkańców.
Najliczniejszymi miejsco-
wościami w gminie są: Gro-
dzisko Dolne z liczbą 2336 
mieszkańców i Grodzisko 

Górne, które zamieszkuje 
2227 osób. Dalsze miejsca 
zajmują kolejno: Grodzisko 
Nowe – 808, Wólka Grodzi-
ska – 770, Zmysłówka – 602, 
Chodaczów – 555, Laszczy-
ny – 407, Opaleniska – 274 i 
Podlesie – 267.

Rok maluchów
Cieszy dodatni przyrost na-
turalny. W minionym 2015 
roku na świat przyszło 90-cio-
ro dzieci. To o 26 maluchów 
więcej, jak w roku 2014. Po 
raz pierwszy więcej urodziło 
się chłopców 47, zaś dziew-
czynek 43. Pięcioro z nich 
przyszło na świat za granicą. 
Najwięcej nowo narodzonych 
dzieci przybyło w Grodzisku 
Dolnym (27) i Grodzisku Gór-
nym (22). Po 11-stu nowych 
mieszkańców mają w Wólce 
Grodziskiej i Chodaczowie, 
zaś 8 w Grodzisku Nowym, 
5 w Laszczynach, 3 w Zmy-
słówce, 2 w Opaleniskach i 
1-go w Podlesiu.

Nie zmienia się moda wybie-
rania imion. Najpopularniej-
szymi imionami wybierany-
mi przez rodziców dla dzieci 
są: wśród dziewczynek - Ju-
lia i Maja, a wśród chłopców - 
Karol, Dawid, Filip, Wojciech, 
Szymon, Jakub i Michał. Nie-
którzy z rodziców zdecydo-
wali się na nieco mniej popu-
larne imiona jak: Celestyna, 
Oskar, czy Tymoteusz.
Mamy też mieszkańców, 
którzy przekroczyli magicz-
ną liczbę 100 lat. Najstar-
sza mieszkanka gminy – pani 
Maria Rydzik z Laszczyn ma 
101 lat i mieszka w Grodzisku 
Nowym.

Zgony na stałym poziomie
Przeglądając statystyki do-
tyczące zgonów zauważyć 
można tendencje wzrosto-
we w poszczególnych latach. 
Jedynie ubiegły 2015 rok był 
„łaskawy”. Z terenu gminy 
zmarło 76 osób. Rok wcze-
śniej odnotowano 87 zgo-
nów, w 2013 – 84, a w 2012 
– 69.
Więcej zmarło mężczyzn – 
43, natomiast kobiet – 33. 

Najwięcej zgonów odnotowa-
no w Grodzisku Górnym – aż 
28, następnie w Grodzisku 
Dolnym – 15, w Chodaczo-
wie - 8, w Grodzisku Nowym 
- 7, w Wólce Grodziskiej - 5, 
po 4 w Opaleniskach i Pod-
lesiu i 1 w Zmysłówce. Naj-
młodszy zmarły miał 22 lata, 
najstarszy 102.

Spada liczba małżeństw
W 2015r. związek małżeń-
ski zawarło 64 osoby z tere-
nu gminy. To o 22 mniej wy-
powiedzianych sakramen-
talnych „tak” w stosunku do 
roku 2014.
W tutejszym Urzędzie Stanu 
Cywilnego sporządzono 35 
aktów małżeństwa, w tym: 27 
– to śluby wyznaniowe (kon-
kordatowe), 2 – śluby cywil-
ne, 6 – aktów transkrybowa-
nych z zagranicy. Zarejestro-
wano 11 rozwodów.
Ponadto w 2015r. umiejsco-
wiono 24 zagraniczne akty 
urodzenia, w tym z: USA – 
10, Wielka Brytania – 7, Fran-
cja – 3, Kanada – 2, Chile – 
1, Szwecja – 1.

AB

ROK 2015 W UJĘCIU 
STATYSTYCZNYM

- AKTUALNOSCI - 

WNIOSKI STYPENDIALNE 
DO LUTEGO

W ramach gminnego programu stypendialnego, do            
20 lutego br. do Wójta Gminy Grodzisko Dolne można 
składać wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 

Stypendia przyznawane są na okres półroczny i wypłacane 
jednorazowo, a ich wysokość uzależniona jest od uzyska-
nych osiągnięć oraz środków budżetowych przeznaczonych 
na ten cel w danym roku. Program przewiduje stypendia w 
wysokości od 100 do 1000 zł.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy oraz 
uczniowie szkół średnich, którzy są zameldowani w gminie. 
Prawo do ubiegania się o stypendium daje wysoka średnia 
ocen: co najmniej 5,0 (szkoła podstawowa lub gimnazjum) 
i co najmniej 4,8 (szkoła średnia) lub miejsce na podium w 
konkursie szczebla wojewódzkiego, np. w olimpiadzie przed-
miotowej, konkursie sportowym czy też konkursie artystycz-
nym. Niezbędnym warunkiem do uzyskania stypendium jest 
co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
Wniosek może być złożony przez rodzica, organizację po-
zarządową, trenera czy też dyrektora szkoły. Aktualny wzór 
wniosku oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje 
się na stronie www.grodziskodolne.pl w zakładce stypendia. 

OGŁOSZENIE
Właściciele nieruchomości, którzy 
planują w 2016 roku zmianę po-
krycia dachowego wykonanego z 
eternitu lub osoby posiadające od-
pady zawierające azbest, prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy Gro-
dzisko Dolne  do końca lutego bie-
żącego roku, pok. nr 5 lub o kon-
takt telefoniczny 17 2436003 wew. 
153.
Gmina Grodzisko Dolne po raz          
kolejny planuje złożyć wniosek do 
WFOŚiGW w Rzeszowie o dofi-
nansowanie zadania polegające-
go na usuwaniu azbestu z terenu 
gminy w 2016 roku. 

W ramach wniosku, specjalistyczna firma bezpłatnie wyko-
na usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, a 
następnie pokrycie to zostanie odpowiednio zabezpieczone             
i przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego      
pokrycia dachowego i jego założenia na budynku.
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Czy wiesz, że...

•	 60	 gospodarstw	 rolnych	 zgłosiło	 w	 roku	 2015	 stra-
ty	w	uprawach	 rolnych.	Przyczyną	 ich	wystąpienia	była											
susza.	 Ustalenia	 wysokości	 strat	 dokonywała	 poprzez	
weryfikację	 na	miejscu	 komisja,	 powołana	 przez	Woje-
wodę	Podkarpackiego.	Komisja	sporządzała	odpowiedni	
protokół,	który	po	podpisaniu	przez	rolnika	przekazywany	
był	do	ARiMR.	Tam	z	kolei	powierzchnie	zgłoszone	przez	
rolnika	porównywane	były	ze	złożonymi	wnioskami	o	do-
płaty	obszarowe.	W	przypadkach,	w	których	powierzch-
nie	upraw	zgłoszone	przez	rolnika	do	protokołu	i	zadekla-
rowane	we	wnioskach	o	dopłaty	się	zgadzały	oraz	gdy	z	
wyliczenia	wychodziło,	że	rolnicy	w	stosunku	do	średniej	
rocznej	produkcji	w	gospodarstwie	osiągnęli	ponad	30%	
poziomu	strat,	Agencja	poszkodowanemu	naliczała	kwo-
tę	 pomocy.	Na	 terenie	 gminy	Grodzisko	Dolne	 komisja	
dokonała	szacunku	strat	na	powierzchni	300	ha.

•	 769	 wniosków	 o	 zwrot	 producentom	 rolnym	 podatku																	
akcyzowego	zawartego	w	cenie	oleju	napędowego	wyko-
rzystywanego	do	produkcji	rolnej	za	rok	2015	wpłynęło	do	
Urzędu	Gminy.	Zadeklarowana	we	wnioskach	powierzch-
nia	użytków	rolnych	wyniosła	2	622,41	ha,	a	kwota	doko-
nanego	zwrotu	podatku	akcyzowego	to	190	946,	07	zł.

•	 2325	 gospodarstw	 i	 podmiotów	 prowadzących																																	
działalność	 gospodarczą	 było	 w	 roku	 ubiegłym	 zareje-
strowanych	w	systemie	ewidencji	zagospodarowania	od-
padami	komunalnymi.	

•	 W	 wyniku	 przeprowadzonych	 w	 2015	 roku	 zbiórek															
odpadów	wielkogabarytowych	z	terenu	gminy	Grodzisko	
Dolne	 zebrano	 łącznie	 59	 ton	 540	 kg	 odpadów,	w	 tym																																																																																									
w	I	kwartale	-29	ton	740	kg	w	drugim	kwartale	–	29	ton	
800	kg.	

•	 Według	wykazu	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Dzia-
łalności	Gospodarczej	na	koniec	2015	na	terenie	gminy	
zarejestrowanych	 było	 245	 podmiotów	 gospodarczych	
prowadzących	 działalność.	 Przeważały	 usługi	 z	 zakre-
su	 budownictwa,	 handlu,	 transportu	 towarów	 i	 osób,													
naprawy	pojazdów	oraz	 tzw.	działalności	profesjonalnej	
(geodezji,	informatyki,	ubezpieczeń,	projektowania).

•	 Zgodnie	 ze	 stanem	Systemu	 Informacji	 Oświatowej	 na	
dzień	 30.09.2015r.	 na	 rok	 szkolny	 2015/2016	 na	 tere-
nie	 gminy	 do	 szkół	 podstawowych,	 gimnazjów,	 przed-
szkoli	 i	 oddziałów	przedszkolnych	uczęszcza	984	dzie-
ci,	w	tym:	do	Zespołu	Szkół	w	Grodzisku	Dolnym	-	386,																																																																																																						
Zespołu	Szkół	w	Grodzisku	Górnym	-	305,	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Chodaczowie	 -	 49,	Szkoły	Podstawowej	w	
Laszczynach	-	50,	Szkoły	Podstawowej	w	Opaleniskach	
-	67,	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	w	Wólce	Grodzi-
skiej	-	72,	Ochronki	św.	Józefa	w	Grodzisku	Dolnym	-	55.	

•	 Minął	 rok	działalności	GBP	w	Grodzisku	Dolnym	w	no-
wym	 lokalu.	 Dobry	 rok	 gdyż	 wzrosła	 liczba	 zarejestro-
wanych	 czytelników,	 wypożyczeń	 i	 odwiedzin.	 Zapew-
ne	duży	wpływ	miała	ciekawa	oferta	 innowacyjnego	 lo-
kalu	biblioteki,	 jak	 i	 imprezy	 czytelnicze,	 czy	 zakup	no-
wych	książek.	W	2015r.	zakupiono:	2127	książek,	w	tym	
ze	środków	finansowych	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-
twa	Narodowego	-	216			woluminów.	Z	programu	„Orange	
dla	Bibliotek”	zakupiono	41	audiobooków.	W	swoich	zbio-
rach	biblioteka	posiada	kolekcję	książek	z	dużą	czcionką	
w	ilości	70	woluminów	i	157	audiobooków.	

W 2015r. na stanowisku ds. 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej prowadzone były 
sprawy dotyczące:
• wydawania decyzji ze-

zwalających na usunięcie 
drzew i krzewów na pod-
stawie ustawy o ochronie 
przyrody (158 decyzji ze-
zwalających)

• postępowań o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach reali-
zacji planowanego przed-
sięwzięcia (7 postępo-
wań o wydanie decyzji)

• usuwania odpadów za-
wierających azbest z tere-
nu gminy poprzez ich de-
montaż i odbiór (usunię-
to 68,53 tony odpadu z      
35 gospodarstw na te-
renie gminy, wysokość 
dofinansowania dla 
mieszkańców wyniosła 
23 tys. zł) 

• postępowań nakazują-
cych przyłączenie nieru-
chomości do sieci kana-
lizacji sanitarnej (12 pro-
wadzonych postępo-
wań)

• prowadzenia rejestru 
działalności regulowa-
nej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych                       
(7 podmiotów wpisa-
nych do rejestru)

• aktualizacji ewidencji 
przyłączonych do kanali-
zacji sanitarnej (60% ska-
nalizowania gminy)

• prowadzenia bazy azbe-
stowej (833 tony odpa-
dów do unieszkodliwie-

nia na terenie gminy)
• sporządzania wykazu za-

wierającego informacje 
o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz wy-
sokości należnych opłat 
(za wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza i 
oczyszczonych ścieków 
do wód)

• sporządzania sprawozda-
nia z realizacji zadań z za-
kresu gospodarki odpa-
dami komunalnymi (osią-
gnięty poziom ograni-
czenia masy odpadów 
ulegających biodegra-
dacji 46%)

• realizacji Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych      
(sporządzanie sprawoz-
dania oraz aktualizowa-
nie danych ujętych w Kra-
jowym Programie) 

• wprowadzania do publicz-
nego wykazu danych o 
dokumentach zawierają-
cych informacje o środo-
wisku i jego ochronie (bie-
żąca aktualizacja progra-
mu EKOPORTAL)

• sprawozdań z działań za-
wartych w programach 
ochrony powietrza dla 
stref województwa pod-
karpackiego

• sporządzania informacji o 
prowadzonych ocenach 
oddziaływania przedsię-
wzięcia  na środowisko 
oraz strategicznych oce-
nach oddziaływania na 
środowisko

BD

ZADANIA GMINY W 
ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Paula Hawkins „Dziewczy-
na z pociągu”, Świat Książ-
ki 2015

Rachel każdego ranka dojeż-
dża do pracy tym samym po-

ciągiem. Wie, że pociąg za-
wsze zatrzymuje się przed 
tym samym semaforem, do-
kładnie naprzeciwko szeregu 
domów.
Zaczyna się jej nawet wy-
dawać, że zna ludzi, którzy 
mieszkają w jednym z nich. 
Uważa, że prowadzą dosko-
nałe życie. Gdyby tylko mogła 
być tak szczęśliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrząsają-
cego. Widzi tylko przez chwi-
lę, bo pociąg rusza, ale to wy-
starcza. Wszystko się zmie-
nia. Rachel ma teraz okazję 
stać się częścią życia ludzi, 
których widywała jedynie z 
daleka. Teraz się przekonają, 
że jest kimś więcej niż tylko 
dziewczyną z pociągu.

Paullina Simons „Dzie-
ci wolności”, Świat Książ-
ki 2015

Powieść o losach rodziców 
Aleksandra, poprzedzająca 
uwielbianą przez polskie czy-
telniczki trylogię „Jeździec 
miedziany”. U progu XX wie-
ku Gina przybywa z Sycy-
lii do Bostonu w poszukiwa-
niu nowego, lepszego ży-

cia. Poznaje Harry’ego Bar-
ringtona, który szuka dla sie-
bie miejsca w starym świecie 
Nowej Anglii. Ona jest bied-
ną, prostą imigrantką, on po-
chodzi z jednej z najlepszych 
rodzin w mieście, jednak łą-
czy ich wzajemna fascynacja. 
Mija czas. Po trudnych chwi-
lach rozłąki oraz wielu prze-
ciwnościach losu Gina i Har-
ry pragną być razem. Wiedzą 
jednak, że ich związek odci-
śnie piętno na losach dwóch 
rodzin i pozostawi po sobie 
zgliszcza. Zakochani stają w 
obliczu najbardziej okrutnego 
wyboru – między tym, czego 
nie mogą mieć i tym, bez cze-
go nie mogą żyć. Dalsze losy 
Giny i Harry’ego opisuje po-
wieść „Bellagrand”, która już 
wkrótce ukaże się nakładem 
Świata Książki.

Laila Shukri „Byłam służą-
cą w arabskich pałacach”,  
Prószyński i S-ka 2015

Wstrząsająca historia biednej 
Hinduski, która służyła moż-
nym tego świata. Opowieść o 
Bibi Shaik, jednej z milionów 
służących w bogatych kra-

jach Zatoki Perskiej, żyjącej w 
systemie współczesnego nie-
wolnictwa. Laila Shukri wy-
słuchała jej historii, aby móc 
opowiedzieć ją światu.
Dziesięcioletnia Bibi zosta-
je wysłana przez swoją mat-
kę do pracy do Kuwejtu. Musi 
nauczyć się służyć tak, żeby 
pracodawcy byli z niej zado-
woleni. Z czasem odkrywa, 
że jest od nich całkowicie za-
leżna. Oni decydują o jej pra-
wie do wolności, prawie do je-
dzenia, prawie do życia.
Jak wygląda życie służących 
w arabskich domach i pała-
cach? Jaka jest cena, którą 
można płacić za namiastkę 
normalnego życia? Odległy 
świat, odrębna mentalność i 
obyczaje. To wszystko szoku-
je Europejczyków.

Sheila McCraith „I po krzy-
ku! Jak rozmawiać z dziec-
kiem bez podnoszenia      
głosu”, Foksal 2015

Wyjątkowy poradnik dla rodzi-
ców – zwłaszcza dla tych, któ-
rym zdarza tracić się cierpli-
wość, czyli… dla wszystkich. 
Prawa do książki (wydanej w 

UK pod koniec 2014 roku) zo-
stały sprzedane do kilku kra-
jów. Autorka książki: She-
ila McCraith, matka czwor-
ga chłopców, dzieli się po-
mysłowymi radami i niezwy-
kle praktycznymi wskazówka-
mi oraz przedstawia 30-dnio-
wy program radzenia sobie 
ze złością. W uczciwy, życzli-
wy i dowcipny sposób opowia-
da o swoich emocjach i posta-
nowieniach, a także przytacza 
wiele motywujących historii z 
życia wziętych.
Książka powstała na podsta-
wie popularnego bloga, które-
go prowadzenie miało pomóc 
autorce dotrzymać postano-
wienie, że nie będzie krzyczeć 
na synów przez 365 dni. Blog 
zwyciężył w konkursie na blog 
roku 2013 magazynu Parents.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 
zaprasza w godzinach:
• Poniedziałek – Piątek: 9.00 - 18.00
• Sobota (w roku szkolnym): 9.00 - 13.00

Filia w Zmysłówce (budynek Szkoły):
• Poniedziałek: 12.00 - 19.00
• Środa: 12.00 - 19.00
• Czwartek: 12.00 - 18.00

Filia w Grodzisku Nowym:
• Środa: 15.00  - 17.00 (do odwołania)
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9 grudnia grupa szósto-
klasistów z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym udała się 
na Festiwal Nauki na Poli-
technikę Rzeszowską.

Wykład inauguracyjny po-
prowadził bardzo dobrze 
znany dzieciom z progra-
mów telewizyjnych dzien-
nikarz i popularyzator na-
uki Radosław Brzózka. 
Poprzez ciekawe ekspe-
rymenty wyjaśnił słucha-
czom, dlaczego mleko jest 
białe. Pokazał też, jak moż-
na zrobić lustro. Dał odpo-
wiedź na nurtujące pytanie: 
„Dlaczego samolot lata?”. 
W ciekawy sposób przed-
stawił prawo Bernoulliego. 
Młodzi uczestnicy dowie-
dzieli się, jak łatwo można 
jednym dmuchnięciem na-
pełnić ogromny worek fo-
liowy powietrzem.
Kolejnym punktem progra-

mu były „Zabawy z fizyką”. 
Uczestnicy festiwalu podzi-
wiali wystrzał rakiety, ruch 
wspinającego się w górę 
stożka, który ku zdziwieniu 
wszystkim jakby zaprze-
czał prawom fizyki. Obser-
wowali również wiele inte-

resujących doświadczeń z 
ciekłym azotem oraz próż-
nią.
Kolejnym prelegentem wy-
kładu „Chemia wokół nas” 
był prof. Wiktor Bukow-
ski. Wraz ze studentkami 
z „Koła Chemika” pokazał 

dzieciom i młodzieży barw-
ne doświadczenia che-
miczne.
Dla uczniów klas szóstych 
udział w festiwalu był nie-
zapomnianym wydarze-
niem, ponieważ mogli po-
znać, że nauka może być 
dobrą zabawą i fascynują-
cą przygodą.

B.K.

SZÓSTOKLASIŚCI NA FESTIWALU 
NAUKI

Dnia 21 grudnia 2015r. 
w holu Społecznej Szko-
ły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej zebrała się 
cała społeczność szkol-
na wraz z zaproszonymi 
gośćmi. Spotkanie opłat-
kowe było jednocześnie 
spotkaniem podsumowu-
jącym działania w projek-
cie „ABC wychowania” w 
ramach programu Działaj 
Lokalnie IX. 

Wszyscy zgromadzili się wo-
kół stołu wigilijnego nakryte-
go i udekorowanego  przez 
uczniów stroikami wykona-
nymi na warsztatach nakry-
wania stołu. Dzieci przed-
stawiły Jasełka pt.: „Cicha 
Noc, Święta Noc”. Goszczą-
cy u nas Zespół  Śpiewaczo-
Obrzędowy Leszczynka za-

prezentował Obrzęd „Wokół 
Wigilijnego Stołu” oraz prze-
kazał opłatek z miodem, któ-
rym podzielili się ze zgroma-
dzonymi na sali. Po życze-
niach z okazji zbliżających 
się świąt, rozdano nagrody 
uczestnikom konkursu pla-
stycznego pt. „Dobre manie-
ry nie tylko od święta” oraz  
grupom uczniów biorących 
udział w Quizie klasowym 
pt.: „ABC savoir vivru”.

B.S.

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
Z JASEŁKAMI W TLE

 

 
Projekt współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku. 
 

Leszczynka zaprezentowała obrzęd „Wokół Wigilijnego Stołu”

Pokazy uświadomiły młodzieży, że nauka wcale nie musi być nudna
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W powietrzu unosi się za-
pach pierników, cynamo-
nu i pomarańczy, na cho-
ince rozbłysły już świateł-
ka, a życzliwość i serdecz-
ne życzenia płyną z gorą-
cych serc. W takiej sce-
nerii świętowano IV Mię-
dzyszkolny Konkurs Ko-
lęd Niemieckojęzycznych, 
który odbył się 17 grudnia 
2015 r. w Zespole Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym.

W konkursie wzięły udział 
gimnazjalistki z Zespołu 
Szkół im. Adama Mickiewi-
cza w Żołyni, Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym oraz Zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym.
Jury w składzie: pani Mar-
ta Hryniewska, pani Jadwi-
ga Chmura oraz pani Małgo-
rzata Bieńkowska oceniało 
prawidłową wymowę w języ-
ku niemieckim, muzykalność 
oraz ogólne wrażenie arty-
styczne. Uczennice przygo-
towały się bardzo sumien-
nie do konkursu. Przyzna-
ne zostały 3 miejsca oraz 3 
wyróżnienia. Na premiowa-
nych miejscach znalazły się:                                               
Wiktoria Tysz z Grodziska 
Górnego - I miejsce, Adrian-
na Pieczonka z Żołyni - II 

miejsce, Izabela Czerwon-
ka z Grodziska Dolnego - III 
miejsce. 
Wyróżnienia otrzymały: duet 
Martyna Chamik oraz Aldo-
na Chamik, Karolina Bzdek 
oraz Natalia Misztal.
Sponsorem nagród dla 
wszystkich uczestników 
konkursu był Goethe-Insti-
tut w Krakowie, który rok-
rocznie wspiera organiza-
cję naszych konkursów nie-
mieckojęzycznych. Serdecz-
nie gratulujemy wygranym i 
mamy nadzieję, że konkurs 
będzie się cieszył nadal tak 
dużym zainteresowaniem.

M.Bieńkowska

„IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD 
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”

- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

„Czasem ludzkie istnienie 
wydaje się za krótkie dla 
miłości. Z kolei, kiedy in-
dziej bywa odwrotnie: Mi-
łość wydaje się za krótka 
dla życia albo raczej za płyt-
ka. Każdy z nas ma do dys-
pozycji swoje istnienie i ja-
kąś miłość”.

Ten cytat jest przesłaniem 
pochodzącym z dramatu 

Karola Wojtyły „Przed skle-
pem jubilera”. Spektakl moż-
na było obejrzeć 4 grudnia 
2015r. w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym.  Wystę-
powała grupa teatralna „Im-
prowizacja” z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym, w skład któ-
rej wchodzą uczniowie kl. II 
gimnazjum. 
Piątkowy wieczór nie był 

przypadkowy, ponieważ w 
tym dniu do kościoła w Gro-
dzisku Dolnym uroczyście 
wprowadzono relikwie Świę-
tego Jana Pawła II. Zapre-
zentowany spektakl jest na 
podstawie jednego z naj-
ważniejszych utworów Pa-
pieża. Skierowany jest on 
głównie do młodzieży i osób 
dorosłych, ale przybyły też 
dzieci, z czego się cieszymy.  

Swoją obecnością zaszczy-
ciło nas wielu gości. Na wi-
downi zasiedli księża: ksiądz 
proboszcz Jan Kuca, ks. An-
toni Pawul i ks. Piotr Ste-
fański oraz przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Gdański
Na scenie sklep obuwniczy 
i sklep jubilera, a obok duża 
rama obrazu. Już wchodząc 
na widownię, miało się wra-
żenie, że to nie będzie sztu-
ka łatwa w odbiorze. Słowo 
i gest – takimi środkami wy-
razu operowali młodzi akto-
rzy. „Przed sklepem jubile-

MŁODZI AKTORZY O MIŁOŚCI 
SŁOWAMI KAROLA WOJTYŁY

Ocenie jury podlegała zarówno wymowa w języku niemieckim, jak          
i ogólne wrażenie artystyczne

Konkurs kolęd zdominowały gimnazjalistki
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ra” głęboka medytacja o mi-
łości i małżeństwie. Widzi-
my różne odsłony miłości. 
Najczęściej jest to jej dra-
matyczne oblicze. Tekst po-
dzielony jest na trzy części. 
Pierwsza część mówi o wdo-
wie samotnie wychowującej 
syna. Jej mąż zginął wiele 
lat temu na wojnie, ale nadal 
żyje on w jej sercu. Druga 
część opowiada historię zu-
pełnie innej pary.  Mieszkają 
razem, wspólnie wychowują 
dzieci, ale nie łączy ich mi-
łość. Pozostało tylko rozcza-
rowanie miłością i tęskno-
ta za uczuciem. Najistotniej-
szy jest jednak finał. Przed 
tytułowym sklepem jubilera, 
który był świadkiem rozkwi-
tu miłości, ale i rozczarowań 
z nią związanych, pojawiają 
się młodzi ludzie - syn wdo-
wy i córka z domu, w któ-
rym brak miłości. Pragną ra-
zem spędzić życie, ale cią-
żą na nich losy rodziców. 
Na szczęście miłość chło-
paka potrafi rozwiać obawy 
dziewczyny. Ostatnie sceny 
wywierają na widzach najsil-
niejsze wrażenie. 
„Przed sklepem jubilera” to 
spektakl, który widzów zmu-

sza do refleksji.  Nie można 
sobie pozwolić na wyłącze-
nie się ani na chwilę. Każde 
słowo jest ważne. U aktorów 
łatwo może obnażyć bra-
ki warsztatowe. Gimnazjali-
stom należy się szczególna 
aprobata, ponieważ to były 
ich pierwsze kroki na scenie. 
Słowa pochwały wypowie-
dziane przez księdza pro-
boszcza Jana Kucę i prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Jerzego Gdańskiego są dla 
nich bardzo ważne.  Jestem 
dumna z moich uczniów, po-
nieważ poradzili sobie zna-
komicie z trudnym tekstem 
Karola Wojtyły.  

Monika Fila

5 grudnia 2015r. w Zespo-
le Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku                 
Górnym odbył się mię-
dzyszkolny Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siatkowej.                                                         
Celem turnieju było roz-
wijanie zainteresowań i 
umiejętności gry w piłkę 
siatkową.

Rozgrywki cieszyły się du-
żym zainteresowaniem 
wśród młodych siatkarzy. W 
rywalizacji wzięło udział 21 
dwuosobowych drużyn, 14 
drużyn dziewcząt i 7 drużyn 
chłopców. Rywalizacja mię-
dzy zawodnikami była pa-
sjonująca i zacięta. Trwa-

ła 6 godzin. W przerwie tur-
nieju odbyła się loteria fanto-
wa, w której można było wy-
losować nagrody m. in. ple-
cak, rakietkę do tenisa stoło-
wego, etui na laptop.
Na pierwszym miejscu w ka-
tegorii dziewcząt uplasowa-
ły się: Aneta Rachwał i Alek-
sandra Sołek uczennice kla-
sy III A. W kategorii chłop-
ców na podium stanęli: Pa-
tryk Sigda i Adrian Czech z 
klasy IIIB. 
Wszyscy zawodnicy zosta-
li nagrodzeni upominkami 
ufundowanymi przez spon-
sorów, którym gorąco dzię-
kujemy. A byli nimi:
• Nadleśnictwo Leżajsk

• GS Grodzisko Dolne
• Urząd Gminy Grodzisko 

Dolne
• Starostwo Powiatowe
• p. Piotr Hutkowski

• p. Alina Burda
• ks. Bogusław Folusiewicz
• p. Piotr Możdżeń
• p. Aldona Bocek-Telka
Organizatorkami turnieju 
były panie Maria Bosak i Ma-
ria Danak.

Marlena Sigda

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ

Siatkarskie turnieje zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem 
wśród młodzieży

Postacią znaczącą w sztuce jest jubiler – postać realna, a zarazem 
symboliczna

Bohaterami sztuki są trzy powiązane ze sobą pary, których losy różnie się toczą
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Okazuje się, że znowu kierow-
nik Mach się zaprzepaścił i to z 
kartami uczestnictwa, na pod-
stawie których można otrzy-
mać obiad. Masz ci los! Poza 
Machem już pewnie z siedmiu 
brakuje, ale grunt, że się za 
kołnierz nie leje. Z zadowole-
niem też, co kto może i czym 
może, zasila się. Znajdują się 
prócz tego nowi ofiarodawcy 
od napiwków, aby im tylko 
grać. Z tym jednak w tej chwili 
gorzej. Kilku już, czy z głodu, 
czy z napiwków, dobrze sła-
bych. W dodatku restaurator 
tłumaczy, że już późna pora. 
Tym lepiej, bo już najwyższy 
czas, by dociągnąć jakimś cu-
dem do pociągu w Płaszowie. 
Pomaga więc, jeden drugiemu 
zbierać manatki, co jednak 
przychodzi z trudnością. Za-
przepaściła się gdzieś mar-
szówka z altu, której właściciel 
już „dobry” chce robić rewizję. 
Następny nasz skarbik urzą-
dził sobie spanie i ani rusz. Do-
piero klarnecista Franek, wpa-
da na myśl- śpiącego pod ryn-
nę. Radykalnie skutkuje i w 
drogę, ale którędy. Dobrze, że 
jest przewodnik inż. Klin Felek. 
Za nim też z ulicy na ulicę, lecz 
przy tym o mało nie doszło do 
nieszczęścia. Oto werblista, 
jak zwykle na ostatku w dodat-
ku dziś zasłabnięty, nie wzru-
sza się na głos kolegi: „Stachu 
biegiem!”, ale z lekceważe-
niem odpala: „co, auto nie za-
czeka?”. I zaczekało, ale pra-
wie nad nim dzięki tylko przy-
tomności kierowcy. Stachu 
ocalał i teraz ożywszy, zbiera 
nóżkami, jakby się dopiero na 
świat narodził. Dochodzą 
wszyscy do postoju aut. Tu 
trzeba najpierw urobić kierow-
cę, co jakoś jednemu się uda-
je, więc ładować się. Pomaga-
ją w tym silniejsi słabszym i na-
reszcie do Płaszowa. Jest 
jeszcze godzinę czasu do od-
jazdu, jednak przy bramce na 
peron zespołu nie wpuszczają, 
żądając kart uczestnictwa. 

Znowu te nieszczęsne karty, 
które kierownik Mach zakon-
serwował w portfelu, lecz gdzie 
go szukać? Poradzono ogłosić 
przez megafony, a poza tym 
odszukać go. Korneciści Maj-
kut i Serafin, rozbiegają się. 
Jeden do mikrofonu, drugi 
przez okno na stację w poszu-
kiwanie. Niedługo megafony 
grzmią: „Uwaga, uwaga. Kie-
rownik orkiestry z Grodziska, 
niech się zgłosi z kartami 
uczestnictwa przy bramce”. 
Kierownik orkiestry z Grodzi-
ska, tymczasem w zaświa-
tach. Zapewne śnią mu się raj-
skie kapele i jego wywołują do 
bramy niebieskiej, a on oto-
czony niebieskimi aniołami 
idzie z klarnetem „bemow-
skim” w niebieskie podwoje. 
Takim go znalazł Serafin w tu-
reckim przysiadzie, pogrążo-
nego w błogim śnie z klarne-
tem sterczącym jak karabin  
pośród, ale nie anielskich du-
chów, lecz różnego rodzaju 
płci nadobnej na stacji. Wyry-
wa go z krainy snów i z trudem 
odbiera karty. Lecz nasza wia-
ra już bez kart, w międzycza-
sie z „dziadkiem” na czele 
przeforsowała parkan. Okręż-
ną drogą dostała się na peron i 
do 14-stki. Tu czeka już reszta 
pogubionych, więc zespół 
znów w komplecie. Ode-
tchnąwszy z ulgą każdy szuka 
miejsca, a znalazłszy je, daje 
ulgę zmęczonym, czy sponie-
wieranym członkom. Koło je-
denastej w nocy pociąg rusza. 
Raz już nawet nie wsłuchując 
się w rytmiczne stukanie kół, 
prawie każdy twardo zasypia. 
Tylko nasz „dziadek” Heleniak 
chociaż przez sen czuwa. 
Może myślą jest na chrzcinach 
swego wnuka, które to dla do-
żynek musiał zostawić. Dowo-
dem jego czuwania jest to, że 
czy to przez pomyłkę, czy też 
specjalnie, robi pobudkę po 
wojskowemu obywatelowi 
Przewodniczącemu Powiato-
wej Rady w Łańcucie Marszał-

kowi. Wspólna pobudka nastę-
puje dopiero w Przeworsku w 
celu przesiadki na trasę do 
Grodziska. Jest wreszcie i sta-
cja Grodzisko. Wysiadać. Stąd 
znowu z deszczem, każdy już 
na swoje pasy i ścieżki, aby jak 
najprędzej dorwać się do cie-
płego siedzenia i łóżka… Opis 
powyższych dożynek, niech 
da tą myśl, naukę na przy-
szłość, zawsze i w każdym wy-
padku. Zwłaszcza na występie 
zespół utrzymał bezwzględnie 
karność organizacyjną, by 
czasem przypadkiem nie 
skompromitować się. Pierw-
szym spotkaniem po tych do-
żynkach ma być próba. Na nią 
przychodzą też nasi kandydaci 
na mężów. Serafin już z narze-
czoną i alcista Majkut Stani-
sław, z zaproszeniem dla ze-
społu na swoje wesela. Jak za-
częli uzgadniać terminy swo-
ich ślubów, aż uzgodnili dzień 
po dniu. Trudno, trzeba oby-
dwóm usłużyć. To już jakby tra-
dycyjna powinność zespołu. 
We wtorek na wesele Serafina 
zbierają się wszyscy na czas z 
wyjątkiem najważniejszego na 
dziś kornecisty Kubata. Nie-
którzy już przygadują, że pan 
młody jako kornecista i jego 
teść, również kornecista zmu-
szeni będą sami sobie przy-
grywać. Najgorzej ma na tym 
wyjść „młody”, bo już się znaj-
dują amatorzy do asystowania 
„młodej” w całej paradzie i za-
stępowania „młodego” w uro-
czystości weselnej z zastrze-
żeniem samego ślubu w ko-
ściele. Żarty żartami, ale tu się 
czas późni, więc goniec pędzi 
po Kubata i przyprowadza go, 
chociaż ten nie zdążył się na-
wet ogolić. Po przyjściu na 
miejsce, jeszcze lepiej, bo oj-
ciec „młodej”, nasz Franek 
Majkut, też decyduje się po-
móc w graniu ile możliwości 
tak za pogody, ponieważ w 
ostatnie dni leje bez przerwy. 
Spełnia zespół obowiązek ko-
leżeński i okazując tym ścisły 
węzeł w stosunku zespołu do 
członka i członka do zespołu. 
Muzyka wypada dobrze. Jedy-
nie kierownik Mach pomstuje 

nad swym „bemowskim”, któ-
remu klapy nie domagają po 
dożynkach. Widocznie za dłu-
go mokły na deszczu. Po po-
wrocie z kościoła, nikt niczym 
się nie martwi. Jest dach nad 
głową, jedzenia i picia w brud. 
Pograwszy przy śniadaniu, 
przenoszą się muzykanci nasi 
po sąsiedzku do Macha, skąd 
nawiązuje się stały kontakt we-
sela z zespołem i odwrotnie. 
Pod ostatek jeszcze raz parę 
utworów weselnych gospoda-
rzom i gościom, a potem już 
każdy z muzykantów bawi się 
po swojemu na zakończenie 
przypominając sobie punktual-
ność na dzień jutrzejszy. Dzień 
ten jednak od samego rana 
zapowiada się nie wesoło pod 
względem pogody. Pomimo 
jednak deszczu, zbiera się kto 
tylko może na czas. Kornety 
wszystkie, więc teść z zięciem 
z wczorajszego wesela też. 
Wypogadza się chwilowo, 
więc choć po błocie, lecz z mu-
zyką prowadzi orkiestra wese-
le do kościoła. Tu dołącza te-
norzysta Pelc, który jak mówi, 
wymeldował się u żony do nie-
dzieli, co mu zabrakło trochę 
czasu i z tego powodu się 
spóźnił. Po kościele, by deszcz 
nie zaskoczył, wraca się szyb-
kim tempem. Tu przyjmuje uro-
czystą mową ojciec „młodej”, 
„młodą parę” i gości kończąc 
wesołym zaproszeniem do je-
dzenia i zabawy, do czego 
wszyscy się stosują, również i 
nasz zespół. Więc się zasiada, 
zajada, zapija i gra ile się da. 
Naturalnie, „ile się da” odnosi 
się tylko do grania, bo co do 
reszty, to już zależy co, jak i 
komu do gustu. Podczas tego 
występu gościny weselnej,  
deszcz leje niemiłosiernie. Ze-
spół nasz ustępuje miejsca no-
wym gościom.  Przenosi się do 
sąsiada, a za nim wędruje 
piwo, różne wódeczności itp. 
delikatności. A że przy weselu 
nie powinno się wiele myśleć o 
troskach, więc też i wesoło za 
muzyką ciągną różni, więc też 
i program urozmaicony. Teno-
rzystę Pelca ubiera się za dy-
rygenta chóru i śpiew na prze-

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ

- Z KART HISTORII - 
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mian z muzyką. Tak też ze 
zdrowym humorem, spędza 
się uroczystość weselną do 
końca. Jest ciemna noc, 
deszcz, błoto z tych więc i po-
dobnych względów instrumen-
ty zostają na kwaterze, a każ-
dy ze swoim prywatnym, o ile 
takowy ma przy sobie, wraca 
do chaty. Po weselach wcho-
dzimy w okres wyborów Fron-
tu Narodowego, w którym or-
kiestra jako muzyka, ma swoje 
zadania. Zadaniem orkiestry 
jest dać kilka koncertów w 
okresie przedwyborczym w 
okolicy. Pierwszy ma być w 
Laszczynach. Obowiązek trze-
ba spełnić tym bardziej, że jak 
orkiestra orkiestrą, koncertu 
tam nie było. Nadszedł termin. 
W miejsce Laszczyn zmienio-
no Chodaczów, lecz i tu kon-
cert nie doszedł do skutku. Ze-
spół wstawił się w porę, ale nie 
wstawiło się w ogóle auto po-
wrotne, dlatego też muzykanci 
zaczynają się rozchodzić. Za-
nim jednak wszyscy się roze-
szli, przychodzą do sali orkie-
stry goście, między innymi Kie-
rownik Gminnej Spółdzielni i 
Sekretarz Partii Burda, dobrze 
zamroczony alkoholem. Nie-
długo, zaczyna się dyskusja i 
ostra wymiana słów wśród 
przybyłych. Nasi ich uspokaja-
ją, tymczasem wymieniony 
Burda, wszczyna prawdziwą 
burdę. Chwyta ławkę i dalej nią 
na czynele Przeszła, lecz te-
norzysta Jasic wyprasza go-
ści. Opornych kieruje do drzwi 
oznajmiając, że nie jest to miej-
sce na awantury. Wyglądało, 
że to już koniec, jak to się mówi 
„grandy”. Na raz wspomniany 
Burda wymacał sobie na gło-
wie krew. Widocznie nabił so-
bie guza w chwili, gdy zato-
czywszy się po pijanemu ude-
rzył się o maszynę do piwa, 
której rurkę utrącił. Robi wielki 
krzyk. Zeznaje też w fikcyjnym 
protokole na Urzędzie Bezpie-
czeństwa, że został napadnię-
ty i pobity przede wszystkim 
przez Jasica (który szczerze 
powiedziawszy, jak żyję w coś 
podobnego się nie bawił). Na 
razie jednak obywatelowi Bur-

dzie wiara. Na drugi dzień nasi 
muzykanci, Jasic i Przeszło 
zostają aresztowani i odwie-
zieni do Łańcuta. Tak to odbył 
się wyjazd na granie przed wy-
borcze. Jak błyskawica rozno-
si się wiadomość o aresztowa-
niu. W zespole rozgoryczenie. 
W niedzielę zbiera się część 
zespołu, zwłaszcza starszych, 
bo jakby zły wiatr zawiał, 
dwóch aresztowanych. Oby-
dwa młodzi basiści  wyjechali 
do pracy, jak również tenorzy-
sta Wróbel i alcista Piela. A na 
dodatek w listopadzie dwóch 
ma odejść do wojska, tak więc 
jednej trzeciej zespołu nie ma. 
Niedziela ta też poświęcona 
została na pogadanie, na te-
mat ostatnich wypadków. W 
następną niedzielę, 26 paź-
dziernika wybory do Frontu 
Narodowego. W przeddzień, 
każdy z zespołu zostaje po-
wiadomiony urzędowo za po-
mocą listy o graniu, przy 
urnach wyborczych. Rano na-
stępuje zbiórka tych, którzy 
jeszcze są przy zespole. Dołą-
cza jeszcze Wróbel i Piela, któ-
rzy obowiązkowo przyjechali 
na głosowanie. Furmanki też 
czekają gotowe. Zajmuje każ-
dy swoje miejsce i pod kierow-
nictwem wojewódzkiego kie-
rownika wyborów ob. Śnieżka, 
dojeżdżamy pod szkołę w Gro-
dzisku Górnym. Tu kilka utwo-
rów, hymn i z powrotem w dro-
dze powrotnej w Górnym jesz-
cze, krótki przystanek, by mu-
zyką przypomnieć o wyborach 
i zachęcić niechętnych, a po-
tem w Grodzisko Dolne. Tu gra 
zespół w sali szkolnej, stąd po-
wrót w Górne. Na polu jesien-
na szaruga. Jadą wszyscy po-
cieszeni, że wieczorem będzie 
można porozmawiać z delega-
tami powiatu i województwa na 
temat ostatnich wydarzeń w 
zespole. Po odegraniu swego 
programu w Górnym, wraca 
każdy już dobrze przemoknię-
ty do domu. T. S. L. Tu jeszcze 
krótka pogadanka. Dyrygent 
Gajewski przedstawia zarzuty 
pod adresem zespołu, stawia-
ne na zebraniu przez obywate-
la Śnieżka. Mianowicie, że 

dnia 23.X. jakaś dzika libacja 
odbywała się w sali orkiestry 
pod kierownictwem dyrygenta. 
Szczęście, że Gajewski obec-
ny na tym zebraniu i słyszał 
niesłuszne zarzuty. Zaprzecza 
więc stanowczo, gdyż o ni-
czym podobnym ani nawet nie 
słyszał. Dobrze, że zebrani 
znają ambicję i nienaruszony 
niczym honor dyrygenta Ga-
jewskiego, więc zarzut spełzł 
w oczach. Sprawa się wyja-
śnia. Otóż dzień 23.X. nie 
miał nic wspólnego z zespo-
łem. Gość zupełnie spoza ze-
społu (goniec Gminnej Rady) 
udaje dyrygenta zespołu (jak 
się tłumaczy) z żartów reszta 
obecnego tam towarzystwa 
za muzykantów i to wszyscy 
w dodatku nietrzeźwi, więc 
„dzika biba” gotowa. 
Wina w tym kierownika Ma-
cha, że często otwiera lub zo-
stawia klucze ludziom spo-
za zespołu, czy też pozwo-
lono wchodzić zwłaszcza do 
sali orkiestry osobom tam nie-
potrzebnym, przez co później 
opinia zespołu, zespół, czy też 
osobiście członkowie cierpią. 
Różne takie bolączki i sprosto-
wania postanowiono przed-
stawić obywatelowi Śnieżko-
wi idąc na godzinę 22-gą w 
kilku ze starszyzny zespołu w 
delegacji. Niewiele jednak de-
legacja ta załatwiła. Po pierw-
sze, że wymieniony obywatel 
nie jest organem zwierzchnim 
jako zespołu. A po drugie, że 
zdaje się jest fałszywie przez 
kogoś  uprzedzony czy nasta-
wiony w stosunku do naszej 
orkiestry. Jednym słowem de-
legacja nie przyniosła przewi-
dzianego rezultatu. 
Nadszedł listopad. W tym 
okresie jak zwykle zespół za-
czyna rozkładać plany pracy 
zimowej, ale obecnie nic się 
nie klei. W zespole rozczaro-
wanie i rozgoryczenie, z po-
wodu ostatnich jakoby szy-
kan. Zdaje się, że to pierwszy 
taki wypadek w życiu orkie-
stry wystąpił. W takim wypad-
ku trudno myśleć o pracy, czy 
o zadowoleniu w pracy. Na 
dodatek wszystkiego dwóch 

członków cierpi niesłusznie w 
więzieniu, a przecież to jedna 
rodzina...jakże nie współczuć 
im. Nadszedł czas doroczne-
go święta i jego się nie orga-
nizuje, ale czeka dopóki nasi 
nie będą zwolnieni. W czasie 
takiego nastroju żegna się z 
zespołem odchodząc do woj-
ska Kulpa Stanisław. Stan taki 
i nastrój trwa, aż do Świąt Bo-
żego Narodzenia, na które ku 
uciesze zespołu zostają zwol-
nieni na amnestię Jasic i Prze-
szło. Przyjeżdżają również ci, 
którzy wyjechali na pracę. 
Spotykają się wszyscy na za-
powiedzianej próbie. Po opo-
wiedzeniu wzajemnych prze-
żyć i przygód, trzeba przy-
gotować instrumenty, które 
ostatnio miały jakoby urlop i 
dobrze się pozasychały. Trze-
ba było kilka razy przegrywać 
gamy, by przyprowadzić je do 
pierwotnego stanu. Rok 1952 
kończył się odegraniem ko-
lęd i wzajemnymi serdeczny-
mi życzeniami. 
Rok ubiegły w zespole prze-
szedł pod znakiem różnych 
przeżyć. Były chwile budują-
ce, pełne zapału, entuzjazmu, 
ale nie brakło też chwil cięż-
kich, przykrych, wypełnionych 
goryczą. Aby więc te ostat-
nie wypełnić i pokierować tak 
życiem zespołowym, by się 
w nie nie wkradały. Aby też 
opracować dalszy plan pracy 
postanowiono zwołać „Walne 
Zebranie”. Lecz nie zawsze 
czy to zebranie, czy próbę 
uda się w terminie przeprowa-
dzić. Powodem tego jest, że 
zasadniczo orkiestra nie ma 
nawet najmniejszego kąta, 
który by był jedynie i wyłącz-
nie do jej dyspozycji.
W domu T.S.L., albo inaczej 
„Domu Kultury” mieści się 
wszystko: najważniejsze ze-
brania, akademie, bufety, za-
bawy nawet i w tej jednej sal-
ce u góry, gdzie mieści się 
sprzęt orkiestry - kto i kiedy 
chce urzęduje. Także zespół 
z pracą czy zebraniem, za-
leżny jest od najróżniejszych 
okoliczności.  

ciąg dalszy nastąpi
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POMÓŻ NAM POMAGAĆ 
PRZEKAZUJĄC 

1% 
PODATKU ORGANIZACJI, KTÓREJ UFASZ OD LAT 

 

zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. (Dz.U.Nr 96, pozycja 873) możesz przeznaczyć 1%  
swojego podatku dochodowego na naszą działalność . 

 

Jeśli chcesz nas wesprzeć dokonaj wpłaty na adres:  
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym  

Bank Pekao S.A. I oddział Leżajsk  
74   1240   2630   1111   0000   3648   1516 

NR KRS 0000031018 
KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

INTELEKTUALNIE NA WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH.  
 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE.  

Szanowni Państwo
Bardzo prosimy o pomoc naszemu synowi,       
poprzez przekazanie 1% swojego podatku za 
2015 rok. 
Paweł urodził się w 7. miesiącu ciąży. Przebył wiele          
chorób wiążących się z wcześniactwem min. wylew krwi 
do mózgu, wielokrotnie powtarzające się zaburzenia od-
dychania. Niestety, skutkiem tych zaburzeń  jest mózgo-
we porażenie dziecięce.
W imieniu własnym oraz naszego 9-letniego Pawła bardzo 
prosimy o okazanie zrozumienia i pomoc. Dzięki Państwa 
wsparciu Paweł będzie mógł uczestniczyć w turnusach                                                                                                          
rehabilitacyjnych, po których zawsze wraca z nowymi 
umiejętnościami. Zmniejszenie rehabilitacji powoduje, że 
umiejętności, które już posiada, zanikają. Paweł, mimo 
swojej choroby jest bardzo ciekawy świata, chętnie się 
uczy, ćwiczy, czego efektem są widoczne postępy. Dzięki 
rehabilitacji nie ma trwałych przykurczów mięśni, ale nie 
potrafi samodzielnie chodzić bo nadal ma nieprawidło-
we napięcie mięśni  i problemy z utrzymaniem równowa-
gi.  W celu lepszego ogólnego rozwoju psychoruchowego                                                                                                         
i zmniejszenia spastyczności, wymaga systematycznej 
rehabilitacji ze specjalistami.
Jesteśmy onieśmieleni aby prosić Państwa o pomoc, ale rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna. Jako        
rodzice chcemy dać naszemu dziecku szansę na lepsze życie, jednak sami nie jesteśmy w stanie sprostać 
kosztom wszystkich potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją. 

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU                                           
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu „INFORMA-
CJE UZUPEŁNIAJĄCE”, Cel szczegółowy 1% (6109, Burda Paweł).
Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w leczeniu i rehabilitacji Pawła, poprzez przekazanie 1% swojego    
podatku z góry dziękujemy.

Agnieszka i Andrzej Burda, Podlesie
andrzejburda@o2.pl
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