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Początkiem każdego 
roku, w karnawale, miesz-
kańcy sołectwa Choda-
czów świętują na dorocz-
nym spotkaniu z okazji 
Dnia Seniora. Przy smacz-
nie zastawionych stołach                 
seniorzy spotkali się w 
popołudniową sobotę 23 
stycznia.

Już po raz siódmy strażac-
ka remiza w Chodaczowie 
gościła seniorów i senior-
ki z sołectwa. Na zaprosze-
nie sołtysa i Koła Gospo-
dyń Wiejskich, którzy podję-
li się po raz kolejny organi-
zacji spotkania, przybyło ok. 
70 wystrojonych i uśmiech-
niętych seniorek i seniorów.
Wszystkich zebranych ser-
decznie powitali sołtys Sta-
nisław Wojtyna wraz z pro-
wadzącą uroczystość Marią 
Krzeszowską. Wśród zapro-
szonych gości, którzy przy-
byli z życzeniami do senio-
rów obecni byli m.in.: ksiądz 
proboszcz – Stanisław Ar-
gasiński, wójt gminy - Jacek 
Chmura, Przewodniczący 
Rady Gminy - Jerzy Gdań-
ski, radna sołectwa Choda-
czów – Halina Majkut, se-
kretarz gminy - Grzegorz 
Potaczała, dyrektor Ośrod-
ka Kultury - Katarzyna Ma-
ch-Wawrzaszek, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej - Krystyna Zagrodzka, in-
struktorka prowadząca klu-
by seniora w gminie - Doro-
ta Król.
Sobotnie popołudnie rozpo-
częto od życzeń i odśpiewa-
nia wspólnego „Sto lat”. W 
okolicznościowym spotkaniu 
seniorom ze sceny przygry-
wały zespoły. Koncertowo 
zaprezentowały się „Piga-
neczki” z Pigan, które śpie-
wem i kabaretowymi scen-
kami ubawiły zebranych do 
łez. Doświadczone senior-
ki z zespołu w humorystycz-

ny sposób opisywały ota-
czającą nas rzeczywistość 
oraz udzielały życiowych po-
rad. Swoje „5 minut” na sce-
nie miała także „Wiola”, któ-
ra żywiołowo zaprezentowa-
ła swój repertuar muzyczny. 
Okolicznościowymi wiersza-
mi swojego autorstwa z ze-
branymi podzielił się miej-
scowy poeta Henryk Joniec.
Było to bardzo miłe i rado-
sne spotkanie, które trwało 
do późnego wieczora. 
Seniorzy dobrze się bawili 
rozmawiając i śpiewając bie-
siadne piosenki. O występy 
na parkiecie pokusili się ci, 
którym nogi same rwały się 

do tańca.
Dzień Seniora to szczegól-
ne święto - święto osób star-
szych, którym składamy 

najserdeczniejsze życze-
nia zdrowia, pogody ducha i 
wielu lat życia w gronie naj-
bliższych. Ważne byśmy o 
nich pamiętali każdego dnia, 
nie tylko od święta. 

MH

DZIEŃ SENIORA OKAZJĄ DO 
SPOTKANIA I ZABAWY 

Życzeniami i śpiewem sobotnie popołudnie seniorom uatrakcyjniała „Wiola”

Swoją poezją z obecnymi podzielił 
się pan Henryk Joniec

Niestrudzenie od kilku już lat w prowadzeniu Dnia Seniora sołtysowi 
pomaga pani Maria Krzeszowska 

Dowcipy i żarty serwowały panie z zespołu „Piganeczki”
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Ewa Podsiadły-Natorska 
,,Błękitne dziewczyny”, 
Akurat 2015.

„Kobiety są niesamowite. 
Niech skonam, jeśli to nie-
prawda” – przekonuje Kaja 
Redo. Życie 29-letniej rado-
mianki staje na głowie. Od-
wołuje ślub, wprowadza się 
do rodziców, a na dokładkę 
musi zmagać się z okropną 
szefową w redakcji lokalnej 
gazety, gdzie zarabia gro-
sze.
Wiele osób już dawno wpa-
dłoby w depresję, ale użala-
nie się nad sobą nie leży w 
naturze Kai. Bohaterka two-
rzy internetowy projekt, któ-

ry w krótkim czasie zmie-
nia życie jej oraz tysięcy ko-
biet z całej Polski. Wiele z 
nich to Błękitne Dziewczy-
ny – szczęśliwe i akceptu-
jące siebie. Spełnione ko-
biety, które odnalazły swo-
je miejsce na świecie. Swo-
im uporem, wytrwałością 
i otwartym umysłem osią-
gnęły sukces mierzony wła-
sną miarą. Kaja też czu-
je się Błękitną Dziewczyną, 
ale przeżywa miłosne roz-
terki, wikła się w krótki ro-
mans z żonatym mężczy-
zną i skomplikowaną relację 
z dawnym szkolnym kolegą. 
W jej życiu ważną rolę od-
grywają przyjaciółki: Mini – 
miłośniczka ubrań z „drugiej 
ręki”, która mawia: „Daj mi 
dwadzieścia złotych, a tak 
cię ubiorę w lumpeksie, że 
koleżanki zzielenieją z za-
zdrości”, oraz Madzia, nie-
ustannie walcząca z nad-
miarem kilogramów. Kaja 
dzielnie walczy z przeciw-
nościami losu i przekonuje 
wszystkich, że można być 
szczęśliwą wszędzie, nawet 
w mieście, z którego śmieje 
się cała Polska.

Annie Kagan ,,Życie po 
życiu Billy’ego Fingersa-
”,Foksal 2015.

Annie Kagan nie jest me-
dium, jest zupełnie zwykłą 
osobą. Pomimo tego przy-
darzyło jej się coś, co z pew-
nością nie staje się udziałem 
każdego. Pewnego dnia, kil-
ka tygodni po swojej tragicz-

nej śmierci, przemówił do 
niej jej brat – tytułowy Billy 
Fingers.
Czy zastanawiałeś się, co 
cię czeka, gdy twoje ziem-
skie życie dobiegnie końca? 
Czy myślisz czasem, dokąd 
odeszli twoi bliscy? Gdybyś 
mógł z nimi porozmawiać, o 
co chciałbyś zapytać? Nie-
spodziewana śmierć młod-
szego brata była dla Ann Ka-
gan szokiem. Jeszcze więk-
szym okazało się to, że kil-
ka tygodni po swojej śmierci 
Billy nawiązał kontakt z sio-
strą. Kagan dzieli się z czy-
telnikami swoim niezwykłym 
doświadczeniem. Barwna, 
pełna szczegółów opowieść 
Billy’ego o tym, co się dzieje 
z człowiekiem po śmierci, na 
zawsze odmieni twój sposób 
myślenia o życiu.

Les Carter, Minirth Frank  
,,Gniew. Jak nad nim zapa-
nować?”, Koinonia 2015.

Nie pozwól, aby gniew przejął 
nad tobą kontrolę! Większość 
ludzi, myśląc o gniewie, wy-
obraża sobie kogoś wpada-
jącego we wściekłość. Ma wi-
zję trzaskających drzwi, wrza-
sków i ostrej wymiany zdań. 
Jednak gniew nie jest uczu-
ciem jednowymiarowym – ma 
wiele różnych aspektów. Każ-
dy z nas w swoim życiu do-
świadcza gniewu - w gwał-

townej lub bardziej subtelnej 
formie. Gniewanie się może 
być wyrażane między innymi 
poprzez frustrację, rozdraż-
nienie, irytację, zdenerwowa-
nie, wyładowywanie się na 
kimś. Jest jednak dobra wia-
domość - możesz zapanować 
nad swoim gniewem.
W książce „Gniew. Jak nad 
nim zapanować?” dr Les Car-
ter i dr Frank Minirth przedsta-
wiają program trzynastu kro-
ków, który pomoże ci:
• rozpoznać własny gniew i 
sposób wyrażania go
• zrozumieć, w jaki sposób 
duma, strach, poczucie osa-
motnienia i niższości są po-
żywką dla twojego gniewu
• obnażyć i wyeliminować 
mity, które utrwalają postawę 
gniewu
• zidentyfikować wyuczo-
ne wzorce relacji, zachowań 
i myślenia, które mają wpływ 
na twój gniew - określić naj-
lepsze metody radzenia so-
bie z gniewem.

Ewa Kędzior ,,Akademia po-
mysłów. Zrób to sam”, Mar-
tel [2014].

Każde dziecko jest szczęśli-
we, kiedy widzi, że prezent 
które wykonało samodziel-
nie wzbudza zachwyt oso-
by obdarowanej. Nasza ksią-

żeczka pokazuje, że wca-
le nie trzeba do tego specjal-
nych umiejętności! Akade-
mia Pomysłów Zrób to sam to 
wspaniała książka, dzięki któ-
rej dzieci będą mogły przygo-
tować piękne prezenty dla naj-
bliższych i oryginalne ozdo-
by świąteczne. Wszystkie za-
warte w Akademii propozycje 
są łatwe do wykonania, a każ-
dy opis opatrzony jest barwny-
mi fotografiami, na których po-
kazano, krok po kroku, jak zro-
bić ozdobę. Książka ta nie tyl-
ko zapewni dziecku twórcze 
spędzenie czasu, ale także da 
poczucie satysfakcji z własno-
ręcznie wykonanej pracy. Aka-
demia pomysłów to wspaniały 
prezent dla każdego dziecka.
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Wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

Halinie gdańskiej
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Grodzisku Dolnym  

z powodu śmierci MAMY  

składają

Wójt i Rada Gminy
w Grodzisku Dolnym

WIOSENNA 
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że        
w dniu 2 marca 2016r. (środa) zostanie przeprowa-
dzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która 
obejmować będzie:
• zużyte opony
• akumulatory 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym                                                                                                                                              
    świetlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki,                                                                                                                                              
    pralki itp.)
• odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafy, łóżka,                                                                                                                                              
   fotele, dywany, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych                                                                                                                                             
    rozmiarów, itp.)

W/w odpady należy złożyć do godz. 10:00 w wymie-
nionych niżej miejscach:

SOŁECTWO MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Grodzisko Górne obok budynku OSP

Grodzisko Dolne na placu przy wiacie Hortino obok 
oczyszczalni

Grodzisko Dolne 
- Miasto

przy Palcu Targowym

Grodzisko Nowe obok Budynku 
Wiejskiego

Laszczyny obok budynku ŚDS i OSP

Chodaczów obok budynku OSP

Podlesie obok budynku ŚDS i OSP

Wólka Grodziska obok mostu koło boiska 
sportowego

Opaleniska 
i Zmysłówka

obok Szkoły Podstawowej 
w Opaleniskach

 
Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

NADZWYCZAJE WSPARCIE 
W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie informu-
je, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 
3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realiza-
cji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowie-
niem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach                                                                                                                                 
hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym 
Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję 
Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporzą-
dzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016r. do dnia 18 marca 2016r.

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie wkrótce dostępny na stronie in-
ternetowej Agencji www.arr.gov.pl

Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub produ-
centa świń, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddzia-
łu terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę producenta w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym 
upływa termin      składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, tj. 
do dnia 18 czerwca 2016 r.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 
30.06.2016r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 
15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia ARR będzie weryfikowała 
informacje zawarte we wnioskach oraz ustalała pozostałe dane nie-
zbędne do określenia wsparcia w ramach przedmiotowego mecha-
nizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i 
siedzib stad tych zwierząt (IRZ), administrowanym przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się 
z danymi zawartymi w ww. rejestrze w powiatowych biurach Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie interne-
towej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl lub w Oddziale                                                                                                                                   
Terenowym ARR w Rzeszowie, Al.J.Piłsudskiego 32, tel.17 
864 20 27 wew.16,17 lub 27.

SOŁTYS PRZYNIESIE DECYZJĘ
Około 5 tysięcy decyzji określających wysokość podat-
ków na 2016 rok trafi w najbliższych dniach do grodzi-
skich podatników. Decyzje o wymiarze podatku przy-
niosą mieszkańcom gminy sołtysi. Dobra wiadomość 
jest taka, że w tym roku stawki podatku od nieruchomo-
ści nie zmieniły się.
Jeśli kwota podatku nie przekracza 6,10 zł to decyzja 
nie jest wydawana. W przypadku, gdy kwota rocznego 
podatku nie przekracza 100 złotych, podatek jest płat-
ny jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty –    
czyli do dnia 15 marca 2016r.
Decyzje można również odebrać osobiście, przy okazji 
składania wniosków paliwowych, czy załatwiana spraw 
urzędowych (pokój nr 2).
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WNIOSKI STYPENDIALNE 
DO LUTEGO

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

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

Informujemy, że w Urzędzie Gminy 
Grodzisko Dolne (pokój nr 7) 

można skorzystać z porad specjalistów

instruktora profilaktyki uzależnień
 i przemocy w rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

specjalisty terapii uzależnień 
i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca 
w godz. 16 – 18

DOPŁATY DO 
PALIWA

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

Dokumenty wymagane 
do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego

STREFA SENIORA 
GRODZISKIE KLUBY SENIORA ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA:

• Chodaczów, Laszczyny, Grodzisko Nowe: Sala OSP Chodaczów - poniedziałek 
godz.16ºº

• Opaleniska, Zmysłówka: Szkoła Podstawowa - środa godz.15ºº
• Wólka Grodziska: Szkoła Podstawowa - środa godz.17ºº
• Grodzisko Dolne i Górne: Ośrodek Kultury - czwartek godz.15 ºº

Na spotkaniach zapewniamy mile i ciekawie spędzony czas.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony

W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobi-
stymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, informuje się, że 
dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze 
Dowodów Osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest nie-
zwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unie-
ważnionych dowodów osobistych. 
Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powo-
dować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic 
lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobi-
sty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion 
unieważnienia (odcięcie rogu) 
przez co sprawiać może wra-
żenie dokumentu ważnego, 
niemniej dokument ten nie słu-
ży już do potwierdzania tożsa-
mości i przekraczania granic 
państw.
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REKLAMA PŁATNA
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REKLAMA PŁATNA


