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POLICJA  

OSTRZEGA!!! 

 

Komenda Policji informuje i przestrzega, 

o szczególnej ostrożności i przezorności w 

kontaktach z osobami obcymi, niespodziewa-

nie odwiedzającymi nasze domy!!! 

Na terenie powiatu leżajskiego pojawiły 

się osoby narodowości romskiej, które pod 

pozorem sprzedaży okryć w postaci narzut, 

kap, bądź pod pretekstem dokonania 

„cudownych uzdrowień” przy użyciu        

czarów, wykorzystują ufność i łatwowierność 

osób i dokonują kradzieży pieniędzy,      

kosztowności i innych wartości przedmiotów. 

W przypadku pojawienia się takich osób, 

które mogą poruszać się samochodami   

marki POLONEZ – koloru czerwonego lub 

AUDI – koloru granatowego, bądź innymi 

prosimy o kontakt z Policją (anonimowy) 

pod numer telefonu 997 (linia bezpłatna) lub 

nr 660 069 996 z prowadzącym postępowa-

nie. 

W związku ze zbliżającym się      

okresem zimowym Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Grodzisku        

Dolnym informuje, że osoby bezdomne     

mogą korzystać z noclegowni przy      

Caritas w Leżajsku, gdzie mogą spożyć 

ciepłe posiłki. Prosi się mieszkańców 

Gminy o informowanie GOPS o osobach 

bezdomnych pod nr tel. 242 91 34.  

Od dnia 1 listopada br. w Wojewódz-

kim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

funkcjonować będzie również bezpłatna 

infolinia o numerze 0 800 105 410, gdzie           

bezdomni lub potrzebujący pomocy   

mogą uzyskać niezbędne informacje o 

placówkach przygotowanych do       

przyjęcia osób w sezonie zimowym. 



  

 

Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa 

w tworzeniu historycznej foto-galerii Grodziska i 

jego okolic. Najciekawsze z nich zostaną zamiesz-

czone w „Gazecie z Grodziska i okolic”!!! 

         MH 
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Na stronie internetowej Gminy Grodzisko Dolne 

pojawiła się nowa galeria zdjęć „Grodzisko 

Wczoraj”. Zamieszczone w niej stare fotografie 

przedstawiają obraz gminy sprzed kilkudziesię-

ciu lat. Zbiór archiwalnych zdjęć prezentuje 

gminę, jej zabudowę i okolice, mieszkańców 

oraz grodziską kulturę i tradycję. 

By ułatwić Państwu oglądanie, zdjęcia zostały 

podzielone na poszczególne kategorie: obiekty, in-

frastruktura, osoby i kultura. Mamy nadzieję, że z 

czasem galeria rozszerzy się o nowe kategorie i z 

Państwa pomocą uda nam się stworzyć wspaniałą i 

unikalną kolekcję, przy oglądaniu której miło bę-

dzie popatrzeć na zmieniające się miejsca, ludzi, 

krajobrazy oraz odbyć niezapomnianą podróż w 

przeszłość. Zdjęcia pozwolą nam odczytać historię 

i dostrzec zachodzące na przestrzeni lat zmiany. 

W związku z powstawaniem nowej galerii, 

zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w jej 

tworzeniu. Zachęcamy do przynoszenia lub przesy-

łania starych fotografii, dokumentujących prze-

szłość gminy. Opisane zdjęcia można przesyłać 

( w  f o r m a c i e  J P E G )  n a  a d r e s                                 

gazeta@grodziskodolne.pl lub dostarczyć osobiście 

do Urzędu Gminy (pokój nr 5), celem zrobienia 

kopii.  

Być może dla niektórych jest to bezwartościowy 

kawałek papieru, ale są jeszcze osoby, dla których 

stare fotografie stanowią bezcenną pamiątkę minio-

nych lat.  

Profesor Franciszek Leja z Orkiestrą Dętą z Grodziska - rok 1960 

Dom Handlowy w Grodzisku Dolnym - rok 1973 

Sklep GS - rok 1973 

mailto:gazeta@grodziskodolne.pl


  

 

gii, które chcą rozpocząć prowadzenie działań ba-

dawczo-rozwojowych lub wdrożyć ich wyniki do 

produkcji. Z tych działań będą finansowane projek-

ty o dużej wartości, charakteryzujące się istotnym 

wpływem na polska gospodarkę. 

Pan Marek Ordyczyński przedstawił 2 działania 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. Pierwsze to 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-

czej”. Celem działania jest podejmowanie lub roz-

wijanie przez rolników, domowników i małżonków 

rolników działalności nierolniczej lub związanej 

z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolni-

czych źródeł dochodów. Maksymalna wysokość 

pomocy wynosi 100.000 zł, co stanowić może max. 

50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Drugie to „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-

biorstw”. Celem tego działania jest wzrost konku-

rencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, roz-

wój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konse-

Z inicjatywy Wójta Gminy Grodzisko Dolne w 

dniu 29 października 2008 roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło 

się kolejne spotkanie przedsiębiorców z terenu 

Gminy.  

Celem konferencji było przybliżenie możliwości 

uzyskania wsparcia finansowego działalności     

gospodarczej środkami zewnętrznymi (zarówno 

unijnymi jak i krajowymi). Cenne uwagi i wska-

zówki jak obecnie pozyskiwać dodatkowe fundusze 

przekazywali zaproszeni goście: 

- Pani Marta Żmuda przedstawiciel Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

- Pan Józef Twardowski przedstawiciel Rzeszow-

skiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 

- Pan Marek Ordyczyński Dyrektor Oddziału Pod-

karpackiego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, 

- Pan Zbigniew Śliwa przedstawiciel Powiatowego 

Urzędu Pracy w Leżajsku, 

- Pan Krzysztof Leśniak przedstawiciel Leżajskie-

go Stowarzyszenia Rozwoju. 

Pani Marta Żmuda przedstawiła działanie 

„Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” w      

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. Działanie to skie-

rowane jest dla mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. Przewiduje bezpośrednie dotacje inwesty-

cyjne w zakresie podnoszenia ich konkurencyjno-

ści. Pan Józef Twardowski z RARR przedstawił 

program krajowy „Innowacyjna gospodarka”. 

Działania z tego programu są skierowane do firm 

planujących wprowadzenie najnowszych technolo-
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Od lewej: Wójt Gminy - Jacek Chmura, Przedstawiciel UM - pani Marta Żmuda, Przedstawiciel RARR - pan Józef 

Twardowski, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego ARiMR - pan Marek Ordyczyński, przedstawiciel PUP w Leżajsku - 

pan Zbigniew Śliwa, Przedstawiciel LSR - pan Krzysztof Leśniak. 

Przedsiębiorcy wysłuchali informacji na temat możliwości 

pozyskiwania środków na własną działalność 
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Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. 

Kontrolę nad jego działalnością w zakresie     

bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz 

tych wynikających z ustawy o samorządzie 

gminnym sprawuje Rada Gminy. 

Sołtysi mogą zgodnie z ustawą uczestniczyć na 

zasadach określonych w statucie danej gminy w 

pracach Rady Gminy i powinni to robić. Chodź nie 

mogą brać udziału w głosowaniu i podejmować 

decyzji w sprawie uchwał Rady, to ich aktywna 

obecność na posiedzeniach Rady decyduje o tym, 

w jakim zakresie interesy społeczności lokalnej  

będą w polu widzenia urzędników gminy. Do obo-

wiązków i kompetencji sołtysa, należy m.in.:      

organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przed-

sięwzięć społecznych mających na celu poprawę 

warunków życia społeczności sołeckiej, zwoływa-

nie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich         

obradom, reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, 

organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przed-

sięwzięć społecznych mających na celu poprawę 

warunków życia społeczności sołeckiej, dostarcza-

nie nakazów podatkowych i inkasa niektórych    

podatków i opłat, uczestniczenie w sesjach Rady 

Gminy oraz współdziałanie z Wójtem Gminy w 

sprawach odnoszących się do sołectwa. 

Sołtys spełnia zatem 3 podstawowe funkcje: 

łącznika, organizatora i administratora. Jest łączni-

kiem między mieszkańcami a organami gminy, co 

oznacza, że z jednej strony powinien sygnalizować 

organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców 

swojej wsi, a z drugiej przekazywać treści uchwał 

rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta do wiadomo-

ści mieszkańców swojego sołectwa. Jest organiza-

torem Zebrań Wiejskich, na których omawiane są 

wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on przygo-

towuje program zebrania, zbiera pomysły i pilnuje 

porządku obrad. Sołtys też organizuje wspólne pra-

ce mieszkańców sołectwa, uzgodnione na Zebraniu 

Wiejskim i stara się je koordynować. Sołtys to tak-

że administrator, który pilnuje, aby ustawy, rozpo-

rządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, 

były znane w sołectwie i wykonywane. 

Do powszechnych zadań sołtysa należy też po-

bieranie od mieszkańców podatków, m.in. podatku 

rolnego. Wynika to z ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2002r. Nr 9, poz, poz.84 z późn. zm.). 

Podatki jak co roku, rozkładane są na cztery  

raty. Pobór podatku dokonywany jest raz na kwar-

tał. Sołtysi we wszystkich wsiach roznoszą nakazy 

płatnicze dla mieszkańców zobowiązanych do pła-

cenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

a zebrane pieniądze odprowadzają do Urzędu   

Gminy. 

Z tytułu zbierania opłat, sołtysi nie otrzymują 

miesięcznego wynagrodzenia. Gmina wypłaca je-

dynie prowizję, w wysokości 7-11,5% od zebranej 

kwoty. Nie trudno sobie wyobrazić, że są to nie-

wielkie pieniądze. Dlatego też aby wynagrodzić 

sołtysom trudy ich pracy i docenić wysiłki wkłada-

ne w rozwój i funkcjonowanie naszych miejscowo-

ści, zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do 

dokonywania wpłat z tytułu podatków bezpośred-

nio u naszych sołtysów. 

         MH 

kwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiej-

skich. Maksymalna wysokość pomocy to 300.000 

zł, wysokość dotacji może wynosić max. 50%. 

Pan Zbigniew Śliwa omówił  wszelkie dostępne 

formy pomocy jakie przysługują ze środków Fun-

duszu Pracy. Zostały omówione zasady ubiegania 

się o środki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, kwestie związane z re-

fundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

prace interwencyjne, staże i przygotowanie zawo-

dowe. Z kolei Pan Krzysztof Leśniak przedstawił 

działalność Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. 

Zachęcał do odwiedzania bezpłatnego punktu kon-

sultacyjnego gdzie przedsiębiorcy uzyskają nie-

zbędne wiadomości odnośnie źródeł finansowania 

działalności gospodarczej. Przedstawił zasady ubie-

gania się o pomoc w ramach Funduszu Pożyczko-

wego i Funduszu Poręczeniowego działającego 

przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Poinfor-

mował także, że od lutego 2009 roku w ramach 

Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” będzie 

realizowane działanie „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, skierowane 

do osób fizycznych, które maja zamiar rozpocząć 

działalność gospodarczą i polegać ono będzie m.in. 

na udzieleniu dotacji w kwocie 40.000 zł na sfinan-

sowanie niezbędnych zakupów. 

         GW 
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Doceniając ogromne zasługi honorowych     

dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, 

jakie od dziesiątek lat wnoszą na rzecz całego 

naszego społeczeństwa, Poseł Zbigniew           

Rynasiewicz zaprosił w dniu 23.10.2008 roku,  

46 osobową grupę krwiodawców z terenu       

powiatu leżajskiego do Warszawy. 

Inicjatywa Posła, zbiegła się z przypadającym w 

bieżącym roku jubileuszem obchodów 50 -lecia 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwone-

go Krzyża.  

Zapraszając liderów ruchu honorowego krwio-

dawstwa, wolontariuszy i działaczy Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Poseł Rynasiewicz dał dowód 

szacunku i uznania dla tej grupy ludzi za niesienie 

pomocy potrzebującym. 

Krwiodawcy czynni z powiatu leżajskiego, to 

grupa 2608 osób, którzy rocznie oddają blisko 1200 

litrów krwi pełnej metodą konwencjonalną. Pozwa-

la to w pełni zabezpieczyć potrzeby leżajskiego 

szpitala, nadwyżki zaś przekazywane są do placó-

wek gdzie krwi brakuje. 

W stolicy, krwiodawcy uczestniczyli w obra-

dach parlamentu, zwiedzili Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Pałac Kultury, oraz Stare Miasto. 

Podczas krótkiego spotkania Krwiodawców 

z Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem, Prezes      

Zarządu Rejonowego PCK w Leżajsku Pan        

Andrzej Kłak, przekazał Posłowi słowa podzięko-

wania, za niekonwencjonalny pomysł uczczenia 

Jubileuszu 50 -lecia HDK PCK. 

 

        Andrzej Kłak 

 

Wspólne zdjęcie z posłem Z. Rynasiwiczem i Komendan-

tem Straży Marszałkowskiej Panem F. Kurasem 

21 października br. w Urzędzie Gminy Grodzi-

sko Dolne odbyło się szkolenie dla właścicieli i 

zarządzających punktami sprzedaży napojów 

alkoholowych. Tematyka spotkania dotyczyła 

przestrzegania zasad sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych, w szczególności osobom 

nieletnim. 

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele 

placówek handlowych i gastronomicznych z terenu 

gminy oraz funkcjonariusze posterunku policji z 

Grodziska Dolnego. W trakcie szkolenia pełnomoc-

nik wójta gminy ds. profilaktyki uzależnień – pan 

Stanisław Baj przypomniał sprzedawcom ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi w zakresie sprzedaży napojów alkoholo-

wych. Przypomniał także o zakazie sprzedaży na-

pojów alkoholowych osobom nieletnim oraz obo-

wiązku kontroli wieku kupującego, poprzez żąda-

nie dokumentu tożsamości. Komendant posterunku 

policji – pan Jan Kucło zaapelował o przestrzeganie 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi, w szczególności w stosunku 

do osób nieletnich. Obecnych na spotkaniu sprze-

dawców, poinformował o przeprowadzanych przez 

policję kontrolach, oceniających warunki sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz grożących sankcjach 

karnych za nieprzestrzeganie warunków określo-

nych w ustawie. 

Głos w sprawie przestrzegania zasad sprzedaży 

napojów alkoholowych osobom nieletnim zabrali 

także sprzedawcy. Prezes GS - Eugeniusz Miś, wy-

stosował prośbę do uczestników spotkania o odpo-

wiednią postawę i reagowanie w sytuacjach, gdy 

osoby nieletnie próbują dokonać zakupu alkoholu. 

Wzywając o przestrzeganie zasad niniejszej ustawy 

przypomniał sprzedawcom, by korzystali z jej    

zapisów, uprawniających do kontroli dokumentu 

tożsamości w przypadku jakichkolwiek wątpliwo-

ści co do wieku kupującego. 

Na podstawie przepisów Kodeksu Karnego, za  

złamanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim przewidziane są dwie sankcje karne. 

Jedna z nich to sankcja administracyjno-

prawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. 

Druga jest uruchamiana na podstawie przepi-

sów karnych. Dotyczy orzeczenia kary za       

popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu 

nieletnim.  
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Zakres prac do wykonania na rok przyszły, usta-

lany jest co roku, na wspólnych spotkaniach z Ra-

dami Soleckimi, Radnymi i członkami Rady Scale-

niowej z poszczególnych sołectw. Inaczej jest ze 

scaleniami rozpoczętymi po 2004 roku, które to 

scalenia objęte są Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, gdzie zadanie reali-

zowane jest w 75% ze środków wspólnotowych 

(przykład wsi Krzeczowice, gmina Kańczuga - 

gdzie środki na scalenia i rekultywację obejmowały 

cały zakres prac, łącznie z wykonaniem dróg dojaz-

dowych do pól z nawierzchnią asfaltową, gdzie 

scaleniem tej wsi objęta została powierzchnia 779 

ha. Koszt całego scalenia zamknął się kwotą 7890 

tys. zł. z czego 4063 tys. zł. pochodziło z Sektoro-

wego Programu Operacyjnego). W przypadku 

Gminy Grodzisko Dolne, co roku po środki na pra-

ce scaleniowe gmina zabiega u Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego.  

Na obecnym etapie najważniejszą dla gminy 

sprawą, jest budowa dróg dojazdowych do pól oraz 

rekultywacja działek. Do wykonania pozostały 

grunty o łącznej powierzchni ponad 20 ha oraz me-

lioracja i utwardzenie dróg dojazdowych do pól.  

          KS 

W dniach 28-29 października 2008 na terenie 

gminy przeprowadzona została akcja przesiewo-

wych badań profilaktycznych w ramach      

Ogólnopolskiej Akcji „Program Wczesnego  

Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy”.  

Bezpłatne badania przeprowadzane zostały 

przez Ośrodek Diagnostyczny Fundacji S.O.S. 

„Życie” z Mielca. W ciągu dwóch dni z badań sko-

rzystało w sumie 267 Pań, w tym 93 poddało się 

badaniu cytologicznemu, a 174 mammograficzne-

mu. Liczba kobiet biorących udział w akcji świad-

czy o przełamywaniu wstydu i lęku przed badania-

mi oraz wzrastającej świadomości wśród kobiet w 

zakresie profilaktyki. Można więc powiedzieć, że 

akcja spełniła oczekiwania.  

Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wspar-

ciu finansowemu z budżetu gminy i pomocy życzli-

wych ludzi. W imieniu Pań, które mogły skorzystać 

z badań przesiewowych w pobliżu miejsca za-

mieszkania chciałam w tym miejscu podziękować: 

- Panu Wójtowi Gminy Jackowi Chmura i Radnym 

Rady Gminy – za wsparcie finansowe akcji, 

- Panu dr Aleksandrowi Skarbie i jego NZOZ 

„Centrum Zdrowia” za wszelką udzieloną pomoc, 

- Pani Aldonie Bocek - Telka, która zasponsorowa-

ła noclegi dla Pań przeprowadzających badania, 

- Panu Wiesławowi Mazurkowi - za bezpłatne 

przyprowadzenie cytomammobusu, 

- Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Młodzieży 

szkół z terenu gminy - za dostarczenie imiennych 

zaproszeń na badania. 

         J.R. 

Mammobus stanął przy ośrodku zdrowia 

W dniu 5 listopada dokonano odbioru i         

przekazano do użytkowania wykonane prace 

rekultywacyjne na obiektach objętych scale-

niem, w miejscowościach Grodzisko Górne 

i Wólka Grodziska.  

Na obiekcie Grodzisko Górne wykonano 5195 

mb dróg rolnych, w tym: 2270 mb utwardzonych 

pospółką i tłuczniem, wykonano 8 sztuk przepu-

stów i 150 mb rowów odwadniających, ubezpie-

czonych płytkami betonowymi i kiszką faszynową. 

Rekultywację polegającą na wyrównaniu wysokich 

miedz i zasypaniu wąwozów, wykonano na po-

wierzchni ponad 3 ha. Wartość wykonanych robót 

zamknęła się kwotą 220 tys. zł. Podobny zakres 

prac wykonano na obiekcie Wólka Grodziska, 

gdzie w użytkowanie oddano 2895 mb dróg       

rolnych, w tym 1795 mb utwardzonych żwirem, 

pospółką i tłuczniem, wykonano 5 sztuk przepu-

stów i 170 mb rowów  odwadniających, ubezpie-

czonych korytkami betonowymi. Wartość wykona-

nych robót wyniosła 140 tys. zł.  

W październiku uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego, przydzielono dodatkowe środki w 

wysokości po 110 tys. zł na prace rekultywacyjne 

na obiekcie Grodzisko Górne i Wólka Grodziska.  
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W dniu 30 października 2008r. odbyła się 

XXVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

W jej trakcie radni Rady Gminy i zaproszeni 

goście mogli zapoznać się z informacjami o pracy 

dwóch (z czterech działających na terenie gminy) 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

NZOZ „Centrum Zdrowia” na sesji reprezentowała 

Pani Prezes Małgorzata Skarba-Jama, a informację 

o pracy NZOZ „Zdrowie”, przedstawił jego dyrek-

tor doktor Stanisław Piela. Obydwoje zaapelowali 

do Wójta i Rady Gminy o uwzględnienie w budże-

cie gminy na rok przyszły środków finansowych na 

zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia tj. 

zagospodarowanie parku oraz o wykonanie utwar-

dzonej drogi dojazdowej do osiedla za parkiem. 

Kontynuując tematykę ochrony zdrowia, Wójt 

Gminy w kilku zdaniach podsumował akcję     

przesiewowych badań profilaktycznych jaką    

przeprowadzono na terenie gminy w październiku. 

W kolejnych punktach porządku obrad, radni zapo-

znali się z informacją o wykonaniu budżetu gminy 

za 3 kwartały br. oraz przyjęli szereg uchwał m.in.: 

- ustalili stawki podatków i opłat, jakie będą obo-

wiązywać w roku przyszłym, 

- wprowadzili zmiany w budżecie gminy na rok 

bieżący, 

- dokonali zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-

wości Grodzisko Górne przyjętego uchwałą zebra-

nia wiejskiego, 

- wyrazili zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z 

ukraińską gminą Mała Turia, 

Projekt porozumienia między gminami Grodzisko 

Dolne i Mała Turia, został wypracowany w trakcie 

październikowej wizyty przedstawicieli gminy na 

Ukrainie. Podpisanie umowy partnerskiej oznacza 

możliwość ubiegania się o środki unijne w ramach 

Euroregionu Karpaty oraz współpracę w dziedzi-

nach takich jak kultura, oświata, czy sport.  

- dokonali wyboru komisji dyscyplinarnych I i II 

instancji orzekających za naruszenie obowiązków 

przez mianowanych pracowników samorządo-

wych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Grodzi-

sko Dolne. 

         J.R 

W dniu 13 listopada br. w sołectwie Wólka Gro-

dziska miało miejsce znaczące dla mieszkańców 

wsi wydarzenie. Po wielu latach starań i oczeki-

wań, społeczność Wólki doczekała się budowy 

nowej szkoły. 

W tym to dniu, nastąpiło oficjale przekazanie 

placu, pod budowę wielofunkcyjnego budynku 

Szkoły Podstawowej. W uroczystości uczestniczyli 

przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy – 

Jacek Chmura, Z-ca Wójta – Arkadiusz Telka, 

Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Gdański, 

Sołtys Wólki Grodziskiej – Krzysztof Dąbek,   

Radny Sołectwa Wólka Grodziska - Stanisław    

Hospod, Ks. Proboszcz Stanisław Kulikowski,   

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce 

Grodziskiej– Teresa Nykiel, nauczyciele, grupa 

uczniów oraz wykonawca - firma KOREM z Jeżo-

wego. W tak ważnym dla gminy wydarzeniu nie 

zabrakło także obecności Posła na Sejm RP -     

Zbigniewa Rynasiewicza. 

Po poświęceniu terenu, zaproszeni goście 

„ruszyli do łopat” wykonując pierwsze, symbolicz-

ne wykopy, a następnie udali się do szkoły na roz-

mowy i poczęstunek. Podczas spotkania wielokrot-

nie padały słowa podziękowania dla osób, dzięki 

staraniom których budowa szkoły stała się faktem. 

W trakcie prowadzonych rozmów wykonawca 

zapewniał, że pierwsze prace rozpoczną się końcem 

listopada. 

         MH 

Pierwsze wykopy pod nową inwestycję 
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11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna 

światowa, a Polska po 123 latach rozbiorów   

odzyskała wolność. Od tamtego czasu minęło     

dokładnie 90 lat.  

Rocznicowe obchody odzyskania przez Polskę 

niepodległości w Gminie Grodzisko Dolne, święto-

wano w niedzielę 9 listopada. Obchody rozpoczęto 

pod Pomnikiem Wdzięczności „Żywią i Bronią” 

w Grodzisku Dolnym „Miasteczku”, gdzie złożono 

kwiaty i wieńce. W uroczystościach uczestniczyli: 

Poseł na Sejm RP – Zbigniew Rynasiewicz, W-ce 

Starosta Leżajski - Józef Majkut, Z-ca Komendanta 

Powiatowego PSP w Leżajsku – mł. bryg. Stani-

sław Kuźniar, Wójt Gminy – Jacek Chmura, Z -ca 

Wójta – Arkadiusz Telka, Przewodniczący Rady 

Gminy – Jerzy Gdański, Dyrektor Ośrodka Kultury 

– Katarzyna Mach-Wawrzaszek, uczniowie Zespo-

łu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, 

strażacy, Poczty Sztandarowe i Orkiestra Dęta.  

Po złożeniu wieńców kolumną, w akompania-

mencie orkiestry wszyscy przemaszerowani do  

parafialnego kościoła, gdzie odprawiono Mszę 

Świętą w intencji Ojczyzny oraz wszystkich którzy 

walczyli o jej wolność. Po Mszy młodzież wykona-

ła krótki program artystyczny, po czym nastąpiło 

przejście na grodziski cmentarz i złożenie wieńców 

pod obeliskiem „Ku czci tych, którzy cierpieli i  

oddali swe życie za Ojczyznę”. 

Podkreślając rangę i znaczenie tak ważnego dla 

Polaków święta, poseł Zbigniew Rynasiewicz    

podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w 

obchodach oraz tym, którzy dbają o pielęgnowanie 

i przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu. 

Wspomniał także o walczących w obronie „naszej 

małej ojczyzny” Grodziszczanach, którzy spoczy-

wają na grodziskim cmentarzu.  

Tego dnia wiązanki kwiatów złożono także w 

lesie na Opaleniskach, na placówce nr 5, tzw. 

„Dziurówce”, gdzie istniała drukarnia Armii Krajo-

wej, w której drukowano pismo „Czyn”.  

 

         MH 

Na grodziskim cmentarzu 

W dniu 11 listopada – w 90 rocznicę Odrodzenia 

Polski, odbyła się w Nowej Sarzynie, uroczystość 

poświęcenia Pomnika dla upamiętnienia heroizmu 

Patriotów Poległych w Obronie Ojczyzny. Na za-

proszenie p. Henryka Atemborskiego Przewodni-

czącego Komitetu Obywatelskiego Budowy       

Pomnika, w tej uroczystości udział wzięły panie 

dyrektorki obu Zespołu Szkół z Grodziska Dolnego 

i Grodziska Górnego wraz z Pocztami Sztandaro-

wymi Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w 

kościele parafialnym odprawioną w intencji pole-

głych za Ojczyznę. Następnie wszyscy udali się 

pod Pomnik, który został poświęcony przez ks. pro-

boszcza. Pan Henryk Atemborski, inicjator i reali-

zator budowy Monumentu, w swoim przemówieniu 

wspomniał o udziale Grodziszczan w walce z oku-

pantem hitlerowskim. Następnie odbył się Apel 

Poległych, których uczczono salwą honorową Woj-

ska Polskiego. Ten Pomnik jest wezwaniem dla 

młodego pokolenia, aby niosło w przyszłość – to 

dziedzictwo, któremu na imię Polska. 

Taka uroczystość odbyła się w Nowej Sarzynie 

po raz pierwszy i zgromadziła liczne rzesze miesz-

kańców. 

Honorową wartę na „Dziurówce” zaciągnęli  

harcerze z Leżajska 
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Rozpoczął się sezon grzewczy i wielu ludzi chyba 

nie do końca świadomie wie, że spalając plastiki 

zatruwa powietrze, które przecież wszyscy   

wdychamy.  

Stwierdzenie to jest rzeczą oczywistą, tymcza-

sem wielu mieszkańców gminy zatruwa powietrze 

spalając swoje odpady - w tym szczególnie groźne 

plastiki - na wolnym powietrzu lub w domowych 

paleniskach. 

Problem widzimy wtedy, gdy chcemy wyjść 

wieczorem na spacer i odetchnąć świeżym powie-

trzem, a wokół nas unosi się nieprzyjemny dym. 

Czarny, śmierdzący dym, wydobywający się z   

komina domu sąsiada, to na pewno nie tradycyjny 

opał.  

Palenie plastikowych butelek, folii, różnego   

rodzaju tworzyw sztucznych, szmat, ubrań, opon 

oraz śmieci, niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla 

środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla 

zdrowia ludzi. Podczas procesu spalania plastiko-

wych opakowań, folii oraz gum, czy opon uwalnia 

się do powietrza wiele szkodliwych, a wręcz trują-

cych substancji oraz setki związków organicznych.  

Najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny, 

które należą do najbardziej trujących, rakotwór-

czych substancji na świecie. Szczególnie narażone 

na chorobotwórcze działanie tych substancji są oso-

by mało odporne, a zwłaszcza dzieci.  

Badania dowodzą, że najwięcej dioksyn i       

furanów dostaje się do środowiska nie z produkcji 

przemysłowej, lecz ze spalania odpadów w gospo-

darstwach domowych. Spalając różnego rodzaju 

odpady z tworzyw sztucznych, powodujemy    

przenikanie dioksyn i furanów do naszego otocze-

nia, wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę, orga-

nizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, 

którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc 

osoby, które w sposób bezmyślny pozbywają się 

odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi.  

Oczywiście wszystkie te trucizny nie powodują 

działania natychmiastowego lecz gromadzą się 

w organizmie i z upływem czasu wzrasta ich     

koncentracja, a gdy zostanie przekroczony próg 

odporności organizmu dochodzi do wystąpienia 

reakcji w postaci różnorodnych objawów, dolegli-

wości i chorób. 

Proceder spalania tworzyw sztucznych może 

przyczynić się również do powstania pożarów 

w budynkach mieszkalnych, jako że w wyniku ich 

spalania, w piecach zatykane są sukcesywnie   

przewody kominowe.  

Naprawdę nie musimy zatruwać naszego otocze-

nia, tym bardziej, że butelki plastikowe są wywożo-

ne z naszych posesji przez firmy komunalne      

bezpłatnie. Wystarczy je tylko zbierać do oddziel-

nych worków.  

Zanim spalisz śmieci, pomyśl o swoim       

zdrowiu i pamiętaj, że spalanie odpadów jest 

zabronione również przez przepisy prawa, a za 

naruszanie tego nakazu grozi kara grzywny lub 

aresztu. 
Dla dobra naszych dzieci, wnuków i naszego 

wspólnego dobra, pamiętajmy, że spalanie tworzyw 

sztucznych nie powoduje ich zniknięcia, lecz     

prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo niebez-

pieczne substancje, które przez pewien czas krążą 

w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy). Następ-

nie opadają do gleby, z której przechodzą do roślin 

i są zjadane przez zwierzęta, aż w końcu z żywno-

ścią trafiają na nasze talerze - w myśl zasady, 

że ,,Nic w przyrodzie nie ginie”. 

         BD 

W dniu 12 listopada Gminny Ośrodek   

Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 

wydawał bezpłatnie żywność z Podkarpac-

kiego Banku Żywności w Rzeszowie. 

W sumie rozdano: 

- 312 kg dżemu,  

- 2 tys. litrów mleka,  

- 1 tonę cukru,  

- 700 kg mąki pszennej,  

- 500 kg makaronu świderki,  

- 400 kg kaszy jęczmiennej. 
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Środowy poranek 22 października był dniem 

niecodziennym i pełnym emocji dla wszystkich 

przedszkolaków z terenu naszej gminy, bowiem 

czekały ich tego dnia same miłe niespodzianki. 

Nasza placówka zaprosiła w nagrodę za liczny 

udział w konkursie dzieci ze wszystkich placówek 

przedszkolnych do obejrzenia bajki „Urodziny pie-

ska i kotki” w wykonaniu aktorów teatru „Maska” 

w Rzeszowie. 

Bliski dzieciom temat spektaklu, wartka akcja, 

ciekawe kostiumy, scenografia i gra aktorska oraz 

bezpośredni kontakt bohaterów bajki z dziecięcą 

publicznością stanowią o jego walorach i powodze-

niu na scenie. Również nasze przedszkolaki bardzo 

śmiało i aktywnie włączały się do wspólnej zaba-

wy, co wywoływało sporo śmiechu i wrzawy. 

Zaś po obejrzeniu spektaklu nastąpiła chwila 

równie mocno przez wszystkich oczekiwana – wrę-

czenie wszystkim maluchom za udział w konkursie 

dyplomów, indywidualnych upominków i wspól-

nych dla danego przedszkola nagród książkowych 

za udział. 

Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim dzieciom 

i ich opiekunom za liczny udział w niniejszym kon-

kursie, zaangażowanie i piękne nastrojowe prace o 

tematyce jesiennej, które stanowią obecnie ekspo-

zycję sali widowiskowej. 

       M. Burda-Król 

Maskotki którymi posługiwali się aktorzy, wzbudziły  

wielkie zainteresowanie wśród najmłodszych 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom 

W dniu 21 października 2008 w Gminnej        

Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym w 

Oddziale dla dzieci odbyły się Urodziny Kubusia       

Puchatka.  

Na urodziny przybyły dzieci z Ochronki pod 

opieką siostry Barbary. Dzieci wysłuchały frag-

mentu książki o łakomstwie Kubusia. Następnie 

odbyły się zabawy i zgadywanki o bohaterach baj-

ki. W zawodach w zlizywaniu miodu bez pomocy 

rąk dzieci radziły sobie doskonale. Na urodzinach 

nie zabrakło też tortu i małego „co nie co”.  

Dzieci zdmuchiwały świeczki oraz odśpiewały 

sto lat solenizantowi i wręczyły przyniesione     

prezenty i laurki. Po poczęstunku maluszki wróciły 

na Ochronkę . 

Scenariusz imprezy napisała Halina Leja, a w 

realizacji pomysłu pomogły bibliotekarka Anna 

Krajewska i Sylwia Rydzik - stażystka.  

 

         KZ 

Uczestnicy urodzinowego przyjęcia 
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WYWIAD MIESIĄCA 

ze Stanisławem Hospod - Radnym sołectwa Wólka 

Grodziska, inicjatorem budowy Szkoły             

Podstawowej w Wólce Grodziskiej - rozmawiała 

Małgorzata Halasa 

 

Zapewne dla Pana jak i mieszkańców Wólki 

Grodziskiej, miesiąc listopad będzie pamiętną 

datą w dziejach miejscowości? 

Nie ukrywam, że długo przyszło nam czekać, ale 

jak widać cierpliwość popłaca. Wspólnymi siłami 

udało nam się doprowadzić do rozpoczęcia tak 

ważnej dla mieszkańców inwestycji, jaką jest budo-

wa szkoły.  

Wracając do historii proszę powiedzieć kiedy 

zapadły pierwsze decyzje o budowie wielofunk-

cyjnego budynku szkoły i kto był inicjatorem tej 

budowy? 

Budowa szkoły podstawowej wynikała z potrzeb 

środowiska. Podczas zebrania wiejskiego w marcu 

1998 roku, na mój wniosek, w obecności            

ówczesnych władz został powołany Społeczny  

Komitet Budowy, którego z woli mieszkańców  

zostałem przewodniczącym. W sierpniu 1998 r. 

w obecności pana Tadeusza Różyckiego, członka  

komitetu, złożyłem do Zarządu Gminy wniosek 

z prośbą o ujęcie inwestycji w planie budżetu na 

rok przyszły. Pomimo licznych próśb, wniosek nie 

został uwzględniony. Oczywiście nie oznaczało to, 

że  damy za wygraną.  

Dlaczego Pana zdaniem tak długo zwlekano z 

podjęciem decyzji? 

Sądzę że powodów mogło być wiele. Budżet    

gminy był tak skonstruowany, że zakładał prowa-

dzenie innych inwestycji. Priorytetem dla gminy 

była wówczas budowa hali sportowej w Grodzisku   

Dolnym i Szkoły Podstawowej w Opaleniskach. 

Kolejnym problemem było uzyskanie zgody      

ówczesnych władz gminnych, które do końca nie 

były przekonane o słuszności budowy szkoły na 

Wólce. Problemy wystąpiły także podczas zakupu 

placu pod inwestycje. Początkowo właściciele  

działek nie wyrazili zgody na ich sprzedaż, jednak-

że w wyniku prowadzonych rozmów udało się 

dojść do porozumienia.  

Takich sytuacji spornych było więcej, niemniej jed-

nak patrząc z perspektywy 10 minionych lat mogę 

stwierdzić, że opłacało się czekać.  

Kto wspierał pańskie wysiłki w działaniach 

zmierzających do powstania szkoły? 

Cały czas starałem się trzymać rękę na pulsie,    

naciskając wręcz władze gminne w tej sprawie. W 

działaniach wspierał mnie były radny Feliks 

Grzywna i inni członkowie Komitetu oraz miesz-

kańcy Wólki. Nieoceniona okazała się pomoc    

ówczesnego starosty leżajskiego, a obecnego posła, 

pana Zbigniewa Rynasiewicza, który wielokrotnie 

pomógł nam w bardzo istotnych kwestiach. Wyra-

zy podziękowania należą się także obecnemu   

Wójtowi - panu Jackowi Chmura, Zastępcy Wójta - 

panu Arkadiuszowi Telka oraz całej Radzie Gminy 

z Przewodniczącym Jerzym Gdańskim na czele.  

W imieniu mieszkańców Wólki Grodziskiej, 

składam wszystkim serdeczne podziękowania       

za okazaną przychylność, przygotowanie i prowa-

dzenie wszystkich formalności oraz osobiste      

zaangażowanie. Wspólnymi siłami udało nam się 

osiągnąć wiele i mam nadzieję, że w niedługim 

czasie będziemy mogli cieszyć się z efektów      

naszych działań.  

 

      dziękuję za rozmowę  

Obecny budynek Społecznej Szkoły Podstawowej w    

Wólce Grodziskiej 
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nych epok. Podziwiali wyroby z ceramiki, drewna 

oraz tkanin. Zapoznali się z rękodzielnictwem w 

ginących specjalnościach (obróbka drewna, wytwa-

rzanie ceramiki i wyrobów włókienniczych). Tutaj 

odbyły się również warsztaty twórcze. Jedną z 

atrakcji było samodzielne zrobienie kukiełki pod 

fachowym okiem zawodowych lalkarzy. Dzieci 

wykonały piękne księżniczki, dostojnych królewi-

czów i kolorowe krasnale. 

Kolejną zwiedzaną ekspozycją był magiczny 

świat „Na babcinym strychu”, gdzie dzieci z zapar-

tym tchem wysłuchały najbardziej znanych pol-

skich legend i bajek zobrazowanych za pomocą 

wystawy lalek. 

Żegnając się z Muzeum Lalek, wszyscy zostali 

obdarowani wykonanymi przez siebie kukiełkami, 

a w miejscowym sklepiku z pamiątkami mogli ku-

pić wszelkiego rodzaju lalki.  

Następnym etapem wycieczki, było zwiedzanie 

muzeum w Lipinach. Jest ono filią muzeum w Pilź-

nie. W skansenie zbudowanym w oparciu o wioskę 

Współczesna szkoła, chcąc realizować swoje cele 

programowe w sposób atrakcyjny, musi posia-

dać niezbędne środki materialne. Można je   

zdobyć od sponsorów – ale przeważnie są to   

niewielkie kwoty lub pisząc wnioski o dotacje na 

realizację określonych działań edukacyjnych. 

Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym bierze czyn-

ny udział w tej formie dofinansowania oświaty, 

zdobywając znaczne środki pieniężne pochodzące z 

finansów publicznych. Projekt nauczycieli kształ-

cenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Gro-

dzisku Dolnym pn. „Kształcenie umiejętności spo-

łecznych i życiowych, kształtowanie właściwych 

relacji w kontaktach międzyludzkich” w ramach 

rządowego programu „Rozwój edukacji na tere-

nach wiejskich w latach 2008 – 2013” pt. „Jestem 

aktorem w teatrze lalek”, otrzymał z puli MEN su-

mę 4511 zł na realizację zadań. Na ich efekty nie 

trzeba było długo czekać. Pierwsze działania w ra-

mach programu dzieci wraz z nauczycielami zreali-

zowały końcem października.  

W dniu 29 października br. klasy pierwsza, dru-

ga i trzecia (ogółem 73 uczestników), wzięły udział 

w jednodniowej bezpłatnej wycieczce do Pilzna i    

Lipin.  

W Muzeum Lalek w Pilźnie uczniowie zwiedzili 

wystawę składającą się z trzech ekspozycji. Pierw-

sza z nich, „Lalki świata”- uzmysłowiła dzieciom 

różnorodność zwyczajów i kultur innych narodów 

za pomocą lalek (niekiedy bardzo starych i z bar-

dzo odległych stron świata). 

Następnie uczniowie podzieleni na grupy prze-

szli do Pracowni Artystycznej „Kasia”, gdzie obej-

rzeli wyposażenie starych warsztatów i dowiedzieli 

się z jakich materiałów wykonywane są lalki z róż-

Wykonane na zajęciach warsztatowych kukiełki dzieci 

mogły zabrać ze sobą 

W pracowni artystycznej „Kasia” dzieci mogły zobaczyć 

jak powstają lalki 

Na Zamku Śpiącej Królewny 



  

 

Kolejnym niezapomnianym przeżyciem był spa-

cer po Wiosce Krasnali, odwiedziny Domu Babci i 

Czerwonego Kapturka, zwiedzanie Zamku Śpiącej 

Królewny. Mali turyści miło spędzili czas w plene-

rowym Bajkowym Ogrodzie. 

Jednym z ostatnich punktów wycieczki, była 

gościna w Gospodzie u Wiedźmy. W tajemniczej 

izbie, przy kominku uczestnicy wycieczki zjedli 

smaczny obiad - oczywiście wszystko musiało być 

zjedzone, bo porządku pilnowała Wiedźma.  

Późnym popołudniem dzieci zmęczone, ale peł-

ne fantastycznych wrażeń wróciły do domu.  

Wycieczka była pozytywnym doświadczeniem 

oraz zachętą do kontynuacji działalności w zakresie 

nabywania umiejętności aktorskich w ramach kółka 

teatralnego i czytelniczego, na których zostaną wy-

korzystane zakupione w Pilźnie zestawy lalek. 

 

       Teresa Stępnik  
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przedstawioną w powieści W. Reymonta „Chłopi” 

dzieci podziwiały dawne zagrody, chaty kryte 

strzechą, dworek szlachecki, widziały tabor cygań-

ski, synagogę żydowską, zwiedziły drewniany ko-

ściółek i nabierały wodę drewnianym wiadrem. 

12 października b.r. w Społecznej Szkole      

Podstawowej w Wólce Grodziskiej odbył się  

jesienny piknik rodzinny pt. „Tradycja łączy 

pokolenia” w ramach programu Działaj Lokal-

nie VI. 

Seniorzy –liderzy wsi oraz rodzice, nauczyciele 

i uczniowie przygotowali i zaprezentowali na    

spotkaniu miejscowe tradycje i obyczaje, śpiew, 

taniec, obrzędy.  

Dzieci wystąpiły w barwnych strojach ludowych 

uszytych przez rodziców i babcie. Wystawiono 

część zdjęć Wólki Grodziskiej i okolic, z których 

zaplanowano utworzenie albumu. Gościnnie wystą-

pił zespół „CDN…” prezentowany przez dziewczę-

ta z Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Wszyscy obecni 

mogli włączyć się w śpiew piosenek i pieśni       

biesiadnych. 

Po występach, dzieci licznie uczestniczyły 

w grach i zabawach sportowych. Rodzice rozegrali 

tradycyjne mecze w piłkę nożną. Zabawę ogrodo-

wą wzbogaciła muzyka p. Ryszarda Kulpy  

z synem Danielem.  

Uczestnicy niedzielnego spotkania powrócili do 

tradycji w ciepłej radosnej atmosferze wyzwalając 

społeczną energię dla dobra wspólnego. 

 

      Koordynator: TN 

Seniorzy przedstawili dawne ludowe zwyczaje 

Występy artystyczne 

W „Gospodzie u Wiedźmy” 
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Uczestnicy „ziemniaczanych” konkurencji mogli 

liczyć na doping ze strony pani dyrektor Haliny 

Gdańskiej, a także przybyłych na tę imprezę babć 

i mam. Po zakończonej sportowej rywalizacji przy-

szedł czas na końcowy punkt imprezy, jakim była 

degustacja ziemniaków, które upieczone w ognisku 

smakowały niczym potrawy z najlepszej kuchni 

świata. 

Impreza ta była okazją do wspólnej zabawy, roz-

mów, a także zdobycia nowych informacji o ota-

czającym świecie przyrody oraz ścisłą z nim inte-

gracją. 

 

        E. Gdańska 

Kontynuując tradycję rozpoczętą w ubiegłym 

roku, 8 października 2008 r. w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, zostało po 

raz kolejny zorganizowane Święto Pieczonego 

Ziemniaka.  

Spotkanie rozpoczęło się przed godziną 10.00 

w ogrodzie szkolnym. Na wstępie wszyscy uczest-

nicy zostali przywitani przez organizatorów, a tak-

że zapoznani z historią ziemniaka, po czym nastąpił 

występ dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-

3 z repertuarem wierszy i piosenek o tematyce je-

siennej. Każda z występujących grup została nagro-

dzona gromkimi brawami, a następnie zaproszona 

przez opiekunów na wspólne pieczenie kiełbasy 

przy ognisku. W czasie przerwy przewidzianej na 

posiłek i krótki odpoczynek można było podziwiać 

ziemniaczane stworki w wykonaniu małych arty-

stów.  

Następnym punktem programu były zabawy  

integracyjne i konkursy sprawnościowe z ziemnia-

kiem w roli głównej. Zawodnicy konkurowali ze 

sobą w dwóch zespołach. W skład pierwszego    

weszły dzieci z oddziałów przedszkolnych pod 

opieką p. A. Hader, E. Gdańskiej i J. Mazur oraz 

klasa pierwsza, którą wspomagała p. B. Krajewska. 

Klasa druga i trzecia pod czujnym okiem swoich 

wychowawczyń p. B. Rynasiewicz i T. Stępnik 

utworzyły drugi zespół.  

Gry i zabawy z ziemniakiem 

Dnia 30.10.2008 r. w Społecznej Szkole     

Podstawowej w Wólce Grodziskiej odbyło się 

pasowanie na ucznia klasy I. Pierwszoklasiści 

pod okiem nauczyciela wychowawcy Magdaleny 

Panek przygotowali program artystyczny. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00. Na 

akademię przybyli rodzice uczniów klasy I, dyrek-

cja, ks. proboszcz, grono pedagogiczne oraz 

uczniowie SSP. Pierwszoklasiści zaprezentowali 

swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i aktor-

skie w montażu słowno-muzycznym.  

Po przedstawieniu wszyscy wypowiedzieli    

słowa przysięgi, po których dyrektor SSP Teresa 

Nykiel dokonała aktu pasowania i przyjęła uczniów 

do społeczności szkolnej oraz podarowała drobne 

upominki w postaci kolorowych kredek. Wycho-

wawczyni kl. I na pamiątkę pasowania wręczyła 

uczniom dyplomy. 

Ponieważ był to wyjątkowy dzień w życiu 

uczniów klasy I, rodzice przygotowali swoim po-

ciechom słodki poczęstunek. Spotkanie to dostar-

czyło uczestnikom wielu wrażeń i na zawsze pozo-

stanie w ich pamięci. 

       Magdalena Panek 

Pierwszoklasiści wraz z rodzicami i nauczycielami 
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dzikiej przyrody, 

2) prowadzić rejestr działalności rolnośrodowisko-

wej (nie dotyczy pakietów Rolnictwo ekologicz-

ne i Zachowanie zagrożonych zasobów gene-

tycznych zwierząt w rolnictwie), 

3) przestrzegać innych wymogów określonych dla 

danego pakietu lub wariantu.  
 

Ważniejsze wymogi dla poszczególnych           

pakietów i ich wariantów 
 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone- płatność do 

1 ha gruntów ornych 360 zł 

- przestrzegać płodozmianu w którym będą 3 ga-

tunki roślin np. zbożowe, motylkowe, okopowe, 

- maksymalna dawka azotu (nawożenie naturalne, 

komposty i mineralne) nie może przekroczyć 150 

kg n/ha, a na trwałych użytkach zielonych 120    

kg n/ha, 

- opracowanie co roku planu nawozowego. 
 

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 

- uprawy rolnicze - płatność 840zł /ha na przesta-

wieniu, 790zł/ha z certyfikatem, 

- trwałe użytki zielone - odpowiednio 330 zł /ha i 

260zł/ha, 

- uprawy warzywne - 1550 zł/ha i 1300 zł/ha, 

- uprawy zielarskie - 1150 zł/ha i 1050zł/ha, 

- uprawy sadownicze i jagodowe - 1800zł/ha i   

1540 zł/ha - pozostałe uprawy sadownicze i jago-

dowe (np. orzech włoski i laskowy, aronia czarno 

owocowa, borówka brusznica i niska, bez czarny, 

głóg, żurawina) - 800 zł/ha i 650 zł/ha, 

- gospodarowanie zgodnie z wymogami rolnictwa 

ekologicznego, 

- obowiązek poddania się co roku kontroli przez 

jednostkę certyfikującą, 

- przeznaczenie plonu na paszę, do bezpośredniego 

spożycia, do przetwórstwa, do kompostowania lub 

przekazanie do innych gospodarstw rolnych. 

 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone – 

płatność 500 zł/ha 

Użytkowanie kośne 
 

- koszenie w terminie od 1 czerwca do 30 września 

do 2 pokosów w ciągu roku, podwyższona wyso-

kość koszenia 5-15 cm, 

- pozostawienie co roku 5-10 % powierzchni nie-

skoszonej, przy czym co roku dotyczy to innej 

powierzchni, 

- zakaz koszenie okrężnego od zewnątrz do środka 

łąki, 

- usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy do 

Kończą się powoli prace polowe i rolnik w chwili 

obecnej podejmuje decyzje gospodarcze odno-

śnie nowego roku.  

Pewne korzyści finansowe daje możliwość wej-

ścia w program rolnośrodowiskowy objęty Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. W zależności od pakietów do 1 ha można 

uzyskać do 900 Euro. Część rolników wchodziła 

już w te programy zarówno z budżetu 2004-2006 

jak i z budżetu 2007-2013. Od nowego budżetu nie 

ma ograniczeń. Rolnik może wchodzić w dowolną 

liczbę pakietów, byleby nie przekroczył stawki  

dopłat do 1 ha tj. do plantacji wieloletnich 900  

Euro/ha, 600 Euro do upraw jednorocznych oraz 

450 Euro do Trwałych Użytków Zielonych. W 

przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu na 

tych samych użytkach rolnych wysokość płatności 

rolnośrodowiskowej ustala się jako sumę kwot 

przysługujących za realizację tych pakietów.  

W gospodarstwie nie można łączyć ze sobą pa-

kietów Rolnictwo ekologiczne z Rolnictwem zrów-

noważonym lub Ochroną gleb i wód oraz pakietów 

Ekstensywne trwałe użytki zielone z Ochroną    

zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodni-

czych. Zgodnie z istniejącymi przepisami nie    

wolno w jednym gospodarstwie realizować starego 

i nowego programu rolnośrodowiskowego. Po 3 

latach realizacji starego programu rolno-

środowiskowego rolnik może wejść na nowe zasa-

dy pod warunkiem że działanie jest znacząco 

wzmocnione np. powiększenie gospodarstwa lub 

dołożenie pakietów. W tym wypadku wchodzi się 

w zmienione zobowiązania, które realizuje się 

przez 5 kolejnych lat zgodnie z nowym planem. 
  

Kto może być beneficjentem programu  

rolnośrodowiskowego 

Może nim być rolnik: 

- któremu został nadany numer identyfikacyjny, 

- posiada 1 ha działek rolnych, 

- realizuje 5-letnie zobowiązanie rolno środowiskowe, 

- spełnia warunki przyznania płatności rolno środo-

wiskowej w ramach określonych pakietów lub ich 

wariantów, 

- posiada plan rolno środowiskowy przygotowany 

przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego.  

W program rolnośrodowiskowy można wejść już z 

powierzchnią 0,10 ha. Rolnik realizujący zobowią-

zania rolno środowiskowe powinien: 

1) zachować występujące w gospodarstwie trwałe 

użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolnicze-

go nieużytkowanego rolniczo, tworzące ostoje 



  

 

rokiem. Tych drzew musi być co najmniej 12 w 

wieku powyżej 15 lat. Rolnik w takim sadzie ma 

obowiązek wykonania podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
 

Pakiet 7 Zachowanie zagrożonych zasobów ge-

netycznych zwierząt w rolnictwie 

- zachowanie lokalnych ras bydła 1140 zł/szt 

(minimum 4 krowy), 

- zachowanie lokalnych ras koni 1500zł/szt 

(minimum 2 klacze), 

- zachowanie lokalnych ras owiec 320 zł/szt 

(minimum 5 lub 10 matek), 

- zachowanie lokalnych ras świń 570 zł/szt 

(minimum 8 loch). 
 

Pakiet 8 Ochrona gleb i wód  

- płatności wsiewki poplonowe 330 zł/ha 

- międzyplon ozimy- 420 zł/ha 

- międzyplon ścierniskowy- 420 zł/ha 
 

W tym pakiecie wysiewamy wsiewkę w plon głów-

ny lub po zbiorze plonu głównego i pozostawiamy 

go do przyorania do wiosny (należy go przyorać po 

1 marca). Płatność za ten pakiet jest niższa niż w 

poprzednim budżecie, ale wchodząc w ten pakiet 

można go połączyć z pakietem rolnictwo zrówno-

ważone. 
 

Pakiet 9 Utrzymanie stref buforowych 

- utrzymanie 2-metrowych stref buforowych-       

44 zł/100 mb, 

- utrzymanie 5-metrowych stref buforowych-     

110 zł/100 mb, 

- utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych-  

40zł/100 mb, 

- utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych-  

1000zł/100 mb. 

Wymogiem w tym pakiecie jest m.in.: wykaszanie 

raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do 30 

września, przy zachowaniu istniejących drzew i 

krzewów, usunięcie ściętej biomasy, zakaz stoso-

wania nawozów i środków ochrony roślin. 

Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej 

w ramach „Programu rolno środowiskowego” 

zasygnalizowane zostały bardzo ogólnie. Bliższe 

informacje uzyskać można w Zespole Doradców 

w Leżajsku, ul. Mickiewicza 12 lub pod           

telefonem 017 2421797. Wszystkich zaintereso-

wanych zapraszamy! 

 

      Zofia Rydzik 

      ZD w Leżajsku 

2 tygodni po pokosie. 

Użytkowanie pastwiskowe 

- sezon pastwiskowy od 1 maja do 15 października 

przy obsadzie zwierząt wynoszącym od 0,5- 1,0 

DJP /ha, 

- wykaszanie niedojadów w terminie od 1 sierpnia 

do 30 września. 

Użytkowanie kośno- pastwiskowe 

- wymogi podobne jak przy użytkowaniu kośnym, 

z tym, że można 2 razy wykosić , a później prze-

paść, z tym, że obsada zwierząt nie może być 

większa niż 0,3 DJP/ha. 
 

Pakiet 4 Ochrona zagrożonych gatunków pta-

ków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 

Natura 2000 - w naszym regionie można realizo-

wać warianty: 

- ochrona siedlisk lęgowych ptaków - płatność - 

1200 zł/ha, 

- półnaturalne łąki wilgotne - płatność 800 zł/ha, 

- półnaturalne łąki świeże - płatność 800 zł/ha. 

Z tego pakietu możemy uzyskać bardzo dobre 

pieniądze zwłaszcza jeżeli na swojej łące stwierdzi-

my siedlisko lęgowe ptaków np. czajki, czy derka-

cza, co musi być potwierdzone ekspertyzą ornitolo-

giczną. Wymogi w tym pakiecie podobne są do 

opisanego powyżej tj. Ekstensywne trwałe użytki 

zielone, z tym jednak, że kosić łąkę można w przy-

padku wariantu pierwszego dopiero od 1 sierpnia 

do 30 września. Siano wykoszone w tym terminie 

nadaje się tylko na ściółkę. Natomiast o omawia-

nym wariancie drugim i trzecim od 15 czerwca do 

30 września. Kolejnym warunkiem w tym pakiecie 

jest obowiązek posiadania ekspertyzy ornitologicz-

nej lub przyrodniczej. 
 

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów ge-

netycznych roślin w rolnictwie 

- produkcja towarowa lokalnych odmian roślin 

uprawnych- 570 zł/ha, 

- produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian 

roślin uprawnych - 800 zł/ha, 

- produkcja nasienna na zlecenie banku genów- 

4700zł/ha (płatność do pow. 0,10-0,30 ha obowią-

zuje umowa z jednostką badawczo- rozwojową). 

- sady tradycyjne - płatność 2100 zł/ha, ale do po-

wierzchni (0,10-0,40 ha tj. może wynieść do    

840 zł). Pakiet ten cieszył się dużym powodze-

niem, wśród rolników którzy posiadają sady stare, 

a co najmniej 60% drzew jest starych odmian, w 

tym co najmniej trzy gatunki lub odmiany trady-

cyjne z wykazu odmian uprawianych przed 1950 
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OGŁOSZENIE 
 

Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Leżajsku informuje, że 1 

grudnia 2008 r. to ŚWIATOWY 

DZIEŃ AIDS. Tegoroczne działania 

przebiegają pod hasłem „Wróć bez 

HIV”  

Głównym celem kampanii jest 

uświadomienie ludziom szczególnie 

młodym, wyjeżdżającym do pracy lub 

w celach turystycznych, że nierozważ-

ne zachowania i kontakty seksualne 

mogą prowadzić do zakażenia. Zmniej-

szenie liczby nowych zakażeń HIV 

drogą kontaktów seksualnych i promo-

wanie robienia testu na HIV, będzie 

dobrym efektem tegorocznej akcji.  

Obecnie większość zakażonych to 

osoby heteroseksualne, zacierają się 

różnice płci, ilość zakażonych kobiet 

dorównuje mężczyznom. I chodź wy-

dłuża się okres życia osób zakażonych 

- systematycznie leczonych, to jednak 

wciąż jest to choroba śmiertelna.  

Łączmy nasze wspólne działania, a 

zwielokrotnimy efekty. 

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH I NIEZAMOŻNYCH 
 

23 października 2008 roku oficjalnie wręczone zostały stypendia przyznane 35 

uczniom Powiatu Leżajskiego przez Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego 

przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Do dnia dzisiejszego Fundusz        

Lokalny we współpracy z różnymi partnerami, ufundował 435 stypendiów 

o wartości ponad 400 tys. zł. 

Program Stypendialny prowadzony jest przez Fundusz Lokalny Powiatu          

Leżajskiego od 10 lat. W tym roku, podobnie jak w latach, w programie stypendial-

nym wzięli udział zdolni i niezamożni uczniowie gimnazjów oraz szkół średnich 

z terenu Powiatu Leżajskiego. Stypendyści wybrani zostali przez specjalnie powoła-

ną do tego celu komisję. W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych samorządów 

oraz szkół biorących udział w programie, darczyńcy, lokalni liderzy społeczni.  

Kandydaci na stypendystów oceniani byli pod względem trzech kryteriów:    

średniej ocen, uzyskanej w poprzednim roku szkolnym, szczególnych osiągnięć 

(udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych,      

aktywność społeczna), a także wysokości dochodu przypadającego na jednego 

członka rodziny. Stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 1200 zł, płatne po 

120 zł na okres 10 miesięcy.  

Stypendium dla gimnazjalistów wynosi 500 zł wypłacane po 125 zł przez okres 

4 miesięcy. W sumie n realizacje programu przeznaczono 27 300 zł. Środki te     

pozyskano dzięki dotacjom przekazanym przez Fundację im. Stefana Batorego w       

ramach programu „Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne”, Gminy     

Kuryłówka oraz Grodzisko Dolne, a także dzięki wsparciu Rad Rodziców działają-

cych przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku i Zespole 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.  



  

 

R
E

K
L

A
M

A
 P

Ł
A

T
N

A
 



  

 

R
E

K
L

A
M

A
 P

Ł
A

T
N

A
 


