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Od bieżącego roku wpłaty 
za podatki odprowadzane 
do naszej Gminy dokona-
my na nowe konta banko-
we. 

Wzorem dużych przedsię-
biorstw wprowadzamy indy-
widualne numery rachunków 
bankowych dla wszystkich 
podatników. Osoby, które re-
gulują zobowiązania podat-
kowe przelewem, powinny 
dokonać wpłat na numer ra-

chunku, który zamieszczony 
został na dostarczonym im 
nakazie podatkowym.
Rozwiązanie to usprawni 
pracę urzędu oraz zminima-
lizuje ryzyko błędnego rozli-
czenia przelewów. Wprowa-
dzone zmiany nie mają żad-
nego znaczenia dla osób, 
które podatki wolą płacić w 
kasie Urzędu lub u sołtysa.

Grzegorz Potaczała

INDYWIDUALNE 
RACHUNKI BANKOWE 
DLA PRZELEWÓW 
PODATKOWYCH

W miesiącu lutym na stro-
nie internetowej urzędu 
gminy pojawiła się nowa 
usługa. Witryna zosta-
ła udźwiękowiona, dzięki 
syntezatorowi mowy IVO-
NA. 

IVONA to syntezator mowy, 
który umożliwia odczytywa-
nie treści zawartych na stro-
nach internetowych, czyniąc 
je bardziej atrakcyjnymi i 
dostępnymi dla wszystkich. 
Dzięki tej usłudze użytkow-
nicy odwiedzający naszą 
witrynę, będą mogli nie tyl-
ko czytać treści zawarte na 
stronie, ale również odsłu-
chiwać je i pobierać na dysk 
w postaci plików dźwięko-

wych.
Za każdym razem, kiedy 
użytkownik wciśnie przycisk 
Odsłuchaj, miły głos lektorki 
odczyta treść interesującego 
nas tekstu. Usługa skiero-
wana jest przede wszystkim 
do osób mających problemy 
z czytaniem, tj. niewidomych 
i niedowidzących.

MH

GRODZISKA STRONA 
„PRZEMÓWIŁA”

Przedsiębiorstwa ekonomii 
społecznej, podstrefa ekono-
miczna, wiatraki – to główne 
tematy debaty z udziałem 
mieszkańców gminy, która 
odbyła się 12 lutego br. w 
Domu Wiejskim w Grodzisku 
Nowym. Mimo zimowej aury, 
na spotkaniu pojawiło się 
sporo osób zainteresowa-
nych rozwojem gminy. 

Spotkanie przeprowadzone zo-
stało w ramach innowacyjnego 
projektu pod nazwą „Program 
Aktywności Samorządowej – 
PAS” realizowanego przez Fun-
dację Inicjatyw Menadżerskich 
z Lublina.  Inspiracją do wyboru 
dyskutowanych tematów były 
m. in. opinie mieszkańców doty-
czące najważniejszych potrzeb 
Gminy wyrażone w zgłoszo-
nych pomysłach oraz ankietach 
przeprowadzonych na terenie 
gminy w ubiegłym roku.  
Do udziału w spotkaniu zapro-
szono przedstawicielkę Fun-
dacji Akademia Obywatelska 
– Panią Elwirę Żmuda, która 
zaprezentowała zasady funk-
cjonowania spółdzielni socjal-
nych oraz przedstawiła ofertę 
dofinansowania, jakie funda-
cja oferuje dla nowopowstają-
cych spółdzielni. Temat ten był 
szczególnie interesujący dla kil-
ku uczestniczek spotkania, któ-
re rozważają rozpoczęcie pro-
wadzenia tej formy działalności 
gospodarczej. Temat ekonomii 
społecznej poruszył także Pan 
Krzysztof Rogowski, który od 
lutego br. jest Pełnomocnikiem 
Gminy Grodzisko Dolne ds. roz-
woju gospodarczego. Warto za-
znaczyć, że propozycja powoła-
nia pełnomocnika działającego 
na rzecz szeroko rozumianego 

rozwoju gospodarczego Gminy 
powstała w trakcie ubiegłorocz-
nych debat w ramach projektu 
PAS. W trakcie spotkania po raz 
pierwszy zaprezentowano pro-
jekt planu zagospodarowania 
przestrzennego, który obejmie 
blisko jedną trzecią część po-
wierzchni Gminy. Co istotne dla 
rozwoju Gminy, plan uwzględnia 
teren pod podstrefę ekonomicz-
ną oraz elektrownie wiatrowe. 
Planuje się, że podstrefa Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej o powierzchni ok. 20 
ha zlokalizowana zostanie w 
okolicach Grodziska Nowego 
na terenach tzw. Kompleksu. 
Wniosek o lokalizację podstre-
fy złożony zostanie po uchwa-
leniu planu zagospodarowania 
przestrzennego, co nastąpi z 
końcem bieżącego roku. Two-
rzony plan zagospodarowania 
przestrzennego określa tereny, 
w których możliwa jest lokali-
zacja elektrowni wiatrowych. 
Obszar ten wyznaczony został 
z uwzględnieniem warunków 
wietrznych, ograniczeń środo-
wiskowych oraz bezpiecznej 
odległości od istniejącej i plano-
wanej zabudowy mieszkalnej. 
Dyskusję prowadził pan Ro-
bert Szlęzak - ekspert Fundacji 
Inicjatyw Menadżerskich. Już 
teraz zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do udziału w ko-
lejnym spotkaniu, na którym 
każdy będzie mógł zapropono-
wać swoje pomysły na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia i inwe-
stycje w naszej Gminie. Spotka-
nie odbędzie się najprawdopo-
dobniej w maju. Dokładny ter-
min i miejsce spotkania zostaną 
ogłoszone. 

Grzegorz Potaczała

Z MIESZKAŃCAMI 
O ROZWOJU GMINY
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W dniu 7 lutego br. tj. w tłu-
sty czwartek, w Środowisko-
wym Domu Samopomocy 
odbyły się „Dni Otwarte”. 
Do placówki przybyły osoby 
zarówno z terenu gminy jak 
i spoza. 

W gronie odwiedzających 
byli krewni uczestników, 
osoby wznoszące budynek 
w czynie społecznym oraz 
mieszkańcy gminy. Na gości 
czekał drobny poczęstunek 
– chrust wykonany w ośrod-
ku w ramach pracowni kuli-
narnej oraz kawa i herbata.
Odwiedzający mieli okazje 

obejrzeć budynek, zapoznać 
się z formą funkcjonowania 

Ośrodka jak i przyjrzeć się 
pracy z uczestnikami w po-

szczególnych pracowniach.
Uczestnicy chętnie rozma-
wiali z przybyłymi gośćmi 
odpowiadając na zadawane 
pytania.

Monika Maj

NA DNIACH OTWARTYCH
W PODLESIU

17 stycznia 2013r w Ośrod-
ku Kultury w Jelnej odbył 
się IV Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek osób z 
niepełnosprawnością, w 
którym uczestniczyły dele-
gacje z 9 placówek. Orga-
nizatorami spotkania było 
Stowarzyszenie „Dobry 
Dom” oraz Ośrodek Kultu-
ry w Jelnej. 

Na przegląd przybili przed-
stawiciele takich instytucji 
i organizacji jak: Dom Po-
mocy Społecznej w Brzózie 
Królewskiej, Dom Pomocy 
Społecznej w Piskorowi-
cach-Mołyniach, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Leżajsku, Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy w Laszczynach,  
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Jelnej, Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Laszczynach, Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Sarzynie, Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Leżajsku, Za-
kład Aktywności Zawodowej 
w Nowej Sarzynie. 
Przegląd rozpoczął się 
od przywitania wszystkich 
uczestników i gości. Na-
stępnie odbyła się część 
artystyczna, w której przed-
stawiciele poszczególnych 

organizacji i instytucji za-
śpiewali wybrane przez 
siebie kolędy i pastorałki 
zarówno te tradycyjne, jak 
i te stare, często już zapo-
mniane, a równie piękne. W 
programie uroczystości zna-
lazły się występy grupowe i 
wykonania solowe. Bez wąt-
pienia jednak wszyscy arty-
ści wykonali przygotowane 
utwory z zaangażowaniem 
i sercem, dlatego przegląd, 
jak zawsze, odbył się w wy-
jątkowej atmosferze.
W uroczystości wzięli udział 
uczestnicy Środowiskowych 
Domów Samopomocy w 
Laszczynach i Podlesiu w 
następującym składzie: p. 
Agata Niemczyk, p. Mie-
czysław Dec, p. Małgorzata 
Danak, p. Maria Buczma, 
p. Zbigniew Markocki oraz 
p. Piotr Słabiak. Pięknie za-
kolędowali „Bóg się rodzi” i 
„Przybieżeli do Betlejem”. 
Występy były transmitowane 
przez Radio Rzeszów, a je-
den z naszych uczestników 
p. Mieczysław Dec udzielił 
wywiadu, w którym podzielił 
się ze słuchaczami, jak wy-

glądały nasze przygotowa-
nia do przeglądu. 
Następnie wszyscy uczest-
nicy podzielili się opłatkiem i 
złożyli sobie świąteczne ży-
czenia, po czym udali się na 
wspólny świąteczny obiad, 
złożony z kilku tradycyjnych 
potraw. Po poczęstunku od-
była się zabawa karnawało-
wa, w której chętnie wzięli 
udział wszyscy zebrani. 
Uroczystość miała na celu 
podtrzymanie tradycji śpie-
wania kolęd i pastorałek, 
wzmacnianie aktywizacji 
twórczej oraz promowanie 
aktywności osób z niepeł-
nosprawnością. Dla nich 
wspólne kolędowanie jest 
ogromnym przeżyciem i 
stanowi okazję do zapre-
zentowania swoich talen-
tów i umiejętności. Nasi 
podopieczni zaprezentowali 
się nie tylko talentem wo-
kalnym, ale również grą na 
harmonijce ustnej. Ponadto 
na występ zabrali ze sobą 
własnoręcznie wykonaną 
gwiazdę oraz ciasto upie-
czone w pracowni kulinar-
nej. Spotkanie to utwierdziła 
w przekonaniu jak silna jest 
tradycja kolędowania.

Monika Maj

NA PRZEGLĄDZIE KOLĘD 
I PASTORAŁEK
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26 stycznia br. w hali spor-
towej Zespołu Szkół im. 
Adama Mickiewicza w Żo-
łyni miał miejsce benefis 
z okazji Jubileuszu 65-le-
cia pracy twórczej pana 
Józefa Bosaka, skrzypka 
Kapeli Ludowej „Grodzisz-
czoki”. 

Pana Józefa, jak sam mówi, 
od najmłodszych lat „ciągnę-
ło” do muzyki. Mając 12 lat 
zadebiutował występem dla 
szerszej publiczności i od tej 
chwili na stałe związał się z 
muzykowaniem. Grywał w 
różnych kapelach, akom-
paniował wielu zespołom, 
przez wiele lat grał w orkie-
strze dętej w Rakszawie. 
Umiłowanym przez pana 
Józefa instrumentem są 
skrzypce i to właśnie dzię-
ki nim ponad 12 lat temu 
związał się z Ludową Kape-
lą „Grodziszczoki”. Pełniąc 
funkcję prymisty w naszej 

kapeli doczekał się najwięk-
szych artystycznych sukce-
sów. Najważniejsze z nich 
to:
• Nagroda w Ogólnopol-

skim Spotkaniu Kapel w 
Kazimierzu, 

• Nagroda Specjalna na 
Międzynarodowym Spo-
tkaniu Kapel w Toruniu, 

• Nagroda Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz przyznana 
w 2007r. Nagroda im. 
Oskara Kolberga. 

W trakcie trzygodzinnego 
jubileuszowego koncertu 
zaprezentowało się wielu 
artystów z Żołyni, Łańcuta, 
Rakszawy, Gniewczyny i 
oczywiście Grodziska. Byli 
to instrumentaliści, wokaliści 
i tancerze skupieni w róż-
nych zespołach i kapelach. 
Dzieci, młodzież, dorośli i 
seniorzy swoimi popisami 
scenicznymi bawili publicz-
ność, a przede wszystkim 

dziękowali zacnemu Jubi-
latowi za jego pełną pasji 
działalność artystyczną. 
Jak na benefis przystało nie 
zabrakło również laudacji na 
cześć Jubilata, którą wygłosił 
pan Czesław Drąg, kierow-
nik działu Upowszechniania 
Sztuki i Współpracy z Samo-
rządami, z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie. 
Tuż przed finałem na scenie 
zaprezentowała się nasza 
Młodzieżowa Kapela Ludo-
wa, a chwilę później wójt 
gminy pan Jacek Chmura w 

imieniu całej społeczności 
gminnej wręczył Jubilatowi 
okolicznościową statuetkę z 
dedykacją: „Panu Józefowi 
Bosakowi w uznaniu zasług 
dla grodziskiej kultury ludo-
wej, skrzypkowi najlepszej 
kapeli ludowej w Polsce”. 
Na finał zaśpiewał i zatań-
czył z przytupem Zespół 
„Grodziszczoki”, a do taktu 
podegrała oczywiście gro-
dziska kapela.

OK

Z MUZYKĄ PRZEZ ŻYCIE

W styczniu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej od-
był się kolejny ,,Wieczór 
Głośnego Czytania”. Tym 
razem zaproszenie przyję-
li Babcia i Dziadek – pań-
stwo Zofia i Jan Salwach.

Z wielką radością i zaanga-
żowaniem przeczytali dzie-
ciom kilka książeczek. Po-
trafili zachęcić najmłodszych 
do słuchania jak i do wspól-
nej zabawy. 
Dzieci przedstawiły insce-
nizację wiersza „Rzepka”. 
Dziadek sam nie mógł jej 
wyciągnąć więc wołał po-
mocników: babcię, wnuczka, 
Mruczka, Kicię, kurkę, gą-
skę, boćka, żabkę a na koń-
cu kawkę. Wreszcie wszyscy 
się zawzięli, że nagle rzepkę 
wyciągnęli. Przedstawie-
nie było prawdziwą niespo-

dzianką dla dzieci, ponieważ 
był to teatrzyk w którym sami 
byli aktorami.
Wszyscy świetnie się bawili, 
zabawa wzbudzała pozy-

tywne emocje i uśmiechy na 
twarzach dzieci. Na koniec 
dzieci recytowały wiersze i 
śpiewały dziadkom piosenki. 
Wielką zachętą do tych solo-
wych występów były przygo-
towane przez zaproszonych 
gości słodkie upominki.
Dziękujemy państwu Salwa-

chom za czas poświęcony 
naszym najmłodszym czy-
telnikom. Jak zawsze dzię-
kujemy też rodzicom, którzy 
prowadzą swoje pociechy 
na spotkania w bibliotece.

AB

DZIADKOWIE CZYTALI 
TUWIMA
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W niedzielne śnieżne po-
południe 20 stycznia br. 
w Zespole Szkół w Gro-
dzisku Górnym odbyła się 
niecodzienna uroczystość 
dedykowana szacownym 
gościom honorowym – 
Babciom i Dziadkom. 

W programie artystycznym 
jako pierwsze wystąpiły ze-
społy taneczne działające 
pod patronatem Ośrodka 
Kultury, prowadzone przez 
panią Dorotę Król. Zespół 

„Krasnoludki” zaprezento-
wał się w trzech układach 
tanecznych, Zespół „Małe 
Grodziszczoki” zatańczył su-
itę tańców przeworskich, a 
zespół „Bad Angels” pokazał 
się w tańcu nowoczesnym. 
Następnie Młodzieżowa Ka-
pela Ludowa zagrała z przy-
tupem na ludową nutę pod 
czujnym okiem instruktora 
pana Jakuba Magonia. 
Po tych taneczno-muzycz-
nych występach Grupa Te-
atralna z Gimnazjum w Gro-
dzisku Górnym wystawiła 
jasełka „Droga do Betlejem” 
w koncepcji reżyserskiej 
pani Moniki Fila i księdza 
Waldemara Haręzy. Na ko-
niec spotkania wnuczęta 
wręczyły swoim ukochanym 
babciom i dziadkom drobne 
upominki, a śpiewne życze-
nia popłynęły z ust księdza 
Waldemara i dyrektora szko-
ły pana Romana Matuszka. 
Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym składa serdecz-
ne podziękowania Dyrekcji i 
pracownikom Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym, którzy 
przyczynili się do zorganizo-
wania niniejszej imprezy.

KOCHANEJ BABCI, KOCHANEMU 
DZIADKOWI

W dniach od 26.12.2012 do 
3.01.2013r. miał miejsce 
wyjazd do Rzymu na 35 
spotkanie młodych Taize 
zorganizowany przez Ka-
tolicki Uniwersytet Lubel-
ski Filia w Stalowej Woli.

Kilku studentów z naszej 
Gminy miało okazję spo-
tkać się tam z młodzieżą z 
całej Europy. Była wspólna 
modlitwa oraz integracja w 
grupach formacyjnych. Mło-
dzież została ciepło przyjęta 
przez gospodarzy spotkania 
- Włochów z miejscowych 
parafii. 
Każdy dzień pobytu w Rzy-
mie był pięknym przeżyciem 
dla uczestników spotkania. 

Oprócz wspólnej modlitwy 
i spotkań integracyjnych 
młodzież miała możliwość 

zwiedzić Rzym i Watykan, 
a także zobaczyć Krzywą 
Wieżę w Pizie. Najważniej-

sze jednak było spotkanie 
modlitewne młodzieży z Pa-
pieżem Benedyktem XVI na 
Placu Św. Piotra.
W drodze powrotnej odwie-
dzili piękny Budapeszt.

K.S.

GRODZISZCZANIE NA SPOTKANIU 
MŁODYCH TAIZE
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XXIX sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne odbyła 
się w dniu 31 stycznia br.  

W jej trakcie Radni dokonali 
przyjęcia uchwał rozpatrzo-
nych wcześniej na wspól-
nym posiedzeniu komisji 
stałych Rady Gminy (w dniu 
29 stycznia br.), w tym:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok bieżący,

2. w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego drogi 
gminnej,

3. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Grodzi-
sko Dolne,

4. w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie 
przez Gminę Grodzi-
sko Dolne aportu środ-
ków trwałych do spółki 
pod nazwą „Przedsię-
biorstwo Gospodarki 
Komunalnej spółka z 
ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w 
Grodzisku Dolnym”.

5. zmieniającej uchwałę Nr 
XX/151/2012 Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne z 
dnia 30 marca 2012r. w 
sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych, ich 
usytuowania na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
oraz ustalenia miejsc 
zakazu spożywania na-

pojów alkoholowych,
6. w sprawie podziału 

Gminy Grodzisko Dolne 
na obwody głosowania, 
ustalenie ich granic i 
siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych,

7. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alko-
holowych na rok 2013,

8. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2013,

9. w sprawie zatwierdzenia 
realizacji projektu sys-
temowego pod nazwą 
„Czas na aktywność w 
Gminie Grodzisko Dol-
ne”,

10. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie użyt-
kowania wieczystego 
gruntu wraz z prawem 

własności wiaty maga-
zynowej położonego w 
Grodzisku Dolnym,

Rada Gminy zapoznała się 
także z przedłożonymi infor-
macjami i sprawozdaniami:
• informacją o realizacji 

Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alko-
holowych za rok 2012  
oraz Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2012.

• sprawozdaniem z wyso-
kości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach 
awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych 
przez Gminę Grodzisko 
Dolne za 2012r.

Radni przyjęli też Plan Pracy 
rady Gminy na rok bieżący.

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

We wtorek 29 stycznia br. 
w Urzędzie Gminy miało 
miejsce Walne Zgroma-
dzenie Przedstawicieli 
Gminnej Spółki Wodnej w 
Grodzisku Dolnym. 

Głównym celem spotka-
nia było omówienie działań 
związanych z wykonaniem 
robót w 2012 roku, rozlicze-
niem tych prac, udzieleniem 
absolutorium zarządowi 
spółki i zaplanowaniem ro-
bót na rok bieżący 2013.
Celem nadrzędnym spółki 
jest utrzymanie i eksploata-
cja istniejących urządzeń 
melioracyjnych na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne. W 
roku 2012 na stanie spół-
ki znajdowało się 23,7 km 
rowów melioracyjnych i ok. 
44 ha gruntów zdrenowa-
nych, na które to prace w 
roku ubiegłym wydatkowano 
ponad 21 tys. zł. Najwięk-
szym zakresem robót, które 
przeprowadzono, była kon-

serwacja rowów melioracyj-
nych wykonana na łącznej 
długości 3,76 km. W ramach 
prac wykonano konserwa-
cję gruntową, polegającą na 
wykoszenie skarp i odmule-
nie dna rowu na dł. 3,46 km, 
wyczyszczeniu przepustów 
oraz oczyszczeniu sączków 
drenarskich na powierzchni 
ponad 40 ha. 
Mimo ciągłej realizacji po-
wyższych prac, istniejące 
potrzeby w zakresie prac 
melioracyjnych zwłaszcza 
na rowach przewyższają 
możliwości finansowe spółki, 
dlatego tak ważne jest termi-
nowe i regularne wpłacanie 
składek członkowskich, któ-
re nadal nie są podwyższa-
ne i wynoszą 25 zł. z 1 ha 
gruntów zmeliorowanych.
W 2012 roku łącznie człon-
kowie na rzecz spółki wpła-
cili kwotę w wysokości 7 852 
zł. Przy tej niezbyt wysokiej 
kwocie zebranej ze skła-
dek, bardzo duże znaczenie 

odegrały środki przekazane 
spółce w formie dofinanso-
wania przez Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne w wyso-
kości 8 tys. zł. i przez Urząd 
Marszałkowski i Urząd Wo-
jewódzki. 
Na powyższym zgromadze-
niu zebrani przedstawiciele 
Gminnej Spółki Wodnej po 
wnikliwej analizie i dysku-
sji przyjęli plan robót na rok 
2013, który zakłada konty-
nuowanie prac na rowach 
melioracyjnych na długości 
2,3 km, z czego na dł. 1,9 
km wykonana zostanie kon-
serwacja gruntowa, polega-
jąca na wykoszeniu skarp 
rowów, odkrzaczeniu, od-
muleniu dna i oczyszczeniu 
przepustów i na dł. 0,4 km 

konserwacja bieżąca.
Prace konserwatorskie wy-
konane zostaną na rowach 
G-5 i G-5a w sołectwie Gro-
dzisko Dolne, na rowie G-1 
w sołectwie Grodzisko Nowe 
(od kościoła w kierunku tzw. 
Ług) oraz na rowie L-1 w 
sołectwie Laszczyny i Cho-
daczów. 
Planuje się, że prace wyko-
nane zostaną na łączną kwo-
tę w wysokości 12 641,00 
zł, które w imieniu Gminnej 
Spółki Wodnej w Grodzisku 
Dolnym już od lat wykonuje 
Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych w Leżajsku, za-
trudniając przeważnie pra-
cowników sezonowych z te-
renu naszej gminy.

KS

DEBATOWALI 
O MELIORACJI
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- AKTUALNOŚCI - 

W okresie od 01.01.2013r. 
do 31.01.2013r. na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
odnotowano zdarzenia no-
szące znamiona przestęp-
stwa

PRZESTĘPSTWO KRA-
DZIEŻY

• 2 stycznia 2013r. miesz-
kanka Grodziska Górnego 
zawiadomiła o kradzieży 
drzewa z jej działki leśnej 
położonej w Grodzisku Gór-
nym. W trakcie wykonywa-
nia czynności ustalono, że 
kradzieży uległy sosny war-
tości około 1200 zł na szko-
dę zgłaszającej. Do kradzie-
ży doszło w okresie od po-
łowy października 2012r. do 
połowy listopada 2012r. Po-
stępowanie w dalszym ciągu 
prowadzi Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

• w dniu 16 stycznia 2013r. 
pracownicy Firmy ELTEL 
z Leżajska powiadomili o 
przecięciu linii telefonicznej 
w miejscowości Laszczy-
ny. Ze wstępnych czynno-
ści wynika, że do uszko-
dzenia doszło w nocy z 
15/16.01.2013r. Powstałe 
straty pracownik firmy tele-
komunikacyjnej oszacował 
na kwotę około 3365,34 zł 
zł. Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym.
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wol-
ności 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.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO RODZINIE 

• w 23 stycznia 2013r. poli-
cjanci z. Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym przyjęli 
zawiadomienie od miesz-
kanki Grodziska Dolnego o 
znęcaniu się psychicznym i 
fizycznym syna nad jej oso-
bą. W tej sprawie wszczę-
to dochodzenie, sprawcy 

przedstawiono zarzuty dot. 
psychicznego i fizycznego 
znęcania się nad matką. 
Za powyższy czyn spraw-
ca odpowie przed Sądem. 
Przestępstwo to zagrożone 
jest karą od 3 miesięcy do 
5-ciu lat pozbawienia wolno-
ści. 

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

POLICJA OstrzegA

uwaga na oszustów oferujących 
urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej 
i podpisywanie umów abonamentowych

Policjanci ostrzegają przed oszustami oferującymi urzą-
dzenia do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej i przed 
podpisywaniem umów abonamentowych z oszustami.

Nie później niż do 23 lipca 2013 roku w powiecie leżaj-
skim wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Po 
tym terminie telewizję będzie można odbierać poprzez 
specjalną przystawkę lub telewizor posiadający taką 
funkcję. 

W związku z tym z dużą ostrożnością należy podchodzić 
do ludzi, którzy przyjdą do nas do domu oferując nam 
tego typu urządzenia, czy podpisanie korzystnej umo-
wy abonamentowej, strasząc, że są one niezbędne do 
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Mogą to być oszu-
ści, którzy wykorzystując niewiedzę mieszkańców będą 
chcieli sprzedać nieodpowiednie urządzenie, zrobić to 
po zawyżonej cenie lub wykorzystując naszą nieuwagę 
okraść mieszkanie. 

Odpowiednie urządzenia oraz informację bez problemu 
można uzyskać w sklepach oferujących sprzęt elektro-
niczny. Informacji można zasięgnąć też dzwoniąc na 
bezpłatną infolinię 800 007 788 oraz na stronie interne-
towej www.cyfryzacja.gov.pl. Zwracamy się z prośbą do 
osób starszych, żeby w razie potrzeby zwróciły się o po-
moc do młodszych członków rodziny.

Komenda Powiatowa Policji 
w Leżajsku

Informacja 
o zImowym utrzymanIu 

dróg gmInnych 
na terenIe gmIny 
grodzIsko dolne 
w sezonIe zImowym 

2012/2013
Wykonawcą prowadzą-
cym prace z zakresu 
zimowego utrzymania 
dróg gminnych jest Spół-
dzielnia Usług Drogowo-
Rolniczych w Grodzisku 
Dolnym.
Odśnieżaniem w sezonie 
zimowym 2012/2013 ob-
jętych jest 30,2 km dróg 
gminnych oraz 30 km 
dróg wewnętrznych (do-
jazdowych). Łącznie 60,2 
km dróg. 
Zimowym utrzymaniem 
objętych jest również 
11,64 km chodników oraz 
parkingi (obok cmenta-
rzy, czy kościołów).
Oto numery telefonów, 
pod które mieszkańcy 
powinni zgłaszać uwagi 
i interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania 
dróg gminnych:

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

• Spółdzielnia Usług 
Drogowo-Rolniczych 
(tel. 17 2436-026) w 
godz. 7.00 - 15.00 - 
osoba do kontaktu 
p. Wacław Kulpa, tel. 
kom. 723 502798,

• Sołtysi i radni po-
szczególnych miej-
scowości. 
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- PORADNIK MIESZKAŃCA - 

Do końca marca 2013r. 
wszyscy właściciele nie-
ruchomości są zobowiąza-
ni do złożenia w Urzędzie 
Gminy deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. 

Obowiązek złożenia dekla-
racji ciąży przede wszystkim 
na właścicielach nierucho-
mości, ale również na współ-
właścicielach, użytkowni-
kach wieczystych, jednost-
kach organizacyjnych i na 
osobach posiadających nie-
ruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu oraz na  innych 
podmiotach władających nie-
ruchomością np. najemcy i 
dzierżawcy. 
Formularz deklaracji jest 
dostępny w Urzędzie Gmi-
ny Grodzisko Dolne oraz na 
stronie internetowej gminy 
pod adresem www.grodzi-
skodolne.pl 

Deklaracje wypełniamy 
zgodnie z objaśnieniami 
załączonymi do formularza, 
w którym określamy:

A. Cel składania deklaracji

Przy składaniu pierwszej de-
klaracji zaznaczmy kwadrat 
,,Złożenie deklaracji” 

B. Dane składającego    
deklarację 

Należy wpisać dane identyfi-
kacyjne osoby, która składa 
deklarację tj. nazwisko i imię, 
pesel, adres zamieszkania 
(do korespondencji) oraz te-
lefon kontaktowy. Osoba ta 
będzie zobowiązana do do-
konywania co kwartał opłaty 
według miesięcznej stawki 
wykazanej w deklaracji. 

C. Dane nieruchomości, 
której dotyczy deklaracja

Należy określić adres nie-
ruchomości, której dotyczy 
deklaracja tj. nieruchomości, 
na której powstawać będą 
śmieci. Istotne znaczenie dla 
wysokości opłaty ma wybór 
charakteru nieruchomości 
- czy jest to nieruchomość 
zamieszkała, niezamieszka-
ła lub mieszana - od której 
zależeć będzie sposób obli-
czenia opłaty. 
Dla nieruchomości zamiesz-
kałej, która pełni funkcję 
mieszkalną np. dom jednoro-
dzinny, blok mieszkalny itp. 
wysokość miesięcznej opłaty 
będzie uzależniona od liczby 
osób faktycznie zamieszku-
jących, niezależnie od liczby 
zameldowanych.
Natomiast dla nieruchomości 
niezamieszkałej, czyli takiej, 
która nie pełni funkcji miesz-
kalnej np. szkoły, sklepy, in-
stytucje, przedsiębiorstwa 
itp. wysokość opłaty będzie 
zależeć od liczby i objętości 
użytkowanych pojemników. 
Uwaga! Regulamin utrzy-
mania czystości i porząd-
ku w gminie określa mini-
malne objętości pojemni-
ków dla poszczególnych 
typów nieruchomości nie-
zamieszkałych.
Nieruchomość mieszana to 
nieruchomość która pełni 
jednocześnie funkcję miesz-
kalną i niemieszkalną np. na 
piętrze mieszkanie, a na par-
terze sklep itp. Właściciele 
nieruchomości mieszanych 
wypełniając deklarację sto-
sują zasady jak dla nierucho-
mości zamieszkałych i nieza-
mieszkałych.

D. Deklaracja właściciela 
nieruchomości

W części tej deklarujemy 
się, czy odpady będą zbiera-
ne selektywnie, czy też nie. 

Na podstawie tej odpowie-
dzi uzależniona jest stawka 
opłaty. Osoby segregujące 
śmieci zapłacą mniejszą 
opłatę, która w przypadku 
nieruchomości zamieszka-
łych wynosi 5 zł od osoby.
Następnie określamy, czy 
na terenie nieruchomości 
będzie prowadzony kompo-
stownik. Przydomowy kom-
postownik będzie groma-
dził odpady zielone (trawa 
z koszenia, liście, drobne 
gałęzie z pielęgnacji ogro-
du) oraz resztki kuchenne. 
Jeśli zaznaczymy ,”tak” to 
należy oszacować średnią 
miesięczną ilość w kg tych 
odpadów składowanych na  
kompostowniku. Dane te 
będą potrzebnie wyłącznie 
do celów statystycznych i nie 
wpłyną na wysokość opłaty 
za odpady.

E. Obliczenie wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Określamy liczbę osób za-
mieszkujących faktycznie 
daną nieruchomość, nieza-
leżnie od meldunku. Wpisu-
jemy stawkę opłaty w zależ-
ności od zaznaczonej wcze-
śniej odpowiedzi dotyczącej 
deklaracji właściciela o se-
gregacji odpadów. Następnie 
obliczamy wysokość mie-
sięcznej opłaty poprzez po-
mnożenie liczby osób przez 
wysokość stawki. 
Tabele określające wyso-
kość stawek opłat, znajdują 
się na następnej stronie.

F. Oświadczenie i podpis 
składającego deklarację

Wpisujemy datę złożenia 
deklaracji oraz podpisujemy 
czytelnym podpisem.

Odpowiedzialność 
Złożona w Urzędzie Gminy 
deklaracja będzie stanowić 
podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. W ra-
zie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwościach co do danych 
zawartych w deklaracji, Wójt 
określa w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w 
tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających 
na nieruchomościach o po-
dobnym charakterze.
Prosimy o rzetelne wypeł-
nianie deklaracji i składa-
nie ich do Urzędu Gminy 
Grodzisko Dolne w pok. nr 
1, w terminie do 31 marca 
2013 roku. Zachęcamy do 
skorzystania z interaktyw-
nego formularza zamiesz-
czonego na stronie inter-
netowej Gminy, który zna-
cząco ułatwia wypełnienie 
deklaracji.

BD

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ 
O ODPADACH

POMOC 
W WYPEŁNIANIU 

DEKLARACJI
W ramach podjętej przez 
urząd „akcji śmieciowej” 
Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne informuje Mieszkańców, 
że w miesiącu marcu, w 
godz. 900 - 1300 przy wy-
pełnianiu formularzy dekla-
racyjnych będą pomagać 
przeszkoleni pracownicy 
urzędu, w wyznaczonych 
miejscach, tj.
1. Dom Wiejski w Gro-

dzisku Nowym - 
04.03.2013r.

2. Remiza OSP w Choda-
czowie - 05.03.2013r.

3. ŚDS Laszczyny - 
06.03.2013r.

4. Remiza OSP Grodzisko 
Górne - 07.03.2013r.

5. Szkoła Podstawowa 
w Wólce Grodziskiej - 
08.03.2013r.

6. Szkoła Podstawo-
wa w Opaleniskach - 
11.03.2013r.

7. ŚDS Podlesie - 
12.03.2013r.

Przykładowy wzór 
wypełnionej deklaracji 
oraz czysty formularz do 
wypełnienia i złożenia, 
załączone są w gazecie.
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OPŁATY ZA ODBIERANIE ODPADÓW 
z nieruchomości zamieszkałych  

(np. dom jednorodzinny, budynek mieszkalny, blok mieszkalny itp.) 
 

Segregujemy 
(miesięczna stawka od osoby) 

 

Nie segregujemy 
(miesięczna stawka od osoby) 

 

5 zł 
 

10 zł 

OPŁATY ZA ODBIERANIE ODPADÓW 
z nieruchomości niezamieszkałych  

(np. sklepy, przedsiębiorstwa, instytucje, szkoły itp.) 
 

Pojemnik 
o pojemności 

 

Segregujemy 
(miesięczna stawka od pojemnika) 

 

Nie segregujemy 
(miesięczna stawka od pojemnika) 

 
120 litrów 10 zł 20 zł 

 
240 litrów 20 zł 40 zł 

 
1100 litrów 80 zł 160 zł 

7000 litrów 
(KP-7) 400 zł 800 zł 

 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko Dolne” 
§5 ust. 5 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych dostosowują pojemność pojemników do 
swoich potrzeb, jednak ich łączna pojemność nie może być mniejsza niż:  

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków lub innych placówek tego typu 3 litry 
na każdego ucznia, studenta, dziecko i pracownika, jednak nie mniej jak 240 litrów, 

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych 50 litrów na 
każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak 240 litrów na lokal, 

3) dla lokali handlowych innych niż wymienionych w ust.5 pkt. 2) 40 litrów na każde 
10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak 240 litrów na lokal, 

4) dla lokali gastronomicznych 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak 
nie mniej jak 240 litrów na lokal, 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych, z uwzględnieniem 
pomieszczeń biurowych i socjalnych 24 litry na każdego pracownika, jednak nie mniej 
niż 240 litrów na lokal, 

6) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki lub innych placówek tego typu 60 litrów na 
łóżko, jednak nie mniej jak 240 litrów na lokal, 

7) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi powyżej 24 litry na 
każdego pracownika, jednak nie mniej niż 240 litrów na lokal. 

- PORADNIK MIESZKAŃCA - 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r.                                                                                                                                                                                    
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  
data wpływu do Urzędu 

 
Podstawa prawna: Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i   

porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
 
Składający:       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także dla innych podmiotów 
władających  nieruchomością. 

 
Termin składania:   W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów lub zmian danych w zakresie niezbędnym do obliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
   A.CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja 
WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE, 37-306 GRODZISKO DOLNE 125A 

 2. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  Złożenie deklaracji            Korekta deklaracji 

   B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  B.1 Dane identyfikacyjne 

 3. Nazwisko i imię /Nazwa pełna 

 KOWALSKI JAN 

 4. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

 60080612345 

  B.2 Adres zamieszkania → do korespondencji 

 5. Miejscowość 

GRODZISKO  DOLNE 

6. Kod pocztowy 

37-306 

7. Poczta 

GRODZISKO DOLNE 

 8. Ulica 
 

9. Nr domu/Nr lokalu 

1111 

 10. Adres e-mail 11. Telefon kontaktowy 

17 242 82 65 

   C. DANE NIERUCHOMOŚCI,  KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

  C.1 Adres nieruchomości 

 12. Miejscowość 

GRODZISKO  DOLNE 

13. Nr domu/ Nr działki 

1111 

  C.2 Rodzaj własności 

 14. Sposób władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty 
 najemca, dzierżawca 
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
 inny podmiot władający nieruchomością   (wpisać)  ………………………………………………………………………………………………………………… 
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  C.3 Charakter nieruchomości 

 15. Rodzaj nieruchomości  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy)  → należy wypełnić część E.1 
 niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) →należy wypełnić część E.2 
 mieszana ( w części zamieszkała i nie zamieszkała) → należy wypełnić część E.1,  E.2,  E.3 

   D. DEKLARACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 16. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 
odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny tzn. odpady będą segregowane 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Tak          Nie 

 17. Oświadczam, że nieruchomość wskazana  w części C niniejszej deklaracji wyposażona 
będzie w przydomowy kompostownik (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Tak           Nie 

 18. Jeżeli zaznaczono Tak w poz. 17 należy podać  miesięczną ilość  odpadów 
biodegradowalnych w kg, które zbierane będą w przydomowym kompostowniku 
 

…………………20……………………… 
kg/miesiąc 

   E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

   E.1 Nieruchomość zamieszkała 

 19. Liczba mieszkańców  
 

4 

20. Stawka opłaty (na podstawie uchwały w zależności od 
odpowiedzi w poz. 16) 
 

5,00 zł 

  21. Miesięczna wysokość opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. 
19  przez kwotę z poz. 20) 
 

20,00 zł 

   E.2 Nieruchomość niezamieszkała 

 22. Wielkość pojemnika 
  ( w litrach) 

23. Liczba pojemników  
 ( sztuki) 

24. Stawka opłaty za pojemnik (na podstawie uchwały w 
zależności od odpowiedzi w poz. 16 i pojemności pojemnika) 

  25. Miesięczna wysokość opłaty  (należy pomnożyć  liczbę z poz. 
23 przez kwotę z poz. 24) 

E.3  Nieruchomość mieszana 
        
 

  26. Miesięczna wysokość opłaty (suma kwot z poz. 21 i poz. 25) 

F. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  
  27. Data złożenia deklaracji 
 

 
04-01-2013r. 

28. Czytelny podpis składającego deklarację 
 
 

Kowalski Jan 

  

5 zł - jeśli odpady 
będą segregowane 
lub 10 zł od osoby, 

jeśli oddawane śmieci 
nie będą 

posegregowane 

Nieruchomość 
niezamieszkała 
to np. szkoła, 
urząd, sklep, 

przedsiębiorstwo  

 

Liczba osób faktycznie 
zamieszkujących 
nieruchomość, 

niezależnie od meldunku 

Szacunkowa waga 
odpadów 

składowanych na 
przydomowym 

kompostowniku 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r.                                                                                                                                                                                    
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  
data wpływu do Urzędu 

Podstawa prawna: Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także dla innych podmiotów 
władających nieruchomością. 
 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów lub zmian danych w zakresie niezbędnym do obliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 
   A.CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja 
WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE, 37-306 GRODZISKO DOLNE 125A 

 2. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  Złożenie deklaracji            Korekta deklaracji 

   B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  B.1 Dane identyfikacyjne 

 3. Nazwisko i imię /Nazwa pełna 

 4. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

  B.2 Adres zamieszkania → do korespondencji 

 5. Miejscowość 6. Kod pocztowy 7. Poczta 

 8. Ulica 9. Nr domu/Nr lokalu 

 10. Adres e-mail 11. Telefon kontaktowy 

   C. DANE NIERUCHOMOŚCI,  KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

  C.1 Adres nieruchomości 

 12. Miejscowość 13. Nr domu/ Nr działki 

  C.2 Rodzaj własności 

 14. Sposób władania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty 
 najemca, dzierżawca 
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
 inny podmiot władający nieruchomością (wpisać) ……………………………………………………………………………………………………………… 
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  C.3 Charakter nieruchomości 

 15. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy) → należy wypełnić część E.1 
 niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) → należy wypełnić część 
E.2 
 mieszana ( w części zamieszkała i nie zamieszkała) → należy wypełnić część E.1,  E.2,  E.3 

   D. DEKLARACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 16. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C 
niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny tzn. odpady będą segregowane (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Tak          Nie 

 17. Oświadczam, że nieruchomość wskazana  w części C niniejszej 
deklaracji wyposażona będzie w przydomowy kompostownik (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 
 

 Tak           Nie 

 18. Jeżeli zaznaczono Tak w poz. 17 należy podać miesięczną ilość 
odpadów biodegradowalnych w kg, które zbierane będą w przydomowym 
kompostowniku 
 

………………………………………… kg/miesiąc 

   E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

   E.1 Nieruchomość zamieszkała 

 19. Liczba mieszkańców  20. Stawka opłaty (na podstawie uchwały w zależności od odpowiedzi w 
poz. 16) 

  21. Miesięczna wysokość opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. 19 przez 
kwotę z poz. 20) 

   E.2 Nieruchomość niezamieszkała 

 22. Wielkość pojemnika 
  ( w litrach) 

23. Liczba pojemników  
 ( sztuki) 

24. Stawka opłaty za pojemnik (na podstawie uchwały w zależności od 
odpowiedzi w poz. 16 i pojemności pojemnika) 

  25. Miesięczna wysokość opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. 23 przez 
kwotę z poz. 24) 

E.3  Nieruchomość mieszana 
        
 

  26. Miesięczna wysokość opłaty (suma kwot z poz. 21 i poz. 25) 

F. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  
  27. Data złożenia deklaracji 28. Czytelny podpis składającego deklarację 
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   G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 29. Uwagi przyjmującego deklarację. 

 

 
 

POUCZENIE: 
 
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/203/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2012r. w sprawie 
częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę  należy dokonać 
w terminie nie później jak do 15 dnia po kwartale, w którym powstał obowiązek  zapłaty.   
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 
Grodzisko Dolne 125a lub na konto BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne.  
 
3. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, Pok. nr 1. 
 
4.  W przypadku zabudowy wielorodzinnej Zarządca składa osobną deklarację dla każdej nieruchomości będącej w 
jego zarządzaniu. 
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OBJAŚNIENIA: 

do formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości    → właściciel 
nieruchomości składający deklarację wypełnia pola oznaczone kolorem białym 
 
CZEŚĆ A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja. 
2. Okoliczności złożenia deklaracji → Należy zaznaczyć właściwy kwadrat  
 
CZEŚĆ B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
B.1. Dane identyfikacyjne 
3. Należy wpisać nazwisko i  imię właściciela nieruchomości / pełną nazwa podmiotu władającego nieruchomością 
4. Należy wpisać numer PESEL w przypadku osoby fizycznej /NIP w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej 
B.2. Adres zamieszkania → dane do korespondencji. Należy wpisać w kolejnych pozycjach: 
5. Miejscowość     
6. Kod pocztowy    
7. Poczta - podać miejscowość       
8. Ulica       
9. Nr domu/ Nr lokalu  
10. Adres e-mail   
11. Numer telefon kontaktowego 
   
CZEŚĆ C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 
C.1. Adres nieruchomości 
12. Podać miejscowość, w której  znajduje się nieruchomość objęta  deklaracją 
13. Wpisać numer domu nieruchomości objętej deklaracją. W przypadku braku numeru domu podać numer ewidencyjny działki, na której znajduje się 
nieruchomość. 
C.2.Rodzaj własności 
14. Sposób władania  → należy zaznaczyć właściwy kwadrat  
C.3. Charakter nieruchomości 
15. Rodzaj nieruchomości  → należy zaznaczyć właściwy kwadrat  

 Przez nieruchomość zamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, która pełni funkcję mieszkalną (np. dom mieszkalny, blok mieszkalny, itp.)   
 Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, która nie pełni funkcji mieszkalnej a przez swoje funkcjonowanie 

powoduje powstawanie odpadów komunalnych (np. szkoły , sklepy, przedsiębiorstwa, itp.)   
 Przez nieruchomość mieszaną należy rozumieć nieruchomość, która pełni jednocześnie funkcję mieszkalną i niemieszkalną (np. budynek w 

którym na parterze znajduje się część usługowa a na piętrze zamieszkują mieszkańcy , itp.)   
CZĘŚĆ D.  DEKLARACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  
16. W tej pozycji należy zaznaczyć właściwy kwadrat.  
17. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. 
18. W pozycji tej wpisać należy przybliżoną ilość odpadów ulegających biodegradacji, którą na terenie nieruchomości poddaje się kompostowaniu w 
przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika. 
 
CZEŚĆ E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
E. 1  Nieruchomość zamieszkała  
19. Należy wpisać aktualną liczbę mieszkańców na stałe przebywających na terenie nieruchomości.      
20. Wpisać należy kwotę w zależności od odpowiedzi zaznaczonej przez właściciela nieruchomości w pozycji 16, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/216/12 
Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.  
21. Należy wpisać wynik otrzymany z mnożenia pozycji 19 i 20. 
E. 2  Nieruchomość nie zamieszkała  
22. Należy wpisać pojemność pojemników w litrach powstających w ciągu miesiąca na nieruchomości. 
23. Należy wpisać liczbę pojemników o pojemności określonej w poz. 22, powstających w ciągu miesiąca na nieruchomości. 
24. Wpisać należy kwotę w zależności od odpowiedzi zaznaczonej przez właściciela nieruchomości w pozycji 16 i pojemności pojemnika, zgodnie z 
Uchwałą Nr XXVII/216/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
25. Należy wpisać wynik otrzymany z mnożenia pozycji 23 i 24 
E. 3  Nieruchomość mieszana  
26. Należy wpisać wynik otrzymany z dodania pozycji 21 i 25 
 
CZEŚĆ F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ → W odpowiednich pozycjach należy wpisać:  
27. Datę złożenia deklaracji 
28. Czytelny podpis składającego deklarację. 
 
CZEŚĆ G. ADNOTACJE URZĘDOWE → Wypełnia pracownik Urzędu Gminy 
29. Uwagi przyjmującego deklarację. 
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W każdym roku stycznio-
we spotkanie Rady Die-
cezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej połączone jest 
z opłatkiem. W tym roku – 
Roku Wiary, spotkanie ta-
kie miało miejsce 19 stycz-
nia w naszej grodziskiej 
parafii. 

Spotkanie odbyło się w Hali 
Sportowej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. Tu zgromadzili się 
prezesi Parafialnych Od-
działów Akcji Katolickiej z 
Archidiecezji Przemyskiej 
wraz z wieloma księżmi asy-
stentami. Zebrani dokonali 
podsumowania zadań zre-
alizowanych w minionym 
roku i wyznaczyli program 
na rok bieżący. 
Akcja Katolicka w archidie-
cezji przemyskiej jest naj-
liczniejszą w całej Polsce. 
Według przedstawionych na 
spotkaniu danych, jakie wy-
nikały ze sprawozdań, Akcja 
Katolicka działa w 295 pa-
rafiach, która skupia 3 386 
członków. 
Następnie wszyscy uczest-
niczyli we Mszy Świętej w 
naszej parafialnej świątyni, 
której przewodniczył J.E. 
Ksiądz Arcybiskup Józef Mi-
chalik, przy udziale asysten-
ta DIAK ks. prałata Józefa 
Niżnika, naszego asystenta 
ks. Jana Kucę oraz wielu ka-
płanów – asystentów POAK.
W czasie uroczystej Mszy 
Św. homilię wygłosił ks. 
Arcybiskup J. Michalik. W 
homilii mówił o Akcji Kato-
lickiej, o rodzinie jako pierw-
szej wychowawczyni wiary, 
apelował o promocję pism i 
mediów katolickich.
Akcja Katolicka to najbliższa 
proboszczowi wspólnota, 
która ma budować jedność 
w parafii. Ks. Arcybiskup za-
znaczył, że Ewangelia nie 

może być podporządkowy-
wana nowym pomysłom, ale 
to one powinny być zgodne 
z Ewangelią. Powiedział, że 
Rok Wiary, polega na wy-
pełnianiu chrześcijańskiego 
powołania i przyjmowania 
nauki Jezusa, która stanie 
się sposobem myślenia. 
Po zakończonej Mszy Św. 
wszyscy uczestniczyli w 
spotkaniu opłatkowym. Były 
życzenia, dzielenie się opłat-
kiem i wspólne kolędowanie, 
w którym wzięło udział po-
nad 300 osób. 
Uroczystość zarówno w cza-
sie Mszy Św. w Kościele, jak 
i późniejsze spotkanie opłat-
kowe uświetnił swoim wy-
stępem chór parafialny pod 
opieką naszego katechety, 
ks. Łukasza Staszewskiego, 
młodzież oazowa z ks. Wal-
demarem Haręza oraz Dzie-
ci Boże pod opieką siostry 
Justyny. Zgromadzeni usły-
szeli również kolędy „Puste 
miejsce przy stole” w wyko-
naniu ks. Waldemara.
Umocnieni na duchu, z rado-
ścią i wielkim zapałem do re-
alizacji przyjętego programu 
na rok bieżący, uczestnicy 
wrócili do swoich Parafii.
Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej w Grodzisku Dolnym 

składa serdeczne podzięko-
wanie J.E. Księdzu Arcybi-
skupowi Józefowi Michaliko-
wi za przewodniczenie Mszy 
Świętej oraz wygłoszone 
Słowo Boże, a wszystkim 
księżom asystentom POAK, 
szczególnie asystentowi 
DIAK ks. prałatowi Józefo-
wi Niżnikowi oraz obecnym 
prezesom z całej diecezji 
za udział i wspólną modli-
twę jako podziękowanie za 
to, co zostało zrobione w 
minionym roku z prośbą o 
Bożą pomoc w realizacji za-
dań przyjętych na rok 2013 
– Rok Wiary.
Szczególne Słowa Bóg za-
płać przekazujemy na ręce 

pani dyr. Haliny Gdańskiej 
za udostępnienie hali spor-
towej i pomieszczeń szkoły, 
rodzinie państwa Stopyrów 
z Chodaczowa za wykona-
nie tak wymownej dekoracji 
w sali gimnastycznej oraz 
prezesowi GS, panu Euge-
niuszowi Miś i kierownictwu 
piekarni za smaczne wypieki 
częściowo przekazane nie-
odpłatnie. 

Czesława Kulpa

Zdjęcia pobrano ze strony 
Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Przemyskiej

SPOTKANIE DIECEZJALNEGO INSTYTUTU 
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI 
PRZEMYSKIEJ

- AKTUALNOŚCI - 
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planowane tereny pod 
wiatraki

planowany teren pod tarnobrzeską 
stefę ekonomiczną

tereny zalesione i przeznaczone 
pod zalesienie

tereny budowlane

PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GRODZISKO DOLNE

W dniu 30 czerwca 2010 
roku Gmina Grodzisko 
Dolne podjęła uchwałę o 
przystąpieniu do sporzą-
dzenia II zmiany studium 
uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Grodzisko Dolne oraz spo-
rządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części 
wsi Wólka Grodziska , Gro-
dzisko Górne, Grodzisko 
Dolne. 
Przedmiotem miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego jest ob-
szar, obejmujący północ-
no-wschodnią część gminy 
Grodzisko Dolne, w tym czę-
ści miejscowości: Grodzisko 
Dolne o pow. ok. 600 ha, 
Grodzisko Górne o pow. ok. 
1370 ha i Wólka Grodziska 
o pow. ok. 230 ha. Głównym 
powodem dla którego Gmina 
przystąpiła do w/w prac było 
uporządkowanie ładu prze-
strzennego na terenach ob-
jętych planem oraz uprosz-
czenie i skrócenie procedury 

uzyskania pozwolenia na 
budowę. 
W granicach obszaru objęte-
go planem, planowane jest 
przeznaczenie terenów, w 
tym m.in. pod: budowę tur-
bin farmy wiatrowej, tereny 
inwestycyjne planowane do 
włączenia do Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, usługi, zabudowę 
mieszkaniową jednorodzin-
ną, komunikację (głównie 
lokalną i wewnętrzną), urzą-
dzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej oraz nowe 
tereny przeznaczone do 
zalesienia. Prace związa-
ne z opracowaniem planu 
wydłużyły się ze względu 
na konieczność przeprowa-

dzenia dodatkowych badań 
i ekspertyz, które wyklucza-
ją ewentualny wpływ farmy 
wiatrowej na tereny podlega-
jące ochronie, znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
analizowanego terenu, gdzie 
jednym z celów ochrony są 
nietoperze. Wynikiem tych 
prac jest „Raport z roczne-
go monitoringu chiropterolo-
gicznego dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie 
farmy wiatrowej w gminie 
Grodzisko Dolne”. 
Planowany termin zakoń-
czenia prac związanych 
z opracowaniem studium 
uwarunkowań i planu miej-
scowego dla w/w terenów, to 
31.12.2013r.

ZMIANA STUDIUM GMINY 
GRODZISKO DOLNE
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Grodzisko Dolne, Data 20.02.2013 r. 

 
OGŁOSZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. 

zm.) oraz uchwały Nr LIII/330/2010 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 czerwca 2010 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 07 marca 2013 r. do 08 kwietnia 2013 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 30 do 15:30.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

05 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, o godz. 9:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu II zmiany studium. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grodzisko Dolne z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

każdy ma prawo składania uwag do projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu 

w siedzibie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125, od poniedziałku do piątku, pokój 

nr. 5 w godz. od 7: 30 do 15:30.   

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Grodzisko Dolne w formie pisemnej, ustnie do 

protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym na adres urzad@grodziskodolne.pl z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne.  

Uwagi złożone po upływie wymaganego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

nie jest prowadzone. 

 
         Wójt Gminy Grodzisko Dolne  
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GRODZISKI POWSTANIEC STYCZNIOWY 
 

 
W styczniu w całej Polsce odbyły się uroczystości 
upamiętniające 150 rocznicę Powstania Styczniowego. 
Zapewne nie wszyscy wiedzą, że mieszkańcy naszej gminy 
również brali czynny udział w powstaniu. Jednym z nich jest 
Kazimierz Salwach. 
 
 

Kazimierz  S a l w a c h. Grodziszczanin. Uczestnik Powstania styczniowego.1 
Rok 1863 jest jedną z najtragiczniejszych i najsmutniejszych kart naszych dziejów. W bieżącym roku 
przypada 150 rocznica tej krwawej epopei narodu polskiego. Lała się krew   od pierwszej chwili 
zbrojnego ruchu, a także przez następne dziesiątki lat po przegranym powstaniu. W Powstaniu 
Styczniowym odbyła chrzest nowa Polska, Polska demokratyczna , ludowa. Powstanie 1863 roku 
wywołał i podtrzymywał lud pracujący, robotnicy i mieszczanie. Wszystkie warstwy demokratyczne, w 
tym chłopi, odbyły w nim krwawy chrzest i nabyły pełne prawa obywatelskie. Od kilku lat przed 
powstaniem w społeczeństwie Królestwa Polskiego panuje nastrój niezwykle patriotyczny, bardzo 
podniosły, całe społeczeństwo przechodzi niejako okres rewolucji moralnej. Nastrój ten udziela się 
młodzieży wszystkich warstw społecznych, jest swego rodzaju szkołą uczuć patriotycznych. Młodzież 
tak silnie przejęła się uczuciem miłości do ziemi rodzinnej, że zapał jej był szkołą patriotyzmu także dla 
tych, którzy raczej tę młodzież winni byli patriotyzmu uczyć. Wzbudzał podziw organizatorów 
powstania. Przysięgę władzom powstańczym młodzież składała z takim zrozumieniem doniosłości 
aktu i jej następstw, że ten stan psychiczny mimo woli udzielał się tym, którzy traktowali tą sprawę 
więcej formalnie. Nie mniejszy podziw wzbudzała młodzież robotnicza i nieliczna chłopska. Gdy się 
zaciągała w szeregi zbrojne szła prawie bezbronna , ale silnie wierząca w zwycięstwo i przejęta do 
głębi duszy poczuciem obowiązku obywatelskiego. Dlatego czcząc i rozpamiętując 150 lecie tej 
tragicznej i smutnej chwili naszego narodu, obowiązkiem naszym jest przypomnieć Grodziskiego 
rodaka bohatera tamtych tragicznych zmagań narodowych, chłopskiego syna, wówczas ucznia 
rzeszowskiego Gimnazjum Kazimierza S a l w a c h a.  
Patriotyczna Rzeszowska młodzież szkolna poruszyła się na wiadomość o krwawych ofiarach 
manifestacji warszawskiej z dnia 23 marca 1861 roku. Wśród uczniów VI klasy rzeszowskiego 
Gimnazjum powstaje organizacja, kierowana przez Romana Spissa i Kazimierza Salwacha, której 
celem było uświadomienie siebie, oddziaływanie na kolegów, urządzanie patriotycznych manifestacji 
itp. Tak zorganizowana młodzież śpiewała pieśni patriotyczne w mieszkaniach studenckich, pod 
krzyżem na Przybyszówce, na cmentarzu, podczas pauz w gmachu szkolnym, w czasie nabożeństw 
majowych w kościele parafialnym.  
Przy pomocy wikarego Niedzielskiego młodzież urządza żałobne nabożeństwo za pomordowanych na 
ulicach Warszawy. Za czyn ten spotykają ją represje ze strony władz  zaborczych. Cały komitet 
organizacyjny ukarany zostaje 16 godzinnym karcerem z zagrożeniem wykluczenia ze szkoły w razie 
ponownych manifestacji. Kara i zagrożenie nie poskutkowały, a wręcz zmobilizowały młodzież. 
Najgorliwszym konspiratorem i organizatorem staje się Kazimierz Salwach, dzielnie mu sekundują  
organizacyjni koledzy. Komitet ten co tydzień odsiaduje kary, co tydzień spotykają go nowe groźby. 
Dyrektor Gimnazjum Oskard wytykał Salwachowi polski strój, prosił i groził, wszystko nadaremnie. 
Młodzież manifestowała dalej, mając poparcie opinii miejskiej jak również części profesorów Polaków 
odnoszących się przychylnie do tych niepodległościowych aspiracji uczniowskich. Większość uczniów 
z młodszych roczników pozostaje pod mimowolnym ich wpływem.  
Coraz częściej w szkole wśród uczniów mówi się o możliwości czynu zbrojnego, i młodzież 
przygotowuje się gorliwie na tę ewentualność. Komitet rzeszowskiego Gimnazjum jest w kontakcie z 
podobnymi organizacjami w Galicji i Królestwie Polskim. W dniu 24 stycznia 1863 roku zwołał Salwach 
szesnastu uczniów konspiratorów i oświadczył im ,że wybiera się do obozu powstańczego, wzywając 
równocześnie kolegów do wyruszenia z nim. W dniu 2 lutego ośmiu uczniów ochotników z  
rzeszowskiego Gimnazjum udaje się do Krakowa. W kilka dni później już w większej 120 osobowej  

                                                           
1 Alojzy Zielecki  „Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)” w/ „Dzieje Leżajska” Praca zbiorowa pod 
redakcją  Józefa Półćwiartka,  Leżajsk 2003, s.251.  Głos Rzeszowski 1913, nr 4,6.  Gazeta 
Rzeszowska 1934, nr 45. 
 



21Gazeta z Grodziska i okolic 2/2013

- Z KART HISTORII - 

grupie wyruszają przez niestrzeżoną przez Moskali granice do Ojcowa. Dalsze ich losy są 
następujące: wszyscy wstąpili do pułku Żuawów śmierci Rochebruna pod dowództwem Kurowskiego. 
W Pułku tym Salwach zostaje mianowany na stopień  sierżant – majora, (najwyższy stopień z rangi 
sierżanta). W dniu 16 lutego 1863 ruszył Pułk do Miechowa, gdzie stoczył nieszczęśliwą dla siebie 
bitwę. W bitwie miechowskiej szczególne odznaczył się sierżant Kazimierz  Salwach i jego kolega 
szkolny, adiutant dowódcy porucznik Moszyński, który ginie na polu walki. Resztki powstańców 
ocalonych z pod Miechowa zostały wcielone do różnych oddziałów, dlatego rzeszowscy koledzy 
rozeszli się. Kazimierz Salwach kontynuuje dalej swoją przygodę powstańczą  w oddziale Mareckiego. 
Walczy na terenie lubelskiego gdzie spotyka swoich kolegów szkolnych, Jahla i Malawskiego, 
podkomendnych Jeziorańskiego. 
Kazimierz Salwach swoje powstańcze losy zawiera w epickim poemacie napisanym w Krakowie w 
1864 roku dedykowanym: „Wielmożnej Pannie Honoracie Bober w hołdzie czci i głębokiego 
poważania”, pt. „Gwiazda Syberii 1864 rok”. Tytuł prawidłowy; „W Cytadeli”, 
jako „mały obrazek z wielkiego dramatu tegoczesnych wypadków w Polsce, napisanych wierszem 
prozaicznym oryginalnie przez Kazimierza Salwacha”.2 Utwór ten prawdopodobnie nie był 
publikowany drukiem. Istnieje tylko w jednym egzemplarzu, w rękopisie. Pod koniec XIX wieku 
Kazimierz Salwach mieszka w Rzeszowie, jest aktywny Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.3  
Ślady uczestnictwa w Powstaniu Styczniowym innego grodziskiego potomka chłopskiego znajduję na 
stronach anglojęzycznej „Wikipedii”. Pomimo tego że, prezentowane na stronach tej skarbnicy wiedzy  
informacje należy traktować z „przymrużeniem oka”, podaję je w tłumaczeniu na polski w całości. W 
powstaniu styczniowym poległ Ignacy Hospod vel Hospodski. Potomkowie Sebastiana Hospoda 
urodzonego w 1845 roku w Leżajsku zmarłego w 1893 roku w Chicope, stan Massachusetts tak 
relacjonują historię przodka; „Sebastian był „posiadaczem ziemskim” w Grodzisku Dolnym,4 okręgu 
wiejskim na pograniczu polsko – ukraińskim w województwie podkarpackim. Jego ojciec Ignacy 
Hospodski, został zabity przez Rosjan podczas potyczki w powstaniu styczniowym w roku 1864. Jego 
własne życie z powodu ojca było także zagrożone. Sebastian, jego matka Anna przenieśli się do 
Krakowa. Tam poślubił Zofię Lizak, (..) Mieli następców, Sebastiana ur. w 1871 roku, Tomasza –
Franciszka ur.1871, Jana ur. 1872, Józefa ur. 1873, Franciszka ur. 1875. W roku 1888 opuścili Polskę 
i wyjechali do USA. Osiedlili się w Chicope, Massachussets miejscu znanym z silnej Polonii”.5 
Udział chłopów w Powstaniu Styczniowym  był niemalże marginalny. Spośród chłopów wzięły w nim 
udział jedynie co światlejsze jednostki, głownie młodzież gimnazjalna pochodzenia chłopskiego. 
Wielowiekowe upodlenie warstwy chłopskiej było praprzyczyną wielu nieszczęść dziejowych, jakie 
spadły na Polskę, w tym upadek Powstania Styczniowego. Chłopi w swojej wielkiej masie uważali 
Powstanie za „Sprawę Pańską”, niepodległa Polska kojarzyła się im jedynie z uciskiem i niewolniczą 
pańszczyzną. Dla chłopa polski pan-szlachcic wielowiekowy ciemiężca wywołał bezsensowne 
powstanie, car dał mu ziemię i wolność.  
Polska szlachta nie zdobyła się nigdy na zniesienie pańszczyzny. Kres poddaństwa chłopów w 
katolickiej Polsce, w formie niewolnictwa położyli; rosyjski Car i dwaj niemieckojęzyczni Cesarze.  
Znamienna dla chłopskiego „udziału” w Powstaniu jest scena rodzajowa opisana przez Stefana 
Żeromskiego. W 1863 roku: „Włościanin do jednej z dziur zaciągnął nad wieczorem trupa powstańca i 
zwłoki konia obdartego ze skóry. Zepchnął je pospołu do jednego lochu. (...)Tak bez wiedzy i woli 
zemściwszy się za tylowieczne niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk, za hańbę i za 
cierpienie ludu, szedł ku domowi z odkrytą głowa i z modlitwą na ustach (...) Głęboko, prawdziwie z 
całej duszy wielbił Boga za to, że w bezgranicznym miłosierdziu swoim zesłał mu tyle żelastwa i 
rzemienia.”6(…) 
Żeromski traktował zachowanie chłopów jako skutek wielowiekowej krzywdy. W Polsce istniał od 
wieków wpojony pokoleniowo system niewolnictwa, który opierał się na pracy ponad siły i na wyzysku. 
Chłopi byli wykluczeni ze wspólnoty narodowej. Sposób w jaki traktowano ich przez 400 lat, 
skutecznie wybił im z głowy polską świadomość narodową. To przecież dlatego w XIX wieku upadły 
dwa powstania, chłopstwo nie brało w nich udziału, nie utożsamiało się z interesami panów. Dla 
chłopa polski pan-szlachcic wielowiekowy ciemiężca wywołał bezsensowne powstanie, car i cesarze 
dali mu ziemię i wolność.  
 

Józef Szczepan Hospod 

                                                           
2 http://archiwumallegreo.pl/rekopis_gwiazda_syberyi_kazimierz_salwach_1864r - 
3 Sprawozdanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie za rok 1898 
4 Raczej w Grodzisku Górnym 
5 Wikipedia w języku angielskim 
6 Stefan Żeromski.   Rozdziobią nas kruki ,wrony.  
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Rudnik nad Sanem był 
gospodarzem pierwsze-
go w 2013 roku Ogólno-
polskiego Turnieju Karate 
zorganizowanego przez 
Leżajski Klub Kyokushin 
Karate. Były to pierwsze 
tak duże zawody w tej 
miejscowości. Wzbudziły 
one spore zainteresowa-
nie publiczności.

2 lutego do Rudnika przy-
było 157 zawodników re-
prezentujących kluby zrze-
szone w IKO (międzynaro-
dowej organizacji karate). 
Zawodnicy reprezentowali 
takie ośrodki jak: Limano-
wa, Dębica, Brzostek, Kro-
sno, Przeworsk, Chrzanów, 

Chełm, Rudnik, Nowa Sa-
rzyna, Sarzyna, Grodzisko 
Dolne, Żołynia i Leżajsk.
W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężył Leżajski Klub Ky-
okushin Karate. Podczas 
rywalizacji bardzo dobrą 
formą wyróżnił się uczeń 
szkoły podstawowej w Gro-
dzisku Górnym - Marcin Miś. 
Walcząc w ładnym stylu za-
pewnił sobie drugie miejsce 
na podium.
Marcin na co dzień ćwiczy w 
Leżajskim Klubie Kyokushin 
Karate w sekcji Grodzisko 
Dolne. Serdecznie gratuluje-
my Marcinowi jednocześnie 
życzymy wytrwałości na tre-
ningach oraz sukcesów w 
kolejnych startach. AT

SUKCES KARATEKI 
Z GRODZISKA

Pasją braci Łukasza i Ra-
dosława Fleszarów jest 
karate. Każdą wolną chwi-
lę poświęcają na zgłębia-
nie tajników tej dyscypliny 
sportowej. Reprezentu-
ją Leżajski Klub Karate, 
gdzie trenują kilka razy w 
tygodniu i odnoszą sukce-
sy, już na szczeblu krajo-
wym. 

Dnia 2 lutego 2013r. w Rud-
niku nad Sanem odbył się IV 
Ogólnopolski Młodzieżowy 
Turniej Karate. Uczeń Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej Łukasz 
Fleszar zdobył na tych za-
wodach I miejsce w walkach 
Kumite oraz II miejsce w 
Kata. Jego starszy brat- ab-
solwent naszej szkoły Ra-
dosław Fleszar w kategorii 
Młodzieżowców zajął II miej-
sce.
Ponadto Łukasz w ostatnim 

czasie startował w wielu 
ogólnopolskich zawodach, 
gdzie zajmował wysokie 
miejsca. 24 listopada 2012 
w Gorzycach zajął I miejsce 

w Kata oraz II miejsce w Ku-
mie, wcześniej 4 listopada 
2012 w Zielone koło War-
szawy zajął tam 4 miejsce.

PM

WALECZNI 
BRACIA

W pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa uczniów z 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
„odpoczywała” na stoku narciarskim w Puławach. Przez 
kilka godzin uczniowie oddawali się „białemu szaleń-
stwu”, doskonaląc swoje umiejętności narciarskie na ma-
lowniczo położonym stoku.

PM

BIAŁE SZALEŃSTWO
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W sobotę 26 stycznia br. w 
hali sportowej przy Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym, odbyła 
się XIII edycja halowego 
turnieju piłki nożnej tramp-
karzy o Puchar Starosty 
Leżajskiego. 

W rywalizacji wzięło udział 
sześć drużyn, które w swoich 
grupach rozgrywały mecze 
eliminacyjne, następnie od-
były się półfinały i spotkania 
o poszczególne miejsca w 
turnieju.
Zwycięstwo odniosła druży-
na MZKS „Unia” Nowa Sa-
rzyna, która w finale poko-
nała po serii rzutów karnych 
GUKS z Brzyskiej Woli 3:1 
(w regulaminowym czasie 
wynik 1:1). 
W spotkaniu o III miejsce ze-
spół ULKS „Maraton” Giedla-
rowa, pokonał gospodarzy 
turnieju GUKS Grodzisko 
Dolne 7:3, a V miejsce zajął 
GUKS Tryńcza po zwycię-
stwie nad UKS „Tempo” Sta-

re Miasto 3:1.
Wyróżniono również zawod-
ników w następujących kate-
goriach: 
• najlepszy bramkarz – 

Alan Dub, Brzyska Wola
• najskuteczniejszy za-

wodnik – Eryk Sarzyń-
ski, zdobywca 10-ciu 
bramek, Unia Nowa Sa-
rzyna

• najlepszy zawodnik – 
Paweł Baj, Maraton Gie-
dlarowa

Puchary, dyplomy oraz na-

grody rzeczowe dla poszcze-
gólnych drużyn jak również 
wyróżnionych zawodników, 
wręczali W-ce Starosta Le-
żajski – Marek Kogut, Z-ca 
Wójta Gminy – Arkadiusz 
Telka oraz Prezes PZZS w 
Leżajsku – Zbigniew Śliwa.
Zawody zorganizowane zo-
stały przez Powiatowe Zrze-
szenie Zespołów Sporto-
wych w Leżajsku przy wspar-
ciu finansowym i rzeczowym 
Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku i Gminy Grodzisko 
Dolne, którym organizator 
składa podziękowania.

JM

POWIATOWY HALOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY

Tradycyjnie w styczniu, w 
Przedszkolu Samorządo-
wym w Grodzisku Dolnym 
została zorganizowana 
uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 

Przedszkolaki od samego 
rana z wielką niecierpliwo-
ścią czekały na zaproszo-
nych gości, którzy licznie 
zaszczycili nas swoją obec-
nością. Babcie i Dziadkowie 
mieli okazję podziwiać swoje 
pociechy w przedstawieniu 
jasełkowym, a także spe-
cjalnie przygotowanym dla 
nich programie artystycz-
nym. Po zakończonych wy-
stępach dzieci zaśpiewały 
dla swoich najbliższych 100 

lat i wręczyły własnoręcznie 
wykonane upominki. Pod-
czas spotkania był czas na 
wspólne kolędowanie i roz-
mowy przy kawie i ciastku.
Przedpołudnie wspólnie 
spędzone minęło bardzo 
szybko. Wszyscy goście byli 
bardzo wzruszeni, a dzieci 
cieszyły się, że mogą w tak 
odświętny sposób wyrazić 
swoją miłość i szacunek dla 
Babć i Dziadków. Było to 
wyjątkowe spotkanie, pełne 
radości, szczęścia i dumy ze 
swoich wnuków. 
Kolejnym ważnym wydarze-
niem na które dzieci z nie-
cierpliwością czekały był bal 
karnawałowy, który odbył 
się w naszym przedszkolu 

31 stycznia br. Na wróżki,  
piękne królewny, delikatne 
motylki, odważnych kowbo-
jów, dzielnych policjantów 
oraz wielu innych bohate-
rów bajek telewizyjnych i 
książkowych czekało wiele 
zabaw, konkursów, a także 
tańce przy muzyce. Impre-
zę poprowadził specjalnie 
na tę okoliczność zaproszo-
ny klown Fred. Każdy zaś 

zmęczony uczestnik balu 
mógł się posilić, przy stole 
zastawionym smakołykami i 
napojami. 
Styczniowe imprezy jak co 
roku  dostarczyły naszym 
przedszkolakom wielu pozy-
tywnych przeżyć i na długo 
zostaną w ich pamięci.

Elżbieta Matula

UROCZYSTY STYCZEŃ 
W PRZEDSZKOLU
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W przededniu ferii zimo-
wych 9 lutego 2013r. Gim-
nazjalno-Uczniowski Klub 
Sportowy przy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym zorganizował 
kolejny, tym razem otwar-
ty turniej siatkarskich par 
mieszanych „Miksty-Win-
ter 2013”. 

Na starcie turnieju stanę-
ła rekordowa liczba par aż 
28. Otwarta formuła turnieju 
zdecydowała, iż wystarto-
wało w nim wiele par spoza 
gminy Grodzisko Dolne a 
więc Leżajska, Łańcuta, Żo-
łyni i innych. Wielu uczest-
ników turnieju na co dzień 
występuje w rozgrywkach 
klubowych. Fakt ten wpłynął 

dodatnio na wysoki poziom 
rywalizacji. Rozlosowane 
pary rywalizowały ze sobą 
według systemu brazylijskie-
go do dwóch przegranych 
pojedynków. W każdym me-
czu drużyny wkładały maksi-
mum wysiłku. Poszczególne 
pojedynki stały na wysokim 
poziomie.
Licznie zgromadzeni widzo-
wie oglądali w 62 stoczo-
nych meczach atrakcyjną 
siatkówkę. Ostatecznie tur-
niej wygrała para Justyna 
Pawlik - Sebastian Mach. 
Drugie miejsce zajęła para z 
Grodziska Dolnego Karolina 
Salwach - Paweł Joniec, zaś 
trzecie Wioletta Wojnarska i 
Sebastian Domagała. 
Zwycięzcy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i puchary. 
Turniej okazał się ciekawą 
formą sportowej rywalizacji, 
dobrym sposobem spędze-
nia wolnego czasu i potrze-
bą organizacji tego typu im-
prez w przyszłości. 

KB

TURNIEJ WINTER 2013 Końcowa klasyfikacja tur-
niejowa:
1. Justyna Pawlik i Seba-
stian Mach
2. Karolina Salwach i Paweł 
Joniec
3. Wioletta Wojnarska i Se-
bastian Domagała  
4. Gabriela Nykiel i Woj-
ciech Pelic
5. Anna Moskal i Mikołaj 
Kamiński
6. Joanna Wartowicz i Pa-
weł Patan
7-8. Gabriela Szkodzińska 
i Mateusz Nykiel, Michalina 
Cisek i Bartosz Tołpa
9-12. Andżęlika Ciupińska i 
Damian Słysz, Małgorzata 
Hader i Grzegorz Siuzdak
Małgorzata Urban i Mate-
usz Świąder, Mariola Kruk i 
Fabian Czerwonka
13-16. Karolina Ciupińska 
i  Damian Szantula, Małgo-
rzata Czerwonka i Krzysztof 
Piątek, Magdalena Trębacz 
i Maciej Mierzwa, Mirosła-
wa Kowal i Rafał Gol
17-24. Iwona Szpila i 
Krzysztof Rydzik, Klaudia 
Majkut i Marcin Wnęk, Syl-
wia Grzywna i Arkadiusz 
Grzywna, Mariola Kuras i 
Adrian Usowski, Magdale-
na Rzepko i Eryk Klimek, 
Bernadetta Hader i Karol 
Śliwa, Klaudia Czerwonka 
i Marcin Kot, Wioletta Wi-
niarz i Damian Sigda
25-28. Patrycja Rafa i 
Krzysztof Jaworowski, Wio-
letta Leja i Jakub Michalski
Alicja Hader i Artur Miś, Ka-
rolina Baj i Sławomir Domin
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CYFRYZACJA 
NA PODKARPACIU

Nadawaniem programów telewizyjnych 
z multipleksów cyfrowych w standar-
dzie DVB-T objęto już obszar niemal 
całej Polski. Sygnał analogowy z nadaj-
nika zlokalizowanego na Suchej Górze 
koło Krosna zniknie już 19 marca 2013r. 
a ostatnie nadajniki w województwie 
podkarpackim zostaną wyłączone w lip-
cu 2013 r.
Na Podkarpaciu sygnał analogowy wy-
łączany będzie etapowo:
I etap - 19 marca 2013 r.,
II etap - 22 kwietnia 2013 r.,
III etap - 17 czerwca 2013 r.,
IV etap - 23 lipca 2013 r.

Uwaga! Nie daj się oszukać akwizyto-
rom oferującym dekodery po „promo-
cyjnych” cenach. Kupuj urządzenia w 
autoryzowanych serwisach. 
Jeśli nie posiadasz wiedzy technicznej, 
nie kupuj zbędnego sprzętu. Porozma-
wiaj na ten temat z rodziną, przyjaciół-
mi, znajomymi. Warto również spraw-
dzić, jak zachowuje się dekoder pod-
łączony do wcześniejszej anteny, aby 
nie kupować pokojowej anteny DVB-T, 
którą sprzedawcy chętnie oferują „na 
wszelki wypadek”.

Więcej informacji na temat cyfryzacji te-
lewizji: INFOLINIA 800 00 77 88

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW 
I ADRESÓW KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 

301 982, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne
• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 
7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 66, natomiast po godzinie 15.00 
i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji 
na stronie: www.pgkgrodzisko.pl

OGŁOSZENIE
W ramach popularyzacji szachów w 
środowisku wiejskim Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym or-
ganizuje Szachowy Turniej Familijny 
dla uczniów zespołu i ich rodzin. 
W turnieju udział mogą brać drużyny 4- 
osobowe (uczeń lub uczennica, rodzic 
– opiekun, rodzeństwo, inni krewni). 
Każda drużyna powinna mieć w skła-
dzie kobietę grającą na 4 szachowni-
cy.  Drużyna ustala pozostały skład wg 
uznania. 
Turniej odbędzie się 28 lutego 2013r. 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym o godz. 15.00. 
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w 
sekretariacie zespołu szkół do dnia 24 
lutego 2013r. tel: 17 24 36 001. W za-
leżności od liczby zgłoszonych drużyn, 
zostanie opracowany system rozgry-
wek.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH W MIESIĄCU MARCU:

• „Seniorzy i nie tylko surfują po necie” - cykl spo-
tkań, nauka obsługi komputera, poczty, wyszuki-
wanie informacji, marzec (Biblioteka Publiczna)

• „Ludzie z pasją” - spotkania autorów, twórców, 
hobbistów - 5 marzec, godz. 16.00 (Biblioteka 
Publiczna)

• Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Wielka-
nocne jajko”, marzec (Filia Biblioteki w Zmysłów-
ce)

• Konkurs plastyczny „Wielkanoc w obrzędowości 
grodziskiej” (prace malarskie lub przestrzenne) 
- poznawanie tradycji świąt wielkanocnych w      
naszym regionie, marzec (Ośrodek Kultury),

INFORMACJA
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Grodzisku Dolnym informuje, że 
od lutego zaczyna cykl spotkań z 
osobami starszymi, celem nauki 
obsługi komputera oraz spotkania 
z osobami, które mają swoje hob-
bystyczne zajęcia np. wyszywanie 
krzyżykami. Co miesiąc inne zaję-
cia tematyczne. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do udziału w spotka-
niach. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy biblioteki, 
pod numerem tel. 17 243 60 37.

INFORMACJA
Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina o terminie składania wniosków dotyczących 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolni-
czo w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.
W terminie od 1-go do 28-go lutego 2013r. należy złożyć odpowiedni wniosek w pokoju 
nr 1 Urzędu Gminy Grodzisko Dolne wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.
Dokumenty do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego
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Pomóż Karolince!!! 
 

Nasza córeczka Karolinka ma 5 lat. Urodziła się z wodogłowiem i 
rozszczepem kręgosłupa. W pierwszej dobie po porodzie przeszła 
skomplikowaną operację zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej. 
Skutkiem tej operacji jest porażenie kończyn dolnych, a także nerek. Jest 
pod opieką wielu specjalistów. Potrzebuje stałej rehabilitacji, środków 
leczniczych i przedmiotów ortopedycznych. Dodatkowo jest pionizowana 
oraz uczęszcza na hipoterapię. Szansa na pokonanie codziennych trudności 
jest aparat do nauki chodzenia. Koszt to około 25000zł. Przerasta to nasze 
możliwości finansowe. Dlatego prosimy ludzi dobrej woli, którym nie jest 
obojętny los dzieci takich jak Karolinka. Przekazując 1% swojego podatku 
pomożesz Karolince w dążeniu do normalnego funkcjonowaniu w 
codziennym życiu. 

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Tytułem: 9622 - Moskal 

Karolina Kinga - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Przekaż 1% podatku 
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904 W rubryce „Informacje 
uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 9622 Moskal Karolina Kinga 

Dziękujemy Państwu za pomoc i zrozumienie!!! 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
PRZEKAZUJĄC

1%
PODATKU ORGANIZACJI, 

KTÓREJ UFASZ OD LAT

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na  
naszą działalność.

Jeżeli chcesz nas wesprzeć dokonaj wpłaty na adres:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym

Bank Pekao S.A. I oddział Leżajsk
74 12 40 2630 1111 0000 3648 1516

NR KRS 0000031018
KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJĘ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH. 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

DZIEŃ OTWARTY 
W URZĘDZIE 
SKARBOWYM

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Leżajsku zaprasza na „Dzień 
Otwarty” w sobotę 16 marca 
2013r., w godz. 9.00 - 13.00

Pracownicy Urzędu w tym dniu 
udzielać będą porad i wyjaśnień 

w indywidualnych sprawach 
podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Leżajsku informuje, 

że zeznania podatkowe za 
rok 2012 będą przyjmowane 

w dniach 29-30 kwietnia 2013r. 
w godz. 7.15 - 18.00
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