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Wybrane plany inwestycyjne na rok 2015

Droga wewnętrzna łącząca drogę powiatową i budynek szkoły w Wólce Grodziskiej

Projektowana obwodnica wokół stadionu w Grodzisku Górnym

Przebudowywana droga powiatowa  nr 1268R Kopanie Żołyńskie-Grodzisko Dolne - 1,3 km
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Wiadomo, jakimi pieniędz-
mi gmina będzie dyspono-
wać w tym roku. Dochody 
w wysokości 20,6 mln, wy-
datki w kwocie 19,8 mln, 
w tym na nowe inwesty-
cje ponad 1,2 mln. Budżet 
w takim kształcie uchwali-
ła Rada Gminy Grodzisko 
Dolne na rok 2015. 

Według przyjętego przez 
radnych budżetu, (któ-
ry oczywiście będzie ulegał 
zmianom w ciągu roku) naj-
więcej pieniędzy pochłonie 
oświata (ponad 8,3 mln zł) 

i pomoc społeczna (ponad 
4,1 mln zł). Spore środki tra-
fią też na gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska - 
ponad 1,2 mln. Przeznaczo-
ne zostaną m.in. na dopła-
ty do ścieków, wywóz odpa-
dów, czy utrzymanie zieleni. 
Ponad milion złotych założo-
no na transport i łączność.
W planie wydatków inwesty-
cyjnych znalazła się m.in. 
budowa drogi gminnej wraz 
z budową przepustu w Wól-
ce Grodziskiej (ponad 480 
tys. zł), budowa oświetlenia 
ulicznego i oświetlenia kom-

TAKI MAMY 
BUDŻET

Na zatwierdzonej przez Mi-
nistra Administracji i Cy-
fryzacji liście wniosków 
zakwalifikowanych o dofi-
nansowanie w ramach Na-
rodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, 
znalazło się zadanie pn. 
Budowa drogi gminnej nr 
104589R wraz z budową 
przepustu w miejscowości 
Wólka Grodziska. Na re-
alizację inwestycji gmina 
otrzyma dotację w wyso-
kości ok. 235 tys. zł. Cał-
kowita wartość zadania to 
ponad 470 tys. zł. 

Zaprojektowana droga łączy 
drogę powiatową nr 1266R 
Biedaczów-Grodzisko Gór-
ne z istniejącą drogą gmin-
ną nr 10 4588R, tzw. „szkol-
ną”. W rejonie skrzyżowa-
nia z drogą powiatową trasa 
przekracza potok Grodzisz-
czanka. 
Nowa droga stanowić bę-
dzie bezpośredni i najkrót-
szy dojazd do Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej, przedszkola 

i remizy OSP. Droga ta bę-
dzie głównym ciągiem ko-
munikacyjnym dla kilkudzie-
sięciu dzieci uczęszczają-
cych do szkoły. 
W ramach zwiększenia bez-
pieczeństwa osób korzy-
stających z drogi, a przede 
wszystkim dzieci, na znajdu-
jącym się w jej ciągu nowo 
wybudowanym przepuście, 
zaprojektowano barierkę 
ochronną – łącznie 44 metry 
balustrady. 
Projekt budowlany obejmuje 
także wybudowanie 64 me-
trów chodnika, który łączył 
będzie centrum miejscowo-
ści z budynkiem szkoły i re-
mizy. Budowa drogi będzie 
prowadzona w okresie wio-
senno-letnim. 
Warto podkreślić, że droga 
w Wólce Grodziskiej jest ko-
lejną- już piątą drogą wyko-
naną z rządowego progra-
mu w ramach tzw. „schety-
nówek”.

MH

KOLEJNA 
„SCHETYNÓWKA” 
W GMINIE

Wymiernym efektem ze-
szłorocznego porozu-
mienia zawartego mię-
dzy Gminą Grodzisko Dol-
ne, a Gminą Żołynia jest 
nowo wyremontowany od-
cinek drogi wewnętrznej, 
znajdującej się na granicy 
gmin. 

Dzięki wspólnej inicjatywie 
drogę będącą ważnym po-
łączeniem komunikacyjnym 
dla mieszkańców obydwu 
gmin udało się wyremonto-
wać jeszcze z końcem ze-
szłego roku. W kosztach re-
montu partycypowały oby-
dwa samorządy. 
Droga graniczna tzw. „Na 
Węgrzyna”, usytuowana 
jest na terenie gminy Żo-

łynia, ale korzystają z niej 
również mieszkańcy gminy 
Grodzisko Dolne. W związ-
ku z tym, obydwa samorzą-
dy doszły do porozumienia, 
że wspólnymi siłami dro-
ga ta zostanie naprawiona i 
będzie służyć mieszkańcom 
jednej i drugiej gminy.  W ra-
mach przebudowy drogi wy-
konano 205 metrów rowów, 
utwardzono tłuczniem ka-
miennym i uwałowano 270 
m.b. drogi o szerokości 3,5 
metra oraz wykonano prze-
pusty pod zjazdami z rur PE.
Całkowity koszt zadania to 
44 tys. zł, z czego 20 tys. to 
wkład gminy Grodzisko Dol-
ne, a pozostałą część pokry-
ła gmina Żołynia. 

MH

GRANICE, KTÓRE 
ŁĄCZĄ

pleksu boisk sportowych w 
Grodzisku Nowym (170 tys. 
zł), czy rozbudowa istnieją-
cej sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej (100 tys. zł). W 
budżecie znalazły się rów-
nież zapisy o planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla części miejscowo-
ści Grodzisko Dolne i Gro-
dzisko Górne oraz opraco-
wanie szeregu dokumenta-
cji technicznej na pozosta-
łe inwestycje. W tegorocz-
nym planie finansowym za-

bezpieczono również drob-
niejsze kwoty - 25 tys. zł na 
zakup monitoringu nad za-
lew „Czyste” oraz po 20 tys. 
zł na wymianę pieca gazo-
wego w jednostce OSP Gro-
dzisko Dolne i zakup narzę-
dzi hydraulicznych dla OSP 
Miasto. 
Budżetowe zapisy zawierają 
także 100 tys. zł dla Powiatu 
Leżajskiego na przebudowę 
dróg powiatowych. 

MH
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I miejsce w eliminacjach 
regionalnych w Koszy-
cach, a co za tym idzie 
awans do turnieju półfi-
nałowego w Debreczy-
nie na Węgrzech. Takim 
oto ogromnym sukcesem 
gimnazjaliści z Grodziska 
Górnego odnotowali swój 
udział w Regionalnych Eli-
minacjach Światowego 
Turnieju First League 2014 
„World Class”, jaki odbył 
się 23 stycznia 2015r. w 
Koszycach.

W konkursie wystartowa-
ło 14 drużyn - 12 ze Słowa-
cji i 2 z Polski (drużyny „GG” 
i „GG2” z Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym). Drużyny ry-
walizowały w czterech kate-
goriach. Pierwsza polegała 
na zbudowaniu i zaprogra-
mowaniu autonomicznego 
robota, który na stole turnie-
jowym wykonywał zadania 
o różnym stopniu trudności. 
W drugiej, gimnazjaliści mie-
li za zadanie zaprezentować 
wykonany przez siebie pro-

jekt. Trzecia, to ocena kon-
strukcji wykonanego robota 
przez sędziów, a w czwar-
tej uczestnicy konkursu wy-
konywali różne zadania, w 
trakcie których oceniano 
zaangażowanie i umiejęt-
ność współpracy wszystkich 
członków zespołu. W każ-
dej konkurencji do zdobycia 
było maksymalnie 50 punk-
tów, w sumie 200. 
Nasi uczniowie znakomicie 
poradzili sobie z konkurso-
wymi zadaniami. Drużyna 
„GG” uzyskała 191 punktów 

i zajęła I miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, zaś druży-
na „GG2” zdobyła 115 punk-
tów, co w klasyfikacji gene-
ralnej dało VI miejsce. 
Zwycięstwo drużyny „GG” 
zapewniło awans do turnie-
ju półfinałowego, który odbył 
się 7 lutego w Debreczynie 
na Węgrzech. W konkursie 
półfinałowym rywalizowa-
ły najlepsze drużyny z czte-
rech krajów: Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. Nasi 
chłopcy nie awansowali do 
rozgrywek finałowych, nie-

mniej jednak i tak mają być z 
czego dumni. Udział w kon-
kursach międzynarodowych 
to rozwijanie samego siebie 
i zdobywanie doświadczeń, 
które są przecież bezcenne. 
Obydwu drużynom gratulu-
jemy znakomitych startów i 
życzymy powodzenia w ko-
lejnych turniejach. A przed 
nimi w planach m.in. udział 
w eliminacjach Europejskie-
go Turnieju BotBall 2015 w 
Austrii. 

MP

GIMNAZJALIŚCI Z GRODZISKA GÓRNEGO 
NAJLEPSI NA TURNIEJU ROBOTÓW 
W KOSZYCACH
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Nowy rok jest doskonałą 
okazją do odnowienia kon-
taktów i rozwijania współ-
pracy z partnerami zagra-
nicznymi. 

Na przełomie stycznia i lu-
tego br. Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Po-
żarnej w Leżajsku gościła w 
swojej jednostce zaprzyjaź-
nionych strażaków z Krems. 
Jednym z etapów wizyty, 
był udział gości w odprawie 
rocznej, jaka odbyła się w 

leżajskiej komendzie oraz 
uczestnictwo w walnym ze-
braniu druhów ochotników z 
jednostki w Giedlarowej.
W gronie jednostek OSP 
mających międzynarodo-
we kontakty, jest także jed-
nostka z Grodziska Dolne-
go, która po raz kolejny mia-
ła okazję gościć strażaków 
z Krems. Niedzielne popo-
łudnie w jednostce upłynęło 
na rozmowach w „rodzinnej” 
strażackiej atmosferze. 

MH

ZAGRANICZNE ROZMOWY 
U STRAŻAKÓW

Kolędy i zwyczaj kolędo-
wania to głęboko zakorze-
niona polska tradycja, któ-
ra sięga 1424 roku, kiedy to 
powstała pierwsza polska 
kolęda. Prawie wszyscy o 
tym wiedzą, że polskie ko-
lędy są najpiękniejsze pod 
względem treści i melodii. 
Ponadto w porównaniu z 
innymi narodami tych ko-
lęd mamy najwięcej. Kolę-
dy stanowią cenny skarb w 
naszym dziedzictwie kultu-

rowym, o który mamy obo-
wiązek dbać i pilnować by 
nie zanikł.

Tradycyjnie, jak co roku, 
uczestnicy ŚDS z Laszczyn 
i Zmysłówki również chcąc 
kultywować ten wspania-
ły zwyczaj wzięli udział w 
VI Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek Osób z 
Niepełnosprawnością połą-
czony z obchodami 25-lecia 
Caritas Archidiecezji Prze-

myskiej. Impreza odbyła się 
29 stycznia 2015r w MCK 
w Leżajsku i została zorga-
nizowana przez Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej Od-
dział Leżajsk wraz z Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej w 
Leżajsku.
Przegląd poprzedzony był 
Mszą św. pod przewodnic-
twem J.E. ks. bp-a Stanisła-
wa Jamrozka w kościele far-
nym. Po zakończeniu Eu-
charystii udano się do MCK, 

gdzie można było podzielić 
się opłatkiem, złożyć życze-
nia i wspólnie posmakować 
wigilijnych potraw.
Po poczęstunku rozpoczęły 
się występy. Na scenie za-
prezentowali się podopiecz-
ni ośrodków zajmujących 
się problemami osób niepeł-
nosprawnych z terenu po-
wiatu. Artyści przebrani w 
przepiękne jasełkowe stro-
je zaśpiewali po jednej ko-
lędzie. Podopieczni ŚDS z 
Laszczyn przygotowali pięk-
ną kolędę pt. „Cieszmy Się” 
i „Pod Niebiosy”, natomiast 
uczestnicy ŚDS ze Zmy-
słówki pastorałkę pt. „Pa-
stuszkowie bracia mili”. Każ-
dy z zespołów zaprezento-

VI POWIATOWY PRZEGLĄD 
KOLĘD I PASTORAŁEK OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ



6 Gazeta z Grodziska i okolic 2/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Jednym z ważniejszych 
wydarzeń, jakie na stałe 
wpisało się w kalendarz 
organizowanych w sołec-
twie Chodaczów uroczy-
stości, jest niewątpliwie 
integracja najstarszych 
mieszkańców. W niedzielę 
25 stycznia br. na szóstym 
już Dniu Seniora święto-
wali chodaczowscy se-
niorzy. Dostojnych gości i 
uczestników powitali i ży-
czenia złożyli pani Maria 
Krzeszowska wraz z sołty-
sem Stanisławem Wojtyną

Wystrojone babcie i uszyko-
wani dziadkowie przybyli do 
strażackiej remizy, by wspól-
nie, w miłej atmosferze spę-
dzić niedzielne popołudnie. 

Było gwarnie, wesoło i z hu-
morem. Spotkanie urozma-
iciły występy aktorów Teatru 
„Złota Zorza” z Chałupek 

Dębniańskich oraz zespołu 
śpiewaczego „Wiola” z Cho-
daczowa.
Nie zabrakło poczęstun-

ku i dobrej zabawy. O obfi-
tość na stołach zadbały pa-
nie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich, zaś do 
tańca przygrywał pracownik 
Ośrodka Kultury.

MH

INTEGRACJA SENIORÓW 
Z CHODACZOWA

wał odmienne style kolędo-
wania, począwszy od trady-
cyjnych starych polskich ko-
lęd, po nowoczesne pasto-
rałki, co cieszyło się wielkim 
poklaskiem publiczności.
Wielką atrakcją imprezy był 
występ Gościa Specjalne-
go - Krystyny Giżowskiej, 
która zaśpiewała najpięk-
niejsze polskie kolędy oraz 
swoje niezapomniane prze-
boje. Na zakończenie prze-
glądu odbyła się oczekiwa-
na przez wszystkich z nie-
cierpliwością zabawa karna-
wałowa.

Monika Maj
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Drodzy Babcie i Dziadko-
wie! W dniu tak uroczy-
stym, dniu pełnym rado-
ści, życzymy Wam zdro-
wia, pogodnej starości. 
Samych pomyślnych w 
życiu zdarzeń, realizacji 
wszystkich skrytych ma-
rzeń oraz w dążeniu do 
celu wytrwałości, a od naj-
bliższych dużo miłości - 
takie oto gorące życzenia 
popłynęły dla seniorów od 
kochanych wnucząt.

W niedzielne popołudnie 24 
stycznia sala widowiskowa 
Ośrodka Kultury wypełni-
ła się po brzegi. Na uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka przybyli seniorzy, 
rodzice i ponad 80-ciu ma-
łych i nieco większych wyko-
nawców.
Na program artystyczny zło-
żyły się występy grup ta-
necznych, występy grupy 
wokalnej i Młodzieżowej Ka-
peli Ludowej oraz prezenta-
cja gry na cymbałach w wy-
konaniu sióstr Oli i Ani Ry-
dzik.
Jako pierwsi na scenie po-

jawili się tancerze z zespo-
łu „Krasnoludki”, którzy za-
prezentowali tańce: „Weso-
ły pląs”, „Orzeszki laskowe”, 
„Nazywają mnie poleczka” i 
„Oj latała sroczka”. Po nich 
przyszła kolej na starszych 
wykonawców – Zespół „Bad 
Angels”, który zatańczył rock 
and rolla. Nie brakło tego 
dnia również akcentów po-
etyckich i wierszy dedyko-
wanych babciom.
W ludowy nastrój tańcami 
„Litery”, „W murowanej piw-
nicy” oraz „Poleczka kwia-
towa” wprowadził widzów 
Zespół „Małe Grodziszczo-
ki”. Grupa „Bad Angels” za-
tańczyła jeszcze układ o na-

zwie „Ombit” i „Raz, dwa, 
w górę ręce”, a po niej sce-
ną zawładnęła Grupa Wo-
kalna. Piosenki w jej wyko-
naniu przypomniały wszyst-
kim o minionych świętach. 
W ten taneczno-wokalny 
rytm wplotła się również gra 
na cymbałach. Siostry Ola i 
Ania Rydzik zachwyciły ze-
branych swoimi umiejętno-
ściami gry na tym specyficz-
nym ludowym instrumencie. 
Popisy muzyczno-wokal-
ne zaprezentowała również 
Młodzieżowa Kapela Ludo-
wa, której towarzyszył go-
ścinnie cymbalista Michał 
Rydzik.

Małgorzata Burda-Król

KOCHANYM 
DZIADKOM

W sobotę 21 lutego br. 
druhowie z jednostki OSP 
Grodzisko Górne wraz z 
dziecięcą drużyną pożar-
niczą udali się do Podkar-
packiego Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie. 

Celem wizyty było przekaza-
nie zebranych przez wszyst-
kie jednostki OSP środków 
pieniężnych na rzecz funda-
cji. W sumie złożono 2630 
zł. Do zbiórki przyłączyli się 
także pracownicy urzędu. 

Wszyscy zostali bardzo mile 
przyjęci. Następnie zosta-
li oprowadzeni po całym 
obiekcie oraz zapoznali się z 
pracą Hospicjum.
Korzystając z okazji, po wi-
zycie w Hospicjum starsi ko-
ledzy zafundowali dziecięcej 
drużynie nie lada atrakcję - 

wizyta w Muzeum Techniki 
w Rzeszowie, do którego w 
ubiegłym roku trafił z naszej 
jednostki żuk oświetleniowy. 
Został on przez zwiedzające 
dzieci rozpoznany z daleka.

ACh

Z WIZYTĄ W RZESZOWSKIM 
HOSPICJUM
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grodzisku Dol-
nym we współpracy z fir-
mą Funmedia, ekspertem 
w dziedzinie nowocze-
snych multimediów edu-
kacyjnych, przygotowała 
dla Czytelników półrocz-
ny, bezpłatny, nieograni-
czony dostęp do pięciu 
internetowych kursów e-
learningowych (języko-
wych, specjalistycznych) 
dla dzieci, osób doro-
słych, seniorów i wszyst-
kich dysponujących wol-
nym czasem oraz mają-
cych chęć rozwijania swo-
ich umiejętności.

W ofercie znajdują się za-
równo multimedialne kursy 
językowe: niemiecki, francu-
ski, włoski; FUNENGLISH.
PL – multimedialny podręcz-
nik do nauki angielskiego dla 
dzieci w wieku 6-12 lat jak 
również specjalistyczne: fo-
tografia - obowiązkowy kurs 
dla początkującego fotogra-
fa i pasjonata zdjęć. 
Kursy online to w pełni inte-
raktywne narzędzia wspo-
magające naukę języków 
obcych oraz rozwój umie-
jętności specjalistycznych. 
Składają się z zaawansowa-
nych multimediów - gier, fo-
tolekcji, filmów, dialogów z 

native speakerami i interak-
tywnych ćwiczeń, które przy-
spieszają proces nauczania, 
czynią go trwalszym i bar-
dziej atrakcyjnym dla użyt-
kowników. Jedną z głów-
nych zalet kursów z progra-
mu „Funpakiet dla bibliotek” 
jest to, że nauka może odby-
wać się zarówno w bibliote-
ce, jak i w domu.
Liczba dostępnych aktywacji 
jest ograniczona - decydu-
je kolejność zgłoszeń. Kur-
sy będą dostępne od 2 mar-
ca 2015 roku i trwać będą 6 
miesięcy.
Aby skorzystać z półrocz-
nego, bezpłatnego dostępu 

do wyżej wymienionych kur-
sów, należy:
• być aktywnym czytelni-

kiem GBP w Grodzisku 
Dolnym,

• posiadać dostęp do 
komputera podłączo-
nego do sieci Internet 
(czytelnicy, którzy nie 
mają takiego dostępu w 
domu, mogą korzystać z 
kursów w bibliotece),

• posiadać słuchawki z 
mikrofonem (bez mikro-
fonu też można skorzy-
stać z pakietu, jednak 
jego skuteczność bę-
dzie dużo mniejsza),

• dysponować aktywnym 
kontem e-mail,

• pobrać KOD AKTYWA-
CYJNY.

Biblioteka

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I 
SPECJALISTYCZNE W BIBLIOTECE

Od lutego wznawia-
my praktykowaną w po-
przednich latach „Książ-
kę na telefon”. Z usługi 
mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne, cho-
re oraz starsi mieszkań-
cy gminy Grodzisko Dol-
ne, czyli wszyscy ci, któ-
rzy lubią czytać, ale z 
różnych przyczyn mają 
utrudniony dostęp do li-
teratury.

W ramach usługi „Książka 
na telefon” można korzy-
stać z książek, czasopism i 

„książek mówionych” – au-
diobooków czyli czytanych 
przez lektora i utrwalonych 
na płycie CD. Usługa ta nie 
obejmuje książek z księgo-
zbioru podręcznego.
Zamówienia można skła-
dać: pocztą elektronicz-
ną na adres biblioteka@
grodziskodolne.pl lub te-
lefonicznie 17/243 60 37 
od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9.00 do 
18.00. Zapraszamy!

AK

KSIĄŻKA NA 
TELEFON

Tegoroczny okres wiel-
kiego postu Ośrodek Re-
walidacyjno-Wychowaw-
czy w Laszczynach rozpo-
czął mszą świętą w koście-
le w Chałupkach Dębniań-
skich.

Wszyscy wychowankowie 
wraz z wychowawcami i 
opiekunami uczestniczyli w 

nabożeństwie, które odpra-
wił specjalnie dla nas nasz 
katecheta ks. Jan Szczepa-
niak. Posypanie głowy po-
piołem wprowadza w okres 
Wielkiego Postu i przygoto-
wania się do świąt wielka-
nocnych.

ORW

ROZPOCZĘLI WIELKI 
POST
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Na kolejny „Wieczór Gło-
śnego Czytania” do Bi-
blioteki przyszli Sportow-
cy, tj. Kobieca Drużyna Pił-
ki Nożnej LKS Grodzisz-
czanka. Drużynę reprezen-
towały: Marcelina Bosak, 
Karolina Czerwonka oraz 
Gabriela Kojder wraz z kie-
rownikiem Arkadiuszem 
Telką i trenerem drużyny 
Tomaszem Sołkiem.

Pan Arkadiusz Telka opo-
wiedział o powstaniu druży-
ny, osiągnięciach tej młodej 
kadry, przedstawił z jakich 
elementów składa się strój 
sportowy, a dziewczyny za-
demonstrowały strój rozgry-
wającego i bramkarza.
Dzieci ciekawe wielu rze-
czy obsypywały kierownika 

pytaniami, na które oczywi-
ście bardzo wyczerpująco 
odpowiadał. Na spotkaniu 
ze sportowcami, nie mogło 
zabraknąć rozgrzewki. Przy 
utworach o sporcie dzie-
ci gimnastykowały się pod 
przewodnictwem trenera. 

Na wieczorze głośnego czy-
tania mimo bardzo ciekawej 
rozmowy nie mogło zabrak-
nąć czytania bajek. Dziew-
czyny prócz tego, że dobrze 
grają w piłkę nożną to wspa-
niale przedstawiły nam hi-
storię Myszki Ninki jak orga-
nizowała zawody pływackie 
oraz Franklina, który gra w 
hokeja.
Morał z bajek pokazał, że 

najważniejsza jest gra ze-
społowa i że zawsze trze-
ba przestrzegać zasad fair 
play. Na zakończenie spo-
tkania kierownik drużyny 
przeczytał bajkę o Siri jak 
strzela gola, z której wynika 
że wszyscy zawodnicy mają 
szanse na sukces.
Goście przynieśli naszym 
słuchaczom małe co nie-
co, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczne. Na zakończenie 
odbył się krótki quiz. Trener 
pokazał 9 piłek, a dzieci mu-
siały przypisać piłeczkę do 
rodzaju gry.
Bardzo serdecznie dziękuje-
my rodzicom za przyprowa-
dzenie swoich pociech do 
Biblioteki, a czytającym za 
poświecenie swojego wol-
nego czasu. Drużynie ży-
czymy wielu sukcesów spor-
towych.

HL

„PIŁKARSKI” WIECZÓR                 
W BIBLIOTECE

W ramach współpracy z 
Ochronką Świętego Jó-
zefa w Grodzisku Dolnym 
przedszkolaki brały udział 
w zaproponowanych przez 
bibliotekę zajęciach. Pod-
czas „Bajkowych poran-
ków” w dniach 17-18 lute-
go gościliśmy grupy ma-
luszków i starszaków. W 
pierwszej kolejności dzie-
ci zwiedziły budynek bi-
blioteki, natomiast część 
główna spotkania odbyła 
się w sali audiowizualnej.

Nasi mali przyjaciele z za-
interesowaniem i dziecię-
cą ciekawością wysłucha-
li fragmentów książek czy-
tanych przez panią Halinkę 
oraz panią Anię. Szczególne 
miejsce wśród literatury dla 
dzieci zajmują bajki i baśnie. 
Ten rodzaj literatury nie tylko 
przenosi słuchaczy w świat 
fantazji, ale umożliwia tak-
że przekazywanie pewnych 
wartości wychowawczych. 

Celem takiej formy zajęć 
jest zapoznanie dzieci z kla-
syką literatury polskiej i ob-
cej oraz rozbudzenie zami-
łowania do czytania książek. 
Był również czas na projek-
cję bajek na dużym ekranie. 
Maluszki miały dużo rado-
ści podczas oglądania baj-
ki o trzech niesfornych kot-
kach i psie, a starszaki z za-
ciekawieniem obejrzały krót-
ki film o księżniczce, któ-

ra nie chciała sprzątać za-
bawek. Po seansie dzieliły 
się swoimi wrażeniami. Aby 
uatrakcyjnić  spotkania naj-
młodszych użytkowników bi-
blioteki, zostały one wzbo-
gacone o zabawy ruchowe. 
Miłym akcentem kończącym 
odwiedziny były słodycze, a 
także wspólne zdjęcie.
Bardzo dziękujemy s.Marii i 
s.Gabrieli oraz Paniom: Kasi 
i Justynce za pomoc w prze-
prowadzeniu spotkania.
Kolejne „Bajkowe poranki” 
już niebawem!

AK

BAJKOWE PORANKI Z 
OCHRONKĄ ŚW. JÓZEFA
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Zimowe ferie dobiegły 
końca. Dwa tygodnie prze-
rwy od szkoły i nauki upły-
nęły bardzo szybko. Czas 
wrócić do szkoły i nauki.

Jakie były tegoroczne ferie? 
Sprawdźmy co działo się w 
naszych placówkach…
W tym roku Ośrodek Kultury 
przygotował dla dzieci róż-
norodne zajęcia rozrywko-
we, edukacyjne i plastycz-
ne. Największym zaintere-
sowaniem i frekwencją cie-
szyły się jak zwykle zabawy 
dyskotekowe, podczas któ-
rych nie zabrakło różnych 
gier, konkursów i konkuren-

cji sprawnościowych. 
W pierwszym tygodniu ferii 
bardzo liczna grupa uczniów 
startowała w konkursie na 
najlepszy strój karnawało-
wy. Wiele ciekawych pomy-
słów karnawałowych kreacji 
pretendowało do nagród i 
wyróżnień, bowiem jurora-
mi konkursu byli również tro-
skliwi rodzice.
Całe dwa tygodnie ferii, za-
równo dla najmłodszych, ale  
i tych starszych były bar-
dzo pracowite. Cyklicznie 
w poniedziałki i środy od-
bywały się po dwa spotka-
nia i warsztaty rękodzielni-
cze z tworzenia przedmio-

tów użytkowych lub deko-
racyjnych w różnych tech-
nikach plastycznych. Zaję-
cia te cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem nie tylko 
wśród dzieci, ale inspirowa-
ły też rodziców.
Ponadto jak zawsze odby-
ły się też zajęcia sportowo-
rekreacyjne. Miłośnicy gier 
umysłowych mogli się zmie-
rzyć ze sobą podczas turnie-
jów: warcabowego i szacho-
wego. Uczniowie ze szkoły 
podstawowej ćwiczyli taniec           
hip-hopowy, a wszyscy chęt-
ni do wędrówki po świecie 
instrumentów muzycznych 
mogli sprawdzić własne 
możliwości i poznać techni-
ki gry na klarnecie, gitarze, 
saksofonie, akordeonie oraz 

pianinie. Miłym akcentem 
kulinarnym była degustacja 
galaretkowego deseru.
Również w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Grodzisku 
Dolnym nadszedł czas na 
zakończenie „Ferii w Biblio-
tece”. Przez okres ferii dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych, oglądaniu ba-
jek wraz z zajęciami rucho-
wymi. Czytano bajki, rozwią-
zywano zagadki i rebusy.
Na zajęciach z quillingu 
dzieci wykonały przepięk-
ne karteczki walentynkowe 
oraz kwiaty. Prace można 
oglądać na wystawie w Bi-
bliotece. 

Ośrodek Kultury, 
Biblioteka

BO WSZYSTKO CO DOBRE 
SZYBKO SIĘ KOŃCZY...

Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy z Laszczyn i ze 
Zmysłówki, po raz kolejny 
zorganizowały dla dzieci 
ferie zimowe, a wraz z nimi 
sporo atrakcji.

Zajęcia dla dzieci z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne od-
bywały się trzy razy w tygo-
dniu w godzinach od 9:00 do 
13:00, choć niektóre dzieci 
zostawały znacznie dłużej. 
Z tej formy spędzania wol-
nego czasu w ŚDS w Zmy-
słówce skorzystało około 20 
dzieci, a w ŚDS w Laszczy-
nach około 15 dzieci. Dzie-
ci pod opieką pracowników 
spędzały wolny czas od na-

uki, biorąc udział w zaję-
ciach plastycznych, rucho-
wych, informatycznych i ku-
linarnych. 
Nasi mali goście bardzo 
szybko odnaleźli się w no-
wym miejscu i zaakcepto-
wali przebywające w ośrod-
kach osoby niepełnospraw-
ne. Już w pierwszym tygo-
dniu ferii powstało bardzo 
wiele ciekawych prac, takich 
jak: świnki skarbonki, wyko-
nane z masy papierowej, fi-
gurki z odlewów gipsowych, 
obrazki wypalane na sklejce 
oraz duży obraz kolorowe-
go klauna wyklejany bibułą. 
Drugi tydzień ferii zbiegł się 
z przygotowaniami do dnia 

św. Walentego, dlatego wy-
konywaliśmy karki walentyn-
kowe i flakonik z różą z bibu-
ły dla swoich bliskich. Uroz-
maiceniem zajęć twórczych 
były zajęcia w pracowni kuli-
narnej, gdzie przygotowując 
się do tłustego czwartku ro-
biliśmy pyszne oponki, któ-
re bardzo wszystkim sma-
kowały. Na zakończenie ferii 
odbyła się długo oczekiwa-
na przez wszystkich zaba-

wa przy karnawałowych ryt-
mach i w samodzielnie wy-
konanych maskach. 
Wspólnie spędzony czas 
ferii pokazał nam jak waż-
na jest integracja, która po-
zytywnie wpłynęła na dzie-
ci, ucząc ich akceptacji, spe-
cyfiki i odmienności mniej 
sprawnych oraz na samych 
niepełnosprawnych, którzy 
radośnie spędzili czas z ma-
łymi gośćmi. Monika Maj

CZAS ZABAW 
I INTEGRACJI
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Tomasz Szwed „Jesień w 
Klinice Małych Zwierząt w 
Leśnej Górce”, Bis 2012

Do Leśnej Górki zawitała je-
sień. Mieszkańcy gromadzą 

zapasy na zimę, a w klinice 
trwa codzienna praca. Pro-
fesor Borsuk, doktor Łasicz-
ka, doktor Kuna, sanitariusz 
Ryś i siostry Wiewiórki nio-
są pomoc chorym zwierzę-
tom. Opatrują rany, wyko-
nują ważne operacje, udzie-
lają porad, wypisują recep-
ty i wspierają swoich pacjen-
tów oraz ich rodziny w trud-
nych chwilach. Poznajemy 
ich niezwykłe przygody oraz 
codzienne radości i smut-
ki. Ciepłe i wzruszające, nie-
kiedy zabawne opowiadania 
oswajające ze szpitalem i 
zabiegami medycznymi oraz 
światem przyrody.

Kacper Śledziński „Tankiści. 
Prawdziwa historia czterech 
pancernych”, Znak 2014

„Tankiści. Prawdziwa historia 
czterech pancernych” opo-
wiada o żołnierzach 1. Bry-
gady Pancernej im. Bohate-

rów Westerplatte. Przeczyta-
my o bitwie pod Lenino, Stu-
dziankach, przyczółku ma-
gnuszewskim, Wale Pomor-
skim, walkach o Berlin. Po-
znamy zwykłych żołnierzy ta-
kich jak zesłany z całą rodzi-
ną na Sybir lwowiak – zwia-
dowca Marian Chodor, radio-
telegrafistka Lidia Mokrzycka, 
która do brygady trafiła z Cie-
szyna przez Omsk i Uzbeki-
stan, czy pochodzący z małej 
wioski na Nowogródczyźnie 
dowódca T-34 Mikołaj Roma-
nowski. To oni byli tankistami 
– prawdziwymi pancernymi. 
Ich historia to historia chwały 
i hańby, patriotyzmu i zdrady.

Paweł F. Nowakowski „Ma-
ryja. Biografia Matki Bożej”, 
Znak 2014

Kim była młoda dziewczy-
na, której Bóg powierzył naj-
ważniejszą w dziejach świa-
ta misję? Dlaczego właśnie 
Ona została nie tylko Matką 
Zbawiciela, ale również Mat-

ką wszystkich wierzących? 
Jak wyglądało codzienne ży-
cie Świętej Rodziny w Naza-
recie? Pawłowi F. Nowakow-
skiemu udaje się prześledzić 
losy Maryi – Jej dzieciństwo 
oraz dorosłe życie na ziemi, a 
także kult, który rozpoczął się 
w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa i trwa do dziś. Au-
tor odkrywa przed czytelni-
kiem historyczne fakty i nie-
znane wydarzenia, opiera-
jąc się na wiarygodnych źró-
dłach. Ukazuje, jak Maryję 
postrzegają różne kultury, re-
ligie i narodowości. „Biogra-
fia Matki Bożej” to opowieść 
o życiu niezwykłej kobiety, 
która doświadczyła radości 
Zwiastowania, bólu śmierci 
własnego Dziecka, a w końcu 
chwały Wniebowzięcia.

Anna Karpińska „Przy-
sługa”, Prószyński i S-ka 
2014

Siedemnaście lat temu Ka-
rol zgodził się oddać swoje-
mu bratu bliźniakowi brze-

mienną w skutkach przysłu-
gę, która miała nigdy nie uj-
rzeć światła dziennego. Ży-
cie przerwało jednak zmo-
wę milczenia, a następstwa 
uczynku uruchomiły lawi-
nę zdarzeń, które wystawiły 
na próbę rodziny obu braci, 
i tajemnica z przeszłości uj-
rzała światło dzienne. Kon-
sekwencje braterskiej umo-
wy poniosły żony bliźniaków 
i ich rodziny. Czy Elwira i Ja-
goda, dwie silne i przebojo-
we kobiety, znajdą dość sił, 
by uporać się z przeszłością 
mężów i ich marzeniami? Ile 
można poświęcić w imię raz 
danego słowa?

Nina George „Lawendowy 
pokój”, Otwarte 2014

W swojej księgarni – o wiele 

mówiącej nazwie „Apteka Li-
teracka” – Jean Perdu sprze-
daje książki tak jak farma-
ceuta medykamenty. Umie-
jętnie rozpoznaje, co ktoś 
nosi w sercu, i proponuje 
odpowiednią fabułę na kon-
kretny problem. Nie potra-
fi jednak uleczyć własnego 
cierpienia, które zaczęło się 
pewnej nocy wiele lat temu, 
kiedy odeszła od niego uko-
chana kobieta. 
Wszystko się zmienia, gdy 
Jean w końcu otwiera po-
zostawiony przez nią list. 
Wcześniej nie miał odwagi 
go przeczytać…

Katarzyna Zychla, „Guzi-
czek. Historie nie byle ja-
kie”, Skrzat 2014

Wiedzieliście, że biedronki i 
motyle martwią się swoim wy-
glądem? Nie? Nic nie szko-
dzi. Z tej książki dowiecie się 
jeszcze wielu innych rzeczy, 
o których nie mieliście poję-
cia! Poznacie na przykład se-
kret strumyczka, razem z sa-
molubnym królikiem przeko-
nacie się, że przyjaźń jest naj-
ważniejsza, a myszka Amelia 
podzieli się z Wami wiedzą na 
temat najlepszego lekarstwa 
na świecie.
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Dnia 29 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Laszczy-
nach odbyła się corocz-
na zabawa choinkowa po-
łączona z Dniem Babci i 
Dziadzia. Zaproszeni go-
ście licznie zjawili się by 
wziąć udział w uroczysto-
ści.

Tradycyjnie już po serdecz-
nym powitaniu przez Panią 
Dyrektor Wioletę Niemiec 
nastąpiła część artystyczna. 
Jako pierwsi zaprezentowa-
li się nasi najmłodsi wycho-
wankowie recytując wiersze, 
tańcząc, śpiewając piosen-
ki, a także przedstawiając 

humorystyczny spektakl pt. 
„Dziadek, stołek i rosołek”, 
a to wszystko przygotowa-
ne pod czujnym okiem pani 
Beaty Kusy. Natomiast pani 
Katarzyna Gwóźdź wraz ze 
swoją grupą przygotowała 
przedstawienie pt. „Kto ma 
najlepszych dziadków na 
świecie?”. Wykonawcy so-
lidnie przygotowali się do 
swojego wystąpienia.
Również uczniowie uczęsz-
czający na kółko muzyczne 
mile zaskoczyli swoich go-
ści popisowo tańcząc tango, 
którego pilnie uczyli się pod 
kierunkiem pani Anny So-
chy, która zaprosiła wszyst-

kich gości do wspólnego ko-
lędowania.
Babcie i Dziadkowie doce-
nili wysiłek i ogrom pracy, 
jaki dzieci włożyły w przygo-
towany program, nagradza-
jąc ich gromkimi brawami. 
Na zakończenie występów 
wszyscy zaśpiewali „Sto lat” 
swoim dziadkom, a wnuko-
wie wręczyli im własnoręcz-
nie zrobione prezenty i laur-
ki. O oprawę muzyczną do 
przedstawienia zadbał pan 
Paweł Czapla, za co ser-
decznie dziękujemy.
Po części artystycznej przy-
szła kolej na zabawę ta-
neczną, którą prowadził pan 
Karol Cebulak w przebraniu 
Papy Smerfa. Prowadzą-
cy pokazał kilka układów ta-
necznych, a dzieci bardzo 

szybko naśladowały jego ru-
chy i chętnie uczestniczy-
ły w zabawie. Nie zabrakło 
także konkursów sprawno-
ściowych. Seniorzy również 
zostali zaproszenie do zaba-
wy i wraz ze swoimi wnuka-
mi wzięli udział w konkuren-
cji tańca z balonem. Na za-
kończenie pan wodzirej za-
pewnił naszym milusińskim 
atrakcję w postaci malowa-
nia twarzy. Do udanej za-
bawy przyczynili się rów-
nież rodzice, którzy zadbali 
o słodki poczęstunek. Spo-
tkanie upłynęło w miłej i ser-
decznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspania-
łą zabawę i zapraszamy za 
rok!

Paulina Czerwonka

STO LAT DLA BABCI I 
DZIADKA!

Dnia 21 stycznia 2015r. 
przedszkolacy z Grodzi-
ska Dolnego gościli oko-
ło stu Babć i Dziadziów z 
okazji ich święta. 

Dzieci przedstawiły obszer-
ny program artystyczny za-
wierający wiersze, piosen-
ki i tańce. Rodzice postarali 

się o uświetnienie tego dnia 
przygotowując wspaniały 
poczęstunek. Na podsumo-
wanie uroczystości wnuczę-
ta złożyły życzenia i wręczy-
ły samodzielnie przygotowa-
ne prezenty. Na zakończe-
nie odbyło się wspólne kolę-
dowanie.

N.P.

NAJPRAWDZIWSZE 
ŚWIĘTO
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Celem akcji „Tak, poma-
gam!” było udzielenie po-
mocy rodzinom bądź oso-
bom z terenu naszej gmi-
ny znajdującym się w 
trudnej sytuacji finanso-
wej. Wsparcie polegało na 
przekazaniu potrzebują-
cym żywności długotermi-
nowej. 

Z zebranych produktów mło-
dzież przygotowała pacz-
ki, które trafiły do adresatów 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia, czyniąc przygoto-
wania do świąt łatwiejszymi.
W dniach 12 – 13 grudnia 
2014r. wolontariusze Szkol-

nego Koła Caritas przy Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym kwe-
stowali w sklepach Delikate-
sy Centrum i Delikatesy Pre-
mium. Mieszkańcy gminy już 

wcześniej mogli wesprzeć 
nasze przedsięwzięcie dzię-
ki specjalnym pojemnikom 
na żywność w sklepach na 
terenie Grodziska Górnego i 
Grodziska Dolnego. Podsu-

mowanie akcji przeszło na-
sze najśmielsze oczekiwa-
nia. Darczyńcy przekaza-
li ogromne ilości różnorod-
nych produktów spożyw-
czych. Zebrano na przykład 
165 kg makaronu i 79 kg cu-
kru. Odbierając żywność ze 
sklepów, ledwo pomieścili-
śmy ją w dwóch samocho-
dach osobowych. 
Zaangażowanie mieszkań-
ców Grodziska i okolic do 
niesienia pomocy potrzebu-
jącym zasługuje na uznanie. 
Szkolne Koło Caritas pra-
gnie podziękować wszyst-
kim, którzy nawet w naj-
mniejszym stopniu włączyli 
się do naszej akcji.

Wiktoria Czerwonka

SUKCES AKCJI „TAK POMAGAM”!

Od września 2014r. w 
Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach realizowano 
projekt „Razem działamy, 
więc się rozwijamy”. Dzię-
ki dofinansowaniu odbyły 
się zajęcia taneczne i wie-
le warsztatów, dwa ostat-
nie już w tym roku. 

W styczniu pani Katarzy-
na Król pokazała jak wy-
konać piękne bransolet-
ki.  Tego czwartkowego wie-
czoru na zajęciach dopisa-
ły przede wszystkim dzie-
ci. Mimo, że praca wymaga-
ła skupienia, precyzji i cier-
pliwości, uczniowie bardzo 
dobrze sobie poradzili, i to 
nie tylko dziewczynki. Bran-

soletki wykonywane były na 
specjalnych krosnach i przy 
pomocy igły. Koraliki można 
było łączyć w dowolne wzo-
ry i kolory, więc każdy mógł 
stworzyć coś odpowiednie-
go dla siebie. Po kilku go-
dzinach wszyscy wyszli za-
dowoleni, a wysiłek włożony 
w ich wykonanie sprawił, że 
prace stały się jeszcze pięk-
niejsze. Z kolei podczas fe-
rii zimowych dzieci uczyły 
się piec babeczki. Praca w 
kuchni sprawiła wszystkim 
dużo przyjemności, ale naj-
lepsza była oczywiście de-
gustacja. 
W sobotę 14 lutego pod-
sumowano dotychczaso-
we działania podczas Balu 

walentynkowego. Jego or-
ganizacją zajęła się pani 
Agnieszka Fus, koordyna-
tor projektu. Przygotowana 
została wystawa prac, które 
wykonywane były podczas 
kolejnych warsztatów oraz 
prezentacja, która za pomo-
cą zdjęć pokazała, co działo 
się na zajęciach i jakie emo-
cje towarzyszyły uczestni-
kom. Impreza rozpoczę-
ła się pokazem umiejętno-
ści tanecznych grupy, która 
uczęszczała na zajęcia. Wy-
stęp był bardzo udany, spra-
wił wszystkim przyjemność, 
a tancerze otrzymali duże 
brawa. A później tańczyli-

śmy i tańczyliśmy…
Jeszcze raz chcemy podzię-
kować wszystkim wolonta-
riuszom, ponieważ bez ich 
zaangażowania nie mogli-
byśmy się tak dobrze bawić. 
Dziękujemy tym, którzy po-
magali przy promocji projek-
tu, organizacji zajęć, warsz-
tatów oraz balu i przygoto-
waniu poczęstunku.

MM

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Programu „Działaj Lokal-
nie VIII” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Fundację 
Fundusz Lokalny w Leżajsku.

BAL WALENTYNKOWY 
W OPALENISKACH
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Naraz niknie i flecista, a za 
nim bębny. Teraz leżajsz-
czanie spostrzegłszy się da-
lej w poszukiwanie za orkie-
strą bębnistę złapali, lecz to 
za mało. Ciągną ku rynkowi i 
tu zespół musiał jeszcze za-
grać coś do tańca i zabawę 
zakończono tańcem w rynku 
miasta Leżajska, a dla na-
szych pozostał wesoły sze-
roki temat z przeżytego dnia 
i nocy. Wróciwszy nad ra-
nem, najpierw po wodę i już 
każdy chlapie się w zimnej 
wodzie, spłukując kurz i znu-
żenie, bo już niedługo trze-
ba grać według obietnicy na 
ślubie w kościele niejakiego 
Stopyry Jana z Dolnego. Te-
raz dopiero, po dwu prawie 
dniach spędzonych na mu-
zyce wraca każdy do swe-
go domu. Teraz w szkole-
niu muzycznym mały odpo-
czynek do powrotu kapel-
mistrza i ćwiczeń, który te-
raz opowiada swemu kapel-
mistrzowi wojskowej muzy-
ki, o zespole w Grodzisku. 
Ten oglądnąwszy zdjęcie 
pod batutą swego ucznia, aż 
się rozczulił, pokazując go 
wszystkim za wzór. Zespół w 
Grodzisku czasu jednak nie 
marnował, jest jeszcze okres 
wakacji i najlepsza pora do 
urządzania wspólnych festy-
nów. Pod okiem kierujące-
go nimi dr Kulpy, który gości 
jeszcze w Grodzisku, uda-
ły się dość dobrze. Przy za-
jęciach czas płynie szybko. 
Wraca już nasz kapelmistrz 
Gajewski z ćwiczeń, a ze-
spół w tym czasie przyspo-
rzył do kasy 117 złotych. Ze-
brało się z całego lata tro-
chę grosza. Można więc na-
być coś z koniecznych in-
strumentów. Na kupno lasu 
jeszcze nie starczy, a trzy-
mać pieniądze to nie w mo-
dzie zespołu. Z kupnem ma-
teriału na własny dom trze-
ba się wstrzymać, tym bar-
dziej, że Towarzystwo Domu 

Ludowego całą siłą prze, by 
jak najprędzej podjąć budo-
wę większego domu do ce-
lów kulturalno-oświatowych. 
Na razie też kupujemy in-
strumenta, trzeba wykorzy-
stać do tego celu obecność 
Kulpy i poprosić by wyszu-
kał gdzieś puzon i pikolo. 
Z pikolem, które zamienio-
ne podstępem przez żyda w 
1922 r. za przedwojenne ze-
społowe, trudno dojść koń-
ca. Słowem nie nadają się, a 
że jest to instrument nie zbyt 
drogi, postanowiono nabyć 
go. Dr Kulpa przed swym 
odjazdem zachodzi jesz-
cze pogwarzyć z kochanymi 
chłopakami, słucha o prze-
biegu pracy, trudnościach, 
radzi lub też wyjaśnia dane 
kwestie. Kapelmistrz zaczy-
na od lokalu, przedstawia-
jąc, że zespół nie chciałby 
być ciężarem Leji, i pragnął-
by się gdzieś przenieść. Dr 
Kulpa prostą wskazuje dro-
gę, jest przecież sala w Kół-
ku Rolniczym, bez żadnej ła-
ski, orkiestra ma prawo zbie-
rania się tam na podstawie 
postanowień przedwojen-
nych. Pewnie, że dla formal-
ności lepiej poruszyć to w 
Zarządzie Kółka Rolnicze-
go. Co do zadania kuratora, 
wyjaśnia, że zespół już zu-
pełnie niezależny od niego, 
a kurator jest to jakby łącz-
nik między Towarzystwem 
Domu Ludowego, a kołem 
orkiestry. Zachętą do wy-
trwałej pracy żegnał dr Kul-
pa zespół obiecując zała-
twić jak najprędzej z pikolem 
i puzonem, względnie z te-
norem, a na pamiątkę swe-
go ostatniego pobytu w Gro-
dzisku sprezentował zespo-
łowi muzykanta z klarnetem. 
Jest to jego siostrzeniec 
Majkut Władysław. Jemu to 
kupiwszy klarnet przysłał go 
do orkiestry. Nowy ten mu-
zykant pod opieką Macha i 
Kapelmistrza szybko zaczął 

się orientować robiąc coraz 
większe postępy w muzyce. 
Nie zdążono załatwić jesz-
cze z kupnem wspomnia-
nych instrumentów, gdy uby-
ło dwu naszych muzykan-
tów i członków zarządu, go-
spodarz – kornecista Ślan-
da wyuczywszy swego na-
stępcę Majkuta Franciszka z 
Górnego, nie mając warun-
ków do życia w domu, wy-
jeżdża szukać ich w świecie. 
Sekretarza – kornecistę Bie-
leckiego powołuje do służby 
wojsko, jak i jeszcze jedne-
go z nowych członków Ró-
życkiego Alojza. Odchodzą-
cych zwłaszcza rekrutów, 
żegna zespół uroczyście 
zabawą w swym kółku, a w 
dzień odjazdu jeszcze uro-
czyściej, odprowadzając ich 
do stacji kolejowej, od sali 
ćwiczeń 5 km, gdzie życząc 
im powodzenia w służbie że-
gnają swych członków mu-
zyką. 
Sekretarz Bielecki dostał się 
do wojskowej orkiestry 4p 
saperów w Sandomierzu i 
tam grając drugi kornet przy-
kłada się by zdobyć jak naj-
więcej wiadomości muzycz-
nej. Po odejściu ich trzeba 
najpierw uzupełnić zarząd. 
Na zebraniu też stanowisko 
sekretarza obejmuje Gajew-
ski Stanisław, a gospoda-
rzem zostaje Burszta Sta-
nisław. Dochodzi powoli do 
zimy, wstrząsnął się każdy 
na wspomnienie i widok pie-
ca. Dość już też nadużywa-
nia ofiarności Leji. Dzięku-
jąc za wszystko dobre z jego 
strony, po załatwieniu z Za-
rządem Kółka rolniczego, 
co do sali, opuszcza zespół 
dom Leji i przeprowadza się 
do znanej nam już sali Kółka 
Rolniczego. Z nowym miesz-
kaniem nowy program, nowy 
rozkład pracy. Nadchodzi 
też puzon i pikolo. Puzon 
kosztuje 105, a pikolo 18 zł. 
Po zapłaceniu ich, na roz-
róbek w nowym mieszkaniu 
pozostało w kasie jeszcze 
parę złotych. Do programu 
na najbliższy okres weszło 

uzupełnienie i uregulowanie 
obsady instrumentów, szko-
lenie młodych, ćwiczenie 
dokładne granych utworów, 
a także ruszenie z działem 
oświatowym i teatralnym. 
Ostatni ten dział wziął pod 
opiekę nowy działacz w ze-
spole, który z chwilą zosta-
nia w zespole członkiem ze-
społu, wykazał swoje ukry-
wane dotychczas zdolności. 
Jest nim wspomniany już 
Szklanny Franciszek z Gór-
nego, zawołany organiza-
tor różnych przedsięwzięć,  
w jednej osobie reżyser te-
atralny, sufler, aktor, sporto-
wiec, a w zespole bębnista. 
On to wspólnie z członkami 
Koła Młodzieży, wyszperał 
piękną sztukę „gwiazda Sy-
berii”, którą w najbliższym 
czasie postanowiono wysta-
wić. Po niej „Werbel domo-
wy” i „Lustracja pana wój-
ta”, a dochód obrócić tylko 
na kupno instrumentów. We-
dług ustalonego planu po-
stępuje wszystko sprawnie, 
nawet bez trudności w ob-
sadzie do tenorów docho-
dzi jeszcze nowy puzon, 
który otrzymuje trąbista Wi-
kiera. Próby na razie ogra-
niczają się do przypomina-
nia kolęd. Kolędy też za-
chodzi nasz opiekun dr Kul-
pa, który przyjechał na świę-
ta, a też proponuje by urzą-
dzić opłatek w zespole i to w 
szerszym zakresie, szukać i 
zyskać jak najwięcej przyja-
ciół muzyki, a że każde jego 
słowo czy rada nigdy nie za-
wiodła, jeszcze przystąpio-
no zaraz do omówienia ta-
kiego opłatka. Aby lepiej się 
poszczęściło w dalszych 
poczynaniach, w pierwszy 
dzień świąt odegrał zespół 
na sumie Bożemu Dzieciąt-
ku, piękne nasze kolędy.
Pierwsze dni 1926r. to przy-
gotowania do wspólnego 
opłatka, przygotowywano 
go na szeroką skalę. Oba-
wa jest, czy przy urządze-
niu bogatej gościny w ogóle 
się wyląduje, lecz gdy nasz 
Dr Kulpa gwarantuje w razie 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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niepowodzenia nawet swoją 
kieszenią. Nie ma więc oba-
wy, przygotowuje się wszyst-
ko według jego wskazań. Po 
omówieniu programu trze-
ba się zastanowić, kogo za-
prosić, a więc: w pierwszym 
rzędzie każdy muzykant pro-
si kogoś ze swej rodziny. 
Dalej zarządy Towarzystwa 
Domu Ludowego, Koła Mło-
dzieży, Kółka Rolniczego, 
Księży, kierowników szkół, 
najbliższych przyjaciół orkie-
stry i chór dziewcząt z Gro-
dziska Górnego, którego po-
czątek wywodzi się prawie 
na równi z orkiestrą, a któ-
ry nawet przez okres wojny i 
do czasów obecnych, mimo   
niemożliwych warunków, nie 
przerywał pracy. Po odjeź-
dzie w czasie wojny nauczy-
cielki Antoszówny (dziś żony 
naszego dr Kulpy) prowadzi 
się o własnych siłach. Kie-
ruje nim najpierw chórzyst-
ka Mach Salomea, potem 
Kulpa Apolonia, a ostatnio 
Świąder Weronika. Ich też 
nie powinno braknąć na or-
kiestry opłatku. 
W przeddzień ostatnie przy-
gotowania. Pod bacznym 
okiem doktorowej Tryniec-
kiej i opieką pani Łuzukowej 
funkcjonuje kuchnia, gdzie 
fabrykują się zakąski. Maga-
zyn tego wszystkiego mie-
ści się na organistówce. W 
nowy rok wszystko gotowe, 
trochę kłopotu z księdzem 
Dziedzicem. Dr Kulpa pra-
gnie, by był również obecny, 
aby poznał prawdziwą pra-
cę orkiestry z bliższa i prze-
konał się jak fałszywe są 
uprzedzenia, które podsu-
wają mu wrogowie zespołu. 
Po trzykrotnym chodzeniu z 
zaprosinami przez Kapelmi-
strza i Macha, zdecydował 
się przyjść. Po nieszporach 
opłatek się zaczyna. Pro-
szeni przybyli wszyscy, sala 
kółka rolniczego tak się wy-
pełniła, że zespół z instru-
mentami ulokował się na 
schodach prowadzących na 
strych. Zaczęło się. Orkie-
stra wita wszystkich muzy-

ką, potem dr Kulpa przema-
wia pięknie i wzniośle o pra-
cy orkiestry, po nim i Dzie-
dzic życząc Szczęść Boże w 
pracy, następuje łamanie się 
opłatkiem. Płyną od wszyst-
kich życzenia pomyślnej dla 
orkiestry pracy, chwila rado-
sna i podniosła. Na dalszy 
program składa się muzy-
ka, śpiewy dziewcząt chóro-
wych. Kolędy wspólnie śpie-
wane, a w międzyczasie 
trwa gościna. Gdy ma się  
ku końcowi dr Kulpa nawią-
zując do potrzeb zespołu, 
ogłasza wolne datki na kup-
no basu dla „naszej orkie-
stry”, jak się do zebranych 
wyraża, każdy też z naszych 
gości ofiaruje co może. Po 
obliczeniu datki te wynio-
sły ponad 200 złotych. Tak 
też opłatek ten poza zacie-
śnieniem więzów przyjaźni i 
współżycia z zespołem, dał 
na czysto parędziesiąt zło-
tych. Od tej pory przyczyniło 
się też zespołowi członków 
współpracujących, najbar-
dziej zaprzyjaźnił się kierow-
nik szkoły w Grodzisku Mie-
ście Kluz Tomasz, obiecu-
jąc pomoc przy urządzaniu 
przedstawień. Udziela się 
już w przygotowaniu sztu-
ki „Gwiazda Syberii”, na któ-
rej odegranie zezwala szkol-
na sala. Na ogłoszenia o da-
waniu przez orkiestrę przed-
stawienia, sala szkolna wy-
pełniła się po brzegi, ale i 
aktorzy nasi spisali się tęgo, 
mimo trudnych ról, niejedne-
go z gości akcja sztuki roz-
czuliła do łez. Nabrawszy 
ochoty nasi amatorzy planu-
ją już teraz wesołą komedię 
„Podejrzana osoba”, by jak 
najprędzej zdobyć dochodu, 
by jak najprędzej dojść do 
kupna basu. 
Nie tylko jednak w jednym 
kierunku praca postępu-
je, ale wszystkie dziedzi-
ny idą naprzód, razem z te-
atrem i innymi działami cią-
gnie muzyka. Niespodzie-
wany wypadek nauczył ze-
spół, że trzeba ćwiczyć 
utwory na wszystkie okolicz-

ności. Zmarł oddany ludo-
wi, a także i orkiestrze pro-
boszcz Świerczyński. Trze-
ba mu oddać ostatnią przy-
sługę, zagrać na pogrze-
bie. Szczęście, że są mar-
sze pogrzebowe, ale niewy-
ćwiczone i niezupełnie roz-
pisane. Teraz nagle trzeba 
coś robić, całą noc prawie 
nad uzupełnieniem głosów 
pracuje Mach i Kapelmistrz, 
a na drugi wieczór pocą się 
wszyscy nad ich wyćwicze-
niem, aż do pomyślnego re-
zultatu. I nie na próżno, bo 
nie tylko w postoju, ale i w 
marszu wypadły dobrze i od 
tego czasu weszły też w pro-
gram ćwiczeń. Według pla-
nu na karnawał przygotowu-
je się przedstawienie. Z tym 
trudno obecnie nie jest. Kie-
rownik klucz do sali udziela. 
Aktorzy są wyśmienici, sce-
na buduje się z katedr na-
uczycielskich, ułożywszy je 
na szkolnych ławkach. Kuli-
sy i karty na prowizoryczne z 
prześcieradeł i kocy, i tak ca-
łość wypada zawsze dobrze. 
W niedzielę zapustną roz-
wesela Grodziszczan nasz 
zespół komedią „Podejrza-
na osoba”. Po niej nadcho-
dzi okres postu, znowu dwo-
jakie próby muzyki i sztuki 
pt. „Lustracja pana Wójta”, 
marsze i pieśni na tradycję 
wielkanocną, a i sztukę na 
po świętach. Po odpowied-
nim opracowaniu i przygoto-
waniu, tak pierwsze jak i dru-
gie wypada pomyślnie. 
Niedługo po wielkanocy, że-
gna zespół wyjeżdżając do 
Kanady dobry już klarneci-
sta siostrzeniec założycie-
la Kulpy- Majkut Władysław, 
zostawiając na pamiątkę ze-
społowi własny klarnet, na 
który zaraz znalazł się ama-
tor Czerwonka Franciszek z 
Grodziska Dolnego. Jak do-
tychczas tak i w tym roku z 
kolei przypada obchód trze-
ciego maja, a w nim czynny 
udział orkiestry, z tą różni-
cą, że obecnie cała uroczy-
stość kończy się na pocho-
dzie pod „Dąbek”. Chcąc jak 

najprędzej zebrać potrzebną 
sumę na bas, planuje zespół 
dalsze imprezy dochodowe 
na czas wakacji, odegranie 
jeszcze przedstawienia i ze 
dwa chociaż festyny lub ja-
kie zabawy. Do przedstawie-
nia wybrano sztukę pt. „Sza-
tan”. Pracuje nad nią nasz 
Szklanny i kierownik Kluz, 
a w przeddzień jej oddania 
cały zespół po nauce dzie-
ci przygotowuje salę, scenę 
i dekoracje. Dekoracja, choć 
też prowizoryczna, ale natu-
ralna dziś np. potrzebne w 
wolnej okolicy drzewa, jeden 
więc z siekierką na dęba. 
Opadają sążniste gałęzie, a 
reszta osadza je na scenie 
i już drzewa rosną na inne 
dekoracje. Kierownik Kluz 
rekwiruje żonie wszystek 
sprzęt w swym mieszkaniu, 
począwszy od stołu skoń-
czywszy na łóżku, z które-
go nawet poduszki służą na 
podrabianie brzucha, czy 
garbu aktorom. I tak wspól-
nymi siłami zawsze do cze-
goś się dochodzi. Do wspól-
nej też pracy z zespołem 
przystępuje dalej prof. Leja, 
obecny na ten czas niedłu-
go po odegraniu sztuki sam 
kieruje urządzeniem festynu 
na cel zespołu organizując 
do pomocy młodzież kształ-
cącą się. Będzie teraz moż-
na pomyśleć o basie o któ-
rym Kulpa powiadamia, że 
w Krakowie można nabyć za 
680 zł. Po zliczeniu dorobku 
roku bieżącego okazuje się, 
że brak jeszcze na jego kup-
no 200 zł, gdzie by się udać 
by choć na krótki czas wy-
pożyczyć potrzebną sumę. 
Towarzystwo Domu Ludo-
wego nie ma takiego fundu-
szu. Może by tak do Kierow-
nika Dziedzica, on już teraz 
w dobrej komitywie z zespo-
łem. Trzeba szczęścia spró-
bować i poszczęściło się. 
Zabiera Kapelmistrz gotów-
kę i jedzie do Krakowa do Dr 
Kulpy, który przyjmuje go jak 
rodzonego brata.

ciąg dalszy nastąpi
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W 2015 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, jako agen-
cja płatnicza, realizować 
będzie zreformowany sys-
tem wsparcia bezpośred-
niego. Co do zasady, do-
tychczasowa współpraca 
rolnika z ARiMR nie ule-
gnie zmianie. 

Rolnicy, którzy w 2014 roku 
ubiegali się o wsparcie bez-
pośrednie, na początku 
2015 r., tak jak dotychczas, 
otrzymają od ARiMR wstęp-
nie wypełnione wnioski wraz 
z materiałem graficznym. W 
zależności od powierzch-
ni posiadanego gospodar-
stwa wniosek ten może za-
wierać nowe elementy tj. do-
datkowe załączniki. Tak jak 
w latach ubiegłych, wnio-
sek będzie również dostęp-
ny w BP ARiMR w Leżajsku 
oraz na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl. Wraz 
z wnioskiem, rolnik otrzyma 
instrukcję wypełniania sper-
sonalizowanego wniosku o 
przyznanie płatności i ma-
teriału graficznego na rok 
2015. Podobnie do obec-
nego trybu współpracy, rol-
nik ubiegający się o przy-
znanie płatności do gruntów 
rolnych będzie zobowiąza-
ny do złożenia wypełnione-
go i podpisanego czytelnie 
z imienia i nazwiska wnio-
sku  we właściwym biurze 
powiatowym ARiMR. Rolnik, 
który nie składał wniosku o 
przyznanie płatności w 2014 
r., będzie mógł pobrać czy-
sty formularz oraz niezbęd-
ne załączniki graficzne w 
Biurze Powiatowym. Korzy-
stając z platformy aplikacyj-
nej e-Wniosek, rolnik będzie 
mógł również złożyć wnio-
sek bezpośrednio przez In-
ternet. Podstawowe terminy 
obsługi wniosków nie ulegną 
zmianie, w bieżącym roku 
rolnik będzie zobowiązany 

do złożenia wniosku w okre-
sie od dnia 16 marca do dnia 
15 maja. Wnioski mogą być 
składane jeszcze do dnia 9 
czerwca 2015 r., jednak li-
cząc od dnia 18 maja b.r. 
stosowane będzie zmniej-
szenie płatności w wysoko-
ści 1% za dzień opóźnienia. 
Dotychczas obowiązujące 
terminy realizacji płatności 
również nie ulegną zmianie.
Najistotniejsze zmiany      
w systemie płatności bez-
pośrednich od 2015 r. do-
tyczą: 
• rodzajów płatności (sche-
matów), o które rolnik bę-
dzie mógł się ubiegać,
• wymogów, których speł-
nienie w gospodarstwie rol-
nym będzie warunkowa-
ło przyznanie rolnikowi po-
szczególnych płatności.

W ramach wniosku składa-
nego w 2015 roku będzie 
można ubiegać się o przy-
znanie:
• Jednolitej płatności ob-
szarowej (JPO) - projekto-
wana stawka 107 euro/ha,
• Płatność z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska (tzw. 
płatności za zazielenie-
nie) – projektowana stawka 
71,8 euro/ha,
• Płatności dla młodych rol-
ników - projektowana staw-
ka 59,8 euro/ha,
• Płatności dodatkowej (re-
dystrybucyjnej) - projekto-
wana stawka 40,4 euro/ha,
• Płatności związanej z pro-
dukcją, jak np. płatność do 
bydła i krów z projektowa-
ną stawką ok. 69 euro/szt, 
płatność do powierzchni 
buraków cukrowych (400 
euro/ha), płatność do ro-
ślin wysokobiałkowych 
(239,6 euro /ha), płatność 
do owoców miękkich tj. tru-
skawek i malin (250 euro/
ha) czy płatności do owiec 
(25 euro/szt) i kóz (15 euro/
szt.),

• Płatności w ramach przej-
ściowego wsparcia krajo-
wego (płatność historyczna 
do tytoniu),
• Płatności ONW,
• Płatności rolnośrodowi-
skowej w ramach PROW 
2007_2013 – tylko wnioski 
kontynuacyjne,
• Płatności zalesieniowej w 
ramach PROW 2007_2013 
– tylko wnioski kontynu-
acyjne,
• Płatności rolno środowi-
skowo-klimatycznej i eko-
logicznej w ramach PROW 
2014_2020.

Ponadto, rolnik będzie miał 
możliwość przystąpienia do 
systemu dla małych gospo-
darstw.

Płatność za zazielenienie 
w roku 2015 - podstawowe 
informacje
Co do zasady, wszyscy rol-
nicy ubiegający się o jed-
nolitą płatność obszaro-
wą otrzymają płatność z ty-
tułu realizacji praktyk rolni-
czych korzystnych dla kli-
matu i środowiska, czyli tzw. 
płatność za zazielenienie.  
Praktyki te nie są jednakże 
bezwzględnie obowiązkowe 
dla wszystkich rolników, po-
nieważ obowiązek ich sto-
sowania oraz szczegółowy 
zakres ich realizacji zależeć 
będzie od kilku podstawo-
wych czynników, tj.:
• od powierzchni gruntów 
ornych w gospodarstwie, 
• od tego, czy rolnik posia-
da trwałe użytki zielone, 
• od tego, czy rolnik przy-
stąpi do systemu dla ma-
łych gospodarstw, 
• od tego, czy rolnik prowa-
dzi gospodarstwo ekolo-
giczne.

Można generalnie przyjąć, 
że w przypadku rolników, 
którzy:
• prowadzą działalność rol-
niczą na powierzchni grun-
tów ornych mniejszej niż 

10 ha i nie posiadają trwa-
łych użytków zielonych, lub 
• planują przystąpić w 
2015r. do systemu dla ma-
łych gospodarstw, lub 
• prowadzą gospodarstwo 
ekologiczne, otrzymanie 
płatności na zazielenienie 
nie będzie wiązało się z ko-
niecznością dokonania ja-
kichkolwiek zmian w spo-
sobie gospodarowania.

Natomiast pozostali rolni-
cy – w szczególności gospo-
darujący na powierzchni po-
nad 10 ha gruntów rolnych - 
będą co do zasady zobowią-
zani do przestrzegania, na 
wszystkich hektarach kwa-
lifikujących się do jednolitej 
płatności obszarowej, prak-
tyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska lub 
tzw. praktyk równoważnych. 
Wspomniane praktyki obo-
wiązkowe obejmują:
• dywersyfikację upraw 
• utrzymanie trwałych użyt-
ków zielonych (TUZ) 
• utrzymanie obszarów pro-
ekologicznych (EFA).

Bliższe informacje w Biurze 
Powiatowym ARIMR w Le-
żajsku przy ul. Mickiewicza 
20, tel. 17 240 67 00 oraz na 
stronie internetowej www.
arimr .gov.pl
Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie infor-
macyjno-szkoleniowe do-
tyczące wypełniania wnio-
sku o przyznanie płatności 
na 2015 rok, które odbę-
dzie się 3 marca 2015 roku 
o godz. 10.00 w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym.

Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR 

w Leżajsku

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 
W 2015 ROKU
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Ktoś z Twoich bliskich ob-
chodzi jubileusz 50-le-
cia związku małżeńskie-
go? Nie czekaj i zgłoś to 
do miejscowego USC. 
Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne przypomina, iż ist-
nieje możliwość składa-
nia wniosków o odznacze-
nia za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Odznaczenia 
te nadawane są przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie stanowi na-
grodę dla osób, które prze-
żyły w jednym związku mał-
żeńskim 50 lat i dłużej. Jest 
on wyrazem uznania za wy-
trwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali 
sobie przed laty.
O nadanie odznaczenia wy-
stępuje kierownik urzędu 
stanu cywilnego na prośbę 
jubilatów lub ich bliskich. W 
związku z powyższym Urząd 
Stanu Cywilnego w Grodzi-

sku Dolnym zaprasza do 
składania wniosków o nada-
nie odznaczenia dla par 
małżeńskich z terenu naszej 
gminy, które przeżyły wspól-
nie 50 lat i dłużej.
Zgłoszenia należy dokony-
wać w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Grodzisku Dol-
nym, pokój nr 4, od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach pracy urzędu, tj. 7.30-
15.30.
Dodatkowych informacji w 
sprawie przyznawania od-
znaczeń udziela kierownik 
USC, pod numerem 17 242 
82 65, wew. 141.

MH

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 
POŻYCIA

Powiatowa Rada Podkar-
packiej Izby Rolniczej w 
Leżajsku przy współpracy 
z Gminą Grodzisko Dolne, 
w dniu 28-03-2015r. orga-
nizuje wyjazd autokarowy 
na „AGROTECH XXI Mię-
dzynarodowe Targi Tech-
niki Rolniczej oraz LA-
S-EXPO XV Targi Przemy-
słu Drzewnego i Gospo-
darki Zasobami Leśnymi” 
do Kielc.

Wyjazd ten jest organizo-
wany dla rolników posiada-

jących gospodarstwa rolne 
na terenie Gminy Grodzi-
sko Dolne. Gmina pokrywa 
koszty przejazdu, w związ-
ku z tym wyjazd jest bezpłat-
ny. Powiatowa Rada Pod-
karpackiej Izby Rolniczej w 
Leżajsku zajmie się organi-
zacją wyjazdu oraz zamówi 
bilety wstępu.
Zapisów można dokonywać 
bezpośrednio u Przewod-
niczącego Rady Powiato-
wej PIR Kazimierza Matusz-
ka - tel. 698 547 125, oraz 
w Urzędzie Gminy u Pana 

Kazimierza Stopyry - tel. 17 
242 82 65.
Udział rolników w targach z 
pewnością przyczyni się do 
rozwoju gospodarstw rol-
nych położonych na terenie 

gminy. Zapisy będą przyj-
mowane według kolejności 
zgłoszeń do zapełnienia listy 
wolnych miejsc.

KM

TRWAJĄ ZAPISY NA 
TARGI ROLNICZE

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Leżajsku zaprasza 
na „Dzień otwarty” w sobo-
tę 7 marca 2015r. w godz. 
900- 1300. 
Pracownicy urzędu w tym 
dniu udzielać będą porad i 
wyjaśnień w indywidualnych 
sprawach podatkowych.
Zeznania podatkowe za 
2014 rok w dniach 29-30 
kwietnia 2015r. będą przyj-
mowane w godz. 715-1800. 

„DZIEŃ 
OTWARTY” 
W URZĘDZIE 
SKARBOWYM

SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 
ROLNĄ 

działka o pow. 
55a położona 

w miejscowośi 
Laszczyny

zalesiona 
samosiejką

Tel. 787 832 093

CENA 9500 zł

Odeszła zbyt szybko

wyrazy najgłębszego 
i szczerego współczucia 

Rodzinie 
i Najbliższym

ŚP.

anny cisek
dwukrotnej radnej 

Rady Gminy Grodzisko Dolne. 
W kadencji 1998-2002 
pełniła funkcję radnej 

do sierpnia 2001r. ,
kiedy to została powołana 
na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Wólce 
Grodziskiej i w związku z tym, 
złożyła rezygnację z mandatu.
Po raz drugi została wybrana 

w kadencji 2010-2014. 
Ten mandat wypełniła do końca, 

pomimo zmagania się                  
z ciężką chorobą.

Spoczywaj w pokoju

Wójt Gminy i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne
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ZOSTAW 1% W GMINIE
Szanowni Państwo 

Bardzo prosimy o pomoc 
naszemu synowi, poprzez 
przekazanie 1% swojego 
podatku za 2014 rok.  
 
Paweł urodził się w 7 miesiącu ciąży. Przebył 
wiele chorób wiążących się z wcześniactwem 
min. wylew krwi do mózgu, wielokrotnie 
powtarzające się zaburzenia oddychania. 
Niestety, skutkiem tych chorób jest mózgowe 
porażenie dziecięce. 
W imieniu własnym oraz naszego 8-letniego 
syna Pawła bardzo prosimy o okazanie 
zrozumienia i wsparcia. Dzięki Państwa 
pomocy Paweł będzie mógł uczestniczyć w 
turnusach rehabilitacyjnych, po których 
zawsze wraca z nowymi umiejętnościami. 
Zmniejszenie rehabilitacji powoduje, że to, 
czego się nauczył zanika. Paweł, mimo swojej 
choroby jest bardzo ciekawy świata, chętnie 
się uczy i ćwiczy. Dzięki rehabilitacji na 
szczęście nie ma trwałych przykurczów mięśni, 
ale nie potrafi samodzielnie siedzieć i chodzić, 
bo nadal ma problemy z utrzymaniem 
równowagi. W kierunku utrzymania 
równowagi, rozwoju mowy i ogólnego rozwoju 
psychoruchowego wymaga systematycznej 
rehabilitacji ze specjalistami. 
Jesteśmy onieśmieleni, aby prosić Państwa o 
pomoc, ale rzeczywiście taka pomoc jest 
potrzebna. Jako rodzice chcemy dać naszemu 
dziecku szansę na lepsze życie, jednak sami 
nie jesteśmy w stanie sprostać kosztom 
wszystkich potrzeb związanych z leczeniem i 
rehabilitacją.  
 

 

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy                                 
w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O 
PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
(OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu 
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, Cel 
szczegółowy 1% (6109, Burda Paweł) 
Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w 
leczeniu i rehabilitacji Pawła, poprzez 
przekazanie 1% swojego podatku z góry 
dziękujemy. 
 
Agnieszka i Andrzej Burda, Podlesie 
andrzejburda@o2.pl 

Karolinka mimo swojej choroby jest mądrym i pogodnym dzieckiem. Urodzi-
ła się z rozszczepem kręgosłupa, a to spowodowało niedowład kończyn dol-
nych i zaburzenia czucia miednicy. Narażona jest na liczne infekcje pęche-
rza moczowego. Gdyby zechcieli Państwo pomóc Karolince prosimy o prze-
kazanie 1% podatku.

Aby tego dokonać należy w swym zeznaniu rocznym PIT w części            
”WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
OPP”, Wpisać; FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, UL. ŁO-
MIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA, KRS: 0000037904, Cel szczegółowy 
1% KAROLINA  MOSKAL 9622. 

ODDAJ SWÓJ 1% PODATKU NA KAROLINKĘ
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