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Nasze Turki
Chłopcy z Laszczyn z Chodaczowa
I kompania już gotowa.
Będą Turki? Jest nadzieja
Komendantem Andrzej Leja.

Ten komendant to się liczy
Dobrze swoich chłopców ćwiczy
Głos donośny oficerski
Nie cichutki, a żołnierski

Niech tradycja się rozwija
Niczym biały kwiat lilija
Wielka Niedziela, orkiestry grają
Dzieciaki wiele radości mają

Dzionek już świta i słońce wstaje
Z grobu Pan Chrystus dziś zmartwychwstaje
Wesel się ziemio od Tatr do morza
Z grobu zmartwychwstał Pan Jasna Zorza

O Chryste mój zmartwychwstały
Chodaczów Twa Galilea
Tą uroczystość śliczną upiększa
Razem z Turkami komendant Leja.

Żeś powstał z martwych to niechaj każdy
Cudowną wieść tą sławi
A Turkom naszym straży grobowej
Niech Chrystus Błogosławi.

Henryk Joniec

Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego

wraz z serdecznymi życzeniami radości, szczęścia oraz pogody ducha,

a także przeżycia w zdrowiu i spokoju 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą

Wesołych 

Świąt 
Wielkanocnych 

życzy
Redakcja

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom 
Gminy Grodzisko Dolne 

składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślności 

i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wesołego Alleluja!

Dyrektor i pracownicy 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gdański

Wójt Gminy
Jacek Chmura

Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Zbigniew Rynasiewicz
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Uczniowie naszego gim-
nazjum odnieśli ogrom-
ny sukces w ogólnopol-
skim turnieju budowy i pro-
gramowania autonomicz-
nych robotów mobilnych      
„TopBot 2014”, który odbył 
się w Gdańsku. W turnieju 
brali udział przede wszyst-
kim wychowankowie szkół 
średnich. Na 18 drużyn, 
które przyjechały na turniej 
z całej Polski, 15 reprezen-
towało szkoły średnie.

Podczas turnieju przygoto-
wany przez uczniów robot 
miał wykonać trzy zadania. 
W pierwszym musiał przeje-
chać labirynt i pozbierać po-
rozkładane w nim piłeczki, z 
zastrzeżeniem, że nie mógł 
wziąć tej, która stała na żół-
tym polu. W drugim zadaniu 
robot miał rozwieźć koloro-
we sześciany na pola o tych 
samych kolorach. Kolejność 
sześcianów była przypadko-
wa. Ostatnie działanie było 
zadaniem finałowym. Zosta-
ło ogłoszone w dniu turnie-
ju. Na czym polegało? Czte-
ry roboty, które przeszły do 
finału, startowały jednocze-
śnie. Ich zadanie opierało się 
na pozbieraniu  jak najwięk-
szej liczby piłek z ograniczo-
nej powierzchni.
Nasza drużyna w składzie: 
Mateusz Joniec, Wojciech 
Kojder, Bartłomiej Majkut i 
Jakub Polański od samego 
początku prezentowała bar-
dzo wysoki poziom, wykona-
ny przez uczniów robot bez-
błędnie pokonał trasę i uzy-
skał najlepszy czas. Przeciw-
nicy byli wymagający i w na-
stępnych przejazdach zbliży-
li się do wyniku uzyskanego 
przez naszą drużynę. W ko-
lejnym zadaniu udało się nam 
bezbłędnie przewieźć sze-
ściany na właściwe pola, a 
po eliminacjach drużyna na-
szego gimnazjum weszła do 
finału z pierwszej pozycji. W 
finale nasz robot również od 

razu wyszedł na prowadze-
nie. Wygrał trzy z czterech 
przejazdów. Po podliczeniu 
punktów okazało się, że dru-
żyna ZS Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym zajęła pierwsze miej-
sce.
Zwycięstwo było dla nas du-
żym zaskoczeniem i wiel-
ką radością. Nasza drużyna 
może poszczycić się różny-
mi osiągnięciami, jak np. III 
miejsce na First Lego League 
w Koszycach, lecz nie przy-
puszczaliśmy, że zdobędzie-
my złoto. Jechaliśmy na tur-
niej w przeświadczeniu, że 
powalczymy o medal, jednak 
na I miejsce nie liczyliśmy – 
podkreśla jeden z reprezen-
tantów zwycięskiej druży-
ny. Byliśmy mile zaskoczeni 
świetną organizacją turnieju. 
Wszystkie zadania były pre-
cyzyjnie opisane, a wyma-
gania jasno i logicznie spre-
cyzowane. W każdej chwi-
li wiedzieliśmy, co mamy ro-
bić. Sędziowie byli otwarci na 
wszelkie pytania, a atmosfera 
była bardzo serdeczna – do-
daje drugi. 
Zwycięstwo w turnieju „Top-
Bot 2014” dało drużynie moż-
liwość wzięcia udziału w 
sponsorowanym przez NASA 
ogólnoświatowym turnieju ro-
botyki „BotBall”, który odbę-

dzie się na przełomie lipca i 
sierpnia 2014 roku, w Los An-
geles (Kalifornia, USA). 
Światowy Finał „BotBall” to 
wielkie medialne show, na-
głośnione w telewizji, Inter-
necie oraz prasie amerykań-
skiej, azjatyckiej i europej-
skiej. Ubiegłoroczną impre-
zę wraz z ponad setką innych 
redakcji obsługiwała telewi-
zja FOX, przez pięć dni rela-
cjonując przebieg zawodów, 
przeprowadzając dziesiąt-
ki wywiadów z uczestnikami 
i organizatorami. Udział w fi-
nale „BotBall” stanowi ambi-
cję największych i najbardziej 
renomowanych szkół śred-
nich z całego świata. W więk-
szości są to placówki prywat-
ne, dysponujące potężnymi 
budżetami. W szkołach ta-
kich rodzice płacą za naukę 
swoich dzieci w okolicach 

5000 $ miesięcznie. Dla na-
szej szkoły jest to ogromne 
wyróżnienie, ponieważ jeste-
śmy instytucją publiczną, a 
nasze możliwości są na dużo 
niższym poziomie.
Dodatkowo zwycięska           
drużyna otrzyma również in-
deksy na PJWSTK Polsko 
–  Japońską Wyższą Szko-
łę Technik Komputerowych w 
Warszawie.
Przed drużyną z Gimnazjum 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym jest jesz-
cze długa droga. Trzeba wy-
robić paszporty, postarać się 
o wizę do USA, zorganizo-
wać pobyt w Los Angeles. 
Mamy jednak nadzieję, że 
nasza praca przyniesie nam 
i wszystkim naszym sympa-
tykom wiele radości.

Opiekun drużyny 
Maciej Polański

MAMY MISTRZÓW 
POLSKI W ROBOTYCE
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Mamy zdolną młodzież! 
Najlepszym tego potwier-
dzeniem jest fakt, że pomi-
mo wyśrubowanych kryte-
riów, przyznano aż 33 sty-
pendia. Uroczystego wrę-
czenia pamiątkowych dy-
plomów dokonał Wójt 
Gminy Jacek Chmura w 
trakcie Sesji Rady Gminy 
w dniu 25 marca 2014 r.

Wnioski stypendialne roz-
patrzone zostały przez po-
wołaną w tym celu Komi-
sję Stypendialną. Najwyżej 
oceniono osiągnięcia trzech 
uczniów, tj. Agnieszki Ry-
dzik, Dariusza Baja i Łuka-
sza Skiby. Osoby te otrzy-
mały stypendia I stopnia w 
kwocie 500 zł. 
Stypendia II stopnia, w wy-
sokości 250 zł otrzyma-
ło ośmiu uczniów: Marceli-
na Bosak, Aneta Rachwał, 
Magdalena Mach, Jarosław 
Leja, Paulina Ślanda, Kinga 
Dziamara, Marcelina Telka i 
Aleksandra Skiba. 
W ramach trzeciej katego-
rii, dokonano zróżnicowa-
nia kwoty stypendium. Sty-
pendium w wysokości 150 
zł otrzymali: Kinga Kojder, 
Weronika Gdańska, Bartło-
miej Bosak, Szymon Gdań-
ski, Wojciech Kulpa, Wikto-
ria Tysz, Magdalena Tokarz, 

Klaudia Trojnar i Dawid Ró-
życki. Dwunastu uczniów 
otrzymało stypendium w wy-
sokości 100 zł: Małgorza-
ta Karakuła, Kinga Nicpoń, 
Ilona Foryt, Magdalena Dy-
jak, Agata Matuszek, Regi-
na Matuszek, Ewa Babiarz, 
Magdalena Krauz, Alicja Da-
nak, Agnieszka Maślenik, 
Karolina Mączka oraz Piotr 
Pawlus.
Wszystkim laureatom pierw-
szej edycji programu ser-
decznie gratulujemy! 
Stypendia przyznane zosta-
ły w ramach przyjętego nie-
dawno Gminnego Progra-
mu Wspierania Uzdolnio-
nych Uczniów. Program ma 
na celu wspieranie, docenia-
nie i promowanie uczniów 
osiągających wybitne wyni-
ki m. in. w nauce, kulturze i 
sporcie. Wnioski o stypendia 
przyjmowane są dwa razy 
do roku. Już teraz zachę-
camy uczniów do pracy nad 
swoimi talentami i składania 
wniosków w drugim terminie, 
tj. do 20 września 2014r.
Więcej informacji o Progra-
mie można znaleźć na stro-
nie www.grodziskodolne.pl 
w zakładce „Stypendia”.

Grzegorz Potaczała

- AKTUALNOŚCI - 

PIERWSZE STYPENDIA 
ROZDANE SYLWETKI NAJLEPSZYCH

STYPENDYSTÓW
Agnieszka Rydzik 

Uczennica III klasy Gimnazjum w 
Grodzisku Dolnym.
Średnia 5,25. Uzdolniona muzyczne, 
m.in. uczennica studium organistow-
skiego w Przemyślu, członkini Chó-
ru Parafialnego, Orkiestry Dętej, mu-
zycznego zespołu szkolnego, współ-
udział w utworzeniu kapeli „Młode 
Grodziszczoki”. Zaangażowana w ak-
cje społeczne.

Pochodzisz z bardzo muzykalnej rodziny? Czy to zobowią-
zuje?
- Myślę, że niektórzy mogą mieć co do mojej osoby większe 
oczekiwania, np. zakładać, że w zasadzie muszę coś umieć, 
bo mam szkołę. A nie zawsze jest tak dobrze. Są rzeczy, z któ-
rych nie jestem najlepsza, ale nie zawsze jest to zauważalne. 
Ale ogólnie rzecz biorąc nie odczuwam dużej presji ze stro-
ny innych.
Na jakich grasz instrumentach?
- Najpierw nauczyłam się w orkiestrze grać na alcie. Potem po-
szłam do szkoły muzycznej na klarnet. Pod koniec tej szko-
ły miałam lekcje gry na fortepianie, które kontynuuję obecnie. 
Sama nauczyłam się grać na skrzypcach, gitarze i saksofonie 
tenorowym. Oczywiście na każdym instrumencie gram w in-
nym stopniu zaawansowania.
Śpiewasz w parafialnym chórze, grasz w orkiestrze dętej, 
jesteś także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Leżajsku. Czy Twoja aktywność oznacza, że wią-
żesz swoją przyszłość właśnie z muzyką?
Muzyka jest moją pasją i nią pozostanie. W przyszłości chcę 
zająć się czymś innym.
Możesz poszczycić się zdolnościami muzycznymi ale i 
osiągnięciami w nauce – masz wysoką średnią. Jak udaje 
Ci się pogodzić wszystkie obowiązki?
Czasem jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że mam też inne za-
interesowania. Muszę starać się zorganizować czas w ten spo-
sób, aby mieć jeszcze trochę wolnego dla siebie, a nie zawsze 
jest to łatwe. 
Jak zachęciłabyś swoich rówieśników do gry na instru-
mentach?
Nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Może się trafić, że 
umiejętność gry na jakimś instrumencie byłaby przydatna. A na 
przykład na gitarze wcale nie jest trudno się nauczyć.
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SYLWETKI NAJLEPSZYCH
STYPENDYSTÓW

Dariusz Baj

Uczeń III klasy Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku.
Osiągnięcia sportowe – czołowy 
biegacz Podkarpacia w kategorii 
juniorów na różnych dystansach. 
Bardzo dobre wyniki w Mistrzo-
stwach Polski. 3 miejsce w Mi-
strzostwach Podkarpacia w 2-boju 
strzeleckim. Trenuje w klubie Re-
sovia. Zaangażowany w organiza-

cję I Biegu Grodziskiego.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z biegami i dlaczego taka 
dyscyplina?
Od kiedy pamiętam, lubiłem biegać uczestnicząc w różnych 
grach, czy też w zabawach. W szkole podstawowej i gimna-
zjum jeździłem na różne zawody, w lekkiej atletyce jak i w 
grach zespołowych. Natomiast trenowanie biegów zaczęło się 
pod koniec roku 2012, kiedy to na jednych z międzyszkolnych 
zawodów wypatrzył mnie trener Piotr Kowal i zaproponował 
abym zaczął trenować. Po przemyśleniach zgodziłem się, po-
nieważ wiedziałem, że jeśli się przyłożę do treningów, to mam 
szanse osiągnąć sukces, ponieważ jest to sport w którym sam 
pracuje na końcowy wynik.

Co Cię motywuje w sporcie?
Główną motywacją są wyniki. Wiadomo, że jeśli nie są dobre 
to też chęć trenowania maleje. Chęć rywalizacji z najlepszymi 
też jest dobrym motywatorem. Trenujemy by móc rywalizować 
z lepszymi od siebie i wygrywać.

Kto jest Twoim idolem?
Moim idolem jest Marcin Lewandowski, czołowy zawodnik Pol-
ski już od czasów juniora aż do tej pory. 

Które z dotychczasowych osiągnięć cieszy Cię najbar-
dziej?
Chyba ostatnie, czyli 16 miejsce na Przełajowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów. Mogło by się wydawać, że nie za do-
bre bo dopiero 16, ale ja jestem zadowolony, ponieważ biegło 
ponad 60 osób. Trasa była bardzo wymagająca, kilka osób nie 
ukończyło biegu, a poza tym to ja specjalizuje się w biegach 
średnich (800m), a to był bieg na 3000m. Cieszy to tym bar-
dziej, ponieważ włożyłem w to wiele wysiłku i pracy, a co naj-
ważniejsze, nie na marne.

Treningi, starty, weekendowe wyjazdy… a w między czasie 
nauka. Jak udaje Ci się pogodzić wszystko razem?
Przyznam, że jest ciężko, nie raz po prostu się nie da tego 
wszystkiego pogodzić i  trzeba wybierać. Zdarza się, że trze-
ba odpuścić start, a innym razem liczyć na zrozumienie rodzi-
ców i nauczycieli.

Swoją przyszłość wiążesz ze sportem?
Każdy młody sportowiec chciałby w przyszłości zostać zawo-
dowcem, ale nigdy nie wiadomo jak się wszystko potoczy, czy 
nie przydarzy się jakaś poważna kontuzja, czy wyniki dalej 
będą rosły w górę, dlatego na razie myślę o sporcie, ale w pa-
rze z nauką.

Czym się interesujesz poza biegami?
Lubię ogólnie sport, pływanie, jazdę na rowerze, piłkę ręcz-
ną, badmintona - niestety wiele musze wykluczyć w czasie            
sezonu. Interesuje się także elektroniką. 

SYLWETKI NAJLEPSZYCH
STYPENDYSTÓW

Łukasz Skiba

Uczeń III klasy V LO w Rzeszowie – 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
Osiągnięcia sportowe – czołowy bie-
gacz w Polsce w kategorii juniorów. 
Mistrz Podkarpacia w biegach na róż-
nych dystansach. Ostatnie osiągnię-
cie to 5 miejsce w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Spale. Tre-
nuje w klubie Resovia. Udział w pro-
gramie „Mam Talent” z grupą Atomic 

Destination Team – dotarcie do trzeciego etapu. Zaangażowany 
w organizację I Biegu Grodziskiego.

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z biegami i dlaczego   
właśnie taką dyscyplinę sportu wybrałeś?
Moja przygoda z bieganiem zaczęła się już w szkole podstawo-
wej kiedy to moi nauczyciele WF-u (to jest Pan Roman Matuszek 
oraz Kazimierz Bąk) to im najbardziej zawdzięczam swoje sukce-
sy, i chciałbym tu i teraz za wszystko podziękować. To oni niejed-
nokrotnie zabierali mnie na zawody sportowe na szczeblu gminy, 
powiatu, czy województwa. Na tego typu zawodach profesjonalni 
trenerzy przyglądają się zawodnikom chcąc zwerbować do siebie 
młodych utalentowanych biegaczy. Podczas halowych Mistrzostw 
Podkarpacia 2010 w Mielcu niespodziewanie zdobyłem brązowy 
medal. Zaskoczenie było tak wielkie, że jeszcze w tym samym dniu 
zadzwonił do mnie trener RESOVII Piotr Kowal, który wręczył mi 
później zaproszenie do szkoły sportowej w Rzeszowie. Uczęsz-
czanie do tej szkoły daje doskonałe warunki do rozwijania swo-
jej pasji, a ilość godzin treningu w ramach WF-u pozwala na dobre 
przygotowanie się do sezonu lekkoatletycznego.

Wyjazdy i treningi pochłaniają sporo czasu. Jak udaje Ci się 
pogodzić naukę z biegami?
Czas wyjazdów jest wyjątkowym okresem, ponieważ mogę zoba-
czyć wiele miejsc, w których wcześniej nie byłem. Jednak nie ukry-
wam, że ciężko jest mi pogodzić naukę ze zgrupowaniami, zawo-
dami i innymi wyjazdami, tym bardziej, że jest ich strasznie dużo. 
Oczywiste jest, że każdy człowiek mając możliwość zobaczenia 
ciekawych, wyjątkowych miejsc, porozmawiać z przyjaciółmi woli 
takie spędzanie czasu niż leżenie w zamkniętym pokoju, gdy resz-
ta przykładowo pływa w morzu. W takich chwilach by móc spędzić 
ciekawie czas staram się uczyć w trakcie podróży.

Dobry sportowiec ma silną motywację, dąży do celu. Jaki 
jest Twój cel sportowy?
Moim celem sportowym jak i marzeniem jest zdobycie indywidu-
alnego medalu mistrzostw polski. Nie ważne, czy byłby to medal 
złoty, czy brązowy. Z każdego cieszyłbym się jednakowo.

Twoje najważniejsze osiągnięcie sportowe?
Ciężko powiedzieć... może mistrzostwo polski szkół w lidze lekkoatle-
tycznej (bieg można zobaczyć na youtube: „VLO Rzeszów Mistrzami 
Polski podczas Finału Krajowego Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej”).

Swoją przyszłość wiążesz ze sportem?
Oczywiście, sportem interesuję się od najmłodszych lat. Staram 
się być na bieżąco wydarzeń sportowych z całego świata. Lubię 
pójść zagrać w tenisa, czy w piłkę nożną. Nie wyobrażam sobie by 
moja przyszłośc była związana z czymś innym.

Czym się interesujesz poza biegami?
Interesuję się również piłką nożną. Gdy mam kilka dni wolnego od 
treningu zawsze z uśmiechem na ustach zabieram piłkę w ręce i 
wychodzę na dwór poodbijać footbolówkę o ścianę.
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Gmina Grodzisko Dolne 
po akceptacji Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne przy-
stąpiła do prac mających 
na celu zebranie od rolni-
ków oświadczeń wyrażają-
cych zgodę na przeprowa-
dzenie scalenia gruntów 
i wystąpienia do Starosty 
Leżajskiego z wnioskiem 
o przeprowadzenie prac 
scaleniowych we wszyst-
kich miejscowościach na 
terenie Gminy, które do 
tej pory nie zostały objęte 
scaleniem. 

W związku z powyższym, w 
Urzędzie Gminy Grodzisko 

Dolne przygotowywane są 
wnioski na scalenie gruntów, 
które będą dostarczone rol-
nikom posiadających grunty 
na terenie wsi: Chodaczów, 
Laszczyny, Grodzisko Dolne, 
Opaleniska, Zmysłówka ce-
lem ich podpisania, a tym sa-
mym wyrażenia zgody na ob-
jęcie swoich gruntów projek-
tem scalenia. 
Wnioski do rolników zosta-
ną dostarczone przez sołty-
sów i członków Rady Sołec-
kiej. W przypadku osób za-
mieszkujących poza Gminą 
Grodzisko Dolne, wnioski zo-
staną wysłane pocztą. Wnio-
ski muszą zostać podpisane 

czytelnie z imienia i nazwiska 
przez właściciela gruntów, a 
w przypadku współwłasności 
(np. małżeńskiej) przez każ-
dego z  małżonków. 
UWAGA: Nie wystarczy pod-
pis tylko jednego ze współ-
właścicieli, nie mogą też ro-
dzice podpisać wniosku za 
swoje dzieci, (chociaż nie-
jednokrotnie to rodzice fak-
tycznie zajmują się prowa-
dzeniem gospodarstwa rol-
nego), ponieważ pod wzglę-
dem prawnym taki wniosek 
jest nieważny.
Ewidencja gruntów i budyn-
ków prowadzona przez Sta-
rostwo Powiatowe w Leżaj-

sku nie zawsze jest aktual-
na jeżeli chodzi o zmianę na-
zwiska. W takim przypad-
ku wniosek należy podpisać 
obowiązującym imieniem i 
nazwiskiem.
Wniosek bezwzględnie mu-
szą podpisać osoby będące 
wyszczególnione na wnio-
sku.
W przypadku niewyraże-
nia zgody na objęcie swo-
ich gruntów scaleniem, wnio-
sek także należy czytelnie 
podpisać imieniem i nazwi-
skiem z adnotacją: ,,nie wy-
rażam zgody na objęcie mo-
ich gruntów scaleniem”.

ACz

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANIA SCALEŃ 
GRUNTÓW NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE

W dniu 25 marca br. odbyła 
się XLIII sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne. 
Wśród tematów omawia-
nych na marcowej sesji 
przeważały sprawy opieki 
socjalnej nad mieszkańca-
mi Gminy znajdującymi się 
w trudnej sytuacji z powodu 
złej sytuacji materialnej lub 
niepełnosprawności fizycz-
nej, czy też umysłowej.
Rada Gminy zapoznała się z 
realizacją:

• Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny za 
rok ubiegły,
• Gminnego Programu 
Ochrony zdrowia Psy-
chicznego na lata 2011-
2015.

Oceniła również działalność 
w roku ubiegłym Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym i 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Laszczynach 
wraz z Filią w Zmysłówce.
Dokonała także oceny zaso-
bów pomocy społecznej.
W dalszej części obrad 
Rada Gminy przyjęła do re-

alizacji następujące uchwały 
regulujące bieżące funkcjo-
nowanie Gminy:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gmi-
ny na rok 2014,

2. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu 
wspierania uzdolnio-
nych uczniów,

3. w sprawie wyodrębnie-
nia funduszu sołeckie-
go ze środków budżetu 
gminy,

4. uchylającej uchwa-
łę V/31/11 Rady Gminy 
Grodzisko Dolne z dnia 
23 lutego 2011r. w spra-
wie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości 
gruntowej położonej w 
Chodaczowie,

5. w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy na nie-
ruchomości stanowiące 
własność Gminy Grodzi-
sko Dolne,

6. zmieniająca uchwałę nr 
XX/151/12 Rady Gminy 

z dnia 30 marca 2012 w 
sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych ich 
usytuowania na terenie 
Gminy Grodzisko Dol-
ne oraz ustalenia miejsc 
zakazu spożywania na-
pojów alkoholowych,

7. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-
wego Gminy.

Miłym akcentem na zakoń-
czenie sesji było wręcze-
nie przez Wójta Gminy wy-
bitnie uzdolnionej młodzieży 
stypendiów w ramach Gmin-
nego Programu Wspierania 
Uzdolnionych Uczniów. 
Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XLIII se-
sji Rady Gminy, można się 
zapoznać na stronie  Gminy 
(www.bip.grodziskodoln.pl).

J.R.

Z ŻYCIA 
RADY GMINY

PONAD 400 
WYDANYCH 

DECYZJI
Przez cały luty rolnicy, który chcieli skorzystać z możli-
wości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej na-
pędowy używany do produkcji rolnej, składali do Gminy 
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego. Kto złożył wniosek w lutym, może li-
czyć na wypłatę w kwietniu.
Wójt Gminy wydał 404 decyzje ustalające zwrot podatku 
akcyzowego, na łączną kwotę ponad 104 tys. zł. W po-
równaniu do lat ubiegłych liczba korzystających ze zwro-
tu rolników wzrosła.
Rolnicy, którzy złożyli wniosek w pierwszym terminie 
2014 roku (luty) i nie wykorzystali całego przysługujące-
go im limitu, mają prawo złożyć ponownie wniosek (sier-
pień, wraz z fakturami) celem wykorzystania całego przy-
sługującego im limitu.
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Już niedługo – 3 maja 2014r., 
uroczyste otwarcie nowej re-
mizy OSP w Grodzisku No-
wym. Budynek, choć nie ma 
imponujących rozmiarów, jest 
funkcjonalny i pięknie prezen-
tuje się w centrum miejsco-
wości. Nowa remiza ma jesz-
cze coś szczególnego. Stra-
żacy wybudowali ją własnymi 
rękami z materiałów, które do-
stali od Gminy. 

Wójcie, daj materiały, a wybudu-
jemy remizę -  taką propozycję 
„nie do odrzucenia” dostał wójt 
od strażaków i jej nie odrzucił. 
Przy takiej postawie, trzeba było 
spełnić jeszcze jedną ich proś-
bę i marzenie – zegar na wieży 
strażnicy. 
Wydawać by się mogło, że 
czasy kapitalizmu nie sprzyja-
ją zaangażowaniu w społeczne 
przedsięwzięcia, nad którymi do-
datkowo powiewa jeszcze duch 
PRL’owskiego „czynu”. A jednak, 
remiza w Grodzisku Nowym to 
nie jedyny przykład. Już w tym 
roku dzieci ze szkoły w Laszczy-
nach i Wólce Grodziskiej zagrają 
na nowych boiskach szkolnych, 
zaś mieszkańcy Opalenisk sko-
rzystają z wiaty taneczno-ro-
zrywkowej. 
Piękne obiekty, o wartości kilku-
dziesięciu tysięcy złotych każ-
dy, powstały poprzez zaanga-
żowanie rodziców zrzeszonych 
w stowarzyszeniach prowadzą-
cych szkoły w tych miejscowo-
ściach. W napisaniu wniosków 
o dotację z UE pomogli pracow-

nicy Urzędu. Gmina przekazała 
też dofinansowanie dla każdego 
stowarzyszenia po 10 tys. zł oraz 
udzieliła pożyczek na pokrycie 
wkładu własnego. W przypad-
ku inwestycji w Laszczynach, da-
rowiznę przekazał też przedsię-
biorca z Gniewczyny – pan Wie-
sław Konieczny. Przeprowadze-
nie i rozliczenie projektów wyma-
gało wysiłku, ale opłaciło się. Do 
wiosek trafiły środki, których bez-
pośrednio nie mogła pozyskać 

Gmina. 
Wszyscy mamy swoje obowiąz-
ki, potrzeby i problemy. Jeśli więc 
zbiera się grupa osób, która chce 
poświęcić swój czas i zrobić coś 
dla społeczności, to trzeba to 
uszanować, docenić, a przede 
wszystkim dać odpowiednie 
wsparcie. Na takie przedsięwzię-
cia pieniądze muszą się znaleźć 
– mówi wójt Jacek Chmura. 
Takich postaw jest więcej: ka-
mień na drogach gminnych w 
wielu miejscach rozścielany jest 
przez mieszkańców, przez co 
można go dostarczyć więcej, 
praktycznie w każdej jednost-

ce OSP wykonywane są prace 
społeczne przy remizach i sprzę-
cie pożarniczym, stowarzyszenia 
rodziców prowadzą cztery szko-
ły i angażują się w prace na ich 
rzecz, a większość gospodarzy 
dba nie tylko o swoje obejście ale 
też o przylegający rów czy chod-
nik. Przedsięwzięcia realizowane 
z udziałem mieszkańców mają 
dodatkowy walor – zazwyczaj 
traktowane są jak swoje własne, 
przez co zyskują dodatkowego 
inspektora nadzoru i są dopraco-
wane w drobnych szczegółach.

Grzegorz Potaczała

RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ

WYBORY DO PRALAMENTU EUROPEJSKIEGO 
- GŁOSUJEMY 25 MAJA 2014 ROKU

Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat, jak również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej.
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”. Głosowanie odbywa się bez 
przerwy od godziny 7.00 do 21.00.
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego można uzyskać w serwisie informacyjnym Pań-
stwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/2014/ i na stronie Gminy Grodzisko Dolne – www.grodziskodolne.pl w zakładce                            
WYBORY oraz  bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym u urzędnika wyborczego, pokój nr 7 lub telefonicznie pod 
nr. tel. 17 2436003 wew. 171.

Nowa wiata taneczna w Opaleniskach

Boisko sportowe w Laszczynach
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Wraz z nadejściem pięknej 
słonecznej wiosny, pełną parą 
ruszyły roboty budowlane na 
placach budowy rozsianych 
na terenie całej gminy Grodzi-
sko Dolne. 

Efekty pierwszych prac widać 
już przy Remizie OSP w Nowym 
Grodzisku, gdzie trwają prace 
ziemne przy budowie komplek-
su boisk i chodnika wzdłuż dro-
gi powiatowej. 
Trwają również roboty przy mo-
dernizacji i rozbudowie parkingu 
przy remizie. Prace te wykonu-
je Spółdzielnia Usług Drogowo 
– Rolniczych w Grodzisku Dol-
nym. Wartość tych robót zosta-
ła określona na kwotę 57 tysię-
cy złotych – a termin zakończe-
nie prac i oddania parkingu do 
użytku przewidziany jest na ko-
niec kwietnia bieżącego roku.
Wielki krokami zbliża się rów-
nież zakończenie prac na trzech 
obiektach, tj. Zespole Szkół w 
Grodzisku Górnym, Szkole Pod-
stawowej w Zmysłówce i budyn-
ku Urzędu Gminy w Grodzisku 
Dolnym – objętych jednym du-
żym zadaniem inwestycyjnym 
pn. Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej na 
terenie gminy Grodzisko Dol-
ne. W chwili obecnej, w Grodzi-
sku Górnym trwają ostatnie pra-
ce związane z elewacją i drob-

nymi pracami porządkowymi. W 
Zmysłówce kończona jest ele-
wacja szkoły. Pozostały jeszcze 
do zakończenia roboty związa-
ne z malowaniem dachu i drob-
nymi obróbkami blacharskimi. 
Natomiast w Urzędzie Gminy 
trwają prace wewnątrz budyn-
ku związane z modernizacją in-
stalacji wewnętrznych. Do ukoń-
czenia pozostaje elewacja bu-
dynku, wymiana okładziny scho-
dów, montaż barierek i drobne 
prace porządkowe. Wszystkie 
roboty na wyżej wymienionych 
obiektach zostaną zakończone 
do końca maja bieżącego roku. 
Zadanie jest dofinansowane w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2007-2013.

Jednocześnie zostały ogłoszo-
ne i częściowo rozstrzygnię-
te nowe przetargi inwestycyjne. 
Najkorzystniejszą cenę za do-
stawę kamienia dla potrzeb re-
montu dróg gminnych w roku 
2014 przedstawiła firma EXPE-
RIA z Rzeszowa. Wartość usłu-
gi została wyceniona na kwo-
tę 29 tys. złotych. Termin zakoń-
czenia dostawy określony jest 
na dzień 30.06.2014. Dodatko-
wo zostały ogłoszone przetar-

gi dotyczące bieżącego remon-
tu dróg gminnych, remontu rowu 
melioracyjnego w miejscowości 
Wólka Grodziska współfinan-
sowanego ze środków tzw. „po-
wodziowych” oraz dwa przetar-
gi na prace budowlane i moder-
nizacyjne biblioteki objęte pro-
gramem Biblioteka Plus. Otwar-
cie ofert i rozstrzygnięcie przed-
miotowych postępowań przetar-
gowych przewidziane jest na ko-
niec kwietnia i początek maja.

AT

WIOSENNE INWESTYCJE 
W GMINIE

Nowa elewacja na Szkole Podstawowej w Zmysłówce

Przygotowywanie terenu pod budowę boiska sportowego w Grodzisku Nowym

Prace na parkingu przed Remizą OSP w Grodzisku Nowym
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Posiadanie psa to wielka 
odpowiedzialność. Nieste-
ty codziennością na uli-
cach miasta i mniejszych 
miejscowości naszego po-
wiatu są wałęsające się 
psy, czasami nawet całe 
stada, co w oczach przeby-
wających tam osób wzbu-
dza uzasadniony strach, 
czy nagle zwierzę nie sta-
nie się agresywne i niebez-
pieczne.

Większość z nich posiada 
właścicieli, którzy wypusz-
czając psy na ulicę chcą, aby 
się wybiegały. Jest to zacho-
wanie nie tylko łamiące nor-
my współżycia społecznego, 
ale przede wszystkim świad-
czące o braku odpowiedzial-

ności i kultury.
Właściciel lub posiadacz 
psa, bądź innego zwierzę-
cia domowego zobowiązany 
jest do sprawowania nad nim 
właściwej opieki, a w szcze-

gólności nie pozostawiania 
go bez nadzoru. Właścicie-
le zwierząt domowych mają 
obowiązek stałego i skutecz-
nego dozoru nad nimi i pono-
szą pełną odpowiedzialność 

za zachowanie utrzymywa-
nych zwierząt.
W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego po-
wiatu Komenda Powiatowa 
Policji w Leżajsku zwraca się 
do właścicieli psów, którzy 
niekiedy lekceważą ciążące 
na nich obowiązki o właści-
wą opiekę nad nimi.
Apelujemy również do 
mieszkańców o to, by w sy-
tuacji znalezienia psów po-
zostawionych bez opieki 
oraz w sytuacji zagrażają-
cych ich życiu powiadomili 
o tym Urząd Gminy. Należy 
pamiętać, że zwierzę nie jest 
rzeczą, jest istotą żyjącą, 
zdolną do odczuwania, cier-
pienia, a człowiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronę 
i opiekę.

aspirant mgr Krzysztof Ficek 
– oficer prasowy KPP Leżajsk

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA 
SWOJEGO ZWIERZAKA

Po raz kolejny Gminna Biblio-
teka Publiczna w Grodzisku 
Dolnym gościła dzieci na wie-
czornym czytaniu bajek. Tym 
razem zaproszenie przyję-
ły fryzjerki: Anna Karaś oraz 
Krystyna Miś. 

Panie przywiozły akcesoria fry-
zjerskie, które wykorzystują w 
swojej pracy. Podczas opowia-
dania o swoim zawodzie pre-
zentowały zastosowanie żelów 
do włosów, lakierów, barwników 
oraz brokatów podkreślających 
wykonane fryzury. Mimo, że czy-
tanie było krótkie, dzieciom bar-
dzo się podobało. 
Panie fryzjerki czytały bez tre-
my. Bajka „O złotowłosej i trzech 
niedźwiadkach” w interpretacji 
Pani Ani przypadła do gustu naj-
młodszym. Natomiast Pani Kry-
styna ujawniła prawdziwy talent, 
czytając wierszyki Doroty Gell-
ner o „Roztrzepanej sprzątacz-
ce” z takim zaangażowaniem i 
intonacją, jak prawdziwy aktor. 
Podczas gdy Pani Krysia zaj-
mowała się wyczarowywaniem 

irokezów na włosach chłopców,  
pani Ania kręciła dziewczyn-
kom loki ozdabiając je barwni-
kami i kolorowymi brokatami, a 
na koniec zaprezentowała spo-
sób układania długich włosów w 
koka.  Spotkanie zakończyło się 
słodkim akcentem przyniesio-
nym przez Fryzjerki.
Gościom dziękujemy za poświę-
cony czas, a Rodzicom za przy-
wiezienie dzieci do biblioteki.

GBP

SALON FRYZJERSKI W BIBLIOTECE
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W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach akcji 
„Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Bajki czytały Panie 
Florystki: Katarzyna Jonik 
i Edyta Piskor.

Kwiaciarki przywiozły na 
prezentacje dużo kwiatów 
doniczkowych i ciętych, któ-
re dzieci mogły oglądać, wą-
chać i poznawać nazwy. Pa-
nie opowiadały o zasadach 
pielęgnacji, pochodzeniu, 
hodowli, warunkach w ja-

kich kwiaty lubią rosnąć oraz 
o roślinach, które mogą stać 
w sypialni, a które są nie 
wskazane ze względu na in-
tensywny zapach. Z prze-
kazu pań wynikło, że prócz 
zapewnienia odpowiednich 
warunków kwiatom, trzeba 
je też lubić, wtedy odwdzię-
czą się pięknym kwitnie-
niem.
Pani Edyta przeczytała dzie-
ciom bajkę o „Martynce i 
święcie kwiatów”, natomiast 
Pani Kasia bajkę pt. „Mary-
sia w ogrodzie”. Dzieci z za-
interesowaniem wysłucha-

ły obu opowieści i bardzo 
dobrze odpowiadały na py-
tania florystek. Panie przy 
prezentacji kwiatów prosiły 
dzieci, aby zapamiętały ich 
nazwy, ponieważ na koniec 
spotkania będzie nagroda 
dla dziecka za odgadnięcie 
nazwy kwiatka wskazanego 
przez florystkę. Pani Edyta 
pokazała sposób układania 

wiązanki z czerwonych tuli-
panów i efektu jaki robią do-
dane dodatki. Ułożona wią-
zanka była nagrodą za od-
gadnięcie nazwy kwiatka, a 
był to rajski ptak.
Spotkanie zakończyło się 
miłym akcentem, dzieci 
otrzymały kwiatki zrobione z 
bibuły.
Dziękujemy Gościom za 
profesjonalne przedstawie-
nie pracy florystki, a rodzi-
com za przywiezienie dzieci 
do Biblioteki.  HL

BIBLIOTECZNE SPOTKANIE Z 
FLORYSTKAMI
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NAJLEPSZE KSIĄŻKI NA WIOSNĘ

Chodakowska E. „Zmień 
swoje życie z Ewą Choda-
kowską”, K.E. LIBER 2013

„Zmień swoje życie z Ewą 
Chodakowską” - pierwsza 
książka Ewy Chodakow-
skiej, najpopularniejszej 
polskiej trenerki personal-
nej, która stworzyła unikalny 
program treningowy. Książ-
ka dedykowana jest wszyst-
kim kobietom bez względu 
na wiek i została opracowa-
na w odpowiedzi na ich po-
trzeby. Ewa Chodakowska 
poprzez motywację, trening 

i racjonalne odżywianie krok 
po kroku prowadzi kobiety 
do osiągnięcia spektakular-
nej przemiany zewnętrznej
i wewnętrznej, która jest 
środkiem do osiągnię-
cia równowagi i szczęścia. 
Książka zawiera komplek-
sowy program miesięcznej 
metamorfozy z podziałem 
na poszczególne dni: 30 dni, 
30 treningów po 30 minut, 
30 jadłospisów. W książce 
znajduje się motywacja na 
każdy dzień, praktyczne po-
rady dietetyczne i wskazów-
ki treningowe oraz zdjęcia 
trenerki prezentującej ćwi-
czenia, opatrzone szczegó-
łowym opisem.
Współautorem książki jest 
Lefteris Kavoukis, najbliższy 
współpracownik Ewy Cho-
dakowskiej, prywatnie jej 
mąż, trener personalny, re-
daktor współpracujący ma-
gazynów SHAPE i MEN-
SHEALTH, prezes firmy be-
bio.pl.

Patrząc na to, co dzieje się za naszymi oknami, coraz 
chętniej i częściej wybieramy się na długie spacery. Co-
raz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, ale 
nie znaczy to jednak, że w okresie tym nie mamy szans  
by znaleźć chwilę na dobrą książkę...

Ziemiec K. „Niepokonani”, 
Rafael 2013

Krzysztof Ziemiec, dzienni-
karz, jeden z najpopularniej-
szych i najbardziej lubianych 
prezenterów a równocześnie 
człowiek niezwykle doświad-
czony przez los przygotował 
książkę, w której przeniósł 

na jej karty relacje ze spo-
tkań podczas programu Nie-
pokonani. Bohaterami książ-
ki „Niepokonani” Krzysztofa 
Ziemca są m.in.: Kuba Błasz-
czykowski (był świadkiem 
zamordowania matki przez 
ojca - teraz pochował ojca 
który wyszedł z więzienia), 
Eleni („anioł”, który stracił 
córkę w wyniku morderstwa), 
Roman Kluska (biznesmen 
i filantrop, który został nie-
słusznie aresztowany), Mo-
nika Kuszyńska (była woka-
listka Varius Manx), ojciec 
Kamili Skolimowskiej i zara-
zem jej trener, opiekun (Ka-
mila zmarła w czasie trenin-
gu),  Jacek Olszewski (mąż 
Agaty Mróz), Radosław Pa-
zura, Jerzy Stuhr.

Spodaryk M. „Wiem, co je 
moje dziecko”, Wydawnic-
two Literackie 2012

Pierwsza tak rzetelna, przy-
stępna i praktyczna książka. 
Profesor Mikołaj Spodaryk 
i dietetyk Elżbieta Gabrow-
ska dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem, a także 
skutecznie, rozważnie i nie-
rzadko zabawnie rozprawia-
ją się z powszechnymi mita-
mi i wątpliwościami.
Porcja przykładowych ze-
stawów śniadaniowych czy 
obiadowych oraz praktycz-
nych przepisów, sporządzo-
nych przez doświadczone-
go dietetyka, pomoże na-
wet najbardziej zagubione-
mu rodzicowi mądrze kar-
mić dzieci. 

Hołowczyc K. „Jazda z Hoł-
kiem. ABC dobrego kierow-
cy” G+J Gruner + Jahr 2013

Najsłynniejszy polski kierowca 
rajdowy dzieli się w przystęp-
ny i ciekawy dla każdego kie-
rowcy sposób swoim bogatym 
doświadczeniem za kierowni-
cą. Prowadzona w formie wy-
wiadu narracja wiedzie nas 
przez różne meandry współ-
czesnej motoryzacji. Hołow-
czyc ciekawie opowiada o sa-
mochodach, jak je kupować, 
jak dbać o ich sprawność i jak 
radzić sobie za kierownicą nie-
zależnie od pory roku. Mistrz 
kierownicy opisuje też swo-
je wrażenia z podróży droga-
mi wielu europejskich krajów, 
przekazując Czytelnikowi wie-
le praktycznych wskazówek.

Wilde S. „ Mama w czte-
rech ścianach”, Prószyń-
ski i S-ka 2013

Odkąd na świat przyszedł jej 
syn Zach, świeżo upieczo-
na mama Joy McGuire cho-
dzi w tych samych dresach. 
Kocha swoje dziecko, lecz 
nie może znieść nieobec-

nego ciałem i duchem, ob-
sesyjnie poświęconego pra-
cy męża oraz jego wiecz-
nie wtrącającej się matki. Na 
pomoc własnej mamy, zaję-
tej planowaniem czwartego 
ślubu, nie ma co liczyć. Joy 
jest kobietą na skraju zała-
mania nerwowego, lecz wie-
rzy, że odrobina snu i czeko-
lady z powodzeniem rozwią-
że jej problemy… do chwi-
li gdy w mieście zjawia się 
jej były chłopak. Ten sam, 
którego sekretnie kochała w 
dniu swojego ślubu. Joy była 
kiedyś ponętną i pewną sie-
bie singielką. Kim jest teraz? 
Kiedy usiłuje to ustalić, jej 
mąż niespodziewanie znika.

- AKTUALNOŚCI - 
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Kierownik Biura Powia-
towego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Leżajsku in-
formuje, iż w dniach od 
15 marca do 15 maja b.r.                        
można składać wnioski o 
płatność bezpośrednie. 

Do 15 maja wnioski można 
składać bez sankcji, nato-
miast do 9 czerwca b.r. moż-
na składać wnioski z sank-
cjami terminowymi wynoszą-
cymi 1% pomniejszenia płat-
ności za każdy dzień zwłoki. 
Zmiany do wniosków składać 
można do 2 czerwca b.r. bez 
sankcji oraz do 9 czerwca b.r. 
z w/w  sankcjami. 
Najistotniejszą zmianą w 

stosunku do lat ubiegłych 
jest brak w 2014 roku płat-
ności uzupełniających do 
powierzchni innych roślin i 
do powierzchni gruntów or-
nych, na których nie jest 
prowadzona uprawa roślin 
(UPO podstawowa) oraz 
brak płatności uzupełniają-
cych do powierzchni upraw 
roślin przeznaczonych na 
paszę uprawianych na trwa-
łych użytkach zielonych (PZ, 
płatność zwierzęca). 
Informuję jednocześnie, iż 
Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa czynne jest 
w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
7.30 do 15.30, natomiast w 

dniach od 5 do 15 maja b.r. 
(tj. 2 ostatnie tygodnie przyj-
mowania wniosków o płat-
ności bezpośrednie na 2014 
rok bez sankcji) Biuro Po-
wiatowe czynne będzie w 
dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
6.00 do 22.00. Więcej infor-
macji w Biurze Powiatowym 
ARiMR w Leżajsku, ul. Mic-
kiewicza 20, tel/fax 17 240 
23 45, www.arimr.gov.pl
Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Leżajsku 
świadczący odpłatne usługi 
wypełniania wniosków czyn-
ny jest w dni robocze od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 15.30, 
natomiast w okresie od 5 do 

15 maja b.r. czynny będzie 
w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 
7.30 do 18.00. Więcej infor-
macji PZDR w Leżajsku, ul. 
Mickiewicza 12, tel/fax 17 
242 17 97, www.podrb.pl
Bezpłatna pomoc w wypeł-
nianiu wniosków świadczo-
na jest w Urzędzie Gmi-
ny Grodzisko Dolne (pokój 
nr 6). Punkt czynny jest co-
dziennie w godzinach od 8 
do 14.

Paweł Cholewiak, Kierownik 
BP ARiMR w Leżajsku

ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYZNANIE 
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ

Wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich, płat-
ności ONW, płatności rol-
nośrodowiskowych oraz 
wnioski o wypłatę pomocy 
na zalesianie gruntów rol-
nych oraz gruntów innych 
niż rolne w ramach PROW 
2007 - 2013 za 2014 r. moż-
na składać do 15 maja. 

Rolnicy, którzy złożą swoje 
wnioski po tym terminie, ale 
nie później niż do 9 czerwca 
2014r., otrzymają pomniej-
szone należne im płatno-
ści o 1% za każdy roboczy 
dzień opóźnienia. 
Tak jak w latach ubiegłych, 
także w tym roku, na jednym 
wspólnym formularzu wnio-
sku można ubiegać się o: 
• płatności w ramach sys-

temów wsparcia bezpo-
średniego;

• pomoc finansową z ty-
tułu wspierania gospo-
darowania na obsza-
rach górskich i  innych 
obszarach o niekorzyst-

nych warunkach gospo-
darowania (płatność 
ONW);

• płatność rolnośrodo-
wiskową w ramach 
PROW 2007-2013.

W 2014 r. w ramach płatno-
ści bezpośrednich można 
ubiegać się o przyznanie:
1. jednolitej płatności ob-
szarowej (JPO),
2. płatności uzupełniającej, 
w tym:
- płatności uzupełniają-

cej do powierzchni uprawy 
chmielu, do której    przy-
znano płatność uzupełnia-
jącą do powierzchni upra-
wy chmielu za 2006 r. (płat-
ność niezwiązana z pro-
dukcją),
- płatności uzupełniającej 
dla producentów surowca 
tytoniowego (płatność nie-
związana do tytoniu),
- płatności uzupełniającej 
w zakresie produkcji ziem-
niaka skrobiowego (płat-

ność niezwiązana do skro-
bi),

3. oddzielnej płatności z ty-
tułu owoców i warzyw (płat-
ność do pomidorów),
4. oddzielnej płatności z ty-
tułu owoców miękkich,
5. płatności cukrowej,
6. płatności do surowca ty-
toniowego (płatność do ty-
toniu),
7. płatności do krów i owiec,
8. specjalnej płatności ob-
szarowej do powierzchni 
uprawy roślin strączkowych 
i motylkowatych.

W zasadach przyznawania 
dopłat bezpośrednich zo-
stały wprowadzone zmia-
ny. W przypadku przyzna-
wania płatności w ramach 
systemów wsparcia bez-
pośredniego nie obowiązu-
je zasada utrzymania grun-
tów w dobrej kulturze rolnej 
na dzień 30 czerwca 2003r., 
co oznacza, że do płatno-
ści można zgłaszać użyt-
ki rolne utrzymywane obec-
nie w dobrej kulturze rolnej, 
bez względu na to, czy były 
utrzymywane w dobrej kultu-
rze rolnej na dzień 30 czerw-
ca 2003 r. i były oznaczone 

PŁATNOŚCI OBSZAROWE I PROGRAM 
MŁODY ROLNIK W ROKU 2014
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kodem DR10. 
Nie będą stosowane modu-
lacje płatności bezpośred-
nich, ani też tzw. mecha-
nizm dostosowania. Te dwie 
zmiany są z całą pewnością 
korzystne dla rolników.
W roku 2014 nie są przyzna-
wane płatności uzupełniają-
ce do powierzchni upraw in-
nych roślin i do powierzch-
ni gruntów ornych, na któ-
rych nie jest prowadzona 
uprawa roślin (uzupełniają-
ca płatność podstawowa) 
oraz płatności uzupełniające 
do powierzchni upraw roślin 
przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych 
użytkach zielonych (płat-
ność zwierzęca).
We wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2014 rolnik 
zobowiązany jest zadekla-
rować wszystkie działki ewi-
dencyjne, na których znaj-
dują się grunty rolne będą-
ce w jego posiadaniu w dniu 
31 maja 2014 r., niezależ-
nie od tego, czy ubiega się o 
przyznanie płatności do tych 
gruntów.
Rolnik powinien sprawdzić, 
czy wszystkie dane zawar-
te we wstępnie wypełnionym 
wniosku są poprawne, kom-
pletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. W przypadku, 
gdy wstępnie wypełniony 
wniosek nie zawiera wszyst-
kich działek rolnych lub rol-
nik chce zgłosić do płatności 
nowe działki rolne, należy je 
dopisać we wniosku. 
Wprowadzono także zmia-
ny dotyczące przyznawania 
dopłat rolnikom gospodaru-
jącym w niekorzystnych wa-
runkach lub trudnym terenie 
np. na słabych glebach, ob-
szarach o zbyt dużych czy 
zbyt małych opadach desz-
czu czy prowadzących dzia-
łalność na terenach górzy-
stych - są to tzw. dopłaty 
ONW. 
Generalna zmiana dotyczy 
przyjmowania pięcioletniego 
okresu zobowiązań do pro-
wadzenia działalności rol-
niczej na terenach ONW. Z 

przyjęcia takiego zobowią-
zania zwolnieni będą rolnicy, 
którzy po raz pierwszy będą 
ubiegać się o przyznanie 
dopłat ONW lub właśnie za-
kończyli realizację 5-letnie-
go zobowiązania do prowa-
dzenia działalności rolniczej 
na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospoda-
rowania, czy terenach gór-
skich. W ich przypadku wa-
runkiem otrzymania dopłat 
ONW będzie prowadzenie 
działalności rolniczej na ta-
kim obszarze przez rok. Na-
tomiast rolnicy, którzy są w 
trakcie realizacji 5-letniego 
zobowiązania do gospoda-
rowania na terenach ONW, 
mają obowiązek do konty-
nuowania tego zobowiąza-
nia na dotychczasowych za-
sadach.
Rolnicy, którzy potrzebu-
ją pomocy przy wypełnieniu 
dokumentacji oraz szczegó-
łowego doradztwa w zakre-
sie płatności dodatkowych 
mogą skorzystać z niej w 
siedzibie Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolnicze-
go w Leżajsku, ul Mickie-
wicza 12 od godz. 7.30 do 
15.30.

Premia dla młodego rolnika

Działanie ma na celu stymu-
lowanie zmian w strukturze 
agrarnej gospodarstw rol-
nych i zwiększenie konku-
rencyjności sektora rolne-
go przez ułatwienie przejmo-
wania lub zakładania gospo-
darstw rolnych przez osoby 
młode o odpowiednich kwa-
lifikacjach zawodowych. Jest 
to ostatnia szansa dla mło-
dych rolników, gdyż nabór 
wniosków rusza w maju. 
Z pomocy mogą korzystać 
dwie grupy beneficjentów:
1) Kandydaci na młodych 
rolników - to osoby, które 
dopiero planują przejęcie 
gospodarstwa i rozpoczęcie 
jego prowadzenia,
2) Posiadacze gospodarstw 
– to osoby, które w dniu 
składania wniosku o przy-

znanie pomocy posiada-
ją już gospodarstwo, ale od 
dnia rozpoczęcia działal-
ności rolniczej do dnia zło-
żenia wniosku nie upłynęło 
więcej niż 12 miesięcy, a do 
dnia wydania decyzji o przy-
znaniu pomocy nie upłynęło 
więcej niż 18 miesięcy.

Beneficjent może ubiegać się 
o premię jeśli:
1. jest pełnoletni i w dniu 

złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy nie ukoń-
czył 40 roku życia,

2. jest obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej,

3. posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, 
wynikające z wykształ-
cenia lub stażu pracy w 
rolnictwie, lub zobowiąże 
się do uzupełnienia wy-
kształcenia w ciągu 3 lat 
od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy,

4. nie ma ustalonego pra-
wa do renty z tytułu cał-
kowitej niezdolności do 
pracy,

5. małżonek beneficjenta 
nie prowadził działalno-
ści rolniczej albo rozpo-
czął jej prowadzenie nie 
wcześniej niż w okresie 
12 miesięcy od dnia zło-
żenia wniosku o przyzna-
nie pomocy,

6. sporządzi zgodny z wy-
maganiami biznesplan, 
stanowiący załącznik do 
wniosku o przyznanie 
pomocy i będzie rozwi-
jał działalność rolniczą 
zgodnie z jego założe-
niami,

7. co najmniej 70% kwo-
ty pomocy powinien wy-
datkować na inwesty-
cje związane z rozwojem 
gospodarstwa, określone 
w biznesplanie w okresie 
3 lat od dnia wypłaty po-
mocy,

8. przez okres co najmniej 
roku od wypłaty pomo-
cy będzie ubezpieczony 
w KRUS na podstawie 
przepisów o ubezpiecze-
niu społecznym rolników 

jako rolnik z mocy usta-
wy i w pełnym zakresie,

9. gospodarstwo osiągnie 
nadwyżkę bezpośred-
nią z działalności rolni-
czej prowadzonej w go-
spodarstwie równą co 
najmniej 4 ESU, najpóź-
niej do dnia upływu 5 lat 
od dnia wypłaty pomocy, 
ale nie mniejszej niż w 
dniu składania wniosku o 
przyznanie pomocy,

10. będzie prowadził gospo-
darstwo objęte pomocą 
przez okres co najmniej 
5 lat od dnia wypłaty po-
mocy,

11. będzie przechowywać 
dokumenty związane z 
przyznaną pomocą do 
dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pomocy,

12. osoba, która wystąpiła o 
przyznanie pomocy i któ-
rej nie przyznano, albo 
pomoc została przyzna-
na, lecz nie wypłacona, 
może ponownie złożyć 
wniosek o jej przyzna-
nie.

Jednorazowa premia w wy-
sokości 100 000 zł, prze-
kazywana jest na rachunek 
bankowy wnioskodawcy. Co 
najmniej 70% tej kwoty be-
neficjent powinien przezna-
czyć na realizację inwestycji 
określonych w biznesplanie. 
Premii nie można przezna-
czyć na zakupy dokonywane 
na podstawie umowy zawar-
tej między beneficjentem, a 
członkiem najbliższej rodziny 
(małżonkiem, wstępnym lub 
zstępnym beneficjenta ani 
małżonka beneficjenta) oraz 
nie uznaje się wydatków po-
niesionych przed dniem zło-
żenia wniosku o przyznanie 
pomocy.
Środki finansowe wypłacane 
są przed realizacją inwesty-
cji, w związku z tym wszyst-
kie planowane w biznespla-
nie zakupy mogą być sfi-
nansowane z otrzymanego 
wsparcia.

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Leżajsku
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Nie stracha się i nie zniechę-
ca na razie nikt, choć nie je-
den widzi, że kto wie czy po-
radzi. Tak zaczyna się ćwi-
czyć Boże coś Polskę, do-
brze, że dla niektórych było 
już to łatwe. Ci właśnie pod-
ciągali też innych. Najgorzej 
było w tym czasie z des-fle-
tem przedwojennym. Trudno 
z nim dojść końca w strojach. 
Nałamał sobie głowy i kapel-
mistrz i Mach Antek, i tak stale 
coś nie pasowało. Wyratowa-
ła w tym miejscu sytuacje ja-
łówka, taka zwyczajna, ładnie 
wychowana w oborze ojca na-
szego Antka Macha. Stoi to w 
stajni i porykuje bez potrzeby, 
myśli nasz Antek, a czyżby tak 
zamiast jej krówskiej muzy-
ki, nie przyjemniej było posłu-
chać fletu. Naturalnie że tak, 
ojciec Antka też lubi muzykę. 
Krótka decyzja i tak jakoś się 
stało, że z pieniędzmi za nią 
wędruje Mach Antek z kapel-
mistrzem na Głogowiec, gdzie 
też u jakiegoś Macha, jest do 
sprzedania e-flet. Oglądają 
bardzo dobry, czego właści-
ciel nie musi wiedzieć. Z nim 
po handlarsku – tak i kupili. 
Teraz nasz e-flecista swój żal 
za jałówkę i radość z nabycia 
fletu przelewa przez niego w 
najważniejszych melodiach. 
Des-flet też nie odpoczywał, 
ponieważ zaraz znalazł się 
amator Stopyra Ludwik z Gro-
dziska Miasta. Jeszcze jeden 
taki instrument byłby koniecz-
ny, bo i kandydatów nie braku-
je. Uczęszcza na próby jesz-
cze Pałys Franciszek, Buszta 
Stanisław, Alojzy i Stanisław 
Gajewscy, wszyscy z Dolne-
go. Niestety zespół o kupnie 
potrzebnych instrumentów 
na razie nie mógł myśleć, a 
nie każdy też mógł sobie po-
zwolić iść za przykładem Ma-
cha. Na razie tymi, które ze-
spół posiadał, trzeba było się 
zadowolić i kuć na nich co sił, 
co się też robi tak na próbie, 
jak w domu i przy każdej spo-
sobności.
Praca nie zwalniała tempa 

bez względu na okres żniw, 
bez względu na krótkie wie-
czory. Ile to razy wracających 
po próbie braci Bieleckich z 
Opalenisk, którzy najdłuższą 
robili drogę już na dzień do-
bry witał na podwórzu kogut 
swym melodyjnym: kukuryku! 
W takim okresie zastali zespół 
przy pracy nasi dawni znajo-
mi, pierwsi założyciele Gro-
dziskiej Orkiestry, dziś już na 
swoich stanowiskach, doktor 
prawa Kulpa Stanisław i pro-
fesor Franciszek Leja.
Pierwsze kroki po Grodzisku 
kieruje pierwszy założyciel 
do swego ulubionego zespołu 
przepełniony radością, że jego 
dzieło zaczyna żyć na powrót. 
Zastaje zespół przy pracy na 
wieczornej próbie w piątek, 
stają mu przed oczyma obra-
zy z przeszłości zespołu. Wita 
się jak kiedyś ze swoją daw-
ną wiarą, wszak to też jego 
wiara następcy tamtych, ten 
sam duch i zapał. Wszyscy 
też dobrze znali zasługi jego 
dla Grodziska, i poświęce-
nie przy zakładaniu zespołu. 
Z jego wejściem na salę ćwi-
czeń i słowami zda się nowy 
duch owiał wszystkich, każ-
dy by coś chciał powiedzieć, 
on zaś jakby odgadywał my-
śli, wypytywał, doradzał, pod-
suwał projekty. Do rana bra-
kło by czasu na wypowiedze-
nie wszystkiego. Wybrano też 
dzień sierpnia, niedzielę po 
obiedzie, by poświęcić go na 
sprawy organizacyjne orkie-
stry, więc na zarządzie ze-
brania, omówienie, przygoto-
wanie programu dalszej pra-
cy jak i upamiętnienie utwo-
rzonego zespołu. I tego dnia 
wspólnym zdjęciem, na wnio-
sek Kulpy – zdjęcie naturalnie 
w stroju ludowym – omówiw-
szy jeszcze sprawy na nie-
dzielę zwłaszcza przygotowa-
nie stroju do zdjęcia, ponie-
waż trudno było się zgodzić, 
czy w sukmanach, czy płót-
niankach. O płótnianki łatwiej, 
sukmany ładniejsze, lecz o 
nie trudniej. Pozostaje jednak, 

że wszyscy przygotowują suk-
many tak jak zespół występo-
wał przed wojną. Zresztą ja-
sne, naszym młodym, ładnym 
chłopakom ładniej też pasują 
sukmany krakowskie. Szko-
da tylko, że na cały stan nie 
znajdzie się czapek krakusek, 
lecz z czasem może i tą trady-
cję odnowimy. Z myślą o wy-
mienionej niedzieli rozchodzą 
się dziś wszyscy do późna w 
nocy. W niedzielę też zaraz po 
obiedzie wstawili się wszyscy 
dotychczasowi członkowie. 
Postanowili naszych kocha-
nych gości powitać muzyką – 
co umiemy to zagramy zade-
cydował kapelmistrz – tak zro-
bili. W chwili, gdy wchodzą w 
drzwi założyciel Kulpa i Leja, 
zespół gra „Bartosza”. Sta-
ją oni obydwa jak wryci, za-
skoczyło ich to nadspodzie-
wanie. Nie przypuszczali na-
wet, że zespół w tym krótkim 
czasie już aż tak posunął się 
w muzyce po „Bartoszu” idzie 
„Z dymem pożarów”, po któ-
rym założyciel Kulpa, wylewa 
swą radość z odniesionych 
przy zespole wrażeń, jak rów-
nież i profesor Leja. Po przy-
gotowaniu coś jakby w formie 
programu zebrania przystę-
puje się do jego przeprowa-
dzenia. Jest to pierwsze „wal-
ne zebranie” w dziejach od-
tworzonego zespołu. Zaczy-
na założyciel Kulpa przecho-
dzić po kolei od zarania orkie-
stry, jej organizację, jej pra-
cę i ducha twórczego, docho-
dząc do konieczności obec-
nie ujęcia jej działalności w 
swój regulamin, pewne ramy 
według których zespół by wy-
stępował, przez co ułatwiłaby 
się praca, a jej zakres działa-
nia oparty by był o pewne fun-
damenty prawne. Na koniec 
wskazał jak w dużej mierze 
przyczynia się do rozwoju da-
nej organizacji dobrze pracu-
jący zarząd. Po przemówie-
niach wstępnych Kulpy i Leji, 
przystąpiono do omówienia 
i opracowania szkicu regula-
minu orkiestry, który szcze-
gółowo zobowiązał się opra-
cować i ująć w poszczegól-
ne punkty, czy też paragrafy 
w najbliższym czasie profe-

sor Leja. Dziś też już niektó-
re zasadnicze punkty weszły 
w życie orkiestry, jak to, że w 
łono istniejącego w Grodzi-
sku „Towarzystwa Domu Lu-
dowego” wejdzie „Orkiestra 
Włościańska”, jako osobne 
koło, ze swoim celem i zakre-
sem działania ujętym w sta-
tut. Wybrano specjalnie tą or-
ganizację, przy której będzie 
się rozwijać orkiestra, ponie-
waż będą to cele zbliżone do 
siebie i poza innymi zmierza-
jące w jednym kierunku. Tym 
bardziej, że przewodnicząca 
TDL jest prawdziwie aktyw-
ną działaczką dla dobra ludu. 
Żona śp. Dr Trynieckiego, by-
łego współpracownika, człon-
ka wspierającego orkiestry, 
Zofia Tryniecka, w czasie tym 
też jedyna przyjaciółka zespo-
łu. Wracając do toku zebrania 
o którym mówimy, następuje 
na nim wybór pierwszego za-
rządu orkiestry, który wzajem-
nie pomagając sobie, prowa-
dził będzie zespół do urzeczy-
wistnienia i spełnienia zadań. 
Wybrani zostali jednogłośnie, 
nie odruchowo lecz z przeko-
naniem i zaufaniem, na kie-
rownika orkiestry Gajewski 
Ludwik, jego zastępcą Mach 
Antoni, sekretarzem zosta-
je Bielecki Franciszek, skarb-
nikiem Salwach Andrzej, go-
spodarzem Bielecki Jan.
Do składu tego ma dojść zwa-
ny „kurator”, coś jakby opie-
kun czy pośrednik między 
Tow. Domu Ludowego, a ko-
łem orkiestry. On jednak ma 
być wybrany z TDL. Po ob-
raniu zarządu orkiestry wpro-
wadza się od dziś obowiąz-
kową składkę członkowską 
od członka zwyczajnego, w 
wysokości 1/10 złotego mie-
sięcznie, od członków wspie-
rających 1 zł rocznie. Płynął 
tak czas na zebraniu przy naj-
ważniejszych planach, wy-
szukiwaniu środków zarad-
czych na różne braki i trud-
ności z powodu których pra-
ca w zespole kuleje. Pierw-
szym właśnie i najważniej-
szym to brak lokalu, drugim to 
brak funduszów. Z pierwszym 
dr Kulpa wyjaśnia, że sala w 
kółku rolniczym orkiestrze się 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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zawsze należy, lecz jeśli trud-
no w niej swobodnie rozwijać 
pracę, trzeba jakoś radzić. I 
rada się znajduje ponieważ, w 
dodatku nowo obranego za-
rządu Salwach Andrzej bę-
dzie mógł pomieścić zespół 
ze swym towarem żelaznym 
w swym magazynie, bo prze-
cież zespół na pewno na pół-
kach nie będzie się magazy-
nował. Trzeba jeszcze o tym 
w najbliższym czasie pomó-
wić. Co do funduszy też przyj-
dą, niech tylko ustatkuje się 
sprawa członków, trochę opa-
nuje się muzykę, w ten czas 
przyjdzie czas i na szukanie 
jakichś dochodów z imprez, 
czy tym podobnych. Najgłów-
niejsze i najważniejsze już 
jest, a jest to że istnieje zespół 
Orkiestry Włościańskiej, a je-
śli istnieje, są ludzie, którzy 
go poprowadzą więc istniał 
będzie i szedł znowu przebo-
jem naprzód, poprzez różne 
przypadłości losu, a gdy i za-
wsze będą tacy ludzie, jak byli 
pierwsi i jak są dziś tak i orkie-
stra Włościańska w Grodzisku 
nie zginie.
Po dzisiejszym zebraniu na 
szczęśliwy początek dr Kulpa 
ofiaruje 10 dolarów, prof. Leja 
5 i piwo zapraszając do siebie 
na gościnę, gdzie też niedłu-
go zespół się wybiera. Co nie 
skończono omawiać na ze-
braniu, dokończono na gości-
nie. A potem za sukmany, in-
strumenta, fotografa, i już się 
upamiętnia dzień dzisiejszy 
na kliszy, by kiedyś był on mi-
łym wspomnieniem lat prze-
szłych. 
Kończyły się wakacje naszym 
miłym gościom, odjecha-
li jeden do Krakowa, drugi do 
Warszawy na swoje stanowi-
ska, a zespół natomiast waka-
cji nie ma. Tu pracuje się bez 
przerwy, bo chcąc stanąć na 
swoim stanowisku i wysoko-
ści powziętego zadania, od-
poczywać nie wolno. Zaraz po 
zebraniu w obecności jeszcze 
dr Kulpy zarząd orkiestry po-
rozumiawszy się z Towarzy-
stwem Domu Ludowego, koło 
orkiestry wcielone zostaje do 
TDL, a towarzystwo na kura-
tora wybiera Baja Stanisła-

wa, przedwojennego człon-
ka orkiestry, który też zaczyna 
spełniać swoje posłannictwo. 
Profesor Leja zaraz po swym 
przyjeździe do Warszawy, wy-
syła zespołowi ładnie ujęty, 
już wydrukowany, gotowy tyl-
ko do przestrzegania regula-
min koła orkiestry, z którym 
też członkowie orkiestry do-
kładnie się zapoznają. Brzmi 
on następująco:
Regulamin „Orkiestry Wło-
ściańskiej” w Grodzisku
$1. Nazwa i cel: w łonie „To-
warzystwa Domu Ludowe-
go” w Grodzisku zawiązuje 
się koło pod nazwą „Orkiestra 
Włościańska w Grodzisku” 
$2. Celem koła jest pielęgno-
wanie zamiłowania do muzy-
ki w Grodzisku i gminach oko-
licznych. W tym celu koło dą-
żyć będzie do utworzenia sta-
łej orkiestry na dętych instru-
mentach i urządzać pogadan-
ki i odezwy lub przedstawie-
nia i koncerty muzyczne.
Członkowie
$3. Członkowie koła dzielą się na: 
Zwyczajnych i Wspierających.
$4. Członkiem zwyczajnym 
może zostać każdy kto przed 
Zarząd koła zostanie przy-
jęty i zobowiąże się grać na 
pewnym instrumencie i pła-
cić przepisane składki. Skład-
ka miesięczna członka zwy-
czajnego wynosić będzie 1/10 
część zł. 
$5 Członkiem wspierającym 
może zostać każdy, kto wpła-
ca rok rocznie 1 zł.
$6 Każdy członek zwyczajny 
winien stosować się do posta-
nowień regulaminu i do pole-
ceń Zarządu i Kierownika or-
kiestry, a swoim zachowaniem 
pod względem moralnym wi-
nien być wzorem dla młodzie-
ży grodziskiej i jednać szacu-
nek wszystkich dla całego koła.
Organa Koła
$7 Organami koła są Zarząd i 
Walne zebranie
$8 Zarząd składa się z 5 człon-
ków wybieranych w sierp-
niu każdego roku przez Wal-
ne Zebranie, a nadto z Kura-
tora, którego deleguje „Towa-
rzystwo Domu Wiejskiego”.
$9 Członkami Zarządu wybie-
ranymi przez Walne Zebra-

nie Koła są: Kierownik Orkie-
stry, jego zastępca, sekretarz, 
skarbnik i gospodarz.
$10 Posiedzenia zarządu od-
bywają się przynajmniej raz na 
kwartał. Na posiedzeniu prze-
wodniczy kierownik orkiestry 
lub Kurator koła, sekretarz od-
czytuje protokół z ostatniego 
posiedzenia, a skarbnik przed-
stawia stan składek członków i 
stan rozchodów.
$11 Zarząd zarządza mająt-
kiem koła, przyjmuje lub wy-
klucza członków, uchwala 
czas prób dla orkiestry, za-
kupuje potrzebne przybory, 
urządza pogadanki i odczy-
ty itp. Na posiedzeniu zarzą-
du nie musi być obecny Ku-
rator koła, jednak o każdym 
posiedzeniu zarządu winien 
być zawiadomiony. W sierp-
niu każdego roku składa za-
rząd sprawozdanie ze swych 
czynności przed Walnym Ze-
braniem Koła.
$12 Walne Zebranie Koła od-
bywa się w sierpniu każdego 
roku, a nadto każdym razem 
gdy zarząd uzna to za sto-
sowne lub gdy zażąda tego 
kurator lub przynajmniej pię-
ciu członków koła.
$13 Na zwyczajnym Walnym 
Zebraniu jakie odbywa się w 
sierpniu zarząd składa spra-
wozdanie ze swych czynności 
po czym następuje dyskusja 
nad działalnością ustępujące-
go zarządu i wybory nowego 
zarządu na rok następny.
$14 We walnych zebraniach 
mogą brać udział wszyscy 
członkowie koła tak zwyczaj-
ni jak i wspierający. Przewod-
niczy na zebraniu Kierow-
nik orkiestry lub Kurator koła. 
Wszystkie uchwały przecho-
dzą większością głosów. Do 
ważności uchwał potrzebna 
jest obecność przynajmniej 
2/3 części członków zwyczaj-
nych.
Praca i obowiązki członków 
zwyczajnych:
$15 Członkowie zwyczajni 
mogą ćwiczyć się w grze na 
instrumentach będących wła-
snością koła i to albo w loka-
lu koła albo u siebie w domu, 
gdy zarząd koła na to zezwo-
li. Nadto mogą brać udział we 

wszystkich zebraniach koła 
i głosować nad wyborem za-
rządu i we wszystkich spra-
wach organizacyjnych  na 
walnym zebraniu.
$16 Na wszelkich próbach i 
występach publicznych or-
kiestry winni członkowie zwy-
czajni stosować się ściśle do 
poleceń kierownika orkiestry 
lub jego zastępcy.
$17 W razie niestosowania 
się do poleceń kierownika or-
kiestry lub zarządu koła, może 
kierownik orkiestry członka 
koła upomnieć lub postawić 
na posiedzeniu zarządu wnio-
sek o jego wykluczenie. 
$18 Wszelkie uszkodzenia in-
strumentów będących wła-
snością koła winien kierow-
nik orkiestry zgłosić na posie-
dzeniu zarządu. Jeżeli uszko-
dzenie instrumentu nastąpi-
ło z winy członka, członek ten 
musi szkodę tą w całości po-
kryć w formie w jakiej zarząd 
o tym zdecyduje.
Majątek i rozwiązanie koła
$19 Majątek koła stanowią 
składki członków zwyczaj-
nych i wspierających, dobro-
wolne datki i wszelkie docho-
dy z koncertów i przedstawień 
urządzanych przez koło.
$20 Majątek koła jest zara-
zem własnością Towarzystwa 
Domu Ludowego. W razie roz-
wiązania koła przechodzi pod 
zarząd tego Towarzystwa.
$21 Zarząd Koła tworzyć bę-
dzie z funduszów koła biblio-
tekę muzyczną i beletrystycz-
ną pozostającą pod zarzą-
dem sekretarza koła, zaku-
pywać instrumenty potrzeb-
ne dla stworzenia pełnej or-
kiestry dętej lub smyczkowej, 
a nadto dążyć będzie do zdo-
bycia własnego lokalu w przy-
szłym Domu Ludowym, po-
pierając swą pracą cele Towa-
rzystwa Domu Ludowego.
$22 Rozwiązanie koła może 
uchwalić Walne Zgromadze-
nie członków koła lub Zarzą-
du Towarzystwa Domu Ludo-
wego, na wniosek kuratora 
koła w razie gdyby koło celów 
swoich nie spełniało. 

ciąg dalszy nastąpi

- Z KART HISTORII - 



16 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2014

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Do czego służą koce i wor-
ki gaśnicze? Jak dzielą się 
członkowie OSP? Gdzie w 
budynkach powinny się 
znajdować gaśnice prze-
ciwpożarowe? Jakie są ka-
tegorie pożarów w lasach? 
To niektóre z pytań na ja-
kie odpowiadali uczestni-
cy tegorocznego Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”.

W dniu 3 kwietnia br. w Spo-
łecznej Szkole Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej odby-
ły się eliminacje gminne tur-
nieju, które od lat przepro-
wadza i koordynuje Komen-
da Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku.
W turnieju, którego celem 
jest popularyzowanie wśród 
uczniów znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wy-

padek pożaru, czy zasady 
udzielania pierwszej pomo-
cy, wystartowało 14 uczniów 
naszych szkół.
Eliminacje przebiegały w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: szkoły podstawo-
we oraz gimnazja. Uczest-
nicy konkursu pisali test, a 
następnie odbyły się decy-
dujące o awansie elimina-
cje ustne. I tak w kategorii 
szkoły podstawowe awans 

do eliminacji powiatowych 
uzyskali: Kamil Szczęch (1 
miejsce), Jakub Grzywna (2 
miejsce), Joanna Czupich (3 
miejsce). Wśród gimnazjali-
stów najlepsza okazała się 
Wiktoria Czerwonka. Drugie 
miejsce zajął Krystian Po-
terek, a trzecie Katarzyna 
Grzywna. Zwycięzcy elimi-
nacji gminnych otrzymali na-
grody rzeczowe i dyplomy.
Eliminacje powiatowe kon-
kursu odbędą się 29 kwiet-
nia br. w Sarzynie. 

MH

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 
- ELIMINACJE GMINNE

Laura i Bartosz Marciń-
cowie są rodzeństwem 
uczęszczającym do Ze-
społu Szkół  im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. 
Laura jest uczennicą kla-
sy 4b szkoły podstawowej 
zaś Bartosz klasy 2a gim-
nazjum. Oboje od najmłod-
szych lat systematycznie 
trenują pływanie w sekcji 
pływackiej „Delfinek” przy 
pływalni  „Oceanik” w Le-
żajsku pod opieką trenera 
Edwarda Kołodzieja. 

Talent i wytrwała, mozolna  
praca na treningach przy-
niosła wreszcie dobre rezul-
taty. Na zawodach pływac-
kich rangi półfinałów woje-
wódzkich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, które odbyły się 

3 kwietnia br. w Nowej Sa-
rzynie Laura indywidual-
nie na 50m stylem grzbie-
towym uzyskała drugi rezul-
tat 43,46 sekundy. Taki wy-
nik zapewnił jej przepust-
kę do finału wojewódzkiego. 
Zauważyć należy, iż starto-
wała ze starszymi od siebie 
koleżankami z klas piątych 
i szóstych. Bartosz na za-
wodach tej samej rangi ale 
w ramach Gimnazjady, któ-
re odbyły się 9 kwietnia br. 
w Leżajsku, również uzyskał 
drugi rezultat na tym samym 
dystansie  grzbietem w cza-
sie 33,25 sekundy. Podob-
nie jak siostra zakwalifiko-
wał się do finału wojewódz-
kiego.  W poprzednim roku 
na tym dystansie w woje-
wództwie był  13. 

Gratulujemy im osiągniętych 
wyników. Trzymajmy kciuki !   

Czy w finale popłyną na me-
dal?   KB

RODZEŃSTWO NA 
MEDAL
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W dniu 15 marca 2014 
roku 41 uczniów z Zespo-
łu Szkół im. prof. F. Leji w 
Grodzisku Górnym i z Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
wzięło udział w wycieczce 
do Warszawy.

Pomysł wyjazdu zrodził się 
po zakończeniu kolędowa-
nia. Dzieci wraz z księdzem 
Waldemarem Haręzą po-
stanowiły odwiedzić stolicę. 
Wycieczka rozpoczęła się 
od udziału we Mszy Św. w 
Klasztorze  o. Dominikanów, 

którą odprawił ks. Waldemar 
Haręza, natomiast o historii 
klasztoru opowiadał o. Miro-
sław Sander.
Następnie wycieczkowi-
cze udali się do Planeta-
rium, gdzie z zainteresowa-
niem zapoznały się z po-
czątkami kosmosu. Po pysz-
nym obiedzie i krótkim odpo-
czynku udano się do gma-
chu Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, gdzie przewod-
nik przedstawił jego histo-
rię. Wygląd i obecny wystrój 
budynku można było ocenić 
samemu. Pytaniom uczniów 

nie było końca.
Kolejnym punktem progra-
mu był Stadion Narodowy, 
który wywarł na wszystkich 
ogromne wrażenie. Uczest-
nicy wycieczki mogli prze-
śledzić drogę, którą poko-
nują piłkarze od wjazdu na 
podziemne parkingi, aż po 
wyjście na murawę boiska.
Później udano się do Mu-
zeum Narodowego, gdzie 
obejrzano wystawę związa-
ną z tradycjami Świąt Wiel-
kanocnych.
Program wyjazdu był bardzo 
urozmaicony. Każdy zna-
lazł dla siebie coś ciekawe-
go. Na żywo można było po-
dziwiać to, co widzi się czę-
sto na szklanym ekranie, 

a wszystko dzięki osobom, 
które swoimi decyzjami po-
mogły zrealizować marzenia 
dzieci.
Dziękujemy bardzo panu 
Zbigniewowi Rynasiewiczo-
wi – ministrowi Rzeczpospo-
litej Polskiej, panu Jackowi 
Chmurze – Wójtowi Gminy 
Grodzisko Dolne, panu Sta-
nisławowi Bajowi – Kierow-
nikowi Referatu Administra-
cyjnego i Spraw Obywatel-
skich.
Szczególne podziękowania 
składamy ks. Waldemarowi 
Haręzie, za organizację wy-
jazdu i stworzenie miłej, cza-
sami wręcz bajkowej atmos-
fery.

Uczestnicy wyjazdu

OAZA DZIECI BOŻYCH 
W WARSZAWIE

21 marca to pierwszy 
dzień wiosny. W tym roku 
w Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach był on ob-
chodzony po raz pierwszy 
tak uroczyście.

Uczniowie całej szkoły prze-
brali się w różne kolorowe 
stroje. Po korytarzach prze-
mykali strażacy, superboha-
terowie, cyganki,  policjantki. 
Nawet nauczyciele tego dnia 
pozwolili sobie na małe sza-
leństwo i przebrali się.
Podczas całodniowej zaba-

wy każdy z uczniów znalazł 
dla siebie coś ciekawego: 
zabawy integracyjne z chu-
stą, gry zespołowe, tańce, 
wybory miss i mistera  naj-

lepszego stroju.
Szalony dzień zakończono 
meczem siatkówki nauczy-
ciele kontra uczniowie. Była 
to wspaniała zabawa dla 

wszystkich. Mamy nadzieję, 
że takie dni będą się powta-
rzały częściej.

Agnieszka Fus

NADESZŁA 
WIOSNA
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W dniu 28.02.2014 r. w Ze-
spole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
odbył się Powiatowy Kon-
kurs „Mozaiki matema-
tyczne”, w którym uczest-
niczyło 12 uczniów klas 
piątych i szóstych z pię-
ciu szkół podstawowych 
powiatu leżajskiego. W ra-
mach konkursu uczniowie 
mieli do wykonania mozai-
ki z wielokątów foremnych 
w postaci ornamentu lub 
obrazu. 

Prace plastyczne mogły być 
wykonane przy zastosowa-
niu dowolnej techniki (wykle-
janka, metoda origami, haft 

matematyczny). Przy ocenie 
prac komisja konkursowa 
kierowała się takimi kryte-
riami jak oryginalność wzo-
ru mozaiki, ciekawy sposób 
wykonania, np. wyklejanka, 
metoda origami, haft mate-
matyczny, staranność i do-
kładność.
Wyniki powiatowego konkur-
su „Mozaiki matematyczne” 
są następujące:
• I miejsce – Natalia Misz-

tal, Magdalena Mach  
(SSP w Wólce Grodzi-
skiej)

• II miejsce – Magdale-
na Romanowska (SP w 
Chałupkach Dębniań-
skich)

• III miejsce – Ewa Koj-
der, Marlena Sigda (SP 
w Opaleniskach)

• wyróżnienie – Klaudia 
Ochab (SP w Kuryłów-
ce).

Gratulujemy zwycięzcom i 
życzymy dalszych sukce-
sów w zmaganiach matema-
tycznych.

B.K.

MOZAIKI 
MATEMATYCZNE

Zainspirowani książką To-
masza Brody oraz techni-
ką wykonywanych przez 
niego karykatur znanych 
postaci historycznych, Ze-
spół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
zorganizował dla uczniów 
gimnazjum Powiatowy 
Konkurs pt. „Zrób sobie 
matematyka”. 

Zadaniem uczniów było wy-
konanie portretu słynnego 
matematyka na podstawie 
zdjęcia, techniką „broda z 
byle czego”. Celem konkur-

su było połączenia umiejęt-
ności plastycznych z pozna-
waniem historii matematyki, 
w tym postaci słynnych ma-
tematyków, o których każdy 
uczy się w szkole. Prace pla-
styczne mogły być wykona-
ne przy zastosowaniu przed-
miotów codziennego użytku, 
dowolną techniką.
W dniu 7.04.2014 roku jury 
w składzie: Halina Gdań-
ska – Dyrektor ZS, Małgo-
rzata Burda Król – plastyk 
GOK, Lidia Pikuła – nauczy-
ciel plastyki, Renata Kula – 
pedagog oraz Radosław Jo-

niec – przedstawiciel SU,  
dokonało podsumowania 
konkursu, na który wpłynęło 
43 prace wykonane przez 53 
uczniów z ośmiu gimnazjów 
powiatu leżajskiego. 
Przy ocenie prac komisja 
kierowała się następującymi 
kryteriami: uchwycone po-
dobieństwo, ciekawy sposób 
wykonania, zastosowanie 
przedmiotów codziennego 
użytku, staranność i dokład-
ność. Laureaci i osoby wy-
różnione otrzymają nagrody 
i pamiątkowe dyplomy.
Wyniki  konkursu „Zrób so-
bie matematyka” przedsta-
wiają się następująco:
• I miejsce – Paulina Ku-

duk (Gimnazjum w Brzó-

zie Królewskiej), Zuzan-
na Chmura (Gimnazjum 
w Grodzisku Dolnym)

• II miejsce – Kamila Du-
szyńska (Gimnazjum 
w Giedlarowej), Edyta 
Smycz (Gimnazjum w 
Woli Zarczyckiej)

• III miejsce – Marek Bet-
ka, Mariusz Kwaśniak 
(Gimnazjum w Woli Za-
rczyckiej), Kinga Kula, 
Kamila Wiech (Gimna-
zjum w Giedlarowej)

• wyróżnienie – Anna 
Grabarz (Gimnazjum 
w Brzózie Królew-
skiej), Katarzyna Walu-
da, Magdalena Pieczon-
ka (Gimnazjum w Ku-
ryłówce), Agata Mach, 
Ewa Burek (Gimnazjum 
w Giedlarowej), Sylwia 
Maj (Gimnazjum w Gro-
dzisku Dolnym), Monika 
Krasoń (Gimnazjum w 
Giedlarowej).

Dziękujemy uczniom i ich 
opiekunom za wzięcie udzia-
łu w konkursie oraz gratulu-
jemy zwycięzcom życząc 
dalszych sukcesów.

B. K

ZRÓB SOBIE 
MATEMATYKA
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W tym roku nastąpiła reor-
ganizacja rozgrywek „Z po-
dwórka na stadion” o Puchar 
Tymbarku. Młodzi adep-
ci piłkarstwa rywalizowali w 
dwóch kategoriach U-10 i 
U-12. Przyśpieszono rów-
nież terminy rozgrywek eli-
minacyjnych.

17 marca br. na hali (z uwa-
gi na aurę) w Grodzisku Dol-
nym rozegrano powiatowy 
turniej „Z podwórka na sta-
dion” o Puchar Tymbarku 
w kategorii U10 dziewcząt i 
chłopców. W turnieju dziew-
cząt zmierzyły się SP Gro-
dzisko Dolne z SP Grodzi-
sko Górne, w którym swo-
ją wyższość udowodniły za-
wodniczki z Grodziska Dol-
nego i to one zakwalifiko-
wały się do zawodów woje-
wódzkich.
Awans uzyskały: Krauz El-
wira, Majkut Klaudia, Stę-
pień Julia, Gdańska Wikto-
ria, Mazurek Gabriela, Rącz-
ka Gabriela, Rząsa Amelia, 
Sołek Teresa, Rydzik Anna, 
Mazur Andżelika, Grabo-
wiec Barbara, Przeszło Ane-
ta. U chłopców zmierzyły się 
drużyny z SP nr 2 Leżajsk 
i SP Grodzisko Dolne. Po 
zaciętym meczu dopiero w 
rzutach karnych zwyciężyli 
chłopcy z SP nr 2 Leżajsk i 

to oni zakwalifikowali się do 
etapu wojewódzkiego.
W dniu 19 marca br. na hali 
w Grodzisku Dolnym ro-
zegrano turniej powiatowy      
„Z podwórka na stadion” o 
Puchar Tymbarku w katego-
rii chłopców U-12. Wystarto-
wały cztery zespoły SP nr 2 
Leżajsk, SP Nowa Sarzyna, 
SP Stare Miasto i SP Gro-
dzisko Dolne. Drużyny rywa-
lizowały systemem „każdy z 
każdym”. Ostatecznie trium-
fowali chłopcy z SP nr 2 Le-
żajsk przed SP Nowa Sarzy-
na, SP Grodzisko Dolne i SP 
Stare Miasto.
Następnego dnia tj. 20. mar-
ca br. rywalizowały na tym 
samym szczeblu eliminacji i 
w tej kategorii U-12 dziew-
częta. Znakomicie spisały 
się zawodniczki z SP Gro-
dzisko Dolne, które zajęły 
pierwsze miejsce przed SP 
nr 2 Leżajsk oraz SP Gro-
dzisko Górne. W tych ka-
tegoriach do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowa-
ły się zawodniczki z Gro-
dziska Dolnego i zawodni-
cy z Leżajska. Dziewczęta z 
Grodziska Dolnego wystąpi-
ły w składzie: Rydzik Anna, 
Burszta Aneta, Boroń Ewe-
lina, Chamik Martyna, Kisiel 
Aleksandra, Mazurek San-
dra, Trojnar Klaudia, Sza-

łapska Brygida, Wojtyna Zu-
zanna i Żak Zuzanna.
We wszystkich kategoriach 
drużyny zostały nagrodzo-
ne pamiątkowymi dyploma-
mi i okolicznościowymi pu-
charami, które wręczyła Dy-

rektor Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Dolnym Halina Gdań-
ska i Zastępca Wójta Gmi-
ny Grodzisko Dolne Arka-
diusz Telka. Mecze sędzio-
wali związkowi arbitrzy. Na-
szym walecznym dziewczę-
tom życzymy powodzenia w 
finałach wojewódzkich!

KB

POWIATOWE FINAŁY „Z PODWÓRKA 
NA STADION” 2014

- SPORT - 
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Sekcja piłki ręcznej se-
niorów LKS „GRODZISZ-
CZANKA” w Grodzisku 
Dolnym zakończyła sezon 
rozgrywek o mistrzostwo 
III ligi podkarpacko – świę-
tokrzysko - lubelskiej. 

Mecze drużyny cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej Gminy 
i nie tylko. Rozgrywki nie by-
łyby możliwe, bez wsparcia 
finansowego. W imieniu ca-

łego zespołu, chciałbym ser-
decznie podziękować: Panu 
Jackowi Chmurze Wójtowi 
Gminy oraz Panu Wiesławo-
wi Koniecznemu właścicielo-
wi Kopalni Piasku Małe Za-
wisłocze. 
Dzięki Waszej pomocy mo-
gliśmy rozwijać swoją pasję 
i doskonalić się w tym co lu-
bimy najbardziej. Chcieli-
byśmy także, podziękować 
Pani Dyrektor Halinie Gdań-
skiej, która zgodziła się nam 

udostępnić halę sportową 
Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym. 
Mogliśmy godnie reprezen-
tować naszą gminę biorąc 
udział w rozgrywkach na te-
renie województwa podkar-
packiego i lubelskiego. Moż-
liwe okazały się wyjazdy do 
takich drużyn jak: Azoty Pu-
ławy, Bursa Puławy, Pa-
dwa Zamość oraz MKS Bił-
goraj. Nasi kibice mogli zo-
baczyć wśród grających na 
Hali Sportowej w Grodzisku 
Dolnym zawodników, którzy 
występują w podstawowych 

składach swoich drużyn  na 
parkietach superligi.
Chcielibyśmy podziękować 
miejscowym kibicom, któ-
rzy przybywali na nasze me-
cze. Grodziskie trybuny były 
zapełnione. Przyjezdne eki-
py były pozytywnie zasko-
czone tak dużą frekwencją, 
czego nie doświadczają gra-
jąc u siebie. Jest to dowo-
dem na to, że w Grodzisku 
jest ogromne zainteresowa-
nie piłką ręczną. 
Na meczach w hali spor-
towej w Grodzisku Dolnym 
wspomagali nas strażacy 
z jednostek OSP Grodzi-
sko Dolne oraz OSP Grodzi-
sko Dolne Miasteczko, peł-
niąc ochronę oraz opiekę 
medyczną i  udostępniając 
sprzęt ratownictwa medycz-
nego. Obstawę medyczną 
prowadzili ratownik medycz-
ny Paweł Moszkowicz oraz 
pielęgniarka Grażyna Ma-
tuszek. Dlatego jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się 
do funkcjonowania naszej 
drużyny.

D. Cz.

PIŁKA RĘCZNA 
W GRODZISKU DOLNYM

- SPORT - 

PODZIĘKOWANIE
otrzymują

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Grodzisko Dolne

W imieniu Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci oraz naszych podopiecznych składamy serdeczne podziękowania 
za zorganizowanie zbiórki i przekazanie darowizny pieniężnej dla małych pacjentów Hospicjum. Dziękujemy za dobre             
serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za     
bezinteresową pomoc i życzliwość. Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej 
pracy podejmowanej na rzecz dobra dzieci.

   Serdeczne podziękowania składa Zarząd oraz Pracownicy
   Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

        FUNDACJA
        Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

        Rafał Ciupiński
        PREZES ZARZĄDU
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- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem 1113 o pow. 0,1270 ha  położona w Wólce                    
Grodziskiej- Zagrodach.
Opis działki
Działka sąsiaduje z działkami rolnymi i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej. Obecnie ugorowana, poro-
śnięta trawami oraz zakrzaczona. W pełni wyposażona w urządzenia in-
frastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna).
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego w/w działka położona jest na obszarach o korzystnych warun-
kach klimatycznych dla osadnictwa.
Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/ 00051118/0 w Sądzie Rejono-
wym w Łańcucie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Leżajsku.
Cena wywoławcza - 18 450 zł brutto
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku  
(piątek) o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wpłata wadium gotów-
ką w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do 5 maja 2014 roku     
(poniedziałek) w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30 lub na konto sprzeda-
jącego znajdujące się w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Oddział Grodzi-

sko Dolne nr 41 9187 1024 2003 2000 1270 0027.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów z ważnych 
powodów. Dodatkowe informacje w sprawie zakupu w/w działek można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym (pokój nr 5) w godz. 8 - 15  
telefon (17) 2428265, 2436003 wew.152 lub 151.

Działka oznaczona nr 1113 o pow. 0.1270 ha 
w Wólce Grodziskiej - Zagrodach 

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem 866/11 o pow. 0,08 ha położona w Grodzi-
sku Dolnym.
Opis działki
Działka położona w miejscowości Grodzisko Dolne na tzw.”Mokrzance”. 
Działka o kształcie nieregularnym, porośnięta młodymi drzewami samo-
siejkami i roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych. Dojazd  
drogą asfaltową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego działka położona jest w terenach  o korzystnych 
warunkach klimatycznych dla osadnictwa. Przez działkę  przebiega kana-
lizacja sanitarna. 
Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/00021080 w Sądzie Rejonowym 
w Łańcucie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Le-
żajsku.
Cena wywoławcza - 11 600 zł brutto  
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 maja 2014 roku  
(piątek) o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Działka oznaczona nr 866/11 o pow. 0.08 ha  
w Grodzisku Dolnym

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Lokal przeznaczony do oddania w najem położony w miejscowości          
Wólka Grodziska.
Opis lokalu
Lokal o pow. 45 m2 położony w budynku kiosko –przystanku w Wólce Gro-
dziskiej przeznaczony na działalność handlową. Lokal wyposażony jest w 
przyłącz energii elektrycznej. Ogrzewanie we własnym zakresie. 
Nakłady poniesione przy przystosowaniu lokalu do działalności obciążają 
najemcę, w przypadku gdy najemca rozwiąże umowę przed jej wygaśnię-
ciem lub po zakończeniu umowy najmu nie będzie wnosił żadnych rosz-
czeń z tytułu poniesionych nakładów finansowych.
Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat. 
Cena miesięcznego czynszu najmu wynosi 405 zł + podatek Vat
Podania na najem lokalu należy składać w Urzędzie Gminy Grodzisko Dol-
ne (pokój nr 1). W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedno podanie na w/w 
lokal zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na wynajem. 
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy udzielane są w Urzędzie 

Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5) w godzinach 8 - 15 lub telefonicznie na 
nr (17) 2428265 lub 2436003 w.151 lub 152.

OFERTY GMINNE - NAJEM LOKALU

Budynek kiosko-przystanku 
w Wólce Grodziskiej
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- OGŁOSZENIA - 

Dzierżawa działek przy zalewie wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym 
 

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(w m2) 

Opis nieruchomości Cena wywoławcza 
(miesięczny czynsz 
Dzierżawny) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

cz.7398 
cz.7398  
cz.7398 
cz.7398 
cz.7398 

cz. 5829/8 
cz. 5829/8 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

działki położone nad zalewem wodnym „Czyste”. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   
przestrzennego nr 1/2008 Gminy Grodzisko Dolne 
są to tereny ogólnodostępnych urządzeń 
związanych z rekreacją i wypoczynkiem, usługami 
nieuciążliwymi, dopuszcza się lokalizację usług 
handlu i gastronomii dla obsługi rekreacji i 
wypoczynku.  
Umowy dzierżawy będą zawierane na sezon letni 
(do 31 sierpnia br.) 

 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 
 500  zł   +  podatek Vat 

Podania na dzierżawę działek należy składać w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne pokój nr 1. Szczegółowe 
informacje dotyczące dzierżawy udzielane są w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5) w godzinach        
8 - 15 lub telefonicznie na nr (17) 2428265 lub (17) 2436003 w.152 lub 151. W przypadku gdy wpłynie więcej 
podań na jedną działkę, ogłoszony zostanie ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę. 

OFERTY GMINNE - DZIERŻAWA DZIAŁEK

Naszemu koledze

Franciszkowi 
Krajewskiemu

wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY
składają

Wójt Gminy i pracownicy 
Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

XI Ogólnopolska i XXIII 
Podkarpacka Parada 
Straży Wielkanocnych 
„Turki 2014” odbędzie 
się 11 maja 2014r. w    
Radomyślu nad Sanem

Program:
 

• 9.00 -  zbiórka i formowanie Straży 
Wielkanocnych

• 11.00 - uroczysta Msza Święta 
polowa na ołtarzu koronacyjnym 

• 12.15 - wręczenie pamiątko-
wych dyplomów

• 13.00 - wystąpienia zaproszo-
nych gości

• 13.30-18.00 - prezentacja      
i parada poszczególnych orkiestr    
i straży

PODZIĘKOWANIE

Z głębi serca płynące 

podziękowania za bez-

interesownie niesioną 

pomoc dla wszystkich 

osób zaangażowanych 

w akcję poszukiwawczą 

Śp. HALINY URBAN.

składa RODZINA
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