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Gminne targowisko wró-
ciło na swoje miejsce. W 
dniu 15 października br. po 
dłuższej przerwie, cotygo-
dniowy targ jaki ma miej-
sce w Grodzisku w każdy 
poniedziałek, odbył się na 
odremontowanym placu 
targowym.

Teraz plac targowy to tar-
gowisko z prawdziwego 
zdarzenia. Dzięki uporząd-
kowaniu terenu targowisko 
sprawia wrażenie o wiele 
większego. Jest zdecydowa-
nie bardziej funkcjonalne, co 
w znacznym stopniu wpływa 
na komfort handlu.
Sprzedawcy mają do dys-
pozycji 56 profesjonalnych, 
zadaszonych stoisk handlo-
wych. Szerokie alejki umoż-
liwiają swobodne przejście 
między stoiskami. Nie bez 
znaczenia jest też zaplecze 
socjalne. Zapewniono ska-
nalizowane, wyłożone płyt-
kami i estetyczne sanitariaty. 
Jest możliwość skorzystania 
z wody i umycia rąk, co jest 
bardzo ważne w handlu 
środkami spożywczymi.
Teren pod stoiskami utwar-

dzono. Wydzielono też miej-
sca parkingowe. Koszt inwe-
stycji to 705 tys. zł, z czego 
60% to środki pozyskane z 
Unii Europejskiej.
Zapytani o zdanie handlow-
cy wyrażają zadowolenie z 
nowego miejsca. Jak mówią, 
potrzeba tylko czasu by się 
do nowego przyzwyczaić.
Władze gminy mają nadzie-
ję, że gminne targowisko 
po „liftingu” będzie zachętą 
dla miejscowych rolników 
i twórców do wytwarzania 
produktów na sprzedaż na 
własnym, lokalnym rynku.
Jak wiadomo część naszych 
mieszkańców prowadzi go-
spodarstwa rolne i uprawia 
rośliny i warzywa na własne 
potrzeby. Są to więc poten-
cjalni sprzedawcy dla tych, 
którzy takich produktów po-
trzebują. Bo w rzeczywisto-
ści bywa tak, że często nie 
wiemy, że od sąsiada „z za 
płotu” możemy kupić mleko, 
jajka, mąkę, czy też warzy-
wa, bez konieczności jecha-
nia do marketu. 
Gminne targowisko może 
być dobrą alternatywą do 
skojarzenia lokalnych pro-

ducentów takiej żywności z 
ich klientami.
Targowisko gminne funkcjo-
nuje w oparciu o regulamin 
uchwalony przez Radę Gmi-
ny, a bezpośredni nadzór 
nad sprawnym funkcjonowa-
niem pełni Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w 
Grodzisku Dolnym.

MH

GMINNE TARGOWISKO JUŻ FUNKCJONUJE

Informujemy, 
iż z dniem 

15 października br. 
poniedziałkowe targi 
będą odbywać się na 

odremontowanym 
placu targowym.
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Zakończono prace związa-
ne z przebudową odcinka 
drogi powiatowej nr 1269R 
Zmysłówka-Grodzisko 
Dolne. Jest to wspólna 
inwestycja Powiatu Leżaj-
skiego i Gminy Grodzisko 
Dolne.

Na 1,3 kilometrowym od-
cinku drogi tzw. żołyńskiej 
w Podlesiu położono nową 
nawierzchnię. Dzięki temu 
już niedługo dowożeni do 
budowanej w Podelsiu filii 
ŚDS-u będą mogli szybko i 
bezpiecznie dotrzeć na za-
jęcia. 
Przebudowa drogi w spo-
sób znaczący polepszyła 
wewnętrzne połączenia ko-
munikacyjne. Remontowana 
droga łączy się bezpośred-

nio z wykonaną również w 
tym roku drogą gminną „Na 
Marcinka”. 

Wykonawcą prac jest Przed-
siębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. ze Stalowej 

Woli. Inwestycję po połowie 
finansuje powiat i gmina. 
Wartość robót to 540 tys. zł.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
ZMYSŁÓWKA-GRODZISKO DOLNE

We wtorek 2 października 
br. odbył się odbiór tech-
niczny i dokumentacyjny 
mostu obok remizy OSP 
w Grodzisku Górnym na 
potoku „Grodziszczanka”. 
Dzięki staraniom samo-
rządu na jego przebudo-
wę udało się pozyskać 

rządową promesę  z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych. 

Prace na obiekcie trwały 
od lipca. Wykonawca, firma 
MOTA – ENGIL CENTRAL 
EUROPE z Krakowa wyko-
nała rozbiórkę istniejącego 

przepustu i wybudowała 
nowy żelbetowy. 
Dzięki przebudowie popra-
wie uległy warunki hydrau-
liczne przepływu wody, co 
w okresie dużych opadów 
zmniejszy ryzyko podtopień 
terenów przyległych. Umoc-
niono również dno i skarpę 

potoku oraz wybudowano 
obustronne chodniki i stalo-
we bariery ochronne. 
Koszt remontu to 347 tys. 
zł, z czego ponad 286 tys. 
stanowią środki zewnętrzne 
pochodzące z budżetu pań-
stwa.

MH

MOST NA „GRODZISZCZANCE” WYREMONTOWANY
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Jedne z największych 
środków, jakie trafiają na 
grodziską wieś, to środ-
ki przeznaczane na prace 
poscaleniowe związane z 
utwardzaniem dróg dojaz-
dowych do gruntów rol-
nych. W tym roku na ich 
modernizację gmina otrzy-
mał z budżetu Marszałka 
Województwa Podkarpac-
kiego kwotę w wysokości 
390 tys. zł.

Środki te zostały przezna-
czone na kontynuację prac 
poscaleniowych na obiek-
tach w Grodzisku Górnym i 
Wólce Grodziskiej – łącznie 
3 drogi, po 130 tys. zł na 
każdą.
Za tą kwotę było możliwe 
utwardzenie nawierzchni:
• na drodze nr 869 w Wól-

ce Grodziskiej, odcinek 
o długości 1200 mb. 
(droga w całości)

• na drodze nr 2177 w 
Grodzisku Górnym 
(Skotnik na Dębno), od-
cinek o długości 850 mb. 

• na drodze nr 1033 w 
Grodzisku Górnym (Za-
gumienna), odcinek o 
długości 1100 mb. 

Przetarg na realizację robót 
wygrała Spółdzielnia Usług 
Drogowo Rolniczych w Gro-
dzisku Dolnym.

MH

DROGI 
POSCALENIOWE 
CORAZ 
DŁUŻSZE
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Niektórzy mówią, że grzy-
bów jak na lekarstwo, a tu 
proszę. Z niebywale du-
żym okazem prawdziwka 
przyszła do nas miesz-
kanka naszej gminy. Pani 
Elżbieta Skok z Opalenisk 
znalazła ponad kilogramo-
wego prawdziwka.

Chodzę na grzyby, ale tego 
prawdziwka znalazłam zu-
pełnie przypadkiem. Rósł 
sobie między gałęziami przy 
polnej drodze, więc grze-
chem było go tam zostawić 
– śmieje się pani Elżbieta.
Co się stanie z grzybem 
jeszcze nie wiadomo. 
Może będzie pyszny sos, 
albo zostanie ususzony na 
święta.

MH

NAPRAWDĘ 
DORODNY OKAZ

XXV sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne zwołana 
została na dzień 26 wrze-
śnia 2012r. Wiodącym te-
matem wrześniowej sesji 
była ocena stanu rolnic-
twa i leśnictwa na terenie 
Gminy.

Na temat aktualnej sytuacji 
w rolnictwie wypowiadali 
się radni Rady Gminy oraz 
zaproszeni Goście: Powia-
towy Lekarz Weterynarii, 
pan Krzysztof Gajewski, 
Kierownik Biura Powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, pan  
Paweł Cholewiak, przed-
stawicielka Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego Oddział Terenowy w 
Leżajsku, pani Renata Ma-
zurek, Delegat do Podkar-
packiej Izby Rolniczej, pan  

Krzysztof Dąbek.
Kompleksową informację o 
stanie rolnictwa i leśnictwa 
na terenie Gminy przygo-
tował i przedstawił pan Ka-
zimierz Stopyra. W imieniu 
rolników głos zabrali pano-
wie Edward Wojnar i Mariusz 
Miś. Za największy problem, 
z którym muszą się borykać 
obecnie rolnicy, uznali duże 
rozdrobnienie działek rol-
nych i brak dojazdu do pól 
w miejscowościach, gdzie 
nie przeprowadzono jeszcze 
komasacji gruntów.
W kolejnym punkcie porząd-
ku obrad radni  przegłoso-
wali przyjęcie uchwał:
1. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla 
Powiatu Leżajskiego,

2. w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XVII/112/08 
z dnia 27 lutego 2008r. 

w sprawie użyczenia 
części budynku Szkoły 
Podstawowej w Lasz-
czynach,

3. w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gmi-
ny na rok 2012,

4. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-
wego Gminy Grodzisko 
Dolne,

5. zmieniająca uchwałę Nr 
XX/151/12 Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne z 
dnia 30 marca 2012r. w 
sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych, ich 
usytuowania na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne 
oraz ustalenia miejsc 
zakazu spożywania na-
pojów alkoholowych,

6. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Mia-
stu Przemyśl na pokry-
cie części kosztów zwią-
zanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej do 

boksów oraz zbiornika 
bezodpływowego,

7. w sprawie wyrażenia 
zgody na podpisanie 
umowy dotacji w roku 
2012 na realizację 
przedsięwzięcia pod na-
zwą „Budowa podłączeń 
budynków w Chodaczo-
wie, Grodzisku Nowym 
i Chałupkach Dębniań-
skich – etap II” w ramach 
Programu priorytetowe-
go NFOŚiGW „Dofinan-
sowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
oraz podłączeń budyn-
ków do zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego”,

8. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2012,

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXV 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać na stronie głównej 
Gminy w BIP-ie (www.gro-
dziskodolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

MAMMOGRAFIA W GMINIE
Gmina Grodzisko Dolne włączyła się aktywnie w re-
alizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych przyjętego na lata 2006-2015.
W ramach tego Programu w listopadzie br. Panie z terenu 
tutejszej Gminy będą miały okazję na miejscu wykonać 
profilaktyczne badania przesiewowe organizowane przez 
Fundację S.O.S. z Mielca. 
Z bezpłatnych badań mammograficznych będą mogły 
skorzystać Panie wieku 50-69 lat, pod warunkiem, że od 
ostatniego badania upłynęły pełne 2 lata. Natomiast bez-
płatne badanie cytologiczne (raz na 3 lata) będą mogły 
wykonać Panie w przedziale wiekowym 25-59 lat.
Jeżeli Panie zechcą skontrolować stan swojego zdrowia, 
a nie spełniają podanych wyżej warunków, będą to mo-
gły zrobić odpłatnie. Badanie w cytomammobusie będzie 
można wykonać w dniach 21-22 listopada br. 

Dokładne godziny przyjazdu cytomammobusu zostaną 
podane w ogłoszeniach rozplakatowanych na terenie    
całej Gminy.
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W dniu 21 września 2012 
roku po raz kolejny nad 
zalewem Czyste odbył się 
piknik integracyjny zor-
ganizowany przez Stowa-
rzyszenie Rodziców Dzie-
ci Niepełnosprawnych w 
Grodzisku Dolnym.

W spotkaniu uczestniczyli 
wychowankowie Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Laszczynach wraz 
ze swoimi rodzinami, pod-
opieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Laszczynach oraz pracowni-
cy ORW- u.
Organizatorzy dostarczyli 
wielu wrażeń w czasie za-
baw prowadzonych przez 
harcerzy z Leżajska i wycho-
wawców z ośrodka.
Wśród zebranych najwięk-
sze emocje wywołał pokaz 
umiejętności w gaszeniu 
pożaru przy użyciu piany 
i wody przez oddział Pań-
stwowej Straży Pożarnej z 

Leżajska. Dodatkową atrak-
cją była również przejażdż-
ka bryczką dookoła zalewu. 
Dla uczestników pikniku 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Laszczynach zaserwowała 
grochówkę strażacką.
Mimo pierwszych wrześnio-
wych chłodów pogoda do-
pisała, co sprzyjało dobrej 
zabawie. Pozostaje nam 
czekać na następny piknik.

orw

UDANA 
INTEGRACJA

Dzięki porozumieniu za-
wartemu pomiędzy Środo-
wiskowym Domem Samo-
pomocy w Laszczynach, 
a Szkołą Podstawową w 
Laszczynach, uczęszcza-
jące do szkoły dzieci z klas 
1-3 mają możliwość udzia-
łu w warsztatach plastycz-
nych. Zajęcia odbywają 
się w placówce ŚDS-u, a 
prowadzi je plastyczka, 
pani Ewa Miller.

Pierwsze warsztaty mia-
ły miejsce 25 września. 
Dzieci przybyły w grupie 6 
osobowej z panią dyrektor 
Grażyną Pytel. Tego typu 
zajęcia będą odbywać się 
cyklicznie, co 2 tygodnie. 

Kolejną grupą będą dzieci 
młodsze – sześciolatki, któ-
re będą uczyły się wykony-
wania ozdób świątecznych 
na choinkę.  W przyszłości 

dzieci poznają różne tech-
niki wykonywania obrazków 
z różnych ziaren m.in. kasz, 
grochu, kukurydzy, siemie-
nia lnianego.  EM

DOBRE 
PRAKTYKI
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W tym roku do grona sza-
cownych jubilatów, którzy 
przekroczyli granicę 100 
lat dołączyły dwie miesz-
kanki naszej gminy. 

Urodziła się 12 października 
1912 roku w Grodzisku Gór-
nym i tu spędziła całe swoje 
długie życie. Zajmowała się 
głównie utrzymaniem domu 
i pracą na gospodarstwie 
rolnym. Mowa o pani Apolo-
nii Piela (z domu Chmura), 
która świętowała setne uro-
dziny. 
Jubilatka pochodzi z licz-
nej rodziny – miała ośmioro 
rodzeństwa. Doczekała się 
córki i dwójki wnucząt. Uro-
dzinową fetę mamie zorga-
nizowała córka, pani Maria. 
To wyjątkowe święto zgro-
madziło w domu pani Apolo-
nii najbliższą rodzinę i krew-
nych, ale także przedstawi-
cieli władz samorządowych. 
Z życzeniami i kwiatami do 
szacownej Jubilatki przybył 
Wójt Gminy – pan Jacek 
Chmura, kierownik KRUS 
w Leżajsku – pan Piotr To-
karz, kierownik USC – pani 
Danuta Zygmunt oraz sołtys 
sołectwa Grodzisko Górne – 
pani Monika Ślanda. 
Starsza Pani, mimo sędzi-

wego wieku, jest w dobrej 
kondycji fizycznej. Mimo 
tego że nie słyszy najle-
piej, ma doskonałą pamięć 
i uwielbia śpiewać, o czym 
można było się przekonać 
na własne uszy. Najbliżsi 
Stulatki zdradzają, że do 
lekarza zaglądała rzadko. 
Pani Apolonia jest bardzo 
pogodną i żywotną osobą. Z 
pewności nie bez znaczenia 
jest to, że przebywa wśród 
najbliższych, czyli córki, 
która nie oddała mamy do 
domu pomocy, ale spro-
wadziła się do Grodziska z 
Gliwic i postanowiła sama 

zająć się mamą, co w dzi-
siejszych czasach niestety 
jest rzadkością. 
17 pażdziernika br. swoje 
setne urodziny obchodziła 
kolejna mieszkanka naszej 
gminy, pani Katarzyna Cisek 
(z domu Bosak) z Choda-
czowa. 
To był dzień pełen szczęścia 
i niespodzianek. Z tej okazji 
w domu Jubilatki odbyła się 
uroczystość. Przybyła naj-
bliższa rodzina oraz delega-
cja przedstawicieli z urzędu 
gminy, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
a także sołtys i radny sołec-

twa Chodaczów. Były życze-
nia, kwiaty i urodzinowy tort. 
Goście hucznie odśpiewali 
dwieście lat. 
Seniorka rodu miała 3 ro-
dzeństwa. Wychowała 7 
dzieci, doczekała się 12 
wnuków i 16 prawnuków. 
Na święta urodzi się prapra-
wnuk.
Pani Katarzyna jest pod sta-
łą opieką córki. Mimo swo-
jego wieku i choroby parkin-
sona Solenizantka poznaje 
swoją rodzinę, która otacza 
miłością swoją mamę i bab-
cie.
Drogim Jubilatkom życzymy 
długich lat w zdrowiu i sło-
necznych dni życia w rodzin-
nym cieple.

MH

JUBILEUSZE SETNYCH URODZIN 
MIESZKANEK NASZEJ GMINY
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Dnia 12 października br. 
w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbyło się wręczenie 
nagród Zarządu Powia-
tu Leżajskiego osobom i 
zespołom zasłużonym w 
dziedzinie kultury, sportu 
i edukacji.

Jedną z kilku osób uhono-
rowanych nagrodą za ca-
łokształt dotychczasowej 
działalności związanej z 
upowszechnianiem kultury, 
a w szczególności tradycji 
i ludowych obyczajów jest 
pan Józef Kuras. 
W chwili obecnej pan Jó-
zef liczy sobie 84 lata i bez 
mała od 40 lat jest aktyw-
nym członkiem Zespołu 
Regionalnego „Grodzisz-
czoki” i jego nieodzowną 
charakterystyczną postacią. 
Poświęca dla Zespołu bez 
reszty swój czas i serce, 
przekazując jednocześnie w 
charakterystyczny dla siebie 
i wyjątkowy sposób bycia 
dawną obyczajowość gro-
dziską młodszym członkom 
zespołu. Jego specyficzne 
poczucie humoru i niekłama-
na autentyczność zachowań 
sprawia, że jest postrzegany 
na scenie jako wyjątkowa 
osobowość. Nieocenione są 
jego kreacje odtwarzane w 
widowiskach „Poprawiny”, 
„Miodobranie”, „Sianokosy” 
oraz „Od Wigilii do Trzech 
Króli”. Swoją pasję dla mi-
nionej epoki pan Józef prze-
jawia również i w tym, iż 
jest kolekcjonerem starych 
sprzętów gospodarskich i 
zabytkowych przedmiotów 
użytkowych, które później są 
też wykorzystywane jako re-
kwizyty w przedstawieniach 
Zespołu „Grodziszczoki”. 
To jeszcze nie koniec ak-
tywnego życia pana Kurasa. 
Najwięcej radości i zadowo-
lenia daje mu bowiem ta-
niec, a szczególnie taniec lu-
dowy. Swój taneczny talent 

prezentował wielokrotnie na 
Ogólnopolskim Konkursie 
Tradycyjnego Tańca Ludo-
wego w Rzeszowie, gdzie 
zdobył wiele nagród i wy-
różnień. Wraz z Zespołem 
„Grodziszczoki” w 2009 roku 
„wytańczył” „Łowicki Pasiak” 
– Nagrodę Główną Ogólno-
polskiego Spotkania Folklo-
rystycznego w Łowiczu. 
Znany i ceniony badacz 
tańców Polski południowo-
wschodniej oraz choreograf 
– pani Alicja Haszczak mówi 
o nim: „Nikt w Grodzisku i 
okolicach nie tańczy z taką 
lekkością, przytupem i swa-
dą jak Pan Józef”. Opinia 
takiej osoby jest najlepszą 
rekomendacją dla Naszego 
Twórcy. 
Osobą, która otrzymała na-
grodę w dziedzinie sportu 
jest pan Józef Miś, który od 
wielu lat (od roku 1984) jest 
aktywnym działaczem spor-
towym na terenie Powiatu 
Leżajskiego oraz wojewódz-
twa podkarpackiego. 
Pełnił szereg funkcji w struk-
turach sportowych Pod-
karpackiego Zrzeszenia 
LZS, Podkarpackiego ZPN, 
Powiatowego Zrzeszenia 

Zespołów Sportowych w 
Leżajsku oraz LKS „Gro-
dziszczanka” w Grodzisku 
Dolnym, z których wywiązy-
wał się bardzo dobrze. Jest 
pomysłodawcą i współtwór-
cą wielu imprez sportowych 
i sportowo-rekreacyjnych 
na terenie Powiatu Leżaj-
skiego. Zawsze z dużym za-
angażowaniem podchodzi 
do pełnionych przez siebie 
funkcji społecznych. Posia-
da szeroką wiedzę sporto-
wą, którą potrafi umiejętnie 
wykorzystywać i stosować 
w swojej społecznej działal-
ności. Jest doświadczonym 
działaczem sportowym, cie-
szy się dużym uznaniem 
wśród działaczy i zawodni-
ków. Jego wieloletnia dzia-
łalność sportowa przynosiła 
w przeszłości i przynosi i 
dzisiaj wymierne efekty. Jest 
współtwórcą powiatowych 
rozgrywek dziewcząt i chłop-
ców w piłce nożnej. Od wielu 
lat uczestniczy z powodze-
niem w turniejach piłki noż-
nej dziewcząt i chłopców, na 
szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim i krajowym, między 
innymi:
- Turnieje piłkarskie w ra-

mach Ogólnopolskiego Tur-
nieju im. Marka Wielgusa,
- Turnieje piłkarskie w ra-
mach ogólnopolskiego pro-
gramu „Z podwórka na sta-
dion”,
- Udział w rozgrywkach pił-
karskich w ramach Ligii Po-
wiatowej w sezonie letnim i 
zimowym, w których druży-
ny przez niego prowadzone 
od wielu lat osiągają suk-
cesy i zajmują najwyższe 
miejsca w tabeli rozgrywek.

Największym sukcesem, jaki 
do tej pory osiągnął w swo-
jej działalności sportowej 
jest udział w Mistrzostwach 
Polski w ramach Turnieju 
„Piłkarska kadra czeka” – 
Słubice 2006, w których jako 
opiekun drużyny trampkarzy 
reprezentujących LKS „Gro-
dziszczanka” w Grodzisku 
Dolnym zajął VIII miejsce w 
Polsce. 
W 2004 roku był współza-
łożycielem Powiatowego 
Zrzeszenia Zespołów Spor-
towych w Leżajsku, gdzie 
funkcję sekretarza pełni po 
dzień dzisiejszy. Pan Józef 
posiada liczne nagrody i od-
znaczenia, w tym:
- Złotą Odznakę Honorową 
za zasługi w rozwoju piłkar-
stwa na terenie okręgu rze-
szowskiego – 1997
- Odznakę „Zasłużony dla 
piłkarstwa rzeszowskiego” 
- 2000
- Odznakę Zasłużonego 
Działacza LZS – 2003
- Brązową Odznakę Pod-
karpackiego ZPN – 2006
- Złotą Odznakę Honorową 
Zrzeszenia LZS – 2008 
- Brązową Odznakę za za-
sługi dla sportu – 2010 (na-
groda państwowa)
- Srebrną Odznakę Podkar-
packiego ZPN – 2010
- Medal w uznaniu zasług z 
okazji 65-lecia LZS – 2012 

Obu panom Józefom skła-
damy serdeczne gratulacje, 
życzymy dobrego zdrowia i 
kondycji fizycznej oraz dal-
szych osiągnięć i sukcesów.

MBK

NAGRODY ZARZĄDU POWIATU 
LEŻAJSKIEGO
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W okresie od 1 września 
2012r. do 30 września 
2012r. na terenie gminy 
Grodzisko Dolne zaistniały 
następujące zdarzenia no-
szące znamiona przestęp-
stwa.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców 
przestępstw, proszone 
są o kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym, bądź Komendą 
Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO ŻYCIU I ZDROWIU

• w dniu 11.09.2012r. poli-
cjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku 
przyjęli zawiadomienie od 
mieszkańca Laszczyn o po-
biciu go przez osobę. Zda-
rzenie miało miejsce w miej-
scowości Laszczyny w dniu 
02.09.2012r. w trakcie jego 
powrotu z dyskoteki nad 
„CZYSTYM’ w Grodzisku 
Dolnym. W wyniku działania 
sprawcy pokrzywdzony do-
znał licznych obrażeń ciała. 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym w tej sprawie 
wszczął dochodzenie za 
czyn z art. 158§1 kodeksu 
karnego.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym  powyższy czyn zagro-
żony jest kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

PRZESTĘPSTWO 
PRZECIWKO RODZINIE I 
OPIECE

• 3 września 2012r. do Po-
sterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym wpłynęło zawia-
domienie o przestępstwie 
znęcania się psychicznego i 
fizycznego mieszkańca Gro-

dziska Nowego nad żoną 
oraz dziećmi. Do zdarzenia 
dochodziło w miejscowo-
ści Grodzisko Nowe. W tej 
sprawie Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym nadal 
prowadzi postępowanie pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Leżajsku. 
• 26.09.2012r. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dol-
nym wszczął dochodzenie 
w związku z psychicznym 
i fizycznym znęcaniem się 
mieszkańca Opalenisk nad 
żoną oraz rodziną. Czyn 
ten zaistniał w miejscowości 
Opaleniska. W tej sprawie 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym nadal prowadzi 
postępowanie pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej 
w Leżajsku.
Tego typu przestępstwa za-
grożone są karą od 3-mie-
sięcy do 5-ciu lat pozbawie-
nia wolności.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 26.09.2012r. w go-
dzinach nocnych w miej-
scowości Grodzisko Górne 
doszło do zdarzenia drogo-
wego z udziałem kierują-
cego samochodem osobo-
wym i leżącego na drodze 
mężczyzny. Obaj uczestnicy 
to mieszkańcy Grodziska 
Górnego. W toku wykony-
wanych czynności ustalono, 
że pieszy znajdował się w 
stanie nietrzeźwości. Wynik 
badania na urządzeniu do 
badania stanu trzeźwości 
wykazał u niego ponad 2,6 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Postę-
powanie prowadzone jest 
policjantów z Posterunku 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku. 
Przestępstwo z art. 177§1 
KK zagrożone jest karą po-

zbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.
• w dniu 27.09.2012r. w miej-
scowości Grodzisko Nowe 
doszło do zdarzenia drogo-
wego z udziałem rowerzysty 
i samochodu osobowego. 
Ze wstępnych czynności 
ustalono, iż nietrzeźwy ro-
werzysta mieszkaniec Gro-
dziska Nowego wyjeżdżając 
z drogi podporządkowanej 
wjechał wprost pod nadjeż-
dżający samochód osobo-
wy. W wyniku zdarzenia nie 
doszło do poważniejszych 
skutków. W sprawie kiero-
wania rowerem przez oso-
bę znajdującą się w stanie 
nietrzeźwości po drodze pu-
blicznej oraz spowodowania 
zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym Posteru-
nek Policji w Grodzisku Dol-
nym wszczął postępowanie 
przeciwko rowerzyście za 
czyny z art. 178a§2 Kodek-
su Karnego i art. 86§ 2 Ko-
deksu Wykroczeń.
• 30.09.2012r. w miejsco-
wości Grodzisko Dolne po-
licjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku za-
trzymali kierującego rowe-
rem mężczyznę do kontroli 
drogowej. Podczas wyko-
nywania próby stanu trzeź-
wości okazało się, że kie-
rujący 38 letni mieszkaniec 
Grodziska Dolnego znajduje 
się w stanie nietrzeźwości - 
około 1,2 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Sprawca odpowie za czyn 
z art. 178a§2 KK oraz z art. 
244 KK gdyż okazało się że 
prowadził rower po drodze 
publicznej mimo orzeczone-
go wcześniej zakazu wyda-
nego przez Sąd.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym przestępstwo z art. 
178a§2 KK kierowanie ro-
werem po drodze publicz-
nej w stanie nietrzeźwości 
zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do 1 roku 
a za czyn z art. 244 KK nie 
stosowanie się do zakazów 
wydanych przez Sąd (zaka-
zu prowadzenia pojazdów 

niemechanicznych) podlega 
karze pozbawienia wolności 
do lat 3

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

Użyj Wyobraźni
W celu poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu dro-
gowego policjanci prowadzą 
różne działania na drogach 
przez to by dotrzeć do świa-
domości młodych kierowców, 
którzy nie mają jeszcze duże-
go doświadczenia w prowa-
dzeniu pojazdów i nie zawsze 
zdają sobie sprawę z tego, ja-
kie zagrożenia mogą ich spo-
tkać na drodze. Jak zgubne, 
dla życia i zdrowia ludzkiego 
może być każde błędne za-
chowanie, którego dopuści sie 
kierujący na drodze, a którego 
już nie da się cofnąć. Staty-
styki podają, że każdego dnia 
„młodzi kierowcy” powodują 
wypadki, w wyniku których 
giną osoby. Najwięcej wypad-
ków z udziałem młodych ma 
miejsce w okresie letnim i je-
sienno zimowym, w dni week-
endowe, w okresie sprzyjają-
cym spotkaniom towarzyskim, 
podczas których spożywa 
się alkohol. Wtedy też maja 
miejsce wyjazdy za miasto, 
powroty z dyskotek. Ponad 
jedna trzecia „dyskotekowych 
wypadków” spowodowana 
jest działaniem alkoholu. Nie-
odpowiedzialni kierujący, któ-
rzy wsiadają za kierownicę 
po spożyciu alkoholu, często 
biorą ze sobą pasażerów. Ry-
zykują swoje życie i nie sza-
nują życia innych. Tutaj nale-
ży uczulić wszystkich, którzy 
widzą nietrzeźwego wsiada-
jącego „za kółko”. Należy od-
powiednio zareagować na tak 
karygodne zachowanie. Ktoś 
taki to potencjalny zabójca na 
drodze.
Do innych przyczyn wypad-
ków drogowych, którymi 
sprawcami i ofiarami są mło-
dzi kierowcy to nadmierna 
prędkość, bagatelizowanie i 
łamanie  przepisów ruchu dro-
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We wrześniu Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Krakowie ogłosił 
przetarg na zabezpiecze-
nie brzegów rzeki Wisłok 
w miejscowości Choda-
czów.

Wyłoniony w drodze prze-
targu wykonawca - Zakład 
Regulacji Rzek i Melioracji 

Usługi i Handel Antoni Le-
wicki z Łańcuta przystąpił do 
realizacji zadania.
Wykonywane prace polega-
ją na zabezpieczeniu lewe-
go brzegu Wisłoka, w ob-
rębie kładki pieszo-jezdnej, 
poprzez wykonanie opaski 
faszynadowo - kamiennej 
z ubezpieczeniem skarpy 
brzegosłonem faszynowym 

płaskim.
Zadanie realizowane jest w 
ramach usuwania szkód po-
powodziowych.
Wykonanie umocnień brze-
gowych przyczyni się do za-
hamowania procesu zrywa-
nia lewego brzegu podczas 
przepływu wód powodzio-
wych.

MH

UMACNIAJĄ BRZEG WISŁOKA W 
CHODACZOWIE

gowego.
Policjanci w ramach kampanii 
prowadzą prewencyjne dzia-
łania kontrolne, celem zmniej-
szenia liczby notowanych 
zdarzeń drogowych. Naszym 
celem jest również populary-
zowanie kultury poruszania 
sie po drogach.

Pamiętajmy też
Pasy bezpieczeństwa często 
ratują życie tym, którzy podró-
żują samochodami i autobu-
sami. Dlatego kierowcy i pa-
sażerowie powinni korzystać 
z tego skutecznego zabez-
pieczenia. Jedną z głównych 
przyczyn wypadków śmiertel-
nych jest lekceważenie obo-
wiązku korzystania z pasów 
bezpieczeństwa.
Jedną z głównych przyczyn 
śmiertelności i urazowości 
ofiar wypadków drogowych 
jest naruszenie przepisów do-
tyczących obowiązku korzy-
stania z pasów bezpieczeń-
stwa i urządzeń przeznaczo-
nych do przewozu dzieci.
Policjanci z leżajskiej drogów-
ki i nie tylko w trakcie wyko-
nywanych kontroli drogowych 
sprawdzają czy kierowcy oraz 
pasażerowie pamiętają o obo-
wiązku jazdy samochodem w 
zapiętych pasach bezpieczeń-
stwa. Policjantom w  przepro-
wadzanych działaniach towa-
rzyszy „pancernik”. Przypięty 
do fotelika przypomina dzie-
ciom i dorosłym o zapinaniu 
pasów. Wpajanie najmłod-
szym zasad bezpieczeństwa 
z pewnością w przyszłości 
zaowocuje poprawnymi nawy-
kami i zachowaniami. Musimy 
pamiętać o tym, by doprowa-
dzenie do wyrobienia nawyku 
korzystania z obowiązku uży-
wania pasów bezpieczeństwa 
oraz prawidłowego przewoże-
nia dzieci w pojeździe samo-
chodowym. 
Przypominamy, że za jazdę 
bez zapiętych pasów oraz 
za niedopełnienie obowiązku 
przewożenia dziecka w foteli-
ku ochronnym lub innym urzą-
dzeniu grozi mandat i punkty 
karne, podobnie jak za prze-
wożenie pasażera niezgod-
nie z przepisami. Mandatem 
karani są zarówno kierowca, 
jak i pasażerowie, którzy nie 
podporządkują się temu obo-
wiązkowi.

W wyborach do samorzą-
du terytorialnego w 2014 
roku będzie obowiązywał 
nowy podział na jedno-
mandatowe okręgi wy-
borcze. Niemniej jednak 
zgodnie z Kodeksem Wy-
borczym gminy mają być 
podzielone na okręgi jed-
nomandatowe do 1 listo-
pada 2012 roku.

W przypadku Gminy Grodzi-
sko Dolne będzie to 15 okrę-
gów (w tym 3 wielomandato-
we), gdyż do rady w naszej 
gminie wybieranych jest 15 
radnych. 
Podstawową jednostką 
okręgu wyborczego jest so-
łectwo. Jeżeli na dane so-
łectwo przypada większa 
liczba mandatów randnych, 
sołectwo dzielone jest na 

tyle okręgów wyborczych ilu 
radnych wg normy przed-
stawicielskiej* przypada na 
dane sołectwo. 
W sytuacji gdy sołectwo nie 
spełnia normy przedstawi-
cielskiej łączone jest z so-
łectwem sąsiednim teryto-
rialnie.
Nasza gmina ma kilka so-
łectw, które są okręgami jed-
nomandatowymi: sołectwa 
– Chodaczów, Laszczyny, 
Zmysłówka, Wólka Grodzi-
ska, Grodzisko. Pozostałe 
sołectwa zostały podzielone 
wg normy przedstawiciel-
skiej na jednomandatowe 
okręgi wyborcze: Grodzisko 
Nowe – 2 okręgi, Grodzisko 
Dolne – 3 okręgi, Grodzisko 
Górne – 4 okręgi. W związ-
ku z niespełnieniem normy 
przedstawicielskiej przez 

sołectwo Opaleniska został 
utworzony jeden okręg jed-
nomandatowy z połączenia 
tego sołectwa z sołectwem 
Grodzisko Podlesie.
Stosowna uchwała w tej 
sprawie zostanie podjęta na 
najbliższej sesji rady gminy.
Proponowany podział na 
okręgi wyborcze został po-
zytywnie zaopiniowany 
przez Komisarza Wyborcze-
go w Rzeszowie.

*norma przedstawiciel-
ska – w przypadku gminy to 
liczba mieszkańców gminy 
podzielona przez ilość man-
datów przypadających na 
gminę ( w przypadku Gminy 
Grodzisko Dolne wynosi ona 
552),
- w przpadku sołectwa to 
liczba mieszkańców sołec-
twa podzielona przez normę 
przedstawicielką ustaloną 
dla gminy.

SB

JEDNOMANDATOWE 
OKRĘGI WYBORCZE
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Każdy z nas codziennie 
wyrzuca mnóstwo śmieci. 
Niesegregowane i nieza-
gospodarowane muszą 
być wywożone na ciągle 
powiększające się składo-
wiska odpadów. Wszyscy 
jesteśmy obciążani kosz-
tami ich utrzymania.

Przeciętny Polak „produku-
je” 320 kg odpadów rocznie. 
Warto się zastanowić, jak 
postępować, żeby śmieci 
powstawało jak najmniej, 
dzięki czemu nasze otocze-
nie będzie ładniejsze, a my 
zaoszczędzimy na opłatach. 
Co zatem możemy zrobić: 
Kupuj tyle, ile naprawdę po-
trzebujesz. Wybieraj produk-
ty trwałe. Wybieraj produkty 
w dużych opakowaniach. 
Idziesz na zakupy? Weź tor-
bę z domu -- torba wielokrot-
nego użytku jest pojemna, 
wytrzymała i będzie służyć 
całe lata, a po zwinięciu zaj-
muje tak mało miejsca, że 

zmieści się w każdej dam-
skiej torebce.
Warto wyrobić taki nawyk, 
szczególnie że każda torba 
jednorazowa w sklepie to 
dodatkowy koszt i dodatko-
wy śmieć. Jednorazowe to-
rebki służą nam tylko chwilę, 
a po powrocie do domu lą-
dują w koszu, przyczyniając 
się do produkcji ogromnej 
ilości śmieci. Zamiast zwy-
kłych, jednorazowych baterii 
stosuj akumulatorki, które 
można wielokrotnie łado-
wać. Wybierz szklaną butel-
kę zwrotną zamiast butelki 
plastikowej (szklana butelka 
może być wykorzystana po-
wtórnie nawet 15 razy, pod-
czas gdy butelka plastikowa 
jest jednorazowa).
Unikaj produktów zapako-
wanych w wiele warstw opa-
kowań. Jeśli masz przydo-
mowy ogródek, kompostuj 
odpady spożywcze, które 
stanowią 31% wytwarza-
nych przez Ciebie odpadów. 

Posłużą do nawożenia Two-
jego ogrodu. Obecna tech-
nologia pozwala przecho-
wywać kompost w sposób 
bezpieczny i nieuciążliwy. 
Zwracaj uwagę na daty przy-
datności do spożycia. Unikaj 
jednorazowych produktów 
np. plastikowych sztućców 
na grilla czy papierowych ta-
lerzyków.
Segregując śmieci znacząco 
przyczyniasz się do ochrony 
środowiska. Dzięki segrega-
cji możliwe jest odzyskanie 
ogromnej ilości surowców 
i pieniędzy. Przykładowo, 
produkując puszkę złomu, 
można zaoszczędzić nawet 
96% energii, zmniejszyć za-
nieczyszczenie wody o 97% 
i zdecydowanie ograniczyć 
negatywny wpływ jaki ma na 
środowisko produkcja alumi-

nium. Segregacja to czysty 
zysk.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną 
obowiązywać nowe zasady 
odbioru odpadów. Obowią-
zek podpisania umowy z 
firmą wywozową przejmie 
Twoja gmina.
Gmina wyłoni w konkuren-
cyjnym przetargu firmy, któ-
re będą odbierać odpady 
od wszystkich właścicieli 
nieruchomości. Dzięki temu 
nie będzie „opłacać się” wy-
rzucanie odpadów do lasu. 
Za odbiór odpadów wszyscy 
mieszkańcy gminy uiszczać 
będą opłatę opartą na okre-
ślonej przez gminę podsta-
wowej stawce, a wyjątek 
stanowić będą osoby segre-
gujące odpady -- ekologiczni 
płacą mniej -- obowiązkowo.

KAMPANIA „NASZE 
ŚMIECI”

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       
w Grodzisku Dolnym informuje, że w 
2013r. już po raz szósty będzie realizo-
wał projekt systemowy 

,,Czas na aktywność 
w Gminie Grodzisko Dolne’’

W projekcie mogą wziąć udział osoby    
z poniżej wymienionych grup: bezrobot-
ni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni w 
tym rolnicy będący w wieku aktywności 
zawodowej. 

Informacji na temat zasad uczestnic-
twa w projekcie udziela Pani Agnieszka 
Grzywna - starszy pracownik socjalny                     
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym, pokój nr 2, tel.             
17 2429134.

W dniu 8 października 2012 w powiecie le-
żajskim (w GIEDLAROWEJ) potwierdzone 
zostało kolejne ognisko wścieklizny. Tym ra-
zem chory, młody lis wtargnął na posesje i 
tam zaatakował i pogryzł kilka psów.

Do już objętego nakazami i zakazami obszaru 
zagrożonego zostały dołączone: Wierzawi-
ce w gminie Leżajsk oraz Wólka Grodziska, 
Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne w gminie 
Grodzisko Dolne.
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W dniu 28 września br. w 
Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach obchodzo-
ne było święto patrona 
szkoły gen. bryg. Witołda 
Nowiny – Sawickiego.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w Kościele Pa-
rafialnym w Zmysłówce, w 
której uczestniczyli ucznio-
wie, nauczyciele, miesz-
kańcy wsi oraz zaproszeni 
goście. 
Po zakończeniu mszy wszy-
scy udali się do szkoły na 
akademię przygotowaną 
przez panią Marię Krauz.
Podczas akademii przybli-
żona została historia życia 
naszego patrona. 
Witołd Nowina – Sawicki 
urodził się 26 września 1896 
roku w Zmysłówce, gmina 
Grodzisko Dolne. Jako mło-
dy człowiek wstąpił do Dru-
giego Pułku Ułanów, gdzie 
wkrótce został awansowany 
na rotmistrza. Wraz z Dru-

gim Pułkiem Szwoleżerów 
brał udział w wojnie bolsze-
wickiej.
W 1929 roku ukończył Wyż-
szą Szkołę Wojenną. W 
latach 1934 – 1936 został 
dowódcą Drugiego Pułku 
Szwoleżerów. Pracował 
również w elitarnym Cen-
trum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu.
Podczas kampanii wrześnio-
wej w 1939 roku, był Szefem 
Sztabu Pomorskiej Brygady 
Kawalerii. Po klęsce prze-
dostał się do Anglii i tam zo-
stał dowódcą Piątej Brygady 
Strzelców w Szkocji. Jako 
jeden z nielicznych szkolił 
polską armię na terenach 
Rosji. Był również współ-
autorem planu taktyczno – 
operacyjnego bitwy o Monte 
Cassino.
Po wojnie rząd komunistycz-
ny pozbawił go obywatel-
stwa polskiego i w związku 
z tym  osiedlił się na stałe w 
Wielkiej Brytanii. Dopiero w 

1961 roku przyjechał do Pol-
ski jako obywatel brytyjski. 
Zmarł w Londynie w 1979 
roku, dzięki staraniom rodzi-
ny jego prochy spoczęły na 
Powązkach w Warszawie.
Gen. bryg. Witołd Nowina 
– Sawicki został odznaczo-
ny najwyższymi medalami: 
Virtuti Militari, Krzyżem Wa-
lecznych, Krzyżem Niepod-
ległości, czterokrotnie Krzy-
żem Zasługi z Mieczami, 

Krzyżem Monte Cassino, 
oraz brytyjskim D.S.O.
Obchody tego święta utwier-
dziły wszystkich w przeko-
naniu, że patron Szkoły Pod-
stawowej w Opaleniskach to 
wielki bohater, heroicznie 
walczący o niepodległość 
uciemiężonej ojczyzny, po-
stać godna naśladowania.

Fus Agnieszka

„ŚWIĘTO PATRONA” - 
NASZE ŚWIĘTO

W dniu 4 października 
2012r. na obiekcie sporto-
wym w Kolbuszowej przy 
ulicy Wolskiej miał miejsce 
finał wojewódzki turnieju 
w piłce nożnej dziewcząt i 
chłopców ogólnopolskich 
zmagań w III Turnieju Orli-
ka o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska.

W rywalizacji udział wzięli 
zwycięzcy eliminacji gmin-
nych, powiatowych i rejono-
wych z terenu województwa 
podkarpackiego. Po emo-
cjonujących zmaganiach 
dziewczęta z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym w składzie: 
Bosak Marcelina, Chmura 

Zuzanna, Grzywna Kata-
rzyna, Kojder Gabriela, Ko-
nieczny Magdalena, Maj 
Paulina, Nowak Małgorzata, 

Rynasiewicz Karolina, pod 
opieką pana Tomasza Soł-
ka zajęły III miejsce i sta-
nęły na podium otrzymując 
brązowe medale, puchar, 
pamiątkowe dyplomy oraz  
stroje piłkarskie. W turnieju 
zmierzyły się z drużyną z  

Trepczy, Kamienia i Gorzyc . 
Pierwsze miejsce wywalczy-
ła drużyna z Trepczy, która 
reprezentuje Podkarpacie w 
dalszych rozgrywkach ogól-
nopolskich. 

TS

TURNIEJ ORLIKA O 
PUCHAR PREMIERA
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19 września br. na stadio-
nie Unii w Nowej Sarzy-
nie rozegrano Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej i Gimnazjadę w lekkiej 
atletyce. Dobry występ za-
notowały lekkoatletki i lek-
koatleci Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym.

Wśród uczniów szkół pod-
stawowych czołowe miej-
sca zajęli:
• Justyna Różycka I miej-

sce w skoku w dal rezul-
tatem 4,04m

• Izabela Szarek I miejsce 
w biegu na 60m rezulta-
tem 9,67sek

• Izabela Wojtyna II miej-
sce w rzucie piłeczką 
palantową rezultatem 
31,10m

W Gimnazjadzie:
• Gabriela Nykiel I miej-

sce w pchnięciu kulą 
(8,60m)

• Karolina Salwach - 
I miejsce w rzucie 
oszczepem (23,10m) 
zaś  drugie miejsce Ma-
riola Kuras (20,0m)

• Dawid Wnęk- I miej-
sce w biegu na 1000m 
(3,07,58 min) zaś trze-
cie miejsce Rafał Sadlok  
z czasem(3,16,75 min)

• Jarek Leja - I miejsce w 
pchnięciu kulą (10,50m) 
zaś drugie miejsce Mi-
chał Szklanny (9,30 m)

• Jakub Kołoda- II miej-
sce w rzucie oszczepem 
(32,90m)

• Sztafeta 4x100- II miej-
sce w składzie: Krystian 
Poterek, Łukasz Danak, 
Patryk Stopyra, Kacper 
Konieczny

• Aleksandra Baj - III miej-
sce w biegu na 100m

• Patryk Stopyra - III miej-
sce w biegu na 300m 
(44,77sek.)

• Justyna Mazur – III 

miejsce w skoku w dal 
(3,92m)

Uczniowie, którzy zajęli czo-
łowe miejsca reprezentować 
będą powiat na finałach wo-
jewódzkich.

********************************

25 września br. na stadionie 
Pogoni w Leżajsku odbyły 
sie powiatowe indywidualne 
biegi przełajowe w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
(szkoły podstawowe) i Gim-
nazjady. Uczniowie Zespołu 
Szkól im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym zajęli na-
stępujące lokaty:
- w biegu na 500m wśród  
dziewcząt (szkoła podsta-
wowa klasa IV)  - I miejsce 
zajęła  Martyna Chamik
- w biegu 1000m  wśród 
dziewcząt (gimnazjum kla-
sa II i III) - IV miejsce za-
jęła  Monika Szklanny, a u 

chłopców w biegu na 1500m 
(gimnazjum klasa II i III) - III 
miejsce  zajął Patryk Stopy-
ra, IV miejsce Rafał Sadlok. 
Wymienieni uczniowie re-
prezentować będą powiat 
leżajski na finałach woje-
wódzkich, które odbędą się 
18 października br. w Kolbu-
szowej.

********************************

2 października br. na stadio-
nie Resovii odbyły się woje-
wódzkie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w lekkiej atlety-
ce. Znakomicie spisała się 
uczennica klasy VI b z Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym  
Justyna Różycka, która w 
skoku w dal zajęła wysoką 
VI lokatę z wynikiem 4,23m. 
Pozostałe dziewczęta Iza-
bela Wojtyna zajęła 24 miej-
sce w rzucie piłeczką palan-
tową - wynik 34,0m  i Izabela 
Szarek 30 miejsce w biegu 
na 60m z czasem 9,61sek.

********************************

Na wzór olimpijskich kon-
kursów sztuki Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy 
w Rzeszowie rokrocznie 
przeprowadza konkursy 
fotograficzne pod tytułem 
„Sport w obiektywie”. 
W tym roku szkolnym  lau-
reatem II miejsca  w tym 
konkursie została uczenni-
ca klasy II a z  Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym Aleksandra Baj. 
Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 10 października 
br. podczas wojewódzkiej 
imprezy podsumowania 
współzawodnictwa sporto-
wego szkół, gmin, powiatów  
w obecności  podkarpackie-
go Kuratora Oświaty Jacka 
Wojtasa w hali Rzeszow-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 
Nasza laureatka zgłosiła do 
konkursu kilka zdjęć, któ-
re znalazły uznanie jury. Z 
rąk podkarpackiego Kurato-
ra Oświaty Jacka Wojtasa 
otrzymała medal, dyplom i 
nagrodę rzeczową.

KB

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

ZE SPORTU 
SZKOLNEGO

A. Baj laureatka konkursu fotograficznego „Sport w obiektywie”
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W dniach 13 i 14 wrze-
śnia 2012 roku odbyły 
się wycieczki edukacyj-
ne do Warszawy, gdzie 
uczniowie mieli okazję 
zwiedzać Centrum Nauki 
Kopernik oraz Sejm Pol-
ski. Do uczestnictwa w 
tych wyjazdach wytypo-
wanych zostało szesnastu 
uczniów I i III klas wraz z 
opiekunem.

Pierwszego dnia z naszej 
szkoły wyjechało sześcioro 
uczniów, zaś dnia następne-
go dziesięcioro z opiekunką 
panią Renatą Kulą.
Z racji tego, iż była to wy-
cieczka jednodniowa oraz 
biorąc pod uwagą dużą od-
ległość do przebycia, wyjazd 
z Leżajska zaplanowano na 
późne godziny nocne, tj. na 
1 w nocy. Kolejnym punktem 
na trasie naszej wycieczki 
był Rzeszów, gdzie dołączyli 
do nas inni uczestnicy wy-
jazdu. Wraz z nimi, dwoma 
autokarami, wyruszyliśmy w 
stronę stolicy. 
Plan wycieczki obejmował 
zwiedzanie Centrum Nauki 
Kopernik oraz Sejmu, gdzie 
pani przewodnik przybliżyła 
nam jego historię. Następ-
nie, zająwszy miejsca w ga-
lerii, mogliśmy obserwować 
obrady posłów, w tym rów-
nież Pana Posła Zbigniewa 
Rynasiewicza - który bardzo 
aktywnie uczestniczył w or-
ganizacji naszego wyjazdu, 
za co serdecznie dziękuje-
my. 
W południe dotarliśmy do 
Centrum Nauki, na zwiedza-
nie którego mieliśmy prze-
znaczone aż cztery godziny. 
Centrum nauki założone zo-
stało w 2005r. w Warszawie. 
Jego celem jest promowa-
nie nowoczesnej komuni-
kacji naukowej. Zwiedzając 
mogliśmy poznawać prawa 
nauki poprzez samodzielne 

przeprowadzanie doświad-
czeń na interaktywnych wy-
stawach.
Wystawa stała, która znaj-
duje się w Centrum Nauki 
Kopernik, składa się z kil-
kuset interaktywnych stano-
wisk umieszczonych w sze-
ściu galeriach stałych:
• Świat w ruchu
Galeria pokazuje zagadnie-
nia związane z ruchem w 
pojęciu fizycznym. Można tu 
wypróbować symulator trzę-
sienia ziemi albo zobaczyć 
instalację ukazującą portre-
ty znanych osób zrobione 
z poruszających się pęche-
rzyków powietrza, np.: Elvis 
Presley czy Marilyn Monroe. 
Również można tu spróbo-
wać stworzyć krótki film ani-
mowany i zobaczyć model 
ludzkiego szkieletu kostne-
go na rowerze.
• Człowiek i środowisko
Galeria skupia się na czło-
wieku oraz wszystkim, co go 
otacza i wokół niego funk-
cjonuje. Można tu m.in. na 
wielkim zdjęciu satelitarnym 
Warszawy zobaczyć infor-
macje o ekosystemach miej-
skich i posłuchać nagrań z 

wybranych części miasta. 
• Korzenie cywilizacji
Galeria pokazuje historię cy-
wilizacji ludzkiej i jej najważ-
niejsze wynalazki np.: radio, 
internet czy film.
• Bzzz!
Galeria jest przeznaczona 
dla dzieci do 6. roku życia i 
w przystępny dla nich spo-
sób porusza zagadnienia 
związane z przyrodą.
• Strefa światła
Galeria, poprzez kryminalną 
historię w stylu noir pokazu-
je zagadnienia związane ze 
światłem w pojęciu fizycz-
nym. Można tu skorzystać 
z lustra fenickiego i pokoju 
Amesa, a także tworzyć bar-
wy poprzez użycie trzech 
kolorów podstawowych.
• RE: generacja
Galeria przeznaczona jest 
dla tzw. młodych dorosłych. 
Wiele eksponatów odwołuje 
się do zjawisk psychologicz-
nych i socjologicznych. Moż-
na tu skorzystać ze studia 
wyposażonego w technolo-
gię blue box, sprawdzić się 
jako mówca w parlamencie 
albo wysłać swój komunikat 
na pokład sondy Pioneer 

10. Jest tu również dostępny 
zdobywający coraz większą 
popularność reactable, oraz 
dyskoteka generująca ener-
gię elektryczną z ruchu ko-
rzystających z niej.
W głównym holu, przy wej-
ściu zainstalowane jest wa-
hadło Foucaulta. Można tu 
również zobaczyć instalację 
Niekończąca się historia, 
model nowych Bulwarów 
wiślanych, czy symulację 
ruchu planet z Układu Sło-
necznego.
Przy wejściu głównym znaj-
duje się interaktywny Robo-
TheSpian. Może on między 
innymi używać cytatów ze 
znanych polskich i zagra-
nicznych filmów, np.: Miś, 
Rejs, Gwiezdne Wojny czy 
Szklana Pułapka.
Około godziny 17 w wyjątko-
wo dobrych humorach wyru-
szyliśmy w drogę powrotną. 
Zgodnie stwierdziliśmy, że 
wyjazd ten zaliczamy do 
bardzo udanych, ponieważ 
połączyliśmy przyjemne z 
pożytecznym. Zyskaliśmy 
dużo wiedzy teoretycznej 
jak również praktycznej, któ-
ra, jak mamy nadzieję, za-
owocuje w przyszłości.

Wiktoria Czerwonka

WYJAZD EDUKACYJNY 
DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK
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W ramach projektu „Wie-
dza Kluczem do lepszej 
przyszłości” uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
uczestniczący w zajęciach 
koła odkrywców z języka 
angielskiego mieli możli-
wość przygotowania się i 
przystąpienia do między-
narodowego egzaminu z 
języka angielskiego PET. 

Egzamin odbył się w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym dnia 16 
czerwca 2012 roku. Prze-
prowadziły go egzaminator-
ki ze Szkoły Języków Ob-
cych Promar w Rzeszowie. 
Przystąpiło do niego 16-tu 
uczniów z dwóch grup koła 
młodych odkrywców z języ-
ka angielskiego. Egzamin 
składał się z trzech części: 
najpierw odbyła się część 
pisemna (czytanie ze zrozu-
mieniem i pisanie), następ-
nie słuchanie ze zrozumie-
niem, a na końcu mówienie. 
W ostatniej części uczniowie 
zostali podzieleni w pary i 
musieli wykazać się umiejęt-
nościami prowadzenia kon-

wersacji z drugą osobą. 
Proces przygotowywania się 
do egzaminu stwarzał dla 
uczniów doskonałą okazję 
do podnoszenia kompeten-
cji językowych w kontekście 
realistycznych sytuacji 
z życia codziennego. Zada-
nia egzaminacyjne odwoły-
wały się do języka używa-
nego na co dzień w pracy, 
na uczelniach, w turystyce. 
Dlatego certyfikat PET ho-
norowany jest przez wielu 
pracodawców, szczególnie 
w branży biurowej, mena-
dżerskiej, produkcyjnej, tury-

stycznej i inżynierskiej. Oso-
by, które zdały egzamin PET 
na ocenę pozytywną, otrzy-
mują certyfikat z University 
of Cambridge ESOL Exami-
nations. Certyfikat PET jest 
ważny bezterminowo. PET 
(Preliminary English Test) 
jest uznawanym na całym 
świecie egzaminem z języ-
ka angielskiego na poziomie 
średniozaawansowanym 
niższym, a organizatorem 
egzaminu w Polsce jest Bri-
tish Counsil.
Wynik egzaminu PET, prze-
kazany uczestnikom koła 

młodych odkrywców 
w ramach projektu „Wiedza 
kluczem do lepszej przy-
szłości” pod koniec wrze-
śnia, okazał się wielkim suk-
cesem. Wszyscy otrzymali 
ocenę pozytywną: 10 osób 
uzyskało wynik na pozio-
mie średnim  (A 2), 5 – na 
poziomie średniozaawanso-
wanym,  jedna osoba (We-
ronika Czyrny) uzyskała 
wynik na poziomie średnio-
zaawansowanym 
z wyróżnieniem.

Anna Zygmunt

EGZAMIN Z ANGIELSKIEGO ZAKOŃCZONY 
SUKCESEM 

Rada Rodziców przy Spo-
łecznej Szkole Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej 
oraz Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Wólka Grodziska 
już po raz kolejny zorga-
nizowała Piknik Rodzin-
ny. Impreza odbyła się 30 
września pod grzybkiem w 
Wólce Grodziskiej.

Piknik Rodzinny Pieczonego 
Ziemniaka 2012 to festyn, 
podczas którego integruje-
my społeczność lokalną i 
wzmacniamy więzi między-
pokoleniowe poprzez zainte-
resowanie dzieci i młodzieży 
lokalnym dziedzictwem kul-
turowym.
Na scenie wystąpiły dzie-

RODZINNY PIKNIK PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA
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ci z Ochronki św. Józefa z 
Grodziska Dolnego, Zespół 
„Kwintet”, Młodzieżowa Ka-
pela z Grodziska Dolnego, 
Kapela Ludowa „Sarzyniaki” 
oraz trzy grupy kabaretowe 
z miejscowej szkoły.
Rodzice przygotowali sto-
iska z ciastami domowej 
roboty, sałatką owocową, 
swojskim chlebem ze smal-
cem, kiełbasą, hamburge-
rami i ziemniakami z grilla. 
W centralnym miejscu paliło 
się ognisko, gdzie pieczono 
ziemniaki rozdawane z ma-
słem i serem.
Na dzieci czekał plac zabaw 
ze zjeżdżalnią, trampolina i 
samochodziki. O zmroku za-
palono lampiony szczęścia, 
które wzbiły się wysoko po-
nad naszą miejscowość. Na 
zakończenie imprezy zorga-

nizowano zabawę taneczną 
dla dzieci i rodziców przy 
muzyce biesiadnej w wy-
konaniu zespołu „Cool Pa 
Band”.
Piknik rodzinny zgromadził 

na wspólnej zabawie całe 
rodziny wielopokoleniowe, 
był czasem relaksu dla dzie-
ci i rodziców.
Tegoroczna impreza była 
zorganizowana w partner-

stwie ze Stowarzyszeniem 
Kraina Sanu oraz Ochotni-
czą Strażą Pożarną w Wól-
ce Grodziskiej.

B.S.

CYKL UZALEŻNIENIA OD 
NIKOTYNY

• nikotyna znajdująca się w dymie 
papierosowym dociera wraz z krwią 
do mózgu 
w ciągu kilku sekund od wchłonię-
cia w płucach,

• stymuluje ona wydzielanie do-
paminy, co wywołuje odczuwanie 
przyjemności, kojarzonej z pale-
niem papierosa, 

• nikotyna stymuluje również wy-
dzielanie noradrenaliny, powodują-
cej ożywienie 
i wzrost aktywności organizmu, 

• po skończeniu palenia poziom 
noradrenaliny i dopaminy gwałtow-
nie spada, co jest odczuwalne jako 
przykre objawy abstynencji, 

• aby złagodzić nieprzyjemne obja-
wy i dostarczyć sobie nowej dawki 
przyjemności, palacz sięga po ko-
lejnego papierosa. 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW 
I ADRESÓW KTÓRE POWINIENEŚ ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy * 112
• Policja* 997
• Straż Pożarna* 998
• Pogotowie Ratunkowe* 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe* 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne* 991, Leżajsk, ul. Polna
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku** 17 240 45 00, Leżajsk, ul.    

Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o** 17 243 64 

66, kom. 889 433 289, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** 17 242 91 34, Grodzisko 

Dolne
• Biblioteka Publiczna** 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury**17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach** 17 243 64 

93, Laszczyny

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie 
w    godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 
64 66, natomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod 
numerem telefonu: 889 433 289. Więcej informacji na stronie:                                   
www.pgkgrodzisko.pl
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Laszczyny, 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogłasza konkurs na stanowisko: 

FIZJOTERAPEUTA 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie średnie - technik fizjoterapii, 

 dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Dodatkowe wymagania: 

 przynajmniej półroczny staż pracy, 

 doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, 

 łatwość nawiązywania kontaktów,  

 dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii, 

 inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi. 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych z podopiecznymi, 

 aktywne uczestniczenie w zespole wspierająco-aktywizującym, 

 prowadzenie dokumentacji, 

 prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych. 

Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Filia ŚDS Laszczyny w Podlesiu, 

 wymiar pracy: Pełny etat. 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy zawodowej, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2012r w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Laszczynach (decyduje data faktycznego wpływu). Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. 

Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na 
stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.  
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Laszczyny, 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogłasza konkurs na stanowisko: 

Pielęgniarka / Instruktor terapii zajęciowej w pracowni gospodarstwa domowego 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie średnie - studium pielęgniarskie, 

 dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Dodatkowe wymagania: 

 przynajmniej półroczny staż pracy, 

 doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, 

 łatwość nawiązywania kontaktów,  

 umiejętności z zakresu prowadzenia domu, np. przygotowywanie gorących posiłków, 

 inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi. 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 podstawowe zadania związane z opieką pielęgniarską, 

 dbanie o dobrą kondycję i stan zdrowia uczestników,  

 prowadzenie treningu higienicznego, 

 prowadzenie pracowni kulinarnej, 

 aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu wspierająco-aktywizującego, 

 prowadzenie dokumentacji, 

Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Filia ŚDS Laszczyny w Podlesiu, 

  wymiar pracy: Pełny etat, 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy zawodowej, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2012r w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Laszczynach (decyduje data faktycznego wpływu).  Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. 

Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na 
stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.  
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Laszczyny, 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogłasza konkurs na stanowisko: 

Instruktor terapii zajęciowej w pracowni rzemiosł różnych 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie wyższe na kierunku związanym z plastyką, np. wychowanie plastyczne, 
artterapia, 

 dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Dodatkowe wymagania: 

 przynajmniej półroczny staż pracy, 

 doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, 

 umiejętności organizacyjne np.  z zakresu przygotowywania przedstawień, nauki tańca,  

 umiejętność gry na instrumencie muzycznym,  

 podstawa obsługi komputera, 

 łatwość nawiązywania kontaktów,  

 inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi. 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć w pracowni rzemiosł różnych, 

 aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu wspierająco-aktywizującego, 

 prowadzenie obowiązkowej dokumentacji. 

Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Filia ŚDS Laszczyny w Podlesiu, 

 wymiar pracy: Pełny etat 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy zawodowej, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2012r w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Laszczynach (decyduje data faktycznego wpływu).  Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. 

Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na 
stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.  
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Laszczyny, 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogłasza konkurs na stanowisko: 

Instruktor terapii zajęciowej w pracowni komputerowo-poligraficznej 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie średnie na kierunku informatycznym,  

 dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Dodatkowe wymagania: 

 przynajmniej półroczny staż pracy, 

 doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, 

 umiejętność tworzenia stron internetowych, 

 obsługa sprzętu multimedialnego, 

 łatwość nawiązywania kontaktów,  

 inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi. 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć w pracowni komputerowo-poligraficznej, 

 prowadzenie strony internetowej placówki, 

 aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu wspierająco-aktywizującego, 

 prowadzenie obowiązkowej dokumentacji, 

 dbanie o sprzęt komputerowy i elektroniczny w placówce. 

Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Filia ŚDS Laszczyny w Podlesiu, 

 wymiar pracy: Pełny etat 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy zawodowej, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2012r w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Laszczynach (decyduje data faktycznego wpływu). Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. 

Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na 
stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.  
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Laszczyny, 12.10.2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogłasza konkurs na stanowisko: 

Instruktor terapii zajęciowej w pracowni komputerowo-poligraficznej 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie średnie na kierunku informatycznym,  

 dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Dodatkowe wymagania: 

 przynajmniej półroczny staż pracy, 

 doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, 

 umiejętność tworzenia stron internetowych, 

 obsługa sprzętu multimedialnego, 

 łatwość nawiązywania kontaktów,  

 inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi. 

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 prowadzenie zajęć w pracowni komputerowo-poligraficznej, 

 prowadzenie strony internetowej placówki, 

 aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu wspierająco-aktywizującego, 

 prowadzenie obowiązkowej dokumentacji, 

 dbanie o sprzęt komputerowy i elektroniczny w placówce. 

Warunki pracy: 

 Miejsce pracy: Filia ŚDS Laszczyny w Podlesiu, 

 wymiar pracy: Pełny etat 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 
przebiegu pracy zawodowej, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagane i dodatkowe kwalifikacje, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2012r w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Laszczynach (decyduje data faktycznego wpływu). Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną. 

Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zakresu obowiązku na 
stanowisku w zależności od kwalifikacji osób aplikujących o zatrudnienie.  
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