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W wyniku oszczędno-
ści poprzetargowych ja-
kie powstały na zadaniu 
dotyczącym modernizacji 
obiektu Ośrodka Kultury, z 
końcem grudnia 2013 roku 
gmina ogłosiła i rozstrzy-
gnęła dodatkowy przetarg, 
na zakup mebli dla Ośrod-
ka Kultury.

Oferta obejmowała wykona-
nie i dostarczenie 260 szt. 
krzeseł konferencyjnych 
oraz stołów w ilości 32 szt. i 
wkładów do stołów - 8 szt., a 
także wystawowej podświe-
tlonej gabloty wnękowej. 
Przetarg na realizację za-
dania wygrała firma WENA 
z Zimnej Wody. Wartość za-

mówienia zamknęła się kwo-
tą 42 435 zł. Ponadto, celem 
poprawy bezpieczeństwa na 
obiekcie zainstalowano mo-

nitoring. 6 kamer będzie na 
bieżąco nagrywać i rejestro-
wać wszystko co dzieje się 
wokół budynku. 

Dofinansowano ze środków      
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 
OŚRODKA KULTURY

Początkiem stycznia na 
stronie internetowej Pod-
karpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego pojawiła się     
lista zakwalifikowanych    
do dofinansowania w 2014 
roku zadań w ramach Na-
rodowego programu prze-
budowy dróg lokalnych 
- Etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność – Rozwój. 

Na liście tej znalazł się m.in. 
projekt pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1259R 
Gniewczyna (gr. powiatu) 
Grodzisko - Giedlarowa w 
km 10+588,00 - 17+256,56 
odcinek Grodzisko Górne – 
Giedlarowa”, który został do-
finansowany kwotą 3 mln zł. 
Wartość kosztorysowa całej 
inwestycji to 6 mln zł.
W realizacji i finansowa-
niu przedsięwzięcia oprócz 
powiatu leżajskiego, który 
wykłada na ten cel prawie 
1mln 400 tys. zł, uczestni-
czy dwóch partnerów: Gmi-
na Grodzisko Dolne, której 

wkład wynosi ok. 865 tys. zł 
oraz Gmina Leżajsk, która 
przeznaczyła na ten cel po-
nad 750 tys. zł. Zadaniem 
objęty zostanie ponad 6,5 
km odcinek drogi.
W ramach planowanych 
prac przebudowany zosta-
nie odcinek drogi powiato-
wej nr 1259R, od główne-
go skrzyżowania w Grodzi-
sku Górnym, do skrzyżo-
wania     z drogą wojewódz-
ką 877 (Leżajsk-Łańcut) w 
miejscowości Giedlarowa. 
Zakres zadania obejmował 
będzie m.in.:

• wzmocnienie i odnowę 
istniejącej nawierzchni 
bitumicznej,

• umocnienie poboczy,
• poprawę geometrii 

skrzyżowań  z drogami 
publicznymi i wewnętrz-
nymi,

• przebudowę dwóch ist-
niejących zatok autobu-
sowych,

• odtworzenie systemu 
odwodnienia drogi przez 
renowacje i odmulenie 
rowów.

Celem poprawy bezpie-
czeństwa użytkowników 

drogi oraz pieszych w tere-
nach zabudowanych, w oby-
dwu miejscowościach, wy-
budowanych zostanie ok. 2 
km chodników. W projekcie 
przewidziana została także 
poprawa oznakowania po-
ziomego i pionowego, czy-
li znaków drogowych, linii, 
przejść dla pieszych oraz 
stalowych barier ochron-
nych. 
Realizacja projektu poprawi 
dostępność komunikacyjną 
i przyśpieszy czas przejazdu  
oraz zwiększy bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowni-
ków drogi.

MH

BEDZIE NOWA DROGA DO 
LEŻAJSKA 

W roku 2014 planuje się 
zakupić kompletne ume-
blowanie ośrodka oraz 
schodołaz. Zgodnie z 
opublikowanymi przez 
Ministra Kultury wynika-
mi naboru wniosków w 
ramach programu Roz-
wój infrastruktury kultu-
ry, Infrastruktura domów 
kultury na 2014 rok, gmi-
nie Grodzisko Dolne 
przyznane zostało na ten 
cel 100 tys. zł.
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Począwszy od 1 lipca 
2013r. w Gminie Grodzisko 
Dolne – tak jak we wszyst-
kich gminach Polski, we-
szły w życie nowe zasa-
dy gospodarki odpada-
mi komunalnymi. Czas na 
pierwsze podsumowanie. 

„Podatek” śmieciowy
Wśród niektórych mieszkań-
ców gminy pojawiły się gło-
sy niezadowolenia w związ-
ku z tym, że „nie wytwarzają 
odpadów, a muszą ponosić 
opłaty”. Taka jest podstawo-
wa zasada obecnych prze-
pisów – płaci każdy nieza-
leżnie od ilości oddawanych 
odpadów. Stąd też opłata za 
śmieci bardzo przypomina 
podatek. Samorządy mogły 
wybrać jedynie sposób nali-
czania opłaty. W naszej gmi-
nie zdecydowaliśmy się na 
opłatę od liczby mieszkań-
ców, gdyż sądzimy, że jest 
to metoda bardziej sprawie-
dliwa społecznie niż inne za-
proponowane przez ustawo-
dawcę, jak np.: opłata od go-
spodarstwa, od powierzchni 
lokalu mieszkalnego, czy od 
zużytej wody. Trzeba przy-
znać, że wprowadzenie „po-
datku śmieciowego” w Pol-
sce ma też podstawową za-
letę – przestało opłacać się 
nielegalne pozbywanie się 
śmieci. Możemy więc wszy-
scy oczekiwać, że nasze 
otoczenie stanie się czyst-
sze.

Deklaracje
Nowością systemu jest też 
niewątpliwie deklaracja o 
wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi. Obowiązek oblicze-
nia opłaty, złożenia deklara-
cji i dokonywania wpłat spo-
czywa na właścicielach lub 
najemcach nieruchomości. 
Staraliśmy się jak najbar-
dziej pomóc w wypełnieniu 
tego obowiązku, m.in. po-

przez szczegółowe informa-
cje w Gazecie Grodziskiej 
oraz akcje zbierania dekla-
racji w poszczególnych so-
łectwach Gminy. Mieszkań-
cy gminy wykazali się obo-
wiązkowością – deklaracji 
nie złożyło jedynie kilkuna-
stu właścicieli nieruchomo-
ści. Osobom tym, w drodze 
decyzji ustalamy wysokość 
opłaty, licząc według wyż-
szej stawki - 10 zł od oso-
by za miesiąc.  Przypomina-
my, że w przypadku zmian 
ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, ciąży na nas 
obowiązek złożenia nowej 
deklaracji w ciągu 14 dni od 
zaistnienia zmiany.

Opłaty
W 2014 opłata nie ulega 
zmianie i w porównaniu z 
innymi gminami mieści się 
w przedziale niższych sta-
wek. Wprowadzenie nowe-
go systemu przełożyło się 
na wzrost stawek w 2013r. 
Jak już wielokrotnie pisali-
śmy, związane jest to głów-
nie z tym, że gminy nie 
mogą dopłacać do śmieci. W 
poprzednich latach dotowali-
śmy śmieci w kwotach gru-
bo ponad 100 tys. zł rocz-
nie. Pocieszeniem jest to, 
że opłata skalkulowana zo-
stała realnie i w 2014r. nie 
musimy jej zwiększać. Kwo-
ta uzyskana w przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów bilansuje się ze 
spodziewanymi wpływami z 
opłat. 
Pewnym kłopotem jest brak 
faktur lub rachunków za 

śmieci – opłaty dokonujemy 
tylko na podstawie złożonej 
deklaracji. W celu przypo-
mnienia o wysokości opła-
ty, każdy właściciel dodat-
kowo otrzymał informacje o 
wysokości i termiach opłaty 
za śmieci. 

Mimo tego niektórzy zapo-
mnieli terminowo uregu-
lować zobowiązania i po-
trzebne były przypomnie-
nia, a niekiedy też upomnie-
nia z dodatkowymi koszta-
mi. Wzorem ubiegłego roku 
także i w 2014 mieszkańcy 
otrzymają informację o wy-
sokości opłaty za śmieci, 
które rozprowadzane będą 
przez sołtysów wraz z naka-
zami podatkowymi.

Segregacja śmieci
Gminy muszą obecnie obo-
wiązkowo prowadzić segre-
gację odpadów. Co więcej, 
efektywna segregacja jest 
bardzo ważna dla gmin, po-
nieważ wprowadzone zosta-
ły wskaźniki dotyczące od-
zysku surowców wtórnych z 
odpadów komunalnych, któ-
rych przekroczenie będzie w 
najbliższych latach skutko-

wało karami. Staraliśmy się 
ustalić takie zasady segre-
gacji, by wypełnić obowiąz-
ki nałożone na gminy przy 
jak najmniejszych uciążliwo-
ściach dla mieszkańców. Wi-
dać już pierwsze efekty no-
wych rozwiązań. W porówna-
niu z rokiem 2012 zmniejszy-
ła się masa odpadów zmie-
szanych, a odzyskaliśmy wię-
cej surowców wtórnych – i to 
pomimo tego, że nowy system 
funkcjonował przez pół roku. 
Nowym obowiązkiem jest 
oznaczanie worków kodami 
kreskowym, co jest niezbęd-
ne m.in. ze względu na wery-
fikację segregacji odpadów. 
Okazało się, że poza spo-
radycznymi wyjątkami, sto-
sowanie kodów nie sprawi-
ło większych kłopotów. Zda-
jemy sobie sprawę że wdro-
żenie nowych zasad segre-
gacji wymaga pewnego cza-
su, dlatego też dotychczas 
większy nacisk położyliśmy 
na informowanie i edukację 
niż na kontrole. 
Czasy się zmieniają i śmie-
ci jest coraz więcej. Pomija-
jąc więc nawet kwestie za-
sad, przepisów i obowiąz-
ków, zapewne wszyscy zgo-
dzimy się z tym, że od świa-
domej gospodarki odpadami 
i recyklingu nie ma odwrotu. 
Wydaje się też, że prawidło-
wa segregacja i odpowied-
nie postępowanie z odpada-
mi świadczy o poziomie kul-
tury społeczeństwa. 

Grzegorz Potaczała

PIERWSZE PODSUMOWANIA NOWEGO 
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
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W Urzędzie Gminy 23 
stycznia br. miało miej-
sce Walne Zgromadze-
nie Przedstawicieli Gmin-
nej Spółki Wodnej. Głów-
nym celem spotkania było 
omówienie działań związa-
nych z wykonaniem prac 
melioracyjnych w 2013 
roku, rozliczeniem tych 
prac, udzieleniem absolu-
torium zarządowi spółki i 
zaplanowaniem robót na 
rok 2014.

Celem nadrzędnym spół-
ki jest utrzymanie i eksplo-
atacja istniejących urzą-
dzeń melioracyjnych na te-
renie gminy Grodzisko Dol-
ne. W roku 2013 na stanie 
spółki znajdowało się 23,7 
km rowów melioracyjnych i 
ok. 44 ha gruntów zdreno-
wanych, na które to prace 
w 2013 roku wydano ponad  
29 tys. zł.
Największym zakresem ro-
bót, które przeprowadzono 
w 2013r. była konserwacja 
rowów melioracyjnych wy-
konana na łącznej długości 
4,5 km. W ramach prac wy-
konano konserwację grun-
towną, polegającą na wy-

koszeniu skarp i odmuleniu 
dna rowów na dł. 3,5 km, 
wyczyszczeniu przepustów 
oraz oczyszczeniu sączków 
drenarskich na powierzchni 
ponad 40 ha.
Prace powyższe większości 
wykonane zostały w oparciu 
o własne wpływy składkowe 
tj. o składkę członkowska 
wynoszącą nadal 25 zł z  ha 
gruntów zmeliorowanych jak 
również o środki przekaza-
ne spółce w formie dofinan-
sowania z innych jednostek. 
W 2013 roku łącznie człon-
kowie na rzecz spółki wpła-
cili kwotę w wysokości 7 997 
zł. Przy tej niezbyt wysokiej 
kwocie zebranej ze skła-
dek, bardzo duże znaczenie 
odegrały środki przekaza-
ne spółce w formie dofinan-
sowania przez Wójta Gmi-
ny Grodzisko Dolne w wyso-
kości 8 tys. zł, Urząd Woje-
wódzki w wysokości 1 100 zł 
i przez Urząd Marszałkowski 
w wysokości 7 800 zł. Wyko-
nane prace, tak na rowach, 
jak i na drenowaniu, pozwo-
liły utrzymać właściwe sto-
sunki wodne na obszarze 
ponad 82 ha co stanowiło 
100% przyjętego do wyko-

nania planu.
Powyższe zgromadze-
nie nie zakończyło się tyl-
ko wysłuchaniem przedsta-
wionych sprawozdań, lecz 
po ich zakończeniu rozpo-
częła się dyskusja, w której 
głos zabrali: radny Stanisław 
Ryfa, sołtysi Jan Bielecki, 
Stanisław Wojtyna i Tade-
usz Krajewski, prezes Gmin-
nej Spółki Wodnej Jan Wnęk 
oraz przedstawiciel wsi Gro-
dzisko Górne p. Stanisław 
Ślanda. Oprócz merytorycz-
nego ustosunkowania się 
do wykonanych i planowa-
nych prac, niemal wszyscy 
zwracali uwagę na niszcze-
nie urządzeń melioracyjnych 
przez bobry, które czynią to 
poprzez kopanie dziur w ro-
wach, w wyniku czego za-
padają się skarpy. Ponad-
to bardzo intensywnie pra-
cują przy budowie żeremi. 
Podczas ich budowy czynią 
największe szkody w drze-
wostanach. Budowa zaś że-
remi powoduje piętrzenie 
wody, która zalewa przyle-
głe do rowów tereny zielone.
Wszyscy zdając sobie spra-
wę z tego, że życie tego 
zwierzęcia obok człowie-
ka w obecnej liczbie już na-
stręcza bardzo dużo proble-
mów, zastanawiali się co bę-
dzie za kilka lat, jeżeli po-

pulacja bobrów się podwoi, 
a na pewno tak się stanie, 
ponieważ zwierzę to nie 
ma żadnych wrogów w na-
turze no i podlega chronio-
ne prawnej. Gdzie znajduje 
się rozwiązanie powyższe-
go problemu? Wszyscy zda-
li sobie sprawę, że na pewno 
nie na Walnym Zgromadze-
niu Gminnej Spółki Wodnej, 
gdzie zauważono problem, 
który skumuluje się pewnie 
w najbliższej przyszłości.
Następną sprawą, którą jed-
nak już rozwiązano na po-
wyższym zgromadzeniu, to 
sprawa koszenia traw wokół 
zbiornika wodnego zlokali-
zowanego na potoku Gro-
dziszczanka w Grodzisku 
Górnym. Zapadła decyzja, 
że prace związane z kosze-
niem i utrzymaniem porząd-
ku tego terenu (tj. na odcin-
ku od mostu do mostu) wy-
konywać będzie jednostka 
OSP Grodzisko Górne. W 
tym przypadku niezbędny 
będzie zakup nowej wyka-
szarki - apelował Stanisław 
Ślanda. Apel ten spotkał się 
ze zrozumieniem, ponieważ 
obecny na Walnym Zgro-
madzeniu Gminnej Spółki 
Wodnej Wójt Gminy Jacek 
Chmura obiecał dołożyć się 
do jej zakupu, w wysokości 
1/3 ceny. Taką samą decy-
zję podjął Kierownik Rejono-
wego Związku Spółek Wod-
nych w Leżajsku p. Marian 
Ożga.
Zgromadzenie powyższe 
zakończyło się przyjęciem 
planu robót Gminnej Spół-
ki Wodnej na 2014 rok. Plan 
ten zakłada kontynuowanie 
prac na rowach melioracyj-
nych na długości ponad 3 
km z czego na dł. 2 km wy-
konana zostanie konserwa-
cja gruntowna, a na pozo-
stałej części rowów wyko-
nana zostanie konserwa-
cja bieżąca. Prace te będzie 
wykonywał Rejonowy Zwią-
zek Spółek Wodnych w Le-
żajsku.

KS

DEBATOWALI 
O SPÓŁKACH
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Aby uzyskać pozwolenie 
na budowę w danym miej-
scu, musi być opracowa-
ny miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego, a w nim zapisane, że 
na danym terenie przewi-
duje się np. budownictwo 
jednorodzinne lub należy 
uzyskać od gminy decyzję 
o warunkach zabudowy na 
budynek mieszkalny.

Przekształcenie gruntu
Każdą działkę rolną można 
przekształcić w budowlaną, 
o ile Gmina będzie uchwa-
lała nowe plany zagospo-
darowania przestrzennego 
lub wprowadzała zmiany do 
już obowiązującego. Jednak 
procedura uchwalenia lub 
zmiany planu  jest procesem 
kosztownym, czasochłon-
nym i wymagającym bardzo 
wielu dokumentów, opinii i 
uzgodnień.
Przekształcenie działki rol-
nej w budowlaną  to ogro-
my zysk dla właściciela ta-
kiej ziemi, szczególnie wte-
dy, gdy grunt jest niskiej kla-
sy i nie nadaje się pod upra-
wę. Jednak, aby stać się po-
siadaczem ziemi pod budo-
wę domu, trzeba dopilnować 
odpowiednich formalności. 
Zgodnie z przepisami usta-
wy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne można prze-
znaczać przede wszystkim 
grunty oznaczone w ewiden-
cji gruntów jako nieużytki, a 
w razie ich braku inne grun-

ty o najniższej przydatności 
rolniczej.
Ochrona gruntów rolnych i 
leśnych polega w szczegól-
ności na ograniczaniu prze-
znaczenia tych gruntów na 
inne cele niż rolnicze. Obec-
nie obowiązuje zasada, 
zgodnie z którą przeznacze-
nie na cele nierolnicze i nie-
leśne wszystkich gruntów 
rolnych stanowiących użyt-
ki rolne klas I–III (niezależ-
nie od ich powierzchni) wy-
maga uzyskania zgody mini-
stra rolnictwa  i rozwoju wsi.

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go
Osoba, chcąca zmienić 
przeznaczenie nieruchomo-
ści rolnej na działkę budow-
laną, powinna rozpocząć 
swoje działania od ustalenia 
przeznaczenia  nierucho-
mości w planie. Należy pa-
miętać, że zakup ziemi rol-
nej w celu jej przekwalifiko-
wania na działkę budowla-
ną w gminie, która nie posia-
da aktualnych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego jest ryzykowny, ponie-
waż  nie wiadomo, jakie bę-
dzie w przyszłości przezna-
czenie danej działki.
Jeżeli chodzi o grunty klasy 
I, II i III, to podczas tworze-
nia tych planów gmina musi 
z kolei wystąpić o zgodę 
do ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi o prze-
znaczenie na cele nierolni-
cze i nieleśne wszystkich, 

nawet najmniejszych takich 
gruntów rolnych, a nie - jak 
to było dotąd – tylko działek 
powyżej 0,5 ha.

Czy odrolnienie i wyłącze-
nie gruntu z produkcji rol-
nej to jest to samo?
Odrolnienie oraz wyłącze-
nie działki z produkcji rolnej 
to dwie czynności, których 
muszą dokonać posiadacze 
nieruchomości, chcąc roz-
począć budowę. 
Zasadnicze znaczenie bę-
dzie miał aktualny plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego, który określi, co i jak 
na danej działce można bu-
dować. Jego brak spowodu-
je, że chęć odrolnienia grun-
tu stanie się nierealna. W ta-
kiej sytuacji lepiej zrezygno-
wać z zakupu działki.
Jeśli okaże się, że grunt jest 
już odrolniony, (np. uzyska-
na zgoda podczas wcze-
śniej opracowywanych pla-
nów miejscowych, nawet 
tych które straciły ważność), 
to nie pozostaje nic innego, 
jak wystąpienie właściciela z 
wnioskiem do Starostwa Po-
wiatowego właściwego ze 
względu na położenie dział-
ki, o jej wyłączenie  z pro-
dukcji rolniczej. Wyłączeniu  
podlegają  grunty dobrej ja-
kości klas tj.  I, II, III, IIIa, IIIb, 
a także użytki rolne klas  IV, 
IVa, IVb, V i VI, wytworzo-
nych z gleb pochodzenia or-
ganicznego. 

Uwaga! Wyłączenie nie jest 
potrzebne w przypadku zie-
mi gorszej jakości. Cho-
dzi o użytki rolne klasy IV, 
IVa, IVb, V i VI wytworzone           
z gleb pochodzenia mineral-
nego. 
Po uzyskaniu decyzji o wyłą-
czeniu można składać wnio-
sek o pozwolenie na budo-
wę.

Jaka opłata?
Chcąc zbudować dom na 
odrolnionej działce, należy 
jeszcze uiścić odpowiednią 
opłatę przewidzianą przez 
ustawę o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Je-
śli powierzchnia ziemi bę-
dzie mniejsza niż 500 me-
trów kwadratowych, to wy-
łączenie jest bezpłatne. Wy-
sokość opłaty zależy przede 
wszystkim od klasy gruntu 
oraz powierzchni, jaka ma 
być wyłączona z produkcji 
rolnej i oblicza się ją za po-
mocą ustawowego przelicz-
nika, a więc ceny za tonę 
zboża publikowanej przez 
Główny Urząd Statystyczny.

ACz

SZUKASZ DZIAŁKI POD BUDOWĘ DOMU? 
PRZECZYTAJ TO NIM DOKONASZ ZAKUPU Odrolnienie – zmia-

na  przeznaczenia działki w 
miejscowym planie zagospo-
darowania z rolnej na bu-
dowlaną i wyłączenie grun-
tu z produkcji rolnej. Decy-
zję o odrolnieniu można uzy-
skać   tylko w momencie, kie-
dy zmianie ulega plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go gminy.
Wyłączenie gruntów z 
produkcji rolnej – roz-
poczęcie innego niż rolnicze 
lub leśne użytkowanie grun-
tów na podstawie decyzji sta-
rostwa, zezwalającej na wy-
łączenie z produkcji użyt-
ków rolnych oraz gruntów le-
śnych. Wyłączenie takie na-
stępuje z dniem faktycznego 
rozpoczęcia innego niż rolne 
lub leśne użytkowanie gruntu 
a nie z dniem, w którym de-
cyzja stała się ostateczna.
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Podsumowując zakres 
świadczonej w 2013 roku  
pomocy, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej              
w Grodzisku Dolnym reali-
zował również zadania w 
zakresie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnym. W 
minionym roku z tych form 
pomocy skorzystało kilka-
dziesiąt rodzin.

Zasiłek rodzinny przysłu-
guje, jeżeli dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej 
się uzyskany w roku kalen-
darzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy nie prze-
kracza kwoty 539 zł netto 
lub kwoty 623 zł netto (gdy 
członkiem rodziny jest dziec-
ko niepełnosprawne).
Od 1 stycznia 2013r. jed-
norazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka 
przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi praw-
nemu albo opiekunowi fak-
tycznemu dziecka, jeżeli do-
chód rodziny w przelicze-

niu na osobę nie przekroczy 
kwoty 1922,00 zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuń-
czy przysługuje, jeżeli łącz-
ny dochód rodziny oso-
by sprawującej opiekę oraz 
rodziny osoby wymagają-
cej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 
623,00 zł netto.
Przyznanie prawa do świad-
czenia z funduszu alimen-

tacyjnego uzależnione jest 
od spełnienia kryterium do-
chodowego. Świadczenia te 
przysługują, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 725 zł netto.
Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje osobom, jeże-
li średni miesięczny dochód 
na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okre-

sie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego nie przekra-
cza 175% najniższej eme-
rytury obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku w gospo-
darstwie jednoosobowym i 
125% tej kwoty w gospodar-
stwie wieloosobowym.
Ważniejsze świadczenia ro-
dzinne przyznane w 2013 
roku przedstawia tabela.

AG

POMOC SPOŁECZNA - 
ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Lp. Świadczenia Kwota 

świadczeń 

Liczba rodzin 

1. Zasiłki rodzinne 901906,00 zł 409 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 446800,20 zł 369 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 379440,00 zł 226 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 321697,40 zł 72 

5. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 17700 zł 30 

6. Pomoc fin. dla os. pobierających św. piel. 51400,00 zł 30 

7. Spec. zasiłek opiekuńczy 7800,00 zł 5 

8. Jedn. zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 66000,00 zł 66 

9. Fundusz alimentacyjny 177117,00 zł 29 

10 Dodatki mieszkaniowe 2447,88 zł 2 

 

OGŁOSZENIE
Właściciele nieruchomości, którzy planują w tym roku zmianę           
pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub osoby posiadają-
ce odpady zawierające azbest, prosimy o kontakt z Urzędem Gmi-
ny Grodzisko Dolne pok. nr 5 lub o kontakt telefoniczny 17 2436003 
wew. 162 do 20 lutego 2014r.

Gmina Grodzisko Dolne w tym roku zamierza złożyć wniosek do 
WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowanie zadania polegającego 
na usuwaniu azbestu z terenu gminy. 

W ramach wniosku, specjalistyczna firma bezpłatnie wykona usu-
nięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, a następnie po-
krycie to zostanie odpowiednio zabezpieczone i przewiezione na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego      
pokrycia dachowego i jego założenia na budynku. 

Ze względu na krótki termin składania wniosku o dofinansowa-
nie, prosimy zainteresowane osoby o kontakt z Urzędem Gminy do      
20 lutego 2014r.
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W dniu 15 stycznia br. zo-
stał rozstrzygnięty kon-
kurs „W zdrowym cie-
le zdrowy duch – czyli jak 
dbać o zdrowie psychicz-
ne”.

Na konkurs wpłynęło 80 prac 
z następujących szkół: Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym, Szko-
ły Podstawowej im. prof. F. 
Leji w Grodzisku Górnym, 
Szkoły Podstawowej w Opa-
leniskach, Społecznej Szko-
ły Podstawowej w Wólce Gro-

dziskiej, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dolnym 
i Gimnazjum im. prof. F. Leji w 
Grodzisku Górnym.
Jury w składzie: Andrzej Wi-
kiera – przewodniczący, 
członkowie: Halina Gdańska, 
Roman Matuszek, Agniesz-
ka Grzywna, Maria Kołcz, 
Stanisław Baj, Halina Bęben 
zgodnie z regulaminem kon-
kursu  przyznało 5 nagród w 
kategorii szkoły podstawo-
we, 5 nagród w kategorii gim-
nazja oraz dodatkowo 3 wy-
różnienia.Nagrody otrzymali:

1. w kategorii szkoły pod-
stawowe: Katarzy-
na Chmura uczenni-
ca Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym oraz 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. prof. F. Leji 
w Grodzisku Górnym:  
Marcelina Hutkowska, 
Agata Matuszek, Dawid 
Kuras i Paulina Ślanda

2. w kategorii gimnazja: 
uczennice Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym: Klaudia 
Stelmarczyk i Karina Bo-
roń oraz uczennice Gim-
nazjum im. prof. F. Leji w 
Grodzisku Górnym: Pa-
trycja Klin, Magdalena 
Krauz i Karolina Mączka.

Wyróżnione zostały 3 pra-
ce wykonane przez: Marcina 
Wlazło - ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym, Mate-
usza Busztę - ucznia Spo-
łecznej Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej (na 
zdjęciu powyżej) oraz Mag-
dalenę Burszta - uczennicę 
Szkoły Podstawowej w Opa-
leniskach.
Laureaci konkursu jako na-
grody otrzymali sprzęt spor-
towy (rakietki do tenisa 
ziemnego, komplety sprzę-
tu do gry w Badmintona, pił-
ki do gry).

JR

PROMUJĄ ZDROWY 
TRYB ŻYCIA
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Ferie zimowe minęły jak 
zwykle bardzo szybko, po-
zostawiając za sobą wiele 
niezapomnianych chwil i 
wrażeń dla wszystkich. Bo 
oprócz aktywności fizycz-
nej na świeżym, mroźnym 
powietrzu wielu uczniów 
równie aktywnie spędzało 
ferie, korzystając z cieka-
wych i różnorodnych pro-
pozycji takiej placówki jak 
Ośrodek Kultury.

Na dwa tygodnie ferii przy-
gotował on dla swoich pod-
opiecznych wiele zajęć pla-
stycznych, rękodzielniczych, 
tanecznych, muzycznych i 
sportowych. Zajęcia te od-
bywały się cyklicznie po 2 
- 3 razy w tygodniu każde z 
nich. Dzieci uczestniczyły w 
nich chętnie, z dużą swobo-
dą i spontanicznością pod-
chodząc do proponowa-
nych zadań. Na zajęciach 
plastycznych miały bowiem 
możliwość wykorzystać swo-
je zdolności manualne w róż-
nych technikach malarskich, 
rzeźbiarskich, a także kom-
pozycjach płaskich i prze-
strzennych.
Swą energię i zdolności ta-
neczne mogły zaś wykorzy-
stać podczas gier i zabaw 
przy muzyce, nauki tańców 

oraz dyskotece. Obdarze-
ni talentem wokalnym mo-
gli popróbować swych sił 
na spotkaniach z piosen-
ką współczesną i nie tylko. 
Dla pasjonatów sportowych 
emocji przygotowano z kolei 
gry w tenisa, szachy, warca-
by, czy „piłkarzyki”.
Wszystkie zajęcia cieszy-
ły się dużym zainteresowa-
niem ze strony uczniów, dla-
tego będą one kontynuowa-
ne w podobnej formie jako 
zajęcia pozalekcyjne dla 
chętnych uczniów już w cza-
sie dalszej nauki szkolnej. 

OK

W MINIONE 
FERIE...

- AKTUALNOŚCI - 

Placówka Terenowa KRUS Leżajsk zaprasza rolników do wzięcia udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie                 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony i życia w gospodarstwie rolnym.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwie rolnym. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS, Powiato-
wym Zespole Doradztwa Rolniczego w Leżajsku oraz na stronie internetowej KRUS. Wypełniony i podpisany formularz nale-
ży  złożyć do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 14 marca br.
Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan bu-
dynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych 
części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt inwentarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej oraz w najbliższej Placówce Tereno-
wej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Kierownik KRUS 
PT Leżajsk Piotr Tokarz

KRUS OGŁASZA KONKURS
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Śpiewanie kolęd to jeden z 
najpiękniejszych polskich 
zwyczajów. O tym, dlacze-
go warto śpiewać kolę-
dy, pięknie mówi ks. Jan 
Twardowski: „Dlaczego 
śpiewamy kolędy? Dlate-
go, żeby uczyć się miłości 
od Pana Jezusa. Dlatego, 
żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmie-
chać do siebie.”

O prawdziwości tych słów 
można było się przekonać 
16 stycznia 2014r. podczas 
„V Powiatowego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek Osób z 
Niepełnosprawnością” zor-
ganizowanego przez Sto-
warzyszenie „Dobry Dom” 

oraz MCK w Leżajsku. Licz-
na grupa kolędników dumnie 
reprezentowała Środowisko-
we Domy Samopomocy z te-
renu gminy Grodzisko Dol-
ne. Odśpiewali dwie cudow-
ne pastorałki: „Do Stajen-
ki” oraz „Bosy Pastuszek”. 
Wszyscy nasi podopiecz-
ni wykazali się wielką mu-
zykalnością, a na szczegól-
ną uwagę zasłużył pan Ka-
mil Pracoń, który zabłysnął 
doskonałym wokalem. Nasi 
artyści włożyli dużo zaanga-
żowania i serca w przygoto-
wania do występu, nie tylko 
wokalnie, ale także wizual-
nie. Ich piękne stroje cieszy-
ły oczy wszystkich zebra-
nych gości.

W gronie zaproszonych 
ośrodków znalazł się tak-
że Ośrodek Rewalidacyjno- 
Wychowawczy z Laszczyn, 
który w tym roku miał jedne-
go reprezentanta - pana Ka-

mila Józefczyka, który za-
śpiewał dwie kolędy „Dzisiaj 
w Betlejem” i „Wśród nocnej 
ciszy”. 
Po występach, kolejnym 
punktem spotkania było po-
dzielenie się opłatkiem, zło-
żenie sobie życzeń i wspól-
na wigilia. Następnie odby-
ła się zabawa karnawałowa, 
w której chętnie uczestniczy-
li przybyli goście.
W trakcie przeglądu wszy-
scy poczuli magię minionych 
już Świąt Bożego Narodze-
nia, a dzięki zaśpiewanym 
kolędom i pastorałkom prze-
nieśli się jeszcze raz w ten 
cudowny czas i na nowo od-
kryli atmosferę świąteczne-
go ciepła i bliskości.

Monika Maj 
Leszek Duda

NA PRZEGLĄDZIE 
KOLĘD I PASTORAŁEK

W nowym roku zmienił się 
dostawca przesyłek z są-
dów i prokuratur. Poczta 
Polska przegrała przetarg 
na rzecz konsorcjum InPo-
stu, Polskiej Grupy Pocz-
towej oraz Ruchu. Ozna-
cza to, że zmienił się spo-
sób dostarczania takich 
przesyłek.

Od 1 stycznia posłańcy PGP 
listy z sądów i prokuratur 

przynoszą nam tylko raz. Je-
śli nie zastaną adresata, zo-
stawiają awizo ze wskaza-
nym adresem placówki, w 
której odbierzemy korespon-
dencję.
Jeśli zatem przesyłka tego 
rodzaju nie dotrze bezpo-
średnio do adresata za-
mieszkałego na terenie Gmi-
ny Grodzisko Dolne, moż-
na ją odebrać w wyznaczo-
nym punkcie, który znajdu-

je się  w sklepie p. Marioli 
Czech nr 126A (naprzeciw-
ko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej).

Listę wyznaczonych punk-
tów można sprawdzić na 
stronie http://www.pgpsa.pl/
zasieg-dzialania/

AWIZO DO ODBIORU 
W SKLEPIE
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Dzień Babci i Dziadka to 
szczególny czas, w którym 
wnuczki i wnukowie wyra-
żają wdzięczność za trud, 
poświęcenie, miłość i po-
moc w ich wychowaniu. 

W świątecznym i karnawało-
wym nastroju w dniu 15 lute-
go uczniowie SSP w Wólce 
Grodziskiej rozpoczęli no-
woroczny kalendarz uroczy-
stości rodzinnych. Pod opie-
ką wychowawców dzieci od-
działu przedszkolnego i klas 
I-III przygotowały program 
artystyczny. Klasa III wysta-
wiła Jasełka bożonarodze-

niowe przeplatane dużą ilo-
ścią pięknych kolęd i pa-
storałek. Młodsze dzieci za-
prezentowały scenki z życia 

dziadków, składały życzenia, 
recytowały wiersze, śpiewa-
ły piosenki. Przedszkolaki 
pięknie zatańczyły. Podczas 
spotkania panowała miła i 
serdeczna atmosfera. Wzru-
szenie dostojnych gości było 
ogromne, a ukradkiem ocie-
rane łzy świadczyły o miłości 

i zadowoleniu z ukochanych 
wnuków. Na pamiątkę spo-
tkania dziadkowie otrzymali 
prezenty. Tradycyjnie rodzi-
ce przygotowali słodki po-
częstunek, przy którym było 
gwarno i wesoło. 

BSz

W PODZIĘCE BABCIOM 
I DZIADKOM

Już za nami Boże Naro-
dzenie - święta dla pol-
skich rodzin bardzo wyjąt-
kowe i jakże ważne. 

Dzielenie się opłatkiem oraz 
śpiewanie kolęd przy wigilij-
nym stole to symbole wza-
jemnej jedności, miłości, po-
koju. Chcąc przedłużyć ten 
magiczny czas i mając na 
uwadze kultywowanie trady-
cji świątecznych, dnia 2 lu-
tego 2014r. o godz.14.00 w 
Społecznej Szkole Podsta-

wowej w Wólce Grodziskiej 
odbyło się  „Wspólne kolę-
dowanie” zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Wólka Grodziska, 
Społeczną Szkołę Podsta-
wową, Sołtysa oraz rodzi-
ców uczniów naszej szko-
ły. Różnorodny repertu-
ar przygotowała nam kape-
la „FOLK-BAND” z Łętowni, 
która wprowadziła słucha-
czy w nastrój refleksji, a tak-
że radości i nadziei. 
Koncert był prawdziwym wy-

darzeniem w Wólce Grodzi-
skiej i przyciągnął mieszkań-
ców wsi i okolicznych miej-
scowości, którzy mogli po-

słuchać muzyki zapomnia-
nej z Karpat, z rejonów przy-
granicznych. 
Historię Bożego Narodzenia 
w piękny sposób przedsta-
wiła nam grupa obrzędowa 
„DOLANY” z Żołyni. Prze-
kazali kolejnemu pokoleniu 
tradycję, obrzędy i zwycza-
je z dawnych lat, charakte-
rystyczne dla naszego re-
gionu.
Na zakończenie pani dy-
rektor zaprosiła wszystkich 
do wspólnego kolędowa-
nie, podczas którego przy-
grywali nam zaproszeni go-
ście. Dziękujemy za te chwi-
le spędzone z nami i do zo-
baczenia za rok!

Paulina Dąbek

Z KOLĘDĄ W WÓLCE 
GRODZISKIEJ

- AKTUALNOŚCI -  
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Dnia 18 stycznia 2014 roku 
w Remizie OSP w Grodzi-
sku Dolnym odbył się wie-
czór artystyczny poświę-
cony obchodom przypa-
dającego 21 i 22 stycznia 
Dnia Babci i Dziadka. To 
dzień wyjątkowy i szcze-
gólny w życiu naszych se-
niorów. Chcąc uczcić to 
święto dzieci i młodzież 
pod okiem opiekunów z 
Ośrodka Kultury i Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Gór-
nym przygotowały spe-
cjalne występy.

Na początku na scenie po-
jawili się najmłodsi – gru-
pa taneczna „Krasnoludki”. 
Zatańczyły one kolejno „Ta-
niec na dzień dobry”, „Oj la-
tała sroczka” oraz pokaza-
ły „Zabawę z konikiem kur-
piowskim”.
Tańce w rytmie disco za-
prezentował zespół „Bad         
Angels”, zaś Zespół „Małe 
Grodziszczoki” pokazał się 
w tańcach lasowiackich, ta-
kich jak: „Laboga dziewusz-
ki”, „Lasowiak”, „Cebula”, 
„Polka hura”. W baśniowy, 
zimowy nastrój wprowadziła 
publiczność Grupa Teatral-

na „Improwizacja” z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym 
pokazując widowisko „Królo-
wa Śniegu” wg baśni H. Ch. 
Andersena. Na zakończe-

nie rytmiczne ludowe dźwię-
ki kolęd i przyśpiewek wy-
konała Młodzieżowa Kape-
la Ludowa.
Z ust najmłodszych popłynę-

ły dla Babć i Dziadków ser-
deczne życzenia oraz oko-
licznościowe „Sto lat”, a wrę-
czone słodkie upominki do-
pełniły tego uroczystego 
wieczoru.

OK

NAJMŁODSI DLA BABCI I 
DZIADKA

W wybranych okolicznych 
księgarniach można dostać 
opracowanie pt. „Chłopski 
Adwokat” autorstwa Józe-
fa Hospoda. Książka szcze-
gólna, bo jej głównym bo-
haterem jest Józef Hospod, 
znany działacz ludowy ze 
wsi Wólka Grodziska, a pry-
watnie dziadek autora.

„Wszak na przełomie XIX i XX 
wieku był Józef Hospod wy-
bitnym działaczem ludowym, 
wykształconym samoukiem, 
którego postać fascynowała 

historyków. Jego życie i twór-
czość została ukazana wyraź-
nie na tle funkcjonowania ów-
czesnej wsi i jej różnorodnych 
problemów – pisze w przed-
mowie do książki dr hab. Jó-
zef Półćwiartek z Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego polecając 
ją szczególnie czytelnikom z 
okolic, w których Hospod był 
znaną postacią. 
Wśród miejsc, w których 
„chłopski adwokat” działał jest 
ziemia przeworska i jarosław-
ska.
Jeśli jesteś ciekaw, czy i losy 

Twojej rodziny wpisują się w 
kawałek tej historii kup i prze-
czytaj publikację.
Książkę można również wy-
pożyczyć w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Grodzisku 
Dolnym.

Józef Szczepan Hospod  
przez kilka lat zbierał ma-
teriały źródłowe dotyczące 
życia swego dziadka Józe-
fa Alojzego Hospoda.

OPRACOWANIE O CHŁOPSKIM 
ADWOKACIE
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18 stycznia, sobota, dzień 
jak co dzień… Lecz nie dla 
wszystkich,  bo w remi-
zie strażackiej OSP Gro-
dzisko Dolne trwają przy-
gotowania do Święta Dnia 
Babci i Dziadka. Rodzice 
pod czujnym okiem pań 
„profesjonalistek” pucu-
ją szklanki, układają stoły, 
dekorują sale, by wszyst-
ko dopiąć na ostatni guzik.

19 stycznia, niedziela, go-
dzina 15.00. Do OSP zmie-
rza tłum ludzi, zaprosze-
ni goście - seniorzy i ci, któ-
rzy do tego dnia długo i sta-
rannie się przygotowywali 
– opiekunowie i wychowan-
kowie ochronki pw. Św. Jó-
zefa w Grodzisku Dolnym. 
Nastała cisza, na salę z po-
wagą  wkroczyła s. Maria 
(przełożona), ciepłym sło-
wem i uśmiechem  powitała 
zacnych gości.
I… rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Na salę weszli 
dumni tancerze prowadzeni 
przez  panią Anię (nauczy-
cielkę rytmiki),  by zaprezen-
tować swoje  umiejętności 
taneczne.
Każda grupa (starszaki i ma-
luszki) zaprezentowały się w 
trzech układach tanecznych. 
Najwięcej emocji i radości 
wzbudził taniec, w którym - 

do piosenki „Bałkanica” ze-
społu Piersi – przedszkola-
ki wymachiwały pompona-
mi i „wyginały śmiało ciało”. 
Na twarzach widzów można 
było dostrzec łzy wzrusze-
nia, radości, zachwyt i dumę 
ze swoich wnuków...
Pani Ania po raz kolejny 
oczarowała gości nie tyl-
ko fantazyjnym  strojem, 
ale przede wszystkim pro-
fesjonalizmem i zaangażo-
waniem, jakim się wykazała 
przy przygotowaniu naszych 
pociech do występu.
Kolejną niespodzianką było 
przedstawienie jasełkowe, 
podczas którego podziw 

wzbudzali  nie tylko mali wy-
konawcy, ale też dostojne 
Anielice, które to trzymały 
pieczę nad małymi aktorami. 
Za kulisami naszych bohate-
rów dopingowała siostra Mo-
nika. Wszystkie dzieci – bez 
względu na to, jaką rolę od-
grywały w przedstawieniu – 
dla swoich babć i dziadków 
były gwiazdami.
Po części oficjalnej przed-
szkolaki wręczyły gościom 
laurki i zaprosiły na skrom-
ny poczęstunek. Spotkanie 
zostało uwieńczone wspól-
ną zabawą karnawałową. 
Wiek nie miał znaczenia - 
czy dziecko, czy mama, czy 

dziadek, czy babcia - wodzi-
rej (p. Ania) nie oszczędzał 
nikogo. Kto zdrów i pełen sił, 
pląsał na parkiecie jak umiał. 
Jak to bywa na takich spo-
tkaniach, podziękowań nie 
było końca. Siostra Maria 
wyraziła wdzięczność go-
ściom za przybycie, rodzi-
com za pomoc.
My, rodzice, natomiast dzię-
kujemy siostrom i pracowni-
kom przedszkola za integra-
cję poprzez wspólną zaba-
wę. I z niecierpliwością cze-
kamy na więcej...

DR

DOSTOJNE ANIELICE, PLĄSY NA PARKIECIE I LAURKI, 
CZYLI O PRZEBIEGU ŚWIĘTA DZIADKÓW

- AKTUALNOŚCI - 
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11 stycznia rozpoczęły się 
długo wyczekiwane fe-
rie zimowe dla uczniów z 
Podkarpacia. 

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Laszczynach 
oraz Zmysłówce pamiętał o 
uczniach, którzy nie wyjeż-
dżali na zimowiska, wycho-
dząc z ofertą zajęć dla naj-
młodszych. 
Dzieci mogły cieszyć się 
czasem wolnym od szkol-
nych obowiązków podczas 
warsztatów, we wszystkich 
pracowniach ośrodka, po-
czynając od pracowni reha-
bilitacji, po pracownię kom-
puterowo-poligraficzną, koń-
cząc na pracowni plastycz-
nej. Mali twórcy bardzo chęt-
nie brali udział w pracach in-

dywidualnych jak i grupo-
wych. Praca plastyczna z 
jednej strony była dla nich 
bardzo wymagająca, a z 
drugiej dawała tyle frajdy, że 
nawet największy łobuziak 
był w stanie wciągnąć się 
do wspólnej zabawy. Pro-
wadzone zajęcia pozwoliły 
dzieciom pożytecznie i miło 
spędzić zimowy czas. Po-
wstały prawdziwe arcydzieła 
a wszystkie niepowtarzalne, 
wyjątkowe i jedyne…
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim dzieciom za 
udział w zajęciach i już za-
praszamy na przyszłoroczne 
ferie ze Środowiskowym Do-
mem Samopomocy w Lasz-
czynach i Zmysłówce. 

Marta Wojnarska

NA FERIACH 
W ŚDS RANDKA W CIEMNO 

ZAKOŃCZONA PRÓBĄ ROZBOJU

Miała być randka, a skończyło się na stracie pieniędzy, do-
wodu osobistego i kluczyków do samochodu. Ofiarą fikcyj-
nej randki w ciemno padł 22-letni mieszkaniec powiatu łań-
cuckiego. Policjanci już następnego dnia ustalili i zatrzyma-
li sprawców.
Policjanci z Leżajska przyjęli zgłoszenie o próbie rozboju, 
do jakiego doszło w rejonie zalewu Czyste w Grodzisku Dol-
nym. Ofiarą padł 22-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego. 
Stracił on kluczyki do samochodu oraz portfel, w którym był 
dowód osobisty i pieniądze.
Kryminalni z Leżajska ustalili, że pokrzywdzony umówił się 
przez telefon na spotkanie z nieznajomą 27-letnią miesz-
kanką powiatu przeworskiego. Po wymianie sms-ów dziew-
czyna zaproponowała, że ich pierwsza randka odbędzie się 
w okolicy zalewu Czyste w Grodzisku Dolnym. Na miejscu 
okazało się, że dziewczyna nie jest sama, tylko w towarzy-
stwie trzech mężczyzn, którzy okradli 22-latka. Łupem prze-
stępców padł portfel, w którym oprócz dowodu osobistego 
znajdowało się 1800 złotych oraz kluczyki do samochodu, 
którym pokrzywdzony przyjechał na spotkanie.
Policjanci już następnego dnia od zgłoszenia zatrzyma-
li sprawców przestępstwa. Jak się okazało, oprócz kobiety 
w sprawę zamieszani byli trzej mężczyźni z powiatu leżaj-
skiego w wieku od 26 do 28 lat. W ich mieszkaniach pod-
czas przeszukań policjanci znaleźli kije bejsbolowe, metalo-
wą pałkę teleskopową, paralizator i kominiarki.
Prokurator nie postawił im jeszcze zarzutów. Niewykluczo-
ne jednak, że zostaną oskarżeni o rozbój, za co grozi nawet 
do 12 lat więzienia.

PODCZAS KĄPIELI 
ŚMIERTELNIE ZATRUŁA SIĘ TLENKIEM WĘGLA

42-letnia mieszkanka Grodziska Nowego podczas kąpieli 
w łazience zatruła się najprawdopodobniej tlenkiem węgla. 
Nieprzytomną kobietę odnalazł jej mąż. Na miejsce wezwa-
no pogotowie i służby ratunkowe. Mimo reanimacji kobiety 
nie udało się uratować.
Do tragedii doszło w sobotę 25 stycznia po południu, w miej-
scowości Grodzisko Nowe. Jak ustalili policjanci 42-letnia 
kobieta straciła przytomność w trakcie kąpieli. Mąż kobiety 
odnalazł ją w wannie.  Mimo reanimacji nie udało się jej ura-
tować. Przyczyną śmierci było najprawdopodobniej zatru-
cie tlenkiem węgla. Podczas oględzin policjanci ujawnili, że 
zamontowany w łazience piecyk gazowy jest niesprawny, a 
kratka wentylacyjna w łazience była zasłonięta.
Pamiętajmy, że tlenek węgla popularnie zwany czadem to 
cichy zabójca. Nie zaklejajmy kratek wentylacyjnych w na-
szych mieszkaniach, sprawdzajmy urządzenia grzewcze i 
wietrzmy nasze mieszkania. Gdy poczujemy się źle, jeste-
śmy senni, boli nas głowa, jest nam duszno - sprawdźmy, 
czy przyczyną tego stanu nie jest czad.
Rozważmy zamontowanie w naszych mieszkaniach czujni-
ków dymu i czujników tlenku węgla. Przestrzegajmy podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa!

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk
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25 stycznia 2014 roku w 
Ośrodku Rewalidacyjno – 
Wychowawczym w Lasz-
czynach odbyła się zaba-
wa choinkowa. 

Zaproszeni rodzice mie-
li okazje obejrzeć przedsta-
wienie teatralne na podsta-
wie wiersza J. Tuwima pt. 
„Rzepka”. Występ wycho-
wanków został przygotowa-
ny wspólnie przez panie: 
Annę Dobrowolską, Agatę 
Ząbczyk i pana Grzegorza 
Smerdę. 
W przedstawieniu udział 
wzięli wychowankowie z I 
grupy edukacyjno - terapeu-
tycznej oraz zespołów rewa-
lidacyjno – wychowawczych. 
O oprawę muzyczną przed-
stawienia zadbała pani lo-
gopeda Justyna Majkut, de-
koracje przygotowały panie 
Justyna Lizak i Monika Kra-
jewska. Nasi wychowanko-
wie wspaniale prezentowa-
li się w strojach specjalnie 
przygotowanych na tą oka-
zję dzięki paniom Natalii Go-
leni, Anecie Kostka i Lucy-
nie Ziembie. Same przygo-
towania do przedstawienia 
dostarczyły wszystkim wie-
le radości i niezapomnianym 

wrażeń. 
W role tytułowej rzepki wcie-
lili się Mateusz Lipka i Mi-
chał Karwan, dziadka odgry-
wał Andrzej Szwed, wnucz-
ka Dominik Szałaj, nato-
miast za kolejne zwierząt-
ka przebrani byli: Rafał Na-
worol, Zosia Ulman, Dawid 
Lorek, Ola Sołga, Jaromir 
Urban, Jan Omiatacz. 
Inscenizacja rozpoczęła się 
od wesołego tańca dziadka, 
podrygującego w takt ludo-
wej muzyki. W trakcie czyta-

nia wiersza kolejno wycho-
dzili na scenę bohaterowie 
utworu, pięknie prezentując 
swoje stroje. Każdy uczest-
nik przedstawienia witany 
był dużymi oklaskami. Wy-
chowankowie wesoło tań-
czyli w rytm muzyki. 
Atmosfera wesołej zaba-
wy udzieliła się także rodzi-
com, gdyż prezentowane 
piosenki były wszystkim do-
brze znane. Niezwykle roz-
bawił publiczność pan Grze-
gorz Smerda, występując w 
kobiecym przebraniu, wcie-
lając się w postać babci. 
Dzieciom towarzyszyły duże 
emocje związane z przed-

stawieniem, ale dzięki po-
mocy opiekunów i wycho-
wawców trema została opa-
nowana. Przedstawienie 
było dużym sukcesem i na 
pewno zostanie w pamięci 
zaproszonych gości na dłu-
gi czas. 
Występ nagrodzony został 
wielkimi brawami, a na twa-
rzach rodziców pojawiła się 
radość i zadowolenie, że 
mogli zobaczyć swoje po-
ciechy wcielające się w rolę 
„małych aktorów”. 

Anna Dobrowolska
Justyna Majkut

ZABAWA 
CHOINKOWA

Ferie w Bibliotece w Gro-
dzisku Dolnym, spodoba-
ły się najmłodszym czytel-
nikom. 

Dzieci chętnie wyklejały ob-
razy kolorowymi kulkami, 
gwiazdkami, listkami i in-
nymi kształtami wyciętymi 
z papieru. Jak w Bibliote-
ce bywa, odbyło się również 
czytanie utworów o zimie, a 
później wykonanie ilustra-
cji do wysłuchanych bajek. 
Chłopcom zaimponowa-
ły mrozowe statki kosmicz-

ne, zaś dziewczynki  malo-
wały Panią Zimę i jej sanie. 
Na konkurs rysunkowy dzie-
ci przedstawiły zabawy na 
śniegu.
Na podsumowanie zajęć 
dzieci wykonały na szta-
lugach portrety biblioteka-
rek oraz uczestników zajęć, 
przelały na papier wiele cie-
kawych postaci zwierząt i z 
bajek.
Dziękujemy dzieciom za 
uczestnictwo w zajęciach.

HL

FERYJNE ZAJĘCIA W 
BIBLIOTECE
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DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY Z KSIĄŻKĄ

Wrona T. „Ja, kapitan”, 
Wydawnictwo Poznańskie 
2013

Tadeusz Wrona. Pilot PLL 
LOT, człowiek, który w zdu-
mienie wprowadził cały 
świat lądując, jako pierwszy 
w historii, Boeingiem 767 
bez podwozia. W „Ja, kapi-
tan” opowiada o swoich ma-
rzeniach, pasjach, ideałach, 
o pokonywaniu przeszkód 
i wykorzystywaniu szczę-
śliwych zbiegów okoliczno-
ści. Odtwarza swoją życio-
wą drogę od zółtodzioba, 
stawiającego pierwsze kroki 
w sporcie szybowcowym do 
kapitana najnowocześniej-
szego pasażerskiego samo-
lotu świata - Dreamlinera.

„Wielki poradnik rodzinny: 
3000 sprawdzonych rad i 
pomysłów”, Publicat 2009

Wyjątkowa książka dla każ-
dej polskiej rodziny - pomo-
że rozwiązać domowe pro-
blemy. Zagadnienia zapre-
zentowane w poradniku po-
dzielono na działy obejmu-
jące najważniejsze sfery ży-
cia rodziny: prawo i finanse, 
dzieci, zdrowie, kulinaria, 
domowe remonty, urządze-
nia i prace domowe, urzą-
dzanie domu, szycie i robót-
ki ręczne, techniki dekora-
cyjne, wspólne pasje. Pol-
scy autorzy - praktycy i fa-
chowcy - dzielą się z Pań-
stwem swoimi doświadcze-
niami!

Ze względu na liczne zapytania Czytelników dotyczą-
ce książek obcojęzycznych w oryginale, biblioteka zde-
cydowała powiększyć ofertę o takie pozycje. Wszyscy 
chętni znajdą kilkadziesiąt książek - najwięcej w języku 
angielskim, kolejno w językach: niemieckim, rosyjskim, 
francuskim i hiszpańskim. Są to głównie klasyczne po-
wieści dla dorosłych i młodzieży, a także uproszczone 
wersje książek dla osób rozpoczynających czytanie w 
języku obcym (z ograniczoną ilością słówek). Serdecz-
nie zapraszamy do czytania, a w miesiącu lutym poleca-
my kolejne książki dla dzieci i dorosłych.

Monika Wittmann, „W go-
spodarstwie rolnym. Ma-
szyny i pojazdy”, Media 
Rodzina 2012

Tomek przyjechał na wieś do 
wujka Leszka. W gospodar-
stwie są maszyny i urządze-
nia, których rolnik potrzebu-
je do pracy - od sadzarki po 
kombajn zbożowy. Ale To-
mek najchętniej zasiada za 
kierownicą traktora!
„Mądra Mysz” to edukacyj-
na seria kwadratowych ksią-
żek dla dzieci, w skład której 
wchodzą obyczajowe opo-
wiadania o przygodach Zuzi, 
przybliżające najróżniejsze 
zawody książki „Mam przy-
jaciela…” oraz cykl pełen 
technicznych szczegółów 
„Maszyny i pojazdy”.
Zuzia to rezolutna dziew-

czynka, która towarzyszy 
rówieśnikom w ważnych w 
ich życiu momentach, takich 
jak pierwszy dzień w przed-
szkolu, narodziny rodzeń-
stwa, czy pierwsza wizyta 
u lekarza. Dzięki Zuzi dzieci 
mają szansę wcześniej po-
znać i oswoić nieznane sy-
tuacje.
Cykl „Mam przyjaciela…” 
prezentuje fakty dotyczą-
ce poszczególnych profesji 
oraz związanej z nimi pro-
blematyki np. technicznej, 
zaprezentowane zostały w 
pouczający i wesoły, bo w 
postaci zabawnych history-
jek. Książki z tej serii rzetel-
nie objaśniają nieznane ob-
szary związane z poszcze-
gólnymi zawodami i odpo-
wiadają na najczęstsze py-
tania.
„Maszyny i pojazdy” zaspo-
koją ciekawość każdego 
dziecka żądnego wiedzy o 
technicznych szczegółach 
najróżniejszych urządzeń. 
Cykl w pasjonujący sposób 
tłumaczy ich działanie, a wy-
posażone w fachowe szcze-
góły (a jednocześnie humo-
rystyczne) ilustracje maszyn 
czy pojazdów przyciągną 
uwagę dziecka i utrzymają 
ją na długo.

Barber B. „Każdy może 
rysować: proste sposo-
by tworzenia wspaniałych 
dzieł”, K.E.LIBER 2012

Barrington Barber, autor tego 
przyjaznego podręcznika ry-
sowania uważa, że każdy, 
niezależnie 

od poziomu swoich doświad-
czeń, może nauczyć się ryso-
wać. Zaczyna zatem od pod-
stawowych informacji na te-
mat stawiania znaków, a po-
tem, jak można łączyć ze 
sobą linie oraz jak uzyskuje 
się właściwy ton i proporcje. 
Artysta ten zaleca też uważ-
nie obserwować otoczenie, 
by tworzyć przekonujące i re-
alistyczne rysunki. Książka 
powstała z myślą o zupełnych 
nowicjuszach oraz o tych, któ-
rzy chcą odświeżyć swoje 
umiejętności. Działy obejmu-
ją: kreski i materiały, rysunek 
linearny, rysunek walorowy, 
znaczenie obserwacji, propor-
cje i perspektywa, kompozy-
cja, a także przydatne ćwicze-
nia i przedsięwzięcia.

Evans R. „Zimowe sny”, 
Znak 2012

Joseph nigdy wcześniej nie 
przywiązywał wagi do snów. 
Był osobą mocno stąpają-
cą po ziemi – wschodzącą 
gwiazdą reklamy i dumą ojca, 
co budziło zazdrość jego star-
szych braci. Nie przypusz-
czał, że pewien sen, który od 
razu zrodził w jego sercu nie-
pokój, okaże się proroczy…
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Mimo jednak różnicy wieku 
kwitło przykładne koleżeń-
stwo. Pięknie to wyglądało 
gdy np. nad młodziutkim He-
leniakiem Józkiem, czy in-
nym stanął taki wasal jak Kul-
pa Michał uśmiechając się do 
niego w serdecznej przyjaź-
ni. Koleżeństwo to objawia-
ło się tak w pożyciu prywat-
nym jak i w spełnianiu obo-
wiązków względem zespołu. 
Przy spełnianiu dyżuru po-
rządkowego stosowana była 
tak jak dotychczas kolejność 
bez wyjątków. Teraz też gdy 
zespół zaczął się rozrastać, 
ukazały się pierwsze rozpi-
sywane utwory, które w razie 
potrzeby pisał dyrygent.
I w tym roku nie zapomnieli 
sąsiedzi o orkiestrze w Gro-
dzisku. Zaraz też w czerwcu 
za wynagrodzeniem wyjeż-
dża zgrana już dobrze grupa 
na prymicje, najpierw do Wie-
rzawic księdzu Jakubkowi, 
potem również na prymicje 
do Leżajska. Ledwie skoń-
czono z prymicjami przycho-
dzi zaproszenie muzyki gro-
dziskiej na festyn do Albigo-
wej. Z przyjemnością i chę-
cią jechał zespół na podobne 
grania, gdzie spotykał się za-
wsze z dobrym słowem, jak i 
dobrym przyjęciem, a wszę-
dzie otoczony masą ludzi, 
którzy z szeroko otwartymi 
oczyma, podziwiali pierwszy 
raz przez nich spotykaną or-
kiestrę dętą.
U siebie pod koniec wakacji 
nasi artyści ze sceny popisy-
wali się wesołą komedyjką 
pt. „Błażek Opętany”. W roli 
Błażka występuje Piela Jó-
zef, którego niedługo opęta-
ło wojsko, ponieważ musiał 
opuścić ukochaną orkiestrę, 
a udać się na powołanie do 
służby w armii austriackiej. 
Koniec występów tego lata 
zakończył zespół graniem 
na ślubie i weselu siostry za-
łożyciela – dyrygenta, któ-
ry usadowiwszy „swoją wia-
rę” w ogrodzie cieszył się, że 

może swej siostrze w dniu jej 
ślubu sprezentować dźwię-
ki swego dzieła, to też i czę-
stował czym mógł swych mu-
zykantów. Po weselu, u Kul-
pów niedługo pożegnał swe 
grono najpierw Miś Franci-
szek wyjeżdżając do Amery-
ki, a po nim klarnecista Ry-
dzik Ludwik też do Amery-
ki wyjeżdżając żegna się z 
wszystkimi zapewniając, że 
nigdy o zespole nie zapomni. 
I tak w krótkim czasie uby-
ło trzech muzykantów, w tym 
dwu starszych, jednych z naj-
lepszych, a miejsce ich zajął 
już nasz młody zastęp. 
Zimy tej rozwijał swą pracę 
zespół pięknie. Pozostał na-
reszcie wolny od długów, któ-
rych resztę przy pomocy dok-
tora Trynieckiego wyrówna-
no, pozwolono sobie nawet 
jeszcze za resztę na kupno 
kilku pulpitów żelaznych, któ-
re dotychczas zastępowa-
ły prowizoryczne czcinowe, 
trzymane w ręku. Po pozby-
ciu się największych trosk, 
każdy z ulgą odetchnął. Przy-
gotowywano też na karnawał 
wesoły wieczorek karnawa-
łowy w swym gronie z orga-
nizowanej młodzieży, wspól-
nie z współpracownikami. 
Odbył się on pełny młodzień-
czej werwy i zdrowej zabawy. 
W tym czasie zdawało się, że 
najtrudniejsze zapory prze-
łamane, i rzeczywiście dro-
ga którą postępował zespół 
i odruch młodych stawała się 
coraz gładsza. Teraz jesz-
cze zadanie by porywać za 
sobą wszystkich- z tym cze-
ka jednak jeszcze dłuższa 
mozolna praca. Chyba, że 
przyśpieszy przełom w pol-
skim narodzie nieprzewidzia-
ny jakiś gwałtowny wypadek. 
A ten nieprzewidziany gwał-
towny wypadek, zaczął po-
woli się zbliżać. Zaczęły już z 
wiosny 1914r. płynąć złowro-
gie podmuchy, które przede 
wszystkim ogółowi krew mro-
ziły w żyłach. Były to wiado-

mości różnych zaburzeń w 
świecie, które przewidywały 
wojnę. Do Grodziska zaczę-
ły docierać dopiero teraz wy-
raźniej. Jasno patrzył w dal, 
tylko przede wszystkim Kul-
pa widząc jakby we mgle świ-
tu drogę do niepodległości, w 
natchnieniu jakoby wkładał 
głębokie uznania nadziei w 
swych odczytach i słowach. 
Próby w zespole szły w dal-
szym toku, chociaż wszyscy 
członkowie podzielali zda-
nie Kulpy i wiedzieli, że tyl-
ko poprzez wojnę, rozlew 
krwi, drogą własną, ofiarami 
przyjdzie wolność i niepodle-
głość Polski. Zaczęło zwłasz-
cza starszym udzielać się ja-
kieś mimowolne przygnębie-
nie, czy też smutne przeczu-
cia. Coraz tez częściej roz-
mawiano na temat nieweso-
łych wiadomości. Ostatnio na 
razie poza świętami wielka-
nocnymi zespół nie występo-
wał publicznie, ograniczył się 
do pracy wewnętrznej, prze-
grywając znane już utwory 
i ćwicząc młodych, potrze-
ba jeszcze instrumentów. Za-
mówiono też na razie cho-
ciaż kornet B, który niedługo 
nadszedł. Był sierpień, pogło-
ski o wojnie trochę przycichły, 
gdy na raz jak grom uderzyła 
wiadomość o wybuchu woj-
ny i mobilizacji. Wyrywa ona i 
naszych. Odchodzi najpierw: 
Kulpa Michał, Kot Antoni, 
Bielecki Michał, po nich Wró-
bel Antoni, Urban Franciszek, 
Chmura Józef. Pozostała 
pustka, złożone przez nich 
instrumenty i reszta samej 
młodzi, z pozostałym jeszcze 
założycielem Kulpą, który ze-
brawszy młodych, kładzie im 
na serce obowiązek opieki i 
przechowania instrumentów, 
sam pożegnawszy się ucieka 
do tworzących się Legionów 
Polskich.
Pozostali nie byli to niezarad-
ni chłopcy, jakich w ten czas 
dużo się spotykało na wsi, 
ale żywi, ruchliwi, dający so-
bie wszędzie radę. Nie na-
myślali się długo, ponieważ 
zmobilizowani odchodząc za-
stali instrumenty w sali ćwi-

czeń u Wróbla. Trzeba było je 
jak najprędzej schować. Brat 
założyciela Kulpa Józek i Ma-
tuszek Felek przynoszą dwa 
wory, w które ładują co wej-
dzie, zwłaszcza większe in-
strumenty. Pozostałe lokują 
inni u siebie w domach. Teraz 
z worami, po kryjomu do ob-
szernej stajni u ojca Kulpów, 
gdzie Józek z Felkiem pod 
korytem ukradkiem zabijają 
je deskami. Niedługo zatrzy-
mały się w swym schronie, za 
jakie dwa tygodnie ojcu Kul-
py wydało się coś podejrzane 
to koryto. Odkrywa zachowek 
i z obawy przed następstwa-
mi rozkazuje Józkowi natych-
miast instrumenty zabierać. 
Czekajcie tato – mówi Józek 
– wieczorem my to wyniesie-
my, i wynieśli znowu z Fel-
kiem, ale nie daleko ze staj-
ni do stodoły, kryjąc je pomię-
dzy warstwami żyta.
Zaraz też niedługo nadciągły 
wojska rosyjskie. Nie miały u 
Kulpów szczęścia przecho-
wane instrumenty, oto znowu 
pasierb starego Kulpy, czy-
li przybrany brat Józka, mó-
wiąc zboże zdradza przed oj-
czymem zachowek.
Stary Kulpa wpada w złość, 
ale trudno teraz przy ruskim 
wojsku, w dzień nie powyrzu-
ca tego, lecz Józek odebraw-
szy burę ma jak najprędzej 
się z tym wynieść. Zaczyna 
się szybka narada i szuka-
nie rady u zaufanych. Biegną 
do oddanego orkiestrze ko-
ścielnego Różyckiego, gdzie 
opowiadają swe strapienie, 
ten doradza im bezpiecznie 
schowanie na strychu kościo-
ła, na tym też zostaje. Nie 
zwlekając przygotowują się 
do przetransportowania wor-
ków w nocy. Oj niewesoła to 
przeprawa dwu niedorosłych 
chłopców w nocy wśród roz-
kwaterowanego nieprzyja-
cielskiego wojska. Tchórza-
mi nie byli, lecz gdy już wzięli 
wory na plecy, jakoś nie swo-
jo się czują lecz świadomość 
i obraz całego zespołu pa-
trzącego na nich dodaje od-
wagi, więc do czynu, jak katy 
z całą ostrożnością w czasie 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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drogi za opłotkami liczącej 
dwa kilometry stanęli wresz-
cie u Różyckiego. Pot zlewał 
ich cały, uśmiechnął się tyl-
ko dziadek kościelny do mło-
dych i nie tracąc czasu tak 
samo ostrożnie dostali się do 
kościoła na strych, odetchnę-
li z ulgą młodzi bohaterzy do-
piero po ulokowaniu instru-
mentów, gdy kościelny za-
mknął za nimi drzwi zakrystii.
Naokoło jęczała i drżała zie-
mia od odgłosów wojny. 
Krwawili się wszędzie i nasi. 
W tym czasie koło Lublina, 
gdzie walczyły i legiony, które 
zostały tam prawie zmienio-
ne, znajdował się Kulpa zało-
życiel orkiestry. Stamtąd też 
w chałacie żydowskim prze-
kradł się do rodzinnej wio-
ski. Wróciwszy z obawy by 
go nie wydano zamknął się w 
ścianach ojcowskiego domu, 
nie pokazując się prawie na 
oczy ludziom. Dowiedziaw-
szy się o przebiegu spraw z 
instrumentami kieruje po ci-
chu sprawą pozostałych jesz-
cze na domach posługując 
się swym bratem Józkiem i 
Matuszkiem Feliksem, ścią-
ga je i lokuje resztę również 
na strychu kościoła, za wyjąt-
kiem pikola, z którym Józek 
nie chciał się rozstać sądząc, 
że sam lepiej będzie się nim 
opiekował, jak i fletu Felka, 
który podzielał zdanie kolegi. 
W 1915r. za cofającymi się 
wojskami wkraczają wojska 
Austriackie, zaraz też powo-
łany zostaje do wojska zało-
życiel Kulpa, po nim poprzez 
1916 i 1917r. już reszta mło-
dych z zespołu. Rozstać mu-
sieli się też ze swoimi instru-
mentami Józek Kulpa i Fe-
lek Matuszek, pozostało jesz-
cze dwu najmłodszych Jó-
zek Heleniak i Gajewski Lu-
dwik, lecz też nie na długo. 
Po rozpadzie armii Austriac-
kiej idą na powołanie tworzą-
cej się armii Polskiej ostatni z 
zespołu.
Wreszcie wykrwawiwszy się 
na różnych polach bitew do-
czekali się Polacy wolnej nie-
podległej ojczyzny. Zaczy-
na się stopniowo demobiliza-

cja pod koniec 1921r. przez 
1922. Wracają też radośni 
nasi żołnierze do swych ro-
dzinnych stron. Lecz wraca-
ją nie wszyscy, którzy wycho-
dzili zdrowi i czerstwi, żegna-
jąc swą wioskę, czy dom po-
żegnali na zawsze. Wracają 
przerzedzeni bardzo. Nie ma 
zakątka żeby kogoś nie bra-
kło. 
Tak też w pierwszych począt-
kach wojny padł z myślą o 
wolnej ojczyźnie i kwiat na-
szego zespołu orkiestry. Zgi-
nął: Kulpa Michał, Bielecki 
Michał, Chmura Józef, Ma-
rek Józef. Nie doczekali za-
grać w wolnej ojczyźnie, z 
którym życzeniem żegna-
li kolegów odchodzących na 
wojnę… Cześć ich pamię-
ci…! Poza nimi reszta wraca-
ła stopniowo, niejeden z du-
żym uszczerbkiem na zdro-
wiu. Najmłodsi, którzy po 
rozpadzie Austrii powołani 
już przez armię Polską słu-
żą teraz w polskim wojsku, 
zaraz na wstępie, przecho-
dząc jeszcze chrzest bojo-
wy. Resztę służby pełnią w 
koszarach do chwili powo-
łania nowych roczników. Je-
den z nich to Heleniak Józef, 
drugi Ludwik Gajewski, któ-
ry kończy służbę w wojsko-
wej orkiestrze 5 pułku arty-
lerii we Lwowie. Kulpa Stani-
sław, były założyciel orkiestry 
w Grodzisku powróciwszy 
tyle co z wojska, teraz już w 
niepodległej Polsce pragnie 
ponownie zespół odtworzyć. 
Zaczyna ku temu pierwsze 
kroki z Pielą Józefem. Wielka 
szkoda że brakuje już dr Bo-
lesława Trynieckiego, który 
w spełnianiu obowiązków le-
karskich nabawił się panują-
cej po wojnie tzw. „hiszpanki” 
i pożegnał Grodzisko na za-
wsze. Zdani więc na własne 
na razie siły znoszą najpierw 
instrumenty ze strychu ko-
ścioła, gdzie wszystkie prze-
chowały się cało, z tym, że 
gdzieś i kiedyś zaginęło parę 
ustników. Pozbierali wszyst-
kich 17 instrumentów, 2 kor-
nety, 2 klarnety B, es klarnet, 
flet, pikolo, tenor, baryton, 3 

es trąby, 2 basy, bęben, wer-
bel i czynele. Przechowały 
się również w dość dobrym 
stanie wszystkie nuty przed-
wojenne, 4 pulpity żelazne, 
pieczęć orkiestry, 12 czapek 
krakusek, które przechowane 
były u komendanta „drużyny 
bartoszowej” Macha Jana. 
Zachowała się też w całości 
szafa na instrumenty, zaginął 
jedynie nowy B kornet, któ-
ry nadszedł tuż przed wojną 
od Stefczyka, a przechowa-
ny miał być w szkole w Gro-
dzisku Górnym. Zebrawszy 
te wszystkie majątki zespoło-
we, lokują je w szafie orkie-
stry, umieszczonej w sali kół-
ka rolniczego. Jeżeli tak pięk-
nie prawie wszystko się za-
chowało, zachowa się nadal i 
zorganizuje zespół. Zaczyna 
się od organizowania człon-
ków. Na wiadomość o odtwa-
rzaniu się zespołu zgłaszają 
się najpierw muzykanci jesz-
cze sprzed wojny, więc poza 
wspomnianym Pielą Józefem 
z Grodziska Górnego, Hele-
niak Józef, który nie dawno 
wrócił z wojska, Hader Jan z 
Podlasu, za nimi Mach Antoni 
z Grodziska Górnego, młod-
szy brat komendanta „Druży-
ny Bartoszowej”, w którym już 
od dawna tli się zapał do two-
rzenia zespołu. Dalej Bielecki 
Franciszek, Kulpa Piotr, Wró-
bel Józef, Wróbel Stanisław, 
Wiech Franciszek, to wszyst-
ko z Górnego. Z Dolnego 
Grodziska Szklanny Franci-
szek, Salwach Andrzej, Maj-
kut Walenty, Miś Józef. 
Dziwnym zbiegiem okolicz-
ności zebrał się taki sam stan, 
jak w roku 1909 przy założe-
niu orkiestry – 12 apostołów 
muzyki z Kulpą Stanisławem 
na czele. Aby nie tracić cza-
su przystąpiono z miejsca do 
pracy, był to początek czerw-
ca 1922 roku. Na zbiórce po 
gorących słowach zachęty 
do pracy w zmartwychwsta-
łej Polsce, zmartwychwsta-
je Orkiestra Włościańska w 
Grodzisku. Następuje obsa-
da instrumentów, którą kieru-
je Kulpa Stanisław, on też zo-
staje na razie kapelmistrzem 

i tak: kornet obsadza Kul-
pa Piotr, klarnety Hader Jan 
i Wiech Franciszek, flet Maj-
kut Walenty, pikolo Mach An-
toni, tenor Miś Józef, którego 
ćwiczyć ma Piela Józef, bary-
ton Wróbel Stanisław, es trą-
by Bielecki Franciszek, Wró-
bel Józef, bas Heleniak Jó-
zef. Reszta instrumentów 
czeka na dalszych w szafie. 
Ustaliwszy sobie próby dwa 
razy w tygodniu, zaczyna się 
szkolenie różnymi sposoba-
mi i wspólnymi siłami. Kapel-
mistrz Kulpa rozpisuje gamy, 
Heleniak i Hader sami sobie 
dają radę. Piela szkoli Misia 
na tenor i pomaga kapelmi-
strzowi w szkoleniu innych. 
Pomocnikiem jeszcze do na-
uki jest podręcznik. Szko-
ła ma kornet i basy. Na naj-
konieczniejsze potrzeby ze-
społu kapelmistrz ofiarowu-
je pewną sumkę, poza tym 
członkowie w razie potrze-
by organizują pomiędzy sobą 
składki. W nowo odtworzo-
nym zespole zaczęło powo-
li wszystko pięknie posuwać 
się naprzód, gdyby nie zaszła 
przeszkoda. Kończą się wa-
kacje, założyciel Kulpa chcąc 
sobie zapewnić byt, wyjeż-
dża na przerwane studia do 
Krakowa, zaangażowawszy 
zespołowi kierownika szkoły 
z Grodziska Dolnego, Józe-
fa Drzewickiego, nauczyciela 
Perlaka i organistę miejsco-
wego Chmiela Feliksa, po-
żegnał zespół zachęcając do 
wytrwałej pracy. W tym rów-
nież czasie Piela Józef oże-
niwszy się oddaje się gospo-
darce, ulegając trochę wpły-
wowi żony w dodatku odda-
lony dość daleko od miejsca 
zbiórek i prób zespołu coraz 
rzadziej odwiedza orkiestrę, 
w końcu całkiem przestaje. 
Praca w zespole zaczyna ku-
leć mimo najlepszych chęci 
członków, mimo przychylne-
go ustosunkowania się Gro-
dziszczan, z powodu braku 
siły fachowej. Zaczęli próbo-
wać wszyscy trzej wymienie-
ni, lecz jakoś bez skutku.

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 
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W pierwszym tygodniu 
ferii zimowych dwudzie-
stu uczniów Gimnazjum 
im. Jana Pawła w Grodzi-
sku Dolnym wzięło udział 
w projekcie „Na własne 
konto” realizowanym we 
współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji 
ekonomicznej. 

Zajęcia były prowadzone 
przez p. Mariolę Wanarską, 
studentkę ekonomii na Uni-
wersytecie Warszawskim 
oraz nauczycielkę wos-u w 
grodziskiej szkole.
Głównymi założeniami pro-
gramu było uzupełnie-
nie wiedzy ekonomicz-
nej uczniów gimnazjum, w 
tym w szczególności finan-
sów, kształtowanie wśród 
uczniów gimnazjum umie-
jętności oszczędzania, pla-
nowanie przez uczniów wła-
snej ścieżki życiowej etc. W 
każdym dniu zajęć omawia-
ne były inne zagadnienia: 
„Podstawa przedsiębiorcza”, 
„Aktywność gospodarcza”, 
„Pieniądze i bankowość”, 
„Oszczędzanie i inwestowa-
nie” oraz „Biznesplan. Mar-
keting i reklama”. Zajęcia 
odbywały się w formie cieka-
wych i bardzo angażujących 
uczniów zabaw dydaktycz-
nych m.in. ,,Rynek jabłek”, 
„Fabryka Książek”.
W ramach projektu zorgani-
zowane były dwa wyjazdy - 
do Banku Pekao w Leżajsku 
oraz do lokalnego przedsię-
biorcy - Pracowni Rzemiosł 
Artystycznych p. Stanisła-
wa Stopyry. Oprócz zajęć w 
czasie ferii,  uczniów czeka 
II etap projektu - m. in. przy-
gotowanie projektu młodzie-
żowej gazetki ekonomicz-

nej oraz możliwość udziału 
w konkursie indywidualnym 
lub grupowym. Na zakoń-
czenie każdy uczeń otrzyma 
Certyfikat uczestnictwa.
Wszyscy uczestnicy są bar-
dzo zadowoleni z tych zajęć 
i sądzę, że gdyby mieli taką 
możliwość, przystąpiliby do 
projektu ponownie ze wzglę-
du na możliwość aktywnego 
spędzenie ferii oraz atrakcyj-
ną formę.

Agnieszka Rydzik

EKONOMIA NA FERIE W ZESPOLE SZKÓŁ 
W GRODZISKU DOLNYM

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

13 grudnia w Społecz-
nej Szkole Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej od-
była się zabawa integra-
cyjna pod hasłem „Noc 
piratów”, czyli nocowa-
nie w szkole. Punktualnie 
o godzinie 19.00 z wiel-
kimi plecakami, matera-
cami, poduszkami, koca-
mi i własnymi przytulan-
kami, do szkoły przywę-
drowała 31-osobowa gru-
pa uśmiechniętych i roz-
bawionych dzieciaków. 

Nocna przygoda obfitowa-
ła w wiele atrakcji. Zaba-
wę rozpoczęliśmy od zwie-
dzania  Ognistego Wulkanu 
czyli jadalni, gdzie pozosta-
wiliśmy przyniesione pirac-
kie jadło. Następnym zada-
niem było dotarcie do Krainy 
Sennych Marzeń (sypialni), 
gdzie mali piraci mieli pozo-
stawić swoje rzeczy do spa-

nia Kiedy już udało się odło-
żyć swoje rzeczy i dotrzeć 
na Wyspę Piratów, czyli salę 
gimnastyczną, gdzie odbyło 
się sprawdzanie możliwości 
intelektualnych i zręczno-
ściowo-tanecznych. Co się 
działo – majtkowie dopiero 
dali upust swojej wyobraźni! 
Kolejnym punktem zabawy 
było poszukiwanie skarbu. 

Piratka Ewa tak schowała 
skarb, że przez chwilę miała 
obawy czy się odnajdzie, ale 
dzielni poszukiwacze wyko-
nywali wszystkie zadania 
szybko i sprawnie, odnajdu-
jąc ukryte słodkości. 
Po zawodach sportowych i 
szukaniu skarbu zjedliśmy 
pyszną pizzę i odbyło się pa-
sowanie na piratów. Każdy 
uczestnik otrzymał nowe pi-
rackie imię. Następnie wszy-
scy ślubowali, że będą wier-
nymi piratami. W pięknych 

strojach pirackich odbyły się 
dzikie tańce i zabawy. Po 
północy miały miejsce roz-
grywki sportowe prowadzo-
ne przez pirata Pawła. Brać 
piracka była niestrudzona 
i bardzo wytrwała. Położyli 
się spać o 5 rano, by już o7 
wstać i porządkować sypial-
nie. Na zakończenie wszy-
scy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i dzielnym okrzy-
kiem AHOJ! pożegnaliśmy 
się. Do następnej nocy pira-
tów!      Ewa Leja

AHOJ! PIRACI W 
SZKOLE

Dzień 14 stycznia był dla 
Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach uroczystym 
świętem obchodów Dnia 
Babci i Dziadka. 

Dzieci uczestniczące w za-
jęciach kółka teatralnego, 
po wielu godzinach prób, 
bardzo zdenerwowane, wy-
stąpiły w przedstawieniu pt. 
„Wesołe spotkanie z Babcią 
i Dziadkiem”. Uczniowie w 
humorystyczny sposób po-
kazali jak nasi seniorzy od-
bierają współczesną rzeczy-
wistość. Jak jest im trudno 
zrozumieć co do nich mówi-
my, gdy używamy słów za-
pożyczonych z języka an-
gielskiego, ale również jak 
cieszą ich niektóre nowości 
technologiczne. Na pochwa-
ły zasłużyli wszyscy młodzi 

aktorzy, a w szczególności 
Ola Krupa oraz Michał Maj-
kut, którzy wcielili się w po-
staci głównych bohaterów 
- mówiących gwarą ogólno-
polską.
Nasi goście docenili trud jaki 
włożyli ich wnukowie w zor-
ganizowanie przedstawie-
nia i nagrodzili ich gromkimi 
brawami, a humor zawarty w 
dialogach szczerym uśmie-
chem. Przedszkolaki rów-
nież złożyły życzenia swo-
im dziadkom poprzez zapre-
zentowanie przygotowane-
go programu. Wspólnie za-
śpiewali piosenkę pt. „Kie-
dy Babcia…”, recytowa-
li wiersz „Życzenia dla Bab-
ci …”, a także zatańczyli ta-
niec  „Grozik”.
Chwile spędzone przy 
wspólnym poczęstunku z 

dziadkami były początkiem 
długo oczekiwanej zabawy 
choinkowej, w której uczest-
niczyli nie tylko uczniowie 
naszej szkoły, ale także za-
proszeni goście oraz chętne 
dzieci z naszej miejscowo-
ści. Do wspaniałej zabawy 
zagrzewał znany już wodzi-
rej zespołu YAMAHA, któ-
ry zapraszał wszystkich do 

wspólnych tańców, konkur-
sów i quizów. Wszyscy ba-
wili się wyśmienicie. 

Prowadząca kółko teatralne i reży-
ser, p. Beata Kusy;
Dekoracje – p. Wioleta Niemiec, p. 
Paulina Czerwonka;
Stroje – Rodzice małych aktorów.

Grażyna Pytel

Z BABCIĄ I DZIADKIEM  
TANECZNYM KROKIEM
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17  stycznia dzieci z Przed-
szkola Samorządowego 
przy Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym zaprosiły swo-
je babcie i dziadków na 
uroczystość z okazji ich  
święta. 

Gości serdecznymi życze-
niami powitała pani dyrektor 
Halina Gdańska, po jej sło-
wach przyszedł czas na wy-
stępy małych aktorów. Każ-
da grupa miała okazję, by 
zaprezentować się przed 
swoimi najbliższymi. 
Przedszkolaki ubrane w od-
świętne stroje z uśmiechem 
na ustach wyszły na scenę, 
gdzie rozpoczęło się całe 
dziecięce show. Były wier-
sze, piosenki, tańce i peł-

ne emocji i humoru scenki. 
Na zakończenie części arty-
stycznej przybyli gości otrzy-
mali własnoręcznie wyko-
nane przez dzieci upomin-

ki. Dla babci była to filiżan-
ka, dla dziadka zaś koloro-
wy krawat.
Nie zabrakło również wspól-
nego kolędowania przy słod-
kim poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców. 
Spotkanie upłynęło w mi-
łej i serdecznej atmosfe-

rze. Dzieci, poprzez wier-
sze, piosenki i taniec, mogły 
wyrazić kochanym babciom 
i dziadkom, swoją wdzięcz-
ność za trud włożony w ich 
wychowanie. 

E. Matula

PRZEDSZKOLAKI 
BABCIOM I DZIADKOM

W okresie ferii w Zespole 
Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Gór-
nym zostały zorganizowa-
ne zajęcia, w których mo-
gli uczestniczyć ucznio-
wie. Dotyczyły one zarów-
no aktywności fizycznej, 
jak i umysłowej.

Przerwa zimowa ma służyć 
odpoczynkowi od codzien-
nych zajęć w szkole. Naj-
lepiej byłoby, gdyby wszy-
scy wyjechali na zimowi-
ska. Jednak z takiego wy-
poczynku korzysta niewiele 
osób, dlatego bardzo ważne 
jest zapewnienie młodym lu-
dziom innych możliwości ak-
tywnego spędzania wolne-
go czasu. Taką alternatywą 
dla telewizora i komputera 
były zajęcia sportowo – re-
kreacyjne, które odbywały 
się na sali  gimnastycznej. 
Uczniowie szkoły podstawo-
wej, gimnazjum oraz szkoły 

średniej mieli do wyboru pił-
kę siatkową, tenis stołowy 
albo zajęcia szachowe. Na-
tomiast umysł aktywizowały 
zajęcia dodatkowe. Zapew-
nił to projekt „Przez wiedzę 
do gwiazd” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Szkoła 
zapewniła szeroki wachlarz 
możliwości.  Odbywały się 
zajęcia z robotyki, języka 
angielskiego oraz matema-
tyki, przyrody, chemii, fizyki. 
Prowadzone w ciekawy spo-

sób miały za zadanie nie tyl-
ko wypełnić uczniom czas, 
ale przede wszystkim rozwi-
jać w nich ważne we współ-
czesnym świecie umiejętno-
ści dotyczące nauk ścisłych. 

Połączenie odpoczynku ze 
zdobywaniem wiedzy.
Wielu uczniów skorzystało 
z propozycji szkoły. Wróci-
li do codziennych zajęć wy-
poczęci, ale i przeświadcze-
ni, że nie był to dla nich stra-
cony czas. 

M. F.

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

Cena miesięcznego czynszu najmu wynosi 405 zł + podatek Vat

Podania na najem lokalu należy składać w Urzędzie Gminy Grodzisko Dol-
ne (pokój nr 1). W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedno podanie na w/w 
lokal zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na wynajem. 

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

OFERTY GMINNE - NAJEM LOKALU

Budynek kiosko-przystanku w Wólce Grodziskiej

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH 
TELEFONÓW I ADRESÓW 

KTÓRE WARTO ZNAĆ:
• Ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03,       

utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajewski, w. 222
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, 

kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie 

dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93,              

Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62,          

Podlesie
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko     

Dolne
• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

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

SPRZEDAM 
działkę budowlaną

72 ary w Tryńczy 
przy ul. Królowej     

Jadwigii

Tel. 507 756 277

media na działce
CENA ZA 1A/600 ZŁ

SPRZEDAM
77 ary działki budowlanej 

w Tryńczy 
przy ul. Królowej Jadwigii, 

media na działce

Tel. 507 756 277

warunki zabudowy 
na dom jednorodzinny 
CENA ZA 1A/1000 ZŁ

SPRZEDAM
działkę

Tel. 787832093

SPRZEDAM
119 arów działki budowlanej 

w Tryńczy 
przy ul. Królowej Jadwigii, 

media na działce

Tel. 507 756 277

warunki zabudowy 
na dom jednorodzinny 

lub usługi 
CENA ZA 1A/1500 ZŁ

w Laszczynach, 
nr 5905, o pow. 55a. 
w większości zalesiona 

samosiejką sosnową

STRAŻACY WSPOMOGĄ
 HOSPICJUM DLA DZIECI

Wzorem roku ubiegłego strażacy ochotnicy ze 
wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gmi-
ny przyłączyli się do akcji zbierania pieniędzy 
na Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Zebra-
ne w ten sposób środki przeznaczone zosta-
ną na najbardziej potrzebne rzeczy, m.in. leki,     
pieluchy dla chorych dzieci.
Każdy kto chce wspomóc działalność                                
Hospicjum, może przekazać dowolny datek za 
pośrednictwem Prezesów jednostek OSP. 
Zbiórka potrwa do 15 marca 2014r.
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