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Rozmowy przy suto             
zastawionych stołach, 
dobra zabawa i potań-
cówka. W sobotę 4 lute-
go 2012r. sześćdziesię-
cio-, siedemdziesięcio- i 
osiemdziesięciolatkowie 
z Chodaczowa obchodzili 
swoje święto. Specjalnie 
dla nich wspólnymi siłami, 
miejscowa OSP i Koło Go-
spodyń Wiejskich już po 
raz czwarty zorganizowa-
ło spotkanie. Wieczorem 
w Remizie OSP odbyła 
się uroczystość z okazji 
„Dnia Seniora”. I chodź za 
oknem sroga zima i mróz, 
kilkudziesięciu seniorów 
połączyła wspólna zaba-
wa.

Na święto do seniorów licz-
nie przybyli goście, a wśród 
nich ksiądz proboszcz -   Sta-
nisław Argasiński, wójt gmi-
ny - Jacek Chmura,      sekre-
tarz gminy - Grzegorz Pota-
czała, z-ca przewodniczą-
cego Rady Gminy - Andrzej 
Gdański, członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Rzeszo-
wie - dh Józef Majkut. 

Wszystkich obecnych powi-
tał sołtys Stanisław Wojtyna. 
Składając seniorom życze-
nia zaprosił do obejrzenia 
i wysłuchania przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję 
występów. 
Wielu uśmiechów dostarczy-
ły okolicznościowe piosenki, 
wiersze i przedstawienie 
wykonane przez barwnie 
wystrojonych aktorów. Po 
części artystycznej prowa-
dząca uroczystość, p. Ma-
ria Krzeszowska, w imieniu 
wszystkich babć i dziadków 
podziękowała dzieciom za 
ich trud i pracę włożoną w 
przygotowanie przedstawie-
nia, a publiczność nagrodzi-
ła małych aktorów gromkimi 
brawami. 
Nie był to jednak koniec uro-
czystości, ponieważ organi-
zatorzy zaprosili wszystkich 
na wspólny poczęstunek i 
dalszą zabawę. Biesiadzie 
przy stołach towarzyszyły 
występy na scenie. Swoim 
śpiewem, przy akompania-
mencie akordeonu wieczór 
seniorom umilała „Wiola” 
oraz Młodzieżowy kwintet 
dęty z Grodziska Dolnego. 
Wieczór pełen śmiechu i 

dobrych emocji na długo zo-
stanie w pamięci, a o dobrej 
zabawie świadczy coroczna 
obecność Seniorów. Spo-
tkania te są wspaniałą oka-
zją do wyjścia z domu, roz-
mów, wspomnień i śmiechu 
- najlepszej terapii.

MH

SENIORZY 
ŚWIĘTOWALI

Dzień Seniora 
w Chodaczowie

Z kim rozmawiasz 
mówią wszędzie, 

w Chodaczowie senior będzie
Dobrze, że już przyszła pora, 

po raz czwarty na seniora
To nagroda, a nie kara, 

sołtys Staszek, nasz się stara
Chodźmy to nic nie kosztuje, 

ktoś odgórnie finansuje

Od seniorów nie trza kasy? 
Jakie dobre mamy czasy!

Chociaż trochę jestem chora, 
ale pójdę na seniora

Nie będę tego żałować, 
trzeba trochę potańcować
Grali polki, krakowiaki, 
co za piękny ubaw taki

Tańczą, w górę podskakują, 
że coś boli to nie czują

Senior nigdy nie zaszkodzi, 
nawet starszy się odmłodzi

Towarzystwo też wspaniałe, 
zasługuje na pochwałę

Tak tańczyła wiara cała, 
aż podłoga się ruszała

W tańcu trza dotrzymać kroku, 
żeby senior był co roku

Bardzo piękny 
to dzień w roku, 

dzień seniora tak kochamy
Mam nadzieję, że za roczek, 
tutaj wszyscy się spotkamy

Henryk Joniec

Za okazaną pomoc rzeczową     
i finansową Organizatorzy dnia 
seniora i strażackiego opłatka 
składają serdeczne podzięko-
wania sponsorom, a w szcze-
gólności:
•Wójtowi Gminy – Jackowi 
Chmura
•Dyrektorowi Grupy Żywiec S.A. 
Browar w Leżajsku – Krzysztofo-
wi Żyrek
•Prezesowi Zakładów Mięsnych 
„Smak-Eko” w Górnie – Mieczy-
sławowi Miazga
•Zakładowi Kowalstwa Artystycz-
nego w Grodzisku Dolnym – 
Stanisławowi Stopyra
•Prezesowi SUDR w Grodzisku 
Dolnym – Janowi Majkut
•GS „SCh” w Grodzisku Dolnym 
– Eugeniuszowi Miś
•Zajazdowi Borowik „KOFI”         
z Gniewczyny Trynieckiej – 
Zdzisławowi Kozak
•Firmie Handlowo-Usługowej 
„SOCHA” w Jarosławiu – Dariu-
szowi Socha
•Zajazdowi „Casablanka” w  
Tryńczy – Zbigniewowi Wlazło
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Ostatnia w minionym roku 
sesja Rady Gminy Grodzi-
sko Dolne odbyła się w 
dniu 29 grudnia. 

W części pierwszej (robo-
czej) sesji uchwalony został 
plan finansowy Gminy na 
rok 2012 oraz wieloletnia 
prognoza finansowa Gminy 
Grodzisko Dolne, a także 
kilka innych uchwał regulu-
jących bieżącą działalność 
Gminy tj.:
• w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiato-
wi Leżajskiemu na remont 
dróg powiatowych (Grodzi-
sko Dolne – Zmysłówka i 
Grodzisko Dolne – Kopa-
nie),
• w sprawie określenia wzo-
rów deklaracji na podatek 
rolny, leśny i od nierucho-
mości,
• w sprawie ustalenia opłat 

za usługi w zakresie usu-
wania i unieszkodliwiania 
stałych odpadów komunal-
nych,
• w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 
rok 2011.
W części uroczystej Radni 
Rady Gminy, Wójt Gminy 
oraz zaproszeni Goście 
wzięli udział w uroczystym 
oddaniu do użytku 3 obiek-
tów inwestycyjnych, których 
zakończenie realizacji zbie-
gło się z końcem roku. 
Kolejna, inaugurująca nowy 
rok pracy, XVIII sesja Rady 
Gminy odbyła się w dniu 2 
lutego br. 
Najważniejszym punktem 
porządku obrad była ana-
liza struktury szkół podsta-
wowych na terenie Gminy 
i dyskusja nad projektem 
przekazania Szkół w Cho-
daczowie i Laszczynach do 

prowadzenia organizacjom 
pozarządowym, zakończo-
na wstępną akceptacją tego 
projektu. Ponadto Radni w 
trakcie sesji zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gmi-
nę za rok 2011, przyjęli plan 
pracy Rada Gminy na rok 
2012 oraz sprawozdania z 
działalności komisji stałych 
Rady Gminy za rok 2011. 

Przegłosowano również 
przyjęcie do realizacji na-
stępujących uchwał:
1) w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 
rok bieżący,
2) w sprawie wyrażenia 
zgody na wystawienie we-
ksla in blanco wraz z dekla-
racją wekslową celem za-
bezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy dotyczącej 
zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa ogólnodostępne-
go wielofunkcyjnego boiska 
sportowego o sztucznej na-
wierzchni w Chodaczowie”,
3) w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej 
Gminy Grodzisko Dolne,
4) w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie po-
życzki w roku 2012 na reali-
zację przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa podłączeń 
budynków w Chodaczo-
wie, Grodzisku Nowym i 
Chałupkach Dębniańskich 
– aglomeracja Grodzisko 
Dolne do zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego” w 
ramach Programu Priory-
tetowego NFOŚiGW „Dofi-
nansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 
podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanali-
zacyjnego”,
5) w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nierucho-
mości gruntowej położonej 
w Grodzisku Górnym.

JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

W styczniu w naszej gmi-
nie gościliśmy przedstawi-
cieli Obwodu Donieckiego 
(Doniecka Rada Obwodo-
wa, Doniecka Obwodowa 
Administracja Państwo-
wa, Związek Organów             
Samorządów Lokalnych 
Obwodu Donieckiego). 

Wizyta gości z Ukrainy zwią-
zana była z przygotowywa-
niem się tamtejszego sa-
morządu do opracowania i 
wdrożenia nowej Strategii 
Obwodu Donieckiego. Te-
matem przewodnim wizyty 
było zapoznanie z doświad-
czeniem polskich samorzą-
dów w zakresie wdrażania 
strategii rozwoju i kreowania 
lokalnej marki. 
Na przykładzie Gminy Gro-
dzisko Dolne goście z Ukra-
iny zapoznali się z działalno-

ścią lokalnego samorządu 
i konkretnymi działaniami 
sprawdzającymi się w na-
szych warunkach. 
Najwięcej pytań tyczyło 
się strategii rozwoju oraz 
współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi i sposo-
bem ich finansowania. Na 
przykładzie Ośrodka Rewa-
lidacyjno-Wychowawczego 
w Laszczynach nasi goście 
mogli przekonać się, jak 
ważnymi organizacjami są 
stowarzyszenia i jak wiele 
ważnych zadań prowadzą.
Wizyta unaoczniła gościom, 
że budowanie partnerskich 
relacji z organizacjami poza-
rządowymi jest możliwe, i co 
ważniejsze, przynosi efekty. 
Spotkanie w Ośrodku zrobiło 
na gościach duże wrażenie. 
Delegacja przebywała w 
Polsce od 21 do 27 stycznia. 

W programie pobytu studyj-
nego znalazły się wizyty w 
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego, 
Urzędzie Miasta Lublin, Fun-
dacji Inicjatyw Menedżer-
skich w Lublinie i Starostwie 
Powiatowym w Leżajsku. 

Wizyta została zorganizowa-
na przez Fundację Inicjatyw 
Menedżerskich w Lublinie, 
w ramach Programu Study 
Tours to Poland finansowa-
nego ze środków Polsko 
- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.  MH

DELEGACJA Z OBWODU DONIECKIEGO Z 
WIZYTĄ STUDYJNĄ W GRODZISKU

Z wizytą roboczą w ORW w Laszczynach
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Z inicjatywy rolników w 
latach siedemdziesiątych 
do życia na terenie gminy 
powołana została Gminna 
Spółka Wodna, która nie-
przerwanie na przestrzeni 
tych ponad czterdziestu lat 
działa i stara się utrzymać 
we właściwej sprawności 
urządzenia melioracyjne. 
Obecnie spółka opiekuje 
się 24 kilometrami rowów 
melioracyjnych i terenem 
o pow. ok. 45 ha, na któ-
rym znajdują się urządze-
nia drenarskie. Obszar ob-
jęty oddziaływaniem tych 
urządzeń stanowi łączną 
powierzchnię 247 ha.

Wielu rolników, którzy dużo 
serca włożyli w postanie 
spółki, bądź przez wiele 
lat funkcjonowali w jej sze-
regach z rozrzewnieniem 
wspomina jak ważna to była 
sprawa dla rolnictwa funk-
cjonującego w tamtych od-
ległych czasach na terenie 
naszej gminy, zwłaszcza 
dla wsi Zmysłówka, Lasz-
czyny, Chodaczów i Grodzi-
sko Nowe. Spółka powstała 
przede wszystkim po to, by 
opiekować się nowo wybu-
dowanymi urządzeniami me-
lioracyjnymi oraz  po to, by 
zapewnić tym urządzeniom 
właściwą opiekę jak również 
zabiegać o kontynuację dal-
szej budowy rowów melio-
racyjnych, które pozwolą na 
odprowadzenie nadmiaru 
wód z terenów zielonych, 
zwłaszcza łąk. Na pewno i 
wielu z nas pamięta tamte 
nie tak odległe czasy kiedy 
łąki koszono kosami ręcznie, 
często w gumowcach albo 
„na bosaka” bo wszędzie 
stała woda. Sporym problem 
było także wysuszenie sko-
szonej trawy, trzeba było 
na łące szukać miejsc, na 
których by wody nie było. 
Następnym problemem było 
wywiezienie wysuszonego 

siana. Uciekano się do róż-
nych karkołomnych sposo-
bów by się z tym problemem 
uporać. W tym miejscu nale-
ży wyrazić uznanie osobom, 
które na przestrzeni tych po-
nad czterdziestu lat poświę-
cali swój czas działając na 
rzecz Gminnej Spółki Wod-
nej i troszczyli się o jej roz-
wój, czego dowodem jest jej 
dzisiejsze funkcjonowanie. 
Okazuje się, że teraz kiedy 
nastąpiły lata mokre o du-
żej intensywności opadów, 
urządzenia melioracyjne, 
zwłaszcza rowy, są nieza-
stąpione.
By rowy mogły być droż-
ne, bardzo ważną sprawą 
są wpłaty składek człon-
kowskich. Wysoki procent 
ściągalności przyczynia się 
do zwiększenia zakresu 
prac konserwatorskich na 
tych obiektach. W latach 
wcześniejszych negatywną 
praktyką było wyłączanie 
części obszaru zmeliorowa-
nego z opłat członkowskich 
na rzecz spółki. Brak pro-
wadzenia prac konserwa-
torskich, na tych terenach 
spowodował degradację a 
w niektórych przypadkach 
całkowite zaniknięcie urzą-
dzeń. Możemy posłużyć się 
klasycznym przykładem ja-
kim było wyłączenie obszaru 
wokół rowu W-2 w sołectwie 
Laszczyny. Konsekwencja-
mi tej decyzji były lokalne 
podtopienia, wzrost poziomu 
wód gruntowych, cofanie się 
wody na działki budowlane, 
zalewanie piwnic w budyn-
kach mieszkalnych.
Na przestrzeni tych 10 lat od 
wyłączenia, sytuacja zmie-
niła się radykalnie. W nie-
dalekiej odległości od rowu 
zostały wybudowane budyn-
ki mieszkalne. Ich właścicie-
lom zaczęła zagrażać woda, 
która nie mogła odpłynąć ze 
względu na zamulony rów. 
W tej sytuacji na interwencję 

zagrożonych mieszkańców i 
staraniom  radnego p. Sta-
nisława Ryfa i sołtysa wsi 
p. Dariusza Lizak, udało się 
odbudować część rowu W-2 
na odcinku 850 mb. Odbu-
dowę tą wykonała Gminna 
Spółka Wodna w oparciu o 
środki przekazane na ten 
cel w formie dofinansowania 
przez Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne, za które to środki 
składa serdeczne podzięko-
wanie Zarząd GSW w Gro-
dzisku Dolnym na czele z jej 
Prezesem p. Janem Wnęk.
W/w przykład dokładnie 
obrazuje jak ważnym za-
daniem jest konserwacja i 
utrzymanie urządzeń me-
lioracyjnych. Zarząd Spółki 
corocznie czyni starania o 

pozyskanie środków ze-
wnętrznych na ten cel, po-
nieważ uzyskiwane dochody 
ze składek członkowskich w 
niezmienionej od lat wyso-
kości 25,00 zł/ha pokrywają 
tylko znikomą część potrzeb 
w tym zakresie. W związ-
ku z powyższym zwracamy 
się z apelem do naszych 
członków o wpłatę należ-
nych opłat na rzecz spółki, 
a członków zalegających o 
uregulowanie zaległości, co 
pozwoli nam na wykonanie 
niezbędnych w tym zakresie 
najpilniejszych prac.

Zarząd Gminnej 
Spółki Wodnej 

w Grodzisku Dolnym

ISTOTA I SENS FUNKCJONOWANIA GMINNEJ 
SPÓŁKI WODNEJ

Laszczyński rów przed i po odbudowie
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Od 15 marca do 15 maja 
2012 roku Agencja Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa będzie przyj-
mować wnioski o przyzna-
nie dopłat bezpośrednich, 
wsparcia ONW i płatności 
rolnośrodowiskowych za 
rok 2012.

O wszystkie te płatności 
można się ubiegać składa-
jąc wspólny wniosek. Wszy-
scy, którzy złożą wnioski o 
wsparcie od 15 marca do 
15 maja br. mogą liczyć 
na otrzymanie należnych 
dopłat w pełnej wysokości, 
natomiast osoby, które do-
starczą swoje wnioski po 
15 maja, ale nie później niż 
do 11 czerwca otrzymają 
takie płatności pomniejszo-

ne o 1% za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. W 2012 
roku nastąpiły zmiany w 
systemach wsparcia bez-
pośredniego polegające 
m.in. na tym, że ARiMR 
będzie finansowała więcej 
rodzajów płatności niż w 
ubiegłym roku. 
W tym roku rolnicy po raz 
pierwszy będą mogli ubie-
gać się o płatność do su-
rowca tytoniowego (płat-
ność do tytoniu). Tą płat-
nością objęte będą grupy 
odmian tytoniu typu Virginia 
i Burley, a także odmiany 
tytoni ciemnych. Celem tej 
płatności jest poprawa jako-
ści produkowanego w Pol-
sce surowca tytoniowego. 
Na wsparcie specjalne do 
tytoniu planowane jest prze-

znaczenie 29,035 mln euro 
rocznie (58,07 mln euro w 
latach 2012 i 2013). Płat-
ność do tytoniu będzie przy-
sługiwała rolnikowi, który w 
danym roku spełnia warun-
ki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej i złożył 
wniosek o jej przyznanie. 
Wysokość wsparcia uzależ-
niona jest od ilości surowca 
tytoniowego, wyproduko-
wanego w rejonie uprawy 
tytoniu oraz spełniającego 
określone wymagania jako-
ściowe i dostarczonego w 
wymaganym terminie za-
twierdzonemu pierwszemu 
przetwórcy. Płatność przy-
znaje się do ilości nie więk-
szej niż wynikająca z umowy 
na uprawę tytoniu lub umo-
wy kontraktacji. Umowę na 
uprawę tytoniu z pierwszym 
przetwórcą może zawrzeć 
rolnik indywidualny lub gru-
pa producentów tytoniu w 
ramach umów kontraktacji 
zawartych z jej członkami. 
Planowane jest, że do ob-
szarów uprawy tytoniu będą 
należeć następujące rejo-
ny: lubelsko-podkarpacki, 
świętokrzysko-małopolski, 
kujawsko-pomorski, mazur-
ski oraz dolnośląski, ponie-
waż charakteryzują się one 
sprzyjającymi warunkami 

klimatyczno-glebowymi dla 
prowadzenia takich upraw.
Od tego roku Agencja Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przejmuje 
od Agencji Rynku Rolnego 
przyznawanie płatności uzu-
pełniającej: tzw. płatność 
niezwiązaną do tytoniu i 
płatność niezwiązaną do 
skrobi. Dopłaty te przysłu-
gują rolnikowi, jeżeli spełnia 
on warunki do przyznania 
jednolitej płatności obsza-
rowej w danym roku i złożył 
wniosek o jej przyznanie oraz 
w dniu 14 marca 2012r. był 
wpisany do rejestru podmio-
tów posiadających prawo do 
uzyskania płatności niezwią-
zanej, prowadzonego przez 
Agencję Rynku Rolnego. W 
roku 2012 na płatność nie-
związaną do tytoniu planuje 
się przeznaczyć 48,5 mln 
euro, natomiast na płatność 
niezwiązaną do skrobi pla-
nuje się przeznaczyć kwotę 
11,32 mln euro.
Trzecia bardzo ważna 
zmiana wprowadzona od 
2012r. dotyczy umożliwie-
nia rolnikom z dwóch do-
datkowych województw 
ubiegania się o płatności 
do owiec. Teraz takie dopła-
ty będą mogli otrzymać rol-
nicy z siedmiu województw: 
podkarpackiego, małopol-
skiego, śląskiego, opolskie-
go, dolnośląskiego, łódzkie-
go oraz świętokrzyskiego. 
Inne warunki przyznawania 
takiej płatności pozostają 
bez zmian.
Kolejną zmianą wdrażaną 
od 2012 roku jest zmiana 
zasad przyznawania płat-
ności do owoców mięk-
kich. Oddzielna płatność 
do owoców miękkich zastą-
pi dotychczas stosowaną 
przejściową płatność z tytułu 
owoców miękkich. Na reali-
zację oddzielnej płatności 
do owoców miękkich będzie 
przeznaczona kwota ok. 
19,2 mln euro. Oddzielna 
płatność do owoców mięk-
kich będzie przysługiwała 
rolnikowi, który spełnia wa-

NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2012
- AKTUALNOŚCI - 
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runki do przyznania jedno-
litej płatności obszarowej w 
danym roku i złożył wnio-
sek o jej przyznanie, do po-
wierzchni uprawy truskawek 
lub malin, do których została 
przyznana przejściowa płat-
ność do owoców miękkich w 
roku 2008.

W roku 2012 łącznie z tytu-
łu płatności bezpośrednich 
polscy rolnicy mogą otrzy-
mać kwotę ok. 3,4 mld euro. 
W 2012 roku rolnicy mogą 
składać wnioski o płatność 
w ramach następujących 
pakietów rolnośrodowisko-
wych:
• Pakiet 1. Rolnictwo zrów-
noważone 
• Pakiet 2. Rolnictwo ekolo-
giczne 
• Pakiet 3. Ekstensywne 
trwałe użytki zielone: 
- Wariant 3.1.1 Ekstensyw-
na gospodarka na łąkach i 
pastwiskach - tylko wnioski 
kontynuacyjne z lat 2008 - 
2010 
- Wariant 3.1.2 Ekstensyw-
na gospodarka na łąkach i 
pastwiskach na obszarach 
Natura 2000 - wnioski pierw-
szoroczne i kontynuacyjne
• Pakiet 4. Ochrona zagro-
żonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych poza 
obszarami Natura 2000 
• Pakiet 5. Ochrona zagro-
żonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000
• Pakiet 6. Zachowanie za-
grożonych zasobów gene-
tycznych roślin w rolnictwie
• Pakiet 7. Zachowanie za-
grożonych zasobów gene-
tycznych zwierząt w rolnic-
twie 
• Pakiet 8. Ochrona gleb i 
wód
• Pakiet 9. Strefy buforowe

Rolnicy, którzy chcą skorzy-
stać ze wsparcia z „Progra-

mu rolnośrodowiskowego” 
muszą przedstawić „Plan 
działalności rolno-środo-
wiskowej”, przygotowany 
przez uprawnionego do tego 
doradcę i muszą zobowią-
zać się do wypełniania przez 
5 lat, liczonych od dnia 15 
marca roku, w którym został 
złożony pierwszy wniosek 
o przyznanie płatności, wa-
runków określonych w pla-
nie działalności rolnośrodo-
wiskowej, a także do prze-
strzegania podstawowych 
wymagań dotyczących pro-
dukcji rolniczej na obszarze 
całego gospodarstwa oraz 
wymagań wynikających z 
poszczególnych pakietów.
W 2011 roku wnioski o po-
moc w ramach Programu 
rolnośrodowiskowego złoży-
ło do ARiMR około 110 tys. 
rolników, a Agencja wypłaci 
im około 1,2 miliarda złotych.
Od połowy stycznia ARiMR 
wysyła sukcesywnie rolni-
kom tzw. spersonalizowane 
wnioski o wsparcie bezpo-
średnie wraz z materiałami 
graficznymi i instrukcją wy-
pełnienia wniosku. Wnioski 
są wstępnie wypełnione w 

zakresie deklarowanych, w 
roku 2011, działek ewiden-
cyjnych oraz działek rol-
nych, więc ich wypełnienie 
nie sprawia problemu. W 
przypadku, gdy rolnik obok 
ubiegania się o dopłaty bez-
pośrednie i ONW stara się 
również o płatności rolnośro-
dowiskowe, to do wniosku o 
te dopłaty, musi wypełnić i 
dołączyć, stanowiącą inte-
gralną część wniosku - de-
klarację pakietów rolnośro-
dowiskowych PROW 2007-
2013. Wypełnione wnioski o 
dopłaty w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, 
ONW i Programu rolnośro-
dowiskowego można złożyć 
osobiście we właściwym 
biurze powiatowym ARiMR, 
wysłać je pocztą lub też sko-
rzystać z Internetu, czyli wy-
pełnić formularz umieszczo-
ny na stronie ARiMR.
Bliższe informacje w Biu-
rze Powiatowym ARiMR w 
Leżajsku przy ul. Mickie-
wicza 20, tel. 17 240 23 45 
oraz na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl

źródło: ARiMR

- AKTUALNOŚCI - 

W 2012 roku na jednym 
formularzu wniosku, rol-
nicy mogą ubiegać się 
o następujące rodzaje 
płatności, w ramach sys-
temów wsparcia bezpo-
średniego:
• jednolitą płatność ob-
szarową (JPO), 
• uzupełniające płatności 
obszarowe (UPO),
- do grupy upraw podsta-
wowych,
- do powierzchni uprawy 
chmielu niezwiązanej z 
produkcją,
- do powierzchni upraw 
roślin przeznaczonych 
na paszę uprawianych na 
trwałych użytkach zielo-
nych (płatności zwierzę-
ce),
• płatności uzupełniające: 
- dla producentów surow-
ca tytoniowego - płatność 
niezwiązana do tytoniu,
- w zakresie produkcji 
ziemniaka skrobiowego - 
płatność niezwiązana do 
skrobi,
• specjalną płatność ob-
szarową do powierzchni 
upraw roślin strączko-
wych i motylkowatych 
drobnonasiennych,
• wsparcie specjalne - 
płatność do krów,
• wsparcie specjalne - 
płatność do owiec,
• wsparcie specjalne do 
surowca tytoniowego - 
płatność do tytoniu,
• płatność cukrową,
• oddzielną płatność z 
tytułu owoców i warzyw 
(płatność do pomidorów);
• oddzielną płatności z ty-
tułu owoców miękkich.

Ponadto, analogicznie jak 
w roku 2011, na tym sa-

mym formularzu wniosku, 
rolnicy mogą także ubie-
gać się o:
• pomoc finansową z tytu-
łu wspierania gospodaro-
wania na obszarach gór-
skich i innych obszarach 
o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania 
(ONW),
• płatność rolnośrodo-
wiskową (PROW 2007-
2013). 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
przypomina rolnikom ubiegającym się 

o płatności obszarowe, iż 

od 15 marca br. do 15 maja br. 

rusza nabór wniosków. 

W związku z tym, w Urzędzie Gminy 
będzie można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy 

w wypełnianiu wniosków.

Punkt czynny będzie codziennie, 
w godzinach pracy urzędu.
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W okresie od 01.01.2012r. 
do 31.01.2012r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
odnotowano tylko jedno 
zdarzenie noszące zna-
miona przestępstwa.

PRZESTĘPSTWO 
KRYMINALNE 

Uszkodzenie mienia
• Posterunek Policji w Gro-
dzisku Dolnym w dniu 
27.01.2012r. wszczął do-
chodzenie w sprawie uszko-
dzenia wiaty przystanko-
wej PKS do której doszło 
we wcześniejszym okresie 
(czerwiec 2009r.) na terenie 
miejscowości Opaleniska. W 
trakcie przeprowadzonych 
czynności do czynu przyznał 
się mieszkaniec naszej gmi-
ny (wówczas osoba nielet-
nia). W wyniku działa spraw-
cy powstałe uszkodzenia 
oszacowano na kwotę około 
700 zł. Sprawca czynu od-
powie za uszkodzenie mie-
nia przed Sądem Rodzin-
nym i Nieletnich w Leżajsku.
Czyn z art. 288§1 KK - 
uszkodzenia mienia zagro-
żony jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.
Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców 
przestępstw zaistniałych 
we wcześniejszym okre-
sie czasu, proszone są o 
pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą 
Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

UCHRONIĆ PRZED 
ZAMARZNIĘCIEM

Mając na względzie bez-
pieczeństwo mieszkań-
ców i gości naszej gminy, 
POLICJA apeluje    o nie 

pozostanie obojętnym wo-
bec napotkanych osób na-
rażonych na wychłodzenie 
organizmu lub zamarznię-
cie. 
Bezdomność to problem 
ogólnospołeczny, który jest 
szczególnie dotkliwie odczu-
wany w okresie zimowym. 
Zjawisko bezdomności cią-
gle wzrasta i nie jest kojarzo-
ne tylko z ludźmi dotkniętymi 
problemami alkoholowymi, 
przestępczością czy innego 
rodzaju patologią. Ten pro-
blem dotyczy też ludzi, któ-
rzy stracili dach „nad głową” 
z innych przyczyn np. utrata 
pracy, choroba psychiczna, 
brak opieki ze strony najbliż-
szych, czy też z przyczyn 
osobowościowych. Każde-
go roku na terenie całego 
kraju odnotowujemy kilkaset 
zgonów osób bezdomnych i 
samotnych, których przyczy-
ną jest nadmierne wychło-
dzenie organizmu. Jeżeli 
chodzi o nasz powiat, to w 
ubiegłym roku nie mieliśmy 
ujawnionego przypadku za-
marznięcia i należy zrobić 
wszystko, aby obecny okres 
zimowy nie przyniósł ofiar. 
Obowiązkiem Policji, która 
prowadzi działania wspólnie 
z innymi instytucjami, taki-
mi jak: Straż Miejska, Straż 
Ochrony Kolei, ośrodek po-
mocowy „CARITAS”- noc-
legownia, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, jest 
przeciwdziałanie tragicz-
nym w skutkach zamarz-
nięciom. Patrolujemy ulice, 
dworce, klatki schodowe, 
kanały ciepłownicze, mo-
sty, opuszczone budynki, 
altanki działkowe oraz inne 
miejsca gdzie bezdomni 
mogą szukać schronienia 
przed zimnem i mrozem. W 
przypadku napotkania ta-
kich osób umieszczamy je 
w noclegowni „CARITAS” w 
Leżajsku, który również ser-
wuje ciepłe posiłki. Problem 

może pojawić się, gdy bez-
domny jest nietrzeźwy, wów-
czas zostaje on odwieziony 
na Izbę Wytrzeźwień do 
Rzeszowa. Osoby nietrzeź-
we są szczególnie narażo-
ne na zamarznięcie. Ludzie, 
często widząc siedzącego 
czy leżącego człowieka, od 
którego czuć woń alkoholu 
przechodzą obok niego obo-
jętnie. O takim przypadku 
należy bezwzględnie poin-
formować jednostkę poli-
cji, która doprowadzi go do 
miejsca zamieszkania, lub 
izoluje do czasu wytrzeź-
wienia w wyznaczonych do 
tego celu obiektach. Musi-
my również pamiętać o oso-
bach niedołężnych, miesz-
kających samotnie, którzy 
nie mają środków na opał i 
mogą stać się potencjalnymi 
ofiarami zgonu w wskutek 
wychłodzenia organizmu. 
Jeżeli mamy informację, że 
taka osoba mieszka w na-
szym sąsiedztwie prosimy 
o poinformowanie Policji o 
takim przypadku. Włączamy 
wtedy do współpracy służ-
by pomocy społecznej, aby 
przejęły nad nimi opiekę. 
Podkarpacki Urząd Woje-
wódzki uruchomił specjalną 
infolinię, dla osób bezdom-
nych z województwa pod-
karpackiego potrzebujących 
pomocy. Pod bezpłatnym 
numerem 987 pomoc mogą 
uzyskać także poszkodo-
wani na skutek przemocy 
domowej. W okresie zimo-
wym w szczególny sposób 
monitorowane są zjawiska 
przemocy w rodzinie, gdyż 
ucieczka z domu w tym 
czasie może mieć tragiczne 
skutki. Na stronie interneto-
wej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego, w zakładce 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego można również 
znaleźć wykazy placówek, 
które udzielają pomocy w 
takich przypadkach: środo-
wiskowych domów samopo-
mocy, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, placówek 
prowadzących dożywianie, 

udzielających wsparcia i do-
mów pomocy społecznej. 
Pamiętajmy: dzwoniąc po 
numer 997 możemy uchro-
nić kogoś przed zamarz-
nięciem. 

ZIMA DOTYCZY RÓW-
NIEŻ UCZESTNIKÓW 
RUCHU DROGOWEGO 
W SZCZEGÓLNOŚCI 
KIEROWCÓW

Zima na drogach wiąże się z 
charakterystycznymi dla tej 
pory roku zagrożeniami. Na 
drogach jest ślisko, wcze-
śniej zapada zmrok, pada 
śnieg, występują oblodze-
nia i mgły. Poruszając się 
w takich warunkach kieru-
jący pojazdem obowiązany 
jest zachować szczególną 
ostrożność. 
Przede wszystkim kierowcy 
powinni pamiętać o obo-
wiązku jazdy na światłach 
mijania przez cały rok. Pod-
czas opadów, oprócz świateł 
mijania, należy używać rów-
nież świateł przeciwmgiel-
nych przednich, jeżeli zaś 
zmniejszona przejrzystość 
powietrza ogranicza widocz-
ność na odległość mniejszą 
niż 50 metrów - należy rów-
nież włączyć tylne światła 
przeciwmgielne.
Bądź świadomy ograni-
czeń swoich oraz innych 
kierowców. Bądź skon-
centrowany na otoczeniu. 
PAMIĘTAJ O ZŁEJ WI-
DOCZNOŚCI! 
Nie wykonuj gwałtownych 
ruchów i unikaj zbyt gwał-
townych przyspieszeń 
(przyspieszenia powinny 
być stopniowe i niewielkie). 
Gwałtowne hamowanie i 
zbyt duże szybkości to ryzy-
ko. Zwiększaj odległość za 
poprzedzającym samocho-
dem. Można używać biegu 
wyższego niż używany w 
czasie suchym, aby zmniej-
szyć ryzyko poślizgu na pod-
jeździe.
Wyprzedzanie w zimie to 
jeden z najtrudniejszych ma-
newrów. Po pierwsze trzeba 

KRONIKA 
POLICYJNA
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pamiętać, że w zimie auto 
nie tylko gorzej hamuje, ale 
i gorzej przyspiesza. Należy 
więc zawsze zostawić sobie 
więcej miejsca i zachować 
zasadę ograniczonego za-
ufania w stosunku do innych 
kierowców. Trzeba też uwa-
żać na koleiny i resztki śnie-
gu na drodze, które mogą 
sprawić, że wpadniemy w 
poślizg. Zawsze trzeba też 
jechać wolniej niż latem.
Przyczyną wielu zdarzeń, do 
których dochodzi w tym okre-
sie jest również „najechanie” 
na inny pojazd, wynikające 
z niezachowania bezpiecz-
nego - czyli niezbędnego do 
uniknięcia zderzenia - odstę-
pu od innego, najczęściej ja-
dącego przed nami pojazdu. 
Takie sytuacje mają miejsce 
najczęściej podczas hamo-
wania (często przy „dojeż-
dżaniu” do skrzyżowań), 
wykonywania manewrów 
wyprzedzania oraz omijania 
i wymijania.
Osoby piesze stanowią w 
tym okresie szczególną 
zagrożoną grupę uczestni-
ków ruchu drogowego. Nie 
zawsze oświetlone drogi, 
brak wyznaczonych miejsc 
do bezpiecznego porusza-
nia się pieszych po drodze 
(zwłaszcza poza obszarami 
zabudowanymi) oraz niewła-
ściwy sposób korzystania z 
dróg przez samych pieszych 
sprawia, że dochodzi do 
wielu potrąceń.
Pamiętać trzeba także o 
utrzymaniu w czystości 
szyb (uzupełnianiu płynu w 
zbiorniczkach spryskiwa-
czy), lusterek oraz kloszy 
świateł naszego pojazdu, 
oraz o oczyszczeniu całego 
pojazdu ze śniegu i lodu. 
Na większości stacji paliw 

dostępne są wycieraczki, 
pojemniki z płynem oraz pa-
pierowe ręczniki, z których 
można nieodpłatnie skorzy-
stać.
Jest to również pora (jeżeli 
tego jeszcze nie zrobiliśmy) 
na zmianę opon w pojeź-
dzie z „letnich” na „zimowe”, 
które mają niewątpliwie lep-
sze, bardziej dostosowane 
do tej pory roku parametry 
techniczne. Chociaż nie ma 
obowiązku poruszania się 
w okresie zimowym na opo-
nach „zimowych”, to warto je 
zmieniać, inwestując w ten 
sposób w bezpieczeństwo 
swoje i swoich podróżnych.

TYDZIEŃ POMOCY 
OFIAROM 
PRZESTĘPSTW

Od 20 do 25 lutego na te-
renie powiatu leżajskiego 
trwał „Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”. Ta 
ogólnopolska akcja, odby-
wająca się z inicjatywy Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości 
i Prokuratora Generalnego, 
jest związana z „Dniem Po-
mocy Ofiarom Przestępstw”. 
Od 20 lutego rozpoczął się 
Tydzień Pomocy Ofiarom 

Przestępstw, który trwał do 
soboty 25 lutego. Często, to 
policjanci jako pierwsi mają 
kontakt z pokrzywdzonymi. 
Ochrona praw ofiar prze-
stępstw i pomoc pokrzyw-
dzonym, to ważne zadanie 
policyjnej służby. W Komen-
dzie Powiatowej Policji w 
Leżajsku jak i w Posterun-
ku Policji w Grodzisku Dol-
nym można uzyskać pomoc 
prawną od dyżurujących po-
licjantów z Zespołu Docho-
dzeniowo-Śledczego oraz 
Dzielnicowych, którzy w cza-
sie trwania „Tygodnia Po-
mocy Ofiarom Przestępstw” 
udzielali porad między in-
nymi z zakresu uprawnień 
przysługujących osobom 
pokrzywdzonym, procedu-
ry „Niebieska Karta” oraz o 
instytucjach i organizacjach 
mogących udzielić skutecz-
nej pomocy w określonych 
sytuacjach. Z policjantami 
można kontaktować się po-
przez dyżurnego jednostki 
- nr telefonu (17) 24 06 310 
bądź osobiście w jednost-
kach policji. 
Mimo, iż minął okres trwa-
nia ogólnopolskiej akcji 
„Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw” nadal można 

dzwonić, czy też zgłaszać 
się do wyżej wymienionych 
placówek w celu uzyskania 
pomocy prawnej.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

- AKTUALNOŚCI - 

W recepcji Komendy 
Powiatowej Policji w Le-
żajsku wyłożona została 
lista innych instytucji i 
organizacji świadczą-
cych pomoc ofiarom 
przestępstw na terenie 
powiatu leżajskiego, a 
mianowicie:
- Sąd Rejonowy w Leżaj-
Sku, tel. (17) 24 05 300 
(centrala)
- ZeSpół kuRatoRów  
Służby Sądowej, tel. (17) 
24 05 335
- pRokuRatuRa Rejonowa 
w LeżajSku, tel. (17) 24 05 
362
- powiatowe CentRum    
pomoCy RodZinie, tel. (17) 
24 28 258
- Gminy ośRodek pomoCy 
SpołeCZnej w LeżajSku, 
tel. (17) 24 06 140
- miejSki ośRodek pomoCy 
SpołeCZnej w LeżajSku, 
tel. (17) 24 20 497 
- miejSko-Gminny ośRo-
dek pomoCy SpołeCZnej w   
nowej SaRZynie, tel. (17)  
24 13 159
- Gminny ośRodek pomoCy 
SpołeCZnej w kuRyłówCe, 
tel. (17) 24 30 044
- Gminny ośRodek pomoCy 
SpołeCZnej w GRodZiSku 
doLnym, tel. (17) 24 29 
134
- SpeCjaLiStyCZny ośRo-
dek wSpaRCia dLa ofiaR 
pRZemoCy w RodZinie w 
nowej SaRZynie, tel. (17) 
24 13 813

POMOC RODZINIE
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób        
z problemem uzależnień i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Punkt funkcjonuje w każdy         
czwartek od 1700-1900 (pokój nr 7). Dyżur prowadzi instruktor terapii uzależnień.
Ponadto w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 1600-1800 (pokój nr 7), pełnione są dyżury specjalisty ds. 
uzależnień i współuzależnienia oraz psychologa. 
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W tym roku zima pokaza-
ła nam swoje naprawdę 
srogie oblicze. Nie brakuje 
więc śniegu, mrozu i lodu, 
by na świeżym powietrzu 
oddawać się jej urokom 
i korzystać z możliwości 
uprawiania licznych spor-
tów zimowych.

Nie wszyscy jednak odwa-
żają się w tak niskich tempe-
raturach przebywać i bawić 
się na zewnątrz. Ci zatem, 
którzy wolą ciepło mieli oka-
zję skorzystania z innych, 
relaksujących propozycji, 
które zaoferował im w cza-
sie ferii miejscowy Ośrodek 
Kultury. Większość z nich to 
konkurencje sportowe, gry 
i zabawy, turnieje zarówno 
dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów, jak i 
wszystkich chętnych i zain-
teresowanych. Zawodnicy 
mieli zatem okazję spraw-
dzenia swoich umiejętności 
w turniejach tenisa stołowe-
go, gry w „piłkarzyki” i gry w 
szachy. 
Wyniki rozgrywek w po-
szczególnych kategoriach 
przedstawiają się następu-
jąco:
I. Turniej tenisa stołowego 
dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów:
1. Mateusz Kulpa
2. Konrad Pytel
3. Konrad Karaba
II. Turniej „Piłkarzyki” 
„OPEN”:
1. Łukasz Kogut/Marcin Kot
2. Marcin Joniec/Adrian Su-
szyło
3. Łukasz Urbański/Rafał 
Czerwonka
III. Turniej tenisa stołowe-
go „OPEN”:
1. Piotr Chmura
2. Paweł Czerwonka
3. Piotr Grzywna
IV. Turniej szachowy dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów:
1. Damian Rachwał

2. Wojciech Miś
3. Patryk Stopyra
V. Turniej szachowy 
„OPEN”:
1. Wojciech Miś
2. Dawid Salwach
3. Paweł Czerwonka
Wymienieni laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali 
pamiątkowe puchary i dyplo-
my. 
Na pozostałych czekały zaś 
inne propozycje. Można było 
więc spędzić czas wolny na 
zajęciach tanecznych lub 
rękodzielniczych poznając 
kroki taneczne do rock and 
rolla oraz różne ciekawe i 
dekoracyjne techniki pla-
styczne.
Dzieci i młodzież uczęszcza-
jące na zajęcia w kołach za-
interesowań w Ośrodku Kul-
tury miały okazję wyjazdu do 
kina „Helios” w Rzeszowie 
na seans „Alvin i wiewiórki” 
oraz kręgielni i Centrum Za-
baw dla Dzieci „Fantazja”.
W czasie ferii odbyła się 
również dyskoteka dla dzieci 
i młodzieży, którą prowadził 
tym razem DJ Matino. 
Mimo, że ferie trwały dwa 
tygodnie, dla większości za-
pewne minęły bardzo szyb-
ko i pewnie niejeden uczeń 
chętnie by je przedłużył za-
miast wracać już do szkoły. 

ZIMOWY RELAKS W 
RAMACH FERII
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna rozstrzygnęła 
ostatni etap konkursu fo-
tograficznego „Gmina 
Grodzisko Dolne – cztery 
pory roku”.

Uczestnicy mieli przedsta-
wić uroki ziemi grodziskiej w 
scenerii jesiennej, a jak Pań-
stwo pamiętacie jesień (już 
zeszłoroczna) była przepięk-
na. Tym, którzy nie odkładali 
wykonania konkursowych 
zdjęć na ostatnią chwilę uda-
ło się uchwycić piękną, złotą 
polską jesień. 
Najlepiej ta sztuka udała się 
Sławomirowi Maj z Grodzi-
ska Nowego, uczniowi II kla-
sy gimnazjum. Zwycięskie 
zdjęcie Sławek zatytułował 
„Złote Czyste”. I rzeczywi-
ście Czyste na tym zdjęciu 
kipi obfitością barw i ich 
nasyceniem. Na tle błękitu 
nieba i ciemnej zieleni lasu 

iglastego, skrzą się złote li-
ście brzóz. Wszystko to po-
dwojone, bo odbite w wodzie 
zalewu. 
Laureatką II miejsca została 
Gabrysia Pelc z Grodziska 
Górnego, która sfotogra-
fowała staw na Żołyńskiej. 
Na tym obrazie pokazane 
są wszelkie odcienie brą-
zu, gołe już drzewa i pierw-
szy, mało jeszcze widoczny 
śnieg.
Trzecie miejsce zajęła Ad-
rianna Piela z Grodziska 
Górnego. Ada uchwyciła 
dwa samoloty- drogę po-
wietrzną nad Grodziskiem. 
W każdym etapie konkursu 
fotograficznego, tak i tym 
razem, zwycięzcy otrzymali 
nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Grodzisko Dol-
ne. W sumie przekazaliśmy 
naszym czytelnikom 3 ze-
stawy nawigacji samocho-
dowej, 4 urządzenia mp4, 

2 drukarki komputerowe, 
zestaw głośników kompu-
terowych, dysk przenośny 
i kamerę internetową. Po-
nadto uczestnicy otrzymali 
wartościowe książki, były też 
gadżety z logo naszej gminy. 
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu. Gra-
tulujemy zdjęć i tego, jak 
udało się Państwu uchwycić 
piękno przyrody i krajobrazu 
grodziskiej ziemi, jej zabytki i 
ciekawe miejsca. 
Kochanowski w słowach:
„Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdo-
ła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć za raz 
wszytki?”
mówi, że nie sposób wyra-
zić słowami piękna i uroku 
polskiej wsi. W zdjęciach też 
pewnie nie udało się uchwy-
cić całego bogactwa Grodzi-
ska. Tym bardziej, że z za-
łożenia szukaliśmy przede 
wszystkim elementów 
ujawniających odrębność 
geograficzną, obyczajową 

i społeczną Gminy Grodzi-
sko Dolne tożsamość naszej 
małej ojczyzny. Tymczasem 
nasze Grodzisko to nie tylko 
tradycja ale przede wszyst-
kim współczesność - miej-
sce, w którym żyjemy teraz i 
które na naszych oczach tak 
bardzo się zmienia. Myślimy 
więc o kolejnym konkursie, 
w którym postawimy właśnie 
na „dziś” naszej gminy. Po-
prosimy Państwa o uchwy-
cenie zmian w najbliższym 
otoczeniu nowych budyn-
ków, dróg, obiektów inwesty-
cyjnych.
Wiemy, że są pasjonaci foto-
grafii, którzy się jeszcze nie 
ujawnili, których nie udało 
się nam zachęcić do udziału 
w konkursie. Obiecujemy, że 
za jakiś czas temat Grodzi-
ska w obiektywie mieszkań-
ców powróci. Tym, którzy 
wzięli udział chociaż w jed-
nym etapie konkursu foto-
graficznego organizowane-
go przez GBP i Wójta Gminy 
jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy.

RC

- AKTUALNOŚCI - 

PORY ROKU W GMINIE 
UWIECZNIONE

PODARUJ 
1% PODATKU NA 

OCHRONĘ ZDROWIA

Komitet Oddziału NFOZ 
w Rzeszowie zwraca się 
z uprzejmą prośbą o upo-
wszechnienie wpłat z 1% 
podatków od dochodów 
osobistych za 2011 rok 
na Narodowy Fundusz 
Ochrony Zdrowia - KRS: 
0000087666.
Wpłaty na ten cel umoż-
liwią w 2012 roku zwięk-
szyć zakupy sprzętu 
medycznego dla szpitali, 
przychodni zdrowia i do-
mów pomocy społecznej 
w regionie rzeszowskim. 
Można też wskazać w de-
klaracji PIT jednostkę, dla 
której jest przeznaczona 
kwota 1% z podatku.

Zwycięskie zdjęcie Sławomira Maja - „Złote Czyste”
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Skończył się już czas ko-
lędowania, ale w bibliote-
ce nie przebrzmiało jesz-
cze echo śpiewu naszego 
parafialnego chóru pod 
przewodnictwem księdza 
Rafała. Spotkanie było za-
chwycające. Chór śpiewał 
pięknie, dzieci chętnie się 
przyłączyły.

Nie śmiałyśmy nawet my-
śleć, że przyjdzie do nas 
cały chór! Prosiłyśmy księ-
dza o czytanie i zaśpiewanie 
z dziećmi kilku kolęd. Zro-
biło się z tego przedstawie-
nie z udziałem publiczności, 
bogate w różnego rodzaju 
atrakcje. Ksiądz Rafał zorga-
nizował wszystko perfekcyj-
nie. Spotkanie przebiegało, 
jakby był do niego przygo-
towany idealny scenariusz, 
ale kto wie… może ambitny, 
pełen zapału młody ksiądz 
wikary miał takowy? Były 
więc występy chóru, wspól-
ny śpiew dzieci z chórem, 
czytanie bajek o tematyce 
świątecznej oraz konkurs 
„Jaka to melodia?”. Jak kon-
kurs to i nagrody. Można 
było wygrać słodycze lub 
możliwość dyrygowania chó-
rem. Fragmenty kolęd do od-

gadnięcia wykonywał ksiądz 
lub członkowie chóru, grając 
na różnych instrumentach – 
akordeonie, flecie, organach 
elektrycznych, saksofonie, 
klarnecie, tubie, cymbałach.
Wdzięczni jesteśmy księdzu 
Rafałowi i wszystkim chó-
rzystom: Elżbiecie Czech, 
Magdalenie Czerwonka, 
Iwonie Danak, Alicji Dubiel, 
Dorocie Gdańskiej, Jerze-
mu Gdańskiemu, Renacie 
Grzywna, Sylwii Kulpa, Ry-
szardowi Lizakowi, Teresie 
Majkut, Renacie Mazurek, 
Annie Moskal, Józefowi Ry-
dzikowi, Agnieszce Rydzik, 
Michałowi Rydzikowi, Ka-
rolinie Sołek, Gabrieli Stel-
machowskiej, Weronice, 
Stopyra, Czesławie Tabace. 
Dziękujemy za poświęcenie 
swojego czasu na występ 
przed najmłodszymi czytel-
nikami biblioteki.
Muszę jednak dodać, że tym 
razem dobrze bawiły się nie 
tylko dzieci, ale też rodzice, 
którzy obserwowali „spek-
takl”. Było wesoło, gwarno 
i głośno. Donośne śpiewy 
przyciągnęły naszego sza-
nownego sąsiada księdza 
kanonika. To było jedno z 
najliczniejszych zgromadzeń 

w historii Wieczorów głośne-
go czytania - dwadzieścioro 
chórzystów, około siedem-
dziesięcioro dzieci i rodzice.
W czasie spotkania pan 
Jerzy Gdański otrzymał za-
szczytny tytuł „Przyjaciela 
biblioteki”. Pan Jerzy zasłu-
żył na to miano, ponieważ 
już drugi raz był gościem 
„Wieczoru głośnego czyta-
nia – raz jako przewodniczą-
cy z Radą Gminy a teraz z 
chórem… może się jeszcze 
zaprezentować najmłod-
szym jako urzędnik, strażak, 
społecznik. Pole do popisu 

szerokie.
Jeszcze raz dziękujemy 
księdzu wikaremu za zor-
ganizowanie spotkania z 
chórem. Poznaliśmy księdza 
Rafała w nowej roli. Znako-
micie radzi sobie w kontak-
tach z dziećmi - nic dziwne-
go, że jest tak lubiany. Jeśli 
lekcje religii są chociaż w 
połowie tak atrakcyjne jak to 
spotkanie, to my dorośli też 
chcemy chodzić na kateche-
zę!

RC

Z KOLĘDĄ W 
BIBLIOTECE

- AKTUALNOŚCI - 

Był to jeden z głośniejszych wieczorów w bibliotece
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W Piśmie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Rzeszowie 
nr 3 (151) maj-czerwiec 
2009r. ukazał się artykuł o 
związanej z Grodziskiem  
rodziną Trynieckich, a 
w szczególności dokto-
rze Tadeuszu Trynieckim.    
Zachęcamy do lektury.

Służba zdrowia zapisała piękne 
karty w naszej historii. Zawsze 
lekarze starali się odpowiadać 
potrzebom chwili. Pracowali w 
różnych warunkach. Budowali 
zręby powszechnej opieki me-
dycznej, troszczyli się o rozwój 
i postęp społeczny, gospodar-
czy i kulturalny. Tak jak lekar-
ska rodzina Trynieckich związa-
na z Grodziskiem Dolnym koło 
Leżajska.
Dr Bolesław Tryniecki urodził 
się w 1872 roku w Woli Za-
rczyckiej koło Leżajska.
Ojciec jego, Szymon Tryniec-
ki wywodził się z Żołyni, Tam 
skończył szkołę elementar-
ną, był nauczycielem i organi-
stą zarazem. Później zapew-
ne uczył się w seminarium na-
uczycielskim w Rzeszowie. Taj-
niki gry na organach poznawał 
pod kierunkiem Antoniego Tur-
kiewicza. Znany ten muzyk był 
organistą w klasztorze OO. Ber-
nardynów w Leżajsku i miał do 
swojej dyspozycji jeden z naj-
doskonalszych instrumentów w 
kraju i Europie.
Szymon Tryniecki ożenił się z 
powinowatą swego mistrza, Fe-
bronelą z Szeligów. Mieli Try-
nieccy dwóch synów, oprócz 
Bolesława, przyszłego lekarza, 
także młodszego Stanisława, 
później nauczyciela. Szymon 
Tryniecki kilkakrotnie wypra-
wiał się sam, raz nawet z rodzi-
ną za ocean do Stanów Zjedno-
czonych. Ciężko tam pracował, 
oszczędzał z myślą o kształ-
ceniu synów. Ta właśnie praca 
nad siły, za oceanem sprawi-
ła, że starszy Bolesław mógł po 
skończeniu gimnazjum podjąć 
studia medyczne na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, a młodszy 
Stanisław uczyć się w semina-
rium nauczycielskim.
Chłopcy wraz z matką przeby-
wali w domu dziadka Szymo-
na Szeligi, człowieka, który z 
niejednego pieca jadł chleb. 
Był budowniczym, leśnikiem i 

urzędnikiem nawet, różnych za-
jęć się imał, już to toporem, już 
piórem. W czasie Wiosny Lu-
dów w 1848 r, dowodził nawet 
miejscową Gwardią Narodową.
Dr Bolesław Tryniecki osiadł w 
1898 r. w Grodzisku Dolnym. 
Objął tam stanowisko lekarza 
okręgowego, natomiast jego 
brat Stanisław został kierow-
nikiem szkoły ludowej w Przy-
chojcu, nieopodal Leżajska.
Instytucję lekarzy okręgowych 
powołały autonomiczne władze 
ówczesnej Galicji. Fatalna była 
w tym kraju koronnym monar-
chii austrowęgierskiej opieka 
zdrowotna. Pustoszyły ten kraj 
epidemie, a większość miesz-
kańców żyła w opłakanych wa-
runkach higienicznych. Gali-
cja pod względem opieki zdro-
wotnej była daleko w tyle poza 
przeciętnymi pod tym wzglę-
dem krajami Europy. Lekarze 
okręgowi mieli tworzyć zręby 
powszechnej służby zdrowia. 
Ubogich leczyli bezpłatnie, od 
zamożniejszych mieszkańców 
okręgu pobierali opłaty. Nie wy-
żyliby z tych dochodów, otrzy-
mywali więc pensje, jak inni 
urzędnicy. Okręgi lekarskie były 
rozległe. Dr Bolesław Tryniec-
ki obejmował zasięgiem swoje-
go działania cały teren obecnej 
gminy Grodzisko Dolne, a po-
nadto Dębno, Wierzawice oraz 
Rzuchów za Sanem. Wyruszał 
skoro świt jednokonną bryczką 
z woźnicą i docierał do najdal-
szych przysiółków. Przemierzał 
dziesiątki kilometrów.
W tym czasie jego żona Zo-
fia Tryniecka, czyli jak ją tu na-
zywano ‚doktorowa’, uczyła w 
miejscowej szkole. Spotyka-
li się dopiero późnym popo-
łudniem. Zwykłe powszednie, 
pracowite dni Judymów. Oboje 
przejawiali nadzwyczajną pasję 
społecznego działania. Dr Bo-
lesław Tryniecki zorganizował 
miejscowe kółko rolnicze, kasę 
Stefczyka. Później zaś, jako, 
że uwielbiał muzykę, utworzył 
w miasteczku, bo Grodzisko 
nim właśnie było, orkiestrę wło-
ściańską. Doktorowa natomiast 
inspirowała życie kulturalne w 
miasteczku i sąsiednich wsiach. 
Założyła i prowadziła przez wie-
le lat koło Towarzystwa Szkoły 
Ludowej. Organizowała wszyst-
kie obchody patriotyczne rocz-

nic narodowych, inscenizacje 
łatwych i przystępnych sztuk. 
Pozazawodowa społeczna 
działalność Trynieckich trwała 
nawet po urodzeniu się ich syna 
Tadeusza [16 XI 1900r].
Dr Bolesław Tryniecki dosko-
nale znał psychikę i mental-
ność mieszkańców miaste-
czek i wsi. Rozumiał ich. Dlate-
go powierzyli mu w 1908 r. sta-
nowisko burmistrza Grodziska. 
Wówczas to miasteczko ma-
leńkie otaczały dwie wsie - Gro-
dzisko Dolne i Górne. Tryniec-
cy wrastali szybko w środowi-
sko. Na stałe związali się z mia-
steczkiem budując tam w 1911 
r. dom. Tym razem również po-
mógł Szymon Tryniecki, wtedy 
już reemigrant ze Stanów Zjed-
noczonych.
Dom Trynieckich był przystanią 
inteligencji ludowej wywodzącej 
się z Grodziska.
Często u nich gościł, a nawet 
przez jakiś czas mieszkał zna-
komity później polski matema-
tyk prof. Franciszek Leja, któ-
ry zmarł w 1979 roku w Krako-
wie w wieku 94 lat. Prof. Fran-
ciszek Leja był autorem pod-
ręczników akademickich, tak-
że obecnie używanych i dzie-
kanem Wydziału Matematycz-
no - Fizycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Równie czę-
stym gościem był dr Stanisław 
Kulpa- Grodziski znany praw-
nik, adwokat, działacz ruchu lu-
dowego, sekretarz Wincente-
go Witosa. W latach między-
wojennych bywał w gościnnym 
domu filolog klasyczny, praw-
nik i poeta Stanisław Przeszło, 
miejscowy rzeźbiarz Józef Ma-
lach, autorka monografii Gro-
dziska Aniela Śmiałkówna i wie-
lu innych. Wszyscy przyjmowa-
ni byli mile i gościnnie. Przy sto-
le zastawionym czym chata bo-
gata, trwały wielogodzinne dys-
puty.
W takim otoczeniu wychowywał 
się syn Bolesława i Zofii - Ta-
deusz Tryniecki. Zresztą, nie 
mniejszy od rodziców wpływ na 
chłopca mieli dziadkowie, Wła-
dysław Szeliga, uczestnik po-
wstania styczniowego, emery-
towany nauczyciel, niegdyś in-
spektor szkolny w Gorlicach 
oraz jego żona Maria z Gołkow-
skich, z rodziny, która wywodzi-
ła się z Mazowsza, a po skon-
fiskowaniu majątku przez wła-
dze carskie osiadła w Rzeszo-
wie. Dziadek opowiadał wnuko-
wi o swoich walkach w powsta-
niu, a babka wspominała zasły-

szane opowieści o tym, że na 
Mazowszu jeszcze, w czasie 
powstania listopadowego, sam 
gen. Józef Chłopicki przebywał 
w domu Gołkowskich i grał w 
szachy z jej dziadkiem. Na do-
wód tego pokazywała wnukowi 
figurki szachowe z kości słonio-
wej wyrzeźbione.
Dr Bolesław Tryniecki dbał o 
urządzenia komunalne szcze-
gólnie, jeśli się łączyły z opie-
ką zdrowotną. Walczył z gruź-
licą w miasteczku i wsiach, ale 
trudna to była batalia, w tych tak 
ubogich okolicach, szczególnie 
w chłodnych i głodnych latach I 
Wojny Światowej.
U schyłku tej wojny setki ludzi 
chorowało na ostrą grypę, zwa-
ną hiszpanką. Epidemia poja-
wiła się najpierw na pograniczu 
Francji i Hiszpanii, skąd wzię-
ła swą nazwę i szybko ogarnę-
ła Europę. 20 mln. ludzi na na-
szym kontynencie, wyniszczo-
nym przez czteroletnie zmaga-
nia, głód i nędze zmarło na tę 
groźną, zakaźną chorobę. Bole-
sław Tryniecki zaraził się hisz-
panką od swych pacjentów. 
Umarł w listopadzie 1918 roku 
u zarania niepodległości. Był 
ostatnim burmistrzem Grodzi-
ska, bowiem niedługo po jego 
śmierci małe miasteczka, a ra-
czej osady rolniczo-rzemieślni-
cze, utraciły prawa miejskie. Żył 
46 lat.
18-letni Tadeusz, głęboko prze-
żył śmierć ojca, żałował, że w 
ostatnich miesiącach przed 
jego śmiercią niejednego stra-
pienia był przyczyną. Nie, żeby 
coś przeskrobał, nic podobne-
go, ale 17-letni chłopiec rwał 
się do legionów, żeby się bić 
o niepodległość. Dowodził, że 
dziadek Władysław niewiele był 
starszy, jak poszedł do powsta-
nia w 1863 roku. Ojciec się nie-
pokoił, tym więcej, że chłopiec, 
uczeń gimnazjum w Leżajsku 
mieszkał poza domem, na stan-
cji. Doktor uważał, że jeszcze 
za wcześnie na wojaczkę. Wy-
stosował nawet listy do wszyst-
kich komend uzupełnień legio-
nowych, prosząc, aby Tade-
usza do wojska nie przyjęto. W 
marcu 1918 r., dowiedział się 
jednak, że jego jedynak zapisał 
się do Polskiej Organizacji Woj-
skowej i wybrał sobie pseudo-
nim „Skalski”.
Dobrze - mówił - że idziesz śla-
dem dziadka, ale to za wcze-
śnie, poczekaj przynajmniej do 
matury. Tuż po śmierci ojca, w 
listopadzie 1918 r., Tadeusz w 

ZAPISANI W KARTACH 
HISTORII
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klasie maturalnej będąc, wstąpił 
do Wojska Polskiego i 3 lata bił 
się jako ułan o utrwalenie gra-
nic, niepodległości i suweren-
ności odradzającej się Ojczy-
zny. Wspominał po latach swoją 
żołnierską maturę. Pisał raport, 
dostał kilka dni i pojechał w peł-
nym umundurowaniu i uzbroje-
niu do Leżajska.
Po zdemobilizowaniu podjął 
studia na wydziale lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Studiował z za-
pałem, ale po śmierci ojca sy-
tuacja materialna rodziny bar-
dzo się pogorszyła. Od czasu 
do czasu przerywał studia i pra-
cował jako sanitariusz we lwow-
skich klinikach. Jak zaoszczę-
dził trochę pieniędzy, to znów 
zostawał studentem. Skończył 
studia w 1932 roku i od razu 
podjął pracę, jako lekarz okrę-
gowy w Grodzisku Dolnym. Za-
myślał o zorganizowaniu w ro-
dzinnej miejscowości ośrodka 
zdrowia, a matka Zofia Tryniec-
ka, budowała już wtedy dom 
ludowy. Była to jej inicjatywa, 
jej pomysł, żeby taką budowlę 
wznieść w Grodzisku.
Przed wielu laty jeden ze star-
szych wiekiem grodziszczan, 
dobrze zorientowany w tym 
przedsięwzięciu budowlanym 
powiedział:
- „doktorowa” w tym domu uto-
piła cały spadek, który dostała 
od zmarłej krewnej, wszystkie 
swoje emerytury nauczyciel-
skie, a Tadeusz większą część 
swoich poborów, Doktorowa 
zaciągnęła u miejscowych kup-
ców pożyczki, czy to na cegłę, 
czy to na wapno, na drewno, a 
później, jak Żyd przychodził po 
pieniądze, wołała syna. ‚Tadziu, 
zapłać’- prosiła. On nigdy nie 
odmówił, zawsze płacił.
Tak budowali dom ludowy. 
Zachowały się wszystkie do-
kumenty, wszystkie rachunki, 
listy, każdy grosz jest udoku-
mentowany. Ofiarnie pomagała 
młodzież wiciowa, ale tylko swą 
pracą niefachową. Wszystkich 
murarzy, cieśli, zdunów opłaciła 
doktorowa. Tak samo zapłaciła 
za cały budulec użyty do wznie-
sienia tego domu. Udział inteli-
gencji wywodzącej się z Grodzi-
ska był niewielki. Obecnie w bu-
dynku wzniesionym przez Zofię 
Tryniecką i grodziskich wiciarzy 
mieści się Ośrodek Kultury.
Tadeusz Tryniecki, jako lekarz 
chętniej przeznaczyłby swo-
je oszczędności na uruchomie-
nie przychodni . Przekonywał 

matkę, że taka placówka bar-
dziej jest potrzebna niż budo-
wa domu ludowego. Stara en-
tuzjastka pracy organicznej, u 
podstaw, działalności oświato-
wej i kulturalnej, nie znajdowa-
ła argumentów, ale mówiła, że 
jedno jest potrzebne i drugie.
Tadeusz Tryniecki nie usta-
wał w staraniach zmierzają-
cych do zorganizowania praw-
dziwego ośrodka zdrowia. Ob-
fite żniwo zbierała w jego okrę-
gu lekarskim gruźlica, a zwal-
czać ją było trudno bez zaple-
cza medycznego. W lutym 1939 
roku zamierzenia Tadeusza się 
ziściły, udało mu się uruchomić 
ośrodek zdrowia.
Niedługo istniała ta placówka, 
bo do września 1939 r. W sierp-
niu 1939 roku został zmobili-
zowany i był ordynatorem od-
działu w wojskowym 10 Szpita-
lu Okręgowym. Nie opuścił ran-
nych żołnierzy po wkroczeniu 
Niemców, dostał się do niewoli 
wraz z nimi. Przebywał w obo-
zie jenieckim w Dębiu nieopo-
dal Krakowa. Obawiali się oku-
panci wybuchu epidemii w pod-
bitym kraju ogołoconym z leka-
rzy. Zwalniali ich z obozów je-
nieckich.
Tadeusz Tryniecki powrócił do 
Grodziska Dolnego i ponownie 
pracował jako lekarz okręgo-
wy. Pomagał w tych pierwszych 
miesiącach okupacji zbiegłym z 
niewoli i ukrywającym się żoł-
nierzom polskim, którzy wędro-
wali do swoich rodzin. Nie było 
to łatwe, bo część domu zajęli 
okupanci na posterunek policji. 
Na szczęście były jeszcze dwa 
wejścia od podwórza, a liczne 
odwiedziny u lekarza nie dziwi-
ły, w czasie tej chłodnej i głod-
nej zimy wielu było chorych.
Kiedy powstał zorganizowany 
ruch oporu, Tadeusz Tryniecki 
został lekarzem miejscowej pla-
cówki Związku Walki Zbrojnej, a 
później Armii Krajowej.
Ciekawie pisze o działalności 
Tadeusza, jako lekarza i uczest-
nika ruchu oporu, Marian Pliś w 
artykule Służba Zdrowia w Łań-
cuckiem podczas okupacji, za-
mieszczonym w Przeglądzie 
Lekarskim nr 1 z 1976 roku. 
Marian Pliś, wówczas młody 
absolwent wydziału lekarskie-
go Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, uczestnik wojny obronnej 
w 1939 roku, pełnił funkcję le-
karza obwodu łańcuckiego AK, 
czyli był w nim szefem służby 
zdrowia. Obwód łańcucki liczył 
10 placówek, a w piątej, czyli w 

Grodzisku zamieszkiwał stale 
dr Tadeusz Tryniecki, pseudo-
nim Wojtek. Tadeusz Tryniecki 
był przydzielony do szpitala po-
lowego, który miał być zorgani-
zowany w Julinie, gdyby wybu-
chło powstanie.
W cytowanym artykule jest 
wzmianka, że Tadeusz Tryniec-
ki przechowywał i leczył w swo-
im domu rannego partyzanta 
oraz szkolił sanitariuszki.
Miejscowi uczestnicy ruchu 
oporu wspominają, że leczył 
on nie jednego, lecz wielu par-
tyzantów, ale udawał się do 
ich miejsc pobytu, czyli gospo-
darstw, w których się ukrywali. 
Natomiast tego rannego party-
zanta ukrył u siebie na strychu 
w sianie, ponieważ wymagał 
on codziennej opieki i pomocy 
lekarskiej. Wprawdzie połowę 
domu zajmował posterunek po-
licji, ale wejście na strych było w 
tej części domu, w której miesz-
kała Zofia Tryniecka.
Oczywiście ryzykowali Tryniec-
cy życiem, jak zresztą wszyscy 
uczestnicy ruchu oporu prze-
chowujący partyzantów.
Komendantką tajnego kursu sa-
nitariuszek, który zorganizował 
i prowadził Tadeusz Tryniecki 
była Czesława Markocka, któ-
ra dziesięciolecia całe przepra-
cowała w miejscowej admini-
stracji państwowej. Jej zastęp-
czynią była Maria Rzeszowska, 
nauczycielka Szkoły Rolniczej. 
Oprócz nich, w kursie uczest-
niczyły: Władysława Markocka, 
która miała wtedy 16 lat, Teresa 
Kulpa, rolniczka z zawodu, Ja-
dwiga Radwańska, nauczyciel-
ka szkoły powszechnej, brała 
ona także udział w tajnym na-
uczaniu oraz Stefania Dziura, 
córka gajowego ze Zmysłówki.
W tych sanitariuszkach miał Ta-
deusz Tryniecki wierne i ofiarne 
pomocnice, opatrywały rannych 
partyzantów, a komendantka 
kursu Czesława Markocka, za-
pamiętała na zawsze swoje wę-
drówki do chorych, rannych i re-
konwalescentów, aby robić im 
zastrzyki czy opatrywać rany.
Niedługo po wyzwoleniu, 14 
grudnia 1944 roku, Tade-
usz Tryniecki wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Miał wówczas 
44 lata, ale przyjął propozycję 
władz wojskowych i został le-
karzem batalionu saperów, któ-
ry w styczniu 1945 roku przygo-
towywał, pod nieprzyjacielskim 
ogniem przeprawę przez Wisłę 
do Warszawy. Saperzy pozo-
stali przez kilka tygodni wśród 

gruzów stolicy, rozminowywa-
li przejścia i ruiny. Wielu było 
rannych i zabitych. Z Warszawy 
udali się na pola minowe Wału 
Pomorskiego. Trudne to były 
chwile nawet dla żołnierza i le-
karza wojskowego, który swój 
frontowy i wojenny życiorys za-
czął pisać jeszcze przed ma-
turą, w 18 roku życia. Boje na 
Wale Pomorskim były zażarte, 
krwawe, tysiące żołnierzy przy-
płaciło zdruzgotanie tego pa-
sma fortyfikacji życiem i rana-
mi. Po rozgromieniu faszystow-
skich Niemiec batalion sape-
rów, w którym służbą medycz-
ną kierował Tadeusz Tryniecki 
stacjonował w stolicy. W War-
szawie mieli saperzy dużo pra-
cy. Ponownie byli wśród nich 
ranni i zabici. Wreszcie batalion 
saperów, w którym służył Tade-
usz Tryniecki został przeniesio-
ny do Augustowa. W tym mie-
ście 4 lipca 1946 roku Tadeusz 
Tryniecki zakończył swoją żoł-
nierską służbę.
Wprawdzie jego zwierzchni-
cy namawiali go, aby został na 
stałe lekarzem wojskowym, ale 
tym razem odmówił. Z dwóch 
przyczyn; w rodzinnej wsi nie 
było lekarza, a on sam kierując 
służbą sanitarną batalionu nie 
myślał o swoim zdrowiu. Cier-
piał dotkliwie wskutek duszni-
cy bolesnej i został skierowany 
do szpitala Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Pod koniec swo-
jej służby wojskowej Tadeusz 
Tryniecki ożenił się z Kazimie-
rą Łazukówną, wieloletnią na-
uczycielką Szkoły Powszech-
nej w Grodzisku Dolnym. Znów 
powtórzyło się, lekarz i nauczy-
cielka. Ponownie pracował jako 
lekarz okręgowy. Reaktywo-
wał ośrodek zdrowia w 1950 
roku, w dawnym dworze. W 
tym ośrodku pracował do 1976 
roku. Niemal 40 lat był jedy-
nym lekarzem w Grodzisku Dol-
nym. Godnie kontynuował dzie-
ło swojego ojca dr. Bolesława 
Trynieckiego, pierwszego stałe-
go lekarza w dziejach tej miej-
scowości.
Nigdy nie sprzeniewierzył się 
Hipokratesowej przysiędze ani 
etyce lekarskiej. Obecnie, kie-
dy etyka lekarska znalazła się 
w niebywałym kryzysie, sposób 
myślenia i postępowania daw-
nych lekarzy zdawać się może 
cokolwiek staroświecki, archa-
iczny i naiwny. Tak jednak po-
stępowali i działali lekarze z za-
pomnianego pokolenia Judy-
mów.
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Gimnazjaliści klas trzecich 
z Grodziska Górnego uda-
li się na wycieczkę eduka-
cyjną do Rzeszowa. Jej ce-
lem było zapoznanie mło-
dzieży z obecnym rynkiem 
pracy oraz trendami na 
rynku. 

Przed młodymi ludźmi sta-
nął otworem  Wojewódzki 
Urząd Pracy, ale też OHP, 
Politechnika Rzeszowska 
oraz Uniwersytet Rzeszow-
ski. Kierownikiem i organi-
zatorem wyjazdu była pani 
Dorota Miś - doradca zawo-
dowy w Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym.
Pierwszym odwiedzanym 
miejscem był Wojewódzki 
Urząd Pracy. Tutaj uczniowie 
zdobyli  informacje na temat 
nowości na rynku pracy oraz 
dowiedzieli się, co należy 
brać pod uwagę przy wy-
borze zawodu i szkoły. Dru-
gi punkt wycieczki to OHP 
w Rzeszowie. Tam odbyło 
się spotkanie z doradcami 
zawodowymi. Panie przed-
stawiały oferty pracy za gra-
nicą w ramach współpracy 
między szkołami z różnych 
krajów. Kolejnym etapem 

wyjazdowej lekcji stała się 
Politechnika Rzeszowska. 
Na sali wykładowej tej uczel-
ni  przywitał młodzież   dzie-
kan, a następnie odbyła się  
prezentacja ofert uczelni. Po 
tym wstępie nadszedł czas 
na zwiedzanie wydziału lot-
nictwa i maszyn. Najciekaw-
sza okazała się  pracownia 
z symulatorem jazdy samo-
chodem ciężarowym, a także 
z kolektorami słonecznymi i 
modelami samolotów. Po tej 
części wycieczki czekał na 
uczniów obiad w stołówce 
studenckiej. Ostatnim punk-
tem pobytu w wojewódz-
kim mieście był Uniwersytet 
Rzeszowski. Dzięki wejściu 
na drugą wyższą uczelnię 
młodzi ludzie wiedzą, jakie 
są obecne i planowane kie-
runki studiów. Wyjazd ten 
okazał się absorbujący i wy-
czerpujący, ale warto było, 
gdyż  ułatwi wybór zawodu 
i dalszej szkoły. Taka lekcja 
w terenie była możliwa dzię-
ki realizowanemu w naszej 
szkole projektowi „Przez 
wiedzę do gwiazd” współfi-
nansowanemu przez Unię 
Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Dorota Miś

GIMNAZJALIŚCI 
PRZED WYBOREM 
SZKOŁY

W dniu 16 stycznia 2012r. 
w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Rzeszowie podpi-
sana została umowa o do-
finansowanie projektu „In-
dywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III w Gminie 
Grodzisko Dolne”. Projekt 
realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Beneficjentami projektu są 
cztery szkoły podstawowe: 
Szkoła Podstawowa w Ze-
spole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym, 
Szkoła Podstawowa w Ze-
spole Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym, Szkoła Podstawowa w 
Chodaczowie i Szkoła Pod-
stawowa w Laszczynach.

W ramach wniosku zorga-
nizowane zostaną zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów         
z klas I – III z czytania i pi-
sania, dla uczniów mają-
cych trudności w zdobywa-
niu wiedzy matematycznej 
oraz uzdolnionych muzycz-
nie i ruchowo w Szkole Pod-
stawowej w Grodzisku Dol-
nym. Ponadto szkoły biorą-
ce udział w projekcie otrzy-
mają doposażenie baz dy-
daktycznych. 
Projekt realizowany będzie 
od 1 stycznia do 30 czerw-
ca 2012r. Wartość projek-
tu   wynosi 122 184,30 zł, 
z czego dofinansowanie ze 
środków europejskich wyno-
si 103 856,65 zł, a dotacja 
celowa z budżetu krajowego 
18 327,65 zł.

MR

INDYWIDUALIZACJA 
NAUCZANIA 
KLAS I-III

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO 
KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

GRODZISKO GÓRNE:
- wtorek od 1600 do 1730 (szkoła podstawowa), od 1730 do 1930 
(gimnazjum), od 1900  do 2030  (szkoła średnia)
- czwartek od 1600 do 1730 (szkoła podstawowa), od 1730 do 1900 
(gimnazjum), od 1900 do 2030 (grupa starsza)
- piątek od 1600 do 1730 (gimnazjum), 

GRODZISKO DOLNE:
- poniedziałek od 1630 do 1800 (szkoła podstawowa), od 1800 do 
2000 (grupa starsza)
- środa od 1700 do 1900 (gimnazjum), od 1900 do 2030 (grupa       
starsza)
- piątek od 1800   do 1900 (gimnazjum), od 1900 do 2100 (grupa 
starsza)
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Dnia 26 stycznia 2012r. w 
Szkole Podstawowej w 
Laszczynach odbyła się 
zabawa karnawałowa po-
łączona z uroczystością 
Dnia Babci i Dziadka.

Na wstępie pani dyrektor 
szkoły Grażyna Pytel powi-
tała licznie zebranych gości:
Dziadków, rodziców oraz 
całą społeczność szkolną. 
Część artystyczna rozpo-
częła się występem przed-
stawicieli z kl. 0-III, którzy 
ubrani w piękne kostiumy 
zaprezentowali przedsta-
wienie jasełkowe pt. „ Betle-
jemska dobranocka.” Wysta-
wiony spektakl wzbudził po-
wszechny aplauz i zachwyt 
gości.
Szczególnych wzruszeń 
dostarczyło wspólne kolę-
dowanie, podczas którego 
wszyscy zgromadzeni utwo-
rzyli duże koło trzymając się 
za ręce.
Kolejno zaprezentowali się 
uczniowie z kl. I, II i III, po-
dziękowali oni babciom i 
dziadkom za miłość i troskę 
w montażu słowno-muzycz-
nym, na który składały się 
wiersze oraz piosenki.
Następnie wystąpiły dzieci 
przedszkolne biorące udział 
w projekcie „Mała akademia” 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego- Ka-
pitał Ludzki współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ską. Przedszkolaki wystąpiły 
w kolorowych strojach ta-
necznych. Prezentowały się 
znakomicie. Wykonały kilka 
tańców, oraz śpiewały kolę-
dy i piosenki dla seniorów. 
Występ przedszkolaków 
przyjęto owacyjnie.
Na zakończenie wszystkie 
dzieci zaśpiewały tradycyjne 
„Sto lat” i wręczyły własno-
ręcznie wykonane prezenty. 
Życzeniom i uściskom nie 
było końca. 
Po poczęstunku przygoto-

wanym przez rodziców, go-
ście zostali zaproszeni do 
ciekawych konkursów oraz 
do zabawy tanecznej, której 
przygrywał zespół muzyczny 
„Yamaha”. 
Uroczystość udała się zna-
komicie. Było dużo śmiechu 
i wesołej zabawy. Mamy na-
dzieję, że chwile spędzone 
w miłej, rodzinnej atmosfe-
rze na długo pozostaną w 
pamięci uczestników impre-
zy.

Alicja Gurak

STO LAT DLA BABCI I 
DZIADKA

Andżelika Ciupińska i Da-
mian Słysz ponownie wy-
grali gminny turniej siat-
karskich mikstów - tym ra-
zem o Puchar Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Turniej rozegrany został 9 
lutego br. na hali sporto-
wej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II. Wystartowało w 
nim 18 par, które rozloso-
wano w czterech grupach. 
W pierwszej fazie grupo-
wej grano systemem „każdy 
z każdym”. Dwie najlepsze 
pary z każdej grupy spoty-
kały się w ćwierćfinale i dalej 
walczyły o zwycięstwo bądź 
o jak najwyższą pozycję. 
Pozostałe pary toczyły po-
jedynki o poszczególne po-
zostałe miejsca. Zwycięski 
duet reprezentował w każ-
dym meczu wysoką formę, 
znakomitą współpracę i nie 
miał sobie równych rywa-

li. Andżelika wspaniale wy-
stawiała piłki do zbicia, które 
skutecznie kończył Damian. 
Na drugim i trzecim miejscu 
uplasowała się para Justyna 
Mazur i Adrian Bosak przed 
parą Mariola Kruk i Marcin 
Wnęk. Poziom turnieju był 
bardzo wysoki, wiele poje-
dynków kończyło sie tie-bre-
akiem. Na hali panowała go-
rąca atmosfera mimo kilku-

nastostopniowego mrozu na 
zewnątrz. Najlepszym pa-
rom puchary, medale i dy-
plomy wręczyła pani Dyrek-
tor GOK Katarzyna Mach. 
Dla młodzieży ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych turniej okazał się 
atrakcyjną formą czynnego 
wypoczynku podczas ferii 
zimowych. 

KB

MISTRZOWSKI DUET



17Gazeta z Grodziska i okolic 2/2012

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym 
udowodnili, że w dzisiej-
szym świecie, gdzie królu-
je komputer i telewizja jest 
jeszcze miejsce dla duszy 
artystycznej, czującej ina-
czej niż większość. 

Wyraz temu dają należąc do 
grupy teatralnej. Zarówno są 
to młodsi, jak i starsi ucznio-
wie. Spędzają czas po lek-
cjach na próbach, w domu 
uczą się tekstu na pamięć, 
a do tego ciągle starają się 
rozwijać, bo przecież chcą 
dać z siebie wszystko, aby 
zadowolić widza.
Uczniowie szkoły podstawo-
wej już w październiku byli 
gotowi do pierwszego wy-
stępu przed publicznością. 
W Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym podczas kon-
kursu „Literatura i dzieci. 
Trzy magiczne słowa - pro-
szę, dziękuję, przepraszam” 
zaprezentowali przedstawie-
nie pt. „Wróżki”, które narra-
tor zakończył słowami warty-
mi zapamiętania: „Choć ser-
cem rządzi nierzadko złoto i 
drogie kamienie, lecz słówko 
uprzejme i gładkie w więk-
szej jest mocy i cenie”. Za 

ten występ grupa otrzyma-
ła wyróżnienie na etapie po-
wiatowym.
Jeszcze w październiku 
uczniowie z gimnazjum wy-
stawili podczas Święta Szko-
ły „Dziady” Adama Mickiewi-
cza, które zostały powtórzo-
ne  w Ośrodku Kultury 2 li-
stopada w Dzień Zaduszny. 
Ciemność, świece, chór w 
białych strojach, piękna Zo-
sia i dramatyczna scena ze 

złym panem ze strasznymi 
czarnymi postaciami.
Młodzi aktorzy otrzymali po-
chwały za aktorstwo. Podję-
li się trudnego zadania, ale 
efekt był imponujący.
Jeszcze w tym samym mie-
siącu, bo 11 listopada grupa 
ze szkoły podstawowej przy-
bliżya społeczności szkolnej 
historię utraty i odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Tym razem widzowie zosta-

li zaskoczeni teatrem cieni. 
Podczas występu na sali pa-
nuje przejmująca cisza. Na-
wet najmłodsi z wielkim zain-
teresowaniem czekają na to, 
co się dalej wydarzy.
Kolejny miesiąc to grudzień, 
zatem święta Bożego Na-
rodzenia. Misterium bożo-
narodzeniowe „Do Betle-
jem nie jest tak daleko…” 
zostaje zaprezentowane 
podczas opłatka szkolnego, 
opłatka parafialnego, a tak-
że podczas XV SPOTKAŃ 
TEATRALNYCH „Jasełka 
2012” w Jarosławiu. Tym ra-
zem staraliśmy się pokazać 
problem samotności i za to 
otrzymaliśmy wyróżnienie. 
Oto fragment wiersza Jana 
Twardowskiego „Samot-
ność” pochodzący z tego 
przedstawienia. Przeczytaj-
my, ale starajmy się czytać 
sercem. Wtedy zrozumiemy.

„Nie proszę o tę samotność 
najprostszą, 

Pierwszą z brzegu,
kiedy zostaję sam jeden 

jak palec.
(…)

Nie proszę Cię o tę trudniejszą 
kiedy przeciskam się przez 

tłum. 
I znowu jestem pojedynczy. 

Pośród wszystkich najbardziej 
bliskich. 

Proszę Ciebie o te prawdziwą, 
Kiedy Ty mówisz przeze mnie. 

A mnie nie ma.”

W XXI wieku liczą się przede 
wszystkim inżynierowie, in-
formatycy, ale przecież licz-
by to nie wszystko. Nie mo-
żemy zapomnieć o młodych 
ludziach, którzy  mają duszę 
artysty i odczuwają ten świat 
po swojemu. Cieszy fakt, 
że chcą się otwierać przed 
innymi i ubogacać ten nasz 
szary świat. Nie każdy potra-
fi poruszyć emocje drugiego 
człowieka, a szkolnym akto-
rom to się często udaje. Za 
to należy im się pochwała.

Monika Fila

TEATRALNA EDUKACJA WŚRÓD 
GIMNAZJALISTÓW 
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To, czy miejsce, w kTórym mieszkasz będzie się rozwijać, czy w Twojej miejscowości powsTanie plac zabaw lub 
świeTlica dla dzieci, czy zdolni uczniowie oTrzymają sTypendium, kTóre pomoże im konTynuować naukę, oraz     
zrealizowane zosTaną inne cenne inicjaTywy zależy również od Tego czy przekażesz lokalnym organizacjom      
pozarządowym 1% podaTku dochodowego.

Wystarczy, że do swojego PIT-a wpiszesz numer KRS naszej Fundacji tj. 0000328376. Przekazane przez ciebie środki w postaci 1%          
podatku dochodowego powrócą w postaci stypendiów, grantów na realizację projektów społecznych oraz innych inicjatyw.
W 2011 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego do organizacji pozarządowych działających w powiecie leżajskim wpłynęło zaledwie 
33 606,41 zł (źródło: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom po-
żytku publicznego opublikowana przez Ministerstwo Finansów). Większość środków z tytułu tych wpłat zasiliła bowiem ogólnopolskie funda-
cje oraz stowarzyszenia.
Duże organizacje posiadają jednak wpływowych sponsorów takich jak stacje radiowe i telewizyjne, czy międzynarodowe korporacje dzięki 
czemu   łatwo pozyskują ogromne darowizny np. przy wykorzystaniu akcji sms-owych. Kwoty otrzymywane przez te organizacje z tytułu 1% 
podatku sięgają kilku milionów złotych. Czy jakaś część  z tych środków trafia do naszego powiatu - nie wiadomo…

masz możliwość pozosTawienia 1% podaTku u siebie. nie wahaj się. decyduj o sposobie wydaTkowania Twoich    
pieniędzy. przekaż 1% podaTku dochodowego Fundacji Fundusz lokalny w leżajsku.

Celem Fundacji jest rozwój społeczny oraz poprawa jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych. Prowadzimy       
programy stypendialne, wspieramy ciekawe inicjatywy, budujemy wspólne dobro. Dobrze wykorzystujemy przekazane nam środki.

Oddaj swój 1% pOdatku na karOlinkę

Karolinka mimo 
swojej choroby jest 
mądrym i pogodnym 
dzieckiem. Urodzi-
ła się z rozszcze-
pem kręgosłupa, 
a to spowodowało 
niedowład kończyn 
dolnych i zaburzenia 
czucia miednicy. Na-
rażona jest na liczne 
infekcje pęcherza 
moczowego. Obec-
nie jest pionizowa-
na, w związku z tym 
potrzebuje sprzętu 
ortopedycznego i pionizatora, dzięki którym będzie się 
stopniowo poruszać.

Gdyby zechcieli państwO pOmóc 
karOlince prOsimy O przekazanie 

1% pOdatku

Aby tego dokonać należy w swym zeznaniu                          
rocznym PIT za 2011r. w części „WNIOSEK O PRZE-
KAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP” 
wpisać nazwę Organizacji Pożytku  Publicznego (OPP): 
Fundacja dzieciOm „zdĄŻyĆ z pOmOcĄ” ul. 
ŁOmiańska5,  01-685 warszawa

NUMER KRS: 0000037904
W POLU INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE POD 
WNIOSKIEM PRZEKAZANIA 1% PROSZĘ WPISAĆ:                     
karOlina mOskal 9622

- OGŁOSZENIA - 

jeSteśmy RodZiCami 5– LetnieGo pawełka 
ChoReGo na CZteRokońCZynowe dZieCięCe 

poRażenie móZGowe. 
Z całego serca dziękuje-
my wszystkim ludziom 
czułym na cierpienie dzie-
ci za pomoc jaką otrzyma-
liśmy dotychczas. 
Dzięki Państwa pomo-
cy w ubiegłym roku Pa-
weł uczestniczył w wielu 
turnusach rehabilitacyj-
nych oraz stale mógł być 
usprawniany w ośrod-
kach dziennych. Dzięki 
temu zrobił ogromne po-
stępy, jest dużo bardziej 
ruchliwy i kontaktowy.  U 
ludzi zdrowych umiejęt-
ność wykonywania pod-
stawowych czynności 
takich jak samodzielne 
chodzenie czy jedzenie pojawia się z wiekiem. Nasz syn musi 
ciężko pracować aby się tego nauczyć. Dlatego nadal wyma-
ga systematycznej i długotrwałej rehabilitacji, która niestety 
jest bardzo kosztowna. 

Zaprzestanie rehabilitacji powoduje zanikanie tych umiejęt-
ności które już nabył. Bardzo chcemy pomóc naszemu syn-
kowi, jednak bez pomocy innych ludzi nie jesteśmy w stanie 
sprostać wydatkom związanym ze specjalistyczną opieką. W 
związku z tym ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie fi-
nansowe na leczenie i rehabilitację naszego Pawła. 

nawet najmniejSZa kwota 1% podatku jeSt wieL-
kim daRem od pańStwa dLa naSZeGo Synka.
Rozliczając się z podatku za 2011 rok, możecie Państwo prze-
kazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, jaką jest Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która wspomaga leczenie i re-
habilitację naszego synka. 

Wystarczy w następujący sposób uzupełnić PIT:
Nr KRS: 0000037904
Imię i nazwisko podopiecznego: Paweł Burda 6109

Leczenie i rehabilitację Pawła można również wesprzeć po-
przez przekazanie darowizny na konto w fundacji:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
Bank BPH S.A., o nr  15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 6109 Burda Paweł – darowizna na pomoc i 
ochronę zdrowia

za każdą pomoc z całego serca pańsTwu dziękujemy.
agnieszka i andrzej burda

podlesie

OGŁOSZENIE

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2011 
mogą Państwo wesprzeć również lokalne organizacje 
pozarządowe.
Zachęcamy do wskazania w PIT Koła Wędkarskiego 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym.

Pełna nazwa: KOŁO WĘDKARSKIE „PSTRĄG” W 
GRODZISKU DOLNYM
NR KRS: 0000071222

OGŁOSZENIE

Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną (powierzchnia 
15 arów) z działką uprawną (powierzchnia 57 arów). Działka 
położona jest w Grodzisku Dolnym (naprzeciwko Kościoła).
Cena za całość: 33 tys. zł (cena do negocjacji). 
Tel. Kontaktowy: 692 415 452

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
RODZINIE 

Śp. Eugeniusza RYDZIK

Założyciela i Dyrektora Szkoły i Kolegium
PROMAR International

składa

Wójt i Rada Gminy Grodzisko Dolne
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- OGŁOSZENIA - 

To, czy miejsce, w kTórym mieszkasz będzie się rozwijać, czy w Twojej miejscowości powsTanie plac zabaw lub 
świeTlica dla dzieci, czy zdolni uczniowie oTrzymają sTypendium, kTóre pomoże im konTynuować naukę, oraz     
zrealizowane zosTaną inne cenne inicjaTywy zależy również od Tego czy przekażesz lokalnym organizacjom      
pozarządowym 1% podaTku dochodowego.

Wystarczy, że do swojego PIT-a wpiszesz numer KRS naszej Fundacji tj. 0000328376. Przekazane przez ciebie środki w postaci 1%          
podatku dochodowego powrócą w postaci stypendiów, grantów na realizację projektów społecznych oraz innych inicjatyw.
W 2011 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego do organizacji pozarządowych działających w powiecie leżajskim wpłynęło zaledwie 
33 606,41 zł (źródło: Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom po-
żytku publicznego opublikowana przez Ministerstwo Finansów). Większość środków z tytułu tych wpłat zasiliła bowiem ogólnopolskie funda-
cje oraz stowarzyszenia.
Duże organizacje posiadają jednak wpływowych sponsorów takich jak stacje radiowe i telewizyjne, czy międzynarodowe korporacje dzięki 
czemu   łatwo pozyskują ogromne darowizny np. przy wykorzystaniu akcji sms-owych. Kwoty otrzymywane przez te organizacje z tytułu 1% 
podatku sięgają kilku milionów złotych. Czy jakaś część  z tych środków trafia do naszego powiatu - nie wiadomo…

masz możliwość pozosTawienia 1% podaTku u siebie. nie wahaj się. decyduj o sposobie wydaTkowania Twoich    
pieniędzy. przekaż 1% podaTku dochodowego Fundacji Fundusz lokalny w leżajsku.

Celem Fundacji jest rozwój społeczny oraz poprawa jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych. Prowadzimy       
programy stypendialne, wspieramy ciekawe inicjatywy, budujemy wspólne dobro. Dobrze wykorzystujemy przekazane nam środki.
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