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W Grodzisku Nowym powstaje kolejne miejsce zabaw dla dzieci - tzw. zielony Orlik

W odremontowanej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoji Wsi Chodaczów szkole 
nowy rok szkolny rozpoczęło 25 dzieci

W budynku Grodziszczanki swoją siedzibę od listopada będzie mieć Gminna Biblioteka Publiczna
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W niedzielę, 24 sierpnia na 
stadionie Miejskim w Luba-
czowie odbyły się V Woje-
wódzkie Zawody Sportowo-
Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych woje-
wództwa podkarpackiego.

Reprezentująca powiat leżaj-
ski, kobieca drużyna OSP z 

Grodziska Dolnego nie zo-
stawiła cienia wątpliwości, 
kto jest najlepszy i po raz ko-
lejny z rzędu odniosła zwy-
cięstwo.
Dwukrotne Mistrzynie Polski 
wywalczyły złoty medal i tytuł 
Mistrza Województwa Pod-
karpackiego.
W czym tkwi fenomen kobie-

cej drużyny z Grodziska Dol-
nego, nie wiadomo. Może 
to osoba trenera i jego za-
angażowanie tak mobilizu-
je dziewczyny. A może wier-
na grupa kibiców, którzy na 
każdym wyjeździe towarzy-
szą swoim „złotkom”... Fak-
ty świadczą o jednym – co 
roku dziewczyny prezentują 

równą formę, nie dając szans 
swoim koleżankom na zmia-
nę stopnia na podium. I oby 
ta dobra passa trwała jak naj-
dłużej. 
Dziewczyny jesteśmy z Was 
dumni!!! Gratulujemy całej 
drużynie i trenerowi!

MH

MISTRZ WOJEWÓDZTWA JEST 
W GRODZISKU
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Kiedyś nieprzejezdne 
ścieżki polne, a dziś sze-
rokie, utwardzone żwirowe 
nawierzchnie, umożliwiają-
ce swobodny przejazd sa-
mochodów i dużych ma-
szyn rolniczych. Co roku 
z województwa wpływają 
do budżetu gminy środki, 
dzięki którym sukcesywnej 
poprawie ulegają warunki 
gospodarowania rolników.

Z końcem sierpnia gmina 
rozstrzygnęła przetarg na 
budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych na terenie gminy Gro-
dzisko Dolne. Do końca paź-
dziernika poprawie ulegną 
kolejne cztery odcinki dróg. 
Wyłoniony w drodze przetar-
gu wykonawca – firma DIG-

POL z Łowiska, za kwotę po-
nad 258 tys. zł. wykona na-
stępujące odcinki dróg: tzw. 
Skotnik na długości 600 mb 
w Grodzisku Górnym, droga 
nr 1358 (równoległa do drogi 
powiatowej Grodzisko Gór-
ne-Leżajsk) na długości 750 
mb, droga nr 1940 (równo-
legła do drogi powiatowej w 
kierunku Skotnika w Grodzi-
sku Górnym) na dł. 325 mb, 
oraz droga w miejscowości 
Wólka Grodziska (od dro-
gi Zagumiennej do granicy z 
Giedlarową) na długości 700 
mb. Drogi te zostaną wyko-
nane w technologii kamien-
nej wraz z budową przepu-
stów pod zjazdami i przy-
drożnymi rowami. 

MH

NA POLA PO NOWYCH 
DROGACH

60 tys. zł dotacji otrzyma-
ła gmina Grodzisko Dol-
ne z Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji na usu-
wanie skutków klęsk ży-
wiołowych. Za otrzyma-
ne środki wyremontowa-
na zostanie droga w sołec-
twie Chodaczów.

W dniu 5 września br. gmina 
ogłosiła przetarg na remont 

drogi gminnej Nr 104587R – 
droga do mostu, w miejsco-
wości Chodaczów. Zakres 
rzeczowy zadania obejmuje 
położenie nowej nawierzch-
ni na długości 250 mb oraz 
wyprofilowanie i uzupełnie-
nie poboczy.
Rozstrzygnięcie przetargu i 
wyłonienie wykonawcy na-
stąpi z końcem września.

MH

DROGA Z PROMESY 
POWODZIOWEJ

W dniu 27 sierpnia 
br. odbyła się kolejna 
XLVIII sesja Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne. 

Głównym tematem sesji 
było zapoznanie się Rady 
Gminy ze stanem przygo-
towań placówek oświa-
towych do nowego roku 
szkolnego. 
Na podstawie przedsta-
wionych przez dyrek-
torów szkół i placówek 
oświatowych informacji, 
Rada Gminy uznała, że 
gminne placówki oświa-
towe zostały dobrze przy-
gotowane do pracy w 
nowym roku szkolnym 

2014/2015.
W dalszej części sesji 
radni ocenili stan reali-
zacji budżetu Gminy na 
podstawie przedłożonych 
przez Panią Skarbnik 
sprawozdań, wg stanu na 
koniec czerwca br. oraz 
przegłosowali przyjęcie 
uchwały w sprawie doko-
nania zmian w budżecie 
Gminy na rok 2014.
Z treścią uchwały, jak 
również z protokołem z 
XLVIII sesji Rady Gminy 
można się zapoznać w 
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie (www.
bip.grodziskodolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA 
RADY GMINY
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W ramach realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, Gminny Ośrodek 
Kultury zakupi kolejne instru-
menty dla Orkiestry Dętej. 

W ramach planowanych zaku-
pów dostarczona zostanie 1 tuba, 
2 saksofony tenorowe oraz 3 klar-
nety. W dniu 18 września został 
rozstrzygnięty przetarg na wybór 
dostawcy instrumentów. Najko-

rzystniejszą ofertę złożyła firma z 
Katowic. Łączna wartość zaku-
pionych instrumentów wyniesie 
29 200 zł. 
Na przedmiotowe zadanie pozy-
skano dofinansowanie w wyso-
kości 19 000 zł, które pochodzi 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, tzw. 
projekty LEADEROWSKIE. 

MH

INSTRUMENTY 
DLA GRODZISKIEJ 
ORKIESTRY

Podczas wakacyjnej prze-
rwy w zajęciach rewali-
dacyjnych, w ośrodku w 
Laszczynach zostały wy-
konane prace remontowe 
w ramach projektu „Przy-
stosowanie łazienek dla 
osób niepełnosprawnych 
w ramach likwidacji barier 
architektonicznych”.

Dofinansowanie tegoż pro-
jektu pochodziło ze środ-
ków PFRON, a jego celem 
było przystosowanie dwóch 
łazienek dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez  
adaptację istniejących po-
mieszczeń. 

Wykonane prace ułatwiły 
naszym podopiecznym ko-
rzystanie z łazienek, co bar-
dzo pozytywnie wpływa na 

ich samopoczucie i pobyt w 
ośrodku podczas zajęć.
Zarząd Stowarzyszenia Ro-
dziców Dzieci Niepełno-
sprawnych na czele z pa-
nią Marią Kołcz oraz dyrek-
cja, pracownicy i wychowan-
kowie ORW w Laszczynach 

składają serdeczne podzię-
kowanie PCPR w Leżajsku 
za dofinansowanie projektu, 
dzięki któremu zostały wyko-
nane prace remontowe.

GS

WAKACYJNE REMONTY 
W OŚRODKU

W ramach doposażania Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, w miesią-
cu sierpniu został zakupiony 
przenośny sprzęt nagłośnie-
niowy o łącznej wartości 89 
tys. zł.

Wybranym w drodze przetar-
gu nieograniczonego dostawcą 
sprzętu nagłośnieniowego była 
firma PRO-ART Pana Dariusza 
Śmigla z Żołyni. W skład zakupio-
nego zestawu wchodzą:
• przenośne kolumny gło-

śnikowe szerokopasmowe 
wraz ze statywami i pokrow-
cami – 8 szt.

• statywy mikrofonowe wyso-
kie – 8 szt.

• mikrofony pojemnościowe 
wielko membranowe – 4 szt.

• mikrofony bezprzewodowe 
– 6 szt.

• oraz mikser, spliter anteno-
wy, nadajnik audio, odbiornik 
audio, okablowanie systemu 
i skrzynie transportowe.

Wysokiej klasy sprzęt nagłośnie-
niowy może być wykorzystany 
podczas różnego rodzaju imprez 
plenerowych organizowanych 
przez Ośrodek Kultury, czy Orga-
nizacje Pozarządowe.
Powyższe zakupy dofinansowa-
ne zostały środkami Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Programu „Rozwój infra-
struktury kultury”.

AT

NAGŁOŚNIENIE DLA 
OŚRODKA KULTURY



6 Gazeta z Grodziska i okolic 9/2014

- AKTUALNOŚCI - 

Nowy zestaw narzędzi hy-
draulicznych Holmatro, 
o wartości 45 900 zł., jest 
od września w posiadaniu 
jednostki OSP z Grodzi-
ska Dolnego. Zakupiony 
sprzęt posłuży w ratowa-
niu życia ludzkiego pod-
czas wypadków i katastrof 
drogowych, budowlanych 
czy też innych zagrożeń w 
naszym rejonie.

Zgodnie z wprowadzanymi 
normatywami, należąca do 
Krajowego Systemu Ratow-
nictwa-Gaśniczego jednost-
ka OSP w Grodzisku Dol-
nym ma się specjalizować 
w ratownictwie drogowym i 
ma być włączona w System 
Ratownictwa Drogowo Tech-
nicznego. By wypełnić okre-
ślone przepisami wymogi, 
koniecznym było zakupie-
nie odpowiednich narzędzi, 
umożliwiających pracę w 
tego typu zdarzeniach. 
W skład zakupionego zesta-

wu wchodzą:
• nożyce hydrauliczne ze 

specjalnie zaprojekto-
wanymi ostrzami do cię-
cia współczesnych po-
jazdów,

• hydrauliczny rozpieracz 
ramieniowy do ratownic-
twa drogowego i tech-
nicznego o bardzo du-
żym rozwarciu ramion,

• pompa hydrauliczna, 
trzystopniowa z moc-
nym silnikiem benzyno-
wym i zbiornikiem ole-
ju o bardzo dużej po-
jemności, umożliwiają-
ca jednoczesne zasi-
lanie dwóch urządzeń 
w wersji jednowężowej 
CORE,

• 2 szt. węży hydraulicz-
nych w systemie CORE 
o długości 10 metrów i 
ciśnieniu roboczym 720 
bar.

Zakup sprzętu możliwy był 
dzięki dofinansowaniu ze 
środków: Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie (20 tys. zł), 

Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP (20 tys. zł) oraz 
Gminy Grodzisko Dolne 
(5,900 zł).

MH

NOWY SPRZĘT HYDRAULICZNY 
DLA OSP

Zgodnie z zapisami przy-
jętego w roku 2013 gmin-
nego programu usuwa-
nia azbestu, w okresie let-
nim bieżącego roku zo-
stał przeprowadzony de-
montaż i zbiórka płyt eter-
nitowych z pokryć dacho-
wych budynków zgłoszo-
nych do zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gmi-
ny Grodzisko Dolne w 
2014 roku”. 

Zadanie wykonała firma po-
siadająca stosowne zezwo-
lenia i wyłoniona w drodze 
konkursu. Wszystkie odpa-
dy zostały przewiezione na 
składowisko odpadów nie-
bezpiecznych i tam uniesz-

kodliwione. Zadanie obejmo-
wało 21 budynków mieszkal-
nych i gospodarczych z tere-
nu gminy Grodzisko Dolne, 
w tym 9 budynków objętych 
było także demontażem po-
krycia z azbestu. W ramach 
zadania zostało usunięte i 
unieszkodliwione ponad 20 
ton odpadów zawierających 
azbest, za łączną kwotę nie-
mal 10 000 zł.
Na realizacje przedmiotowe-
go zadania gmina Grodzisko 
Dolne pozyskała dofinanso-
wanie w kwocie 7 814,90 zł 
w ramach programu priory-
tetowego „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komu-
nalne, Część II-Usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest” z udziałem środków 

udostępnionych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wod-
nej dla Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie.

BD

WYMIANA I UTYLIZACJA 
AZBESTU W GMINIE
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Już od 31 sierpnia br. każ-
dy pieszy, poruszający się po 
zmierzchu po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, bę-
dzie miał obowiązek używania 
elementów odblaskowych. 

Policjanci przypominają, że no-
welizacja ustawy z dnia 26 lip-
ca 2013 r. o zmianie ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym obowią-
zuje już od 31 sierpnia br.  Nakła-
da ona obowiązek na pieszych, 
poruszających się po drodze o 
zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym, noszenia elementów 
odblaskowych w sposób widocz-
ny dla innych uczestników ruchu. 
Do tej pory obowiązek noszenia 
odblasków miały jedynie dzieci 
do 15. roku życia.
Pieszy będzie mógł się poruszać 
bez elementów odblaskowych 

po zmierzchu jedynie po drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla nie-
go lub po chodniku w strefie za-
mieszkania. 
Policjanci przestrzegają, że pie-
szy, który porusza się po drodze 
po zmierzchu bez odblasków 
jest mało widoczny. Kierowca 
jest w stanie zauważyć taką oso-
bę dopiero z odległości około 20 

metrów. Natomiast, jeśli pieszy 
ma elementy odblaskowe, kie-
rowca widzi go z odległości na-
wet 150 metrów.
Policjanci apelują! Nadchodzą-
ca jesień a wraz z nią zapada-
jący wcześniej zmierzch to czas, 
kiedy niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego stają się mniej 
widoczni dla kierujących pojaz-

dami. Każdy pieszy wyposażony   
w jakiekolwiek elementy odbla-
skowe jest zdecydowanie lepiej 
widoczny, a przez to bezpiecz-
niejszy.

Źródło:www.podkarpacka.
policja.gov.pl

Od kilku już lat, także samorząd 
gminy Grodzisko Dolne aktywnie 
promuje akcję związaną z bez-
piecznym poruszaniem się po 
drogach. W ramach podejmo-
wanych działań, na gminnych wi-
taczach pojawiały się treści pro-
mujące wolniejszą jazdę po dro-
gach np. „Zwolnij, suszymy”, 
„Zwolnij. Szanuj życie” oraz akcje 
nakłaniające do noszenia odbla-
sków „Bądź widoczny”. Najwięk-
szym jednak zainteresowaniem 
cieszą się zakupywane przez sa-
morząd opaski odblaskowe, po 
które mieszkańcy mogą się zgła-
szać do Urzędu Gminy, pok. nr 
13. Odblaski rozdawane są nie-
odpłatnie.

ODBLASKI OBOWIĄZKOWE DLA 
WSZYSTKICH PIESZYCH

Trwają ostatnie prace porząd-
kowe i adaptacyjne w po-
mieszczeniach budynku szat-
ni sportowej w Grodzisku Gór-
nym, gdzie już w listopadzie 
rozpocznie swoją działalność 
Gminna Biblioteka Publiczna.

Pomieszczenia przygotowy-
wane są do przyjęcia mebli i 
wyposażenia komputerowo-
medialnego, które do końca 
września dostarczy wybrana 
w drodze przetargu firma z 
Katowic.
Na najwyższym piętrze bu-
dynku, na użytkowym pod-
daszu znajdować się będzie 
sala komputerowa z 10-cio-
ma stanowiskami, czytelnia 
oraz stacja odsłuchowa do 
audiobooków i muzyki.

Piętro niżej swoje pomiesz-
czenia znajdzie wypoży-
czalnia z księgozbiorem dla 
dorosłych oraz oddział dla 
dzieci. Natomiast na najniż-
szym poziomie budynku, od 
strony boiska sportowego, 
usytuowana zostanie mała 
salka kinowa, wyposażona 
w projektor multimedialny.
Wartość całego zadania 
kształtuje się w granicach 
345 tys. zł. z czego 75% sta-
nowi dofinansowanie z pro-
gramu BIBLIOTEKA PLUS.

W związku z trwającymi 
pracami, na czas przenie-
sienia księgozbioru tj. od 
6 do 31 października br. bi-
blioteka będzie nieczynna. 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu       
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku serdecznie zaprasza 
mieszkanki Gminy Grodzisko Dolne na badania cyto-
logiczne w ramach programu „Profilaktyka raka szyj-
ki macicy”.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 
59 roku życia. Badania cytologiczne wykonywane są 
w Pracowni Cytologicznej (I piętro Przychodni Spe-
cjalistycznej, pokój 37) w godzinach od 7.00 do 14.35, 
całkowicie bezpłatnie, bez skierowania. Wcześniejsza 
rejestracja nie jest wymagana.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wy-
konania bezpłatnego badania mammograficznego na 
podstawie skierowania wystawionego z poradni gine-
kologicznej.

SKORZYSTAJ Z 
BEZPŁATNYCH BADAŃ

BIBLIOTEKA PLUS NA 
FINISZU
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Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne uprzejmie informuje, że w 
dniu 30 września 2014r. (wto-
rek) zostanie przeprowadzona 
zbiórka:
• zużytych opon
• akumulatorów
• zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicz-
nego (w tym świetlówki)

• zepsutego sprzętu go-
spodarstwa domowego 
(lodówki, pralki itp.)

• odpadów wielkogaba-
rytowych (stoły, krzesła, 
szafy, łóżka, fotele, dy-
wany, materace, kołdry, 
rowery, zabawki dużych 

rozmiarów, itp.).
W/w odpady należy złożyć do 
godz. 10.00 w wymienionych 
w poniższej tabeli miejscach.

UWAGA: Zmianie uległo 
miejsce składowania w miej-

scowości Grodzisko Dolne 
- poprzednie znajdowało się  
obok Remizy OSP, a obec-
nie wyznaczono teren na pla-
cu przy byłej wiacie Hortino 
na Mokrzance, naprzeciwko 
Urzędu Gminy.
Zbiórkę przeprowadzi Miejski 
Zakład Komunalny w Leżaj-
sku.

KK

JESIENNA ZBIÓRKA 
WIELKOGABARYTÓW

Na mocy decyzji prezesa 
Rady Ministrów, w dniu   16 
listopada 2014 roku (nie-
dziela) odbędą się wybory 
samorządowe.

W wyborach samorządo-
wych będą wybierani rad-
ni do rad gmin, powiatów, 
sejmików województw, rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz 
prezydenci, burmistrzowie i 

wójtowie. 
Wybory samorządowe w 
2014 roku odbędą się po raz 
pierwszy na podstawie usta-
wy z 5 stycznia 2011r. –    Ko-
deks wyborczy.

Okręgi jednomandatowe
Najbardziej rewolucyjna 
zmiana dotyczy wyborów sa-
morządowych do rad gmin, 
które nie są miastami na pra-
wach powiatu. Wprowadzo-
no w nich okręgi jednoman-
datowe. Oznacza to, że wy-
borcy będą oddawali głos 
na jednego kandydata tylko 
w tym okręgu wyborczym, 

w którym głosują. Wygra ten, 
który uzyska największą licz-
bę głosów. Wybory odbędą 
się więc przy zastosowaniu 
zasady większości względnej.

Okręgi wyborcze w gminie
Gmina Grodzisko Dolne po-
dzielona jest na 15 jedno-
mandatowych okręgów wy-
borczych ustalonych w 
Uchwale nr  XXVI/192/2012 
Rady Gminy  w Grodzisku 
Dolnym z dnia 30 paździer-
nika 2012r.
Więcej informacji na stronie 
Państwowej Komisji Wybor-
czej: www.pkw.gov.pl oraz 
na stronie internetowej Gmi-
ny Grodzisko Dolne w za-
kładce wybory.  SB

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

119 arów - cena za 
1a/1600 zł

77 arów - cena za 
1a/1100 zł

72 arów - cena za 
1a/700 zł

Telefon
602 499 909

SPRZEDAM
działki 

budowlane 
w Tryńczy 

Kupię pole orne 
na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne

tel. 698 463 427

SPRZEDAM 
Działka budowlana o pow. 
21a, położona w Zmysłów-
ce. Usytuowana wśród do-
mów jednorodzinnych, 
dojazd drogą asfaltową. 
Nieopodal kościół, szko-
ła, przedszkole. Cena za 
1a/1300 zł. 

Tel. 880 919 809
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O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA  GMINY  GRODZISKO  DOLNE 

z dnia 2 września 2014 r. 
 

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/192/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2012r. 
w sprawie podziału Gminy Grodzisko Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012r., poz. 2315) podaje się do 
publicznej wiadomości:   
 

Granice okręgu wyborczego Nr okręgu 
wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w okręgu 

Siedziba Gminnej 
Komisji Wyborczej 

Sołectwo Chodaczów: 
wieś Chodaczów od nr 1 do końca 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w 
Grodzisku Dolnym 

37-306 Grodzisko Dolne 
125A 

tel. 17 2428265, 2436003 
fax. 17 2436038 

 

Sołectwo Laszczyny: 
wieś Laszczyny od nr 1 do końca 

 
2 

 
1 

Sołectwo Zmysłówka 
wieś Zmysłówka od nr 1 do końca 

 
3 

 
1 

Sołectwo Wólka Grodziska 
wieś Wólka Grodziska od nr 1 do końca 

 
4 

 
1 

Sołectwo Opaleniska 
wieś Opaleniska od nr 1 do końca 
Sołectwo Grodzisko Podlesie 
wieś Podlesie od nr 1 do końca 
wieś Grodzisko Górne od nr 504-525A 

 
5 

 
1 

Sołectwo Grodzisko 
wieś Grodzisko Dolne nr 208, od nr 214 
do nr 408 
wieś Grodzisko Górne od nr 1 do nr 59 

 
6 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 1 do nr 24, od 
nr 511 do nr 639 

 
7 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 25 do nr 139, 
od nr 640 do końca 

 
8 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Dolne 
wieś Grodzisko Dolne od nr 140 do nr 
207, od nr 209 do nr 213, od nr 409 do nr 
510 

 
9 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Nowe 
wieś Grodzisko Nowe od nr 1 do nr 239 

 
10 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Nowe 
wieś Grodzisko Nowe od nr 240 do końca 

 
11 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 59A do nr 
169 

 
12 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 170 do nr 289 

 
13 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 290 do nr 414 

 
14 

 
1 

Sołectwo Grodzisko Górne 
wieś Grodzisko Górne od nr 415 do nr 
503B, od nr 526 do końca 

 
15 

 
1 

 

          Wójt Gminy 

                 

                        Jacek Chmura 
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Zamiast szkolnych ławek ple-
ner i lekcja „pod chmurką”. W 
roli nauczycieli - strażacy. Te-
mat lekcji - zasady zachowa-
nia w trakcie pożaru.
 
Niezwykle interesującą i poucza-
jącą lekcję odbyły początkiem 
września  przedszkolaki z Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Górnym. 
Pod opieką nauczycieli dzieciaki 
swoje kroki skierowały do remizy 
OSP w Grodzisku Górnym. Tam 
czekało na nich sporo atrakcji.
Strażacy z jednostki zaprezen-
towali m.in. sprzęt jakim dyspo-
nują, omówili zasady wzywania 
pierwszej pomocy i korzystania z 
numerów alarmowych. Nie oby-
ło się bez polewania wodą oraz 
przymiarki strażackich kasków, 
masek i ubrań. Ogromną frajdę 
maluchom sprawiła możliwość 
siedzenia za kółkiem w strażac-
kim wozie. 
Kto wie - może po takiej lekcji w 
przyszłości któryś z chłopców zo-
stanie właśnie strażakiem.  MH

NIETYPOWA LEKCJA 
O BEZPIECZEŃSTWIE

Jeszcze nie tak dawno jeździł 
do pożarów, a teraz będzie 
eksponatem. Mowa o wozie 
marki ŻUK, którego strażacy 
z jednostki w Grodzisku Gór-
nym odprowadzili na zasłużo-
ną emeryturę. 

15 września br. druhowie z jed-
nostki w Grodzisku Górnym ze 
łzami w oczach oddali samo-
chód oświetleniowy z wysuwa-
nym masztem marki Żuk SLOn 
21,2 kW.  Auto służąc straży 
przez kilkanaście lat, doczekało 
się zasłużonej emerytury. 
Samochód został dokładnie 
przeglądnięty i przygotowa-
ny,  aby odjechać do Muzeum 
Techniki w Rzeszowie. W pełni 
sprawny z dniem 1 sierpnia bie-
żącego roku ustąpił miejsca in-
nemu pojazdowi - marki Volks-

wagen Transporter Bus - SLRw. 
Nowy pojazd został pozyska-
ny od Służb Straży Granicznej. 
Przez kilka miesięcy był remon-
towany i przygotowywany pod 
kątem ratownictwa wodnego. 
Został odpowiednio pomalowa-
ny, zamontowana została bel-
ka sygnalizacyjna oraz wysuwa-
ny maszt oświetleniowy. Ponad-
to samochód został wyposażo-
ny w niezbędny sprzęt do dzia-
łań ratownictwa wodnego tj. ra-
diostacja MOTOROLA GM 360, 
agregat prądotwórczy KRAFT 
- DELE 2,5 kW, pompa szlamo-
wa BARACUDA WP30 800 l/
min, piła  PARTNER 370, pro-
fesjonalna kamizelka ratownicza 
typu RATOWNIK, węże tłoczne 
W75 i W52, kamizelki ratunko-
we, koła ratunkowe, wodery, lin-
ki, latarki, itp.  GM

CZAS NA ZASŁUŻONĄ 
EMERYTURĘ
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Od miesiąca września 2014r. 
do końca miesiąca czerwca 
2015r. w Szkole Podstawo-
wej w Laszczynach realizowa-
ny jest projekt edukacyjny fi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej pt. „Rozumiem 
– umiem – potrafię.” 

W ramach realizowanego pro-
jektu uczniowie z klas I – III raz 
w tygodniu będą brać udział w 
godzinnych zajęciach dodat-
kowych z: czytania i pisania, lo-
gopedii, matematyczno – przy-

rodniczych oraz umuzykalniają-
cych. W ramach realizowane-
go projektu zakupione zostaną 
niezbędne pomoce dydaktycz-
ne do ciekawszego realizowa-
nia zaplanowanych zajęć. Za-
kończeniem projektu będzie 1 
- dniowy wyjazd edukacyjny do 
Bałtowa dla wszystkich uczest-
ników, którzy zwiedzą tam zwie-
rzyniec górny i dolny, ekspozycję 
dinozaurów, obejrzą film 5D oraz 
wiele innych atrakcji. Całkowity 
koszt projektu to 44 921,08 zł.

WN

PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W LASZCZYNACH

W dniu 11 września 2014 
roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Giedlarowej 
odbył się XI Powiatowy 
Przegląd Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych, w którym 
wzięły udział wszystkie or-
ganizacje zajmujące się 
problemami osób niepeł-
nosprawnych z terenu po-
wiatu leżajskiego. 

Impreza miała charakter 
prezentacji dorobku kultural-
nego poszczególnych placó-
wek z terenu powiatu. Były 
to prezentacje wokalne, te-
atralne oraz taneczne, po-
nadto wszystkie placówki 
przygotowały wystawę  prac 
plastycznych. 
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą, w którą zaan-
gażowane były wszystkie 
ośrodki, a nasi podopieczni 
przygotowali oraz przynieśli 
do ołtarza  dary ofiarne, któ-
re były poprzedzone komen-
tarzem wygłoszonym przez 
Sławomira Dobrowolskiego. 
Kolejnym etapem impre-
zy były występy artystyczne 
poszczególnych ośrodków. 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Laszczynach z fi-
lią w Zmysłówce również ak-
tywnie brał udział w Przeglą-

dzie. Nasi podopieczni wy-
stąpili z piosenką Grzegorza 
Turnaua „Między ciszą a ci-
szą…”, którą zaśpiewał Ka-
mil Pracoń, a reszta grupy: 
Bogumiła Usowska, Małgo-
rzata Danak, Aneta Cioch, 
Zbigniew Markocki, Mieczy-
sław Dec, Józef Kołcz poka-
zali treść tego utworu za po-
mocą języka migowego.
Wśród innych organizo-
wanych festiwali, Powiato-
wy Przegląd Twórczości Ar-
tystycznej Osób Niepełno-
sprawnych wyróżnia się róż-
norodną formą prezentacji, 
od solowych występów wo-
kalnych, do złożonych form 
teatralnych. Przegląd ma 
swoją wierną publiczność, 
która reaguje nadzwyczaj 
żywiołowo i często długimi 
oklaskami nie pozwala wy-
stępującym artystom opu-

ścić sceny.
Celem przeglądu była inte-
gracja osób niepełnospraw-
nych ze środowiskiem lokal-
nym, promowanie ich osią-
gnięć i potencjału, a także 
kreowanie pozytywnego wi-
zerunku przy wykorzystaniu 
elementów sztuki, muzyki i 
tańca. Przełamywanie obie-
gowych, negatywnych ste-
reotypów postrzegania osób 
niepełnosprawnych, zachę-
canie twórców i wzmacnia-

nie ich do podejmowania 
wysiłków w pokonywaniu 
własnych ograniczeń, zacie-
ranie barier funkcjonalnych 
to kolejna ważna idea .
Całość zakończyła wspólna 
dyskoteka. Imprezie towa-
rzyszyła wyśmienita atmos-
fera, a na twarzach wszyst-
kich nie znikał uśmiech. 
Wszystkim grupom gratulu-
jemy wspaniałych występów 
artystycznych i czekamy na 
kolejny przegląd.
Więcej zdjęć na stronie 
www.sdspodlesie.pl

Marta Wojnarska

NA PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYM
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Letnie wakacje to bardzo 
długi okres wypoczynku 
i oddechu bez szkoły dla 
bardzo licznej grupy dzieci 
i młodzieży. W zależności 
od chęci i zainteresowań 
każdy szuka zatem róż-
nych form spędzania tego 
wolnego czasu. Jedni szu-
kają aktywności fizycznej 
poprzez grę w piłkę, jazdę 
na rowerze, pływanie, inni 
wystawiają swoje ciało 
na działanie promieni sło-
necznych lub przeciwnie 
schładzają się w błogim 
cieniu, a jeszcze inni, za-
miast błogiego leniucho-
wania w domu czy na łonie 
natury, oddają się przyjem-
ności spontanicznej pracy 
twórczej i wcielają się w 
role małych artystów.

Ta właśnie grupa uczniów 
odpowiedziała na zaprosze-
nie do wakacyjnych zajęć ze 
strony Ośrodka Kultury. Po 
raz kolejny Ośrodek Kultu-
ry przygotował cykl wakacyj-
nych zajęć plenerowych pod 
nazwą „Wakacje z paletą”. W 
zajęciach mógł brać udział 
każdy, kto tylko może i chce 
malować, rysować – jednym 
słowem bawić się kolorami i 
kształtami.
Zajęcia odbywały się co ty-
dzień w poniedziałki lub śro-
dy w godzinach dogodnych 
dla naszych podopiecznych. 
Na spotkaniach tych przed-
stawiano w formie plastycz-
nej różnorodną tematykę, 
m.in. abstrakcje w naturze, 
kredowe szaleństwa na as-
falcie, grodziską panoramę 
czy też emocje i wrażenia 
z minionych Dni Grodziska. 
Wszystkie prace były bardzo 
kreatywne i oddawały spon-
taniczne nastroje ich auto-
rów.
Jedno ze spotkań poświęco-
ne było także tematyce bez-
piecznych wakacji i prewen-
cji nieszczęśliwych wypad-

ków w gospodarstwie rol-
nym rodziców. Zorganizowa-
ne zostało ono przy współ-
udziale leżajskiego oddzia-
łu Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego i oddziału terenowe-
go KRUS. W ramach prelek-
cji dzieci obejrzały film ani-
mowany traktujący o istnieją-
cych w gospodarstwach rol-
nych zagrożeniach i niebez-
pieczeństwach utraty życia 
lub zdrowia. Po wspólnym 
omówieniu tych zagrożeń 
przystąpiły zaś do malowa-
nia. Powstałe prace bardzo 
sugestywnie ilustrują dany 
temat. Na zakończenie zajęć 
uczniowie otrzymali upomin-
ki z przyborami szkolnymi 
przygotowanymi przez pra-
cownika KRU-u. Moment ten 
został uwieńczony wspól-
nym pamiątkowym zdjęciem. 
Ostatnie już zajęcia z wa-
kacyjnego cyklu miały zaś 
miejsce 27 sierpnia. Tym ra-
zem powstała malowana na 
płótnie w technice finger pa-
iting barwna panorama nad-
chodzącej już jesieni. W ten 
oto sposób pożegnaliśmy 
się z latem i wakacjami. Ale 
nic straconego! Zaprasza-

my dzieci i młodzież szkol-
ną na dalsze rozwijanie wła-
snych twórczych pasji w cią-
gu roku szkolnego. Warsz-
taty plastyczne i rękodziel-
nicze będą kontynuowane 
nadal w poniedziałki i śro-
dy w godz. 14.30 – 16.00. 
Przyjdź, zobacz, spróbuj – a 
nie pożałujesz. Poznasz i 
nauczysz się wielu nowych, 
ciekawych technik plastycz-
nych, wykonywania dekora-
cyjnych przedmiotów i form 
przestrzennych, miło spę-
dzisz czas. Na zajęciach 
tych odkryjesz, że ty też po-
trafisz tworzyć, że plastyka 
to zarówno sztuka, jak i bar-
dzo przyjemna i pożyteczna 
zabawa, trzeba tylko chcieć.
A zatem zapraszam do 
wspólnej twórczej zabawy. 
Do dzieła małe i duże arty-
styczne dusze!
Realizacja działań byłaby 
niemożliwa bez posiadania 
odpowiedniego wyposaże-
nia do prowadzenia anima-
cji kulturalnej. Wykorzystane 
w plenerze wyposażenie zo-
stało zakupione ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

Wakacje to również okres 
licznych imprez plenero-
wych, wyjazdów i wystę-
pów dla działających zespo-
łów. Oprócz udziału w waż-
nych imprezach lokalnych 
jak Dni Grodziska czy Do-
żynki Gminne nasze zespo-
ły dawały koncerty i występy 
„na wyjeździe”.
W gronie koncertujących 
podczas letniej kanikuły ze-
społów znalazły się dwa ze-
społy śpiewacze. Pierwszy 
z nich to Zespół Śpiewa-
czo-Obrzędowy „Leszczyn-
ka” z Wólki Grodziskiej, któ-
ry uczestniczył w VIII Regio-
nalnym Przeglądzie Piosenki 
Biesiadnej i Gawędy w Tryń-
czy w dniu 27 lipca br. 
Kolejny z zespołów to Zespół 
Śpiewaczy „Wiola” z Cho-
daczowa. Jak widać zespół 
ten zdobywa coraz szer-
szą publiczność. W ostat-
nich miesiącach bywa w róż-
nych miejscach i daje kon-
certy. Na początek przypadł 
występ 15 czerwca na Wie-
lokulturowych Spotkaniach 
Biesiadnych w Gniewczynie 
Łańcuckiej. W miesiąc póź-
niej „Wiola” gościła już w 
Tryńczy, gdzie na VIII Regio-
nalnym Przeglądzie Piosenki 
Biesiadnej i Gawędy zdoby-
ła III miejsce w kategorii grup 
wokalno-instrumentalnych. 
Zaś ostatnio 24 sierpnia umi-
lała publiczności czas pod-
czas Pikniku na Pożegnanie 
Wakacji w Wólce Ogryzko-
wej w gminie Tryńcza.

Małgorzata Burda-Król

NA WAKACJACH WCALE NIE 
TRZEBA SIĘ NUDZIĆ
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W miesiącu sierpniu dwa 
grodziskie zespoły mło-
dzieżowe - Kwintet Dęty i 
Kapela Ludowa miały oka-
zję wyjechać w Bieszcza-
dy. Celem wyjazdu było 
zaprezentowanie się kwin-
tetu i kapeli podczas „VIII 
Dnia Żubra” w Lutowi-
skach.

Obydwa zespoły wystąpi-
ły dwukrotnie w sobotę da-
jąc dwa godzinne koncerty. 
Każdorazowo zostały one 
nagrodzone gromkimi bra-

wami przez publiczność, 
której występ bardzo się 
spodobał. W międzyczasie 
odbywały się zawody drwa-

li, prezentacje multimedialne 
na temat lokalnej fauny i flo-
ry. Można było także skosz-
tować miejscowych potraw, 
a także obejrzeć produk-
ty wytwarzane w tym rejo-
nie (np. drewniane sztućce, 
zabawki, ubrania, naczynia, 
kieliszki etc.).
W niedzielę Kwintet Dęty 
zapewnił oprawę muzycz-
ną mszy świętej sprawowa-
nej w miejscowym koście-
le parafialnym, natomiast po 
mszy Młodzieżowa Kapela 
Ludowa zaprezentowała się 
na placu kościelnym dając 
koncert „na ludową nutę”.
Pobyt w Bieszczadach był 
także okazją do obejrzenia 
zagrody żubrów, a także po-
dziwiania tamtejszych kra-
jobrazów w trakcie wędrów-
ki przez Połoninę Wetlińską.
Goście z Grodziska zosta-
li bardzo życzliwie przyję-
ci przez mieszkańców Luto-
wisk, zwłaszcza przez wła-
ścicielkę pensjonatu, która 
swoją gościnnością sprawi-
ła, że wszyscy będą bardzo 
mile wspominać ten wyjazd.

Agnieszka Rydzik

GRODZISKIE KLIMATY 
W BIESZCZADACH

Tegoroczne XIV woje-
wódzkie, a 31 archidiece-
zjalne, dożynki ściągnęły 
do Dukli prawdziwe tłumy. 
Rolnicy z całego regionu 
przyjechali podziękować 
za zebrane plony. 

Plac przed Sanktuarium św. 
Jana z Dukli zgromadził kil-
ka tysięcy wiernych. Wśród 
nich z jedenastoma wień-
cami dożynkowymi przy-
była bardzo liczna, ponad 
100-osobowa delegacja z 
gminy Grodzisko Dolne.
Swoje wieńce prezentowa-
ły: Sołectwo Grodzisko Pod-
lesie, Sołectwo Grodzisko 
Dolne, Sołectwo Grodzisko 
Dolne – „Koniec- Krzaki”, 

Sołectwo Grodzisko Górne, 
Sołectwo Grodzisko „Mia-
steczko”, Sołectwo Grodzi-
sko Nowe, Sołectwo Opa-
leniska, Sołectwo Zmysłów-
ka – Przysiółek „Stafieje”, 

Sołectwo Wólka Grodziska 
- Przysiółek „Wólka - Cen-
trum”, Sołectwo Wólka Gro-
dziska - Przysiółek „Mo-
czary”, Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy „Leszczynka” z 

Wólki Grodziskiej.
Dożynkowym uroczysto-
ściom przewodniczył ks. 
Abp. Józef Michalik, Metro-
polita Przemyski.

MH

REPREZENTOWALI GMINĘ NA 
DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH

- AKTUALNOŚCI - 
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Gdy idziesz, jedziesz ro-
werem, samochodem, po-
ciągiem lub autobusem je-
steś uczestnikiem ruchu 
drogowego. Masz prawa, 
ale też obowiązki. 

Nie zdajemy sobie sprawy 
jak wiele z naszych zacho-
wań i drogowych przyzwy-
czajeń jest nieprawidłowych, 
dlatego też przez wzgląd na 
bezpieczeństwo własne i in-
nych uczestników ruchu dro-
gowego warto sobie przypo-
mnieć jak prawidłowo poru-
szać się po drodze.

Będąc uczestnikiem 
ruchu Pamiętaj! 

1. Wybieraj zawsze najkrót-
szą i najbezpieczniejszą 
drogę.
2. Jezdnię przechodź na jej 
prostych odcinkach, gdy nie 
nadjeżdża żaden pojazd i 
przy dobrej widoczności w 
obie strony. 
3. Nie wolno przechodzić 
przez jezdnię na ukos! 
4. Nie wolno przechodzić 
przez jezdnię w miejscach o 
złej widoczności.
5. Nie wolno przechodzić tuż 
przed nadjeżdżającym po-
jazdem. Nawet na przejściu 
dla pieszych! 
6. Nie wolno wychodzić na 
jezdnię zza stojącego po-
jazdu lub innej przeszkody 
ograniczającej widoczność. 
Zaczekaj aż pojazd odjedzie 
lub znajdź inne, bezpiecz-
niejsze przejście. 
7. Chodź zawsze prawą stro-
ną chodnika – nie przeszka-
dzaj innym przechodniom.
8. Przez jezdnię przechodź 
zdecydowanie i energicznie, 
ale pamiętaj – zawsze za-
chowaj ostrożność! 
9. Podczas przechodzenia 
przez jezdnię nie zwalniaj 
kroku, nie zatrzymuj się bez 
potrzeby, ale też nie przebie-
gaj! 
10. Nie przechodź jezdni 

tam, gdzie są barierki, łańcu-
chy, płotki, siatki lub inne za-
bezpieczenia, które oddzie-
lają jezdnię. 
11. Podczas przechodze-
nia przez jezdnię gdzie pali 
się sygnalizacja świetlna – 
„miga” zielone światło – po-
czekaj, bo zaraz zapali się 
czerwone światło. 
12. Zawsze światełka od-
blaskowe przypinaj w miej-
scach widocznych dla in-
nych uczestników ruchu dro-
gowego.
13. Jeśli wracasz ze szko-
ły o zmroku poproś mamę, 
aby nałożyła ci jasne ubra-
nie – będziesz lepiej widocz-
ny. Noś odblaski.

Gdy na swej drodze 
napotkasz przejście 
dla pieszych (zebrę), 
zapamiętaj 5 podsta-
wowych zasad:  

1. stań na brzegu chodnika 
co najmniej w odległości 30 
cm od jego krawędzi,
2. spójrz najpierw w lewo, 
3. później w prawo, 
4. jeszcze raz w lewo, 
5. gdy jezdnia będzie wol-
na przechodź zawsze prosto 
najkrótszą drogą! 

Gdy na swojej drodze 
spotkasz dodatkowo 
sygnalizację świetlną 
pamiętaj:  

• Światło zielone –  idź 
• Światło czerwone – stój! 
Gdy podczas przechodzenia 
przez jezdnię– „miga” zie-
lone światło – poczekaj, bo 
zaraz zapali się czerwone 
światło. 

Gdy na twojej drodze 
znajduje się przejazd 
kolejowy pamiętaj 
nie przechodź, gdy: 

1. zapory zaczynają opadać 
lub zostały już opuszczone, 
2. widać lub słychać nadjeż-
dżający pociąg, 
3. słychać dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy. 
Nigdy nie omijaj zapór i nie 
przechodź pod nimi! 

Na przystanku auto-
busowym zachowuj 
się kulturalnie i spo-
kojnie:  

1. nie biegaj, nie wychodź 
na jezdnię,
2. gdy przyjedzie autobus na 
który czekasz zawsze po-
czekaj aż wysiądą z niego 
pasażerowie, 
3. wejdź grzecznie, nie roz-
pychaj się, 
4. skasuj bilet, 
5. gdy dojedziesz na miejsce 
pamiętaj. 
Gdy wysiądziesz z autobu-
su poczekaj aż odjedzie, na-
stępnie przejdź do przejścia 
dla pieszych, przypomnij so-
bie 5 podstawowych zasad 
aby bezpiecznie przejść na 
drugą stronę. 

Gdy idziesz na wy-
cieczkę w mieście w 
zorganizowanej gru-
pie pamiętaj: 

1. chodzimy dwójkami, za-
chowując się tak, by nie 
utrudniać inny ruchu, 
2. grupa pieszych powinna 
chodzić prawą stroną chod-
nika, 
3. uczestnicy grupy nie po-
winni wchodzić na jezdnię, 
zatrzymywać się bez potrze-
by i oddalać się bez pozwo-
lenia opiekuna, 
4. zorganizowana grupa 
dzieci do 10 lat może iść uli-
cą tylko pod opieką osoby 
dorosłej. 

Gdy wybierasz się na 
wycieczkę w zorga-
nizowanej grupie pa-
miętaj:

1. poruszamy się tylko dwój-
kami, 
2. korzystamy z pobocza 
idąc zawsze lewą stroną, 
gdy nie ma pobocza może-
my iść po jezdni ale tylko w 
warunkach dobrej widoczno-
ści i jak najbliżej jej krawę-
dzi oraz ustępować miejsca 
nadjeżdżającym pojazdom, 

3. zawsze słuchamy opieku-
na wycieczki. 
Jeśli ulicą jedzie karetka po-
gotowia, radiowóz policyjny, 
straż pożarna lub inny po-
jazd, który ma włączone sy-
gnały dźwiękowe i świetlne 
pamiętaj, ustąp miejsca lub 
w razie potrzeby zatrzymaj 
się, aby ułatwić przejazd. 

Każdy rower musi 
być wyposażony w:

1. co najmniej jedno świa-
tło przednie białe lub żółte 
świecące ciągłym, lub mi-
gającym światłem - czyli np. 
lampka przednia na baterie, 
akumulatory lub dynamo,
2. co najmniej jedno światło 
tylne czerwone, odblaskowe,
3. co najmniej jedno  światło 
tylne świecące ciągłym, lub 
migającym światłem,
4. co najmniej w jeden sku-
tecznie działający hamulec,
5. dzwonek lub inny sygnał 
ostrzegawczy o nieprzeraźli-
wym dźwięku,
6. kierunkowskazy - jeśli tyl-
ko w przypadku kiedy kon-
strukcja roweru lub wóz-
ka rowerowego uniemożli-
wia sygnalizowanie zamiaru 
skrętu ręką.

Gdy kierujesz rowe-
rem zapamiętaj: 

1. Kierujący rowerem jedno-
śladowym jest obowiązany 
korzystać z drogi dla rowe-
rów lub z drogi dla rowerów 
i pieszych. Kierujący rowe-
rem jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność i 
ustępować miejsca pieszym. 
2. W razie braku drogi dla 
rowerów lub drogi dla rowe-
rów i pieszych kierujący ro-
werem jednośladowym jest 
obowiązany korzystać z po-
bocza, a jeżeli nie jest to 
możliwe z jedni. 
3. Dziecko do lat 7 może 
być przewożone na rowe-
rze, pod warunkiem, że jest 
ono umieszczone na dodat-
kowym siodełku zapewniają-
cym bezpieczną jazdę. 
4. Kierującemu rowerem lub 
motorowerem zabrania się: 

ABC BEZPIECZNEGO 
PORUSZANIA SIĘ PO 
DROGACH
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• jazdy po jezdni obok in-
nego uczestnika ruchu 
drogowego,

• jazdy bez trzymania, co 
najmniej jednej ręki na 
kierownicy oraz nóg na 
pedałach lub podnóż-
kach, 

• chwytania się pojazdów. 
5. Na przejeździe dla rowe-
rzystów kierującemu rowe-
rem zabrania się: 
• wjeżdżania bezpośred-

nio przed jadący pojazd, 
• zwalniania lub zatrzy-

mywania się bez uza-
sadnionej przyczyny. 

6. Korzystanie z chodnika 
lub drogi dla pieszych przez 
kierującego rowerem jedno-
śladowym jest dozwolone 
wyjątkowo, gdy:
• opiekuje się on osobą w 

wieku do lat 10 kierującą 
rowerem lub, 

• szerokość chodnika 
wzdłuż drogi, po której 
ruch pojazdów dozwo-
lony jest z prędkością 
większą niż 50 km/h wy-
nosi, co najmniej 2 m 
i brak jest wydzielonej 
drogi dla rowerów,

• warunki pogodowe za-
grażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ule-
wa, gołoledź, gęsta 
mgła).

7. Kierujący rowerem, korzy-
stając z chodnika lub dro-
gi dla pieszych jest obowią-
zany jechać powoli, zacho-
wać szczególną ostrożność i 
ustępować miejsca pieszym. 
8. Kierujący rowerem może 
jechać lewą stroną jezdni na 
zasadach określonych dla 
ruchu pieszych w przepisach 
tj. pieszy jest obowiązany ko-
rzystać z chodnika lub dro-
gi dla pieszych, a w razie ich 
braku z pobocza. Pieszy idąc 
po poboczu lub jezdni jest 
obowiązany iść lewą stro-
ną drogi. Jeżeli nie ma po-
bocza lub czasowo nie moż-
na z niego korzystać, pieszy 
może korzystać z jezdni, pod 
warunkiem zajmowania miej-
sca jak najbliżej jej krawędzi i 

ustępowania miejsca nadjeż-
dżającemu pojazdowi.

Włączanie się do     
ruchu następuje 
przy rozpoczynaniu 
jazdy po postoju lub 
zatrzymaniu się nie-
wynikającym z wa-
runków lub przepi-
sów ruchu drogowe-
go oraz przy wjeż-
dżaniu:

1. na drogę z nieruchomo-
ści, z obiektu przydrożne-
go lub dojazdu do takiego 
obiektu, z drogi niebędą-
cej drogą publiczną oraz ze 
strefy zamieszkania,
2. na drogę z pola lub na 
drogę twardą z drogi grun-
towej,
3. na jezdnię z pobocza, z 
chodnika lub z pasa ruchu 
dla pojazdów powolnych,
4. na jezdnię lub pobocze z 
drogi dla rowerów, z wyjąt-
kiem wjazdu na przejazd dla 
rowerzystów lub pas ruchu 
dla rowerów,
5. pojazdem szynowym - na 
drogę z zajezdni lub na jezd-
nię z pętli.
Kierujący pojazdem, włącza-
jąc się do ruchu, jest obo-
wiązany zachować szcze-
gólną ostrożność oraz ustą-
pić pierwszeństwa innemu 
pojazdowi lub uczestnikowi 
ruchu.

WYCIECZKA 
ROWEROWA

Na rowerze lubią jeździć 
prawie wszystkie dzieci. 
Można wybrać się na nim do 
kolegi lub koleżanki, poje-
chać do szkoły lub na dłuż-
szą wycieczkę. Aby rowero-
we podróże były bezpieczne 
pamiętaj:
1. Zawsze informuj rodzi-
ców, gdzie się wybierasz i o 
której godzinie wrócisz.
2. Jeśli wybierasz się sam 
lub z rówieśnikami, wybierz 
trasę, którą dobrze znasz. 
Nie zbaczaj z drogi.
3. Zakładaj na głowę kask. 
Ochroni Cię przed stłu-
czeniami, gdybyś spadł z          

roweru.
4. Razem z rodzicami spraw-
dzaj, czy światła rowerowe 
są sprawne. Pamiętaj także 
o kamizelce odblaskowej lub 
o elementach odblaskowych 
na ubraniu. Dzięki nim bę-
dziesz widoczny dla kierow-
ców innych pojazdów.
5. Gdy wybierasz się na 
dłuższą wycieczkę, zabierz 
ze sobą cieplejsze ubranie 
lub kurtkę przeciwdeszczo-
wą. Nie zaskoczy Cię wtedy 
zmiana pogody.
6. W rowerowej podróży 
miej zawsze ze sobą coś do 
picia i jedzenia. Zapakuj do 
plecaka kanapki, owoc i sok. 
Dzięki nim nie zabraknie Ci 
energii.

Wymijanie, omijanie  
i cofanie

Kierujący pojazdem jest 
obowiązany:
1. przy wymijaniu zachować 
bezpieczny odstęp od wymi-
janego pojazdu lub uczestni-
ka ruchu, a w razie potrzeby 
zjechać na prawo i zmniej-
szyć prędkość lub zatrzy-
mać się,
2. przy omijaniu zachować 
bezpieczny odstęp od omi-
janego pojazdu, uczestni-
ka ruchu lub przeszkody, a 
w razie potrzeby zmniejszyć 
prędkość; omijanie pojaz-
du sygnalizującego zamiar 
skręcenia w lewo może od-
bywać się tylko z jego pra-
wej strony,
3. przy cofaniu ustąpić 
pierwszeństwa innemu po-
jazdowi lub uczestnikowi ru-
chu i zachować szczególną 
ostrożność, a w szczególno-
ści,
4. sprawdzić, czy wykony-
wany manewr nie spowodu-
je zagrożenia bezpieczeń-
stwa ruchu lub jego utrud-
nienia,
5. upewnić się, czy za pojaz-
dem nie znajduje się prze-
szkoda; w razie trudności w 
osobistym upewnieniu się 
kierujący jest obowiązany 
zapewnić sobie pomoc innej 
osoby.

Zabrania się cofania pojaz-
dem w tunelu, na moście, 
wiadukcie, autostradzie lub 
drodze ekspresowej.
Wyprzedzanie
Kierujący pojazdem jest 
obowiązany przed wyprze-
dzaniem upewnić się w 
szczególności, czy:
1. ma odpowiednią widocz-
ność i dostateczne miejsce 
do wyprzedzania bez utrud-
nienia komukolwiek ruchu,
2. kierujący, jadący za nim, 
nie rozpoczął wyprzedzania,
3. kierujący, jadący przed 
nim na tym samym pasie ru-
chu, nie zasygnalizował za-
miaru wyprzedzania inne-
go pojazdu, zmiany kierun-
ku jazdy lub zmiany pasa ru-
chu.

Dobry kierowca dba nie tyl-
ko o swoje bezpieczeństwo, 
ale także o komfort współpa-
sażerów oraz innych użyt-
kowników ruchu drogowe-
go, dlatego zawsze powi-
nien mieć apteczkę w samo-
chodzie. 

ZG

Podstawowe 
przedmioty, które 

powinny się znaleźć 
w apteczce

• instrukcja udzielania 
pierwszej pomocy, 

• sterylne kompresy 
gazowe, 

• plaster bez opatrun-
ku lub z opatrunkiem,

• bandaże, 
• opaska elastyczna, 
• maseczka do sztucz-

nego oddychania lub 
jednorazowa ma-
seczka z ustnikiem, 

• chusta trójkątna, 
• lateksowe rękawicz-

ki ochronne (przynaj-
mniej jedna para), 

• koc z foli termoizola-
cyjnej, 

• agrafki, nożyczki.
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Poza próbami podciąga ich 
Kapelmistrz w wolnych chwi-
lach, zwłaszcza w niedziele 
u siebie w domu, zwłaszcza 
tych na instrumentach bla-
szanych. Z nich to zaczyna 
się wybijać barytonista Ga-
jewski Alojzy. Kapelmistrz 
mając go w sąsiedztwie, 
zresztą jako kuzyna, musi 
wyćwiczyć jak najwcześniej, 
tym bardziej że w zespole 
jest już potrzebny. 
Wszyscy też nie próżnowa-
li, bo na święta wielkanoc-
ne zespół zamierza wystą-
pić pierwszy raz w tym roku, 
to też z każdym tygodniem 
postępy w muzyce znać. 
Nie będziemy tylko stale sie-
dzieć i grać, trzeba nauczyć 
się grać i chodzić przygadu-
je Kapelmistrz, i to na wszel-
ki wypadek trzeba już próbo-
wać. Śmieszne się to zda-
wało, gdy radził by nawet 
pojedynczo zaprawiać się 
do tego, a jednak miał ra-
cję. Okazało się to przy gra-
niu w marszu, w miejscu na 
sali czy ulicy. Myliło się i sy-
pało, gdy trudno było dojść 
do ładu - zabierał Kapel-
mistrz swe grono w doły za 
cmentarz i tu w końcu nogi 
z muzyką zaczęły współpra-
cować, aż się zupełnie z tym 
oswoiły. No teraz gdy ni mar-
sza, ni w razie potrzeby tań-
ca się nie boimy, możemy 
wyfrunąć ze swego gniaz-
da na powietrze i tu poroz-
koszować swoją muzyką. 
Wyfrunęli jak młode orły- ro-
ześmiani, radośni w świę-
ta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Oczekiwała ich też 
roześmiana, rozradowana 
młodzież grodziska, a także 
choć poważni, ale radośni 
starzy. Zabrawszy nuty przy-
gotowanych ostatnio pieśni 
wielkanocnych, jak również 
dobrze opracowanych mar-
szy, wychodzi z sali ćwiczeń 
i staje na zbiórce nie dzie-
sięciu jak w 1910 roku przy 

pierwszym występie, ale du-
beltowo dwudziestu. Szko-
da, że jeszcze nie w jedno-
litym stroju. Chociaż też nie 
wszyscy jeszcze zupełnie 
dobrze grali, ale też słab-
si nie dali rady wysypać sil-
niejszych. Wśród tłumu ota-
czających ich Grodziszczan, 
ruszyli dziarsko z muzy-
ką znowu w tłum oczekują-
cych przed kościołem, jakby 
chcieli powiedzieć: oto nas 
macie, oto jesteśmy, oto na-
sze dzieło, swoim wysiłkiem 
już zaczynamy do czegoś 
dochodzić. Chętnie przyję-
liby i dzielili uściski bratnie, 
a na pewno jeszcze chęt-
niej siostrzane. Bo chociaż 
wszystko młode, ale i takie 
uściski dałoby radę wytrzy-
mać. Zresztą na razie wy-
starczą w nagrodę jasne za-
chwytem i radością pałają-
ce oczy. Obszedłszy mar-
szem dookoła kościół we-
dług tradycji, udają się na 
mszę świętą, w czasie której 
muzyką też się nie powsty-
dzili. Po kościele też spraw-
nie poszło w drodze powrot-
nej do swej sali. Nie zatrzy-
mują się na ulicy bo i tak ani 
widać ich z otaczającej gro-
mady, wchodzą do sali, a za 
nimi prawie drugie tyle no-
wych amatorów muzyki. Hej, 
myśli Kapelmistrz, gdyby to 
posiadać tyle instrumentów. 
Już praca pracą, ale zespół 
to był co się zowie. Na ra-
zie trzeba się zadowolić tym 
co jest. Wesoło pogwarzyw-
szy, dumna z siebie wiara 
rozchodzi się, by dzielić się 
i słuchać wrażeń z dnia dzi-
siejszego wśród swych naj-
bliższych.
Zawsze, gdy ktoś chwali czy 
podziwia, nabiera się jesz-
cze większej energii, czy za-
pału do pracy, a muzykan-
ci też przecież nie są wyjąt-
kiem, to też po tym wielka-
nocnym występie ze zdwojo-
nym zapałem pilnuje zespół 

muzyki. Wyfrunąwszy pierw-
szy raz na światło dzienne, 
zamierzają nasi wstrząsnąć i 
ciszą nocną ma to być cap-
strzyk w noc przed trzecim 
majem na wzór wojskowy.
Przecież doczekali się wol-
nej Polski i są Polakami, a 
każdy w ojczyźnie powinien 
czym może przyczyniać się 
i pracować tak, by wszyst-
kim było dobrze i wszyscy 
byli zadowoleni. Zespół też 
nasz bierze udział w świę-
tach patriotycznych, wszak 
to spełnienie obywatelskie-
go obowiązku. Mimo nieroz-
głaszanego wspomniane-
go capstrzyku, wieść o nim 
się rozeszła. Uchwalono so-
bie w nocy z 2 na 3 maja za-
grać w Grodzisku Górnym, 
Dolnym i Mieście, a już wie-
czorem dookoła okiem i sali 
ćwiczeń chmara niedorost-
ków czeka na ten wymarsz. 
Najpierw próba, nie spieszy-
my się dziś, może ona za-
ciągnąć i dłużej, będzie lep-
sza pobudka. Korzystając 
z czasu układa się plan na 
następny dzień. Po pocho-
dzie pod krzyż grunwaldzki, 
może by coś wyryzykował. 
Iść szukać przyjaciół muzy-
ki, są znajomi, jak i tacy co 
chętnie poprą dobrą sprawę 
i nie szczędzą jakiego dat-
ku. Dobra myśl, jutro wpro-
wadzamy ją w czyn. Teraz 
przygotowawszy odpowied-
nio pochodnie, albo inaczej 
szmaty osadzone na drąż-
kach, umaczane w nafcie, z 
dobrą myślą wychodzimy na 
nocne ćwiczenia. Nikt sobie 
nie zdawał sprawy jak pięk-
ną i przyjemną jest muzy-
ka w nocy. Pobudkę zrobio-
no prawdziwą, niespodzie-
waną, nie było domu jak da-
leko dosięgły tony muzyki, 
gdzie by wszyscy nie stanę-
li na równe nogi, nie wiedząc 
na jaką to pamiątkę te nocne 
koncerty. A gdy przygotowa-
li się do słuchania nasi grali, 
ale już w drugiej części Gro-
dziska. Po tej serenadzie 
choć już tylko na niedługi 
czas rozchodzi się każdy by 

jeszcze trochę się zdrzem-
nąć, a trzeciego maja zno-
wu od rana rozpocząć swo-
je drogi. Pierwszą też drogą 
jest marsz skotnikiem miej-
skim pod krzyż grunwaldzki, 
skąd przyczyniwszy się mu-
zyką do uczczenia obcho-
du zaraz bezpośrednio za-
czął zespół swoje obchody 
i odwiedziny, a może nawet 
podobne to było do pewne-
go rodzaju zbiórki publicz-
nej. Zaczęło się od dr Try-
nieckiej, naszej pierwszej 
zacnej znajomej współpra-
cowniczki. Odwiedziny te 
polegały na odegraniu do 
trzech utworów, przyjęciu 
wolnego datku, a poczęstu-
nek czy gościna to już po-
nad program, czym też nie 
gardzono. Obchody te trwa-
ły do wieczora, od dr Try-
nieckiej przyszła kolej na p. 
Stopyrę (inwalidę wojenne-
go), Komendanta Bałębę, 
Księży, Kościelnego, Leję 
Wojciecha, Ślęgiewicza, 
Gajewskiego (ojca kapelmi-
strza) i dziedzica Lityńskie-
go, gdzie dobrze się trafia, 
bo na jego imieniny zapro-
szono też zespół do swoich 
salonów. Uroczyście zająw-
szy miejsca, bawią muzy-
ką nasi chłopcy najróżniej-
sze „Jaśnie Państwo” otrzy-
mując uznanie, a od soleni-
zanta niezłe przyjęcie i wy-
nagrodzenie, piwo, kanapki 
z obsługą. Usługuje Rybak 
w formie lokaja, nasze chło-
paki nie przyzwyczajeni do 
takich dwornych obrządków 
uśmiechają się tylko poro-
zumiewawczo, ale czują się 
wesoło i we wszystkim dają 
sobie radę. Po otrzymaniu 
jeszcze datku pieniężnego 
kończą się na tym nasze wi-
zyty 3-majowe. 
Zbiórka ta przysporzyła dość 
spory grosz, że można wy-
równać resztę zaległości, ja-
kie pozostały z kupna instru-
mentów, a także pomyśleć 
o jakiej rozrywce dla zespo-
łu. Rok czasu ofiarnej, wy-
tężonej pracy, wkładu swe-
go zdrowia, a także często 

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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i swych groszy, należałoby 
uczcić chociaż małą jaką li-
bacją. Po różnych medyta-
cjach uchwalono wyznaczyć 
pewną sumkę na ten cel z 
grania 3-majowego na za-
bawę dla członków. Ustalo-
no dwie- oby zawsze tylko 
taki charakter miały zabawy 
wewnątrz zespołowe. W wy-
znaczoną niedzielę pierw-
sza odbywa się w ogrodzie 
Salwacha Andrzeja w Gro-
dzisku Dolnym (na tzw. gór-
kach) jest przygotowana 
ćwiartka piwa, po obiedzie 
zespół zabiera instrumen-
ty i maszeruje na zabawę 
jak ją określono. Przyszedł-
szy na miejsce najpierw dwa 
sążniste marsze, potem zaj-
muje każdy miejsce na ław-
kach, krzesłach, w cieniu 
drzew i przeplatany pro-
gram. Piwa wesołe zdrowe 
dowcipy, opowiadania i mu-
zyka. Potem znowu w od-
wrotnym kierunku. To samo 
aż do wieczora. Wieczorem 
powrót do miasta z prawdzi-
wie zdrowej, a także poży-
tecznej tak zwanej zabawy. 
Druga jak dwie krople wody, 
podobna odbyła się w Gro-
dzisku Górnym, u zastępcy 
kierownika zespołu Macha 
Antoniego. Z tą różnicą, że 
zagościli do nas organiza-
torzy „Przysposobienia Woj-
skowego”. Zorganizować 
się tu nic nie dało, wiadoma 
rzecz, zespołowi zdanemu 
na własne siły brakuje cza-
su dla celów muzyki. Jeden  
z organizatorów porucznik 
wypytuje o nasze warun-
ki pracy. Zadziwia go to, że 
nikt zwłaszcza z nauczyciel-
stwa nie współpracuje z ze-
społem, to też odjechawszy 
z dobrym wrażeniem od ze-
społu na odprawie nauczy-
cielstwa w Jarosławiu, ru-
sza sumienia obecnych tam 
uczestników grodziskich. 
Widocznie gorąco ruszył po-
nieważ od tej pory co raz to 
więcej chętnych, którzy pra-
gną w czymś pomagać na-
szej muzyce.
Z chwilą gdy tylko echa mu-

zyki puścił zespół na fale 
wolnego powietrza, odbi-
ły się one głośno po okoli-
cach. Wszak to jedna, je-
dyna w tym czasie orkiestra 
dęta włościańska na całe 
województwo, a pewno i da-
lej. Pierwszeństwo zapro-
szenia jej do siebie mają są-
siedzi, to też zaczynają za-
praszać. Najpierw do Łańcu-
ta, na Zjazd Koła Młodzieży. 
Na próbie Kapelmistrz za-
proszenie podaje do rozpa-
trzenia i decyzji wszystkich. 
Jedno orzeczenie, podać 
warunki i pojedziemy. Kapel-
mistrz w kłopocie, trochę się 
obawia. Nie sztuka pojechać 
myśli patrząc na swych chło-
paków, ale co dalej? W miej-
scu jak w miejscu, jak pój-
dzie tak będzie, ale co inne-
go w Łańcucie. Tym bardziej 
że tam jest jakaś wojskowa 
orkiestra. Trudno wybrnąć z 
sytuacji, z Łańcuta proszą 
koniecznie, tu wiara się rwie, 
zresztą „raz kozie śmierć”. 
Czy wcześniej czy póź-
niej jedno czeka. Nie szko-
dzi przyzwyczajać zespół do 
podobnych występów, czy 
wyjazdów. Tak też porozu-
miawszy się do warunków 
swoimi furmankami, których 
koszt pokrywają zapraszają-
cy oddzielnie wyrusza weso-
ła gromada na pierwszy wy-
jazd pozamiejscowy do Łań-
cuta. Na czele grodziskich 
delegatów Koła Młodzieży 
wchodzi nasz zespół na pla-
cu zbiórki. Tu po rozpoczę-
ciu postawił się z muzyką 
jak tylko najlepiej mógł, le-
piej na razie nie trzeba. Te-
raz przygotowanie do prze-
marszu, wysuwa się nasza 
gromadka na przód. Wysu-
wają się też niektórzy z woj-
skowej orkiestry tam obec-
ni, ciekawi co te pastuchy 
czy tam wyrostki mogą za-
grać. Największe to niektó-
re od klarnetu - dodaje jed-
nemu uśmiechając się po-
błażliwie - a „wyrosty” rżną 
marsza „Na daleki wschód”. 
Spoglądają wojskowi dooko-
ła i po sobie, uszom nie wie-

rząc co to jest? Kto te „job-
ki”? A „jobki” grodziskie po-
kazali wszystkim tam obec-
nym do czego są zdolni, co 
potrafić może wieś. Kapel-
mistrz Gajewski doświad-
czył, że nie ma się o nich co 
obawiać, a oni sami nabraw-
szy pewności siebie przy-
śpiewując wesoło wraca-
ją do Grodziska. Najweselej 
to już chyba było w lesie, w 
który żywe młokosy wjecha-
ły. Ciemno, dobrze, a tu la-
tające czarodziejskie kwia-
ty paproci. Dawaj z wozów 
i dalej uganiać za nimi, czę-
sto chcąc uchwycić jedne-
go latającego ognika, we 
dwu z przeciwnych kierun-
ków zobaczyli, ale gwiaz-
dy w oczach. A schwytali ale 
rękoma za guzy na czołach 
przy zderzeniu się powsta-
łe. A robaczek świętojański 
jak błędny ognik wabił dalej 
w las. Często tak sobie uroz-
maicali zuchy podobne wy-
jazdy, czy wymarsze. A dy-
rygent Gajewski choć i sam 
sobie powtarzał w duchu, ot 
jak młodzi, młodość to życie. 
Wieść o Orkiestrze Grodzi-
skiej młodzież zebrana na 
wspomnianym zjeździe za-
niosła na wszystkie strony.
Zespół poza swoją pracą 
udziela się i pomocą innym.  
W tym czasie pomaga To-
warzystwu Domu Ludowego 
w organizacji festynu, z któ-
rego dochód przeznaczamy 
domowi, który służyłby tyl-
ko celom kulturalno-oświa-
towym, o czym myśli i marzy 
orkiestra.
Jest okres wakacji, niedłu-
go po Łańcucie prosi zespół 
na festyn Albigowa, a że na-
sze chłopaki nabrali odwagi i 
ochoty na pierwszym wystę-
pie na wyjazd do Albigowej. 
Nie wiele się namyślają, de-
cydują się jechać, aby jed-
nak podkreślić dążność ze-
społu do podtrzymania kul-
tury ludowej. Pragną już na 
ten występ wyjechać cho-
ciaż w czapkach z regio-
nalnego stroju ludowego, w 
jednakowych krakuskach. 

Szybko też w Grodzisku 
Górnym znajdują majstra do 
tego i uzupełniają komplet 
ich gotówki, trochę z kary, 
resztę ze składki i jak je-
den w pięknych krakuskach 
jadą na wspomniany fe-
styn furmani ci sami. Zaczy-
na się tworzyć zgrane towa-
rzystwo, przecież ojciec Ka-
pelmistrza Gajewskiego tam 
gdzie i my on dobrze wie ile 
to pracy i czasu kosztowało 
zanim doszliśmy do tego, by 
się gdzieś pokazać. Zresz-
tą przy takich młodych, peł-
nych werwy, i w starych ten 
sam duch się ożywia. Jadą 
wszyscy, aż miło patrzeć. 
Krakuski na prawe ucho i 
beztroski śpiew „...z rana po 
rosie”, przecież to wszystko 
w kwiecie wieku. Albigowa 
to jedna z kulturalniejszych 
wsi powiatu, wykazuje to na 
każdym kroku, w przyjęciu 
jak i obejściu się z zespo-
łem. Zadaniem zespołu jest 
zagrać trochę do koncertu i 
trochę do tańca, zjeść obiad 
i wrócić na pewno w nocy. 
Porządek, urozmaicenia i 
w ogóle organizacja festy-
nu wzorowa. Przyda się za 
wzór dla nas na przyszłość 
co do opieki nad orkiestrą 
nie ma co zarzucić. Wolnej 
chwili mamy też dość, był 
też czas zerknąć na zgrab-
niejsze nóżki, czy ładniejszą 
buzię, a tamtejsza płeć pięk-
na też naszym chłopakom 
nie dawała spokoju, chcąc 
się przypodobać, lecz u nas 
karność, wszystko ma swój 
czas, na dany znak zbiórki 
wszystko też zawsze goto-
we. Gdy zbliżył się więc wie-
czór sprawnie maszeruje-
my na obiad-kolację w miej-
scu do domu biblioteki, cho-
ciaż różne inne zakąski też 
od czasu do czasu pojawia-
ły się podczas festynu, ale to 
już widocznie w nadprogra-
mie. Zresztą może tylko tym 
sposobem dziewczęta z Al-
bigowej chciały się przymilić 
naszym chłopakom. 

ciąg dalszy nastąpi
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Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkańcu powiatu leżajskiego! 
 

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz rozpocząć własną działalność 
gospodarczą? 

Weź udział w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież”  
realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Cel projektu: 
Podniesienie zdolności do samozatrudnienia 
i doprowadzenie do podjęcia samozatrudnienia 26 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku spośród 32 uczestników projektu 
w okresie do 31.03.2015 r. 
 
Okres realizacji projektu:  
01.04.2014 r. – 31.03.2015 r. 
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu? 
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku w wieku od 18 do 30 roku życia, 
mieszkająca w powiecie leżajskim, zamierzająca rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, która: 

- nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej ze środków publicznych, oraz 

- nie posiadała wpisu do Ewidencji Działalności 
Gospodarczych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie 
prowadziła działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, oraz 

- spełnia pozostałe warunki określone w § 3 Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorcza 
młodzież”. 

Planowany termin rekrutacji do II edycji 
projektu: 
01 – 24 październik 2014 r. (16 osób) 
 

 

Działania przewidziane w projekcie: 
- bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (30 godzin 
zajęć grupowych, 1 godzina zajęć indywidualnych 
z trenerem) /grudzień 2014 r./ 

- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w kwocie nie większej niż 600% przeciętnego 
wynagrodzenia (ok. 20 000 zł) /styczeń 2015 r./ 

 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w II edycji projektu 
zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 
się w Leżajsku w dniu 01.10.2014 r. o godz. 10:00. Chęć 
udziału w w/w spotkaniu prosimy zgłaszać w Urzędzie pok. 
17, tel. 017 240 67 26. 
 
Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu 
są zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej 
Urzędu www.praca.lezajsk.pl w zakładce Projekty EFS oraz 
Dla klienta indywidualnego. 
 
KAŻDĄ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ projektem prosimy 
o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież” oraz Regulaminem 
w sprawie przyznawania jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu 
„Przedsiębiorcza młodzież” wraz z wszystkimi załącznikami, 
które znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
www.praca.lezajsk.pl w zakładce Dla klienta indywidualnego 
/ druki do pobrania / projekt Przedsiębiorcza młodzież. 
 
Kontakt:  

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,  
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk 
pok. 17, tel. 017 240 67 26 
pok. 21, tel. 017 240 67 20 wew. 32 

 
 
 
 
 

 
 

Projekt „Przedsiębiorcza młodzież” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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I GRODZISKI

Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” zaprasza na „I Grodziski Rajd Nordic Walking”     

zorganizowany  w ramach projektu pn. „Inne formy aktywności-Nordic Walking w Gminie Grodzisko 

Dolne” sfinansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który odbędzie się w 

dniu 11 października 2014r. nad Zalewem Czyste (plac obok Baru Żusto), bez względu na pogodę.

Program imprezy:

11:00 - 11:30 - Rejestracja uczestników  (Zalew Czyste-Bar Żusto). Podczas rejestracji uczestników odbywać 
się będą bezpłatne lekcje techniki marszu NW oraz pomiar ciśnienia

11:30 - 11:45 - Otwarcie imprezy (teren przed  Barem)  oraz rozgrzewka prowadzona przez instruktora

12:00 - Start uczestników na dystansie 5,5 km – trasa zielona (łatwa) i 13 km – trasa czerwona
                                            (średniotrudna)  na szlaku Nordic Walking pod nazwą” Kraina Łowców Reniferów”

   14:30 - uroczyste wręczanie certyfikatów dla Pań- uczestniczek zajęć cyklicznych NW       
w projekcie

 15:00 - ognisko, poczęstunek  i dobra zabawa.

RAJD NORDIC WALKING
11 października

ZAPISY, INFORMACJE: 
maria.rydzik@grodziskodolne.pl i pod numerem telefonu 785342418

janina.rydzik@grodziskodolne.pl i pod numerem telefonu 663998685

do piątku 10 października 2014 roku

      GWARANTUJEMY ZNAKOMITĄ ZABAWĘ, CZYSTE POWIETRZE I WSPANIAŁY MIKROKLIMAT
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