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Po roku przerwy spowodowanej pandemią koronawiru-
sa w sezonie zimowym 2021/2022 ponownie zostało 
otwarte gminne lodowisko. Na ten moment czekało wie-
lu mieszkańców naszej gminy, szczególnie nasze dzieci 
i młodzież. Lodowisko funkcjonuje już od 15 stycznia i 
mamy nadzieję, że będzie otwarte do końca ferii zimo-
wych, o ile tych planów nie pokrzyżuje nam pogoda i do-
datnie temperatury. Jeżeli aura dopisze przed miłośnika-
mi łyżwiarstwa jeszcze wiele okazji do spędzenia wolne-
go czasu na lodowisku. 
O bezpieczeństwo i komfort jazdy dba profesjonalna ob-
sługa lodowiska pod kierownictwem p. Józefa Misia. 
Przypominamy, tym którzy jeszcze nie korzystali z obiek-
tu, że wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Bez ponoszenia 
kosztów można również wypożyczyć łyżwy w wypożyczal-
ni, która znajduje się obok lodowiska. 
Z uwagi na stan epidemii organizator lodowiska, którym 
jest Gmina Grodzisko Dolne wprowadził ograniczenia i 
zasady korzystania z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów sanitarnych. Nowością jest udostępnienie 
użytkownikom lodowiska aplikacji za pomocą której na-
stępuje rezerwacja godzin jazdy na lodowisku. W godzi-
nach pracy lodowiska aktywny jest również numer tele-
fonu pod który należy dzwonić jeżeli chcemy zgłosić chęć 
korzystania z lodowiska przez grupę zorganizowaną. Ten 
numer jest nam potrzeby również kiedy nie posiadamy 
własnych łyżew i chcemy je wypożyczyć na daną godzi-
nę, na którą mamy zarezerwowany pobyt na lodowisku. 
Wejścia na lodowisko odbywają się w cyklach godzin-
nych. pomiędzy tymi cyklami następują 30-minutowe 
przerwy techniczne na wymianę uczestników lodowiska. 
Zalecamy przyjść na obiekt sportowy, na którym znaj-
duje się lodowisko na 10 minut przed czasem na jaki 
mamy zarezerwowany pobyt na lodowisku. Ten czas po-
zwoli nam spokojnie przygotować się do korzystania z lo-
dowiska i odebrać z wypożyczalni zarezerwowane wcze-
śniej łyżwy. 
Aplikacja do rejestracji pobytu na lodowisku znajduje się 
na głównej stronie www.grodziskodolne.pl. Tam rów-

nież znajduje się numer telefonu do wypożyczalni łyżew. 
Pamiętajmy, telefon do wypożyczalni musimy wykonać 
zawsze przed przyjazdem na lodowisko, jeśli chcemy 
mieć pewność, że rozmiar łyżew który potrzebujemy bę-
dzie dostępny dla nas. Jeżeli tego nie zrobimy i przyjdzie-
my na lodowisko zgodnie z dokonaną rezerwacją i wte-
dy poprosimy o łyżwy może okazać się, że nie ma rozmia-
ru jaki potrzebujemy. Numer do wypożyczalni to 17 243 
61 02 i aktywny jest codziennie od godz. 9:00 do 20:00. 
Korzystając z lodowiska pamiętajmy o bezpieczeństwie, 
szczególnie naszych dzieci. Jeżeli nie mamy kasku, nic 
nie szkodzi. Wypożyczalnia ma w swoim asortymencie 
również kaski, które udostępnia bezpłatnie każdemu kto 
o nie poprosi. 
Osoby korzystające z lodowiska obowiązane są do stoso-
wania się do aktualnych zasad korzystania z lodowiska 
określonych w Regulaminie lodowiska i zasad bezpie-
czeństwa sanitarnego, które dostępne są na stronie in-
ternetowej gminy: www.grodziskodolne.pl oraz przy wej-
ściu na lodowisko. 
Przestrzeganie regulaminu i zasad bezpieczeństwa sani-
tarnego pozwoli nam nie tylko prawidłowo ale i bezpiecz-
nie korzystać z lodowiska. 

Lodowisko czynne jest codziennie.
Godziny korzystania z lodowiska:

9.30 – 10.30  *** 11.00 – 12.00 *** 12.30 – 13.30
14.00 – 15.00 *** 15.30 – 16.30 *** 17.00 – 18.00

18.30 – 19.30 *** 20.00 – 21.00
Redakcja

Spędź aktywnie czas na lodowisku
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Początek nowego roku tragicznie doświadczył Panią Ire-
nę Janowską, mieszkankę Grodziska Górnego, która w 
pożarze domu straciła dorobek całego swojego życia. 
Do tej tragedii doszło 20 stycznia 2022 roku około go-
dziny 5:30 rano. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń, 
ale sam budynek spłonął. Dom nie nadaje się obec-
nie do zamieszkania, ani do remontu, co pokazuje foto-
grafia obok. Ogień zniszczył cały dach, strop oraz część 
ścian. Zniszczone zostały okna i podłogi. Większość me-
bli i sprzętu domowego również nie nadaje się do użytku. 
Pani Irena jest kobietą silną i niezależną. Przez całe ży-
cie radziła sobie sama i pomimo trudności i przeciwno-
ści losu nigdy nie prosiła nikogo o pomoc. Niestety obec-
na sytuacja, w której się znalazła jest bardzo trudna i bez 
pomocy ludzi dobrej woli nie będzie w stanie sama odbu-
dować tego co straciła w pożarze. 
Dzieci pani Ireny: Olga i Szymon aby pomóc mamie od-
budować dom i wrócić do normalnego, spokojnego ży-
cia zorganizowały zbiórkę pieniędzy na  platformie Pomo-
gam.pl, 

Na stronie internetowej urzędu gminy: www.grodzisko-
dolne.pl oraz Facebooku udostępniony jest link do zbiór-
ki na tej platformie. Klikając w aktywne pole otwiera się 
strona do wpłat na pomoc poszkodowanej. Obecnie na 
koncie znajduje się kwota ponad 30 tys. zł. na odbudowę 
domu. Biorąc pod uwagę obecną sytuacje na rynku ma-
teriałów budowlanych jest to kwota niewystarczająca na 
przywrócenie do stanu użyteczności tego budynku. Ce-
lem zbiórki jest uzbieranie kwoty 200 tys. zł. Przybliżyć do 
tego celu mogą wpłaty pieniędzy na to konto, ale również 
pomoc wszystkich osób, które posiadają materiały bu-
dowlane, rzeczy, przedmioty lub inne narzędzia potrzeb-
ne do odbudowy domu. Pomagać możemy na różne spo-
soby także poprzez poświęcenie swojego czasu i pomoc 
w pracach przy jego odbudowie. Zapraszamy w tym celu 
firmy budowlane i remontowe z okolicy aby włączyły się w 

akcje pomocy w odbudowie domu dla Pani Ireny i zaofe-
rowały jej swoje usługi, które będą w stanie zrealizować 
bezpłatnie. Dobrym pomysłem byłoby podzielenie się za-
kresem prac i wykonanie dla poszkodowanej nawet nie-
wielkiej części zadań, jakie są konieczne do przywróce-
nia domu do stanu używalności. 
Gmina Grodzisko Dolne w tym celu uruchomiła numer 
telefonu pod który można dzwonić i zgłaszać oferty po-
mocy dla poszkodowanej. Pod nr 17 242 82 65 możemy 
zgłaszać ofertę przekazania materiałów budowlanych, 
cementu, cegły, blachy, dachówki, paneli podłogowych, 
płytek, farb i innych artykułów, które będą potrzebne do 
prac. Drewno na dach przekaże gmina. Pod ten numer 
mogą również zgłaszać się firmy budowane, remonto-
we i fachowcy (elektrycy, hydraulicy i inni rzemieślnicy), 
którzy są chętni pomóc. Zapraszamy do współpracy. Ra-
zem możemy zrobić bardzo wiele. Naszej pomocy potrze-
buje Pani Irena. Już teraz każdej osobie, która w jakikol-
wiek sposób wspomogła akcje pomocy poszkodowanej 
bardzo serdecznie dziękujemy, a tych którzy nie słyszeli 
o tragedii zapraszamy do podzielenia się swoim darem. 

Na koniec zamieszczamy prośbę o wsparcie córki po-
szkodowanej oraz podziękowania za przeprowadzoną 
akcję ratowniczą przez służby straży pożarnej i policji. Do-
łączamy się do słów Pani Olgi Gola - Janowskiej i jeszcze 
raz prosimy o pomoc i wsparcie. 

„Sytuacja jest dla nas naprawdę trudna, a każde wspar-
cie i pomoc ma ogromne znaczenie, bo sami w tej chwi-
li nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tragedią, która 
nas dotknęła, która szczególnie dotknęła naszą mamę. 
Składamy najszczersze podziękowania dla wszystkich 
jednostek straży pożarnej, które brały udział w gaszeniu 
pożaru, ratowaniu jedynego miejsca na ziemi, do które-
go chcieliśmy wracać, w którym było, jest i będzie nasze 
serce.” - Olga Gola - Janowska. 

Pożar w Grodzisku Górnym - rodzina potrzebuje naszej pomocy
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Święta Bożego Narodzenia już za nami. Dni płynął bardzo 
szybko i trudno uwierzyć, że za parę dni kolejny w naszym 
życiu Tłusty Czwartek. Niemniej jednak powróćmy jesz-
cze na chwile do atmosfery bożonarodzeniowej, wspomi-
nając piękne dekoracje świąteczne wykonane przez ze-
społy druhów ochotniczych straży pożarnych i pracowni-
ków Ośrodka Kultury. Choinki stanęły jak co roku u zbiegu 
głównych dróg na terenie gminy. Szopka bożonarodzenio-
wa stanęła w Parku w Miasteczku oraz przy Remizie OSP 
w Miasteczku. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
które zaangażowały się i pomagały w przystrajaniu na-
szych ulic i miejsc w tym czasie. 

Wspominamy świąteczne dekoracje na naszych ulicach

Choinka na rondzie w Grodzisku Górnym

Bombka przy Remizie OSP 
w Grodzisku Górnym

Domek Mikołaja w Parku w Miasteczku

Szopka w Parku w Miasteczku

Choinka w Parku w 
Miasteczku

Choinka przy Remizie OSP 
Miasto

Choinka strażacka 
w Grodzisku Dolnym

Szopka przy Remizie OSP Miasto

Choinka na skrzyżowaniu 
w Laszczynach

Choinka przy Remizie OSP w 
Laszczynach 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie ogłosił że od dnia 25.01.2022 r. 
rozpoczęty został rozszerzony nabór wniosków o dofi-
nansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów upraw-
nionych do najwyższego poziomu dofinansowania, czy-
li dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następu-
jące warunki:
1. Są właścicielem/współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 
wyodrębnioną księgą wieczystą,

2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświad-
czeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekra-
cza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

3. Mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku sta-
łego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w 
zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta 
przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasił-
ku oraz okresu, na który został przyznany. 

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej 
do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświad-
czenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jed-
nego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej 
przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalo-
ny został przeciętny miesięczny dochód wskazany w za-
świadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzin-
nych oraz budynków nowobudowanych.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowa-
nie, złożonego w ramach Programu przed dniem 
25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania. 
Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowa-
nie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy 
o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go 
ponownie. 

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadzono do 
Programu  następujące zmiany:
• w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gmin-

nymi programami parasolowymi wnioskodawca nie 
musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinanso-
wanie którego wnioskuje,

• dopuszcza się wydłużenie okresu realizacji przed-

sięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy, gdy opóźnienie 
rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłą-
czenia gazu przez operatora,

• usunięto możliwość składania wniosku o płatność 
przed zawarciem umowy dotacji;

• dopuszczono dofinansowanie inwestycji w kotły 
dwupaliwowe zgazowujące drewno i spalające pel-
let drzewny, jako zgodne z celami Programu,

• doprecyzowano wymagania dla przewodów komi-
nowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektro-

niczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), 
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta do-

stępny na stronie internetowej właściwego WFO-
ŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji pa-
pierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie moż-
na dostarczać: 
• za pośrednictwem urzędu gminy. W tym celu prosi-

my o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizy-
ty z pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowa-
nie wniosku: 17 242 82 65 wew. 231

• poprzez przesłanie gotowego, wypełnionego wnio-
sku wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie  ul. Zygmuntowska 9, 35 - 025 Rze-
szów za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

• bezpośrednio do siedziby WFOŚiGW w Rzeszowie 
(adres siedziby powyżej).

Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając stro-
nę internetową Wojewódzkiego Funduszu: 
www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub dzwoniąc 
na ogólnopolską infolinię 22 340 40 80 czynną od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”
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 Z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym

Uruchomiony w kwietniu 2019 roku Punkt Selektywnej 
Zbiorki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym na 
stałe wpisał się w gminny system gospodarowania od-
padami o czym świadczy rekordowa ilość odpadów, jaka 
została przekazana przez mieszkańców w 2021 roku. 
Ponad 243 tony w porównaniu do 197 ton w 2020 roku 
to wzrost o ponad 18%. Większe zainteresowanie miesz-
kańców PSZOK-em widać też z danych dotyczących licz-
by gospodarstw przekazujących odpady. W 2020 roku 
było to średnio 91 gospodarstw w miesiącu, a w 2021 
roku to już 131, co w okresie całego roku daje 1572 go-
spodarstwa domowe.
Z prowadzonej ewidencji wynika, iż największą ilość od-
padów stanowiły odpady wielkogabarytowe, wśród któ-
rych dominowały głównie stare i zniszczone komplety 
wypoczynkowe, tapczany, meblościanki, krzesła, stoły  
czy materace, których w sumie oddano 113 ton. 
Odpady powstałe w wyniku prac budowlanych, szczegól-
nie remontowych jak np. zdemontowana stolarka drzwio-
wa, okienna czy powstały po przebudowie pomieszczeń 
gruz, styropian, płytki ceramiczne oraz wchodząca w 
skład tzw. białego montażu zużyta armatura, stanowiły 
również istotną kategorię przekazanych odpadów w ilo-
ści 43 ton. Z roku na rok mieszkańcy oddają coraz więk-
sze ilości zużytych opon i w poprzednim roku oddano ich  
aż 28 ton. W ostatnim roku osiągnięto również rekordo-
wą ilość odpadów (34 tony) z tworzyw sztucznych. Bio-
rąc pod uwagę, iż jest to odpad, który nie ulega biode-
gradacji dobrze się stało, że bezużyteczne i wyeksploato-
wane przedmioty trafiły do PSZOK - u, z którego zostały 
przekazane np. do recyklingu. W sumie odpady zawie-
rające tworzywa sztuczne oddano w ilości przekraczają-
cej 33 tony.
Osobną grupę stanowiły odpady niebezpieczne, któ-
rych utylizacja i unieszkodliwianie może odbywać się je-
dynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach, 
a pochodzą również z naszych domowych gospodarstw. 
Wśród przekazanych w 2021 roku odpadów niebez-
piecznych znajdowały się:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki do kon-

serwacji i ochrony drewna,
• środki ochrony roślin,
• aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji,
• odpady zawierające rtęć jak np. tradycyjne termo-

metry, świetlówki,
• zużyte baterie i akumulatory, 
• przepracowane oleje,
• przeterminowane leki.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż materiałów niebez-
piecznych nie wolno wrzucać do odpadów komunalnych 

zbieranych w trakcie co miesięcznych zbiórek, a właści-
wym miejscem ich oddawania jest właśnie PSZOK. Po 
ich odebraniu oczekując na transport do miejsca utyli-
zacji, trafiają do wydzielonych miejsc wyposażonych w 
specjalne pojemniki do przechowywania. Należy rów-
nież przypomnieć, że np. elektrośmieci zawierają wie-
le szkodliwych substancji, które zmieszane z innymi od-
padami czy porzucone na dzikich wysypiskach niszcze-
jąc, uwalniają toksyczne związki do gleby, a następnie 
do wód i łańcuchów pokarmowych organizmów żywych.  
Zmieszanie z innymi odpadami jakże popularnych bate-
rii powoduje wprowadzenie do środowiska przyrodnicze-
go niebezpiecznych metali ciężkich. 
Do bardzo niebezpiecznych odpadów zaliczamy przeter-
minowane leki, które w ilości 100 kg trafiły w ubiegłym 
roku na PSZOK. Pamiętajmy też, iż z uwagi na ogromne 
ryzyko skażenia środowiska i bezpośrednie zagrożenie 
dla naszego życia i zdrowia zabronione jest wrzucanie 
(wylewanie) przeterminowanych leków oraz wyżej wy-
mienionych niebezpiecznych cieczy do kanalizacji, czy 
pozbywanie się w inny niedopuszczalny sposób.
Dbając o nasze zdrowie i czystość środowiska w którym 
żyjemy, segregujmy odpady niebezpieczne i dostarczaj-
my je do PSZOK - u!
Wśród odpadów niebezpiecznych mieszkańcy gminy 
przekazali najwięcej zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych jak: wyeksploatowane telewizory, radia, 
różnego rodzaju odtwarzacze, sprzęt komputerowy, za-
wierające freon lodówki i zamrażarki, oleje silnikowe, 
świetlówki i wyżej wymienione już leki.
Od zeszłego roku na terenie punktu znajdują się również  
kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), do któ-
rych można wrzucać w dobrym stanie odzież, obuwie, 
plecaki, torebki czy zabawki. W 2021 roku zebrano w 
ten sposób około tony odzieży, która uzyskując „drugie 
życie” w ramach działalności PCK trafiła do najbardziej 
potrzebujących.

Podsumowanie działalności PSZOK w 2021 roku
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Zapraszamy mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne do 
korzystania z działalności punktu, który otwarty jest dwa 
razy w tygodniu: we wtorki w godz. 13.00 - 17.00 i sobo-
ty w godz. 9.00 - 13.00.  (zlokalizowany w Grodzisku Dol-
nym obok tzw. byłej „wiaty horteksowej”)
Mieszkańcy mający problem z transportem odpadów na 
PSZOK mogą skorzystać z odpłatnej usługi transporto-
wej oferowanej przez PGK. W tym celu należy zgłosić się 
do biura PGK zlokalizowanego w Grodzisku Dolnym 134 
lub zatelefonować na numer biura (17) 243 64 66 i usta-
lić dzień i miejsce odbioru odpadów. Pod tym numerem 
mieszkańcy mogą uzyskać wszelkie niezbędne informa-

cje dotyczące działalności PSZOK - u, które są również 
dostępne na stronie internetowej: www.pgkgrodzisko.pl

M. Ordyczyński. 

Informacja dla mieszkańców Laszczyn 
PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, że istnie-
je możliwość włączenia się gospodarstw domowych do 
kanalizacji sanitarnej wykonanej w Laszczynach, poło-
żonych w obrębie drogi powiatowej nr 1259R w stronę 
Gniewczyny Łańcuckiej, wykonanej w ramach II - etapu  
rozbudowy kanalizacji sanitarnej z „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Usługę wykonania budowy przyłącza można zamówić w  
PGK Grodzisko Dolne. Osoby które zdecydują się wyko-
nać przyłącza samodzielnie lub przez inną firmę powinny  
zgłosić ten fakt pracownikowi PGK przed rozpoczęciem 
prac i przed zasypaniem rur, celem odbioru poprawności 
wykonania przyłącza. Zgłoszenia można dokonać telefo-
nicznie dzwoniąc na numer biura PGK (17) 243 64 66. 
Należy również dostarczyć do PGK geodezyjną inwenta-
ryzację powykonawczą wykonanego przyłącza kanaliza-
cyjnego.

Został ogłoszony przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
Gmina Grodzisko Dolne przystąpiła w ostatnim czasie do 
realizacji inwestycji, której przedmiotem jest rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącz-
nika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Grodzisku Dol-
nym. Zadanie to będzie realizowane ze środków pocho-
dzących z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program In-
westycji Strategicznych, na które gmina otrzymała w listo-
padzie ubiegłego roku dofinansowanie w kwocie 6 645 
000 zł. Obecnie rozpisany jest przetarg, którego celem 
jest wyłonienie wykonawcy tego zadania. W ramach umo-
wy wykonawca, wybrany w postępowaniu będzie obowią-
zany w pierwszej kolejności do rozbudowy oczyszczalni 
ścieków obejmującej wykonanie rozbudowy/modernizacji 
architektury i konstrukcji obiektu, zagospodarowania tere-
nu, wyposażenia technologicznego oczyszczalni, wykona-
nia instalacji sanitarnej oraz instalacji paneli fotowoltaicz-
nych. Następnie przystąpi do budowy łącznika sieci kana-
lizacyjnej do oczyszczalni w Grodzisku Dolnym. 
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Złóż wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dol-
nym cały czas zaprasza mieszkańców do składania wnio-
sków o dodatek osłonowy. Taki wniosek można składać 
do 31 października 2022 roku. Osoby, które złożyły wnio-
sek do końca stycznia otrzymają dodatek w dwóch ra-
tach: pierwsza do 31 marca i druga do 2 grudnia. Osoby, 
które składają obecnie wnioski otrzymają dopłatę jedno-
razowo w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022r. 
Bardzo ważne! 
Wysokość dodatku osłonowego zależy od złożenia de-
klaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku. Re-
jestr takich deklaracji prowadzi Urząd Gminy. Zalecamy 
w celu sprawniejszej obsługi wniosku o przyznanie do-
datku osłonowego udanie się najpierw do Urzędu Gmi-
ny w celu złożenia deklaracji dotyczącej emisyjności bu-
dynku. Wniosek można również pobrać ze strony urzędu 
gminy lub bezpośrednio wypełnić deklarację drogą elek-
troniczną przez internet logując się Profilem Zaufanym 
na stronie:  www.ceeb.gov.pl
Brak deklaracji w CEEB oznacza, że mieszkaniec otrzy-
ma dodatek w mniejszej kwocie niż ta do której jest 
uprawniony, a może być to nawet kilkaset złotych przy ro-
dzinie wieloosobowej. 
Wysokości kwot jakie można otrzymać składając wnio-
sek o dodatek osłonowy:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 

400/500 zł przy założeniu, że jej dochód nie prze-
kroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2 -3 osobowe otrzyma 600/750 zł 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zło-

tych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 

zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zło-
tych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 
1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. za-
sada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten  
jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych do-
datków osłonowych wynosi 20 zł.

W przypadku pytań prosimy dzwonić bezpośrednio do 
GOPS-u w Grodzisku Dolnym pod numery:

17 2429134 lub 17 2436163
W sprawach związanych ze złożeniem deklaracji CEEB 
prosimy dzwonić bezpośrednio do Urzędu Gminy pod nu-
mer 17 242 82 65 wew. 171

Redakcja

Żywność dla mieszkańców - podsumowanie programu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z 
Podkarpackim Bankiem Żywności realizował w ubiegłym 
roku Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podpro-
gram 2020 współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem progra-
mu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom na-
szej gminy podstawowych artykułów spożywczych do co-
dziennej egzystencji. W okresie od grudnia 2020 do paź-
dziernika 2021 wydanych zostało kilkanaście ton żywno-
ści. Wśród artykułów pierwszej potrzeby znalazły się: 
• przetwory warzywne i owocowe (groszek z marchew-

ką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus 
jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);

• art. skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż 
biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa 
zbożowa rozpuszczalna),

• art. mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrze-
wający),

• mięso (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka 
wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

Poza tym cukier, oleje i tłuszcze roślinne. 
Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Grodzisko Dolne.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
• 19 ton żywności,
• 1040 paczek żywnościowych,
W ramach realizowanego zadania dla 6 osób korzystają-
cych z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztat 
edukacyjny w ramach działań towarzyszących: „ Prakty-
ka uważności i wdzięczności – profilaktyka zdrowia psy-
chicznego”.
Jak pokazało doświadczenie takie programy wsparcia 
dla ubogich są ważne i potrzebne. Świadczą o dostrzega-
niu problemu ubóstwa przez Państwo i są wyrazem soli-
daryzmu społecznego. 

GOPS
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W sierpniu ubiegłego roku Starosta Leżajski wydał 
decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów po-
łożonych w obszarze obrębu Grodzisko Dolne. Decy-
zja scaleniowa niesie za sobą wiele istotnych praw 
i obowiązków nałożonych zarówno na uczestników 
scalenia, jak i na podmioty prawa, które realizują po-
stanowienia tej decyzji. 
Przypominamy, że decyzja ta posiada rygor natych-
miastowej wykonalności, a więc rolnicy którzy po-
siadają nowe grunty wydzielone w drodze scalenia 
mogą wykonywać na nich prace rolnicze. Z tytułu ob-
jęcia nowych gruntów w posiadanie stali się również 
ich właścicielami i mogą korzystać z wszelkich praw 
właścicielskich, w tym zawierać umowy dzierżawy. 
Osoby, które w wyniku scalenia otrzymały grunty o 
wyższej wartości niż grunty posiadane przed scale-
niem, obowiązane są stosownie do wezwań Starosty 
Leżajskiego uiścić nadpłatę pieniężną w wysokości 
i na rachunek wskazany w wezwaniu. Osoby, które 
w wyniku scalenia otrzymały grunty o niższej warto-
ści niż grunty posiadane przed scaleniem, mają pra-
wo do wyrównania im tych wartości w formie pienięż-

nej od Starosty Leżajskiego. Wysokości dopłat zosta-
ły już ustalone podczas postępowania scaleniowego. 
Jeżeli do chwili obecnej dany rolnik nie otrzymał jesz-
cze dopłaty, powinien zwrócić się z pytaniem, kiedy 
i w jakiej wysokości otrzyma dopłatę, bezpośrednio 
do Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Podajemy nu-
mer telefonu pod który należy dzwonić w tych spra-
wach: 17 240 45 11 lub 17 240 45 10. Pracownicy 
starostwa udzielą rolnikom wszelkich informacji na 
ten temat.

Redakcja 

Scalenie w Grodzisku Dolnym - kilka informacji 

W dniu 5 lutego (sobota) strażacy ochotnicy po raz 
kolejny w czasie epidemii Covid - 19 rozwozili dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy maseczki, 
które przekazane zostały gminie przez Wojewodę 
Podkarpackiego Panią Ewę Leniart w ramach dzia-
łań służących ochronie mieszkańców w czasie piątej 
fali koronawirusa. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo własne i swojej ro-
dziny prosimy korzystać z maseczek ochronnych w 
każdym miejscu publicznym, w którym się znajduje-
my: w sklepie, w kościele i w urzędzie. 

Redakcja

Wspólnie dbamy o zdrowie

Szkoły podstawowe w Grodzisku Dolnym i w Grodzisku Górnym rozpoczynają 
przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i klas pierwszych 

Od 14 lutego do 25 lutego 2022 roku rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać deklarację o konty-
nuowaniu wychowania przedszkolnego w tych szkołach. 

Od 1 marca do 31 marca 2022 roku rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyjęcie 
dziecka do przedszkola oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wnioski i dokumenty dostępne są na stronach internetowych szkół:  www.zsgd.edupage.org
                                                                                                                  www.zsfranciszkalei.edu.pl 
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Z życia 
Rady Gminy 

W ostatnim czasie, od ostatniego numeru gazety odby-
ły się dwie sesje Rady Gminy: 28 grudnia 2021r. i 31 
stycznia 2022r. Na sesji grudniowej radni przyjęli bu-
dżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2022. Jest to jed-
na z najważniejszych uchwał jakie podejmuje w ciągu 
roku Rada Gminy. Uchwała określa m.in. jaka jest wyso-
kość budżetu gminy na realizację jej zadań, jakie zadłu-
żenie i jakie są kierunki działań inwestycyjnych. Wszyst-
kich mieszkańców gminy zachęcamy do zapoznania się 
z tą uchwała, znajduje się ona na w zakładce „Prawo 
miejscowe” na stronie BIP Urzędu Gminy. 
Poza tym na obu sesjach podejmowano szereg innych 
uchwał. Najważniejszą z nich dla mieszkańców naszej 
gminy była uchwała w sprawie ustalenia nowych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po zmia-
nach wprowadzonych uchwałą miesięczna stawka pod-
stawowa za odbiór odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych, w których znajduje się kompo-
stownik na odpady biodegradowalne wynosić będzie: 
• 1 -6 osób - 17,00 zł od osoby,
• 7 osób - 16,00 zł od osoby,
• 8 osób - 15,50 zł od osoby,
• 9 osób - 15,00 zł od osoby,
• 10 osób - 14,50 zł od osoby,
• 11 osób i powyżej - 14,00 zł od osoby. 
Nowe stawki będą obowiązywać od 1 marca tego roku.

Przedmiotem obrad na obu sesjach były również sprawy 
związane z planowanymi w roku bieżącym inwestycjami 
drogowymi. W tym celu podjęto m.in. uchwałę  w sprawie 
pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na zada-
nie pn „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1273R Gro-
dzisko Nowe - Chodaczów i Nr 1271R Grodzisko Dolne 
- Chałupki Dębniańskie” oraz w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1259R Gniewczyna - Grodzisko Dolne - Giedla-
rowa w km 2+329 - 6+800 od granicy powiatów (prze-
worskiego/leżajskiego) do skrzyżowania z drogą powia-
tową nr 1270R do Żołyni - opracowanie dokumentacji 
projektowe”.
Wiele miejsca, szczególnie podczas ostatniej sesji po-
święcono sprawom scalenia i wymiany gruntów, na któ-
rej obecni byli również radni powiatowi: p. Józef Majkut 
(wiceprzewodniczący Rady Powiatu), p. Franciszek Kra-
jewski oraz p. Roman Matuszek. Radnym powiatowym 
dziękujemy za obecność i ważny głos w dyskusji pod-
czas obrad. 

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad 
obu sesji zapraszamy do obejrzenia nagrań, które znaj-
dują się na stronie internetowej urzędu gminy pod lin-
kiem:

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne
Biuro Rady

Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Jeszcze tylko kilka dni zostało do złożenia wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystanego rolniczo w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 roku. Termin upływa 28 lu-
tego 2022 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w następujący sposób:
• wypełniając go osobiście w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (w tym celu należy zabrać ze sobą: dowód osobi-

sty, zaświadczenie o numerze NIP, numer rachunku bankowego oraz faktury potwierdzające zakup oleju napę-
dowego),

• przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowego do urzędu gminy 
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a,

• składając w zamkniętej kopercie w biurze podawczym urzędu gminy w godzinach pracy urzędu,
• przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowego do urzędu gmi-

ny za pośrednictwem poczty elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Gminy (91k9c3bgdm/skrytka)

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.grodziskodolne.pl lub bezpośrednio w urzędzie gminy.
Na kolejnej stronie zamieszczamy WZÓR wypełnionego przykładowo wniosku akcyzowego. 
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Nowe władze Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP

We wrześniu ubiegłego roku podczas V Zjazdu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Leżajsku dokonano wy-
boru nowych władz. Spotkanie odbyło się w budynku Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej i rozpoczęło się od wprowadzenia 
sztandaru najstarszej w powiecie leżajskim OSP Grodzi-
sko Dolne Miasto, która funkcjonuje i działa nieprzerwa-
nie od 1886 roku. 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku 
tworzą cztery Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP:
1. ZOG ZOSP RP w Grodzisku Dolnym (na czele z Preze-

sem dh Januszem Płatkiem)
2. ZOG ZOSP RP w Kuryłówce (na czele z Prezesem dh 

Agnieszką Wyszyńską)
3. ZOG ZOSP RP w Leżajsku (na czele z Prezesem dh 

Krzysztofem Sobejko)
4. ZOG ZOSP RP w Nowej Sarzynie (na czele z Preze-

sem dh  Janem Pinderskim) 

Nowe władze Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Leżajsku na kolejną 5 - letnią kadencję przedstawia-
ją się następująco:
1. Prezes - dh Józef Golec
2. Wiceprezesi - dh Agnieszka Wyszyńska, dh Jerzy 

Paul, dh Krzysztof Sobejko, dh Janusz Płatek
3. Sekretarz: dh Piotr Dziechciarz
4. Skarbnik: dh Tadeusz Matuszek
5. Członkowie Prezydium: dh Jan Pinderski, 
       st. bryg. Józef Kludys
6. Członkowie Zarządu: dh Jan Kosior, dh Roman Sza-

łajko, dh Jaromir Burek, dh Krzysztof Zybura

Skład Komisji Rewizyjnej: 
1. Przewodniczący: dh Józef Majkut
2. Wiceprzewodniczący: dh Józef Mucha
3. Sekretarz: dh Andrzej Moszkowicz
4. Członkowie: dh Jerzy Kołcz, dh Marek Ner

Delegacja na Zjazd Wojewódzki: 
1. dh Agnieszka Wyszyńska
2. dh Józef Golec

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grodzisku Dol-
nym:
1. Prezes: dh Janusz Płatek
2. Wiceprezesi: dh Marek Wnęk, dh Jan Kosior
3. Komendant Gminny: dh Andrzej Moszkowicz
4. Sekretarz: dh Dominik Bartnik
5. Skarbnik: dh Kazimierz Skiba
6. Członkowie Prezydium: dh Józef Majkut 
       dh Sławomir Żak, dh Dariusz Lizak

Nowo wybranym władzom życzymy sukcesów i owocnej 
pracy w służbie pożarniczej dla dobra calej społeczności 
mieszkańców Powiatu Leżajskiego. 

ZGŁOŚ ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Właściciele nieruchomości, którzy planują w 2022 roku zmianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu na 
inne (blacha, dachówka) lub osoby posiadające w gospodarstwie odpady zawierające azbest, prosimy o kontakt te-
lefoniczny z Urzędem Gminy pod nr. tel: 17 242 82 65, wew. 161
Specjalistyczna firma bezpłatnie wykona usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu oraz zabierze z go-
spodarstwa pozostałe materiały zawierające azbest, które zostaną odpowiednio zabezpieczone i przewiezione na 
składowisko odpadów niebezpiecznych. 

WSPÓLNIE DBAJMY O ŚRODOWISKO 
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Od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski na kolejny 
okres wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Przy-
pominamy, że przysługuje ono rodzicom lub opiekunom 
dzieci do ukończenia 18 roku życia. 
Wnioski o świadczenie przyjmowane są wyłącznie w po-
staci elektronicznej za pomocą systemów teleinforma-
tycznych:
• portal Emp@tia;
• PUE ZUS;
• bankowość elektroniczna.
Wypłata świadczenia nastąpi na wskazane przez wnio-
skodawcę konto. 
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na 

tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca da-
nego roku do 31 maja roku następnego. Pamiętajmy, że 
aby zachować ciągłość otrzymywania świadczenia musi-
my bezwzględnie złożyć wniosek na nowy okres świad-
czeniowy najpóźniej do dnia 31 maja. Złożenie wniosku 
po tym terminie spowoduje przerwanie okresu pobiera-
nia świadczenia. ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia 
od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu 
świadczeniowego. Więcej informacji otrzymają Państwo 
dzwoniąc na infolinię ZUS pod nr 22 290 55 00. Tele-
fon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00. 

Od 1 stycznia 2022r. na drugie i każde kolejne dziecko 
w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca 
przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy (RKO). 
Wnioski o świadczenie przyjmowane są wyłącznie w po-
staci elektronicznej za pomocą systemów teleinforma-
tycznych:
• portal Emp@tia;
• PUE ZUS;
• bankowość elektroniczna.
Świadczenie jest wypłacane miesięcznie po 500 zł przez 
2 lata lub 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru 

rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodzi-
ny, a środki nie są opodatkowane. Prawo do świadcze-
nia mają także ci rodzice, którzy w dacie złożenia wnio-
sku posiadają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas 
świadczenie przysługuje na drugie dziecko lub kolejne 
proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy 
do ukończenia 35 miesiąca życia tego dziecka, na które 
przysługuje świadczenie
Obsługa wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Wypłata świadczeń następuje wyłącznie na 
wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

ZUS informuje
Można składać wnioski o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego 

Ruszył kolejny nabór na świadczenie 500+

O 6 miesięcy - do 30 września 2022 roku został prze-
dłużony termin płatności Bonem Turystycznym za usłu-
gi i imprezy turystyczne w kraju. Bonem można pokryć 
należności np. za zimowisko, wycieczkę czy pobyt dziec-
ka na obozie lub koloni. Bon może służyć również do 
opłacania atrakcji turystycznych takich jak m.in. pobyt 
na stoku narciarskim, lodowisku i w parku rozrywki. Z 
analiz ZUS-u wynika, że wiele osób nie aktywowało jesz-
cze Bonu Turystycznego, pomimo istnienia tej formy po-
mocy Państwa dla rodzin od sierpnia 2020 roku. Jeże-
li ktoś z rodziców nie aktywował Bonu Turystycznego 
przypominamy, że można to zrobić na platformie usług 
elektronicznych ZUS (PUE). Rodzic lub opiekun dziecka 
po potwierdzeniu swoich danych na PUE otrzymuje in-
dywidualny kod płatności, który podaje podmiotowi tu-
rystycznemu zawsze, kiedy chce dokonać transakcji za 

pomocą bonu. Każda płatność bonem jest potwierdza-
na wiadomością SMS z jednorazowym kodem autoryza-
cyjnym. Bonem Turystycznym możemy płacić wielokrot-
nie, aż do wyczerpania jego kwoty. Przypominamy, że na 
jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł i jest 
on niezależny od pobierania lub nie świadczenia wycho-
wawczego 500+. Rodzice posiadający dzieci z potwier-
dzonym orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć 
na dodatkową kwotę w ramach Bonu Turystycznego w 
wysokości 500 zł. 

Wydłużony termin ważności Bonu Turystycznego 
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Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas ferii
Trwają zimowe ferie, okres na który wielu z nas czeka-
ło z taką samą niecierpliwością jak na wakacje. Zimowy 
wypoczynek na świeżym powietrzu to wspaniały sposób 
na regeneracje zarówno ciała jak i ducha. Aby ten czas 
był dla nas bezpieczny i dla naszych dzieci pamiętajmy 
o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zdrowy rozsądek, rozwaga i ostrożność to podstawa bez-
piecznego i udanego wypoczynku. 
Rodzice i opiekunowie powinni przypominać dzieciom 
o tym, aby: 
• zawsze informowali ich gdzie wychodzą, z kim i kie-

dy wrócą,
• wychodząc bawić się na powietrzu, ubierali się sto-

sownie do pogody,
• korzystając ze sportów i atrakcji zimowych używali 

kasków, ciepłych ubrań i ochraniaczy 
• nie wchodzili na zamarznięte jeziora i rzeki
• nie przechodzili pod zwisającymi z dachu soplami, 

nie strącali wiszących sopli,  
• unikali rozmów z obcymi osobami, nie przyjmowali od 

nich żadnych prezentów oraz nie podawali im swoich 
danych osobowych i adresu zamieszkania 

• przebywając sami w domu, nie otwierali drzwi nie-
znajomym, 

• wychodząc z domu mieli przy sobie sprawny i nała-
dowany telefon, 

• po zmroku nosili odblaski, poruszali się chodnikiem, przez 
jednię przechodzili w miejscach wyłącznie oznaczonych. 

Pamiętajmy równie o tym, będąc rodzicami, aby kontro-
lować i czuwać nad bezpieczeństwem swoich dzieci ko-
rzystających z Internetu. Zwracajmy uwagę z jakich stron 
internetowych korzystają, z kim się komunikują i jakie 

treści oglądają. Przypominajmy im o zasadzie ograni-
czonego zaufania, która obowiązuje nie tylko na drodze 
wśród kierowców, ale również w Internecie. Nie pozwól-
my dzieciom spędzać ferii tylko przed komputerem. Wir-
tualny świat jest kolorowy, zabawny ale również uzależ-
niający. Badania dowodzą, że długie i intensywne spę-
dzanie czasu w wirtualnym świecie prowadzi do uzależ-
nienia i chorób na tle psychicznym, z których najgroźniej-
szą i najczęściej występującą obecnie jest depresja. 

Gdy jesteś świadkiem wypadku lub innego zdarze-
nia, które zagraża życiu lub zdrowiu innej osoby za-
wsze reaguj. Wystarczy, że wykonasz telefon do służb 
ratunkowych i wezwiesz pomoc. Nie podejmuj nigdy 
na własną rękę akcji ratunkowej, jeżeli uważasz, że 
może ona zagrażać Twojemu zdrowiu i życiu. 

Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym

Pamiętaj dobra zabawa
 to bezpieczna zabawa! 

KOMUNIKAT POLICJI
Dzielnicowi Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym informują, że w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. na te-
renie miejscowości Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie oraz na terenie Laszczyny, Chodaczów i Nowe Grodzisko - asp. 
Stanisław Gałdyś i Stanisław Półćwiartek realizują zadanie w ramach Planu działania priorytetowego, którego celem 
jest znaczne ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego przez kie-
rujących rowerami, urządzeniami transportu osobistego oraz pieszych.
Głównymi elementami na które dzielnicowi będą zwracać uwagę i podejmować odpowiednie działania jest brak wy-
maganego przepisami oświetlenia w rowerach, oraz brak elementów odblaskowych u pieszych poruszających się w 
ciągu dróg publicznych (obowiązek posiadania elementów odblaskowych jest wymagany u pieszych poruszających 
się po zmroku oraz zawsze poza terenem zabudowanym), niewłaściwe korzystanie z dróg i chodników, ryzykowne za-
chowania głównie na rolkach, deskorolkach i hulajnogach oraz popularnych w ostatnim czasie hulajnogach elektrycz-
nych. Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym apeluje o zapoznanie się z aktualnymi przepisami i stosowanie się do 
nich, jak też o aktywne uczestnictwo właściwych zachowań na drodze. 

Nośmy ze sobą opaski odblaskowe, które otrzymaliśmy razem z listopadowym numerem gazety. 
Można je również bezpłatnie otrzymać w urzędzie gminy. 
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Jeżeli wydaje nam się, że to bez znaczenia, czym popija-
my przyjmowane lekarstwa, to niestety jesteśmy w błę-
dzie. Rodzaj wybranego napoju ma duże znaczenie jeże-
li chodzi o odpowiedni poziom przyswajalności substan-
cji czynnych zawartych w leku oraz stopień jego wchła-
niania. 

Poniżej przedstawiamy listę napojów, którymi stanow-
czo nie należy popijać leków. 

1. Soki cytrusowe - zawiera-
ją flawonoidy i furokumary-
ny, które wchodzą w interak-
cję z różnymi lekami, w tym 
antybiotykami. Soki zakłóca-
ją działanie transporterów 
w jelicie cienkim, poprzez 
co mniejsza ilość substancji 
czynnej trafia do krwi. 

2. Kawa - kawa zawiera ko-
feinę, która wpływa nega-
tywnie na działanie większo-
ści leków. Popijanie leków 
kawą może skutkować zabu-
rzeniami rytmu serca, drże-
niem rąk i ogólnym pobudze-
niem organizmu. Kofeina za-
warta w kawie może również 
zmniejszyć wchłanianie le-
ków antydepresyjnych. 

3. Herbata - Mieszanie le-
ków z herbatą może powo-
dować wzrost ciśnienia krwi 
i przyspieszać tętno. Herba-
ta zawiera kwas garbnikowy, 
który zmniejsza wchłanianie 
żelaza, szczególnie jest więc 
odradzana osobom biorą-
cym lekarstwa na anemię. Z 
kolei zielona herbata obniża 
krzepliwość krwi i zaburza 
działanie ibuprofenu oraz 
aspiryny.

4. Produkty mleczne - wpły-
wają zobojętniająco na sok 
żołądkowy, przez co osła-
biają działanie niektórych 
antybiotyków (tetracyklin, 
fluorochinolonów) oraz le-
ków na osteoporozę. Nie 
powinno się spożywać pro-
duktów mlecznych na 2 go-
dziny przed i po zażyciu an-
tybiotyków.

5. Alkohol - mieszanie alko-
holu z lekami może nasilać 
skutki uboczne leków i po-
wodować wymioty, zawro-
ty głowy, zaburzenia rytmu 
serca oraz krwawienie we-
wnętrzne. Jest on szczegól-
nie niebezpieczny w połą-
czeniu z lekami psychotro-
powymi i nasennymi, może 
także osłabiać działanie an-
tybiotyków. 

6. Słodkie napoje gazowa-
ne - nie wolno popijać leków 
takimi napojami ze wzglę-
du na zawartość kofeiny 
oraz cukru, który może za-
ostrzać stan zapalny w or-
ganizmie i zmniejszać dzia-
łanie antybakteryjne leków. 
Dodatkowo kwas węglowy 
w połączeniu z farmaceu-
tykami może nawet uszko-
dzić przewód pokarmowy. 

Płynem który najlepiej nadaje się do popijania leków jest 
niegazowana, przegotowana woda w ilości około 200 ml. 
Przegotowaną wodę należy wcześniej ostudzić do tem-
peratury pokojowej. Nie popijajmy nigdy leków napara-
mi z ziół (np. dziurawcem czy siemieniem lnianym) ponie-
waż tworzą one skuteczną ochronę przeciw wchłanianiu 
leku przez organizm z przewodu pokarmowego. 

Źródło: Nowiny 

Czy wiesz, czym nie popijać leków i dlaczego? 
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Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Laszczynach kolejny raz wzięli udział w Przeglądzie Twór-
czości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopo-
mocy Województwa Podkarpackiego. 
Tematem tegorocznej edycji Przeglądu była „Edukacja 
przez sztukę - złam stereotyp”. Ze względu na panującą 
pandemię przegląd odbył się w formie online. Poruszał 
tematykę stereotypów dotyczących niepełnosprawności 
i zaburzeń psychicznych oraz zwiększania świadomości 
społecznej w tym obszarze. 
Podopieczni bardzo ambitnie podeszli do zadania. 
Wspólnymi siłami - uczestników i terapeutów - nagrano 
film pt. „Ja też potrafię”. Uczestnicy licznie i chętnie wzię-
li w nim udział, z dużym zaangażowaniem odegrali swo-
je role i pokazali ze swojej perspektywy jak wygląda życie 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Film ma na 
celu ukazanie nieograniczonych możliwości aktywności i 

adaptacji tych osób, budowania tolerancji i przełamywa-
nia stereotypów wobec ludzi z różnymi niepełnospraw-
nościami w tym również zaburzeniami psychicznymi. 
Film można obejrzeć na stronie: www.sdslaszczyny.pl 

ŚDS

Podopieczni ŚDS na Przeglądzie Twórczości Artystycznej

W dniu 27 stycznia 2022 odbył się coroczny już XIII Po-
wiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełno-
sprawnością. W tym roku jak i w poprzednim nasi pod-
opieczni – ŚDS Laszczyny i Filia w Zmysłówce ze wzglę-
du na panującą pandemię Covid-19 - łączyli się online 
z innymi uczestnikami przeglądu, pozostając w duchu 
wzajemnej integracji.
Tradycyjnego otwarcia przeglądu dokonał Starosta Le-
żajski Pan Marek Śliż oraz Prezes Stowarzyszenia „Do-
bry Dom” Pan Marek Piechuta. Według ustalonej wcze-
śniej kolejności wraz z podopiecznymi obejrzeliśmy na-
grane wcześniej występy. Nasi uczestnicy zaprezento-
wali dwie kolędy: „Tam gdzie ty”  oraz  „Szła kolęda”.
Wszyscy uczestnicy przeglądu kolęd gratulowali sobie 
wspaniałych wykonań i życzyli aby kolejne spotkanie od-
było się już w formie tradycyjnej. Były łzy wzruszenia oraz 
życzenia świąteczno – noworoczne. 

Kultywowanie tradycji kolędowania towarzyszy ludziom 
już od wielu lat. Dla nas jest to bardzo ważne wydarzenie 
podczas którego uczestnicy mogą nie tylko miło spędzić 
czas, ale przede wszystkim bliżej poznać historię tego 
pięknego obrzędu. Dzięki temu w radosnym, rozśpiewa-
nym humorze integrują się z innymi kolędnikami.

ŚDS

XIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością

Więcej informacji pod nr tel. 17 243 69 26, www.orew.com.pl
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Andrzej Kosmala ,,Krzysz-
tof Krawczyk. Życie jak 
wino”, Świat Książki 2021
Życie jak wino – uzupeł-
niona, oficjalna (auto)bio-
grafia Krzysztofa Kraw-
czyka, opowieść na dwa 
głosy: artysty oraz jego 
menedżera – Andrzeja 
Kosmali. Całe życie wiel-

kiego piosenkarza aż po 
jego ostatnie dni. Tylko w 
tej książce przeczytacie 
o niespotykanej męskiej 
przyjaźni, dowiecie się, 
jak wyglądały kulisy sła-
wy i barwne życie Krzysz-
tofa Krawczyka, a także 
zapoznacie się z anegdo-
tami i wcześniej niezna-
nymi faktami. Całość do-
pełniona wypowiedzia-
mi współpracowników ar-
tysty i jego najbliższych 
przyjaciół. Wielką gratką 
dla fanów artysty będzie 
bogaty materiał ilustracyj-
ny – zdjęcia z prywatnego 
archiwum Artysty.

Literatura na ferie

Walter Tevis, ,, Gambit 
królowej”, Czarne 2020.
W wieku ośmiu lat Beth 
Harmon trafia do siero-
cińca. Tam wkrótce od-
krywa swoje dwie naj-
większe miłości: grę w 
szachy i środki odurzają-
ce. Szachów uczy się w 
piwnicy, pod okiem gbu-
rowatego woźnego, któ-
ry szybko poznaje się 
na jej niezwykłym talen-

cie. Małe zielone pigułki 
są podawane jej i innym 
maluchom, żeby w domu 
dziecka łatwiej było utrzy-
mać spokój.
Obie obsesje będą towa-
rzyszyć Beth, kiedy opuści 
dom dziecka, przeniesie 
się do rodziny adopcyjnej 
i spróbuje zbudować dla 
siebie nowe życie. Wspi-
nając się na szczyty ame-
rykańskich, a potem świa-
towych rankingów sza-
chowych, będzie się rów-
nocześnie mierzyć z wła-
snym pragnieniem samo-
zniszczenia.
Gambit królowej to prze-
piękna książka o samot-
ności i przyjaźni, rywaliza-
cji i współpracy, zagubie-
niu i poszukiwaniu sensu 
życia.

Magdalena Witkiewicz, 
,,Banda z Burej”, Skarpa 
Warszawska 2021.
Najnowsza odsłona Ban-
dy z Burej – serii, którą 
pokochali zarówno naj-
młodsi czytelnicy, jak i ich 
rodzice! Gdy do miastecz-
ka zawitało lato, wszyscy 
spodziewają się nasta-
nia spokoju. Ale czy fak-
tycznie tak będzie? Jurek 
wraz z przyjaciółmi z ban-
dy rozpoczyna letnie pół-
kolonie w lokalnej restau-
racji. Gdy stosy pysznych 
naleśników piętrzą się na 
talerzach a smakowite 
zapachy rozchodzą się po 

kuchni, rezolutna grupka 
dzieci zaczyna odkrywać 
tajemnice restauracji. 
Kim właściwie jest nowa 
właścicielka „Gwiazdy 
Morza”, która niespodzie-
wanie pojawiła się w mia-
steczku? Do tego wszyst-
kiego Jurek i jego przy-
jaciele muszą przygoto-
wać latem zadanie domo-
we i dowiedzieć się cze-
goś więcej o swoich bli-
skich oraz o rodzinnych 
relacjach. Jakie tajemni-
ce skrywają przodkowie? 
I czy warto rozpamięty-
wać przeszłość by doko-
pać się do swoich korze-
ni? Banda z Burej znów 
rozpocznie śledztwo na 
własną rękę. Bo czym by-
łaby przyjaźń bez odrobi-
ny szaleństwa? Magdale-
na Witkiewicz kolejny raz 
udowadnia, że rozumie 
współczesne dzieci jak 
mało kto.

Na początek krótka informacja dla naszych czytelników. 
W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku 
Dolnym i filia w Zmysłówce będą czynne w wybrane sobo-
ty w godzinach 9:00 - 13:00.
Siedziba główna:
5 luty *** 5 i 12 marzec*** 2 kwiecień ***, 7 maj
4 czerwiec*** 2 lipiec *** 6 sierpień*** 3 i 10 wrze-
sień *** 1 październik *** 5 listopad *** 3 grudzień
Filia w Zmysłówce:
12 luty *** 9 kwiecień*** 11 czerwiec *** 14 sierpień 
8 październik *** 10 grudzień

Ponadto jest nam niezmiernie miło poinformować, iż bi-
blioteka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0 wzbogaciła się o kolejne 288 nowych pozy-
cji książkowych. Na ten cel biblioteka otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 7000 zł. 
Ze środków własnych  zakupiliśmy 796 woluminów.

Zapraszamy do naszej biblioteki, nowości
 czekają na półkach!
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Erasmusi z Grodziska Górnego w Holandii
W dniach 27. 11. - 04. 12. 2021r. sześć uczennic na-
szej szkoły wraz z dwójką opiekunów brała udział w dru-
giej mobilności w ramach projektu Erasmus + „Popra-
wa zdrowia poprzez nowoczesne dyscypliny sportowe 
oraz zdrowe podejście do odżywania”. Tym razem wszy-
scy partnerzy projektu spotkali się w miejscowości Alk-
maar w Holandii. Wspaniale było spotkać się znów po 
dwumiesięcznej przerwie. Pomimo restrykcji związa-
nych z pandemią udało się nam zrealizować wiele z zało-
żeń programowych, które przygotowali dla nas gospoda-
rze. Program zajęć był bardzo sportowy. Braliśmy udział 
w zajęciach z kick-boxingu, jazdy na łyżwach, skokach 
na trampolinach, pływania, a każdego dnia przemierza-
liśmy kilkanaście kilometrów na rowerach. Rowery to 
główny środek transportu w Holandii, który sprawdzał 
się nawet w deszczowych i wietrznych warunkach. Poza 
zajęciami sportowymi, mieliśmy okazję zwiedzić szkołę 
naszych partnerów, która szczyci się wieloma mistrza-
mi sportu wywodzącymi się z tej właśnie szkoły. Jednego 
popołudnia wybraliśmy się nad Morze Północne i jak się 
okazało dla niektórych naszych uczennic było to pierw-
sze spotkanie z morzem. Środę spędziliśmy w Amster-
damie, zwanym Wenecją Północy. Chodziliśmy w desz-
czu między licznymi kanałami (jest ich tam 160), rowe-

rami i ludźmi pochodzącymi z różnych państw. Amster-
dam jest najbardziej multikulturowym miastem na świe-
cie. Mieszkają tu przedstawiciele ponad 178 narodowo-
ści. Już od wylądowania na lotnisku w Amsterdamie od-
czuwaliśmy atmosferę świąt. Dodatkowym świątecznym 
akcentem było zorganizowanie przez gospodarzy gry 
związanej z Sinterklaas, czyli holenderskim Mikołajem. 
Uczniowie obdarowywali się nawzajem prezentami, co 
sprawiło im wiele radości. Na koniec nadszedł czas po-
żegnań. Popłynęło wiele łez, ale na zawsze w naszej pa-
mięci  pozostanie wiele wspomnień z wspaniale przeży-
tego tygodnia i poznania wielu cudownych ludzi.

Zespół Projektowy

Podsumowanie projektu Działaj Lokalnie 
16 grudnia 2021 roku w Szkole Pod-
stawowej w Wólce Grodziskiej odby-
ło się podsumowanie projektu „Ak-
tywni po pandemii”, trwającego od 
sierpnia do grudnia 2021 roku, dzię-
ki programowi Polsko - Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju i Fi-
lantropii w Polsce oraz Fundacji Fun-

dusz Lokalny w Leżajsku. Spotkanie rozpoczęło się od 
występów dzieci i młodzieży, najpierw najstarsi ucznio-
wie zatańczyli belgijkę, a po nich swoje umiejętności po-
kazali nieco młodsi, czyli klasy V - VII. Następnie, dziew-
czynki z klasy V zaprezentowały integracyjny, austriac-
ki taniec ludowy „Skrzypek”, który wymagał od nich nie 
lada koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Na 
tym nie zakończyły się wygibasy, gdyż uczennica klasy 
VI, uczęszczająca na akrobatykę gimnastyczną, pokaza-
ła co potrafi – a było na co popatrzeć. Jej układ wzbu-
dził ogólny zachwyt zgromadzonej publiczności. Kolej-
ną częścią podsumowania programu było ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród uczestnikom dwóch konkur-
sów: fotograficznego i plastycznego. Pierwszy z nich, no-
sił tytuł „Aktywność sportowa w obiektywie”, a najlep-
szym fotografem okazała się uczennica kl. VIII. Drugi zaś 
„Moja aktywność fizyczna’’ ogłoszony w dwóch katego-
riach wiekowych, cieszył się ogromnym powodzeniem i 
trzeba było spośród dostarczonych prac nagradzać ex 

aequo. Na zakończenie spotkania zostało wyświetlone 
fotograficzne podsumowanie szeregu działań realizowa-
nych w ramach projektu. Przeglądając fotografię wróci-
ły wspomnienia: meczu piłkarskiego oldbojów z drużyną 
Wólczanki Wólka Grodziska, Turnieju Piłki Nożnej, zajęć 
sportowych na siłowni, wycieczki do Ojcowskiego Par-
ku Narodowego i zawodów w piłce siatkowej dziewczyn. 
Szczególnie miło wspominaliśmy Rodzinny Piknik Spor-
towy, który pomimo niesprzyjającej pogody zgromadził 
liczne grono uczestników.  
W realizację projektu zaangażowanych było wiele osób: 
uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy, działa-
cze Klubu Sportowego Wólczanka Wólka Grodziska, ro-
dzice oraz wolontariusze, za co bardzo serdecznie dzię-
kujemy. To właśnie takie działania budują więzi, spajają 
i integrują środowisko lokalne.

SP  Wólka Grodziska
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Młodsi uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zo-
stali zaproszeni do uczestnictwa w grupach interaktyw-
nych - metodzie pracy stosowanej w szkole hiszpańskiej 
CEIP Gómez Moreno w Granadzie. Przeprowadzone za-
jęcia służyły zaprezentowaniu tej metody w naszym śro-
dowisku szkolnym. Działania te są wpisane w projekt pt. 
„Szkoła przyszłości” realizowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Era-
smus+ sektor Edukacja szkolna.  
Zajęcia pokazowe w szkole polskiej dotyczyły tematyki 
świątecznej. Do współpracy zostali zaproszeni nauczy-
ciele realizujący projekt i rodzice. Zostały przygotowa-
ne 4 stanowiska do różnorodnych działań. Przy każdym 
stoliku był moderator, rodzic bądź nauczyciel, który przy-
gotował dla grupy uczniów zadanie do wykonania w 20 
minut. Dzieci miały możliwość rozwoju różnych umiejęt-
ności, ale też poszerzenia wiedzy. Pierwszy stolik to gra 
edukacyjna dotycząca tematyki świąt Bożego Narodze-
nia. Prowadziła ją pani Anna Zygmunt. Tutaj wiedza oka-
zała się niezbędna. Przy drugim stoliku pani Magdale-
na Wnęk dała możliwość uczniom przygotować, upiec i 
ozdobić pierniczki. Było to nie lada wyzwanie. Efekty jed-
nak okazały się smakowite. Trzeci stolik to królestwo 
klocków lego i robotyki. Pan Tomasz Sołek przygotował 
pokaz robotów wykonanych z Lego Spike, a także czuwał 
nad wykonywaniem świątecznych budowli z klocków we-
dług określonych instrukcji. Dzieci miały możliwość spró-
bować programowania robota. Trudno im było opuścić 
to stanowisko. Robotyka jest fascynująca! Przy ostatnim 
stoliku pani Anna Czerwonka instruowała, jak z mate-
riałów ekologicznych wykonać piękne ozdoby świątecz-
ne. Okazuje się, ze z papieru toaletowego można zrobić 
błyszcząca gwiazdę, a ze starej książki choinkę. Ważnym 
elementem tych zajęć była edukacja ekologiczna. Każda 

z grup miała możliwość uczestniczyć w przygotowanych 
przez moderatorów zajęciach, ponieważ co 20 minut 
dzieci zmieniały stolik. Warto zwrócić uwagę na to, że 
ta metoda rozwija umiejętności pracy w grupie, kompe-
tencje społeczne, umiejętność pytania się i proszenia o 
pomoc oraz odwrotnie, umiejętność pomagania innym. 
To wszystko ma wpływ na poprawę efektywności nauki 
podczas zajęć, co potwierdzają analizy w szkole hiszpań-
skiej. Grupy interaktywne podnoszą też wiedzę i umie-
jętności, bo od moderatora zależy, na czym będzie po-
legało działanie uczniów. Tematyka może być różnorod-
na, więc nawet geografia czy historia nie jest obca oso-
bom prowadzącym. Zrobiliśmy pierwszy krok w zakresie 
wdrażania grup interaktywnych. Pokazaliśmy nauczycie-
lom, jak warto pracować. Teraz tylko trzeba próbować 
kontynuować zapoczątkowane działania.
Dziękuję rodzicom i nauczycielom pełniących funkcję 
moderatorów. To oni wywołali zainteresowanie dzieci 
przygotowanymi zajęciami, przekazali cenną wiedzę i 
umiejętności oraz pokazali ciekawe podejście do nauki.

Monika Fila
koordynator projektu

Metoda hiszpańska w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym 

17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyła 
w nim cała społeczność szkolna: dzieci z przedszkola, 
uczniowie, nauczyciele, ksiądz proboszcz oraz pan dy-
rektor. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia na 
sali gimnastycznej, które zostało przygotowane przez 
dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I i II. Swoje przed-
stawienie młodzi artyści zaprezentowali bardzo subtel-
nie i z wielką wrażliwością. Wszyscy byli głęboko poru-
szeni, każdy mógł odnaleźć jakąś cząstkę siebie w tym 
trudnym czasie pandemii i stał się poniekąd nie tylko wi-
dzem, ale uczestnikiem i świadkiem Bożego Narodze-
nia. Całość ubogaciła piękna dekoracja przygotowana 
na tę okoliczność. Po części artystycznej nastąpił punkt 
kulminacyjny uroczystości. Najpierw ksiądz proboszcz 
pobłogosławił przygotowane opłatki, a następnie został 
odczytany fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana 
Jezusa. W obecnej sytuacji pandemicznej zabrakło tra-

dycyjnego łamania się opłatkiem, ale za to nie obyło się 
bez składania sobie życzeń - szczerych i z serca płyną-
cych, w atmosferze wzajemnej życzliwości.
Na zakończenie p. Paweł Matuszek dyrektor szkoły za-
brał głos, życząc całej rodzinie szkolnej wszystkiego, co 
najlepsze, zapomnienia o żalach i kłopotach, wybacze-
niu i właściwym przeżyciu tej wielkiej tajemnicy i tego, by 
oczywiście jak najszybciej wrócić do szkoły. 

SP w Wólce Grodziskiej

Jasełka w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej  



22Gazeta z Grodziska i okolic 01-02/2022

16 grudnia 2021 roku odbył się już VIII Międzyszkolny 
Konkurs Kolęd Niemieckojęzycznych. Ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną został on zorganizowany onli-
ne. Łącznie wzięło w nim udział 25 uczniów z czterech 
szkół: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym, Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni 
oraz ze Szkoły Podstawowej im.gen.bryg.Witołda Nowi-
ny-Sawickiego w Opaleniskach. Oceniało ich jury w skła-
dzie: pani Małgorzata Bieńkowska, pani Marta Hryniew-
ska oraz pani Alicja Zalepa – nauczycielki języka nie-
mieckiego wyżej wymienionych szkół. Uczniowie bardzo 
sumiennie przygotowali się do konkursu. Przyznane zo-
stały następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce – Julia Majkut z Grodziska Dolnego
II miejsce –Katarzyna Krauz z Opalenisk oraz Weronika 
Brzyska z Grodziska Górnego
III miejsce – Wiktoria Janusz z Żołyni oraz Maksymilian 
Szklanny z Grodziska Górnego
Wyróżnienia:
Tobiasz Zygmunt z Grodziska Dolnego, duet: Elwira Czer-
wonka i Katarzyna Kulpa z Grodziska Górnego, Weroni-

ka Bartnik z Opalenisk oraz Anna Młynek z Żołyni.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe 
oraz świąteczne upominki.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Goethe-
Institut z Krakowa oraz firma AFT Group na czele z pa-
nem Heiko Hofmann, panią Mariną Lichanow oraz pa-
nem Arturem Sołkiem, dyrektorem firmy AFT Polska. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.

ZSP

VIII Międzyszkolny Konkurs Kolęd Niemieckojęzycznych  

Grupa teatralna „Improwizacja” działająca w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym zaprezento-
wała przed szkolną publicznością i swoimi najbliższymi 
członkami rodziny spektakl pt. „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków”. Widowisko powstało na podstawie 
znanej bajki braci Grimm.
Młodzi aktorzy opowiedzieli historię Śnieżki, Złej Ma-
cochy, przyjaznych krasnoludków, ale przede wszyst-
kim zwycięstwa dobra nad złem. Trzeba wspomnieć, 
że pierwszy raz zaprezentowali się przed publicznością. 
Kreacją swojej postaci zachwycają wszyscy bohaterowie 
baśniowi. Wiktoria Sołek w roli Śnieżki sprawia, że wie-
rzymy w moc dobra i piękna. Dzięki wspaniałej grze oraz 
zdolnościom tanecznym Wiktoria przykuwała uwagę wi-
dzów. Jej taniec wywołał zachwyt dzieci i dorosłych. Za-
zdrościmy takich umiejętności i cieszymy się, że jest ona 
członkiem naszego zespołu. Po przeciwnej stronie była 
Zła Macocha, czyli Lena Czerwonka. Ta dziewczyna po-
trafi być groźna, oczywiście tylko na scenie. Kiedy się po-
jawia, przyciąga uwagę wszystkich. Postać zimna, ale 
równocześnie przepiękna. Nie można przejść obok niej 
obojętnie ani oprzeć się jej czarowi. Książę, czyli Piotr 
Urban, ratuje królewnę i wywołuje radość wśród krasno-
ludków. Po dobrej stronie jest też aż siedmiu krasnolud-
ków. Potrafią się cieszyć, ale i rozpaczać. Nawet zatań-
czyli taniec krasnoludkowy i zaśpiewali kilka razy swo-
ją pieśń. Karzełki to: Natalia Kłosowska, Milena Krajew-
ska, Wiktoria Śmiałek, Seweryn Mazurek, Anna Mazu-
rek, Martyna Rafa, Maria Fila. Jak to bywa w baśniach, 
lustro też mówiło, a za tą tajemniczą postacią lustrzaną 

kryła się Julia Moszkowicz. Trzeba wspomnieć jeszcze o 
narratorze, który opowiadał dzieciom baśń, czyli Kata-
rzynie Baj. To głos Kasi często wprowadzał bohaterów 
na scenę albo komentował wydarzenia. Mieliśmy też po-
mocników. Na scenie nie widać było Anny Papak i Zu-
zanny Adamczyk, ale wspierały całą grupę, za co im dzię-
kujemy.
Zaprezentowana adaptacja klasycznej baśni wprowadzi-
ła widzów w baśniowy świat za sprawą scenografii, mu-
zyki i gry młodych artystów. Szczególne podziękowania 
należą się publiczności, która licznie przybyła na spek-
takl. Dzięki waszej obecności praca młodych artystów 
ma sens. W przyszłości zapraszamy na kolejne występy. 

Monika Fila

Świat baśni na szkolnej scenie 
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Długoterminowa wymiana uczniów w Hiszpanii
Dnia 3 lutego 2022 r. dwóch uczniów klasy ósmej Anto-
nii Hutkowski i Camille Nowak z Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzisku Górnym w ramach otrzyma-
nej Akredytacji Erasmus + wyjechało na długotermino-
wą wymianę uczniów do miasteczka Batea w północ-
nej części Hiszpanii. Warto podkreślić, że niewiele szkół 
podstawowych w okolicy może pochwalić się taką moż-
liwością. Przez ponad miesiąc będą uczęszczać do na-
szej szkoły partnerskiej IE Mare de Déu del Portal oraz 
mieszkać u zaprzyjaźnionych rodzin hiszpańskich. Pięk-
no krajobrazu, sympatyczni ludzie oraz słoneczna pogo-
da sprawiają, że jest to idealne miejsce do zdobywania 
nowych doświadczeń. 
Wyjazd uczniów był poprzedzony wizytą przygotowawczą 
dwóch nauczycieli z naszej placówki. Obie szkoły: wysy-
łająca i przyjmująca opracowały wspólnie porozumie-
nie dotyczące programu zajęć uczniów w czasie poby-
tu w Hiszpanii. Przygotowano plan lekcji uwzględniają-
cy lekcje zorganizowane w szkole przyjmującej oraz lek-
cje online wynikające z planu zajęć w szkole macierzy-
stej. Musieliśmy sprostać wszystkim wymogom formal-
nym i związanymi z tym procedurami. Było to możliwe 
dzięki bardzo dobrej współpracy i dużemu zaangażowa-
niu wszystkich osób odpowiedzialnych za to przedsię-
wzięcie.
Miesięczna mobilność będzie ogromnym wyzwaniem i 
doświadczeniem dla naszych uczniów. Przyczyni się ona 
do wzrostu umiejętności organizacyjnych, kompetencji 
językowych, IT oraz interpersonalnych. Miesięczny po-
byt w innym kulturowo środowisku będzie miał pozytyw-
ny wpływ na wzrost ich samodzielności, umiejętności ra-
dzenia sobie w nowych, nieznanych sytuacjach, współ-
pracy oraz przedsiębiorczości. Praktyczne zajęcia, w któ-
rych będą uczestniczyć w szkole goszczącej umożliwią  

poznanie specyfiki szkoły jak też zawarcie nowych zna-
jomości. Oprócz codziennych zajęć wynikających z pla-
nu uczniowie będą mieć okazję, dzięki swoim opieku-
nom oraz nauczycielom i kolegom ze szkoły goszczącej 
poznać okolice Batei, historię regionu, miejscowe zwy-
czaje, regionalną kuchnię oraz podstawy języka hiszpań-
skiego i katalońskiego. Życzymy powodzenia! 

Joanna Sołek
Halina Ślanda

Świętujemy Dzień Babci i Dziadka 
Babcia i Dziadek to słowa, kojarzące się każdemu z 
ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Przedszkola-
ki i uczniowie naszej szkoły pamiętali o tym niezwy-
kłym święcie i własnoręcznie przygotowali upominki 
na tę okazję, do których dołączyli wierszowane życze-
nia. Wiemy, że dla naszych Babć i Dziadków najcen-
niejszym prezentem jest obecność wnuków w ich ży-
ciu, miłe słowo, drobny gest. Dzieci wiedzą, że senio-
rzy rodu mają niezmierzone pokłady cierpliwości, dy-
stansu, wyrozumiałości i dlatego są bardzo ważni w 
ich życiu.
21 stycznia piosenką, wierszem i skeczem dzieci obu 
grup przedszkolnych uczciły Dzień Babci i Dziadka. 
Swoje przywiązanie, szacunek oraz rozumienie dlacze-
go są Oni tak bardzo znaczącymi osobami w rodzinie 
wyrazili gromkim „Sto lat” i zapowiedzią wizyty z wła-
snoręcznie wykonaną laurką.
Życzymy Babciom i Dziadkom wszystkiego, co w życiu 

najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia, nieustan-
nej radości oraz miłości i samych pogodnych dni.

SP Laszczyny
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Konkurs z zimą w tle 
W ostatnim czasie Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
prowadził szereg niezwykle ciekawych inicjatyw i konkur-
sów. Jednym z nich był konkurs dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych pod hasłem „Cztery pory roku 
w naszej gminie – Zima”. Celem konkursu było ukaza-
nie pięknych i ciekawych zakątków naszej gminy, jej uro-
kliwych krajobrazów i miejsc wartych odwiedzenia z per-
spektywy czterech pór roku w formie plastycznej, foto-
graficznej lub literackiej. Obecna edycja była więc pierw-
szą z tego czteroetapowego cyklu. Jak w każdym z kon-
kursów, tak i tym razem, mali mieszkańcy gminy chęt-
nie i licznie podjęli wyzwanie. Do naszej placówki wpły-
nęło ponad 60 prac. Wszystkie prace podejmują bardzo 
oryginalnie temat zimy. Znajdujemy tu najwięcej prac 
plastycznych wykonanych w różnych możliwych techni-
kach, obok których wyróżniają się pięknie ilustrowane li-
ryki. Dołączają do nich również samodzielnie zrobione 
fotografie. Z nadesłanych prac powstała ciekawa wysta-
wa urozmaicająca wnętrze naszej placówki. Serdecz-
nie dziękujemy uczestnikom konkursu, gratulujemy zwy-
cięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych odsłonach 
tego oraz innych konkursów. 

Przegląd dla zachowania odchodzących tradycji 
Okres od Wigilii do Trzech Króli to w polskiej tradycji czas 
radosnego świętowania przyjścia na świat Syna Bożego. 
Tradycje te są bardzo stare, bowiem sięgają czasów wcze-
snego średniowiecza i są mocno zakorzenione w kultu-
rze chrześcijańskiej. Początkowo były one inicjowane je-
dynie przez zakonników przy klasztorach jako swego ro-
dzaju misteria bożonarodzeniowe dla prostego ludu, zaś 
z biegiem czasu przeniknęły na stałe do kultury ludowej. 
W takiej formie, przez wieki modyfikowane i urozmaica-
ne, przetrwały do dziś i są nieocenioną skarbnicą wiedzy o 
dawnych zwyczajach naszych przodków. Tradycje te kulty-
wują po dziś dzień zespoły ludowe, które poprzez kolędo-
wanie i widowiska obrzędowe pokazują współczesnej pu-
bliczności, a przede wszystkim młodemu pokoleniu, całe 
bogactwo tej odchodzącej w zapomnienie wiejskiej rze-
czywistości.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Kolbuszowej w Święto 
Trzech Króli już od 1984 roku odbywa się Przegląd Wido-
wisk Kolędniczych, podczas którego zespoły folklorystycz-
ne i grupy śpiewacze prezentują swój dorobek artystycz-
ny nawiązujący tematycznie do Świąt Bożego Narodzenia.
Tegoroczna edycja miała charakter hybrydowy. Siedem 
grup kolędniczych z Podkarpacia, Małopolski i wojewódz-
twa lubelskiego, zaprezentowało dla niewielkiej ograni-
czonej publiczności autorskie kolędnicze spektakle. Kilku-
tysięczna publiczność z całego świata, obejrzała wydarze-
nie na stronie internetowej organizatora. Ideą przeglądu 
było zachowanie od zapomnienia wyjątkowych ludowych 
tradycji kolędniczych.
Zespół Regionalny „Grodziszczoki” podczas przeglądu za-

prezentował się w widowisku „Wigilia” i za swój występ 
zdobył II nagrodę. Również II nagrodę zdobył w konkursie 
publiczności, gdzie o lokacie decydowała liczba odsłon wi-
dowiska na stronie MDK Kolbuszowa.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OK
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Z kart historii - Wspomnienia Sybiraka
... Armia sowiecka przesunęła się dalej na zachód, za co-
fającą się armią niemiecką i w tym czasie działalność 
Armii Krajowej została jakby zwieszona. Każdy pytał „co 
dalej?”. Od dowództwa Armii Krajowej nie było konkret-
nych rozkazów oprócz tych, że podczas wkraczania ar-
mii sowieckiej na tereny poszczególnych oddziałów Armii 
Krajowej, oddziały te mają obowiązek współpracować z 
wojskami sowieckimi w walce z Niemcami i udzielać in-
formacji o ilości i pozycjach wojsk niemieckich. 
Dowódcy wojsk radzieckich wychwalali żołnierzy Armii 
Krajowej, podkreślali w rozkazach dziennych ich walecz-
ność. Po odejściu armii radzieckiej na front, wolny od 
Niemców teren opanowało NKWD, które postawiło wa-
runek Armii Krajowej – „albo wcielenie armii Berlinga, 
albo rozbrojenie…” Niestety, sprawdziły się wieści o lo-
sach Armii Krajowej z Wileńszczyzny, Wołynia i Lwowa. 
Brutalna akcja wojsk NKWD była dla nas zaskoczeniem. 
Liczyliśmy bowiem, że jako nasi sprzymierzeńcy w walce 
z Niemcami na tych terenach Polski centralnej, nie za-
stosują metod używanych już na terenach wschodnich 
naszego kraju. Ta pewność zawiodła nas mocno. Wojska 
NKWD zaczęły z całą stanowczością i azjatycką chytro-
ścią realizować już z góry opracowany i dokładnie ustalo-
ny plan likwidacji Armii Krajowej. Likwidacja ta nie stwa-
rzała dużych trudności, ponieważ ujawnienie się Armii 
Krajowej z bronią w ręku, podczas akcji „Burza”, pozwo-
liło rodzimym szpiclom, szczególnie tym, którzy mieli nie-
czyste sumienie z okresu okupacji niemieckiej, rozszyfro-
wać najbardziej aktywnych żołnierzy AK. Elementy te, bo-
jąc się sankcji za wygodne życie podczas okupacji nie-
mieckiej kosztami innych, poszły na całkowitą współpra-
cę z NKWD, zasilając tym samym szereg tzw. Milicji Oby-
watelskiej. 
1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. 
Nasza prasa podziemna na bieżąco informowała czy-
telników o bohaterskiej walce powstańców i okrucień-
stwach Niemców i własowców, dokonywanych na bez-
bronnej ludności Warszawy. Powstańcy, w gruzach walą-
cych się domów, w ogniu i dymie, walczyli zajadle, a do-
wództwo AK słało depesze alarmujące do Londynu i emi-
sariuszy do armii marszałka Rokossowskiego, by przyszli 
z pomocą walczącej Warszawie. 
Okazało się, że armie sprzymierzone na Zachodzie były 
niezdolne do przyjścia z pomocą walczącej Warszawie. 
Zgodziły się tylko na zrzuty broni i pomoc powietrzną w 
postaci bombardowania pozycji niemieckiej, ale tylko w 
tym przypadku, jeśli Stalin zgodzi się na lądowanie sa-
molotów sprzymierzonych, po zakończeniu akcji, na te-
renach zajętych już przez wojska sowieckie, dla nabra-

nia paliwa i powrotu do swoich baz inna trasą. Oczywi-
ście Stalin nie zgodził się na lądowanie samolotów sprzy-
mierzonych na terenach zajętych przez wojska sowiec-
kie. Przyjście z pomocą walczącej Warszawie, przez woj-
ska sowieckie, będące na Pradze, ze względów politycz-
nych, nie było w interesie Stalina. Emisariuszy powstań-
ców Warszawy, słanych do marszałka Rokossowskiego 
w sprawie przyjścia z pomocą w walce z Niemcami, spo-
tkałem później w łagrach sowieckich z odpowiednimi wy-
rokami. Pomoc dla powstańców Warszawy ograniczyła 
się więc tylko do zrzutów broni, dokonywanych przez lot-
ników polskich, kanadyjskich i amerykańskich, stacjo-
nujących w południowych Włoszech. Broń ta nie zawsze 
dostawała się w ręce powstańców, a straty w lotnictwie 
były niewspółmierne do pomocy. Lotnictwo sowieckie, 
bardzo aktywne nad Warszawą przed wybuchem po-
wstania, niezauważalne było przez 62 dni powstania 
warszawskiego. Na rozkaz dowództwa Armii Krajowej, 
umieściliśmy w naszej prasie apel do żołnierzy AK, by po-
rwali za broń i szli na odsiecz walczącej Warszawie. Apel 
ten poderwał młodzież. Po wioskach i miasteczkach wer-
bowano się wzajemnie. Przy werbunku towarzyszyła im 
przyjaźń i serdeczność społeczeństwa. Matki i siostry w 
wioskach dniem i nocą piekły chleb i suchary na drogę 
swoim najbliższym i najdroższym. (…) Masowe areszto-
wania żołnierzy Armii Krajowej osłabiły zapał do wymar-
szu na Warszawę. 
W dniu 15 sierpnia 1944 roku, w obławach na domy 
aktywnych żołnierzy AK, dokonywanych przez wojska 
NKWD przy pomocy rodzimych szpicli, zostałem aresz-
towany wraz z Tadeuszem Stachyrą i Eugeniuszem Didy-
kiem w domu Didyka w Łańcucie, bez najmniejszych po-
wodów. Wywieziono nas do Rzeszowa, rzekomo tylko na 
przesłuchanie i wyjaśnienie pewnych spraw. Zamknięto 
nas w oddzielnych celach w więzieniu w Zamku. Zaczęły 
się przesłuchania i psychiczne tortury. Zadawano jedne 
i te same pytania, w każdą noc od godziny 23 do 5 rano 
– gdzie składy broni, radiostacje, drukarnie, nazwiska i 
pseudonimy dowódców, jakie mamy polecenia z Zacho-
du…? Pytania zadawał zazwyczaj oficer NKWD wyższej 
rangi, siedząc znużony za biurkiem. (…) Jeżeli przesłu-
chiwany odpowiadał, że nic nie wie i do żadnej organiza-
cji nie należał, enkawudysta flegmatycznym i ochrypłym 
głosem mówił: My wszystko wiemy o tobie. Postój so-
bie, pomyśl, ja mam czas, poczekam aż się namyślisz… 
Dla urozmaicenia swoich metod śledczych, chwytał za 
nagan, leżący obok na biurku i miotając przekleństwa-
mi, rozkazywał mówić wszystko, bo w przeciwnym razie 
roztrzaska łeb, aż mózg będzie bryzgał po ścianach. (…) 

                      Grodziskie historie
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Po upływie dłuższego czasu, zwracał się do przesłuchi-
wanego ze sztucznym uśmiechem na ustach i zapyta-
niem: No jak, namyśliłeś się?  Będziesz gadać? Jeśli po-
wiesz wszystko, to nie mamy potrzeby cię tu trzymać i ju-
tro puścimy cię na wolność. Jeśli nie będziesz odpowia-
dać na moje pytania, możesz już nie zobaczyć swojej ro-
dziny… (..) O czym w takich warunkach można było my-
śleć jak nie o jedzeniu. Oprócz nocnych tortur psychicz-
nych, w czasie przesłuchań, dochodził jeszcze głód. Jeśli 
ktoś nie dostał żywności spoza więzienia, to na posiłek 
nawet skromny, składających się z kromki chleba i zupy, 
nie mógł liczyć. Od czasu do czasu, w podziemiach wię-
zienia dawały się słyszeć odgłosy strzałów i jęków. W tej 
pierwszej akcji wojsk NKWD wielu znanych działaczy Ar-
mii Krajowej zostało rozstrzelanych (…). Tortury, głód, za-
straszenie, trwoga, zupełna izolacja od świata zewnętrz-
nego, to znowu na odmianę obiecanki wolności i odpo-
wiedniego stanowiska we władzy – oto wypróbowane 
metody enkawudystów. (…) Po czterech dniach pobytu w 
Rzeszowie enkawudyści, nie mając o mnie jeszcze żad-
nego rozeznania i nie uzyskawszy ode mnie żadnych in-
teresujących ich informacji, wywieźli mnie wraz z Tade-
uszem Stachyrą do Niedźwiedzicy k. Rzeszowa, do na-
prędce zorganizowanego obozu. Tam po kilkudniowym 
przesłuchaniu, pewnego dnia wywieziono mnie wraz z 
żołnierzem sowieckim, któremu związali ręce kablem, 
samochodem ciężarowym na łąkę opodal lasu. Po przy-
jeździe na miejsce mnie samego pozostawiono w sa-
mochodzie a żołnierza sowieckiego konwojenci i oficer 
NKWD podprowadzili na skraj lasu i rozstrzelali serią z 
automatu. Ta makabryczna scena prawdopodobnie mia-
ła służyć do zastraszenia mnie i skłonienia do ucieczki, 
która mogła się zakończyć losem tego sowieckiego żoł-
nierza.  Wykopanie grobu i pogrzebanie trupa zajęło dość 
czasu a ja w tym czasie siedziałem w samochodzie bez 
żadnej opieki i oczekiwałem spokojnie na powrót konwo-
jentów. Wkrótce powróciłem tym samym samochodem 
w towarzystwie oficera i konwojentów do obozu, a już na-
stępnego dnia, tj. 24 sierpnia wypuszczono mnie i Tade-
usza Stachyrę na wolność. Gienka Didyka zatrzymano, 
ponieważ jak się później okazało, zastraszyli go, obiecali 
wolność oraz odpowiednie stanowisko i on przyznał się, 
że był współredaktorem „Czynu” w okresie okupacji nie-
mieckiej. Gienek ujawnił również siedzibę drukarni w Ho-
niach k. Albigowej, w piwnicach zrujnowanych zakładów 
ceramicznych. 
Po opuszczeniu obozu natychmiast udałem się do miej-
scowości Honie, aby usunąć stamtąd zagrożoną drukar-
nię. Idąc szosą w kierunku zakładów ceramicznych od 
strony wsi Albigowa, już w drodze dowiedziałem się, że 

zakłady obstawione są przez NKWD (…).  Zostaliśmy po-
zbawieni najskuteczniejszej broni w walce z oszczerczą 
propagandą sowiecką. O skuteczności takiej broni, jaką 
była prasa podziemna, niepodlegająca cenzurze, mie-
liśmy możność przekonać się przez cały okres okupa-
cji niemieckiej. (…) Zniechęcony wróciłem do Łańcuta, 
gdzie spotkałem znanego i powszechnie cenionego pro-
fesora Wincentego Stysia, zamieszkałego w tym mieście 
w okresie okupacji. Opowiedziałem mu pokrótce o ostat-
nich wydarzeniach w Kraju. Profesor wziął mnie pod rękę 
i poszliśmy w stronę tzw. Wisielówki. Stanęliśmy na chwi-
lę przed rozlepionym afiszem na parkanie  - Manifestem 
Lipcowym, wydanym przez PKWN w Lublinie. Treść tego 
Manifestu była, prawdę mówiąc, bliska każdemu Pola-
kowi, ale czy można zaufać tym, którzy wydali ten ma-
nifest! - zauważył prof. Styś . Tak ze strony wojsk sowiec-
kich, jak i ze strony władz PKWN nie uczyniono nic jak do-
tychczas, aby zjednać sobie zaufanie tak masowej orga-
nizacji, jaką była Armia Krajowa, nazywając ją zaplutym 
karłem reakcji i obrońcą majątków polskich migrantów...
To nie tak zwane reakcyjne ośrodki propagandy w Lon-
dynie pogłębiały nieufność żołnierzy Armii Krajowej i pra-
wie całego społeczeństwa polskiego do władz w Lublinie. 
Prosty żołnierz Armii Krajowej, wywodzący się zazwyczaj 
z chłopa, robotnika czy urzędnika, nie miał potrzeby oba-
wiać się utraty majątku, na rzecz rzekomego proletaria-
tu, bo go nie miał. Nie znał się też na intrygach politycz-
nych. Do niego przemawiały fakty dokonane i dokony-
wane na jego oczach. Fakty te stawiały pod wielkim zna-
kiem zapytania suwerenność i niepodległość Polski, na 
co żołnierze Armii Krajowej, w pięcioletniej walce z Niem-
cami, najbardziej byli wyczuleni. (...)
A czyż można zaufać gwarancjom władz sowieckich, 
patrząc na ich bezprawie i okrucieństwa na terenach 
wschodnich, wcielonych we wrześniu 1939 roku do 
Związku Sowieckiego, na podstawie porozumienia po-
między Hitlerem a Stalinem? To, co widziałem w okre-
sie od września 1939 roku do lipca 1941 roku we Lwo-
wie - mówi prof. Styś - chyba najbardziej pogłębiło nieuf-
ność Polaków do Związku Sowieckiego i jego marionetki 
PKWN. Przecież nie kto inny jak Mołotow, grający pierw-
sze skrzypce w polityce zagranicznej Związku Sowiec-
kiego i najbliższy przyjaciel Stalina, w słynnej mowie, wy-
głoszonej na zjeździe Sowietów w Moskwie dnia 31 paź-
dziernika 1939 roku oświadczył, że „...dzięki działaniom 
armii niemieckiej i czerwonej armii radzieckiej, przestał 
istnieć ten bękart Traktatu Wersalskiego, któremu na 
imię było Polska...” 

cdn
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Szanowni Sołtysi!
Z okazji zbliżającego się Waszego święta skła-

damy Wam
najserdeczniejsze życzenia. 

Dziękujemy za zaangażowanie 
w codzienną działalność na rzecz 

lokalnych społeczności 
oraz trud i wysiłek włożony 

w rozwój sołectw. 
Życzymy dużo zdrowia, pomyślności, 

sukcesów oraz wytrwałości 
i szacunku mieszkańców. 

Wójt Gminy                              Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Chmura                                 Kazimierz Matuszek

WSZyStKiM PanioM,

Mieszkankom Gminy Grodzisko Dolne 
z okazji Dnia Kobiet 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia,

pomyślności oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń.

Życzymy by uśmiech gościł na Waszych 
twarzach  jak najczęściej i byście zawsze 

czuły się wyjątkowe i doceniane. 

Wójt Gminy                          Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Chmura                              Kazimierz Matuszek 

Szanowne Babcie, Drodzy Dziadkowie
Z okazji niedawno obchodzonego Waszego święta

 składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności 

oraz uznania i szacunku w otaczającej 
Was codzienności.

Pociechy z każdego wnuka i z każdej wnuczki,
jednocześnie dziękując za Wasze serce, 

troskę i miłość.

           Wójt Gminy                       Przewodniczący Rady Gminy
     Jacek Chmura                             Kazimierz Matuszek
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REKLAMA PŁATNA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z 

apelem do wszystkich mieszkańców 
województwa podkarpackiego o honorowe 

oddawanie krwi. 
Szczególnie pilnie potrzebna jest

 grupa krwi 0 RH (+) plus

W powiecie leżajskim krew możemy oddać
w OT RCKiK mieszczącym się przy szpitalu 

powiatowym w Leżajsku, ul. Leśna 22
Telefon: (0-17) 242-03-07
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REKLAMA PŁATNA


