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Niech Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą dużo radości i pokoju, 

a Zmartwychwstały Chrystus 
napełni nadzieją i miłością 

na kolejne dni życia osobistego, 
rodzinnego i społecznego 

życzą

Radosnych 

Świąt 
Wielkanocnych 

życzy
Redakcja

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

wszystkim mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne 

chciałbym złożyć serdeczne życzenia 

zdrowia, pogody w sercu i radości 

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech świąteczne dni upłyną w miłej 

i rodzinnej atmosferze.

Wesołego Alleluja!

Poseł na Sejm RP

Zbigniew Rynasiewicz

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gdański

Wójt Gminy

Jacek Chmura
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W niedzielę 26 kwietnia 
br. we wszystkich dziesię-
ciu sołectwach gminy od-
będą się wybory sołtysów. 
Mieszkańcy sołectw zade-
cydują, kto będzie rządził 
na terenie ich wsi. Po raz 
pierwszy głosowanie bę-
dzie miało nową formułę - 
mieszkańcy wybiorą swo-
ich przedstawicieli w wy-
borach powszechnych. 

Mieszkańcy wybiorą 
gospodarzy wsi
Zgodnie z obowiązujący-
mi statutami sołectw, wybo-
ry przeprowadzone zostaną 
według nowych zasad. Gło-
sowanie odbędzie się w jed-
nym dniu - 26 kwietnia, we 
wszystkich sołectwach rów-
nocześnie. Lokale wybor-
cze będą czynne od godziny 
8.00 do godziny 16.00. Gło-
sowanie będzie powszech-
ne, jak w przypadku wybo-
rów na wójtów, burmistrzów, 
czy prezydentów miast.

Gdzie i jak zgłaszać 
kandydatów
Prawo zgłaszania kandy-
datów na sołtysów posia-
dają wyłącznie stali miesz-
kańcy danego sołectwa, 
uprawnieni do głosowania 
w wyborach do samorządu          
gminnego. 
Zgłoszenia kandydatów 
w formie pisemnej wraz z 
oświadczeniem kandydata 
o wyrażeniu zgody na kan-
dydowanie, powinno być po-
parte podpisami co najmniej 
25 wyborców. Zgłosze-
nia przyjmowane będą w 
Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pok. nr 14), do dnia 
7 kwietnia 2015r., w godzi-
nach pracy urzędu. 
Do przeprowadzenia wybo-
rów powołane zostaną So-
łeckie Komisje Wyborcze, w 
składzie co najmniej 3-oso-
bowym. Kandydatów do so-
łeckich komisji można zgła-

szać do dnia 7 kwietnia br. 
Do składu komisji sołeckiej 
kandydat ubiegający się o 
wybór na sołtysa może zgło-
sić jedną lub dwie osoby. 
Dwie osoby deleguje Wójt 
spośród pracowników samo-
rządowych. Radę Gminy re-
prezentować będą radni wy-
znaczeni przez Przewodni-
czącego Rady Gminy. 
Listy zarejestrowanych kan-
dydatów na sołtysów oraz 
składy Sołeckich Komisji 
Wyborczych podane zosta-
ną do publicznej wiadomo-
ści w formie ogłoszeń.
Głosować będzie można      
w wyznaczonych lokalach w 
każdym sołectwie:
1. Sołecka Komisja Wy-

borcza Sołectwa Gro-
dzisko Dolne z siedzi-
bą w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II,

2. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwa Gro-
dzisko Nowe z siedzi-
bą w Domu Wiejskim w 
Grodzisku Nowym,

3. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwa Cho-
daczów  z siedzibą w 
Szkole Podstawowej w 
Chodaczowie,

4. Sołecka Komisja Wybor-
cza Sołectwa Laszczy-
ny z siedzibą w Szko-
le Podstawowej w Lasz-
czynach,

5. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwa Opale-
niska z siedzibą w Szko-
le Podstawowej  w Opa-
leniskach,

6. Sołecka Komisja Wybor-
cza Sołectwa Zmysłów-
ka z siedzibą w Szko-
le Podstawowej w Zmy-
słówce,

7. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwa Gro-
dzisko Podlesie  z sie-
dzibą w Filii Środowi-
skowego Domu Samo-
pomocy w Zmysłówce,

8. Sołecka Komisja Wy-

borcza Sołectwa Gro-
dzisko Górne  z siedzi-
bą w Zespole Szkół im. 
prof. F. Leji w Grodzisku 
Górnym,

9. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwo Wólka 
Grodziska  z siedzibą w 
Szkole Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej,

10. Sołecka Komisja Wy-
borcza Sołectwa Gro-
dzisko  z siedzibą w 
Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym.

Masz głos, masz wybór
Głosujący na sołtysa oddaje 
tylko jeden głos na tego kan-
dydata, przy nazwisku któ-
rego pozostawi znak „X” w 
kratce. Karty do głosowania 
wrzucane są następnie do 
zamkniętej urny wyborczej.
Sołtysem zostanie ten kan-
dydat, który uzyska najwięk-
szą liczbę ważnie oddanych 
głosów. Jeżeli kandydaci 
uzyskają równą liczbę gło-
sów o wyborze rozstrzygnie 

losowanie przeprowadzone 
przez Pełnomocnika ds. wy-
borów sołtysów, w obecno-
ści sołeckiej komisji wybor-
czej.
W przypadku zgłoszenia tyl-
ko jednego kandydata na 
sołtysa, kandydata uwa-
ża się za wybranego, jeże-
li w głosowaniu uzyskał wię-
cej niż połowę ważnie odda-
nych głosów (50%+1).
Gdy kandydat nie uzyskał 
wymaganej ilości głosów, 
Wójt Gminy zarządzeniem 
wyznacza nowy termin wy-
borów. Nowy termin ustala-
ny jest również w przypad-
ku braku zgłoszenia kandy-
data na sołtysa w danym so-
łectwie. 
Wybory do Rad Sołeckich 
odbędą się po wyborach na 
sołtysów, na najbliższych 
zebraniach wiejskich.
Funkcja sołtysa daje duże 
możliwości tym, którzy 
chcą coś zrobić dla swej 
miejscowości dlatego też 
zachęcamy Państwa do 
aktywnego udziału w wy-
borach przedstawicieli 
swoich sołectw. 

MH

MIESZKAŃCY WYBIORĄ SOŁTYSÓW 
WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Trwają przygotowania do utworzenia na terenie       
gminy Klubów Seniora.
W ramach klubów organizowane będą cykliczne,       
tematyczne spotkania. Szczegółowe zasady funk-
cjonowania klubów będą podawane na bieżąco w               
najbliższych numerach „Gazety z Grodziska i okolic”.
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1 marca 2015 r. weszły w 
życie nowe ustawy: Pra-
wo o aktach stanu cywil-
nego, Ustawa o dowodach 
osobistych oraz Ustawa o 
ewidencji ludności. Wpro-
wadzają one zmiany, któ-
re docelowo mają ułatwić 
mieszkańcom załatwianie 
spraw w urzędzie. 

Zmiany te docelowo mają 
być dla klientów korzystne, 
ale w początkowym okre-
sie funkcjonowania nowych 
rozwiązań czas załatwia-
nia spraw może się wydłu-
żyć. Ma to związek z no-
wym, wciąż modyfikowanym 
przez MSW systemem infor-
matycznym. Najważniejsze 
ze zmian to:

Rejestracja noworodków: 
Rejestracji nowo narodzo-
nego dziecka dokonujemy 
w urzędzie stanu cywilnego 
właściwym dla miejsca uro-
dzenia. Wraz z rejestracją 
w urzędzie dokonywać się 
będzie jego zameldowanie. 
Ponadto System Rejestrów 
Państwowych wygeneruje 
dla dziecka  nr PESEL.
Odpisy aktów stanu cywil-
nego: Urząd Stanu Cywilne-
go w Grodzisku Dolnym jest 
właściwy, jak dotychczas dla 
rejestracji zdarzeń z zakre-
su rejestracji urodzeń, mał-
żeństw i zgonów, które na-
stępują na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne. 
Natomiast w nowej usta-
wie określono, iż odpisy ak-
tów stanu cywilnego pobrać 
można w każdym urzędzie 
stanu cywilnego, niezależ-
nie od tego, gdzie nastąpiło 
urodzenie, zgon czy zawar-
cie małżeństwa. Jest to od-
miejscowienie wydawania 
odpisów z aktów stanu cy-
wilnego. Np.: urodzenie za-
rejestrowano w USC w Rze-
szowie, odpis aktu urodze-

nia pobrać można w Gro-
dzisku Dolnym lub każdym 
innym USC. Związek mał-
żeński zawarto w Grodzisku 
Dolnym , odpis aktu małżeń-
stwa pobrać można w USC 
w Grodzisku Dolnym i każ-
dym innym USC. Będzie 
również istniała możliwość 
pozyskania odpisu poprzez 
platformę E-PUAP.
Zawarcie związku małżeń-
skiego poza urzędem sta-
nu cywilnego: Ustawodaw-
ca rozszerzył możliwość za-
warcia związku małżeńskie-
go poza urzędem stanu cy-
wilnego. Dotyczyć to będzie 
nie tylko osób w stanie za-
grożenia życia lub zdrowia 
albo pozbawionych wolno-
ści, ale także narzeczonych, 
którzy wskażą miejsce za-
warcia małżeństwa zapew-
niające zachowanie uro-
czystej formy jego zawarcia 
oraz bezpieczeństwo osób 
obecnych na uroczystości. 
Kierownik USC w Grodzisku 
Dolnym udziela ślubu poza 
urzędem stanu cywilnego w 
granicach Gminy Grodzisko 
Dolne.

Zawarcie małżeństwa w 
formie cywilnej
Narzeczeni zgłaszają się 
do wybranego USC w kra-
ju i przedkładają wyłącz-
nie ważne dowody osobiste. 
Urząd Stanu Cywilnego uzy-
skuje odpisy aktów urodze-
nia narzeczonych oraz inne 
dokumenty konieczne do 
zawarcia małżeństwa takie 
jak np. odpis aktu zgonu lub 
odpis aktu małżeństwa z ad-
notacją o rozwodzie.

Zawarcie małżeństwa w 
formie konkordatowej
Narzeczeni zgłaszają się 
do wybranego USC w kra-
ju i przedkładają wyłącz-
nie ważne dowody osobiste. 
Otrzymują zaświadczenie 
konieczne do zawarcia mał-
żeństwa konkordatowego.

Urząd Stanu Cywilnego uzy-
skuje odpisy aktów urodze-
nia narzeczonych oraz inne 
dokumenty konieczne do 
wydania zaświadczenia do 
zawarcia małżeństwa kon-
kordatowego takie jak np. 
odpis aktu zgonu lub odpis 
aktu małżeństwa z adnota-
cją o rozwodzie.

Akty urodzenia, małżeń-
stwa i zgonu sporządzone 
poza granicami Polski
Zagraniczny akt urodzenia, 
małżeństwa i zgonu może 
zostać przeniesiony do re-
jestru stanu cywilnego w 
drodze transkrypcji. Można 
tego dokonać w wybranym 
USC w kraju. 
Dodatkowe informacje znaj-
dziecie Państwo na stro-
nie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych: https://msw.
gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.
html.

- od 1 marca nie ma ko-
nieczności wymiany do-
tychczasowych dowodów, 
zachowają one ważność do 
upływu określonych w nich 
terminów. Każdy, kto złoży 
wniosek o wydanie dowo-
du, otrzyma go - tak jak do-
tąd - bezpłatnie. Dokument 
jest ważny przez 10 lat od 
daty wydania, z wyjątkiem 
dowodu osobistego wyda-
wanego dzieciom poniżej 5 
roku życia, który jest ważny 
przez 5 lat,
- możliwość złożenia wnio-
sku o dowód osobisty w 
dowolnym urzędzie miasta/
gminy w Polsce,
- możliwość złożenia wnio-
sku o dowód osobisty dro-
gą elektroniczną. Obywa-
tel odwiedzi urząd wyłącz-
nie w celu odbioru gotowe-
go dokumentu tożsamości, 
- w imieniu osoby nieposia-
dającej zdolności do czyn-
ności prawnych lub posia-

dającej ograniczoną zdol-
ność do czynności praw-
nych ubiegającej się o wy-
danie dowodu osobistego 
wniosek składa jeden ro-
dzic lub opiekun prawny,
- możliwość dokona-
nia zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia dowodu oso-
bistego drogą elektronicz-
ną,
- obowiązek dostarczania 
przez wnioskodawcę do-
datkowych dokumentów, 
w formie aktów stanu cy-
wilnego, został ograniczo-
ny wyłącznie do przypad-
ku niezgodności danych 
wskazanych we wniosku, 
z informacjami istniejącymi 
w posiadanych przez or-
gan rejestrach,
- brak adnotacji o miejscu 
zameldowania w dowodzie 
osobistym. Do tej pory każ-
da zmiana adresu zamel-
dowania, wymagała wy-
miany dowodu osobistego,
- prosty do wypełnienia 
wniosek o wydanie/wy-
mianę dowodu osobistego. 
Wniosek musimy podpisać 
własnoręcznie, ale formu-
larz może wypełnić za nas 
także pracownik urzędu w 
oparciu o nasze dane w re-
jestrze PESEL oraz infor-
macje, które mu podamy,
- możliwość dokonania wy-
meldowania lub zgłoszenia 
wyjazdu za granicę drogą 
elektroniczną.
Możliwość załatwiania 
spraw drogą elektronicz-
ną dotyczy wyłącznie osób 
posiadających podpis elek-
troniczny lub potwierdzony 
profil zaufany na platformie 
ePUAP.

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

SPRAWY OBYWATELSKIE PO NOWEMU

• Rejestracja stanu  
cywilnego

• Dowody osobiste, 
ewidencja ludności
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Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne przypomina rolni-
kom ubiegającym się o 
płatności obszarowe, iż 
od 16 marca do 15 maja 
2015 r. trwa nabór wnio-
sków obszarowych.

W związku z tym, w Urzę-
dzie Gminy Grodzisko Dol-
ne (pokój nr 6) można sko-
rzystać z bezpłatnej pomo-
cy stażystów w wypełnia-
niu wniosków. Punkt czyn-
ny jest codziennie w godzi-
nach od 8.00 do 14.30.
Z powodu nowych za-
sad przyznawania płatno-
ści bezpośrednich w 2015 
roku, w urzędzie będą wy-
pełniane tylko wnioski rol-
ników posiadających go-
spodarstwa do 10 ha po-
wierzchni.

Ponadto Agencja Re-
struktyryzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa infor-
muje, że prowadzony 
jest również nabór wnio-
sków przez internet, z 
wykorzystaniem aplikacji              
e-wniosek.

PRZYJDŹ 
I WYPEŁNIJ 
WNIOSEK 

OBSZAROWY

Od 1 kwietnia 2015r.  
wchodzą w życie nowe 
stawki za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów. 
W dalszym ciągu obowią-
zywała będzie podstawo-
wa stawka, tj. 5 zł mie-
sięcznie od osoby przy se-
gregacji odpadów. Wpro-
wadzone zmiany dotyczą 
najliczniejszych rodzin, 
gdzie w jednym gospodar-
stwie zamieszkuje więcej 
niż 6 osób. Takie rodziny 
po 1 kwietnia br. będą pła-
cić nieco mniej niż dotych-
czas.

Wprowadzenie nowego cen-
nika za śmieci podyktowa-
ne zostało zmienioną 1 lute-
go br. ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach. Nowe przepisy m. in. 
ograniczają możliwość sto-
sowania zwolnień z opłaty, 
w tym wykluczają dotych-
czas stosowane w naszej 
gminie zwolnienie polegają-
ce na tym, że opłatę pobiera 
się od maksymalnie 6 osób 
z gospodarstwa domowe-
go. W dniu 3 marca br. Rada 
Gminy podjęła nową uchwa-
łę w sprawie wysokości sta-

wek opłat za odbieranie od-
padów. W celu utrzymania 
wsparcia dla rodzin wielo-
dzietnych, zamiast zwolnie-
nia zróżnicowano stawki w 
zależności od liczby miesz-
kańców. Nowe opłaty za od-
pady zbierane w sposób se-
lektywny będą miesięcznie 
wynosić:
• 1-6 osób – 5 zł od        

każdej osoby,
• 7 osób – 4  zł od każdej 

osoby,
• 8 osób – 3,5 zł od        

każdej osoby,
• 9 osób – 3 zł od każdej 

osoby,
• 10 osób – 2,5 zł od          

każdej osoby,
• 11 osób i więcej –  2 zł 

od każdej osoby.
W związku ze zmienionym 
cennikiem, właściciele nie-
ruchomości na których za-
mieszkuje więcej niż 6 osób 
zobowiązani są do złożenia 
w Urzędzie Gminy nowej de-
klaracji o wysokości opłaty 
za odbiór odpadów. 
Nie uległy zmianie dotych-
czas obowiązujące terminy 
płatności za gospodarowa-
nie odpadami:
- I rata do 15 kwietnia br.
- II rata do 15 lipca br.
- III rata do 15 października br. 
- IV rata do 15 grudnia br.

Grzegorz Potaczała

ZMIANY W OPŁATACH 
ZA ŚMIECI

Wójt Gminy Grodzisko Dolne                       
informuje, że w dniu 26 marca 2015r. 
(czwartek) na terenie gminy przepro-
wadzona zostanie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.

Wywozowi podlegają:
• zużyte opony
• akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny (w tym świetlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domo-

wego (lodówki, pralki itp.)
• odpady wielkogabarytowe (stoły, 

krzesła, szafy, łóżka, fotele, dywa-

ny, materace, kołdry, rowery, zabaw-
ki dużych rozmiarów, itp.).

W/w odpady należy złożyć do godz. 10.00 
w wymienionych niżej miejscach. Zbiórkę 
przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny 
w Leżajsku.

WIOSENNA 
ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
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Dzień kobiet - to dzień, 
który nie może przecież 
przejść bez echa. Dlate-
go też męska część na-
szej społeczności składa 
paniom w tym dniu życze-
nia, przynosi kwiaty i upo-
minki, stara się przymilić w 
różny sposób. Bo widzą, że 
świat bez kobiet byłby pu-
sty i nudny, a ich życie by-
łoby też marne i bezbarw-
ne. Takich kilka refleksji 
pozwala sprowadzić ich 
od razu z powrotem z obło-
ków na ziemię. No i bardzo 
dobrze. Bo jak rzekł poeta: 
„...niech ta oferma wie, że 
ma damę, dlatego Panie 
świętują same”.

Tak też stało się w grodzi-
skim Ośrodku Kultury, acz 
nie do końca, bo jednak 
na salę „wdarli się” męscy 
osobnicy. Ale możemy wy-
baczyć im ten nietakt, bo 
okazało się że przygotowali 
się do Święta Kobiet bardzo 
starannie i dokładnie. Rzad-
ko zdarza się, by samodziel-
nie, z własnej inicjatywy zro-
bić coś tak zaskakującego. A 
tu proszę! Taka miła niespo-
dzianka! Samodzielnie przy-
gotowali program występów 
na sobotni wieczór 7 marca.
Program ten, jak przystało 
na tak liczną ekipę artystycz-
ną, okazał się bardzo atrak-
cyjny. Nie brakło bowiem po-
pisów różnego kalibru. Na 
początek sceną zawładnę-

ła grupa aktorska „Złota Zo-
rza” z Chałupek Dębniań-
skich. Wiele różnorodnych 
scen obyczajowych i dow-
cipów na temat stosunków 
damsko- męskich rozbawiło 
publiczność do rozpuku.
Potem swawolili „Grodzisz-
czoki” z wyjątkowymi rola-
mi kreowanymi przez  Jó-
zefa Kurasa, Wandę Kuras 
i Apolonię Kuźniar. Kiedy 
przyszła pora na „Leszczyn-
kę” to okazało się, że naj-
bardziej „baletowali” w „Je-
ziorze Łabędzim”. No ale to 
jeszcze nie wszystko. „Wio-
la” śpiewała o różnych chwi-
lach z życia kobiet, a ja-
kieś „Szalone kobiety” wdar-
ły się znienacka na scenę, 
śpiewały i tańczyły dzikiego 
kankana. Cała tą rozbryka-
ną plejadę gwiazd sprowa-
dził na ziemię pan Wójt Ja-
cek Chmura i przewodniczą-
cy Rady Gminy Jerzy Gdań-
ski. Złożyli oni wszystkim ko-
bietom wspaniałe życzenia, 
wręczyli kwiaty i zadedyko-
wali wiersz.
Panie z GOK-u oczywiście 
jako wzorowe gospodynie 
nie zapomniały o roli perfek-
cyjnej pani domu. Wszyscy 
zostali należycie ugoszcze-
ni i zabawieni, by w dobrym 
humorze, z głową pełną wra-
żeń udać się na nocny odpo-
czynek. A jakby nie było, dla 
wielu był to dopiero przed-
smak następnego dnia.

Małgorzata Burda-Król

JAK KOBIETY W GRODZISKU 
ŚWIĘTOWAŁY...

Kobietom

Mijanym na ulicy, które zabiegane w codziennych 
sprawach potrafią znaleźć dobre słowo pozdrowienia

Sprzedawczyniom w sklepach życzliwie i uśmiechem 
traktujących swoją pracę i kontakt z ludźmi

Nauczycielkom rysującym w naszych sercach od         
zarania dzieciństwa wartości patriotyzmu, mądrości 
życiowej i kultury osobistej

Pracującym w urzędach i bankach dbających o dobro 
klienta i sumienne wykonywanie zadań 

Sąsiadkom, Gospodyniom domowym, często niedo-
cenianym, ciężko pracującym i wcześnie witającym 
dzień, które dbają o czysty kołnierzyk koszuli Synka, 
śniadanie na stole i piękne kwiaty w ogródku

Tym, których powołaniem jest służba na misjach,       
zakonach, ochronkach i przytułkach dla ubogich,      
zatroskanych o świat i rozmodlonych

Sprzątaczkom, Lekarkom, Pielęgniarkom, Salowym, 
które wykonując swoje obowiązki służą drugiemu   
człowiekowi

I tym niewymienionym naszym Matkom, Ciociom, 
Babciom i Siostrom, które znają ładne bajki, czeszą 
śliczne warkoczyki małym dziewczynkom i potrafią 
pocieszyć w potrzebie

 Jeśli wspominam te wszystkie Panie, 
to tylko z radością, a pamięć zostaje               

Jest rada jedna ludzka prosta  
jeśli trzeba łagodzić obyczaje Kobietę tam postaw                                                  

I mogą mieć w Anglii swoją Elżbietę Królową, 
lubianą, znaną i cenioną 

my również tu w Grodzisku mamy Kobiety, 
które są z nami w każdy dzień powszedni

i za to dzisiaj dziękujemy!



7Gazeta z Grodziska i okolic 3/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Wielkanoc to największe 
i najstarsze obchodzone 
przez wszystkich chrze-
ścijan święto upamiętnia-
jące zmartwychwstanie 
Jezusa. Uczestnicy Środo-
wiskowego Domu Samo-
pomocy w Laszczynach z 
filią w Zmysłówce posta-
nowili jak co roku, przyłą-
czyć się do podtrzymywa-
nia tradycji świątecznych 
i chętnie uczestniczyli  w 
przygotowaniach ozdób 
wielkanocnych.

Tworzyli pisanki zdobione 
technikami nieco odmienny-
mi od tradycyjnych, ale rów-
nie pracochłonnymi i efek-
townymi. Powstały pisan-
ki zdobione techniką deco-
upage, quillingu oraz kartki  
świąteczne, których tradycja 

wysyłania, mamy nadzieję, 
nigdy nie ustanie.
Jak co roku, przed Świętami 
Wielkanocnymi również wy-
chowankowie ORW w Lasz-
czynach wraz z wychowaw-
cami i opiekunami rozpoczę-
li prace związane z wykony-
waniem ozdób i kartek świą-
tecznych.
Dzieci poznają oryginalne 
techniki wykonywania de-
koracji z materiałów natu-
ralnych i typowo artystycz-
nych. Wspólna aktywność 
rozwija wyobraźnię twórczą 
podopiecznych oraz zdolno-
ści manualne. To doskonała 
forma kreatywnej nauki po-
przez podtrzymywanie kon-
taktu z tradycją.

ŚDS
ORW

WIELKANOCNE 
OZDOBY CZAS 
ZACZĄĆ

W dniu 12 marca 2015r. 
gościem Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Grodzi-
sku Dolnym była pani Ja-
nina Pytel - z zamiłowania 
bajarka. 

Pani Janina czytając wielo-
krotnie bajki swoim wnukom 
– zapamiętała je, troszkę 
zmodyfikowała, a obecnie 
opowiada innym dzieciom.
Na słuchanie bajek przybyły 
dzieci w wieku od kilku mie-
sięcy po młodzież gimna-
zjalną. Bajarka opowiedzia-
ła im barwnie i żywo baśnie 
H.Ch. Andersena o „Cali-
neczce”, „Dziewczynce z za-
pałkami” oraz „Wilku i sied-
miu koźlątkach”. 
Dzieciom bardzo podobały 
się opowiedziane przez ba-
jarkę baśnie. Słuchały jej z 
dużym zainteresowaniem, 
niektóre widząc jak Bajarka 
pokazuje ilustracje do opo-
wiadanych bajek myślały, że 

je czyta.
Dawniej bajarki i bajarze wę-
drowali po okolicznych do-
mostwach. Opowiadali prze-
kazywane z pokolenia na 
pokolenie legendy, bajki i 
podania ludowe, umilając 
tym samym wszystkim do-
mownikom długie jesienne i 
zimowe wieczory.
A dziś? Spotkania z bajarką 
należą raczej do rzadkości. 
Warto więc raz na jakiś czas 
przypomnieć najmłodszym o 
tym pięknym zwyczaju.
Pani Janina zna też bajki dla 
dorosłych i obiecała nam, że 
z przyjemnością spotka się 
ze starszymi słuchaczami.
Dziękujemy rodzicom za 
przybycie ze swoimi pocie-
chami na Wieczór Głośne-
go „Mówienia”, a Pani Jani-
nie życzymy zdrowia i po-
wodzenia w realizacji życio-
wych zamierzeń. 

HL

WIECZÓR GŁOŚNEGO 
„MÓWIENIA”
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Człowiek jest inteligentną, 
lecz bardzo delikatną isto-
tą, można go łatwo zranić, 
trzeba brać pod uwagę 
jego cechy psychofizycz-
ne, zapewniać mu odpo-
wiednią temperaturę i po-
żywienie. 

Są to ograniczenia, któ-
re uniemożliwiają badanie i 
eksplorację wielu miejsc na 
naszej planecie oraz w Ukła-
dzie Słonecznym. Ludzie za-
częli badać kosmos, lecz do-
brnęli jedynie do Księżyca. 
Na Ziemi poznali tylko nie-
liczne przestrzenie, a prze-
cież jest jeszcze wiele nie-
zbadanych miejsc (dno oce-
anów, wulkany, bieguny), do 
których człowiek nie dotarł, a 
chciałby je zgłębić. Uzupeł-
nieniem rozumnej natury są 
autonomiczne roboty, któ-
re nie potrzebują tlenu, żyw-
ności ani wynagrodzenia. 
Mogą cierpliwie czekać w 
uśpieniu wiele lat zanim im-
puls elektryczny rozkaże im 
wykonać zadanie. Są w sta-
nie przetrwać wysokie tem-
peratury, kwasową atmos-
ferę Wenus, duże ciśnienia. 
Nie trzeba martwić się o to 
czy powrócą, bo przecież 
chodzi o wyniki obserwacji, 
które można przesłać.
Dzisiaj coraz częściej urzą-

dzenia o różnym stopniu au-
tonomiczności pomagają lu-
dziom w codziennym życiu. 
Niektórych już nawet nie za-
uważamy. Coraz częściej w 
naszym otoczeniu pojawiają 
się roboty, ciche automaty, 
które ułatwiają nam byt. Ro-
boty parkują za nas samo-
chody, zarządzają ogrzewa-
niem domu, wyłączają świa-
tło o odpowiedniej porze. W 
sklepach można kupić auto-
nomiczne odkurzacze, któ-
re same ładują akumulato-
ry i sprzątają pomieszcze-
nia, kiedy mieszkańcy są w 
pracy.
Gdy następuje szybki po-
stęp w danej dziedzinie, po-
jawia się zjawisko tzw. „prze-
paści technologicznej”, czy-
li istnieją technologie goto-

we do użycia, ale nie zorga-
nizowano jeszcze systemu 
kształcenia, który wyposaży 
ludzi w umiejętności i wiedzę 
potrzebną do ich wykorzy-
stania. I chociaż współcze-
sny człowiek jest wspiera-
ny przez urządzenia autono-
miczne, to poważny problem 
pojawia się dopiero wtedy, 
gdy zainteresowany zechce 
zastosować taki mechanizm 
do własnego projektu. 
W naszym kraju nie istnieje 
żaden program edukacyjny, 
z którego mogą korzystać 
szkoły, aby przygotowywać 
swoich uczniów do pracy z 
robotami. Trzeba poszuki-
wać zagranicznych partne-
rów, włączać się do współ-
pracy ponadnarodowej, aby 
wypracować własny spo-

sób na kształcenie uczniów 
w zmieniającej się rzeczywi-
stości. 
W Gminie Grodzisko Dolne 
istnieje możliwość zdobycia 
umiejętności budowy i pro-
gramowania robotów na po-
ziomie dotychczas zarezer-
wowanym dla najlepszych 
studentów uczelni technicz-
nych. Zespół Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym współpracu-
je z ośrodkami zagraniczny-
mi z Austrii, Niemiec, Czech, 
Węgier i Stanów Zjedno-
czonych. Uczniowie biorą-
cy udział w projektach edu-
kacyjnych z zakresu roboty-
ki wyjeżdżają na konferencje 
zagraniczne, budują i pro-
gramują roboty przeznaczo-
ne do wykonywania określo-
nych zadań, biorą udział w 
licznych konkursach i odno-
szą wspaniałe sukcesy. 
W roku szkolnym 2014/2015 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Grodzisku Górnym uczestni-
czyli w następujących wyda-
rzeniach:
• 23 stycznia 2015 r. Elimi-
nacje Regionalne Turnie-
ju Budowy i Programowa-
nia Robotów First Lego Le-
ague 2014 w Koszycach. W 
konkursie wzięły udział dwie 
dziesięcioosobowe druży-
ny, jedna złożona z uczniów 
szkoły podstawowej, druga 
gimnazjum. Gimnazjaliści 

SYSTEM KSZTAŁCENIA, A ROBOTY 
AUTONOMICZNE
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zajęli 1 miejsce pokonując 
13 drużyn ze Słowacji. Zdo-
bycie 1 miejsca dało druży-
nie z Grodziska Górnego 
awans do Półfinału dla Euro-
py Południowo-Wschodniej.
• 28 - 30 stycznia 2015 r. 
Warsztaty Botball 2015 w 
Practical Robotics Institu-
te Austria w Wiedniu. Dzie-
sięcioro uczniów z gimna-
zjum oraz sześciu nauczy-
cieli uczyło się jak organizo-
wać edukację opartą o na-
ukę robotyki w szkole. W 
warsztatach uczestniczyli 
również uczniowie i nauczy-
ciele z Austrii i Niemiec. Du-
żym atutem warsztatów była 
możliwość praktycznego wy-
korzystania umiejętności ję-
zykowych. Na międzynaro-
dowych konkursach i kon-
ferencjach obowiązuje język 
angielski, bez względu na 
miejsce, w którym jest zor-
ganizowany.
• 7 lutego 2015 r. Półfinał 
Światowego Turnieju Bu-
dowy i Programowania Ro-
botów First Lego League 
2014 w Debreczynie na Wę-
grzech. Uczniowie Gimna-
zjum im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
znaleźli się w gronie 20 naj-
lepszych drużyn z państw: 
Czech, Słowacji, Węgier i 

Polski. Półfinały zorganizo-
wane były z olbrzymim roz-
machem. Oprócz konkur-
su uczestnicy wzięli udział 
w telekonferencji z naukow-
cami pracującymi w ośrodku 
CERN znajdującym się nie-
daleko Genewy, na grani-
cy francusko-szwajcarskiej. 
W ośrodku tym znajduje się 
Wielki Zderzacz Hadronów 
(LHC). Jest to olbrzymi ak-
celerator cząstek, umiesz-
czony pod ziemią, mają-
cy w obwodzie 27 km. Mło-
dzi robotycy obserwowali 
pracę naukowców, zadawa-
li pytania, uzyskiwali wiedzę 
na nurtujące tematy. W pół-
finale gimnazjaliści zajęli 10 
miejsce.
W bieżącym roku szkol-
nym uczniowie wezmą także 
udział w konkursach i konfe-
rencjach:
• 27 - 30 kwietnia 2015 r. 
„The European Conference 
on Educational Robotics” w 
Hollabrunn w Austrii. Jest to 
międzynarodowa konferen-
cja poświęcona tematyce ro-
botyki edukacyjnej. Udział w 
niej wezmą uczniowie z Au-
strii, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Polski (Grodzisko Gór-
ne) i Egiptu. W ramach kon-
ferencji odbędą się elimina-
cje europejskie konkursu 

Botball 2015, których świa-
towy finał będzie miał miej-
sce w Albaquerque (Nowy 
Meksyk, USA). W konkur-
sie będą startować gimna-
zjaliści ZS im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym w trzech kategoriach: 
Botball 2015, Botball Aerial 
2015 (roboty latające), Bot-
ball Open 2015 (kategoria 
otwarta, dla wszystkich chęt-
nych, bez względu na wiek i 
wykształcenie).
• 24 kwietnia 2015 r. Kon-
kurs „BOTforYOU 2015” 
dawny konkurs „Topbot” w 
Gdańsku. Konkurs robotyki 
dla uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. W Kon-
kursie wezmą udział dwie 
pięcioosobowe drużyny z 
gimnazjum i szkoły podsta-
wowej.
• 22 - 23 maj 2015 r. „Dzień 
Robota” w Zespole Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym. W ramach 
„Dnia Robota” odbędzie się 
konkurs robotyki „GG-Robot 
2015” dla uczniów gimna-
zjum i szkoły podstawowej. 
Uczniowie starsi będą mo-
gli spróbować sił w konkur-
sie „GG-Robot Aerial” oraz 
„GG-Robot Open”.
Wymienione wyżej działania 
byłyby niemożliwe do osią-

gnięcia bez środków, jakie 
w ramach projektu z kompo-
nentem ponadnarodowym 
„PWP EuroBOT” pozyska-
li: Gmina Grodzisko Dolne i 
Zespół Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym. Wspomniany projekt 
jest współfinansowany przez 
Unię Europejską i obejmuje 
swoim wsparciem uczniów 
ZS w Grodzisku Górnym. 
Realizacja tych trudnych za-
dań jest również możliwa 
dzięki dużemu zaangażowa-
niu Wójta Gminy Grodzisko 
Górne. Pan Jacek Chmu-
ra popiera wszystkie przed-
sięwzięcia, które wspiera-
ją rozwój ucznia, rozwijają 
jego zainteresowania i dają 
mu możliwość poznania no-
wych rozwiązań i zasto-
sowań. Z inicjatywy Wójta 
Gminy Grodzisko Górne pla-
nowane jest zaadaptowanie 
poddasza w Zespole Szkół 
w Grodzisku Górnym dla po-
trzeb Regionalnego Ośrod-
ka Robotyki, wzorowanego 
na Practical Robotics Institu-
te Austria czy KISS Institute 
for Practical Robotics w Nor-
man (Oklahoma, USA).

Maciej Polański

ŻEGNAMY WIELOLETNIĄ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W LASZCZYNACH PANIĄ ANNĘ CISEK

21 lutego 2015 roku po ciężkiej chorobie odeszła wieloletnia pedagog oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach, Pani Anna Cisek. Ostatnie pożegna-
nie odbyło się 23 lutego 2015 roku w Kościele Parafialnym pw. Świętej Barbary 
w Grodzisku Dolnym. Wzięła w nim udział pogrążona w smutku rodzina, znajomi, 
przyjaciele, nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy innych szkół i wiele innych osób. 

Pani Anna Cisek przez pięć lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej          
w Laszczynach. Przez ten okres była wspaniałym pedagogiem i wychowawcą. 
Przez wiele lat pełniła również funkcję radnej gminy Grodzisko Dolne.
Tak trudno jest żegnać kogoś, kto jeszcze długo mógł być z nami. Niestety             
wobec choroby i śmierci wszyscy jesteśmy bezradni. Będziemy wspominać ją 
serdecznie, mając nadzieję, że smutek i pustka, jaką pozostawiła w naszych ser-
cach po swoim nagłym odejściu kiedyś przeminie. 

Pozostanie Pani na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Laszczynach 
oraz członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Laszczyny
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To była już VIII edycja kon-
kursu dla najlepszych z or-
tografii. Tym razem odbyła 
się w nowym, pełnym bla-
sku lokalu Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Grodzi-
sku Dolnym. Z dyktandem 
,,O Pióro Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne” zmierzyło się 
16 uczniów wytypowanych 
przez grodziskie gimnazja.

Tradycyjnie tekst był bar-
dzo trudny. Komisja ocenia-
jąca zwróciła uwagę na wy-
soki poziom i dobre przygo-

towanie uczestników, nato-
miast czołówkę zdominowali 
aktywni czytelnicy naszej bi-
blioteki.
Zwycięzcą została Magda-
lena Mach - uczennica I kla-
sy gimnazjum Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym, któ-
ra otrzymała zestaw pióro + 
długopis ufundowane przez 
Wójta Gminy Grodzisko Dol-
ne, a także nagrodę książ-
kową od biblioteki. Pozostali 
laureaci to:
• II miejsce – Agnieszka 

Maślenik, Zespół Szkół 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym,

• III miejsce – Marcelina 
Bosak, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym,

• IV miejsce – Paulina 
Ślanda, Zespół Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym,

• V miejsce – Marcelina 
Telka, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym.

Finalistom wręczono nagro-
dy książkowe ufundowane 
przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną, a wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Zdolnej młodzie-
ży gratulujemy. Dziękujemy 
Wójtowi Gminy za ufundowa-
nie nagrody głównej, a także 
dyrektorom i nauczycielom 
gimnazjów za współpracę.
Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do korzystania z na-
szej oferty czytelniczej, tym 
bardziej, że w ramach reali-
zowanego projektu zakupi-
my 1000 książek dla tej wła-
śnie grupy wiekowej. Warto 
wykorzystać ten rok na przy-
gotowanie się do kolejnego 
dyktanda. Tekst tegoroczne-
go dyktanda zamieszczamy 
obok.   KZ

ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI W 
BIBLIOTECE

Po drugiej stronie biurka
Nie lubię piątku trzynastego! Jak tylko sięgnę pamięcią 
ten dzień jest dla mnie pechowy. Trzy lata temu przyje-
chał do mnie cherlawy wuj Helmut z Kartuz, pół Kaszub, 
pół Niemiec. Nie przepadam za jego towarzystwem, bo 
jest hipochondrykiem. Choć wzmacnia się chrzanem, 
chmielem i hyzopem ciągle czuje się chory, słaby niczym 
chuda chabeta zaprzężona do ciężkiego wozu. Dwa lata 
temu musiałem gonić moją babcię hazardzistkę, któ-
ra, przegrawszy swoją ostatnią emeryturę, uciekała chy-
żo niczym chart, chytrze klucząc po zakamarkach pla-
cu Daszyńskiego. Rok temu usłyszałem, wpadając pod 
koła śpieszącego się ponadsześćdziesięcioletniego pi-
rata drogowego: „Bodajbyś sczezł, półinteligencie!”. Nie 
wyspałem się. Śnił mi się conocny śpiew kszyków, które, 
siedząc tuż przy soczystozielonych liściach rzewieni, roz-
poczęły swój koncert. Czuję się źle, wszechogarniające 
znużenie odebrało mi apetyt. Nie zjadłbym teraz nawet 
krztynki wędliny ani nie przełknął soku owocowo - wa-
rzywnego. A moja klasa pewnie jak zwykle zadowolona. 
Dziś jest termin cotrzytygodniowego dyktanda w „Traugu-
cie”. Ja im pokażę! Będę twórczy i ułożę coś superspe-
cjalnego. Nie to co ostatnio: czyhać i czmychać, zheblo-
wać i sczochrać! Lekcja się rozpoczęła. 
W zatrważającej ciszy słychać było: chrzęst kartek pa-
pieru, zdejmowanie skuwek i skrzypienie stalówek. Wi-
działem pełne wyrzutu spojrzenia moich uczniów. Z po-
nad piętnastu gardeł wydobył się pełen niezadowolenia, 
ledwo słyszalny pomruk. Zżymnąwszy się, dyktowałem 
dalej tekst najeżony niespodziankami: rzężący rzęch, po-
żądać porządku czy hołubić arcymistrza. Nie ma taryfy 
ulgowej dla huncwotów i hultajów. Quasi-nauka nie może 
być tolerowana. Natomiast dwu zwycięzcom i dwóm zwy-
ciężczyniom dzisiejszych zmagań wynagrodzę tryumfal-
ną wędrówkę po ortograficznych ścieżkach. Zamyśliłem 
się. Nierzadko przychodzi mi do głowy, by rzucić wszyst-
ko i pójść hen przed siebie. Ha! Tylko dokąd? Sponad 
chmur wyjrzało słońce. Pomyślałem, że przecieżbym nie 
mógł zostawić mojej szkoły, bo ja kocham swoją pracę! 
Oby mi tylko minęła ta trzynastopiątkowa chandra.
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Bohdan T. Woronowicz, 
Karolina Prewęcka „Dasz 

radę! O pokonywaniu uza-
leżnień” Prószyński i S-ka 
2014 (SERIA DUŻE LITE-
RY)

O doświadczeniach w terapii 
uzależnień opowiada w tej 
książce dr Bohdan Tadeusz 
Woronowicz – legenda psy-
chiatrii, człowiek konkretny 
w pracy i poglądach, a rów-
nocześnie niezmiernie czu-
ły. Oddaje głos także swo-
im zdrowiejącym pacjentom 
i przyjaciołom. 
Intensywny styl życia, rozwój 

Matthew Quirk „500 gra-
czy”, Prószyński i S-ka 
2012 (SERIA DUŻE LITERY)

Mike Ford, świeżo po ukoń-
czeniu prawa na Harvar-
dzie, zdobył wymarzoną pra-
cę w Davies Group – naj-
potężniejszej firmie dorad-
czej Waszyngtonu. Tym sa-
mym wszedł w kręgi „pięćset-
ki” – elity faktycznie rządzą-
cej Waszyngtonem, a przez 
to i światem. A teraz znalazł 
się na muszce dwóch nieby-
wale niebezpiecznych ludzi. 
Żeby uratować skórę, musi 
sięgnąć po doświadczenia 
ze swej szemranej młodości: 
kraść, oszukiwać, kłamać – a 
w końcu nawet zabić.

technologii, zmiany w rela-
cjach międzyludzkich powo-
dują wzrost i pojawianie się 
nowych uzależnień. Wielu 
ludzi nawet nie pyta samych 
siebie, dlaczego nie potrafią 
funkcjonować bez picia alko-
holu czy palenia marihuany. 
Dlaczego przesiadują go-
dzinami przed komputerem 
i nie rozstają się z komór-

ką albo dlaczego ich dziec-
ko woli zaciemniony pokój 
od treningu na świeżym po-
wietrzu? Czego im brakuje, 
żeby zatrzymać się, zadać 
sobie pewne pytania, spoj-
rzeć na świat i siebie i spró-
bować zmienić swoje życie? 
Czy przypadkiem nie jest to 
również Twoje życie?

Tracie Peterson „Prelu-
dium brzasku” – pierwsza 
część trylogii „Pieśń Ala-
ski”, WAM 2014

Lydia wychodzi za Floy-
da, podstarzałego wdowca. 
Czyni to jednak nie z własnej 

woli, ale w ramach umowy 
biznesowej zawartej przez 
jej ojca ze wspólnikiem.
Małżonek okazuje się jednak 
okrutnym tyranem. Jego na-
gła śmierć staje się dla upo-
karzanej przez męża i jego 
dzieci Lydii szansą na wy-
zwolenie z udręk. Wdowa 
nieoczekiwanie otrzymuje w 
spadku cały majątek, czego 
nie akceptują bezwzględni 
pasierbowie. Lydia potajem-
nie wyrusza na Alaskę. Bo-
lesne wspomnienia odbiera-
ją nadzieję na to, że zazna 
jeszcze spokoju, szczęścia i 
prawdziwej miłości. Nie spo-
dziewa się, że życie zgotuje 
jej wiele niespodzianek...

Tracie Preston ,,Refren po-
ranka” – druga część try-
logii „Pieśń Alaski”, WAM 
2014

Rodzina Lindquistów nadal 
mieszka w Sitce na Alasce. 

Osiemnastoletni Dalton zda-
je sobie sprawę z tego, że 
Kjell jest jego przybranym oj-
cem, więc chce poznać hi-
storię swojego pochodzenia. 
Nakłania matkę do wyjawie-
nia prawdy o brutalnym ojcu 
oraz bezwzględnym przy-
rodnim rodzeństwie. Mimo 
doznanego szoku zamierza 
ich poznać, by wyrobić sobie 
własne zdanie. 
Wkrótce nadarza się oka-
zja. Evi, jego przyrodnia sio-
stra, wybiera się do Kansas 
City, do umierającego męża, 
od którego odeszła. Dalton 
chce pojechać z nią i tym sa-
mym wrócić do miejsca, do 
którego został porwany w 
dzieciństwie przez przyrod-
nie rodzeństwo.

Ramona Nadobnik-Piętka 
„O chorym bocianku”, Baj-
daraj Maria Wejner 2014

Książeczka przeznaczona 
jest dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. Śliczna, wierszo-
wana bajeczka z pięknymi 
ilustracjami, ucząca pozy-
tywnych zachowań w życio-
wych sytuacjach.

Mymi Doinet „Nie bój się 
misiu koalo! (SERIA ZWIE-
RZĘTA OLI), Skrzat 2014

Ola bardzo lubi zwierzęta. Ma 
niezwykłą umiejętność – ro-
zumie ich mowę. Tym razem 
dziewczynka jedzie ze swo-
ją ciocią do Australii, żeby 
leczyć chore zwierzaki. Po 
przybyciu na miejsce spoty-
ka rannego misia koalę. Czy 
uda się go uratować?

Aby opanować i doskonalić trudną umiejętność czytania, Wy-
dawnictwo Skrzat proponuje nową kolekcję „Pierwsze Czy-
tanki”. Należą do niej m.in. książeczki z serii „Zwierzęta Oli”.
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A teraz do składu instrumen-
tów z kupnem załatwiono i 
Kapelmistrz odprowadzo-
ny przez założyciela nasze-
go wraca pełny zadowolenia 
z nabycia pięknego instru-
mentu. W myśli ma już basi-
stę, obecnie jeszcze wojsko-
wego Heleniaka Józka, któ-
ry może niedługo wróci, wte-
dy dopiero będzie siła i pod-
pora zespołu. Obecnie tylko 
sam Tołpa się męczy, ponie-
waż Sigda popróbowawszy 
„starej tuby” wrócił do swej 
trąbki. Teraz jeszcze aby jak 
najprędzej wywiązać się z 
długu, urządza się dwa fe-
styny i zabawę taneczną, co 
nadzwyczaj się udaje, tak że 
można było zwrócić dług ks. 
Dziedzicowi. Przy jego zwró-
ceniu przyznał się, że cie-
kaw był czy zespół kiedykol-
wiek w ogóle wróci mu po-
życzkę. Przekonał się też o 
solidności, tym bardziej, że 
nasi chcieli wpłacić jeszcze 
i procent, o którym jednak 
nie chciał słyszeć, nie przyj-
mując go. W zespole ucie-
cha podwójna. Wraca z woj-
ska Heleniak przywożąc na 
pamiątkę marsz „Dwudzie-
sty wiek” i „Tarnopolski” albo 
inaczej „Biały orzeł”. Cze-
ka godny też go nowiutki 
B-bas. Teraz dopiero poznał 
każdy, co jest podstawową 
siłą muzyki. O żeby to tak 
wszyscy mogli, każdy za-
czął się podciągać, aby jak 
najlepiej, najczyściej i naj-
dokładniej. Z tej wszystkiej 
radości uchwalił zarząd, by 
za te wszystkie starania się 
urządzić w nagrodę zaba-
wę towarzyską. Przecież je-
śli już do wojska idą i z woj-
ska wracają, dowód że wiara 
dorasta i bawić się też potra-
fi. Zaprosiwszy nasze pan-
ny aktorki, jak Wikierczyna z 
Górnego, Moszkowiczówna 
z Dolnego i chórzystek kil-
ka, które nie tylko przysłuży-
ły się pracą, ale zawsze i w 

każdym wypadku bronią opi-
nii orkiestry. Urządzono za-
bawę co się zowie. Muzy-
ka, tańce i śpiewy piosenek 
ludowych dodały uroku na-
prawdę zdrowej wesołej za-
bawie. 
Po zabawie, choć to już je-
sień, zachciało się nasze-
mu basiście Tołpie Fran-
kowi żeniaczki. Zapewne z 
resztą czekał, aż znajdzie 
się basista, by na jego we-
selu mógł go zastąpić w gra-
niu. Doczekał się też powro-
tu Heleniaka z wojska. Ze-
spół chcąc też wykazać, jak 
ścisły węzeł łączy wszyst-
kich w zespole postanawia 
grać na ślubie i uroczystości 
związanej z częścią poważ-
ną wesela, tj. wymarszem 
do kościoła. Tołpa też pierw-
szy w utworzonym zespo-
le żeni się. Według umówie-
nia się zaraz z rana, wędru-
je zespół do panny młodej, 
skąd cały orszak weselny z 
orkiestrą na czele maszeru-
je do kościoła. Pewnie z ki-
lometr drogi. Prawie więk-
szość wioski wyległa przy-
glądać się tej paradzie, któ-
rą zespół zgotował swemu 
członkowi. Po kościele rów-
nież z taką samą paradą, 
wracają wszyscy na wese-
le, gdzie przygrawszy jesz-
cze kilka skocznych kawał-
ków, każdy ma wolną rękę 
do weselenia się. Po tych 
weseleniach się, jeszcze je-
den wyjazd w teren. Komitet 
Budowy Kaplicy na Gorzy-
cach prosi zespół na uroczy-
stość jej poświęcenia. Wy-
jazd jak zwykle furmankami, 
mimo niewyraźnej pogody. 
Jadą wszyscy, nasz niedaw-
ny pan młody mówi „prędzej 
bym babę opuścił, jak orkie-
strę”. Cała uroczystość wy-
padła ładnie, zresztą gdzie 
ukaże się orkiestra, ludzi 
przede wszystkim moc. Lecz 
jak ładną jest uroczystość, 
tak też ładny spadł deszcz, 

przed którym ostatnie uchro-
nienie zespołu przypadło w 
wyszynku gorzyckim. Tam 
też część uroczystości we-
selnej skończyła się na-
prawdę wesoło. Często jed-
nak po nadmiernej wesoło-
ści, następuje smutek. Na-
stąpił on w drodze powrot-
nej, na Chałupkach Grodzi-
skich, gdzie trzeba było się 
znowu schronić w szynku 
u Misia. Tu zaczęło się nie-
porozumienie wśród człon-
ków, zakończone uspokaja-
niem muzykanta Chrzana, 
lecz skutkiem tej awanturki, 
zagięty nowy bas. Kapelmi-
strzowi na ten widok aż łzy 
w oczach stanęły. Sprawę tę 
postanowiono rozpatrzeć i 
załatwić, ale na zebraniu ze-
społowym. 
Ze zbliżającą się zimą trze-
ba zrobić generalne porząd-
ki. Zaczęły się one od sali 
ćwiczeń, przez odświeżenie 
jej bieleniem i szorowaniem 
podłogi. Potem porządki w 
zespole, dwu członków za-
częło wyłamywać się spod 
karności organizacyjnej. Je-
den w zupełności przyno-
sząc ujmę zespołowi, zosta-
je wydalony przez zarząd, 
a drugi otrzymuje naganę i 
ostatnie upomnienie za nie-
regularność uczęszczania 
na próby. 
Chcąc, aby zespół stał na 
dobrym poziomie, mówi Ka-
pelmistrz „wszyscy na rów-
ni musimy pracować i dbać 
o jego dobro”. W tym celu 
też dla czuwania i regulowa-
nia spraw członków, powo-
łany zostaje sąd honorowy, 
w którego skład weszli: He-
leniak Józef, Burszta Stani-
sław, na którego miejsce za 
gospodarza zespołu zostaje 
wybrany Jasic Józef. I trzeci 
członek sądu, Bajan Franci-
szek. Na tym samym zebra-
niu wybrano jeszcze preze-
sów honorowych, którzy by 
w każdym wypadku na ze-
wnątrz opiekowali się i re-
prezentowali zespół. Jedno-
głośnie wybrano pierwszego 
założyciela orkiestry dr Kul-

pę i prof. Leję, o czym też 
powiadomiono ich pisemnie. 
Przed Świętami Bożego Na-
rodzenia nastąpiła też zmia-
na władzy kościelnej w Pa-
rafii Grodziskiej. Witają pa-
rafianie nowego probosz-
cza, ks. Stanisława Kmiot-
ka. Idzie też i zespół z in-
strumentami pod kościół, 
gdzie wita go muzyką. Oka-
zuje się w nim zwolennik i 
dobry znawca muzyki. Zaraz 
też po przyjeździe zaczyna 
odwiedzać zespół, częstując 
zawsze papierosami. Ale też 
i ucho ma dobre, oszukać 
się nie da, odnajdując zaraz 
drobny fałsz w muzyce. Cza-
sami taki człowiek przy ze-
spole też potrzebny, zwłasz-
cza gdy zostaje prawdziwym 
przyjacielem muzyki. Po 
próbach kolęd i odegraniu 
ich w kościele na Boże Na-
rodzenie, kończy zespół pra-
cę tegoroczną, urządzeniem 
pięknej uroczystości, wspól-
nego opłatka. W ostatni 
dzień roku bieżącego zbiera 
się na Sylwestra rodzina or-
kiestry, by podzieliwszy się 
opłatkiem, pożegnać stary, a 
powitać nowy rok 1927.
Po ułożeniu planu z nowym 
rokiem, ruszył zespół da-
lej we wszystkich kierun-
kach. Poza szkoleniem w 
muzyce, bardziej jak dotych-
czas, ożywił się dział oświa-
towy. Korzystają członkowie 
z kursów dokształcających 
wieczornych, organizowa-
nych przez kierownika Klu-
za. Prócz tego zaprezento-
wawszy w zespole czasopi-
smo „Siew” przerabiają ile 
tylko czas na to pozwala, 
dalej będąc w lokalu, gdzie 
mieści się czytelnia ludowa, 
którą teraz wzięło pod opie-
kę niedawno powstałe „To-
warzystwo Szkoły Ludowej”. 
Korzystają z niej jak najwię-
cej, biorą sobie za zasadę 
„przez oświatę do dobroby-
tu”. Prócz tego wszystkiego 
trzeba pracować nad zdoby-
waniem funduszów do kasy 
zespołu, przez organizowa-
nie najróżniejszych imprez. 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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Z pierwszą w tym roku im-
prezą dochodową udano się 
do sąsiedniej gromady Zmy-
słówki. Po porozumieniu się 
z tamtejszym kołem młodzie-
ży, urządzają nasi zabawę 
taneczną w Domu Narodo-
wym. Udaje się ona pod każ-
dym względem, a zwłasz-
cza pod względem dochodu. 
Tu przy młynie, tartaku i le-
sie, łatwiej ludziom o pienią-
dze aniżeli w Grodzisku. A w 
zespole tak są one zawsze 
potrzebne. Teraz np. zdało 
by się koniecznie dać do na-
prawy najbardziej zniszczo-
ne instrumenty, zakupić coś 
nowych, a także i krzeseł 
choć kilka nabyć. Na zapu-
sty robi się też jeszcze jedną 
zabawę z bufetem w Grodzi-
sku. Nauka muzyki też idzie 
swoim porządkiem. Ostat-
nio ćwiczy się marsz ułożo-
ny przez Kapelmistrza Ga-
jewskiego. Przy tym nume-
rze pożegnał zespół sekre-
tarz - czynelista Gajewski 
Stanisław. Dziękując mu za 
solidną pracę żegnają go ko-
ledzy marszem „Brygady”. W 
połowie postu wypadła w ze-
spole niespodziewana uro-
czystość, w dodatku z bibą 
urządziły się jakoś i poskła-
dały imieniny różnych Józe-
fów, związanych pracą lub 
przyjaźnią z zespołem. Naj-
pierw wzruszyły do łez „Pie-
śni legionowe” Stopyrę, in-
walidę wojennego, potem 
wzruszać lub podniecać za-
częły inne utwory grane już 
tylko na cześć solenizantów. 
Wesoło było do tego stopnia, 
że organista Chmiel, chociaż 
z imienia Feliks, twierdzi, 
że drugie jego imię jest Jó-
zef. Wejście do grupy sole-
nizantów kosztowało ćwiart-
kę piwa. Nie pominięto na-
wet naszego basisty, Józka 
Heleniaka.
Nie bardzo wesoło na tej li-
bacji wyszedł tylko nasz te-
raźniejszy gospodarz ze-
społu Wikiera. On to zazwy-
czaj najczęściej niezado-
wolony zwłaszcza, gdy cze-
goś za mało, przede wszyst-
kim wypitku. Dziś też dla za-

dośćuczynienia sadzają go 
do wiadra z piwem. Szczę-
ście jednak, że nie przyby-
wało coraz więcej Józefów, 
bo kto wie, czy wszyscy by 
tak w wiadrach nie siedzie-
li, a imieniny na pewno za-
ciągnąłby do Wielkanocy. 
A tu na Wielkanoc obcho-
dy przygotować trzeba, jesz-
cze marsze przede wszyst-
kim. Okres przedświątecz-
ny upływa na ich ćwiczeniu. 
Aby święta teraźniejsze le-
piej upamiętnić uchwalono 
wspólne dzielenie się jajkiem 
święconym, a że obecnie po 
największej części wzajem-
na pomoc kwitnie między ze-
społem, a kołem młodzieży, 
święcenie to postanowiono 
też wspólnie urządzić. Przed 
samą jeszcze wielkanocą, 
w Wielką Sobotę nastąpiło 
przygotowanie do świąt in-
strumentów, przez gruntow-
ne czyszczenie ich. Każdy 
też czyści, a czyści, że moż-
na się w nich przejrzeć. W 
Wielką Niedzielę połyskując 
jakby nowiutkimi instrumen-
tami grają nasi, obchodząc 
trzykrotnie kościół dookoła. 
Potem w kościele, dalej do 
nowego proboszcza, księży 
wikarych i kończą marszem 
do swej sali. Po uczczeniu 
świąt na zewnątrz, nastąpi-
ła uroczystość wewnątrzze-
społowa. Wspólnie świętując 
tu już wesołości nie było koń-
ca. Dodawały ochoty do tego 
jeszcze najróżniejsze weso-
łe kawały, w formie monolo-
gów, dialogów, itp. przygo-
towanych przeważnie przez 
naszego Szklannego. Ra-
dość tym większa, że koń-
czy się duszenie w ciasnych 
salach, a rozpocznie się ży-
cie na wolnym powietrzu. 
Pierwsze odetchnięcie, a ra-
czej granie na wolnym po-
wietrzu po wielkanocy, roz-
poczęło się 2 maja, wieczor-
nym koncertem w Grodzisku 
Górnym, koło „Gościńcowej 
karczmy” w Dolnym, naprze-
ciw Kapelmistrza Gajewskie-
go, w Grodzisku Mieście. Na 
drugi dzień raniutko, korne-
cista Majkut wyszedłszy na 

szczyt „Lejowej góry”, budził 
Grodziszczan ze snu trąbie-
niem pobudki. Zbudził się i 
zespół spiesząc na obchód 
– 3 maja. Po przyczynieniu 
się muzyką do uroczystości 
obchodu, kieruje się zespół 
swym programem. Na cały 
dzień zaczyna teraz swoje 
obchody do swych przyjaciół 
z odwiedzinami, które skoń-
czyły się odegraniem kon-
certu na akademii zorgani-
zowanej przez Towarzystwo 
Domu Ludowego, a raczej 
Towarzystwo Szkoły Ludo-
wej, ponieważ obydwa te to-
warzystwa stanowią obecnie 
jakby jedną całość, z prawie 
tym samym celem i zarzą-
dem. Począwszy od pierw-
szych dni maja do ostatnich, 
prawie codziennie można się 
wsłuchiwać w dźwięki muzy-
ki. Płyną one najpierw z wie-
ży kościelnej, a że mozol-
ne, a nawet karkołomne było 
wdrapywanie się na nią po 
jej szkielecie, trzech naszych 
muzykantów, dwu korneci-
stów i trąbista by stamtąd za-
grać kilka pieśni maryjnych, 
przeniesiono się z tym majo-
wym graniem na okno chóru 
w kościele. Tym sposobem 
czcił zespół Najświętszą Ma-
rię Pannę w 1927 roku. W 
dniu 8 maja, na Stanisława, 
wyruszono też z muzyką, 
ale na imieniny. Najpierw do 
księdza Kmiotka, który choć 
jego imieniny jak mówi przy-
padają w listopadzie, przy-
jął zespół i dziś obdarowu-
jąc dodatkiem. Od ks. Kmiot-
ka do dyrektora lasów Zwo-
lińskiego na Zmysłówkę. On 
też często potrzebny dla ze-
społu. Trzeba zrobić mu nie-
spodziankę, a sobie prócz 
urozmaicenia pracy w ze-
spole, przysporzyć jeśli się 
uda parę złotych. Na Zmy-
słówce zajmują miejsca Ja-
sic Józef, Piela Piotr i Gajew-
ski Alojzy. Po uzupełnieniu 
zarządu uzupełniono, a ra-
czej rozszerzono dwa punk-
ty w regulaminie. W 8 punk-
cie zamiast pięciu członków 
w zarządzie, będzie teraz 
ośmiu. Do 16 punktu doda-

no: „Jeśli kasa jest zasobna, 
może czasem zarząd roz-
dzielić między członków or-
kiestry część wynagrodzenia 
za płatne występy orkiestry. 
Kwota, którą można roz-
dzielić między członków, nie 
może być wyższa od połowy 
wynagrodzenia za występ”. 
Zebranie to zakończył prof. 
Leja prezentem dla zespołu, 
w formie radia. Zainstalowa-
no go niedługo, bo to rzad-
kość w Grodzisku. Chociaż 
to na słuchawki, lecz każdy 
po kolei będzie mógł korzy-
stać, zapewne dotąd, aż wy-
czerpią się baterie lub się 
coś nie zepsuje. Z końcem 
września urządza zespół 
uroczyste pożegnanie od-
chodzących do wojska Ma-
cha Antoniego i Hadra Sta-
nisława. Mach przydzielony 
do 3. pułku legionów w Jaro-
sławiu, niedługo zawiera już 
znajomości z orkiestrą puł-
kową, która poznawszy jego 
zdolności w pisaniu nut, wer-
buje go do ich przepisywa-
nia. Dobra okazja, jest do-
stęp do bogatego repertu-
aru, to też pisząc dla nich, 
kombinuje się i dla siebie. I 
tak nasz Mach nie ma nigdy 
chwili wolnej, niedzieli spo-
kojnej, nawet podczas służ-
by na korytarzu tworzą się 
całe partytury pięknych sil-
nych marszy, lub innych do-
brych utworów. Będzie to bo-
gactwem kiedyś grodziskie-
go zespołu. 
Po ubytku tych dwu woja-
ków z zespołu na ich miej-
sce wraca również dwu już 
po służbie wojskowej. Pierw-
szy teraz już wojskowy mu-
zykant Bielecki Franciszek 
przywozi ze sobą jeszcze 
dwa marsze „Boguszewice” 
i „Biały orzeł” oraz piękny 
lecz i ciężki utwór „Cud nad 
Wisłą”. A drugi rezerwista to 
Różycki Alojzy. Jedni przy-
bywają, drudzy ubywają, po-
tem znowu przybywają nowi, 
i tak w koło. 

ciąg dalszy nastąpi
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- OGŁOSZENIA - 

•	 Państwowa	Straż	Pożarna	998
•	 Policja	997
•	 Nadleśnictwo	17	242	88	94

APEL DOTYCZĄCY 
WYPALANIA TRAW

 1 

                                                                                              

      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kontakt:  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym,  37 – 306 Grodzisko Dolne 150, tel. 17 24 36 001 

 Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym  
ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/2016 

 
- dzieci 6 i 7 letnich do klasy pierwszej szkoły podstawowej /obowiązek szkolny 
obejmuje dzieci 7-letnie (rocznik 2008) urodzone w drugiej połowie roku tj.                     
od 1 lipca do 31 stycznia  i 6-letnie (rocznik 2009)/  oraz  
-  uczniów klas szóstych do klasy pierwszej  gimnazjum. 
 
Zapisy trwają od 10 marca do 30 kwietnia w godzinach od 800 do 1500. Rodzice 
zobowiązani są do złożenia podań w sekretariacie szkoły /formularz podania oraz 
zasady rekrutacji do klasy pierwszej dostępne są na stronie  
www.zsgd.edupage.org    w zakładce „Dla ucznia” lub w sekretariacie szkoły 
 

Do klasy pierwszej przyjmowane są                                                                                                               

 - z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum,                                                                                                  

- na wniosek rodziców dzieci spoza obwodu, w miarę dysponowania wolnymi miejscami. 

                                                             

 1 

                                                                

 
 
 
 
Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach od 10 marca do 10 kwietnia w godzinach od 800 do 1500, przy 
czym rodzice dzieci już uczęszczających składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego natomiast 
pozostali „Kartę zgłoszeń dziecka”.   
 

Dokumenty dostępne są na stronie www.zsgd.edupage.org w zakładce „Dla Rodziców” lub bezpośrednio w sekretariacie 
zespołu szkół, gdzie znajdują się również zasady rekrutacji do przedszkola. 
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 15 kwietnia 2015 roku. 
 

Placówka oprócz zajęć wychowania przedszkolnego oferuje bezpłatnie zajęcia dodatkowe z rytmiki, języka angielskiego, 

religii oraz opiekę logopedyczną i pedagoga. 

 
Kontakt: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, 37 – 306 Grodzisko Dolne 150, tel. 17 24 36 001 

 
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym                                                                    

ogłasza nabór do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II                         
na rok szkolny 2015/16 

 
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne. Dzieci spoza Gminy Grodzisko Dolne mogą być przyjęte po 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne. 
 

„TURKI” 
2015

XXIII Podkarpacka 
(XII Ogólnopolska) 

Parada Straży Wielkanocnych 
„Turki” 2015r. odbędzie się 

19 kwietnia 2015r. 
na stadionie LKS HURAGAN 
w Gniewczynie Trynieckiej. 

Stadionowe pokazy musztry paradnej  
przedzi Msza św. w kościele pw. św. 
Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej.
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