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Zwyczajem lat ubiegłych 
również i w tym roku 
Urząd Stanu Cywilnego 
w Grodzisku Dolnym zor-
ganizował uroczyste spo-
tkanie parom małżeńskim 
świętującym 50-lecie i 
60-lecie zawarcia związku 
małżeńskiego. Zasłużone 
pary uhonorowane zostały 
medalami Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 

Spotkanie miało miejsce 20 
listopada br. w Domu Wesel-
nym BOCARLO w Grodzi-
sku Dolnym „Miasteczku”. 
Aktu odznaczenia 18 par 
małżeńskich, które mogą 
się poszczycić pięćdziesię-
cioletnim i dłuższym stażem 
małżeńskim dokonał Wójt 
Gminy – Jacek Chmura w 
towarzystwie Z-cy Wójta 
– Arkadiusza Telki, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
– Jerzego Gdańskiego, Kie-
rownika USC – Danuty Zyg-
munt i Z-cy Kierownika USC 
– Anny Bednarz.
Kierując do Jubilatów wiele 
ciepłych słów Wójt podkre-
ślił, że ich długoletnie poży-
cie jest wzorem do naślado-
wania dla małżeństw rozpo-
czynających wspólną drogę 
oraz inspiracją dla tych, któ-
rzy ślub mają dopiero przed 
sobą.
Obecni na uroczystości 
wznieśli okolicznościowy to-
ast, a Jubilaci wysłuchali pro-
gramu artystycznego przy-
gotowanego przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Chodaczowie – Weronikę 
Joniec i Patryka Dziergę. 
Ze specjalnymi życzeniami 
wystąpiły także zaproszone 
zespoły – Zespół „Wiola” z 
Chodaczowa i „Leszczynka” 
z Wólki Grodziskiej. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Większości par 
małżeńskich towarzyszyła 
tego dnia rodzina. 

Medale prezydenta RP „Za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” otrzymały nastę-
pujące pary:

• Nowak Stanisław i Mar-
cela z Grodziska Dolne-
go, 51 rocznica

• Czaja Tadeusz i Euge-
nia ze Zmysłówki, 53 
rocznica

• Rydzik Stanisław i Jani-
na z Grodziska Dolne-
go, 54 rocznica

• Grzywna Józef i Marce-
la z Grodziska Górnego, 
55 rocznica

• Pszona Jan i Maria z 
Grodziska Górnego, 51 
rocznica

• Różycki Stanisław i Emi-
lia z Chodaczowa, 53 
rocznica

• Rydzik Stanisław i Cze-
sława z Grodziska Gór-
nego, 56 rocznica

• Cebulak Edward i Stefa-
nia z Grodziska Górne-
go, 50 rocznica

• Grzywna Józef i Wero-
nika z Chodaczowa, 50 
rocznica

• Kruk Tadeusz i Maria ze 
Zmysłówki, 53 rocznica

• Kot Feliks i Anna z Gro-
dziska Górnego, 55 
rocznica

• Burszta Jan i Maria z 
Grodziska Dolnego, 50 
rocznica

• Serafin Jan i Cecylia z 
Grodziska Górnego, 60 
rocznica

• Pysz Józef i Józefa z 
Grodziska Górnego, 50 
rocznica

• Kołodziej Stanisław i 
Maria z Grodziska Dol-
nego, 51 rocznica

• Cierpisz Bronisław i Ce-
lestyna z Grodziska No-
wego, 50 rocznica

• Joniec Jan i Salomea z 
Laszczyn, 50 rocznica

• Moskal Władysław i 
Anna z Wólki Grodzi-
skiej, 52 rocznica

Nagrodzonym Jubilatom 
gratulujemy i życzymy 
kolejnych udanych lat w 
związku małżeńskim.

MH

Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne składa serdecz-
ne podziękowanie panu 
Romanowi Kochmanowi 
- właścicielowi Domu We-
selnego BOCARLO w Gro-
dzisku Dolnym, za przygo-
towanie sali oraz obsługę 
uroczystości. 

ŚWIĘTOWALI 50-LECIE MAŁŻEŃSTWA
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Od grudnia wychowan-
kowie Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawcze-
go w Laszczynach będą 
mogli korzystać z windy. 
W oddanym do użytku w 
zeszłym roku placówce 
montowana jest platforma 
dla niepełnosprawnych.

Obiekt ma pięknie urządzo-
ne i wyposażone sale, nie-
mniej jednak dostęp do tych 
znajdujących się na piętrze 
(sala rehabilitacyjna, gabi-
net logopedyczny, psycho-
logiczny oraz dwie sale do 
zajęć dydaktycznych) był 
ograniczony. Podstawowym 
mankamentem są schody, 
które trzeba pokonywać. 
W chwili obecnej wycho-
wankowie placówki trans-

portowani są na piętro za 
pomocą schodołazu, który 
nie jest własnością ośrodka 
- jest wypożyczony z wypo-
życzalni sprzętu rehabilita-
cyjnego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Leżajsku. Montaż windy 
rozwiąże ten problem i uła-
twi swobodne przewożenie 
osób poruszających się na 
wózkach. 
Na zakup windy Stowarzy-
szenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w Gro-
dzisku Dolnym otrzymało 
dofinansowanie z Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
– ponad 40 tys. zł.

MH

W OŚRODKU NA LASZCZYNACH MONTUJĄ 
WINDĘ

W ramach usuwania szkód 
powodziowych Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie przeznaczył w 
tym roku środki na zabez-
pieczenie brzegów rzeki 
Wisłok w miejscowości 
Chodaczów. 

Temat nieuregulowanych 
rzek, zbiorników i potoków 
wraca jak bumerang właści-
wie co roku przy okazji powo-
dzi. O tym, że warto zadbać o 
dobre zabezpieczenie rzeki i 
że woda to wielki żywioł, do-
tkliwie przekonali się miesz-
kańcy Chodaczowa w 2010 
roku. 
Z powodu intensywnych 
opadów deszczu gwałtownie 
wezbrała woda na Wisłoku, 
która zaczęła rozrywać usy-
pane wcześniej wały i wyle-
wać się z koryta na przyległe 
tereny. 
Do ratowania mienia i zabez-
pieczenia pozostałych tere-

nów włączone zostały jed-
nostki OSP, które przez 3 dni 
walczyły z żywiołem. Mimo 
ułożenia ponad 4 tys. wor-
ków z piaskiem podniesione 
wody Wisłoka zalały ok. 100 
ha użytków rolnych i podtopi-
ły kilka gospodarstw rolnych.  

By zapobiec podobnej sytu-
acji w przyszłości samorząd 
wystąpił z wnioskiem do Re-
gionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie 
o wykonanie niezbędnych 
umocnień. 
Za przyznane środki na le-

wym brzegu Wisłoka, w obrę-
bie istniejącej kładki pieszo-
jezdnej ubezpieczono obe-
rwane brzegi Wisłoka opaską 
faszynadowo-kamienną oraz 
skarpę brzegoskłonem faszy-
nadowym płaskim. Usypana 
skarpa zostanie obsiana tra-
wą. 

MH

UMOCNIENIA BRZEGU WISŁOKA 
W CHODACZOWIE
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W październiku Podkar-
packi Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rze-
szowie rozstrzygnął prze-
targ dotyczący prac kon-
serwacyjnych na zbior-
niku obok remizy OSP w 
Grodzisku Górnym. 

Zbiornik przeznaczony jest 
do celów gospodarczych, 
poboru wody, jak również 
stanowi miejsce hodowli ryb 
i połowu dla wędkarzy. 
Wykonawca – firma „Miarka” 
z Sieniawy przystąpiła do 
wykonania pierwszych prac 
polegających na odmuleniu 
zbiornika - zebraniu 35 cen-
tymetrowej warstwy osadu. 
Przed odmuleniem odłowio-
no znajdujące się tam ryby, 

które przewieziono na „Czy-
ste”. 
W zakres prac wchodzi rów-
nież wymiana tzw. szando-
rów (zasuwy) oraz zamknięć 

jazu. Koszt robót to ok. 80 
tys. zł. 
Środki na konserwację zbior-
nika w Grodzisku Górnym 
przeznaczył Podkarpacki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie, z 
pieniędzy zaoszczędzonych 
po przetargu związanym z 
wykonaniem umocnienia 
skarpy zbiornika „Czyste” w 
Grodzisku Dolnym.

MH

KONSERWACJA ZBIORNIKA W 
GRODZISKU GÓRNYM

Mają szkołę z prawdziwe-
go zdarzenia… będą mieć 
i boisko. Już w przyszłym 
roku społeczność Wólki 
Grodziskiej będzie mieć 
własne miejsce do upra-
wiania sportu. Niezago-
spodarowany teren przy 
wielofunkcyjnym budynku 
Szkoły Podstawowej został 
przeznaczony pod budowę 
ogólnodostępnego boiska 
sportowego o nawierzchni 
trawiastej. 

Przygotowania pod budowę 
boiska rozpoczęły się w paź-
dzierniku. Teren pod płytę zo-
stał odpowiednio odchwasz-
czony i wyplantowany. Przy 
jego wyrównaniu pracowały 
dwie koparki. Koniecznym 
było wywiezienie setek kubi-
ków ziemi. 
By obniżyć koszty budowy, 
większość zaplanowanych 
prac członkowie stowarzy-
szenia wraz z mieszkańcami 
Wólki wykonali w czynie spo-

łecznym. Boisko zostało ob-
siane trawą. Zakupiono rów-
nież dwie przenośne bramki. 
Na wiosnę teren wokół zosta-
nie obsadzony krzewami.
Członkowie stowarzyszenia 
mają też pomysł na dalsze 
zagospodarowanie terenu. 
W palnie jest tartanowa bież-
nia i trybuny. Czy znajdą się 
środki na ich realizację, zale-
żeć będzie od pojawiających 

się programów, w ramach 
których będzie można wnio-
skować o dofinansowanie 
inwestycji. W lipcu tego roku 
Stowarzyszenie złożyło wnio-
sek do programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 o dofinansowa-
nie przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie boiska 
sportowego. Wnioskowana 
kwota dofinansowania to 25 

tys. zł. Dodatkowo Stowarzy-
szenie pozyskało 5 tys. zł. ze 
środków budżetu Gminy Gro-
dzisko Dolne, na podstawie 
przepisów ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i 
wolontariacie.  MH

Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska, składa serdeczne 
podziękowania panom -  
Feliksowi Kulpa i Krzysz-
tofowi Karaś, za wykonane 
społecznie prace geodezyj-
ne przy budowie boiska.

NA WÓLCE POWSTAJE KOLEJNY 
OBIEKT SPORTOWY
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Przed zbliżającym się se-
zonem zimowym, Gmina 
Grodzisko Dolne koncen-
truje swoje działania na 
domknięciu i zabezpiecze-
niu rozpoczętych w tym 
roku projektów inwesty-
cyjnych.

Dobiegają końca prace 
związane z adaptacją bu-
dynku remizy OSP w Podle-
siu na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy. 
Będzie to filia istniejącego 
ŚDS w Laszczynach. Otwar-
cie placówki planowane jest 
na 21 grudnia tego roku. 
W związku ze zbliżającym 
się terminem otwarcia, trwa-
ją roboty wykończeniowe 
wewnątrz budynku. Wyko-
nawca przystąpił do prac 
malarskich, układania płytek 
i montażu urządzeń sanitar-
nych i elektrycznych. Gmi-
na ogłosiła również przetarg 
na zakup i montaż wyposa-
żenia. Nowe meble wraz ze 
sprzętem dostarczone zo-
staną do 15 grudnia.
W Placówce Dziennego Po-
bytu na pomoc i terapię bę-
dzie mogło liczyć kolejnych 
15-stu niepełnosprawnych. 
Ponadto do pracy w ŚDS 
zatrudnionych zostanie 4 
mieszkańców naszej Gminy. 

Oprócz pomieszczeń dla 
ŚDS, w odremontowanym 
budynku remizy swoją sie-
dzibę będzie mieć miejsco-
wa jednostka OSP. Poza 
garażem na auto bojowe, 
strażakom wygospodarowa-
no pomieszczenia socjalne 
na poddaszu budynku.
Prace remontowe trwają tak-
że w strażnicy OSP w Gro-
dzisku Górnym. W związku 
z organizacją okolicznościo-
wych imprez, koniecznym 
jest dostosowanie pomiesz-
czeń do obowiązujących 
wymogów technicznych i 
sanitarnych. Dostosowania 
wymaga głównie kuchnia, 
sanitariat dla personelu, ma-
gazynek i przygotowalnia 
owoców i warzyw. Remont 
wykonują pracownicy PGK 
w Grodzisku Dolnym.
Dużym zadaniem inwesty-
cyjnym jakie Gmina rozpo-
częła w tym roku, jest prze-
budowa Ośrodka Kultury. 
Ekipa budowlana zakończy-
ła kolejny etap prac. Wyko-
nano nowe stropy, nadbudo-
wano poddasze użytkowe i 
postawiono ścianki działo-
we wewnątrz budynku. Do 
końca roku planowane jest 
wykonanie więźby dachowej 
wraz z pokryciem. 
Przypomnijmy, iż projekt 

przebudowy Ośrodka Kul-
tury jest przedsięwzięciem 
dwuletnim. 

MH

INWESTYCYJNE 
DOMKNIĘCIA

Prace budowlane wewnątrz Ośrodka Kultury

Na poddaszu placówki w Podlesiu strażacy będą mieli 
swoje pomieszczenia socjalne

Remont pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w 
Grodzisku Górym

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

RODZINIE 

Śp. Romana 
BIELECKIEGO

kierownika budowy 
na obiekcie 

Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym

składa

Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne
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Radni Gminy Grodzisko 
Dolne na sesji w dniu 30 
października 2012r. za-
twierdzili taryfy za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na 2013 rok.

Taryfy powyższe zostały 
opracowane zgodnie z prze-
pisami Ustawy z 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ście-
ków oraz Rozporządzeniem 
Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006 roku. 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej opracowało 
stawki taryfowe na podsta-
wie ewidencji księgowej po-
niesionych kosztów w roku 
obrachunkowym poprze-
dzającym rok wprowadzenia 
taryf, sporządzonej zgodnie 
z przepisami ustawy o ra-
chunkowości, uwzględniając 
w szczególności koszty eks-
ploatacji i utrzymania sieci 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, w tym:
•  amortyzację,
• wynagrodzenia z narzu-

tami,
• materiały i energię,

• opłaty za korzystanie ze 
środowiska,

• podatki od nieruchomo-
ści, opłaty za użytko-
wanie wieczyste, usługi 
obce i inne koszty po-
średnie, 

• marżę zysku i niezbęd-
ne inwestycje.

W związku z tym od 1 stycz-
nia 2013r. za 1 m3 wody 
wszyscy Odbiorcy zapłacą 
2,60 zł oraz 2 zł miesięcz-
nie opłaty abonamentowej 
od każdego punktu poboru 
(od podliczników opłata nie 
będzie pobierana). Opłata ta 
zawiera koszty utrzymania 
w gotowości do świadczenia 

usług urządzeń wodocią-
gowych, koszt odczytu wo-
domierza oraz koszty rozli-
czenia należności za ilość 
dostarczonej wody. Należy 
zaznaczyć, że Przedsię-
biorstwo dostarcza i utrzy-
muje wodomierze główne 
do każdego punktu poboru 
oraz systematycznie je kon-
serwuje i przegląda, a co 5 
lat wymienia. Dodatkowy 
wodomierz (podlicznik) jest 
montowany na koszt Od-
biorcy i z tego tytułu opłata 
abonamentowa nie będzie 
pobierana. Za 1 m3 ścieków 
mieszkańcy zapłacą 3,85 
zł, natomiast Gmina dopła-
ci 0,89 zł do każdego m3 

ścieków, czyli koszt oczysz-
czenia 1 m3 ścieków wynosi 
4,74 zł obliczony w sposób 
opisany powyżej. Podwyż-
ka opłat za ścieki podykto-
wana jest głównie inflacją, 
a co za tym idzie wzrostem 
cen paliw, materiałów, ener-
gii, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego, 
bieżącego usuwania awarii, 
których ilość ze względu na 
znaczne wyeksploatowanie 
infrastruktury wodociągo-
wo-kanalizacyjnej z każdym 
rokiem wzrasta i wymaga 
sporych inwestycji. 
W bieżącym roku zostały po-
niesione następujące wydat-
ki inwestycyjne netto:
• remont zbiornika wieżowe-
go w Podlesiu - koszt 40 000 
zł,
• zakup rozrzutnika - koszt 
7.140 zł,
• zakup pompy samozasy-
sającej z napędem spalino-
wym - koszt 3.559 zł,
• zakup urządzenia PSION 
po regeneracji do odczytów 
1.609 zł.

Zapraszamy do odwiedze-
nia naszej strony interneto-
wej www.pgkgrodzisko.pl

Irena Fus

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI W 
ROKU 2013

W dniu 30 października 
br. odbyła się XXVI sesja 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne. 

Realizując porządek obrad 
tej sesji radni Rady Gmi-
ny rozpatrzyli następujące 
sprawy:
• zapoznali się z działal-

nością niepublicznych 
zakładów opieki zdro-
wotnej „Centrum Zdro-
wia” i „Zdrowie” w Gro-
dzisku Dolnym,

• uchwalili pakiet uchwał 
regulujących gospodar-
kę odpadami komunal-
nymi w Gminie zgod-
nie z postanowieniami 
zmienionej w tym roku 
ustawy z dnia ustawy z 
dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 
391),

• ustalili stawki podatków 
i opłat lokalnych na rok 
przyszły,

• zapoznali się z informa-
cją o realizacji obowiąz-
ku składania oświad-
czeń majątkowych.

Ponadto podjęli uchwały:
• w sprawie zmiany tego-

rocznego budżetu Gmi-
ny i wieloletniego planu 
finansowego Gminy,

• w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 2 
działek w Opaleniskach,

• w sprawie podziału 
Gminy na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w 
każdym okręgu wybor-
czym,

• w sprawie zatwierdzenia 
Strategii Rozwoju So-
łectwa Grodzisko na lata 
2012-2020,

• w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2012 z prze-
znaczeniem na termo-
modernizację obiektów 
użyteczności publicznej.

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXVI 
sesji Rady Gminy można 
się zapoznać na stronie in-
ternetowej gminy w BIP-ie           
(www.grodziskodolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY
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Przystępując do Unii Euro-
pejskiej Polska zobowią-
zała się do wprowadzenia 
szeregu działań zmierzają-
cych do uporządkowania 
gospodarki odpadami, a 
w szczególności do ogra-
niczenia ilości deponowa-
nych na składowiskach 
odpadów komunalnych. W 
przypadku nie osiągnięcia 
określonych poziomów re-
cyklingu Polskę czekają 
kary finansowe. 

Znowelizowana ustawa o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach wpro-
wadza odpowiedzialność 
samorządu za osiągniecie 
wymaganych poziomów re-
cyklingu na swoim obszarze.
Do końca 2020 roku gminy 
muszą osiągnąć odzysk od-
padów na poziomie 50% dla 
surowców takich jak papier, 
metale, tworzywa sztucz-
ne i szkło oraz 70% dla od-
padów budowlanych i roz-
biórkowych. Począwszy już 
od 2013 r. ustawa wprowa-
dza również stopniowe ogra-
niczanie ilości odpadów bio-
degradowalnych przekazy-
wanych na składowiska (tj. 
resztki kuchenne, odpady 
zielone itp.). W przypadku 
gdy gmina nie osiągnie wy-

maganych poziomów odzy-
sku surowców wtórnych za-
płaci kary na rzecz Budże-
tu Państwa. Ponadto, sam 
fakt ukarania może wyklu-
czyć samorząd z możliwo-
ści ubiegania się o dotacje 
Unijne.
Gminy zostały także zobligo-
wane do odbierania w spo-
sób selektywny odpadów 
komunalnych takich jak: 
papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło i opakowa-
nia wielomateriałowe oraz 
odpady komunalne biode-
gradowalne i opakowania 
ulegające biodegradacji. 
Zasady segregacji odpadów 
na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne obowiązujące od 1 
lipca 2013 r. zostaną szcze-
gółowo opisane w później-

szym terminie. Zupełnie 
nowym zadaniem w zakre-
sie odbierania odpadów bę-
dzie obowiązek utworzenia 
i utrzymania przynajmniej 
jednego punktu selektywnej 
zbiórki. Będzie to miejsce, 
w którym mieszkańcy gmi-
ny będą mogli w dowolnym 
czasie oddawać posegrego-
wane odpady komunalne.
Nowe przepisy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach wprowadziły zasadę, 
że z opłat pobieranych od 
mieszkańców muszą być po-
kryte wszystkie koszty sys-
temu gospodarowania od-
padami, w tym: odbieranie, 
transport, zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów, 
tworzenie i funkcjonowanie 
punktów selektywnego zbie-

rania odpadów oraz obsłu-
gę administracyjną całego 
systemu. Co istotne, nowy 
system gospodarki odpada-
mi ma się samofinansować 
a co za tym idzie gmina nie 
może dopłacać do śmieci. 
We wcześniejszych latach 
opłaty za odpady pobierane 
od mieszkańców były niewy-
starczające. W 2011 roku z 
budżetu gminy dopłacono 
ok. 100 tys. zł. 
Nowe obowiązki w zakresie 
gospodarki odpadami nało-
żone na gminy z pewnością 
wpłyną pozytywnie na stan 
środowiska naturalnego, 
jednak wpłyną one na kosz-
ty odbierania odpadów.

BD

OBOWIĄZKI GMINY W ŚWIETLE NOWEJ 
USTAWY ŚMIECIOWEJ

Gmina Grodzisko Dolne wraz z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich 
z      Lublina realizuje projekt pn. „Program Aktywności Samorządowej – 
PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania 
usług administracji publicznej”. Celem projektu jest opracowanie i wdro-
żenie nowatorskiego systemu monitorowania jakości usług publicznych           
w siedmiu urzędach administracji samorządowej województwa lubel-
skiego i podkarpackiego. 

W ramach projektu określono 15 obszarów jakości życia i zarządzania, z których opinia publiczna wybrała 5 najistotniej-
szych, wymagających interwencji. W dalszym etapie realizacji projektu w trakcie spotkań z mieszkańcami, zgłoszone 
zostały pomysły konkretnych zadań. 
Na ostatnim spotkaniu przeanalizowane zostaną możliwości realizacji inicjatyw mieszkańców. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do udziału w dyskusji. 

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej. Dyskusję poprowadzi ekspert z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.
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Ceremonia przed pomni-
kiem „Żywią i Bronią” w 
Miasteczku, przemarsz na 
cmentarz parafialny, a na-
stępnie Msza Święta za Oj-
czyznę i patriotyczne pie-
śni w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym– tak w 
Gminie Grodzisko Dolne 
uczczono Narodowe Świę-
to Niepodległości.

Przedstawiciele władz sa-
morządowych, zaproszeni 
goście, młodzież szkolna, 
Orkiestra Dęta, strażacy i 
poczty sztandarowe uczcili 
wydarzenia sprzed 94 lat, 
upamiętniające poświęcenie 
i oddanie sprawie niepodle-
głości wielu Polaków. 
Po głównych uroczysto-
ściach delegacja złożona z 
przedstawicieli gminy udała 
się pod Krzyż Grunwaldu i 
na „Dziurówkę”, gdzie złożo-
no kwiaty i zapalono znicze.

MH

- AKTUALNOŚCI - 

DZIURÓWKA - w gajów-
ce Józefa Dziury w okre-
sie okupacji zbierali się 
żołnierze Armii Krajowej 
Placówki nr 5. Po wej-
ściu Rosjan drukowano 
pismo „Czyn”. Drukarnia 
została zlikwidowana 
31 października 1944 
roku przez NKWD, wiele 
osób zesłano na Syberię. 
Wieś Opaleniska została 
spacyfikowana, nastąpi-
ły aresztowania, a kilka 
osób UB aresztowało 
dopiero w latach 50-tych, 
zapadły wyroki śmierci 
zamienione na dożywo-
cie. W dniu 30 sierpnia 
1992 roku w tym miej-
scu zostaw wzniesiony 
Krzyż, tablica informacyj-
na i kamień granitowy z 
napisem 1939-1945 AK.

POMNIK „ŻYWIĄ I 
BRONIĄ” - część muro-
wana zostałą wzniesiona 
w 1958 roku, w 25 rocz-
nicę „wydarzeń grodzi-
skich”. W 1998 roku w 
65 rocznicę wzniesiono 
Krzyż Solidarności - me-
talowy w formie drzewa 
życia, zdobią go kłosy 
zbóż i kosy - nawiązuje 
swą symboliką do życia i 
trwania w tradycji. 

KRZYŻ GRUNWALDU - 
postawiony w 500 roczni-
cę bitwy Grunwaldzkiej w 
1910 roku. Kolejny trze-
ci drewniany, akacjowy 
wzniesiony w 1989 roku. 
Obok głaz narzutowy, w 
którym wykuto dwa mie-
cze i daty: 1410, 1910, 
1946, 1989 oraz umiesz-
czono tablicę miedzianą 
z napisem „Tylko pod 
krzyżem, tylko pod tym 
znakiem, Polska jest Pol-
ską a Polak Polakiem”. 
W 2010 roku Krzyż został 
odnowiony. Zamontowa-
no trzy pamiątkowe tabli-
ce, poświęcone rocznicy 
bitwy pod grunwaldem, 
upamiętniające ofiary 
zbrodni katyńskiej i kata-
strofy lotniczej pod Smo-
leńskiem. Posadzono też 
5 dębów katyńskich upa-
miętniających żołnierzy 
grodziskich poległych w 
Katyniu.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI
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Powstali niespełna rok 
temu, i mają już pierwszy 
sukces na swoim koncie.

Działające od lutego br. Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi 
Laszczyny we wrześniu 
przejęło od gminy prowa-
dzenie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałem Przedszkolnym 
w Laszczynach. 
W tym czasie Członkowie 
Stowarzyszenia napisa-
li projekt, i z Banku Gospo-
darstwa Krajowego otrzyma-
li 10 tys. zł na jego realiza-
cję. Dzięki temu 30- osobo-
wa grupa przedszkolaków 
będzie mogła rozwijać swo-
je zainteresowania muzycz-
ne.  Projekt „Janko Muzy-
kant - co nam w duszy gra”, 
zakłada m.in. naukę gry na 

instrumentach i zajęcia wo-
kalne dla grupy przedszko-
laków oraz wyjazdy na pró-
by lokalnych zespołów tj. Or-
kiestry Dętej, Zespołu „Gro-
dziszczoki” i „Wiola” oraz 
wyjazd na koncert organowy 

do Leżajskiej Bazyliki i Fil-
harmonii Rzeszowskiej. Po-
nadto z dziećmi i rodzicami 
prowadzone będą zajęcia z 
psychologiem. 
Na zakończenie projek-
tu zorganizowany zosta-

nie koncert muzyczny dla 
mieszkańców Laszczyn. 
Projekt realizowany będzie 
od stycznia przyszłego roku.

MH

PIERWSZE SUKCESY LASZCZYŃSKIEGO 
STOWARZYSZENIA

W październiku Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy w Laszczynach 
zorganizował dla swoich 
podopiecznych wyciecz-
kę.

Jej celem była Nowa Dęba, 
gdzie znajduje się Fabryka 
Ozdób Świątecznych. Wy-
chowankowie wraz z rodzi-
cami i wychowawcami do-
tarli tam autokarem. 
Podczas zwiedzania prze-

wodnik  zapoznał  wyciecz-
kowiczów z historią zakła-
du, a jeden z tamtejszych 
pracowników zaprezento-
wał w jaki sposób powsta-
ją bombki choinkowe oraz 
ozdoby takie jak serdusz-

ka i sople. Po pokazie uda-
no się do sal, gdzie pracow-
nicy zakładu ręcznie ozda-
biają każdy wyrób. Ostat-
nim etapem zwiedzania były 
warsztaty, na których każ-
dy mógł udekorować wła-
sną bombkę. Ponadto każdy 
nasz podopieczny otrzymał 
bańkę świąteczną ze swoim 
imieniem.

ORW

WYCIECZKA DO FABRYKI OZDÓB 
ŚWIĄTECZNYCH
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Dzień Papieski jest obcho-
dzony od 2001r w niedzie-
lę poprzedzającą rocznicę 
wyboru Kardynała Karo-
la Wojtyły na Stolicę Pio-
trową. Jego celem jest 
upamiętnienie pontyfika-
tu Jana Pawła II poprzez 
upowszechnianie naucza-
nia Papieża oraz wspiera-
nie edukacji zdolnej mło-
dzieży z małych miast i 
wsi.

Od początku inicjatywy Dnia 
Papieskiego, Akcja Kato-
licka Archidiecezji Przemy-
skiej organizuje konkurs 
dla młodzieży gimnazjalnej 
nawiązującej tematem do 
hasła roku. „Jan Paweł II – 
Papież Rodziny” to hasło XII 
Dnia Papieskiego, którego 
obchody miały miejsce 14 
października br. Tak też było 
w naszej Parafii. Uczniowie 
Gimnazjum z Grodziska Dol-
nego i Górnego przygotowa-
li 10 prac. Rozstrzygnięcie 
konkursu na etapie parafial-
nym miało miejsce 25 wrze-
śnia br. przy udziale człon-
ków Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej z Grodziska 
Dolnego, Wólki Grodziskiej i 
Chodaczowa.
Trójka uczestników zakwali-
fikowała się do etapu deka-
nalnego w Żołyni i kolejno 
do archiprezbiteratu Łańcut, 
gdzie prace uczennic An-
dżeliki Burda - Gimnazjum w 
Grodzisku Górnym i Wiktorii 
Czerwonka – Gimnazjum w 
Grodzisku Dolnym, zostały 
wyróżnione. Warto poznać 
najciekawsze sformułowa-
nia z wyróżnionych prac: 
„…16.10.1978r. zwykły je-
sienny dzień? Nie dla 
wszystkich Polaków – Kar-
dynał Karol Wojtyła zostaje 
Papieżem. Nie ma rodziny 
dla której to wydarzenie nie 
byłoby najważniejsze. Pol-
ska szalała z radości – nasz 
biskup został naszym papie-

żem, papieżem rodziny, mło-
dzieży i dzieci…” „…Dzięku-
jemy Bogu za tak wielki dar 
jaki zesłał w postaci Jana 
Pawła II, który patrzy na nas 
z nieba, nadal nas wspie-
ra i błogosławi nasze rodzi-
ny, bo jak mówił – pośród 
tych wielu dróg rodzina jest 
drogą pierwszą – i z wielu 
względów najważniejszą. 
Jest drogą powszechną po-
zostając za każdym razem 
drogą szczególną, jedyną i 
niepowtarzalną, tak jak nie-
powtarzalny jest każdy czło-
wiek…”. Tymi słowami roz-
poczęła i zakończyła swo-
ją pracę konkursową uczen-
nica klasy IIa Gimnazjum w 
Grodzisku Górnym, Andżeli-
ka Burda. 
Uczennica IIIa Gimnazjum 
w Grodzisku Górnym Anna 
Moskal rozpoczęła swo-
je myśli słowami „…Rodzi-
na – jednostka, w której ro-
dzimy się i żyjemy. Na dobre 
i na złe. W zdrowiu i choro-
bie. To siła, dzięki której mo-
żemy przenosić góry. Mamy 
w niej określone miejsce…”, 
a zakończyła – „…Pochylaj-
my się nad naszymi rodzi-
nami, nad problemami, któ-
re nas otaczają, nad tym co 

nas przytłacza, z czym wal-
czymy i zmagamy się każde-
go dnia. Dajmy siebie innym, 
aby poznali w nas Bożą mi-
łość”. 
Kolejna ucz. kl. Ia Gimna-
zjum w Grodzisku Dolnym, 
Wiktoria Czerwonka w swo-
jej pracy napisała – „…Ro-
dzina Bogiem silna staje 
się siłą człowieka i całego 
Narodu. Starajmy się, aby 
wszystkie rodziny stały się 
silne Bogiem. Potrzebny 
nam jest autorytet, osoba 
godna bycia wzorcem dla 
młodych i moim zdaniem 
taką osobą jest bł. Jan Pa-
weł II. Ponadto jest on rów-
nież patronem naszej szkoły 
i to daje nam pewną mo-
tywację, by iść dalej przez 
życie mając w pamięci Jego 
słowa. Nawet hymn szkolny 
może nas do tego zbliżyć – 
patronie nasz my twoim śla-
dem chcemy się piąć, aż po 
zwycięstwo. 
Postarajmy się więc, aby 
wszystkie słowa Ojca Św. 
kierowane do naszych ro-
dzin nie poszły na marne i 
ażebyśmy nie wyrzucili ich w 
kąt pamięci tylko dalej je pie-
lęgnowali i z każdym dniem 
realizowali…”
To tylko kilka ważniejszych 
myśli dotyczących hasła te-
gorocznego konkursu, na 
które szczególną uwagę 

zwrócili uczniowie grodzi-
skich gimnazjów. Wszyscy 
uczniowie, którzy brali udział 
w konkursie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe.
W tegorocznym konkursie, 
który odbył się już po raz 
dziesiąty, wzięło udział po-
nad 600 gimnazjalistów z 
archidiecezji przemyskiej. 
Podczas finału, który odbył 
się w Krośnie, praca naszej 
gimnazjalistki, Andżeliki Bur-
da otrzymała wyróżnienie. 
O potrzebie organizowania 
konkursu na spotkaniu fi-
nałowym powiedział prezes 
Akcji Katolickiej Archidiece-
zji Przemyskiej, Kazimierz 
Kryla: „Naszym celem jest 
popularyzacja i zaznajamia-
nie młodzieży z osobą i na-
uczaniem bł. Jana Pawła II. 
Dla nich, to już nie jest ktoś 
obecny, ale ciągle żyje jego 
nauczanie. Konkurs ma być 
próbą przeniesienia go na 
życie codzienne”. 
Liczba uczestników świad-
czy, że ten cel jest osiągany. 
Na przestrzeni dziesięciu lat, 
było to kilka tysięcy osób, w 
tym nie tylko młodzież, ale 
i nauczyciele oraz rodziny, 
które przyjeżdżają na finał. 

Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej

HISTORIA DNIA 
PAPIESKIEGO
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W okresie od 01.10.2012r. 
do 31.10.2012r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne za-
istniały następujące zda-
rzenia noszące znamiona 
przestępstwa.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

• w dniu 17.10.2012r. w 
Komendzie Powiatowej 
Policji w Leżajsku przyjęto 
zawiadomienie od miesz-
kańca Chodaczowa w spra-
wie uszkodzenia dwóch 
nagrobków na cmentarzu 
w Chodaczowie w nocy z 
16/17.10.2012r.
• w dniu 29.10.2012r. Poli-
cjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku przyjęli za-
wiadomienie o uszkodzeniu 
kabla telekomunikacyjnego 
w nocy z 28/29.10.2012r. 
w miejscowości Laszczyny 
o wartości 3000 zł na szko-
dę Telekomunikacji Polskiej 
S.A. z siedzibą w Rzeszo-
wie.
Powyższe czyny zagrożone 
są karą pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.
W sprawach tych prowadzo-
ne są dochodzenia przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym o przestępstwa 
określone z art. 288§1KK.

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

• w dniu 02.10.2012r. w Ko-
mendzie Powiatowej Poli-
cji w Leżajsku przyjęto za-
wiadomienie od mieszkanki 

Grodziska Górnego o popeł-
nieniu przestępstwa oszu-
stwa dotyczącego nie otrzy-
mania zamówionych za po-
średnictwem strony inter-
netowej „tablica.pl” telefo-
nów komórkowych na łącz-
ną kwotę 1070zł. Zamówio-
ne przedmioty zostały wy-
słane przesyłką pobraniową 
w paczkach wewnątrz któ-
rych zamiast telefonów znaj-
dowały się kawałki metalu.
Powyższy czyn zagrożony 
są karą pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 8. 
W sprawie tej prowadzone 
jest  dochodzenie przez Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym o przestępstwo z 
art. 286§1KK

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI 

• w dniu 04.10.2012r. poli-
cjanci z Komendy Posterun-
ku Policji w Leżajsku w Wól-
ce Grodziskiej zatrzymali do 
kontroli drogowej nietrzeź-
wego rowerzystę - miesz-
kańca Wólki Grodziskiej . W 
trakcie wykonywanych czyn-
ności u 55 letniego mężczy-
zny urządzenie do badania 
stanu trzeźwości wykazało 
ponad 1,65 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.
Zgodnie z art 178a§2 Ko-
deksu Karnego jazda w sta-
nie nietrzeźwości rowerem 
po drodze publicznej zagro-
żona jest karą pozbawienia 
wolności do 1 roku.
• w dniu 22.10.2012r. poli-
cjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku interwe-
niowali w związku z zaistnia-
łym wypadkiem drogowym 
na terenie Grodziska Dol-
nego, gdzie w gęstej mgle 
idąca drogą kobieta będąca 
w stanie nietrzeźwości (2,56 
promila) została potrącona 
przez kierującą samocho-
dem osobowym marki Seat 

Leon. Piesza uczestniczka 
zdarzenia z obrażeniami 
głowy została przetranspor-
towana do szpitala w Leżaj-
sku. Postępowanie nadal 
prowadzone jest przez poli-
cjantów z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Leżajsku.
Przestępstwo z art. 177§2 
KK zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO WOLNOŚCI

• w dniu 11.10.2012r. na Po-
sterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym przyjęto zawiado-
mienie o groźbach karalnych 

syna w stosunku do ojca. Do 
przestępstwa doszło w miej-
scowości Laszczyny. W po-
wyższej sprawie Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczął dochodzenie z art. 
190 § 1 KK. 
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wol-
ności do lat 2. 

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

Uwaga na 
włamywaczy

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku w cią-
gu ostatnich miesięcy zanotowała szereg wła-
mań i kradzieży, do których doszło na terenie 
powiatu leżajskiego. 

Policja apeluje do mieszkańców powiatu leżaj-
skiego by pozostawiając swoje mieszkania pa-
miętali o właściwym ich zabezpieczeniu, jak rów-
nież w razie dłuższej nieobecności poprosili są-
siadów, aby w tym czasie zwrócili uwagę na ich 
własność. 

Bądźmy czujni i zwracajmy uwagę na osoby 
przebywające w naszym otoczeniu bez określo-
nego celu, a mogące być potencjalnymi sprawca-
mi włamań. 

Będąc świadkami, nie bądźmy obojętni. Nasza 
aktywna postawa i sprzeciw przeciwko narusza-
niu prawa może zapobiec przestępstwu lub przy-
czynić się do zatrzymania sprawców włamań. 

Wszystkich, którzy posiadają informację na temat 
zaistniałych zdarzeń, lub zauważyliby w swoim 
otoczeniu podejrzane osoby, bądź pojazdy mogą-
ce mieć związek z włamaniami prosimy o kontakt 
telefoniczny z numerem alarmowym 997, 112 lub 
też zapraszamy do najbliższej jednostki Policji.
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- AKTUALNOŚCI - 

W dniu 9 listopada br. w 
sali narad Urzędu Gminy w 
Grodzisku Dolnym odbyło 
się posiedzenie Zarządu 
Gminnego OSP. Tematem 
przewodnim spotkania 
było poszerzenie zakresu 
działalności OSP o hono-
rowe krwiodawstwo. 

Wśród strażaków skupio-
nych w 9 jednostkach OSP 
działających na terenie gmi-
ny Grodzisko Dolne, zrodził 
się pomysł utworzenia przy 
Gminnym Zarządzie OSP 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi. 
Klub skupiałby w swoich 
szeregach nie tylko straża-
ków, ale każdego chętnego 
mieszkańca, który popiera 
tę cenną inicjatywę. 
Na specjalne zaproszenie 
strażaków na spotkanie 
przybył pan Zdzisław Wój-
cik – Przewodniczący Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
w Przemyślu oraz pani Ewa 
Trojnar – kierownik krwio-
dawstwa w Leżajsku.
Goście przybliżyli strażakom 
szeroki wachlarz zagadnień 
związanych z krwiodaw-
stwem i krwiolecznictwem, 
udzielając cennych informa-
cji i rad związanych z założe-
niem klubu. W trakcie prowa-
dzonej dyskusji p. Zdzisław 
Wójcik poruszył zagadnienia 
związane z regulaminem 
klubów HDK PCK, omówił 
zasady odznaczania i wy-
różniania krwiodawców oraz 
zasady nadawania sztanda-
rów i imion klubom. Przypo-
mniał także kto może, a kto 
nie może być krwiodawcą 
oraz omówił sprawy zwią-
zane z legitymacjami HDK, 
zwrotem kosztów dojazdu 
do punktów krwiodawstwa, 
przysługującymi zasłużo-
nym dawcom zniżkami na 
leki oraz inne aspekty zwią-
zane z działalnością klubu. 

Spotkanie zaowocowało 
podjęciem przez strażaków 
wstępnych deklaracji o zało-
żeniu klubu. 
Wiążące decyzje zostaną 
podjęte po nowym roku, 
w trakcie walnych zebrań 
sprawozdawczych OSP. 
Inicjatywę strażaków popie-
ra Wójt Jacek Chmura -po 
raz kolejny strażacy udo-
wodnili, że na nich zawsze 
można liczyć. Cieszę się, 
że powstanie klub któremu 
przyświeca tak szlachetna 
idea.    MH

W GMINIE POWSTANIE KLUB HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI
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- KULTURA - 

W dniu 12 listopada 2012 
roku w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym odby-
ły się eliminacje gminne 
Konkursu „LITERATURA 
I DZIECI. KRAJOBRAZY”. 
Przedmiotem konkursu 
była twórczość znaczą-
cych i wybitnych autorów, 
którzy w swoich utworach 
poruszają tematykę zwią-
zaną z hasłem przewod-
nim aktualnej edycji tj. 
„KRAJOBRAZY”.

W eliminacjach gminnych 
udział wzięli uczniowie re-
prezentujący Zespoły Szkół 
w Grodzisku Dolnym i Gór-
nym, Społeczną Szkołę 
Podstawową w Wólce Gro-
dziskiej oraz Szkoły Pod-
stawowe w Chodaczowie, 
Laszczynach i Opaleni-
skach. 
Do eliminacji rejonowych, 
które w tym roku odbędą 
się 19 listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Giedlaro-
wej zakwalifikowały się na-
stępujące osoby:
RECYTACJA
• grupa młodsza:
- Błażej Niemiec z SP w 
Chodaczowie  - „Deszczowe 
lato” Stanisław Pagaczewski

- Wiktoria Król z SP w Lasz-
czynach - „Cieszmy się je-
sienią” Tadeusz Bębenik
• grupa starsza:
- Izabela Dzierga z ZS w 
Grodzisku Dolnym - „Pan 
Tadeusz” (fr.) Adam Mickie-
wicz
- Paulina Ślanda z ZS w 
Grodzisku Górnym - „Pol-
skie krajobrazy” Stanisław 
Kraszewski
- Magdalena Kryla z ZS w 
Grodzisku Górnym - „Świ-
teź” (fr.) Adam Mickiewicz
- Justyna Przeszłowska z 
SP w Opaleniskach - „Paź-
dziernik” Jan Brzechwa

PIOSENKA
• grupa młodsza 
- Weronika Joniec z SP w 
Chodaczowie - „Jesienna 
piosenka” Jolanta Kuchar-
czyk
- Patryk Dzierga z SP w 
Chodaczowie - „W lesie” Jo-
lanta Kucharczyk 

INSCENIZACJA
• grupa starsza
- Grupa Teatralna z ZS w 
Grodzisku Górnym - „Ania 
z Zielonego Wzgórza” L. M. 
Montgomery

Ponadto jury przyznało na-
stępujące wyróżnienia:

Recytacja
- Sylwia Żak z SSP w Wólce 
Grodziskiej - „Rozmowa z je-
sienią” Jerzy Ficowski
- Magdalena Czaja z SP w 
Opaleniskach - „Krajobraz 
po zimie” Jan Siuda
- Weronika Śnieżek z SP w 
Opaleniskach - „Wyprawa 
do lasu” Czesław Miłosz
- Gabriela Grabowiec z ZS w 
Grodzisku Dolnym - „W pu-
styni i w puszczy” (fr.) Hen-
ryk Sienkiewicz
- Jakub Gałusza z ZS w Gro-
dzisku Górnym - „Pejzaż” 
Kazimiera Iłłakowiczówna 

Prace plastyczne
- Agnieszka Pytel z ZS w 
Grodzisku Dolnym - „Przy-
gody Koziołka Matołka” Kor-
nel Makuszyński 
- Paulina Stopyra z SSP w 
Wólce Grodziskiej - „W na-
szym parku” D. Gellnerowa
- Mateusz Buszta z SSP w 
Wólce Grodziskiej - „Nad 
morzem” M. Wojciechowicz
- Wiktoria Król, Kacper Koj-
der i Mariusz Spólnik z SP w 
Laszczynach - „Wiewiórka” 
T. Kubiak
- Monika Czerwonka i Kac-
per Kojder z SP w Laszczy-
nach - „Przyjaciele z Dębo-
wej Polany” J. Bochenek
- Dawid Ołowiecki i Paweł 
Czerwonka z SP w Laszczy-
nach - „Grzyby” J. Brzechwa
- Gabriela Kulpa z ZS w Gro-
dzisku Górnym - „Las” Jerzy 
Harasymowicz
- Szymon Śmiałek z SSP w 
Wólce Grodziskiej - „Jesień 
pachnie” J. Kulmowa
- Kinga Makosiej z SSP w 
Wólce Grodziskiej - „W le-
sie” M. Kownacka
- Marcin Wojnar z SSP w 
Wólce Grodziskiej - „Pod na-
miotem” M. Wojciechowicz
- Karol Sigda z SP w Cho-
daczowie – „O co się modlić” 
Maria Konopnicka
- Patryk Dzierga z SP w Cho-
daczowie – „Rudy wiersz” 

„LITERATURA I 
DZIECI. KRAJOBRAZY”
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- KULTURA - 

Niezwykle barwne widowi-
sko taneczne można było 
oglądać w dniach 20 – 21 
października br. w Domu 
Kultury w Trzcianie. Zje-
chały tu bowiem z całej 
Polski autentyczne zespo-
ły ludowe i pary taneczne 
prezentujące taniec trady-
cyjny. 

Do XXVIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Tradycyjnego 
Tańca Ludowego stanęło w 
tym roku w szranki 14 grup 
tanecznych i 22 pary ta-
neczne z 4 województw, a 
mianowicie: małopolskiego, 
podkarpackiego, święto-
krzyskiego i mazowieckiego. 
Prezentacje odbywały się w 
ciągu dwóch dni i stanowiły 

żywy kalejdoskop polskiego 
folkloru. Nie ma bowiem nic 
piękniejszego w folklorze 
wsi niż żywy taniec, skoczna 
melodyjna muzyka, barwne 
stroje i obyczaje. Wszyst-
ko to tworzy jedną spójną 
całość, którą wykonawcy 
starali się pokazać jak naj-
lepiej, co potwierdzają noty 
uzyskane od jury. 
Jury stwierdziło, iż poziom 
obecnych prezentacji był 
wysoki przy ogólnym zróż-
nicowaniu regionalnym wy-
stępujących zespołów i par 
tanecznych. 
W grupie wykonawców zna-
lazł się oczywiście nasz Ze-
spół Regionalny „Grodzisz-
czoki”, który w 15-minuto-
wym skrócie pokazał tańce 

grodziskie, co zaowocowało 
przyznaniem mu wyróżnie-
nia. 

Do konkursu stanęły rów-
nież 2 pary taneczne, jed-
na z nich – Wanda Kuras i 
Józef Kuras – wróciła z ta-
necznym trofeum – I nagro-
dą przyznaną ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Co tu dużo mówić! Nasze 
oberki, polki i sztajerki w 
wykonaniu pana Józefa 
wzbudzają podziw i uznanie 
nie tylko zwykłych obserwa-
torów, ale mają niezwykłą 
wartość dokumentalną.
Pan Józef Kuras mając w tej 
chwili 84 lata tańczy auten-
tycznie, bez żadnej styliza-
cji, co jest bardzo istotne w 
tej dziedzinie. 
Życzymy laureatom kolej-
nych sukcesów scenicz-
nych. 

MBK

TAK DAWNIEJ 
TAŃCZONO NA WSI

Jerzy Kierst
- Marek Danak z SP w Cho-
daczowie – „Gdzie jesteś je-
sieni?” Hanna Zakitowiecka
- Weronika Joniec z SP w 
Chodaczowie – „Paździer-
nik” A. Nosalski
- Karolina Dzierga z SP w 
Chodaczowie – „Wiosna” 
Teresa Ferenc
- Bartłomiej Czerwonka z SP 

w Chodaczowie – „Jesienią” 
Maria Konopnicka 
- Błażej Niemiec z SP w 
Chodaczowie – „Co to jest 
Polska” Czesław Janczarski 
- Paulina Baj z SP w Cho-
daczowie – „Zegar na war-
szawskim zamku” Tadeusz 
Kubiak
- Aleksandra Matuszek z SP 
w Chodaczowie – „Zimowa 

piosenka” Irena Suchorzew-
ska 
- Kamila Konieczny z SP w 
Chodaczowie – „Jabłonka” 
Maria Konopnicka
- Oliwia Gondek z SP w 
Chodaczowie – „Nad sta-
wem” Józef Ratajczak 
- Bartłomiej Konieczny z SP 
w Chodaczowie – „Wiosna” 
M. Mikołajczyk

- Szymon Wielgos z SP w 
Chodaczowie – „Zimowa 
piosenka” Irena Suchorzew-
ska 
- Tomasz Pytel z ZS w Gro-
dzisku Górnym
- Barbara Grabowiec z ZS w 
Grodzisku Dolnym 
Pozostali uczestnicy otrzy-
mali dyplomy za udział.

OK
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Podstawowe zagadnienia 
z ekologii i ochrony przy-
rody są na ogół wszystkim 
znane i wykorzystywane 
w codziennym życiu. Każ-
dy z nas wie, że należy 
segregować odpady, do-
karmiać zimą dziką zwie-
rzynę, ograniczać stoso-
wanie pestycydów i na-
wozów sztucznych na po-
lach uprawnych, chronić 
powietrze, wodę i glebę 
przed skażeniem. Ucznio-
wie grodziskich szkół po-
szerzyli wiedzę przyrod-
niczą, tę podręcznikową 
i praktyczną, o zagadnie-
nia z dziedziny łowiectwa, 
przygotowując się do XI 
Powiatowego Konkursu 
Przyrodniczo – Łowieckie-
go.

Konkurs  ten jest rokrocznie 
organizowany przez MCK 
i Nadleśnictwo Leżajsk. W 
bieżącym roku szkolnym 
honorowy patronat nad nim 
sprawowali: Podkarpacki 
Kurator Oświaty – p. Jacek 
Wojtas, Burmistrz Leżajska 
– p. Piotr Urban, oraz Sta-
rosta Leżajski – p. Jan Kida. 

Konkurs odbył się w trzech 
kategoriach:
•  plastycznej – przezna-

czonej dla klas I-III szko-
ły podstawowej,

• filmowej – dla uczniów 
szkół średnich,

• wiedzy z zakresu ochro-
ny przyrody, łowiectwa i 
ekologii – dla klas IV – 
VI szkół podstawowych i 
gimnazjum.

Nasze szkoły w konkur-
sie wiedzy reprezentowały 
3-osobowe zespoły w skła-
dzie: 
1. Szkoła Podstawowa 

w Grodzisku Górnym: 
Paulina Ślanda, Łukasz 
Pysz, Wojciech Kulpa,

2. Gimnazjum w Grodzisku 
Górnym: Martyna Kul-
pa, Natalia Pelc, Daniel 
Przeszło;

3. Gimnazjum w Grodzisku 
Dolnym: Elżbieta Gdań-
ska, Michalina Majkut, 
Agnieszka Rydzik.

Wszystkie trzy reprezenta-
cje zajęły czołowe miejsca 
w eliminacjach  i tym samym 
zakwalifikowały się do finału 
konkursu powiatowego. Tu 
również wywalczyły miejsca 

na podium, a mianowicie:
I miejsce w kategorii szkół 
podstawowych – zespół z 
Grodziska Górnego. Rów-
nież I miejsce w kategorii 
gimnazjum – reprezentacja 

z Grodziska Dolnego. III 
miejsce – dla gimnazjalistów 
z Grodziska Górnego.
Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe, a szko-
ły – pamiątkowe dyplomy i 
mapy przyrodnicze.

M.M i A.K.

OSIĄGNIĘCIA GRODZISKICH 
PRZYRODNIKÓW

Wiemy wszyscy, że śnia-
danie to najważniejszy po-
siłek w ciągu całego dnia. 

Dzięki niemu dzieci mają 
więcej energii, ochotę do 
nauki, lepiej koncentrują się 
podczas zajęć lekcyjnych. 
Aby wszystkim uświadomić 
jak ważny jest ten posiłek, 
powstał program edukacyj-
ny „Śniadanie daje moc”.
Ma on na celu zwiększe-
nie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli 
śniadania w diecie dziec-
ka. Przyczynia się również 
do obniżenia niedożywienia 
dzieci w szkole – przez edu-

kację. Badania wskazują, 
że:
- prawie ćwierć miliona (220 
tys.) dzieci szkół podstawo-
wych odżywia się w sposób 
niewystarczający dla ich 
prawidłowego rozwoju, np. 
wychodzą z domu bez śnia-
dania, przychodzą do szkoły 
bez drugiego śniadania, nie 
jedzą codziennie obiadu,
- ok. 130 tys. uczniów szkół 
podstawowych w Polsce 
skarży się z powodu niedo-
żywienia.
Według badania „Zachowa-
nia i nawyki żywieniowe Po-
laków” przeprowadzonego 
w 2010 r. przez Centrum Ba-

dań Opinii Społecznej: 
1. co piąty Polak rezygnuje 

z codziennego jedze-
nia śniadania, dotyczy 
to zwłaszcza uczniów  i 
studentów (40%), 

2. aż 20% osób poniżej 24 
roku życia rezygnuje ze 
śniadania kilka razy w 
tygodniu, 

3. co szósty uczeń czy stu-
dent je śniadanie tylko 
sporadycznie lub w ogó-
le go nie jada.

Według badania IQS „Share 
of Stomach” zrealizowanego 
w grudniu 2009 roku na zle-
cenie firmy Danone: 
• 24% dzieci w wieku 6 – 

11 lat w ciągu tygodnia 
nie je codziennie śnia-
dania 

• 95% dzieci w wieku 6 – 
11 lat w ciągu tygodnia 
nie je codziennie drugie-
go śniadania.

8 listopada obchodzony jest 
„Dzień Zdrowego Śniada-
nia”. Do akcji przyłączyła 
się również Szkoła Podsta-
wowa im. gen. bryg. Witoł-
da Nowiny - Sawickiego. 
Organizatorem śniadania 
dla całej szkoły była klas II. 
Uczniowie bardzo chętnie 
przygotowali zdrowy, skom-
pensowany posiłek dla swo-
ich młodszych i starszych 
kolegów oraz dla grona pe-
dagogicznego. 

„DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA”
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Uroczyste śniadanie odbyło 
się w holu szkoły. Na dwóch 
specjalnie przygotowa-
nych stołach znalazło się to 
wszystko, co dzieci powinny 
zjadać codziennie (nabiał, 
pieczywo, wędlina, a przede 
wszystkim warzywa i owo-
ce), aby być zdrowym i pra-
widłowo się rozwijać. 
Chyba wszystkim bardzo 
smakowało, gdyż jedzenie 
ze stołów znikało w szybkim 
tempie. Cała akcja bardzo 
się udała, uczniowie byli za-
dowoleni i przede wszystkim 
najedzeni. Akcja została w 
szkole przeprowadzona po 
raz pierwszy, lecz na pewno 
nie ostatni. Szkoła planu-
je organizację uroczystego 
śniadania co roku. 

Agnieszka Fus
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Lokalizacja
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 316 o pow. 0.3817 ha położo-
na w miejscowości Zmysłówka. 
Opis działki
Nieruchomość jest niezabudowana, teren działki dość równy, niezagospo-
darowany, porośnięty chwastami. Dojazd drogą asfaltową. W pobliżu dział-
ki są tereny zabudowane, rolne i leśne. Wyposażona jest w infrastrukturę 
energetyczną i wodociągową. Zgodnie ze Studium  uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach o 
korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa.

Cena wywoławcza - 45 273 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia  2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w 
Urzędzie  Gminy  Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka nr 3311/8 o pow. 0.57 ha położona w Grodzisku Dolnym 
Opis działki
Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie wieloboku, położona w 
miejscowości Grodzisko Dolne w odległości ok.500 m od zbiornika wod-
nego „Czyste”.
Zadrzewiona (brzoza, sosna, wiąz, topola, klon, lipa, jesion, grab, buk, 
dąb). Działka sąsiaduje z działkami niezabudowanymi.
Na dzień dzisiejszy brak drogi dojazdowej. Dojazd określony w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2008 Gminy Grodzisko 
jako KDW 8, KDW 9 będzie możliwy po wybudowaniu drogi przez gminę. 
Zgodnie z w/w planem nieruchomość położona jest w konturze oznaczo-
nym symbolem  ML7 - tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze let-
niskowym. 

Cena wywoławcza -  94 000 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia  2012 roku (piątek) o godz. 11.00 w 
Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką 
lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej 

najpóźniej do 3 grudnia 2012 roku (poniedziałek) w kasie Urzędu Gmi-
ny do godz.13 30.

Lokalizacja
Działka nr 3311/6 o pow. 0.0406 ha położona w Grodzisku Dolnym.
Opis działki
Nieruchomość jest niezabudowana, położona w miejscowości Grodzisko 
Dolne w odległości ok. 500 m od zbiornika wodnego „Czyste”. Działka są-
siaduje z działkami niezabudowanymi. 
Na dzień dzisiejszy brak dojazdu do działki. Dojazd określony w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2008 Gminy Gro-
dzisko jako KDW 8, KDW 9 będzie możliwy po wybudowaniu drogi przez 
gminę. 
Zgodnie z w/w planem nieruchomość położona jest w konturze oznaczo-
nym symbolem ML7 - tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze let-
niskowym.

Cena wywoławcza - 5 800 zł brutto  

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 10.30 w 
Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Działka oznaczona nr 3311/8 o pow. 0.57 ha 
w Grodzisku Dolnymu

Działka oznaczona nr 316 o pow. 0.3817 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 3311/6 o pow. 0.0406 ha  
w Grodzisku Dolnym

- OGŁOSZENIA - 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2012 r. po raz kolejny realizuje projekt systemowy 
„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość ogólna projektu wyno-
si: 189 500,00 zł, z czego 19 897,50 zł stanowi wkład własny Gminy Grodzisko Dolne.
W 2012r. w projekcie bierze udział 12 mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, zatrudnionych – w tym 
rolników, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z pomocy społecznej.
Zadania określone w projekcie realizowane są poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących 
działania w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej.
Uczestnicy Projektu – 12 osób – w ramach projektu otrzymało wsparcie w postaci udziału w grupowym treningu kom-
petencji i umiejętności społecznych, podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót do życia 
społecznego.
Następnym działaniem, z którego skorzystali nasi Beneficjenci był trening pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym na-
uczyły naszych Uczestników jak i gdzie szukać pracy, przygotowywać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. 
CV i list motywacyjny oraz jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Zdobyta wiedza 
ułatwi im w przyszłości poruszanie się po rynku pracy i doda pewności siebie. Przeprowadzone zostały również spo-
tkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin dla każdego Uczestnika. 
Zorganizowane zostały następujące szkolenia zawodowe: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsłu-
gą komputera oraz z fakturowaniem, Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz obsługą sekretariatu, 
Magazynier, Bukieciarstwo, Opiekunka osoby starszej, Kucharz małej gastronomii, Spawanie podstawowe metodą 
MAG.
Poza tym za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaplanowano dodatkowe formy wsparcia dla Uczest-
ników Projektu: Praktyczne wdrażanie zasad HACCP w małych i średnich zakładach branży spożywczej, Warsztaty 
psychomotywacyjne, Autokreacja z elementami wizażu.
W sierpniu Uczestnicy Projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym. 31 osób uczestniczyło w wycieczce do ZOO 
w Zamościu oraz do Zagrody Guciów.
Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności nabyte przez naszych Beneficjentów w ramach projektu systemowego 
„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” umożliwią im realizację życiowych planów oraz poprawią ich pozycję 
na rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w 2013r. zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym. Informacji udziela starszy pracownik socjalny Agnieszka Grzywna – pokój nr 2, tel. 17 24 29 134, 17 
24 36 163.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w 2013r. planuje realizację projektu sys-
temowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym – tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163.

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE”
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