
GAZETA

3/(151)

2014

Scalać, 
czy nie scalać...?



Numer zamknięto: marzec 2014r.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

Tak świętowano w Grodzisku Dzień Kobiet
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Fatalnie prowadzą auta, 
nie przestają gadać, są 
wiecznie niezadowolone, 
najczęściej siedzą w domu 
i wychowują dzieci, a pod 
pantoflem trzymają zapra-
cowanego męża – takie 
mity o płci pięknej towa-
rzyszą kobietom od daw-
na. A jaka jest Grodziska 
kobieta? Odpowiedzi na 
to pytanie szukały uczest-
niczki sobotniego spotka-
nia zorganizowanego z 
okazji Dnia Kobiet.

8 marca do remizy OSP w 
Grodzisku Dolnym zjechały 
gminne działaczki i przedsta-
wicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich, by uroczyście uczcić 
swoje święto. Inicjatorem 
uroczystości było Stowarzy-
szenie Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne. W spotkaniu 
uczestniczyło ok. 100 przed-

stawicielek płci pięknej, a w 
śród nich same ważne per-
sony: dyrektorki, kierownicz-
ki, prezeski, nauczycielki, 
przedstawicielki ODR, matki, 
żony i babcie. Gościem spe-
cjalnym Pań była Posłanka 
do Parlamentu Europejskie-
go – Elżbieta Łukacijewska.
Zaproszenie do udziału w 
spotkaniu przyjęli także pa-
nowie. Z życzeniami, kwia-
tami i słodyczami przyby-
li: Poseł na Sejm RP – Zbi-

gniew Rynasiewicz, Dyrek-
tor Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnic-
twa – Marek Ordyczyński, 
Wójt Gminy - Jacek Chmura 
i Przewodniczący Rady Gmi-
ny – Jerzy Gdański.
Sobotnie popołudnie upłynę-
ło pod znakiem żartów i do-
brej zabawy. Zebranych go-
ści powitały dyrektor Ośrod-
ka Kultury - Katarzyna Ma-
ch-Wawrzaszek i prezes Sto-
warzyszenia Kobiety Gminy 

Grodzisko Dolne - pani Tere-
sa Gałusza. Prowadzeniem 
dalszej części uroczystości 
zajęła się młodzież.
Zgromadzeni na sali wysłu-
chali humorystycznego blo-
ku artystycznego dedykowa-
nego Paniom, a przygotowa-
nego przez niezwykle pomy-
słową młodzież i grono peda-
gogiczne z Zespołu Szkół w 
Grodzisku Dolnym. Przeza-
bawne komentarze, skecze 
i wstawki, tematem których 
były trudy kobiecego żywota 
oraz stereotypy związane z 
kobietami, wywołały wiele ra-
dości i uśmiechu. Największe 
brawa zebrała piosenka „Być 
kobietą”, w jakże niezwykłym 
wykonaniu naszych „koleża-
nek” – przebranych w dam-
skie stroje młodych chłop-
ców, którzy z wielkim uro-
kiem „dygali” na scenie. Nie 
zabrakło też tańców i wokali 
w duetach. W doborowym to-
warzystwie, przy smakowicie 
zastawionych stołach czas 
mijał bardzo szybko.
Po części rozrywkowej przy-
szedł czas na chwile powa-
gi. Kobietom w dniu ich świę-
ta zorganizowano wykład po-
święcony profilaktyce zdro-
wia. O tym jak dbać o siebie 
opowiadały Panie z Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordy-
nującego Popularyzację Pro-
gramu wczesnego wykrywa-
nia raka piersi i szyjki macicy 
oraz związanej z tym profilak-
tyki – dr Karolina Syrek – Ka-
plita oraz kierownik Ośrod-
ka, Anna Świeca. Wszystkie 
uczestniczki prelekcji otrzy-
mały zestawy promujące ba-
dania profilaktyczne.
Przy okazji tego święta zor-
ganizowany został pokaz ży-
wieniowy, który przeprowa-
dziły Panie z Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Przy-
gotowanych specjałów mogli 
zakosztować wszyscy zgro-
madzeni na sali. Dodatko-
wo uczestniczki spotkania 
od Pań z ODR otrzymały kil-
ka sprawdzonych przepisów 
na ciasta i sałatki.

MH

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ...
- AKTUALNOŚCI - 
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Moc życzeń i uśmiechów, 
płynące z serca piosenki 
i artystyczne występy – w 
takiej oto atmosferze i w 
miłym towarzystwie ok. 
70-osobowa grupa miesz-
kańców Chodaczowa spę-
dziła sobotnie popołudnie. 
A wszystko to za sprawą 
zorganizowanego w tym 
sołectwie w dniu 22 lutego 
Dnia Seniora.

Gustownie wystrojone se-
niorki i dostojnie ubrani se-
niorzy przybyli z ochotą na 
zaproszenie sołtysa i miej-
scowego Koła Gospodyń 
Wiejskich do Domu Straża-
ka w Chodaczowie. Oka-
zja była specjalna –  święto 
wszystkich seniorów. 
Na początku spotkania, cie-
płymi słowami, seniorów i 
zaproszonych gości powita-
ła prowadząca uroczystość, 
pani Maria Krzeszowska, 
która w imieniu własnym i or-
ganizatorów złożyła wszyst-
kim seniorom serdeczne ży-
czenia. Po słowach powita-
nia rozpoczął się blok arty-
styczny. Najpierw seniorom 
czas umiliły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Chodaczo-
wie. Uczniowie zaprezento-
wali przedstawienie teatral-
ne oraz zaśpiewali kilka pio-
senek. Największy aplauz i 
podziw wzbudził występ We-
roniki Joniec, która wykona-
ła bardzo ambitną piosenkę 
z repertuaru Anny German 
„Tańczące Eurydyki”.
Przed zacnymi seniorami na 
scenie zaprezentowały się 
także zaproszone zespoły. 
Kilka utworów zagrała Mło-
dzieżowa Kapela Ludowa, 
a muzyczną wiązankę wy-
śpiewała „Wiola”. Ze spe-
cjalną dedykacją dla senio-
rów przybył również zespół 
z sąsiedniej gminy Tryń-
cza. „Śpiewających Zosiek” 
z Gniewczyny Trynieckiej nie 
tylko miło się słuchało, ale       
i oglądało. Specjalna dedy-

kacja od zespołu popłynęła 
w stronę obecnego na sali lo-
kalnego poety, pana Henry-
ka Jońca, który nie omiesz-
kał uraczyć obecnych na sali 
swoją poezją. 
Autor przeczytał kilka wier-
szy, w tym jeden napisany 
specjalnie z okazji Dnia Se-
niora.
Wszyscy występujący na 
scenie artyści spotkali się 
z ciepłym i życzliwym przy-
jęciem, a dobry nastrój i at-
mosfera wesołości rozkrę-
cały się z minuty na minutę. 
Gospodarze imprezy po raz 
kolejny przekonali się, że 
warto i trzeba organizować 
takie spotkania, a zabiegi i 
trud włożony w zapewnienie 
poczęstunku się opłacają. 
Uśmiechnięte twarze senio-
rów to najlepsza nagroda za 
trud włożony w organizację. 

Można się zatem poku-
sić o stwierdzenie, że se-
niorzy na ten dzień czekali 
cały rok. Pewnie dla części 
z nich była to jedyna okazja 

do wyjścia, spotkania się i 
porozmawiania ze znajomy-
mi, których niekiedy nie wi-
dzi się przez cały rok.

MH

ŚWIĘTO CHODACZOWSKICH SENIORÓW
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Oczekiwany dzień
Plotka krąży, mówią wszędzie, 

że to seniora nie będzie
Dziadek z babką w łóżku leży, 

przecież senior się należy!
Wszystkie babcie renty mają, 

kiedy senior wyglądają
Sołtys zaproszenia nosi, 

na seniora wszystkich prosi
Rozweselić żem się skora, 
w Chodaczowie na seniora
Tą rozrywką się wzbogacę, 

i pół renty swojej stracę
Ze swym dziadkiem ukochanym, 
przez opatrzność z niebios danym
W przyszłym roku tak zrobimy, 

jak będziemy mieli siły
Nawet jeśli będę chora, 
to też pójdę na seniora

Noga moja już nie chora, 
dobry doktor jest z seniora

W tańcu nogi trzeba ćwiczyć 
i na zdrowie lepsze liczyć

U mnie wszystko po kłopocie, 
u doktora bezrobocie

Bo to babcie wszystkie zdrowe, 
przez płot skakać już gotowe

W przychodni dziś pusto wszędzie, 
żadnej babki tu nie będzie

Żadna babka nie jest chora, 
bo jej pomógł dzień seniora

Zostawmy dziś wszystkie troski, 
u nas goszczą piękne Zośki

Takie Zośki co śpiewają 
i wszystkich rozweselają

Wszelkie brawa wszyscy biją, 
nasze Zośki niech nam żyją!

Henryk Joniec

- AKTUALNOŚCI - 
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Postępowanie scalenio-
we jest jedną z najtrud-
niejszych i najbardziej 
skomplikowanych spraw            
administracyjnych, wzbu-
dzających jednocześnie 
ogromne emocje wśród 
społeczeństwa. Gmina 
Grodzisko Dolne nie jest w 
tych odczuciach odosob-
niona. 

Doskonale wszyscy pamię-
tają jak wielkie obawy towa-
rzyszyły mieszkańcom Wólki 
Grodziskiej i Grodziska Gór-
nego przy podejmowaniu 
decyzji o scalaniu gruntów 
w 2000 roku. Pomimo pro-
testów części właścicieli go-
spodarstw rolnych, udało się 
wówczas przekonać ludzi, 
że na wydzieleniu nowych 
działek zyskają więcej, niż 
stracą. Rodzi się zatem py-
tanie, czy coś się od tamte-
go czasu zmieniło? Czy doj-
rzeliśmy do tej jakże ważnej 
decyzji?

Na czym polega scalanie?
Scalanie gruntów ma na celu 
stworzenie korzystniejszych 
warunków gospodarowania. 
Innymi słowy, w nowym sta-
nie rolnik otrzymuje 3-4 dział-
ki o szerokości min. 20m, z 
dogodnym dojazdem. W pro-
jekcie scalania gruntów zwra-
ca się szczególną uwagę, aby 
każdej działce poscaleniowej 
zapewnić  dostęp do drogi pu-
blicznej, przez co może na-
stąpić zniesienie służebności 
gruntowych i współwłasności 
w drogach dojazdowych. 
Zniesienie współwłasności 
ma szczególne znaczenie na 
terenie wsi Grodzisko Dolne, 
ponieważ drogi gruntowe bę-
dące we współwłasnościach 
stanowią znaczny procent go-
spodarstwa, a jednocześnie 
są niewykorzystane rolniczo, 
np. drogi o pow. ok. 1ha po-
siadające 10-15 użytkowni-
ków.

Korzyści ze scalania
Specyfika naszej gminy jest 
taka, iż gospodarstwa rolne 
są rozdrobnione – przeciętna 
wielkość to ok. 3 ha, na któ-
re składa się średnio 15-20 
działek, oddalonych od sie-
bie 3–5km. Rolnicy posiada-
ją działki rolne i leśne w róż-
nych, często bardzo oddalo-
nych od siebie miejscach, a 
często i w kilku miejscowo-
ściach. Na uprawianie ich, 
tracą mnóstwo czasu - bo 
przecież muszą wielokrot-
nie jeździć z jednej działki 
na drugą - i pieniędzy - po-
nieważ zużywają  przy tym 
dużo więcej paliwa. Z uwa-
gi na tak duże rozdrobienie, 
gospodarstwa pozbawione 
są też możliwości uprawy z 
wykorzystaniem nowocze-
snych maszyn. Tych wszyst-
kich problemów można unik-
nąć, gdy przeprowadzi się 
tzw. scalanie gruntów. 
Poprzez scalenie grun-
tów dochodzi do zmniejsze-
nia ilości działek ewidencyj-
nych w poszczególnych go-
spodarstwach (rolnicy stają 
się posiadaczami 2-3 dzia-
łek zlokalizowanych bliżej i 
o większym areale). W przy-
padku rolników którzy chcą 
powiększyć swoje gospo-
darstwo rolne, istnieje możli-
wość zakupu gruntu na dro-
dze dopłat pomiędzy rolnika-
mi chcącymi rozwinąć dzia-

łalność rolniczą, a tymi któ-
rzy zamierzają pomniejszyć 
lub zaprzestać prowadzenia 
działalności rolniczej. Korzy-
ści odnosi cała gmina, ponie-
waż przy okazji scalania po-
wstaną nowe drogi, wyzna-
czone będą    tereny pod róż-
nego rodzaju inwestycje.

Po 2 tysiące euro na hektar
Wraz z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej pojawiła 
się możliwość dofinansowa-
nia scalania gruntów rolnych 
w raz z zagospodarowaniem 
poscaleniowym, (budowa 
dróg, rowów i rekultywa-
cja działek) w ramach pro-
gramu unijnego. Ze wstęp-
nych kalkulacji wynika, że 
w przypadku naszej gmi-
ny - gdzie planem scalania 
objętych zostanie ok. 4 100 
ha - unijna dopłata do jedne-
go ha wynosić będzie ok. 2 
tys. euro. 
Na ostatniej sesji Rada Gmi-
ny jednogłośnie wyraziła po-
zytywne stanowisko w spra-
wie scalania gruntów, dlate-
go też w najbliższym czasie 
Gmina będzie przygotowy-
wać się do uzyskania zgód 
od mieszkańców. Właścicie-
le scalanych gruntów wyra-
żą swoje zdanie podpisując 
stosowny wniosek, w którym 
wyrażą swoje „za” lub „prze-
ciw” komasacji. To, czy dana 
miejscowość objęta zosta-

nie scalaniem, zależeć bę-
dzie od zgody większości 
właścicieli gruntów - wyma-
gane ponad 50%. 
Zwolennikiem scalania ko-
lejnych miejscowości w gmi-
nie jest Wójt Jacek Chmu-
ra - Jednym z najważniej-
szych zadań gminy wiejskiej 
jest inicjowanie zmian po-
prawiających warunki pro-
dukcji rolnej. Scalanie grun-
tów z pewnością do takich                    
należy. Wielu mieszkańców 
naszej gminy prosi o konty-
nuację prac rozpoczętych w 
2000 roku. Przypominam, że 
wówczas scalaniem gruntów 
w Grodzisku Górnym i Wól-
ce Grodziskiej objętych zo-
stało 2500 ha ziemi. Wraz z 
nim pojawiły się spore pro-
blemy i duże niezadowole-
nie, o których mieszkańcy 
Grodziska Górnego i Wól-
ki Grodziskiej chcieli ze mną 
rozmawiać. Jednak z każ-
dym kolejnym rokiem przyby-
wało osób wypowiadających 
się pozytywnie o przeprowa-
dzonym scaleniu obu miej-
scowości - podkreśla Wójt.                                                         
Rozpoczęty w 2000 roku 
proces scalania ma duże 
szanse na kontynuację, 
dzięki środkom unijnym, 
dostępnych w latach 2014-
2020. W tym tkwi podsta-
wowa różnica i nadzieja na 
jego szybsze przeprowa-
dzenie. Zakładam, że pra-
ce projektowe trwać będą 2 
lata, a kolejne 2 przeznaczy-
my na rekultywację działek i 
budowę dróg dojazdowych. 
Nie będzie to możliwe bez 
zgody naszych mieszkań-
ców, których proszę o podpi-
sywanie wniosków scalenio-
wych. Skorzystajmy z aktu-
alnej oferty pomocy unijnej, 
gdyż następna może się nie 
pojawić. 
O podejmowanych przez 
Urząd w kwestii scalania 
działaniach, będziemy infor-
mować w kolejnym numerze  
gazety. 

RP

GMINA PRZYMIERZA SIĘ DO 
SCALANIA GRUNTÓW
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W ramach podziału środ-
ków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych w 
roku 2014, Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji 
przyznało Gminie Grodzi-
sko Dolne dotację w wy-
sokości 55 tys. zł. Uroczy-
ste wręczenie promes mia-
ło miejsce 27 lutego br., w 
Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim.

Pieniądze z ministerial-
nych środków przeznaczone      

zostaną na remont rowu me-
lioracyjnego o długości 88 
mb. w miejscowości Wólka 
Grodziska. Przetarg na wy-
łonienie wykonawcy zada-
nia ogłoszony zostanie w       
marcu.
Na odbudowę infrastruktu-
ry zniszczonej w wyniku po-
wodzi w latach 2010-2012, 
do podkarpackich samorzą-
dów trafi w tym roku prawie 
70 mln zł.

MH

PROMESA POWODZIOWA 
DLA GMINY

Gmina rozstrzygnęła prze-
targ na budowę komplek-
su boisk sportowych wraz 
z placem zabaw oraz bu-
dowę chodnika w miejsco-
wości Grodzisko Nowe. 
Inwestycję wykona firma 
Profi – Sport z Rzeszowa.

Do przetargu przystąpiło w 
sumie 10 oferentów. Naj-
tańszą ofertę zaproponowa-
ła firma Profi - Sport Budow-
nictwo Sp. z o.o. z Rzeszo-
wa. Przedsiębiorstwo wyce-

niło zadanie na kwotę 1 064 
277,40 zł.
Kompleks boisk powstanie 
przy budynku remizy OSP. 
Głównym zadaniem wyko-
nawcy jest budowa dwóch 
boisk: trawiastego do piłki 
nożnej i wielofunkcyjnego o 
nawierzchni sztucznej. Za-
kres rzeczowy projektu obej-
muje również budowę placu 
zabaw i ogrodzenia. W pro-
jekcie przewidziano także 
budowę chodnika, wzdłuż 
istniejącej drogi powiatowej 

NR 1271R, na odcinku od 
torów kolejowych do krzy-
żówki na Chodaczów. 
Planowany termin rozpoczę-
cia prac to kwiecień. 
Na realizację powyższe-
go zadania gmina otrzy-
mała dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata     
2007-2014, w kwocie ponad 
409 tys. zł. 

MH

ZNAMY WYKONAWCĘ BUDOWY 
KOMPLEKSU BOISK I CHODNIKA 
W GRODZISKU NOWYM

BEDZIE NOWY 
PARKING PRZY 
REMIZIE OSP

W roku 2014 wszelkie za-
dania inwestycyjne w so-
łectwie Grodzisko Nowe 
skupiają się wokół siedzi-
by Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Remiza jest sukce-
sywnie rozbudowywana. 
Miejscowi strażacy czy-
nem społecznym wykonu-
ją poszczególne prace bu-
dowlane, a koszty materia-
łów pokrywa gmina. Prace 
postępują w szybkim tem-
pie, gdyż w maju br. prze-
widziane jest otwarcie 
obiektu. 
Wewnątrz budynku remizy 
trwają ostatnie prace wy-
kończeniowe. Odwodniony 
został plac przed remizą, a 
z początkiem marca gmi-
na rozstrzygnęła przetarg 
na remont parkingu. W po-
stępowaniu wzięło udział  
dwóch oferentów. 
Wygrała Spółdzielnia 
Usług Drogowo-Rolni-
czych z Grodziska Dolne-
go. Zakres rzeczowy zada-
nia obejmuje m.in. utwar-
dzenie placu przed remizą 
oraz wyasfaltowanie całe-
go parkingu. Wartość za-
dania wyceniono na kwotę 
57 311, 20 zł. 
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Szkoła Podstawowa w 
Zmysłówce ma nietypo-
we położenie, znajduje 
się bowiem na pograniczu       
gminy Grodzisko Dolne i 
gminy Żołynia. Jest ma-
lowniczo położona w oto-
czeniu lasów i pól. Budy-
nek jest własnością gminy 
Grodzisko Dolne, ale po-
nad 90% uczniów stano-
wią dzieci z terenu gminy 
Żołynia. 

W związku z zaistniałą sytu-
acją, nie chcąc dopuścić do 
likwidacji szkoły, od 1999r. 
organem prowadzącym jest 
Gmina Żołynia. Ze wzglę-
du na małą liczbę dzieci, a 
co za tym idzie  duże kosz-
ty utrzymania, od września 
2013 roku została ona prze-
kształcona w szkołę 3-klaso-
wą z oddziałem przedszkol-
nym. Jest to wyjątkowa szko-
ła, nawet w skali kraju, ponie-
waż ma „dwóch gospodarzy”. 
Panowie wójtowie z obu gmin 
starają się, aby szkoła funk-
cjonowała jak najlepiej. 
Począwszy od wakacji, w 
placówce prowadzony jest  
przez gminę Grodzisko Dol-
ne remont, związany z ter-
momodernizacją budynku. 
Do tej pory zostało całkowi-
cie wymienione centralne 
ogrzewanie, łącznie z wymia-
ną pieca c.o. na nowocze-

sny i oszczędny. W budynku 
została zmieniona instalacja 
ciepłej wody użytkowej, od-
kopane i ocieplone są funda-
menty. Obecnie trwają prace 
przy wymianie okien. W dal-
szej kolejności planowane 
jest ocieplenie budynku, wy-
konanie elewacji i malowanie 
dachu. Prace mają być za-
kończone w maju tego roku. 
Remont taki jest bardzo po-
trzebny i wpłynie pozytywnie 
na poprawę warunków nauki. 
Z pewnością termomoderni-
zacja budynku przyczyni się 
do znacznych oszczędno-
ści, a w szkole będzie znacz-
nie cieplej. Zmiana elewa-
cji podniesie również walo-
ry estetyczne budynku. Pro-
wadzone prace dofinansowa-
ne są ze środków RPO WP 
2007-2014, działanie 2.2 In-
frastruktura Energetyczna. 

W obecnej sytuacji jedynym 
problemem jest tylko ciągle 
zmniejszająca się liczba dzie-
ci. Kadra pedagogiczna bar-
dzo troszczy się o dobry wi-
zerunek szkoły i zapewnie-
nie uczniom miłej, rodzinnej 
atmosfery. Placówka otacza 
szczególną troską uczniów 
niepełnosprawnych i z różne-
go rodzaju dysfunkcjami. W 
jej murach znajdują oni cie-
płą i bezpieczną przystań. 
Nauczyciele rzetelnie stara-
ją się przygotowywać dzieci 
do następnego etapu eduka-
cyjnego. Dbają o dobry kon-
takt ze środowiskiem rodzin-
nym dziecka. Bardzo dobrze 
układa się tutaj współpraca 
z rodzicami.  Przy ich pomo-
cy organizowane są ciekawe 
uroczystości i spotkania, ta-
kie jak: Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Matki, Dzień Dziec-

ka, zabawy choinkowe.
Uroczystości te spotykają się 
z bardzo miłym przyjęciem ze 
strony zapraszanych gości i 
bardzo pozytywnie wpływa-
ją na integrację ze środowi-
skiem lokalnym. Szkoła jest 
otwarta dla wszystkich. Chęt-
nie  przyjmujemy tu uczniów 
z innych szkół odbywających 
wycieczki rowerowe po okoli-
cy. Kilkakrotnie gościliśmy na 
zimowych biwakach harcerzy 
z hufca Leżajsk. Swoją „bazę” 
mieli tu również uczestnicy VI 
Powiatowych Międzyszkol-
nych Zawodów w Marszach 
na Orientację „Kopanie Zmy-
słowskie 2010”. 
Na noclegu zatrzymała się 
również u nas młodzież strze-
lecka biorąca udział w Pierw-
szych Podkarpackich Mar-
szach Kondycyjnych, nad 
którymi patronat objął  Staro-
sta Powiatu Leżajskiego. Po-
nadto odbywają się tu zebra-
nia wiejskie oraz spotkania 
pań ze Stowarzyszenia Ko-
biet Wiejskich. Szkoła nasza 
jest więc  bardzo ważnym i 
potrzebnym elementem śro-
dowiska, gdyż w dużym stop-
niu inspiruje życie kultural-
ne i konsoliduje mieszkań-
ców Zmysłówki i Kopań. Jest 
też  przykładem na to, że gra-
nica gmin nie musi być prze-
szkodą w rozwoju regionu, 
ale przeciwnie, może  łączyć 
zarówno władze, jak i miesz-
kańców.

Grażyna Fleszar

TRWA REMONT SZOŁY 
PODSTAWOWEJ W ZMYSŁÓWCE

Osoby, które zalegają z 
zapłatą podatku lub opła-
ty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
otrzymują pisemne upo-
mnienia, których koszt 
należy doliczyć wpłaca-
jąc zaległość. Do tej pory 
koszty upomnienia wy-
nosiły 8,80 zł, jednak od 
1 lutego 2014r. opłata ta 
wzrosła do 11,60 zł. 

Skąd te zmiany?
Od 1 lutego 2014 r. Poczta 
Polska S.A. zmieniła cen-
nik swoich usług. Wzro-
sła m.in. opłata dodatkowa 
za traktowanie przesyłki li-
stowej jako poleconej. Do-
tychczas wynosiła ona 2,20 
zł, a obecnie jest to 2,90 zł. 
Wartość ta stanowi waż-
ny przelicznik, służący m. 
in.  do określenia kosztów 

upomnienia, które zgod-
nie z rozporządzeniem w 
sprawie wysokości kosz-
tów upomnienia skierowa-
nego przez wierzyciela do 
zobowiązanego przed wsz-
częciem egzekucji admini-
stracyjnej, wynoszą cztero-
krotną wartość opłaty do-
datkowej pobieranej przez 
Pocztę Polską za polece-
nie przesyłki listowej. 
Różnica jest znaczna, tym 
bardziej, że niejednokrot-
nie kwota zaległości jest 
zbliżona do kosztów upo-

mnienia. By uniknąć ge-
nerowania dodatkowych 
zupełnie niepotrzebnych 
kosztów, pamiętajmy o ter-
minowym dokonywaniu 
wpłat.    KK

WZROSNĄ KOSZTY 
UPOMNIEŃ

DLA PRZYPOMNIENIA

Terminy najbliższych 
opłat w 2014 roku:
- 15 marca - I rata podatku
- 15 kwietnia - I rata opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
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W miesiącu lutym br. Rada 
Gminy odbyła dwie sesje.

Pierwsza w tym roku sesja 
Rady Gminy zwołana zo-
stała na dzień 11 lutego br. 
Głównymi punktami porząd-
ku obrad XLI sesji było przy-
jęcie programów:
• Wieloletniego programu 

osłonowego w zakre-
sie dożywiania „Pomoc 
Gminy w zakresie do-
żywiania” na lata 2014-
2020,

• Gminnego programu 
przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar w rodzinie 
na lata 2014-2016,

• Programu opieki nad 
zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne na rok 
2014,

• Programu usuwania wy-
robów zawierających 
azbest z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne. 

Dodatkowo radni przegłoso-
wali przyjęcie następujących 
uchwał:
1. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie po-
rozumienia międzyg-
minnego pomiędzy Gmi-
ną Grodzisko Dolne, a 
Gminą Miejską Prze-
myśl na zapewnienie 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami wyłapanymi 
na terenie Gminy Gro-
dzisko Dolne,

2. w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gmi-
ny na rok bieżący,

3. w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długotermi-
nowego na finansowa-
nie planowego deficytu 
budżetu Gminy Grodzi-
sko Dolne w roku 2014 
na udzielenie pomocy fi-
nansowej Powiatowi Le-
żajskiemu na przebudo-

wę drogi powiatowej,
4. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długotermino-
wego na finansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu Gminy Grodzi-
sko Dolne w roku 2014 
na zadanie inwestycyj-
ne p.n. „Termomoderni-
zacja obiektów użytecz-
ności publicznej,

5. w sprawie zmia-
ny uchwały nr 
XXXV/290/2013 Rady 
Gminy Grodzisko Dolne 
z dnia 18 lipca  2013r. w 
sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie długo-
terminowej pożyczki dla 
Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wiosek Opaleniska, 
Podlesie, Zmysłówka.

Zapoznali się również ze 
sprawozdaniem z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu za-
wodowego w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę 
Grodzisko Dolne oraz przy-
jęli plan pracy Rady Gminy 
na rok bieżący.
Kolejna sesja Rady Gmi-
ny odbyła się w dniu 25 lu-
tego br. Tematem wiodą-
cym sesji były sprawy profi-
laktyki przeciwalkoholowej i 
przeciwnarkotykowej. Rad-
ni Rady Gminy ocenili reali-
zację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
za rok 2013 oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2013. 
Następnie przegłosowa-
li przyjęcie tych programów 
na rok bieżący. Przyjęli też 
do realizacji następujące 
uchwały:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gmi-
ny na rok 2014,

2. w sprawie wyrażenia 
zgody na wystawienie 
weksla In blanco wraz z 
deklaracją wekslową ce-

lem zabezpieczenia pra-
widłowej realizacji umo-
wy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego p.n. „Bu-
dowa kompleksu boisk 
sportowych wraz z pla-
cem zabaw oraz budo-
wa chodnika w miejsco-
wości Grodzisko Nowe” 
współfinansowanego  z 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ra-
mach działania   „Odno-
wa i rozwój wsi”,

3. w sprawie przyjęcia pla-
nów pracy komisji sta-
łych Rady Gminy na rok 
2014,

4. w sprawie przedłożenia 
Radzie Gminy sprawoz-
dań z działalności komi-
sji stałych Rady Gminy.

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołami z XLI i 
XLII sesji Rady Gminy moż-
na się zapoznać w Biulety-
nie Informacji Publicznej na 
stronie (www.bip.grodzisko-
dolne.pl).  JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
ELEKTRYCZNYCH  I ELEKTRONICZNYCH

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że        
w dniu 1 kwietnia 2014r. (wtorek) zostanie przeprowa-
dzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wiosen-
na zbiórka obejmować będzie:
• zużyte opony
• akumulatory 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świe-
tlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

W/w odpady należy złożyć w dniu zbiórki do godz. 
10:00 w wymienionych niżej miejscach:

SOŁECTWO MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Grodzisko Górne obok budynku OSP

Grodzisko Dolne obok budynku OSP

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
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Przyhołubiła, najohydniej-
szego, pół-Włoszka, pie-
rze puchowe dzierzby i 
piegży – to tylko niektóre 
z arcytrudnych wyrazów, 
z pisownią których musie-
li zmierzyć się uczestnicy 
tegorocznego dyktanda.

W czwartek, 20 lutego br.         
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym odbyła się VII edycja  
konkursu ortograficznego  
„O Pióro Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne”.
Z dyktandem zmierzyło się 
13 uczniów wytypowanych 
przez grodziskie gimnazja. 
Prace uczestników były ko-
dowane – przed rozpoczę-
ciem dyktanda każda z osób 
otrzymała kartę z losowo 
przypisanym kodem (komi-
sja oceniająca nie znała na-
zwisk autorów prac).
W zmaganiach z trudnym 
tekstem dyktanda zwycięży-
ła Marcelina Telka uczennica 
II klasy gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, która otrzymała Pióro 
Wójta Gminy oraz nagrodę 
książkową od biblioteki.
Miejsce II zajęła Marcelina 
Bosak - uczennica II klasy, 

a miejsce III zajął Dominik 
Wnęk - uczeń klasy III. Oba 
te miejsca zostały nagrodzo-
ne długopisami z logo gmi-
ny ufundowanymi również 
przez Wójta. Pozostali laure-
aci to: IV miejsce – Wojtyna 
Mateusz, V miejsce – Ryna-
siewicz Hubert. Zdolnej mło-
dzieży gratulujemy!
Finalistom wręczono na-
grody książkowe ufundo-
wane przez Gminną Biblio-
tekę  Publiczną, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Warto też za-
uważyć, że wszyscy laure-
aci to uczniowie z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Dolnym.
Pułapką ortograficzną, w 
którą najczęściej wpada-
li uczestnicy okazały się wy-
razy: „Baby-jagi”, „rottweile-
ry”, „pratchawca” oraz „przy-
hołubiła”.
Organizatorzy dziękują Wój-
towi za ufundowanie nagród 
i upominków, a nauczycie-
lom za współpracę.

AB

Sprawdź swoją wiedzę z or-
tografii i zobacz z czym mie-
rzyli się uczestnicy dyktan-
da. Tekst dyktanda obok. 

GIMNAZJALIŚCI Z GRODZISKA 
DOLNEGO NAJLEPSI W ORTOGRAFII BEZROBOCIE

W zamierzchłych czasach ród 
czarownic wiódł burzliwy ży-
wot. Baby-jagi rozrywek mia-
ły co niemiara. Przerzucały 
oferty książąt, królewiąt i zwy-
kłych huncwotów. Żądne przy-
gód poszukiwały hiperwrażeń 
w wypełnianiu superobrzydli-
wych zleceń. Ubóstwiały drę-
czyć ludzkość. Upiorną uro-
dą wzbudzały przerażenie w 
każdym mężczyźnie. Osobli-
wą wonią drażniły nozdrza 
wierzchowców i jeźdźców. 
Znienacka doprowadzały do 
obłędu damy, zamieniając na-
leżące do nich pudle i pekiń-
czyki w owczarki kaukaskie 
albo rottweilery. Nierzadko 
zjeżdżały na Łysą Górę. Tam-
że współzawodniczyły  w wa-
rzeniu najohydniejszego pa-
skudztwa – kleistej brei służą-
cej do odurzania żywych eg-
zemplarzy lub do podrażnia-
nia wrzodów na żołądku upa-
trzonego osobnika. W tej kon-
kurencji po raz dwutysięczny 
szósty zwyciężyła pół-Włosz-
ka Brunhilda. Oto jej ekstra-
przepis: grzybki halucynogen-
ne, pierze puchowe dzierzby 
i piegży, ząb trzonowy piżmo-
wołu, kolec jeżozwierza afry-
kańskiego, udko grzebiusz-
ki, narządy wewnętrzne prat-
chawca – wszystko utrzeć 
na parze, zmieszać z żelaty-
ną wieprzową i zalać sokiem 
kauczukowym.
Na nieszczęście dobre czasy 
minęły bezpowrotnie. Hała-
śliwe odrzutowce uprzykrzały 
tradycyjną turystykę na mio-
tłach. Naród przestał drżeć na 
myśl o chimerycznych wiedź-
mach, a swoją uwagę zwrócił 
na UFO. Zresztą żadna hono-
rowa czarownica nie chciała 
współpracować z nowomod-
ną hołotą preferującą broń 
konwencjonalną. Chcąc nie 
chcąc zażenowane szerzy-
cielki zła wybrały uchodźstwo. 
W poszukiwaniu pracy pierz-
chły w Himalaje. Dobrodusz-
na Czomolungma przyhołu-
biła bezrobotne emigrantki z 
Polski. Wkrótce, otrząsnąw-
szy się z półsnu, ruszyły na 
poszukiwanie yeti – ostatniej 
nadziei na odmianę losu...
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Karnawał to czas szam-
pańskiej zabawy, hucz-
nych imprez i maskarad, 
dlatego podopieczni ŚDS 
z Laszczyn i Zmysłówki 
wybrali się na bal karna-
wałowy do Domu Kultury 

w Jelnej, gdzie wspólnie 
z zaprzyjaźnionymi ośrod-
kami mile spędzili czas.

Zabawa odbyła się w czwar-
tek 27 lutego i uczestniczyli 
w niej podopieczni czterech 

placówek: WTZ z Leżajska, 
ŚDS z Jelnej, ŚDS  z Nowej 
Sarzyny i oczywiście ŚDS z 
Laszczyn i Zmysłówki. 
Bal rozpoczęto wspólnie za-
tańczonym polonezem. Plą-
som nie było końca, a tańce 
przeplatane były konkursa-
mi, w których ochoczo bra-
no udział. Ponadto organi-
zatorzy przygotowali poczę-

stunek i zadbali o to, aby 
na stołach niczego nie bra-
kowało, a że był to tłusty 
czwartek, każdy mógł zjeść 
pysznego pączka.
Karnawałowe atrakcje 
umożliwiły uczestnikom spę-
dzić czas w radosnej atmos-
ferze oraz dostarczyły nieza-
pomnianych wrażeń.

Monika Maj

BĘDZIE! 
BĘDZIE ZABAWA!...

Z inicjatywy Pań z nasze-
go Ośrodka Kultury, 27 
lutego w budynku szat-
ni sportowej w Grodzisku 
Górnym odbyło się spo-
tkanie łączące ostatki z 
Dniem Kobiet. 

Na okolicznościowym spo-
tkaniu przy herbatce i ra-
rytasach związanych z tłu-
stym czwartkiem – pysznych 
pączkach, faworkach i opon-
kach usmażonych przez 
pracownice Ośrodka Kultu-
ry - pojawiła się dwudziesto-
osobowa grupa większych i 
mniejszych kobiet.
Uczestniczki spędziły miło 
popołudnie nie tylko na po-
gaduchach. Każda wyszła 
z prezentem. Otóż dzięki 
uprzejmości i pomocy pla-
styczki z Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku, 
Pani Marty Zdeb, wszystkie 
Panie wykonały fantazyjne 
bibułkowe kapelusze. Róż-

nił ich tylko kolor i wielkość 
ronda. Każda wyglądała jak 
prawdziwa dama.
I choć pora jeszcze wcze-
sna na kapelusze, wszystkie 
zgodnie zadeklarowały, że w 
lecie zrobią sobie w nich pa-
radę.   MH

KAPELUSZOWE 
DAMY
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Poświęcają się nasi chodząc 
aż w Dolne dwa razy na ty-
dzień do kierownika szko-
ły Drzewickiego, by się coś 
niecoś poduczyć. Kierow-
nik był muzykantem lecz tyl-
ko na skrzypce i teoretycznie, 
ciężko też szło z całością ze-
społu, na dodatek jego żona 
nie bardzo była zadowolo-
na z tych odwiedzin. Cho-
dziło jej o zanieczyszcza-
nie podłogi w klasie, czy ko-
rytarzu. Zresztą potrzebowa-
ła spokoju, nie było wyjścia, 
skutkiem tego wszystkiego 
pierwsza próba odtworzenia 
zespołu nie powiodła się. W 
nadziei, że przyjdzie lepszy 
dzień dla orkiestry, każdy za-
brawszy przydzielony mu in-
strument do swego domu na 
złość wszystkiemu dał w nie-
go i wygrywał co tylko mógł i 
umiał. Ile to razy po różnych 
zakątkach Grodziska, moż-
na było usłyszeć odgłosy czy 
tony różnych instrumentów, 
np. czasem mimo ładnej po-
gody dziwili się ludzie tajem-
niczym, dziwnym grzmotom, 
które to imitował Józek He-
leniak rąbiąc na swym basie. 
Znakiem to było i dowodem, 
że chłopcy czuwają i czekają 
na zew. Spokojnie tylko spo-
czywała reszta instrumentów 
nieobsadzonych, zamknię-
ta w szafie w sali kółka rol-
niczego. Najwięcej z wszyst-
kich grał i wykorzystywał każ-
dą chwilę, by jak najwięcej 
zaczerpnąć wiedzy muzycz-
nej, Gajewski Ludwik, ale w 
wojskowej muzyce we Lwo-
wie, przewidywał, że może 
kiedyś potrzebne to będzie 
w Grodzisku. Będąc też na 
urlopie dowiaduje się dokład-
nie o próbach odtwarzania i 
przejściach ostatnich zespo-
łu. Wracając z powrotem do 
koszar najważniejsze myśli 
plączą się i cisną całą falą do 
głowy, manewrując dookoła 
grodziskiego zespołu. Prze-
suwają się mu przed oczyma 
jak na taśmie filmowej różne 

widoki, lecz nie może zna-
leźć jakiegoś wyjścia, sposo-
bu, który by znowu powołał 
zespół do życia. Zatopiony w 
tych myślach w Przeworsku 
spotyka się z jakimś kolegą 
po fachu, który również wra-
ca z urlopu, od razu też za-
znajamiają się. Okazuje się, 
że jest nim też grodziski pa-
rafianin Bielecki Jan z Opale-
nisk, który służy w wojskowej 
orkiestrze 39 pułku Strzelców 
Lwowskich w Jarosławiu. Za-
czyna się przyjacielska roz-
mowa już jako prawdziwych 
kolegów na temat orkiestry 
w Grodzisku. Gajewski za-
chęca go by starał się jak naj-
więcej korzystać z nauki mu-
zyki, bo na pewno będzie to 
potrzebne dla Grodziska. Że-
gnają się z postanowieniem: 
korzystać z okazji i zdobyć 
jak najwięcej. Bielecki choć 
jeszcze młody muzykant woj-
skowy, lecz przykłada się z 
lepszym zapałem do muzy-
ki. Gajewski w dwójnasób 
pracuje. W niedługim czasie 
otrzymuje on list z Grodziska, 
że zespół ma w nim nadzie-
ję i oczekuje jego powrotu. 
Wzdrygnął się po przeczyta-
niu listu, bo i cóż on? Myśli…
jako muzykant tak, nie boi 
się, ale…zespół prowadzić to 
zdaje się za daleko. Pokazuje 
jednak list swemu „staremu” 
tj. kapelmistrzowi, z którego 
jak to się mówi „chłop moro-
wy”. Dowiedziawszy się on 
szczegółów co do orkiestry 
grodziskiej udziela dużej po-
mocy Gajewskiemu w szko-
leniu się, on natomiast korzy-
sta co tylko może, przechodzi 
z instrumentu na instrument, 
z basowego klucza na wioli-
nowy. Zapoznając się z nimi 
wgłębia się równocześnie w 
różne tajniki muzyki. Skoń-
czyła się wreszcie i służba. 
Wykombinowawszy już po-
przednio ładny repertuar, 
partytury więc dobrych rze-
czy jak: uwertura „Ma królo-
wa”, wiązankę „Pieśni Legio-

nowych”, marsze: Baczność 
Warszawska Parada, Muzy-
kalny, Na daleki wschód, Tę-
sknota za ojczyzną, marsze: 
Sen w okopach, polkę: Smu-
tek miłej, z żałobnych: Pole-
gły towarzysz, wraca teraz do 
rodzinnej wioski naprawdę z 
czymś dla muzyki pod każ-
dym względem. 
Po powrocie z wojska Ga-
jewskiego Ludwika, w Gro-
dzisku ci którym myśl o mu-
zyce nie daje spać, którym 
zespół orkiestry leży na ser-
cu, zaczynają się gromadzić. 
Gromadzą się w swym kół-
ku w domu Misia, który stoi 
pustką. Heleniak Józef wy-
starawszy się o klucze po-
rządkuje izbę na zebranie. Tu 
też schodzą się nowi orga-
nizatorzy zespołu: Mach An-
toni, jego brat Jan, były ko-
mendant „Drużyny Bartoszo-
wej”, Salwach Andrzej, Bie-
lecki Franciszek i kilku tych, 
którzy mieli zespołowe instru-
menty w swych domach. Za-
czynają radzić, z resztą jest 
prosta droga i jedno wyjście 
– Gajewski poprowadzi or-
kiestrę. Teraz do Gajewskie-
go z propozycją i prośbą wy-
brali się Mach Antoni, Hele-
niak i Salwach Andrzej. Ga-
jewski wszak dlatego wła-
śnie pracował i wysilał się, 
by tym co zyskał w wojsko-
wej muzyce, dzielić się w or-
kiestrze rodzinnej wioski. Nie 
waha się współpracować, ale 
waha się przyjąć obowiązek 
kapelmistrza z obawy czy po-
doła, lecz w końcu obiecu-
je coś robić. Z nadzieją i za-
dowoleniem odchodzą z tym, 
że Gajewski przychodzi na 
jakby założycielskie zebra-
nie. Z początkiem wiosny i 
kwietnia 1923r., w niedzielę 
pod kościołem jakimś cudem 
zjawiło się ogłoszenie zapra-
szając chętnych do tworzą-
cej się orkiestry. Na skutek 
ogłoszenia, po obiedzie dom 
Misia wypełniony po brzegi 
przez ochotników do muzy-
ki. Przed zebraniem jeszcze 
krótka rozmowa Gajewskie-
go z Bieleckim Janem, któ-
ry też już w cywilu. Gajew-

ski chciałby obowiązek wło-
żyć na Bieleckiego – nie ma 
mowy – Bielecki ani słuchać 
nie chce, czuje się za słaby. 
Zaczyna się więc zebranie. 
Na wstępie zabierają głos na 
temat organizacji orkiestry 
wszyscy jej czołowi organi-
zatorzy. Potem jedna myśl i 
jednogłośne wypowiedzenie 
jej: Gajewski nas poprowa-
dzi. Nie ma rady, co w mojej 
mocy – mówi Gajewski. Przy-
jąwszy oficjalnie stanowisko 
kapelmistrza, przystępuje do 
pierwszych poczynań. Poroz-
glądawszy się po zebranych 
planuje już obsadę na instru-
menty. Lecz których przyjąć, 
w tym sęk. Wszyscy chcą na-
leżeć, a tu zebranych cztero-
krotnie więcej jak instrumen-
tów. Jak tu wyczuć kto naj-
chętniejszy, najzdolniejszy, 
najlepiej odpowiada. Trzeba 
brać najchętniejszych, my-
śli Gajewski, teraz już kapel-
mistrz, i takich też przyjmu-
je się zatem na członków or-
kiestry w przyszłą niedzielę i 
obsadzi instrumentami, które 
wszystkie trzeba zebrać do 
sali „Kółka Rolniczego”, gdzie 
też trzeba rozpocząć ponow-
ne odtworzenie zespołu. Z tą 
decyzją kończy się dzisiej-
sze zebranie. Młodzi rozcho-
dzą się rozochoceni, podnie-
ceni, ciekawi co komu przy-
padnie w udziale na przyszłą 
niedzielę. Po zebraniu pozo-
staje jeszcze kapelmistrz Ga-
jewski z kilku już jakby stary-
mi członkami, omawiając jak 
i kim obsadzić instrumenty. 
Cały tydzień trzeba było zała-
twiać z salą ”Kółka Rolnicze-
go”, aż nareszcie po trudach 
załatwiono. 
Nadeszła oczekiwana nie-
dziela, jak ostatnio u Misia. 
Tak i sala przepełniona, sami 
chętni. Kapelmistrz po sło-
wach wstępnych przystępu-
je do obsady, szkoda że tak 
mało instrumentów, trzeba 
jednak jakoś dzielić, zaczyna 
się po kolei od kornetów, któ-
re otrzymują: Ślanda Fran-
ciszek (z Górnego) Bielec-
ki Józef (Opaleniska), klar-
nety: Piela Piotr (z Dolnego), 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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Hader Jan (Podlas), Rydzik 
Wincenty (Dolne), flet: Mach 
Antoni (Górne), pikolo: Maj-
kut Stanisław (Dolne), tenor: 
Bielecki Jan (Opaleniska), 
baryton: Wnęk Jan (Dolne), 
es trąby: Bielecki Franciszek 
(Górne), Sigda Franciszek 
(Dolne), Wikiera Andrzej 
(Górne). Z kolei przychodzą 
basy: jeden już basista goto-
wy, znany już nam Heleniak 
Józef, drugi dobry by był je-
den z najchętniejszych Tołpa 
Franciszek, lecz niestety tro-
chę awanturnik, co z nim zro-
bić…? I chcąc zostać człon-
kiem musiał przełamać swój 
temperament i złożyć przy-
rzeczenie, że się wyzbędzie 
swych nawyczek, czego so-
lidnie dotrzymał i nie raz 
dziękował, że przez zespół, 
jak mawiał został człowie-
kiem, a długoletnim basistą 
zespołu. Po basach jeszcze 
bęben, który przypadł: Sal-
wachowi Andrzejowi (Dolne), 
czynele: Salwachowi Józefo-
wi (Dolne) i werbel dla: Joń-
ca Józefa (Dolne). A reszta? 
Resztę trzeba było pocieszyć 
nadzieją przyjęcia ich z chwi-
lą dokupienia instrumentów, 
czy zachętą by uczęszczali 
na próby i przygotowywali się 
na muzykantów. Po tym go-
rącym wstępie ustalono już 
próby ćwiczeń muzyki trzy 
razy w tygodniu, w poniedzia-
łek, środę i piątek, z tym że 
pierwszy poniedziałek tj. jutro 
wolny. Ponownie postawiony 
zespół składający się prze-
ważnie z 17 i 18-sto letnich 
chłopców, chętnych, ener-
gicznych, pełnych zapału, 
wysypał się z przydzielonymi 
instrumentami po zebraniu, z 
sali kółka rolniczego, zmie-
rzając do swych chat. Pozo-
stał kapelmistrz ze starszymi, 
by omówić pierwsze koniecz-
ności do zaczęcia pracy. Było 
nad czym mówić, ale i czeka-
ło to wszystko jeszcze więcej 
pracy i jeszcze raz wytężonej 
pracy. Kapelmistrz mając do-
świadczenie swej szkoły pla-
nuje wzorowy program i sys-
tem. Pierwszym zadaniem 
to przygotowanie materiału 

szkoleniowego, rozpisywa-
nie potrzebnych gam i rzeczy 
do początkowych ćwiczeń. Z 
tym programem wychodzą-
cych ostatnich po zorgani-
zowaniu zespołu owiał cie-
pły wiatr i przepych przebu-
dzonej wiosny, przepasując 
ich dusze dziwną siłą i zapa-
łem do prowadzenia przywró-
conego na nowo do życia ze-
społu. A po wiosce szła wia-
domość, że Gajewski podjął 
się prowadzić orkiestrę. Pod-
niecało to ambicję Grodzisz-
czan, słowem wiadomość tą 
przyjęto inaczej jak w 1909r., 
gdy pod adresem orkiestry 
szły tylko przeważnie uszczy-
pliwe zdania i wrogie nasta-
wienie. Dziś pod tym wzglę-
dem od strony ogółu prze-
szkód nie ma, niektórzy tylko 
zaczęli powątpiewać, czy tez 
podśmiechiwać się, uważa-
jąc za niedorzeczność. Ga-
jewski mógł prowadzić orkie-
strę, mówią: „gdzie on tam 
da radę, tu nawet profesoro-
wie próbowali i nic nie zrobi-
li”. Niektórzy bliżsi to samo 
mu powtarzali. Może to i do-
bre było, ponieważ nasz ka-
pelmistrz mimo to, że sam 
naprawdę się obawiał w to 
„dawanie rady”, nie przejmo-
wał się ludzkim gadaniem, 
ale zawziął się specjalnie w 
sobie, będąc z natury przed-
siębiorczym. Z postawionego 
kroku nie cofa się aż do osią-
gnięcia jakiegoś wyniku. Po-
mocy nie szukał wyżej, tak 
on jak i zespół, bo i na razie 
znikąd spodziewać się jej nie 
było można. Nauczycielstwu 
np. dużo się nie podobało, na 
razie mimo już to, że nasze 
zuchy organizując się ,nie 
udały się do nich najpierw z 
prośbą o radę, czy pomoc, 
lecz na swoją rękę potrafili 
zorganizować się. Wynikało 
jakby wieś powinna być uza-
leżniona od tzw. inteligencji 
czy tam podobnych. Udzieli-
ło się to nawet w początkach 
i Księdzu Dziedzicowi. A z 
zespołu na razie nikt znowu 
nie miał o co i nie myślał ła-
ski prosić. Wzięli sobie za za-
sadę „jak damy radę to sami” 

i zaczęli sobie powoli sami 
dawać radę, mimo zaraz na 
wstępie niektórych trudności 
i braków. Pierwszym to brak 
lokali, gdzie by zespół mógł 
się zbierać i mógł swobodnie 
ćwiczyć. Zarząd Kółka Rolni-
czego, którego kierownikiem 
jest Maj Jan spod kościoła 
nie bardzo chętnie chciał się 
zgodzić, by w sali kółka mie-
ściła się jeszcze i orkiestra,. 
Była to wówczas jedna je-
dyna sala do celów publicz-
nych. Mieściła się w niej czy-
telnia ludowa, kasa Stefczy-
ka, odbywały się zebrania 
kółka rolniczego, zebrania or-
ganizującego się „Koła Mło-
dzieży Wiejskiej”, jak i inne 
gromadzkie itp. A w alkierzu 
na dodatek mieszkała skle-
powa kółka rolniczego Łazu-
kowa, która chcąc nie chcąc 
trzy razy w tygodniu do póź-
na w nocy musiała słuchać 
serenad wstępnej muzyki.
Pod wpływem jednak wójta, 
jak również członka zarzą-
du kółka, a ojca naszego ka-
pelmistrza, który zaraz w po-
czątkach jak i zawsze szedł 
z pomocą zespołowi, zezwo-
lono by orkiestra odbywała 
próby czy zebrania we wspo-
mnianej sali. Drugim brakiem 
był brak papieru na rozpisy-
wanie nut, z tego kłopotu wy-
bawił zespół też ojciec kapel-
mistrza – ofiarując odpowied-
ni do tego papier, a że bez li-
nii nutowych, bierze on linij-
kę i równiuteńko, dokładnie 
kreśli linie, na których Kapel-
mistrz z mistrzem od pisania 
nut, Machem Antonim, któ-
ry jakby się już urodził z tym 
talentem, wpisują wedle po-
trzeby rzeczy potrzebne do 
ćwiczeń. Na naftę, której też 
zaraz na początek trzeba - 
radzą po staremu - składka 
członków. Przełamawszy te 
wstępne trudności zaczyna 
się w zespole dobrze prze-
myślana i formowana praca. 
Zewnętrzne trudności i nie-
tyczące ściśle samego dmu-
chania w instrumenty łatwo 
było przełamać czy też im ja-
koś zaradzić, ale jeśli chodzi 
teraz o samo granie, to w nie-

których wypadkach w ogóle 
nie poradzisz. Gdyby to cho-
dziło o wyszkolenie jednego 
lub dwu muzykantów, to jesz-
cze pół biedy, a tu więcej jak 
połowa żadnego nawet zadę-
cia nie może sobie wyrobić, 
lecz nie ma co w tym w gło-
wę zachodzić tylko spokojnie 
i powoli, w ostateczności jeśli 
który wcale nie da rady trud-
no – zastąpią go nowi kandy-
daci. Grunt że chętnych nie 
brakuje.
Pierwsze też próby to praca 
kapelmistrza, wspólnie z tymi 
którzy już trochę próbowa-
li poprzednio muzyki, w ze-
spole czy prywatnie, nad za-
poznaniem reszty z nutami, 
techniką i wyrabianiem zadę-
cia. Wspólnymi więc też siła-
mi, aby naprzód, aby posta-
wić na swoim i postawić ze-
spół jak najprędzej zupeł-
nie na nogi. Tak też zaczęło 
się coś powoli kleić. Najpierw 
z tymi, co mogli już coś za-
dmuchać, zaczynają płynąć 
gamy, a dalej po kolei wszy-
scy poszczególnymi głosa-
mi, zrywały się tony, szarpa-
ły, skrzeczały aż strach, lecz 
co jedna próba to łagodniej, 
to gładziej. 
O opuszczeniu próby nie było 
mowy, punktualność i kar-
ność organizacyjna to cecha 
ponownie założonego zespo-
łu. Dlatego też i praca mogła 
się posuwać składniej. Gdy 
już więcej jak połowa gamy 
zasadnicze i podział nut za-
częła opanowywać, przy-
chodzi kolej na ćwiczenia 
pierwszych lekkich utworów. 
Jest to repertuar zachowany 
sprzed wojny, jak „Bartoszu”, 
„Z dymem pożarów” i teraź-
niejszych „Boże coś Polskę”. 
Im dalej w las, tym więcej 
drzew, tak i tu co jedna pró-
ba to więcej i gęściej nut. Co 
będzie gdy Kapelmistrz nie-
długo zechce ruszyć repertu-
ar bogatszy, który przywiózł z 
wojska on, a także i Bielecki. 
Na razie tylko mówi: „dojdzie-
my powoli do wszystkiego, 
stopniowo, przy dobrych chę-
ciach i wytrwałej pracy”.

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - - WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W ramach projektu „In-
ternetowy Teatr TVP dla 
szkół”, uczniowie Społecz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej w dniu 
6 marca mieli możliwość 
obejrzenia transmisji na 
żywo spektaklu pt. „Pułap-
ka na myszy”,  w wykona-
niu aktorów Teatru im. Ju-
liusza Słowackiego w Kra-
kowie. 

To kolejna inicjatywa Telewi-
zji Polskiej, której ideą jest 
tworzenie jak najszerszego 
dostępu do wydarzeń kul-
turalnych na wysokim po-
ziomie. Skierowana zosta-
ła do tysięcy uczniów, którzy 
dzięki łączom internetowym 
mają możliwość obejrzenia 
spektaklu w swojej szkole. 
Pozwala ona nie tylko na 

urozmaicenie zajęć, ale tak-
że zaszczepienie na trwałe 
w młodych odbiorcach zami-
łowania do sztuki ambitnej i 
wartościowej.

„Pułapka na myszy” to nie-
śmiertelna opowieść Aga-
ty Christie w brawurowej in-
scenizacji polskiej królowej 
reżyserii teatralnej i kabare-

towej – Olgi Lipińskiej. Re-
welacyjne kreacje aktorskie i 
doskonałe angielskie poczu-
cie humoru, zagwarantowały 
uczniom świetną rozrywkę. 
Spektakl dostarczył ponad-
to niezapomnianych wrażeń, 
dlatego czekamy na kolejną 
transmisję.           H. B.

INTERNETOWY TEATR TVP 
DLA SZKÓŁ

Już czwarty rok, od lute-
go do czerwca raz w mie-
siącu uczniowie Społecz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej uczest-
niczą w zajęciach dla 
uczniów zdolnych. 

Zajęcia kreatywne mają na 
celu wzmocnienie rozwo-
ju intelektualnego, emocjo-
nalnego i społecznego dzie-

ci szczególnie uzdolnionych. 
Prowadzą je Panie psycho-
log z Poradni Psychologicz-
no Pedagogicznej w Leżaj-
sku. 
Uczniowie z niecierpliwością 
czekają na kolejne warsz-
taty, na których wykonują 
ciekawe eksperymenty ta-
kie jak np. wybuch wulkanu, 
jajko tonące w wodzie i wy-
pływające w wodzie słonej, 
unoszenie się w powietrzu 
torebki po herbacie. Dzieci 
uczestniczą również w kur-
sie szybkiego zapamiętywa-
nia informacji oraz w grach 
detektywistycznych.
Dodatkowo dzieci z klasy I 
i II biorą udział w zajęciach 
czytelniczych. Czytając po-
zyskują informacje o krajach 
Europy. Poznają kulturę tych 
krajów, specyficzne i charak-
terystyczne tańce i potrawy. 
Każdy uczeń przygotowuje 
prezentację o nowo pozna-
nym państwie, którą zapre-
zentuje podczas Dnia Ziemi 
uczniom całej szkoły.

BS

KREATYWNE ZAJĘCIA W SZKOLE 
W WÓLCE GRODZISKIEJ
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W dniu 22.02.2014r. w Hali 
Sportowej przy Zespo-
le Szkół w Grodzisku Dol-
nym został rozegrany tur-
niej w piłce nożnej junio-
rek, zorganizowany przez 
Powiatowe Zrzeszenie Ze-
społów Sportowych w Le-
żajsku, w ramach Halowej 
Powiatowej Ligi 2014 w ka-
tegorii juniorek.

W turnieju młodzików w Gro-
dzisku Dolnym udział wzięło 
5 drużyn:
• Zespół Szkół Kuryłówka
• GUKS Dębno
• Zespół Szkół Grodzisko 

Dolne
• Zespół Szkół Grodzisko 

Górne
• Gimnazjum Tryńcza

Zwyciężczyniami turnieju 
zostały zawodniczki z Tryń-
czy, które wyprzedziły go-
spodynie z Zespołu Szkół w 
Grodzisku Dolnym i drużynę 
z Grodziska Górnego. Miej-
sca 4 i 5-te przypadły kolej-
no Dębnu i Kuryłówce.
Najlepszą bramkarką turnie-
ju została Zuzanna Chmura  
z ZS w Grodzisku Dolnym. 
Najlepsza zawodniczka to 
Zuzanna Posala z Gimna-
zjum w Tryńczy. Z kolei naj-
skuteczniejszą zawodniczką 
okrzyknięto Klaudię Kulpa - 
ZS w Grodzisku Górnym.

W ramach tych samych roz-
grywek tydzień wcześniej, tj. 
15 lutego został rozegrany 
turniej halowy w piłce nożnej 
trampkarzy, w którym udział 
wzięło 6 drużyn:
• Zespół Szkół Grodzisko 

Dolne
• GUKS Brzyska Wola
• ULKS „Maraton” Giedla-

rowa
• Zespół Szkół Grodzisko 

Górne
• GUKS „Junior” Brzóza 

Królewska
• UKS Dębno

Po zaciętej rywalizacji tur-
niej wygrała drużyna  GUKS 
Brzyska Wola, przed zawod-
nikami z Zespołu Szkół w 
Grodzisku Dolnym i GUKS 
„Junior” z Brzózy Królew-
skiej. Kolejne miejsca przy-
padły zawodnikom z Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Gór-
nym, ULKS „Maraton” z Gie-
dlarowej oraz UKS Dębno. 
Najlepszym bramkarzem 
turnieju okazał się Łukasz 
Burszta z ZS w Grodzi-
sku Dolnym. Najlepszy za-
wodnik to Paweł Stępień z 
GUKS Brzyska Wola, a mia-
no najskuteczniejszego za-
wodnika zyskał Marcin Le-
niart z GUKS „Junior” Brzó-
za Królewska.
Ufundowane przez Staro-
stę Leżajskiego i Wójta Gmi-
ny Grodzisko Dolne pucha-
ry i nagrody dla uczestni-

ków obydwu turniejów wrę-
czali: Pan Marek Kogut –             
Wicestarosta Leżajski, Pan 
Arkadiusz Telka – Z-ca Wój-
ta Gminy Grodzisko Dol-
ne, Pani Halina Gdańska –     
Dyrektor Zespołu Szkół w 
Grodzisku Dolnym, Pan  Ka-

zimierz Bąk Z-ca Dyrektora 
Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym i Pan Zbigniew Śli-
wa – Prezes Powiatowego 
Zrzeszenia Zespołów Spor-
towych w Leżajsku.

ZŚ

TURNIEJ HALOWEJ LIGI POWIATOWEJ 
- KATEGORIA JUNIORKI I TRAMPKARZ

- SPORT - 
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- OGŁOSZENIA - 

PRZYJDŹ I WYPEŁNIJ 
WNIOSEK 

OBSZAROWY
Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
przypomina rolnikom ubiega-
jącym się o płatności obszaro-
we, iż od 17 marca do 15 maja 
2014r. trwa nabór wniosków.
W związku z tym, w Urzędzie 
Gminy Grodzisko Dolne (pokój 
nr 6) można skorzystać z bez-
płatnej pomocy osób zatrudnio-
nych do wypełniania wniosków. 
Punkt czynny jest codziennie w 
godzinach od 8 do 14.30.

OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku zaprasza na 
„Dzień Otwarty” w sobotę 5 kwietnia 2014r., w godz. 
9.00-13.00. 
Pracownicy Urzędu w tym dniu udzielać będą porad i wy-
jaśnień w indywidualnych sprawach podatkowych. Ponad-
to informuje, że w dniach 28-30 kwietnia 2014r.  zezna-
nia podatkowe za rok 2013 będą przyjmowane w godz.             
7.15-18.00.
Przypominamy także o moż-
liwości składania zeznań 
podatkowych drogą elektro-
niczną.

ZAPOWIEDZI 
WAŻNIEJSZYCH 

WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH 

W GMINIE 
GRODZISKO DOLNE

W ROKU 2014:

• Zawody towarzyskie na 
rozpoczęcie sezonu węd-
karskiego - 6 kwietnia                          
- Zalew „Czyste” w Grodzisku Dolnym

• Gminne Zawody Strażac-
kie, 15 czerwca - Stadion 
LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku 
Górnym

• Dni Grodziska - 11-13 lipca:
- sobota 12 lipca - I Bieg Grodziski
- niedziela 13 lipca - gwiazda wie-
czoru zespół IRA, Stadion LKS „Gro-
dziszczanka” w Grodzisku Górnym

• VIII Regionalny Kongres 
Misyjny 1-3 sierpnia:
- niedziela 3 sierpnia, Stadion LKS 
„Grodziszczanka” w Grodzisku     
Górnym - misyjny piknik odzinny, 
koncert grupy Fioretti (zespół Wyż-
szego Seminarium Duchownego  
Franciszkanów w Krakowie)

• Sierpniowy Festyn          
Rodzinny Akcji Katolic-
kiej Archiprezbiteratu         
Łańcuckiego, 10 sierpnia 
- Stadion LKS „Grodziszczanka” w 
Grodzisku Górnym 

• Dożynki Gminne,                 
15 sierpnia - Stadion LKS 
„Grodziszczanka” w Grodzisku Gór-
nym

CENNIK REKLAM 
OKŁADKA (kolor)
• A4 - 300 zł
• 1/2 A4 - 150 zł
OGŁOSZENIA DROBNE (czarno-białe)
• 1/2 A4 - 75 zł
• 1/4 A4 - 37,5 zł

Średni nakład to 2000 egz. Zachęcamy do zamieszczania reklam. Dodatkowe  
informacje pod numerem tel. 17 242 82 65, w. 233

STRAŻACY
WSPOMOGLI 
HOSPICJUM

W wyniku przeprowadzonej 
przez wszystkie jednostki 
OSP z terenu naszej gminy 
akcji zbierania pieniędzy na 
Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci, udało się zebrać 
kwotę 2500 zł. 
Zebrane fundusze prze-
znaczone zostaną na leki 
i środki pielęgnacyjne dla 
chorych dzieci.
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- OGŁOSZENIA - 

Dla przedsiębiorców z powiatu leżajskiego i powiatów ościennych 
istnieje możliwość skorzystania z atrakcyjnej pożyczki na rozpoczę-
cie i rozwój działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać 
się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 40 tys. miesz-
kańców znajdujących się na obszarze województwa podkarpackie-
go, a które w chwili ubiegania się o pożyczkę są mikroprzedsiębior-
cami prowadzącymi działalność gospodarczą. Pożyczki mogą być 
przeznaczone zarówno na cele obrotowe (towar  materiały) jak i in-
westycyjne. Warunki udzielania pożyczki: 
• wielkość pożyczki 10 000, 20 000, 30 000 lub 40 000 zł,
• pożyczki udzielane są na okres do 24 miesięcy dla                          

pożyczek do 10.000 zł oraz do 36 miesięcy dla pożyczek po-
wyżej 10.000 zł (licząc od daty podpisania umowy do dnia 
spłaty ostatniej raty),

• okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 
2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spła-
ty pierwszej raty,

• oprocentowanie pożyczki wg stanu na dzień 01.01.2014     
wynosi 3,75%,

• Zabezpieczenie pożyczki stanowi: poręczenie co najmniej 
dwóch osób fizycznych ustanowione według przepisów pra-
wa wekslowego, lub co najmniej jednej osoby fizycznej i fun-
duszu poręczeniowego, z którym Fundacja podpisała umo-
wę o współpracy.

Regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej znajdują 
się na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl 
Przykładowy koszt pożyczki w kwocie 10 000 zł udzielonej na 
okres 24 m-c wynosi 901,48 zł (odsetki, prowizja i podatek PCC), 
rata wynosi 452 zł m-c (23 raty). Wniosek o pożyczkę i pozostałe 
dokumenty wypełnia Doradca pożyczkowy we współpracy z klien-
tem na miejscu w siedzibie firmy. Informacji i pomocy w wypełnie-
niu wniosku udziela Doradca pożyczkowy.

Robert Skwara ul. Żwirki i Wigury 7, 37-300 Leżajsk
tel/fax: 17 240 21 24; tel. kom.: 507 076 144; 

email: robert.skwara@wp.pl

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

 

 
 

 
 

 
Dyrektor Zespołu Szkół im. prof.  Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat 
do Przedszkola Samorządowego w Grodzisku Górnym na 
rok szkolny 2014/2015. 
 
Przedszkole będzie czynne w godz. 7:00—16:00.                
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 5-cio       
i 6-cio letnie (obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  
 
Zapisy odbywać się będą w dniach 03.03.2014 do 
25.03.2014 w godzinach pracy przedszkola w sali nr 44 
(dzieci 6 letnie), w sali nr 50 (dzieci 3-5 letnie). 
 
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub odpis aktu 
urodzenia dziecka. 
 
*W ramach zajęć przedszkolnych dzieci będą uczestniczyć w 
zajęciach z języka angielskiego, zajęciach z psychologiem, 
zajęciach z rytmiki oraz religii. 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 
ogłasza zapisy do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 
2014/15. 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na 
terenie Gminy Grodzisko Dolne. Dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2009) i 6 
lat, ur. w drugiej połowie roku 2008 (od 1 lipca do 31 grudnia) mają 
obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  

Dzieci spoza Gminy Grodzisko Dolne mogą być przyjęte do 
przedszkola tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy 
Grodzisko Dolne. Placówka, oprócz zajęć wychowania 
przedszkolnego, oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki, 
języka angielskiego, religii oraz zajęcia logopedyczne.  

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach od 1 marca 
do 15 kwietnia w godzinach od 8 do 15 na „Kartach zgłoszeń dziecka” 
dostępnych na stronie www.zsgd.edupage.org w zakładce „Dla 
Rodziców” oraz w sekretariacie zespołu szkół, gdzie znajdują się 
również zasady rekrutacji do przedszkola. 
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Będziemy pamiętać! 

Choć życie jest krótkie i czasem traci sens, 
ja wiem, że tam na górze, na pewno Ktoś jest. 
Patrząc ku niebu modlę się do Boga. 
Ogarnia mnie rozpacz, ból, żal i trwoga. 
Dlaczego Ania? 
Odeszła, nas zostawiła… 
Śmierć znów zabrała życie. 
Komuś głos znów dławi.  
Choć brak nam Jej na tym świecie,  
Ona jest uśmiechnięta… w niebie 
i myśli o lecie, bo najlepiej jest latem, 
gdy w oknie mama, tata, siostra z bratem… 
Tymi słowami dnia 2 marca 2014r. pożegnała Anię Baj na cmentarzu w Chałupkach Dębniańskich rodzina, 
społeczność szkolna i parafialna. Zmarła miała niespełna 15 lat. Od urodzenia zmagała się z ciężką nieuleczalną 
chorobą. Pokornie przyjęła krzyż cierpienia, nie uskarżając się na jego ciężar. Dzielnie stawiała czoło wszelkim 
przeciwnościom losu. Zawsze uśmiechnięta i życzliwie nastawiona do ludzi potrafiła zjednywać sobie 
przyjaciół. Pomimo ograniczeń zdrowotnych żyła pełnią życia, ciesząc się każdą chwilą. Lubiła podróże i 
otaczającą przyrodę. W wolnych chwilach robiła sztuczną biżuterię, którą obdarowywała znajomych. Często 
można było Ją spotkać w miejscowym kościele, gdzie gorliwie i chętnie służyła przy ołtarzu w szeregach scholi 
i Róży Żywego Różańca. Całe swoje życie powierzyła Niepokalanej. 

Ania była też wzorową uczennicą. Z zapałem zgłębiała tajniki wiedzy i z niezwykłą sumiennością i starannością 
odrabiała zadania. 

Tak bardzo chciała żyć… 

Śmierć Ani była dla wszystkich ogromnym przeżyciem. Wycisnęła wiele łez i zmobilizowała rzesze ludzi do 
wspólnej modlitwy. Dla nas na zawsze pozostanie w pamięci Jej szczery uśmiech, pogodne usposobienie, 
dobroć i życzliwość. Może być dla młodzieży przykładem tego, jak godnie żyć pomimo bólu i cierpienia i jak 
umierać. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym składają wyrazy 
głębokiego współczucia Rodzinie Państwa Bajów z powodu śmierci Ani. 

A.Kulpa 

- OGŁOSZENIA - 

DOWÓD OSOBISTY 
W RĘKACH NIEPOWOŁANYCH OSÓB 

MOŻE SPRAWIĆ NAM SPORO KŁOPOTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nikt nie może zatrzymywać czyjegoś dowodu osobistego chyba, że możliwość taka 
wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy praw-
nej, aby zażądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania 
w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie 
osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę 
osoby, której dane zostały wykorzystane. 
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu oso-
bistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycz-
nym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku 
nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła do-
wód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do które-
go dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzy-
staniem danych osobowych poszkodowanej osoby. 
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- AKTUALNOŚCI - 
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