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WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU ORW

W odremonto-
wanym budynku 

Szkoły Podstawo-
wej mieszczą się 

cztery sale do zajęć 
dydatktycznych, 

gabinet psycholo-
giczny oraz 

logopedyczny

Na parterze budynku 
znajduje się sala do 

terapii Snoezelen, 
która wyposażona 

jest w m.in. w łóżko 
wodne, podświetlany 

basen z kulkami,
kolumny wodne, 

dywan świetlny, czy 
dyfuzor zapachów 

Sala do hydroterapii 
wyposażona jest 

w wannę do 
hydromasażu ogólne-

go i wirówki do 
masażu kończyn 

górnych i dolnych
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Początkiem listopada br. 
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnospraw-
nych w Grodzisku Dolnym 
otwarło nową placówkę 
dla swoich wychowanków. 
Na potrzeby ośrodka odre-
montowano budynek sta-
rej szkoły w Laszczynach 
i przeznaczono go na po-
trzeby ORW.

Placówka na Laszczynach 
działa już 8 lat. W chwi-
li obecnej przebywa w niej 
53 wychowanków. Chodź 
początki nie były łatwe, to 
dzięki determinacji zarządu 
stowarzyszenia i pracy wielu 
ludzi udało się stworzyć od-
powiednie warunki dla nie-
pełnosprawnych dzieci. 
Dziś ośrodek rozwija się 
prężnie. Z początkiem no-
wego roku szkolnego roz-
szerzył swoją działalność na 
drugi budynek. Oprócz swo-
jej dotychczasowej siedziby, 
mieszczącej się w części 
budynku szkoły na Laszczy-
nach, stowarzyszeniu udało 
się zaadaptować budynek 

starej szkoły. 
W nowym obiekcie znajdują 
się odpowiednio wyposażo-
ne sale do zajęć dydaktycz-
nych, gabinet logopedyczny 
i psychologiczny oraz sala 
do hydroterapii z wanną do 
hydromasażu ogólnego i wi-
rówki do masażu kończyn 
dolnych i górnych. 
Na parterze budynku znaj-
duje się sala do terapii Sno-
ezelen, która przy pomocy 
dźwięku, koloru i światła 
zapewnia odpowiednią sty-
mulację i odprężenie. Oferta 
wrażeń ma stworzyć przy-
jemne środowisko, w którym 
dziecko zbiera doświadcze-
nia odmienne od przeżywa-
nych każdego dnia.
W uroczystym otwarciu no-
wego budynku wzięli udział 
zaproszeni goście, m. in.: 
Zbigniew Rynasiewicz- Po-
seł na Sejm RP, Teresa     
Kubas- Hul- Przewodniczą-
ca Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Jan Kida- 
Starosta Powiatu Leżajskie-
go, Robert Żołynia- Wicesta-
rosta Powiatu Leżajskiego, 

Jacek Chmura- Wójt Gmi-
ny Grodzisko Dolne, Ma-
ciej Szymański- Dyrektor 
PFRON w Rzeszowie i wielu 
innych znamienitych gości. 
W podziękowaniu za pomoc 

i wsparcie na rzecz działal-
ności ośrodka, prezes sto-
warzyszenia – pani Maria 
Kołcz, wręczyła okoliczno-
ściowe statuetki.

MH

W LASZCZYNACH 
OTWARTO DRUGI 
BUDYNEK DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zwiedzanie nowych pomieszczeń ośrodka

Goście otrzymali pamiątkowe statuetki
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Prace od maja do paździer-
nika, a w listopadzie  uro-
czyste przecięcie  wstęgi. 

W dniu 11 listopada, na od-
budowanym moście na po-
toku Grodziszczanka w Gro-
dzisku Dolnym odbyło się 
uroczyste otwarcie mostu i 
drogi „Na Góry”, przebudo-
wanych w ramach Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. 
Poświęcenia oddanej do 
użytku inwestycji dokonał 
ksiądz Jan Kuca.
Przebudowujemy mosty i 
remontujemy nowe odcinki 
dróg mając nadzieję na po-

prawę naszego bezpieczeń-
stwa. Mam nadzieję, że ta 
wykonana inwestycja będzie 
służyć wszystkim mieszkań-
com gminy przez wiele lat 
- mówił w trakcie otwarcia 
wójt Jacek Chmura. 
Dotacja na przebudowę dro-
gi gminnej i mostu pojawi-
ła się w styczniu tego roku. 
W tym też miesiącu ogłoszo-
no przetarg na realizację za-
dania, a do pierwszych prac 
przystąpiono w maju. 
W ramach przedsięwzięcia 
wyburzono stary most na po-
toku i w jego miejsce wybu-
dowano nowy. Położono też 
asfalt na 2- kilomertowym 
odcinku drogi „Na Góry”, 

wykonano zjazdy i pobocza. 
Inwestycja kosztowała po-
nad 1 mln 400 tys. zł. Wyko-
nawcą inwestycji była SUDR 
w Godzisku Dolnym.
Przed ceremonią otwar-
cia mostu przedstawiciele 
władz powiatowych, gmin-
nych, strażacy, nauczyciele i 
uczniowie uczcili Dzień Nie-
podległości składając wią-
zanki kwiatów pod pomni-
kiem w Miasteczu, a następ-
nie udali się po parafialnego 
kościoła na Mszę świętą w 
intencji Ojczyzny. 

 MH

OTWARTO MOST I DROGĘ „NA 
GÓRY”

Powiatowy Związek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Leżajsku wy-
brał nowe władze. 

26 listopada br. w remizie  
OSP w Grodzisku Górnym 
odbył się III Zjazd Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP w 
Leżajsku. Najważniejszym  
punktem programu zebra-
nia był wybór nowego za-
rządu powiatu. 
Zjazd rozpoczął wystąpie-
niem ustępujący prezes 
- Stanisław Płoszaj, który 
powitał przybyłych dele-
gatów oraz zaproszonych 
gości. 
Zjazd swoją obecnością 
uświetnili: st. bryg. Bog-

POWIATOWY ZWIĄZEK OSP 
WYBRAŁ NOWE WŁADZE

- AKTUALNOŚCI - 
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Gmina Grodzisko Dolne 
jest na 6 miejscu wśród 
gmin wiejskich podkarpa-
cia pod względem wyko-
rzystania środków w ra-
mach unijnej perspektywy 
finansowej na lata 2007-
2013. Tak wynika z analizy 
wszystkich projektów unij-
nych, które otrzymały do-
finansowanie, wykonanej 
ostatnio przez ogólnopol-
skie Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota”. 

W przeliczeniu na 1 miesz-
kańca pozyskaliśmy już 
1793,54 zł. Daje to 6 miej-

sce wśród gmin podkarpacia 
i 115 miejsce spośród 1575 
gmin wiejskich w kraju. Wy-
nik ten cieszy jeszcze bar-
dziej, jeśli uwzględnimy fakt, 
że nasza Gmina ma docho-
dy podatkowe jedne z niż-
szych w kraju. Wiadomo, że 
dotacja ze środków unijnych 
wymaga wkładu własne-
go, który trzeba w budżecie 
znaleźć. Bogatszym gmi-
nom jest pod tym względem 
łatwiej. 
Procentuje tutaj stanowi-
sko wójta, zgodnie z którym 
decyzja o przystąpieniu do 
danej inwestycji praktycz-

nie zawsze uzależniona 
jest możliwością współfi-
nansowania jej środkami 
zewnętrznymi. Nieważne, 
czy są to środki unijne czy 
rządowe, ważne by trafiły do 
Grodziska. 
Realizacja inwestycji z 
udziałem środków zewnętrz-
nych wymaga jednak dużo 
większego nakładu pracy 
niż w przypadku inwestycji 
angażujących tylko środki 
własne. Skomplikowane lub 
często niemożliwe staje się 
wprowadzanie niezbędnych 
zmian w trakcie realizacji 
zadania. Czas realizacji in-

westycji uzależniony jest 
od terminów określonych w 
projektach, co często skut-
kuje realizacją inwestycji w 
nie najodpowiedniejszej po-
rze roku. Wszyscy jednak 
zdają sobie sprawę, że dla 
naszej Gminy nie ma innego 
wyjścia jak tylko maksymal-
ne pomnażanie własnych 
środków.
Podziękowania za wspar-
cie należą się Zbigniewowi 
Rynasiewiczowi - Posłowi z 
Grodziska, który pamięta o 
swojej gminie oraz wszyst-
kim, którzy przyczyniają się 
do rozwoju Gminy.         GP

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 
W GRODZISKU

dan Kuliga - Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki 
PSP, Mieczysław Kot - Se-
kretarz Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Rzeszowie, mł. bryg. 
Bogdan Kołcz - Komen-
dant Powiatowy PSP w 
Leżajsku, insp. Marian 
Szkodziński - Komendant 
Powiatowy Policji w Le-
żajsku, Kazimierz Kryla 
- Sekretarz Powiatu Leżaj-
skiego, Piotr Urban - Bur-
mistrz Miasta Leżajsk, Ja-
cek Chmura - Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne, Tadeusz 
Halesiak - Wójt Gminy Ku-
ryłówka, Danuta Pinderska 
- Zastępca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna,  
Bolesław Pawlus - Zastęp-

ca Wójta Gminy Leżajsk 
oraz prezesi, komendanci 
gminni i naczelnicy OSP.
Prezesem zarządu został 
dh Józef Golec - emery-
towany komendant PSP 
w Leżajsku. Nowo wybra-
ny prezes podziękował 
ustępującemu zarządowi i 
druhowi Stanisławowi Pło-
szajowi za dotychczasową 
działalność oraz zaanga-
żowanie przy realizacji 
zadań wynikających ze 
sprawowanej funkcji. Ży-
cząc zdrowia i dalszych 
sukcesów w pracy spo-
łecznej wyraził nadzieję na 
dalsze aktywne wspieranie 
w działaniach z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej.

- AKTUALNOŚCI - 
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Przyjęte zostały taryfy 
za zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ście-
ków w 2012r. Wzrastają-
ce ceny energii i paliwa 
nie pozostały bez wpływu 
na ceny wody i ścieków. 
W przyszłym roku zapła-
cimy 2,60 zł za 1 m3 do-
starczonej wody i 3,50 zł 
za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków.

Dlaczego drożej?
Po nowym roku zapłacimy 
o 10 gr więcej za dostar-
czenie 1m3 wody i 63 gr 
więcej za odprowadzenie 
1m3 ścieków. Jak wiadomo, 
energia elektryczna jest co-
raz droższa. Nasze przed-
siębiorstwo komunalne sza-
cuje, że w roku 2012 trzeba 
będzie zapłacić blisko 117 
tys. zł za prąd potrzebny do 
funkcjonowania oczyszczal-
ni i przepompowni ścieków 
oraz 75 tys. zł za energię 
niezbędną do dostarczania 
wody. Ogólny wzrost cen 
nie jest jedynym powodem 
większych opłat za wodę 
i ścieki. W przyszłym roku 
dodatkowo na utrzymaniu 
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej będzie 
nowa oczyszczalnia ście-
ków w Chodaczowie. Do 
oczyszczalni tej na razie 
podłączeni są mieszkańcy 
Chodaczowa i Grodziska 
Nowego, a docelowo trafią 

tam ścieki z całej gminy.
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej działa w 
formie spółki prawa handlo-
wego. Wiąże się z tym obo-
wiązek wliczania amortyza-
cji posiadanej infrastruktu-
ry do kosztów działalności. 
Będzie to także dodatkowy 
czynnik wpływający na ceny 
wody i ścieków. W tym przy-
padku należy jednak za-
uważyć, że przedsiębior-
stwo tworzy w ten sposób 
fundusz odtworzeniowy, 
który posłuży konserwacji i 
wymianie urządzeń. Koszty 
te i tak trzeba byłoby osta-
tecznie wliczyć do cen wody 
i ścieków albo musiałby po-
nieść je samorząd poprzez 
sfinansowanie niezbędnych 
inwestycji.
Wśród czynników mających 
wpływ na to ile zapłacimy 
za wodę i ścieki nie sposób 
pominąć tych, które wiążą 
się z nielegalnymi zrzuta-
mi ścieków do sieci kana-
lizacyjnej czy nielegalnymi 
poborami wody. Niestety, 
wszyscy solidarnie płacimy 
w cenie wody i ścieków za 
tzw. „spryt” niektórych osób.

Gmina dopłaci do 
ścieków
Samorząd gminy ma możli-
wość stosowania dopłat do 
cen wody i ścieków. Radni 
Gminy przyjęli wnioskowa-
ną przez Wójta kwotę do-

płaty do odprowadzanych 
ścieków. W 2012r. do każ-
dego m3 ścieków gmina do-
płaci 91 gr. Koszt oczysz-
czenia 1m3 ścieków w na-
szym przedsiębiorstwie wy-
nosi 4,41 zł. Po zastosowa-
niu dotacji mieszkańcy za-
płacą 3,5 zł. 
Łączna wartość dotacji, 
jaką w przyszłym roku Gmi-
na przeznaczy na dopłaty 
do odprowadzania ścieków 
wyniesie 100 tys. zł.

Ile płacą po sąsiedzku?
Analiza taryf w sąsiednich 
samorządach pokazuje, że 
w naszej gminie woda i ście-
ki w 2011r. są najtańsze. 
Ponieważ niektóre przed-
siębiorstwa stosują opłaty 
abonamentowe, to dla lep-
szego porównania, wliczo-
na ona została do ceny 1m3 
przy zakładanym miesięcz-
nym zużyciu wody 8m3. 
Ostatni słupek zamiesz-
czonych niżej wykresów 
pokazuje cenę w 2012r. w 
Gminie Grodzisko Dolne. 
Można zauważyć, że nawet 
porównując ceny sąsiadów 
z bieżącego roku, z naszymi 
cenami w roku przyszłym, 
to i tak większości przypad-
ków okaże się, że zapłaci-
my mniej niż sąsiedzi płacą 
obecnie. Najprawdopodob-
niej ceny u sąsiadów w roku 
przyszłym także będą wyż-
sze.    GP

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI W 
ROKU 2012 Warto wiedzieć, 

że w ustalaniu stawek 
taryf nie ma dowolno-
ści. Zasady określa 
ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków. 
Przeds ięb io rs two 
wodociągowo-kana-
lizacyjne nie można 
ani zawyżać stawek 
by osiągnąć zyski 
ani też nie może 
ustalać cen poniżej 
kosztów działalności. 
Co więcej, w cenę 
wody należy wliczyć 
tylko koszty dostar-
czania wody zaś w 
cenę ścieków tylko 
te koszty przedsię-
biorstwa, które doty-
czą odprowadzania 
ścieków. Propozycja 
stawek taryf złożona 
przez przedsiębior-
stwo podlega weryfi-
kacji wójta a następ-
nie jest zatwierdzana 
przez radę gminy. 
Wójt i rada nie mają 
uprawnień do kory-
gowania czy ustala-
nia nowych stawek 
taryf. Zgodnie z prze-
pisami organy gmi-
ny mogą wymusić 
ponowną kalkulację 
stawek o ile wskażą, 
że kalkulacja została 
przygotowana nie-
zgodnie z ustawą. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W GRODZISKU DOLNYM OGŁASZA,  
ŻE OD 1 STYCZNIA 2012R. DO 31.12.2012R. NA TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE  

OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCA TARYFA 
 

2. Wysokość ceny 1m3  dostarczonej wody 

Taryfowa grupa odbiorców Cena brutto [zł] 

Wszyscy odbiorcy wody 2,60 
 

3. Wysokość ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków 

Taryfowa grupa odbiorców Cena brutto z dotacją 
[zł] 

Wszyscy dostawcy ścieków 3,50 
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Cena, jaką płacą mieszkaocy zależy też od wysokości dotacji stosowanej przez gminy. Wykres poniżej 
pokazuje ile dopłacają gminy do 1m3 wody i ścieków. Warto jeszcze zwrócid uwagę, że gdyby porównad ceny 
wody i ścieków z pominięciem dotacji samorządów, to okazałoby się, że stawki naszego przedsiębiorstwa w 
roku 2012 są niższe niż u sąsiadów w roku 2011. 
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Od nowego roku wzrosną 
w naszej gminie niektóre 
podatki. Na listopadowej 
sesji radni przyjęli uchwa-
ły w sprawie podniesienia 
podatku od nieruchomo-
ści oraz podatku rolnego. 
Nowe stawki obowiązywać 
będą od 1 stycznia 2012 
roku.

Wzrośnie podatek rolny
Najwięcej emocji w gminie 
wzbudziła kwestia ustalenia 
podatku rolnego, gdyż na-
stąpił drastyczny skok cen 
skupu żyta. 
Zgodnie z Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego, średnia 
cena skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwarta-
łów 2011r. wyniosła 74,18 zł 
za 1q, a zatem górna stawka 
podatku rolnego dla posia-
daczy gruntów o pow. po-
wyżej 1ha mogłaby wynieść 
185,45 zł/ha, natomiast gór-
na stawka podatku rolnego 
dla posiadaczy gruntów po-
niżej 1ha mogłaby wynieść 
370,90 zł/ha.
Dla porównania w 2011r. 
średnia cena skupu żyta 
za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010r. wyniosła 
37,64 zł za 1q. Górna staw-
ka podatku rolnego dla po-
siadaczy gruntów powyżej 
1ha mogła wynieść 94,10 
zł a górna stawka podat-
ku rolnego dla posiadaczy 
gruntów poniżej 1ha mogła 
wynieść 188,20 zł.
Rada Gminy Grodzisko Dol-
ne skorzystała ze swoich 
uprawnień i obniżyła cenę 
1q żyta. W efekcie w roku 
2012r. podatek rolny dla po-
siadaczy gruntów powyżej 
1ha wyniesie 95 zł, nato-
miast poniżej 1ha 190 zł. 
Na obniżeniu podatków bu-
dżet gminy straci podwójnie. 
Kwota podatków należna 
gminie wg górnych stawek 
mogłaby wynieść ponad 2,9 
mln zł. Ze względu na ob-

niżenie prze Radę Gminy 
kwota ta obniży się prawie o 
1,5 mln zł. 
Obniżenie stawek podatków 
wpływa na zmniejszenie 
subwencji ogólnej. Do wyli-
czenia subwencji Minister-
stwo Finansów bierze pod 

uwagę dochody, które Gmi-
na mogłaby uzyskać według 
górnych stawek, a nie te któ-
re uzyskuje.
Podatki lokalne są jednym z 
ważniejszych źródeł docho-
dów samorządów gminnych.
Niższe podatki to niższe 
wpływy do gminnego bu-
dżetu i mniejsze możliwości 
budowy dróg, kanalizacji itp. 

Z drugiej strony wiadomo, 
że budżety domowe także 
nie są w najlepszej kondy-
cji, dlatego samorząd Gminy 
zdecydował o przyjęciu ob-
niżonych stawek podatko-
wych.

GP

PODATKI 2012

 

Lp. Rodzaj podatku 
Obowiązująca 
stawka 2011 

Obowiązująca 
stawka 2012 

1. 
Podatek rolny (grunty powyżej 

1 ha) 
80,00 95,00 

2. 
Podatek rolny (grunty poniżej  

1 ha) 
160,00 190,00 

3. Podatek od gruntów:   

 

a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez 

względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – od 1 m2 
powierzchni 

0,70 0,80 

 

b) pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – od 1 ha 

powierzchni 

4,15 4,33 

 

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 1 m2 

powierzchni 

0,10 0,10 

4. 
Podatek od budynków lub ich 

części: 
  

 
a) mieszkalnych – od 1 m2 

powierzchni 
0,30 0,30 

 

b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej – od 1 m2 

powierzchni 

17,00 18,00 

 

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 

siewnym – od 1 m2 powierzchni 

9,82 10,24 

 

d) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeo 
zdrowotnych – od 1 m2 

powierzchni 

4,27 4,45 

 

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 1 m2 

powierzchni 

2,00 2,00 

5. Od budowli – od wartości 2% 2% 
 
 
http://www.dobreprogramy.pl/GG-Tools,Program,Windows,12807.html 
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Po raz kolejny Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne zorgani-
zował parom małżeńskim z 
pięćdziesięcioletnim i dłuż-
szym stażem małżeńskim 
spotkanie, w trakcie którego 
wręczył prezydenckie od-
znaczenia za długoletnie po-
życie małżeńskie. 
W tym roku uroczystość 
odbyła się w budynku LKS 
„Grodziszczanka” w Grodzi-
sku Górnym. Jubileusze 50 
lat pożycia małżeńskiego 
obchodziło 12 par z terenu 
gminy Grodzisko Dolne.
Jesteście państwo pokole-
niem, które zmagało się z 
wieloma problemami, ale 
też żywym dowodem na to, 
że można przeżyć pół wieku 
razem - mówił do jubilatów 
wójt gminy Jacek Chmura.   
Za ten wkład w budowanie 
życia małżeńskiego chciał-
bym Państwu serdecznie 
podziękować i życzyć kolej-
nych jubileuszy. 
W imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej, wójt od-
znaczył małżonków Meda-
lami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Prócz medali ju-
bilaci otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, kwiaty i upominki, 
które wręczali: Danuta Zyg-
munt - Kierownik USC, Z-ca 
wójta – Arkadiusz Telka,  
Sekretarz gminy – Grzegorz 
Potaczała i Jerzy Gdański - 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne. 
Dla szacownych gości przy-
gotowano poczęstunek. 
Przy lampce szampana od-
śpiewano też wspólnie „sto 
lat”. Dalszą część wieczoru 
spędzono na słuchaniu wy-
stępów artystycznych, jakie 
specjalnie na tę okazję przy-
gotowały nasze zespoły: 
Kapela Ludowa „Grodzisz-
czoki”, Zespół „Leszczynka” 
z Wólki Grodziskiej i „Wiola” 
z Chodaczowa. 

Dołączając się do wszyst-
kich ciepłych słów, jakie 
skierowano do jubilatów, 
życzymy kolejnych pięknych 
jubileuszy oraz długich lat 
życia w zdrowiu.

Jubileusze małżeńskie orga-
nizowane są przez grodziski 
Urząd Stanu Cywilnego od 
3 lat i cieszą się dużym za-
interesowaniem. Co roku do 
kierownika USC wpływają 
zgłoszenia o przygotowa-
nie stosownych wniosków o 
nadanie medali za długolet-
nie pożycie małżeńskie.

MH 

PONAD 50 LAT WSPÓLNEJ 
CODZIENNOŚCI
Miłość nie jest tylko uczuciem, nie jest tylko wzruszeniem, romansem 
lub zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, troską 
i wzajemną odpowiedzialnością za siebie!
      Ks. Jan Twardowski

W gronie Wyróżnio-
nych par znaleźli się        
państWo:

• Bronisława i Feliks 
Moszkowicz z Grodziska 
dolneGo – 51 rocznica, 
doczekali się 4 dzieci i 6 
wnuków

• aniela i JózeF kuras z 
Grodziska dolneGo – 52 
rocznica, doczekali się 8 
dzieci, 15 wnuków i 4 pra-
wnuków

• JózeFa i euGeniusz      
nicpoń z opalenisk – 51 
rocznica, mają jedną córkę 
i jednego wnuka

• Marcela i stanisław   
paJąk z Grodziska nowe-
Go – 51 rocznica, docze-
kali się 3 dzieci i 8 wnuków

• Bronisława i JózeF szpi-
la z Grodziska noweGo 
– 55 rocznica, doczekali 
się 3 dzieci, 15 wnuków i 1 
prawnuka

• Maria i Bolesław Miś z 
opalenisk – 51 rocznica, 
doczekali się 4 dzieci i 8 
wnuków

• Maria i Franciszek       
kuras z Grodziska nowe-
Go – 63 rocznica, docze-
kali się 2 dzieci, 4 wnuków 
i 4 prawnuków

• wanda i Henryk kuras z 
Grodziska dolneGo – 56 
rocznica, doczekali się 7 
dzieci, 19 wnuków i 10 pra-
wnuków

• apolonia i aloJzy       
kuźniar – 53 rocznica, 
mają 1 syna, 2 wnuków i 2 
prawnuków

• Bronisława i stanisław    
Foryt – 57 rocznica, do-
czekali się 7 dzieci, 10 
wnuków i 4 prawnuków

• stanisława i Franciszek 
czerwonka – 52 rocznica, 
doczekali się 3 dzieci, 7 
wnuków i 1 prawnuczki

• anna i JózeF czerwonka 
– 59 rocznica, doczekali 
się 4 dzieci, 10 wnuków i 5 
prawnuków
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Pomimo coraz większych 
trudności z jakimi borykają 
się zarządy klubów udaje 
im się realizować najważ-
niejsze zadania statutowe 
jakimi są propagowanie i 
promowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa na te-
renie powiatu leżajskiego. 

W okresie od 1 listopada 
2010 roku do 31 październi-
ka 2011 roku, Odział Tereno-
wy w Leżajsku pobrał 3564 
donacje od 1701 dawców 
- 1244 mężczyzn i 457 ko-
biet, co stanowi 12/8% ogó-
łu dawców. Po raz pierwszy 
krew oddało 446 osób. 
W 2010 roku w Polsce po-
brano 1 217 074 donacje, 
co przy liczbie ludności 38 
536 869 daje 31,5 donacji 
na tysiąc mieszkańców. W 
Powiecie Leżajskim, który 
zamieszkuje 70 920 miesz-
kańców ten wskaźnik wynosi 
50,2 donacji i należy do naj-
lepszych w województwie i 
kraju.
Na tak dobre wyniki jakie 
osiągnięte zostały w mijają-
cym roku wpłynęła wzorowa 
współpraca Zarządu Rejo-
nowego PCK z Oddziałem 
Terenowym Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Leżajsku.
Pragnę z tego miejsca gorą-

co podziękować Madzi Wit-
tich, Ewie Trojan, Basi Kryli 
Lidzi Szydło i Dorocie Sagan 
za ich poświęcenie profesjo-
nalizm w codziennej pracy. 
Szczególne słowa podzięko-
wania pragnę skierować pod 
adresem Adama Słomia-
nego, Opiekuna szkolnego 
Koła PCK w Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku, 
za jego ogromne zaanga-
żowanie w promowaniu Ho-
norowego Dawstwa Krwi – 
podkreślał w trakcie spotka-
nia Andrzej Kłak, Prezes Za-
rządu Rejonowego PCK w 
Leżajsku. W mijającym roku 
jego podopieczni po raz ko-
lejny zwyciężyli w ogólnopol-
skim konkursie „Młoda Krew 
Ratuje Życie”.
Oprócz organizowanych 
wspólnymi siłami akcji zbio-
rowego oddawania krwi, w 
minionym roku przeprowa-
dzono XI Wojewódzki Tur-
niej Piłki Nożnej HDK PCK 
im. Wł Piłata oraz konkurs  
plastyczny na temat krwio-
dawstwa podczas VI Mar-
szobiegu „Bezpieczne Wa-
kacje”. 
Oferta programowa mogła-
by być dużo atrakcyjniej-
sza, ale brak stałych źródeł 
dochodu ogranicza działal-
ność. W związku ze zmianą 
statutu PCK od przyszłego 

roku wszystkie jednostki 
organizacyjne będą miały 
obowiązek współfinanso-
wania działalności wspólnej 
Stowarzyszenia i jego struk-
tur organizacyjnych według 
zasad uchwalonych przez 
Krajowy Zjazd. Uszczupli to 
jeszcze i tak bardzo skrom-
ny budżet jednostek pod-
stawowych stowarzyszenia, 
które oprócz składek i drob-
nych datków od sponsorów 
nie mają innych możliwości 
pozyskiwania środków na 
działalność.
W dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitar-
ny- bezinteresowne długo-
letnie oddawanie krwi, Za-
rząd Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w dniu 
29 listopada 2011r. przyznał 
odznaki „Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi”. Odznakę 

stopnia I za oddanie 18 li-
trów krwi otrzymał Sławomir 
Bojko.
Odznakę II stopnia za odda-
nie 12 litrów krwi otrzymali: 
Abramek Puchacz Maria, 
Szczęch Małgorzata, Czop 
Tadeusz (Grodzisko Dolne), 
Kuras Wojciech (Grodzisko 
Dolne) i Waliłko Rafał.
Odznakę III stopnia za od-
danie 6 litrów otrzymali: Sta-
roń Tomasz, Wnuk Tomasz, 
Czyż Marian, Ćwikła Piotr, 
Bartnik Dominik (Opaleni-
ska), Beńko Kamil.
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie ufundowało 
także dyplomy dla osób któ-
re wspierają ruch HDK w na-
szym powiecie. Wyróżnienia 
takie otrzymał m.in. wójt 
naszej gminy, pan Jacek 
Chmura.

S. Baj

KRWIODAWCY 
UHONOROWANI

CZY WIESZ ŻE...

Krew mogą oddać 
osoby od 18 do 60  
roku życia.
Krew pobierana jest 
w Oddziale  Tereno-
wym Regionalnego 
Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecz-
nictwa w leżajskim 
szpitalu.

Podziękowania od Wójta
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nazwisko i imię liczba 
pobrań

wielkość 
poboru miejscowość

Majkut Gracjan 1 200 Chodaczów Pytel Marek 2 900 Grodzisko Dolne
Ciupińska Wioletta 1 242 Zmysłówka Rydzik Eugeniusz 2 900 Grodzisko Dolne
Baj Justyna 1 450 Wólka Grodziska Słabiak Jolanta 2 900 Grodzisko Dolne
Burek Dariusz 1 450 Zmysłówka Sołek Michał 2 900 Grodzisko Górne
Czerwonka Bernarda 1 450 Grodzisko Nowe Stopyra Małgorzata 2 900 Wólka Grodziska
Czerwonka Grzegorz 1 450 Grodzisko Górne Styś Grzegorz 2 900 Zmysłówka
Danak Paweł 1 450 Grodzisko Dolne Szkodzińska Iwona 2 900 Grodzisko Dolne
Drążek Daniel 1 450 Zmysłówka Szpila Adam 2 900 Grodzisko Dolne
Fleszar Monika 1 450 Zmysłówka Urbański Łukasz 2 900 Grodzisko Górne
Grzywna Jadwiga 1 450 Grodzisko Nowe Wlazło Stanisław 2 900 Grodzisko Górne
Kojder Sławomir 1 450 Opaleniska Wróbel Justyna 2 900 Wólka Grodziska
Krauz Małgorzata 1 450 Grodzisko Dolne Czapla Damian 2 900 Grodzisko Nowe
Krauz Rafał 1 450 Grodzisko Dolne Jonik Krzysztof 2 900 Grodzisko Górne
Kulpa Agata 1 450 Grodzisko Dolne Kilian Mariusz 2 900 Grodzisko Dolne
Lasek Urszula 1 450 Grodzisko Dolne Liszka Łucja 2 900 Grodzisko Nowe
Łachmanowicz Janusz 1 450 Grodzisko Górne Matuszko Marek 2 900 Grodzisko Dolne
Matuszek Grzegorz 1 450 Grodzisko Górne Mazurek Justyna 2 900 Chodaczów
Muskus Janusz 1 450 Chodaczów Pałys-Rydzik Mateusz 2 900 Grodzisko Górne
Pelc Zbigniew 1 450 Grodzisko Dolne Papak Monika 2 900 Grodzisko Dolne
Piela Bogdan 1 450 Grodzisko Górne Pysz Marek 2 900 Grodzisko Nowe
Renasiewicz Stanisław 1 450 Grodzisko Nowe Czerwonka Piotr 2 900 Grodzisko Dolne
Sadło Konrad 1 450 Podlesie Maj Magdalena 2 900 Grodzisko Dolne
Sołek Damian 1 450 Grodzisko Dolne Pażyra Krystian 2 900 Grodzisko Górne
Sołek Grzegorz 1 450 Grodzisko Górne Śliz Sławomir 2 900 Grodzisko Górne
Świąder Bogdan 1 450 Grodzisko Dolne Zalepa Marcin 2 1050 Grodzisko Dolne
Wlazło Krzysztof 1 450 Grodzisko Górne Banaś Mateusz 3 1350 Chodaczów
Wojnarski Michał 1 450 Grodzisko Górne Baran Stanisław 3 1350 Wólka Grodziska
Wojtas Piotr 1 450 Chodaczów Ciupiński Zbigniew 3 1350 Zmysłówka
Wojtyna Małgorzata 1 450 Chodaczów Czech Zbigniew 3 1350 Opaleniska
Zalepa Krzysztof 1 450 Grodzisko Dolne Czerwonka Grzegorz 3 1350 Grodzisko Górne
Baj Mateusz 1 450 Grodzisko Dolne Koc Paweł 3 1350 Wólka Grodziska
Burek Marcin 1 450 Grodzisko Górne Kosior Krzysztof 3 1350 Grodzisko Górne
Czerwonka Marcin 1 450 Grodzisko Nowe Lasek Ewa 3 1350 Grodzisko Dolne
Czerwonka Rafał 1 450 Grodzisko Górne Maj Łukasz 3 1350 Grodzisko Dolne
Czerwonka Rafał 1 450 Grodzisko Nowe Majkut Tadeusz 3 1350 Grodzisko Górne
Kogut Łukasz 1 450 Grodzisko Dolne Miś Wiesław 3 1350 Grodzisko Górne
Kołcz Tomasz 1 450 Wólka Grodziska Rafa Łukasz 3 1350 Grodzisko Dolne
Krajewski Piotr 1 450 Grodzisko Nowe Smycz Marek 3 1350 Grodzisko Górne
Krajewski Piotr 1 450 Grodzisko Nowe Stelmarczyk Łukasz 3 1350 Grodzisko Dolne
Kuczek Łukasz 1 450 Grodzisko Dolne Wróbel Tomasz 3 1350 Podlesie
Majkut Michał 1 450 Grodzisko Górne Matuszek Rafał 3 1350 Zmysłówka
Matuszko Daniel 1 450 Wólka Grodziska Misiąg Damian 3 1350 Grodzisko Nowe
Misiąg Katarzyna 1 450 Grodzisko Nowe Nykiel Paweł 3 1350 Wólka Grodziska
Mścisz Krzysztof 1 450 Grodzisko Dolne Płoszaj Piotr 3 1350 Grodzisko Górne
Płoszaj Damian 1 450 Grodzisko Górne Stelmarczyk Damian 3 1350 Grodzisko Dolne
Pulit Artur 1 450 Podlesie Szozda Mateusz 3 1350 Wólka Grodziska
Skiba Paulina 1 450 Grodzisko Dolne Żurek Michał 3 1350 Zmysłówka
Sowa Anna 1 450 Zmysłówka Sołek Iwona 3 1350 Wólka Grodziska
Wojtyna Mateusz 1 450 Chodaczów Ładak Małgorzata 3 1350 Grodzisko Górne
Baran Kamil 1 450 Wólka Grodziska Misiąg Patrycja 3 1350 Grodzisko Nowe
Czerwonka Dominika 1 450 Grodzisko Dolne Kulpa Krzysztof 4 1800 Chodaczów
Kuras Joanna 1 450 Grodzisko Górne Kulpa Paweł 4 1800 Grodzisko Górne
Romanowska Agata 1 450 Grodzisko Nowe Kulpa Piotr 4 1800 Grodzisko Dolne
Romanowska Paulina 1 450 Grodzisko Nowe Kuras Wojciech 4 1800 Grodzisko Dolne
Turek Sylwia 1 450 Grodzisko Nowe Słabiak Jan 4 1800 Grodzisko Dolne
Baran Barbara 2 900 Grodzisko Dolne Stopyra Jacek 4 1800 Wólka Grodziska
Buszta Paweł 2 900 Opaleniska Tołpa Kazimierz 4 1800 Wólka Grodziska
Chmielecka Barbara 2 900 Grodzisko Dolne Maj Daniel 4 1800 Grodzisko Dolne
Cisek Janina 2 900 Grodzisko Górne Miś Michał 4 1800 Grodzisko Dolne
Czerwonka Robert 2 900 Grodzisko Górne Żurek Bartosz 4 1800 Zmysłówka
Czop Tadeusz 2 900 Grodzisko Dolne Czerwonka Sławomir 4 1800 Grodzisko Górne
Czyrny Rafał 2 900 Chodaczów Bartnik Dominik 5 2250 Opaleniska
Kulpa Paulina 2 900 Grodzisko Górne Joniec Paweł 5 2250 Grodzisko Dolne
Kuras Krzysztof 2 900 Grodzisko Górne Kubis Paweł 5 2250 Opaleniska
Lasek Małgorzata 2 900 Grodzisko Dolne Kulpa Dariusz 5 2250 Grodzisko Górne
Lizak Ryszard 2 900 Grodzisko Górne Majewski Dominik 5 2250 Chodaczów
Maj Adam 2 900 Grodzisko Dolne Nykiel Grzegorz 5 2250 Laszczyny
Majkut Andrzej 2 900 Grodzisko Górne Rydzik Henryk 5 2250 Grodzisko Górne
Markocki Marek 2 900 Grodzisko Nowe Słabiak Bogusław 5 2250 Grodzisko Dolne
Pawul Jacek 2 900 Zmysłówka Stopyra Paweł 5 2250 Wólka Grodziska
Pelc Grzegorz 2 900 Grodzisko Dolne Nowak Mateusz 5 2250 Grodzisko Górne
Pytel Daniel 2 900 Grodzisko Dolne Żak Sławomir 6 2700 Grodzisko Dolne

LISTA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE
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Miesiąc grudzień to czas, 
kiedy wszystkie nasze my-
śli i starania skupiają się 
w zasadzie wokół plano-
wania zakupów, podarun-
ków na prezenty, Mikołaja, 
Gwiazdki, przygotowań do 
Wigilii i Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

Niepowtarzalną atmosfe-
rę tych jedynych w swoim 
rodzaju dni tworzą zapach 
przedświątecznych wypie-
ków i wigilijnych potraw, 
blask rozświetlonej tysiącem 
barw i świateł choinki oraz 
cudowne brzmienie rado-
snych, bożonarodzeniowych 
kolęd i pastorałek.
Przedsmak takiej właśnie 
świątecznej atmosfery mie-
liśmy okazję poznać w Gro-
dzisku już nieco wcześniej, 
a mianowicie 11 grudnia bie-
żącego roku. Wówczas to 
za sprawą Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym, Wójta 
Gminy oraz Stowarzysze-
nia „Kraina Sanu” mieliśmy 
okazję być świadkami po-
pularnej bożonarodzeniowej 
imprezy pn. „Hej kolęda, ko-
lęda...”.
W tym roku widowisku towa-
rzyszyła wystawa szopek i 
stroików bożonarodzenio-
wych przygotowana przez 
Stowarzyszenie „Kraina 
Sanu” z Tryńczy. Prezen-

towane prace brały jedno-
cześnie udział w konkursie 
i podlegały ocenie jury. Jury 
w składzie: Jerzy Gdański – 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne, Marta 
Zdeb – plastyczka, instruk-
torka zajęć w MCK w Leżaj-
sku, Małgorzata Burda-Król 
– instruktor teatru i plastyki 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym oraz Helena 
Chmiel – księgowa Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym, oceniało prace przede 
wszystkim pod kątem wier-
ności lokalnym tradycjom lu-
dowym, zarówno w przygo-
towaniu i wystroju szopek, 
jak również choinek i innych 
ozdób świątecznych. Kon-
kurs został przeprowadzony 
zatem w dwóch kategoriach 
„Szopka bożonarodzenio-
wa” i „Ozdoba świąteczna 
– stroik”. 
Laureatami w kategorii 
„Szopka” zostały nastę-
pujące osoby: I miejsce 
- Bronisława Bajor z Pigan,           
II miejsce - Beata Miś z Wól-
ki Grodziskiej, III miejsce - 
Świetlica Socjoterapeutycz-
na z Dąbrowicy.
Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymały: Świetlica Środo-
wiskowa w Słobodzie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Zapałowie.
W kategorii „Ozdoba świą-

teczna – stroik” nagro-
dzono prace zespołowe:  
I miejsce - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Zapałowie 
(tradycyjna podłaźniczka),          
II miejsce - Stowarzyszenie 
„Kobiety dla Makowiska” 
(choinka + stroik), III miejsce  
- Stowarzyszenie „Aktywne 
w Sieniawie” (choinka na lu-
dowo).
Ponadto wyróżniono 
Agnieszkę Grzywna za 
ozdoby choinkowe (bał-
wanki z waty) oraz Stowa-
rzyszenie „Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne” za stroiki 
wykonane z naturalnych 
materiałów.
Kiedy jury oceniało pra-
ce wystawców na „scenie” 
tymczasem odbywały się 
występy rodzimych i zapro-
szonych zespołów ludowych 
i regionalnych.
Jako pierwszy bawił publicz-
ność Zespół Regionalny 
„Grodziszczoki” wystawiając 
widowisko „Raj” z Adamem i 
Ewą oraz diabłem i aniołem 

oraz kolędy, a po nim Zespół 
„Leszczynka” prezentując 
„Draby”. W dalszej części 
mieliśmy okazję posłuchać 
koncertu różnorodnych 
utworów rozrywkowych w 
wykonaniu tutejszej Orkie-
stry Dętej, obejrzeć wido-
wisko bożonarodzeniowe w 
wykonaniu grupy kabareto-
wej „Big Baby” z Leżachowa 
oraz widowisko obrzędowe 
zatytułowane „Darcie pie-
rza” pokazane przez Zespół 
„Dolany” z Żołyni. Finało-
wym punktem niedzielnego 
spotkania był występ Ze-
społu Śpiewaczego „Wiola” 
z Chodaczowa z koncertem 
kolęd i pastorałek. 
W trakcie imprezy odbyła 
się również prezentacja i 
promocja publikacji książko-
wej pt. „Z ludowych tradycji 
Grodziska” autorstwa Jana 
Grada, zaś na stoiskach wy-
stawowych trwała sprzedaż 
przedmiotów dekoracyjnych 
i ręcznie wykonanej biżute-
rii.       M. B-K

- AKTUALNOŚCI - 

ZAPACHNIAŁO 
ŚWIĘTAMI...
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Ochotnicza Straż Pożar-
na w Grodzisku Dolnym 
wzbogaciła się o kolejny 
sprzęt. Zakup był możliwy 
przy współudziale środ-
ków finansowych przeka-
zanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie oraz za 
środki Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie. Kwo-
ta 20 tys. zł przekazana 
została  jednostce OSP 
Grodzisko Dolne, jako 
nagroda za zajęcie pierw-
szego miejsca Kobiecej 
Drużyny Pożarniczej w 
XIII Krajowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych KONIN 2011.

Dzięki zabiegom Wójta oraz 
dobrej woli Zarządu WFO-
ŚiGW w Rzeszowie udało 
się o pond 100% pomnożyć 
otrzymaną nagrodę.
Za łączną kwotę w wysoko-
ści 45 391,38 zł zakupiono 
wyposażenie ochronne stra-
żaków i niezbędny sprzęt 
przeciwpożarowy. Z powyż-
szego asortymentu najwar-
tościowszym zakupem jest 

motopompa pożarnicza TO-
HATSU M8/8 o wartości po-
nad 32 tys. zł. Obecnie jest 
to jedyny sprzęt na terenie 
gminy, którego posiadaniem 
może się poszczycić jedynie 
OSP Grodzisko Dolne. 
Biorąc pod uwagę źródło 
otrzymanych środków finan-
sowych i okoliczności w ja-
kich powyższy sprzęt zo-
stał zakupiony, stanowi ona 
szczególną wartość dla OSP 
Grodzisko Dolne, jednostki 
jednej z najprężniej działają 
na terenie naszej gminy.
Ponadto realizacja kolejne-
go już przedsięwzięcia dla 
OSP nie tylko, że korzyst-
nie wpłynie na podniesienie 
standardu wyposażenia jed-
nostek, ale co jest najistot-
niejsze zwiększy gotowość 
niesienia pomocy mieszkań-
com gminy, a także w przy-
padku zakupu motopom-
py TUHATSU M8/8 umożli-
wi drużynie Kobiecej z OSP 
Grodzisko Dolne, „Mistrzy-
niom Polski” na właściwe 
przygotowanie się do na-
stępnych mistrzostw, które 
odbędą się za kolejne czte-
ry lata.

KS

POMNOŻONA 
NAGRODA ZA 
MISTRZOSTWO POLSKI

Fundacja pomocy mło-
dzieży „Wzrastanie” po-
wstała 20 lat temu w 1991r. 
jako wotum dziękczynne 
za wybór Jana Pawła II na 
papieża. Celem Fundacji 
jest wszechstronna po-
moc dzieciom i młodzieży 
z rodzin znajdujących się 
w trudnych warunkach 
ekonomicznych, z rodzin 
niewydolnych wychowaw-
czo, z rodzin rozbitych i 
niepełnych, rodzin z dzieć-
mi niepełnosprawnymi. 

Cele fundacji
W szczególności twórcy i 
współpracownicy Fundacji 
otaczają opieką dzieci ro-
dzin, wielodzietnych i zagro-
żonych moralnie. Na całym 
Podkarpaciu Fundacja pro-
wadzi ochronki, świetlice, 
domy dziecka. Współpra-
cownicy fundacji opracowu-
ją programy wychowawcze 
i terapeutyczne, organizują 
letni wypoczynek. 
Potrzeb, jak nie trudno do-
strzec, jest wiele. Odpowia-
dając na nie – za główne 
zadanie stawiamy sobie 
wielopłaszczyznową pomoc 
tj. zarówno materialną, opie-
kuńczo wychowawczą jak 
i duchową: we wzrastaniu 
wewnętrznym (stąd nazwa 

fundacji) i kształtowaniu 
chrześcijańskiego systemu 
wartości.
Rok 1991 to czas, kiedy po 
formalnym zarejestrowaniu 
organizacji przejęliśmy na 
siedzibę bardzo zniszczony 
i zaniedbany dwór w Dyno-
wie. Działania nasze stop-
niowo się rozszerzały obej-
mując następujące dziedziny:
- pracę opiekuńczo wycho-
wawczą podejmowaną w 
formie: internatów-ochronek 
dla dzieci (Jarosław, a na-
stępnie Giedlarowa), świe-
tlic opiekuńczo wychowaw-
czych w Przemyślu, Radym-
nie, Dynowie, Głogowie Ma-
łopolskim, Łańcucie i Rze-
szowie.
- organizowanie wypoczyn-
ku wakacyjnego i zimowego,
- tworzenie bazy material-
no bytowej dla prowadzo-
nych ośrodków (dokonywa-
nie w nich niezbędnych re-
montów i adaptacji) Dynów, 
Lipnik, Łopuszka Mała, Gie-
dlarowa,
- opracowywanie progra-
mów wychowawczych i te-
rapeutycznych, organizo-
wanie sesji szkoleniowych i 
formacyjnych dla zespołów 
wychowawczych z poszcze-
gólnych ośrodków, sporzą-
dzanie wniosków o dotacje 

20 LAT FUNDACJI 
„WZRASTANIE” 
W GRODZISKU



14 Gazeta z Grodziska i okolic 12/2011

finansowe,
- prowadzenie Domu dla 
dzieci im. Ks. Bronisława 
Markiewicza w Lipniku (od 
listopada ’97 przeniesiony 
do Łopuszki małej), pragnie-
my aby Dom ten zastępował 
dzieciom rodzinę, atmosferę 
taką tworzą osoby: dziadzio, 
ciocie, wujkowie, starający 
się zapewnić dzieciom po-
czucie bezpieczeństwa i ak-
ceptacji jak też kształtować 
postawy przystosowania do 
samodzielnego życia spo-
łecznego.
Od kilku lat fundacja zare-
jestrowana jest jako organi-
zacja pożytku publicznego i 
można wpłacać na jej konto 
1% opisu od podatku docho-
dowego PIT.

Co robimy w Grodzisku 
Aby cokolwiek zrobić trze-
ba ludzi. Tych ludzi chętnych 
do działania w Grodzisku w 
różnych latach było wielu, 
od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu, czasem działalność 

zanikała by znów ruszyć z 
nową siłą. Byli to przeważnie 
czynni nauczyciele, emeryci. 
pracownicy gminy, rolnicy, 
starsi uczniowie i studenci.
W naszej parafii 5 razy na 
wakacje zorganizowaliśmy 
kolonie letnie w Dynowie i w 
Lipniku. Były to duże przed-
sięwzięcia. Jechało z dzieć-
mi kilku wychowawców i bar-
dzo często ksiądz, bądź wi-
kary lub krajan z Grodzi-
ska. Skorzystało z tych kolo-
nii ponad 150 dzieci. Celem 
zabiegów wychowawczych 
na naszych koloniach było 
dążenie do kształtowania u 
dzieci cech osobowości doj-
rzałej, a więc osób w przy-
szłości odpowiedzialnych 
za siebie, wolnych od nało-
gów i złych tendencji. Kiedyś 
z wielką radością przeczyta-
łem w wypracowaniu szkol-
nym jednej z dziewczynek, 
gdy opisywała we wspo-
mnieniach z wakacji pobyt 
w Lipniku, pisząc, że były to 
najlepsze wakacje w jej ży-

ciu. Ale to już dawne czasy, 
które miło wspominamy.

Formy pomocy
Od 12 lat organizujemy 
zbiórki pieniężne przy cmen-
tarzu w dniu 1 listopada. W 
tej akcji pomagają nam dzie-
ci obu szkół, oczywiście za 
zgodą ich rodziców. Prze-
ważnie zbieramy kwoty od 
3 do 5 tysięcy złotych, z któ-
rych rozliczamy się, co do 
grosza przed ks. probosz-
czem, bez którego zgody 
ta zbiórka nie byłaby możli-
wa. Fundusze te w 1/3 prze-
kazujemy na konto stypen-
dialne Caritas, a za resz-
tę przygotowujemy pacz-
ki odzieżowe (co roku robi-
my tych paczek około 60) 
dla potrzebujących dzieci ze 
szkół Grodziska Dolnego i 
Górnego. Od dwóch lat za-
miast robić paczki rozdziela-
my bony świąteczne, by ro-
dzic sam zdecydował, co za-
kupić własnemu dziecku. W 
tym roku na ten cel przezna-

czyliśmy kwotę 3100zł. Tu 
należy wspomnieć o dobrej 
współpracy z nauczyciela-
mi i dyrekcjami szkół. Roz-
poznają oni potrzeby wśród 
uczniów, a następnie poma-
gają w rozprowadzeniu pa-
czek. Skoro o współpracy 
mowa, to trzeba wymienić 
Gminną Spółdzielnię, któ-
ra wielokrotnie sponsoro-
wała nasze przedsięwzięcia 
oraz GOPS. Nie mogę tu za-
pomnieć o ks. Proboszczu i 
wikarych, tych obecnych jak 
i wcześniejszych, którzy z 
sympatią podchodzili do na-
szych działań.
Pragnę zaznaczyć, że Na-
sza Fundacja to nie tyl-
ko struktura organizacyjna, 
lecz wspólnota osób, któ-
re na miarę własnych umie-
jętności i możliwości pragną 
służyć dzieciom i młodzieży.
Nadmieniamy, iż Fundacja 
nie prowadzi działalności 
gospodarczej, a Rada i Za-
rząd podejmują swoje zada-
nia bezinteresownie.     A.Z.

- AKTUALNOŚCI - 

W dniu 7 grudnia 2011 
roku po raz kolejny w bia-
łobrzeskim Ośrodku Kul-
tury i Czytelnictwa odbyły 
się Mikołajkowe Spotkania 
Taneczne.

W imprezie tej wzięły udział 
grupy taneczne ze szkół i 
ośrodków kultury z powiatów 
łańcuckiego i leżajskiego. 
Grodziski Ośrodek Kultury 
reprezentowały trzy zespo-
ły: „Bad Angels”, „Prim” oraz 
najmłodszy „Krasnoludki”. W 
grupie wszystkich zespołów 
nasze zespoły wypadły bar-
dzo dobrze, o czym świad-
czą zajęte miejsca. „Kra-
snoludki” zaprezentowały 
układ taneczny „Smerfiki w 
pułapce”, za który otrzyma-

ły II miejsce, zespół „Bad 
Angels” tańcem „Biegnij na 
show” wygrał III nagrodę, 
natomiast zespół „Prim” za-
tańczył „Waka, waka” i zajął 
II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. 
Na występie w Białobrze-
gach zespół „Prim” wystąpił 
po raz pierwszy w nowych 
strojach zakupionych spe-
cjalnie do tego tańca. Stro-
je zostały zasponsorowane 
przez państwo Aldonę i Ar-
kadiusza Telków oraz panie 
Małgorzatę Salwach i Doro-
tę Król. Ofiarodawcom skła-
damy serdeczne podzięko-
wania. 

OK

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE TANECZNE W 
BIAŁOBRZEGACH

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga
tel/fax: (16) 642 44 48     e-mail: fundacjawzrastanie@wp.pl     KRS: 0000065901     NIP: 795-15-61-960

Konto: Bank Spółdzielczy w Przeworsku 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001
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Rozpoczął się sezon 
grzewczy i wielu lu-
dzi chyba nie do końca 
świadomie wie że spala-
jąc  plastiki zatruwa po-
wietrze, które przecież 
wszyscy wdychamy.

Stwierdzenie to jest rze-
czą oczywistą, tymczasem 
wielu mieszkańców gminy 
zatruwa powietrze spala-
jąc 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 
powietrzem, a wokół nas 
unosi się nieprzyjemny dym. 
Czarny, śmierdzący dym 
wydobywający się z komina 
z domu sąsiada to na pewno 
nie tradycyjny opał. 
Palenie plastikowych bute-
lek, folii, różnego rodzaju 
tworzyw sztucznych, opon 
oraz śmieci niesie ze sobą 
ogromne zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, a 

przede wszystkim dla zdro-
wia ludzi. Podczas procesu 
spalania plastikowych opa-
kowań, folii oraz gum czy 
opon uwalnia się do powie-
trza wiele szkodliwych, a 
wręcz trujących substancji 
oraz setki związków orga-
nicznych. Najgroźniejszymi 
z nich są furany i dioksyny, 
które należą do najbardziej 
trujących, rakotwórczych 
substancji na świecie. 
Szczególnie narażone na 
chorobotwórcze działanie 
tych substancji są osoby 
mało odporne a zwłaszcza 
dzieci nawet dzieci nienaro-
dzone. Płód zostaje uszko-
dzony już w łonie matki, co 
może się objawiać później 
trwałym kalectwem u nowo 
narodzonego dziecka. 
Badania dowodzą, że naj-
więcej dioksyn i furanów do-
staje się do środowiska nie 
z produkcji przemysłowej, 
lecz podczas spalania odpa-
dów w gospodarstwach do-
mowych. Spalając różnego 
rodzaju odpady z tworzyw 

sztucznych powodujemy 
przenikanie dioksyn i  fura-
nów do naszego otoczenia, 
wsiąkanie ich w ściany do-
mów, w glebę, organizmy 
ludzi i zwierząt. Najbardziej 
zagrożeni są ci, którzy prze-
bywają najbliżej źródła ska-
żenia, a więc osoby, które w 
sposób bezmyślny pozby-
wają się odpadów i ich naj-
bliżsi sąsiedzi. 
Oczywiście wszystkie te tru-
cizny nie powodują działania 
natychmiastowego lecz gro-
madzą się w organizmie i z 
upływem czasu wzrasta ich 
koncentracja, a gdy zostanie 
przekroczony próg odporno-
ści organizmu dochodzi do 
wystąpienia reakcji w posta-
ci różnorodnych objawów , 
dolegliwości i chorób.
Proceder spalania tworzyw 

sztucznych może przyczy-
nić się również do powsta-
nia pożarów w budynkach 
mieszkalnych, jako że w wy-
niku ich spalania w piecach 
zatykane są sukcesywnie 
przewody kominowe. Zwięk-
sza się ryzyko zapalenia  
przewodów kominowych, a 
w konsekwencji i całego na-
szego domu. 
Nie musimy zatruwać na-
szego otoczenia, tym bar-
dziej, że butelki plastikowe 
są wywożone bezpłatnie z 
naszych posesji przez firmy 
komunalne. Wystarczy je 
tylko zbierać do oddzielnych 
worków. Zanim spalisz śmie-
ci, pomyśl o swoim zdrowiu i 
pamiętaj, że spalanie odpa-
dów jest zabronione również 
przez przepisy prawa.

BD

NIE TRUJ - NIE SPALAJ 
PLASTIKÓW W DOMU

W dniu 18 listopada br. 
w lokalu Stowarzysze-
nia Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne odbyło się 
spotkanie informacyj-
ne – warsztaty tereno-
we dla przedstawicieli 
organizacji pozarządo-
wych z terenu podkarpa-
cia organizowane przez 
Urząd Marszałkowski 
we współpracy z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy 
w Rzeszowie. Spotkanie 
dotyczyło rozliczania 
projektów realizowanych 
w ramach EFS.

Uczestnicy wyjazdu stu-
dyjnego mogli na miejscu 
zapoznać się z projektami 
i rozliczaniem projektów 
zrealizowanych przez gro-
dziskie stowarzyszenie tj. 
„Akademia Liderów Agro-
turystyki” i „Agroturystyka 

szansą dla kobiet wiej-
skich”. Zaproszeni goście 
opowiadali o doświadcze-
niach związanych z pracą 
w swoich organizacjach. 
W trakcie panelu dysku-
syjnego na przykładzie 
kobiecego stowarzysze-
nia, przedstawiciele NGO 
ocenili współpracę samo-
rządu Gminy Grodzisko 
Dolne jako wzorcową. Byli 
zaskoczeni faktem, że 
działalność organizacji po-
zarządowej z samorządem 
jest tak „żywa” i opiera się 
na relacjach partnerskich 
ukierunkowanych na osią-
ganie wspólnych celów. 
Wnioskiem płynącym z od-
bytej dyskusji jest zachęta 
do przełamywania nieufno-
ści liderów organizacji po-
zarządowych i urzędników. 

J.R.

WARSZTATY ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
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W okresie od 1 październi-
ka 2011r. do 30 listopada 
2011r. na terenie gminy 
Grodzisko Dolne zaistnia-
ły następujące zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstwa

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

Uszkodzenie mienia
• w miesiącu listopadzie 
2011r doszło do uszkodze-
nia wiaty przystankowej PKS 
w miejscowości Opaleniska. 
W tej sprawie Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczął dochodzenie gdzie 
ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że do uszkodzenia 
doszło między 18 a 20 listo-
pada 2011r. W wyniku dzia-
łania sprawcy/ców powstałe 
uszkodzenia oszacowano 
na kwotę około 1800 zł. Po-
stępowanie w dalszym ciągu 
prowadzi Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym,
• w dniu 29.11.2011r. miesz-
kaniec Grodziska Górnego 
zawiadomił policję o uszko-
dzeniu przez n/n sprawcę 
samochodu osobowego 
marki Honda stanowiący 
jego własność. W spra-
wie tej Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym wsz-
czął dochodzenie z art. 
288§1 KK. Z ustaleń wyni-
ka, że n/n sprawca w nocy 
z 28/29.11.2011r. po uprzed-
nim wejściu na posesję do-
konał licznych wgnieceń w 
różnych miejscach karoserii 
pojazdu jak też wybił szyby 
z przodu , tyłu oraz w bocz-
nych drzwiach samochodu.
Sprawcy uszkodzenia mie-
nia grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

Osoby, które posiadają ja-
kiekolwiek informacje, mo-
gące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 

wymienionych oraz innych 
przestępstw proszone są o 
pilny kontakt z Posterunkiem 
Policji w Grodzisku Dolnym 
bądź Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

Wypadki
• w miesiącu październiku 
2011r. doszło do kolejne-
go tragicznego wypadku 
drogowego w naszej gmi-
nie w miejscowości Gro-
dzisko Nowe, gdzie jadąca 
rowerem kobieta została 
śmiertelnie potrącona przez 
kierującego samochodem 
osobowym marki VW Golf. 
Postępowanie nadal pro-
wadzone jest Policjantów z 
KPP Leżajsk pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w 
Leżajsku.
Przestępstwo z art. 177§2 
KK zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.

Oprócz wyżej wymienione-
go tragicznego zdarzenia 
na terenie naszej gminy w 
minionym okresie doszło do 
kilku mniejszych zdarzeń 
drogowych spowodowanych 
przez młodych kierowców 
jadących z nadmierną pręd-
kością doprowadzając do 
uszkodzeń nie tylko swoich 
pojazdów ale również do 
uszkodzeń mienia takich jak:
- przez kierującego samo-
chodem osobowym marki 
FORD mieszkańca Grodzi-
ska Dolnego barierki przy 
moście w Grodzisku Dol-
nym,
- do uszkodzenia przez kie-
rującego samochodem mar-
ki AUDI mieszkańca Wie-
rzawic barierki przepustu na 
drodze powiatowej nr 1259R 

na trasie Grodzisko Górne – 
Leżajsk,
- do wjechania samochodem 
osobowym marki PEUGEOT 
mieszkańca Dębna do rzeki 
przy młynie w Grodzisku 
Dolnym.

We wszystkich zdarzeniach 
sprawcami byli młodzi kie-
rujący którzy poprzez swoją 
brawurę narazili swoje życie 
i zdrowie na utratę jak też 
innych.
W Ustawie Kodeks Wykro-
czeń zapisane jest w art. 
86§1 „Kto nie zachowuje na-
leżytej ostrożności, powodu-
je zagrożenie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym” 
oraz w art. 97 „kto wykracza 
przeciwko innym przepisom 
o bezpieczeństwie lub o po-
rządku ruchu na drogach 
publicznych” podlega karze 
grzywny do 3000 zł albo ka-
rze nagany co też zastoso-
wano wobec w/w sprawców 
zastosowane.
Pamiętajmy o tym, że 
„kierujący pojazdem jest 
obowiązany jechać z pręd-
kością zapewniającą pa-
nowanie nad pojazdem z 
uwzględnieniem warun-
ków, w jakich ruch się 
odbywa, a w szczególno-
ści: rzeźby terenu, stanu i 
widoczności drogi, stanu 
i ładunku pojazdu, warun-
ków atmosferycznych i 
natężenia ruchu” - art. 19 
ust. 1 prawo o ruchu dro-
gowym.

Kierowanie pojazdami w 
stanie nietrzeźwości
• w dniu 15.10.2011r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci z KPP Leżajsk 
ujawnili podczas kontroli 
drogowej kierującego samo-
chodem osobowym w stanie 
nietrzeźwości. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
w tej sprawie wszczął do-
chodzenie w trakcie które-
go okazało się, iż 56 letni 
mieszkaniec Grodziska Gór-
nego podczas kierowania 
pojazdem miał w organizmie 
ponad 2,4 promila alkoholu.
• w dniu 19.11.2011r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci z KPP Leżajsk za-
trzymali do kontroli drogowej 
kierującego rowerem, któ-
ry jak się okazało znajdował 
się w stanie nietrzeźwości. 
Był to 40 letni mieszkaniec 
Grodziska Dolnego, podane 
mu w trakcie kontroli drogo-
wej urządzenie do badania 
stanu trzeźwości wskazało 
2,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.
Sprawcy za jazdę pojaz-
dem mechanicznym w sta-
nie nietrzeźwości na tzw. 
„podwójnym gazie” prze-
stępstwo z art. 178a§1 gro-
zi karą pozbawienia wolno-
ści do lat 2, a za przestęp-
stwo z art. 178a§2 kierowa-
nie rowerem po drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwo-
ści kara pozbawienia wolno-
ści do 1 roku.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA
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W listopadzie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej od-
był się kolejny „Wieczór 
głośnego czytania”. Tym 
razem zaproszenie przy-
jęła nasza grodziska Pani 
Aptekarz – Aldona Bocek-
Telka. 

Z aptekarską… solidnością 

przeczytała dzieciom kilka 
książeczek. Bardzo podo-
bało się nam to spotkanie. 
Pani magister potrafiła za-
ciekawić dzieci i zachęcić 
do słuchania. Nie bez zna-
czenia było na pewno to, że 
Pani Aldona czyta pięknie, z 
intonacją jak aktor. Praktykę 
zdobywała przez lata czyta-

jąc swoim dzieciom. Pole-
camy taki trening wszystkim 
rodzicom. 
Spotkanie trwało dłużej niż 
zazwyczaj, bo Pani magi-
ster, jak sama mówiła, su-
miennie się przygotowała 
żeby zaprezentować się 
dzieciom. Ważnym punktem 
wieczoru było opowiadanie 
o pracy farmaceuty. Najcie-
kawsze okazały się dawne 
sposoby produkcji leków, 
tym bardziej, że nie skoń-

czyło się na opowiadaniu… 
Najlepiej jest usłyszeć, zo-
baczyć, dotknąć. Pani apte-
karka przyniosła moździerz, 
w którym ucierano dawniej 
leki oraz specjalne skro-
biowe kapsułki, do których 
wsypywano utarty sproszko-
wany lek. Takich specyfików 
dzieci nie znały, nie pamię-
ta ich pewnie większość 
rodziców. Dzieci mogły się 
przekonać jak trudno było 
kiedyś połykać leki i docenić 
wszelkie smakowe syropki, 
tabletki i kapsułki jakimi są 
dziś leczone. Niektórzy naj-
młodsi do końca spotkania 
trzymali otrzymane skrobio-
we „opłatki” żeby pochwalić 
się rodzicom jak dzielnie po-
łykają leki.
Dziękujemy Pani magister 
za przygotowanie ciekawe-
go, pouczającego spotkania 
i za czas poświęcony dzie-
ciom. Jak zawsze dzięku-
jemy też rodzicom, którzy 
przyprowadzają do biblioteki 
swoje pociechy. 

RC

- AKTUALNOŚCI - 

FARMACEUTA W 
BIBLIOTECE
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Przyszedł czas na roz-
strzygnięcie trzeciego, let-
niego etapu konkursu fo-
tograficznego pod hasłem 
„Gmina Grodzisko Dolne 
– cztery pory roku”. 

Zwycięzcą letniego odcin-
ka został Grzegorz Wnęk z 
Grodziska Górnego. Pozo-
stali laureaci to Pani Barbara 
Małek z Grodziska Dolnego i 
Adrianna Piela z Grodziska 
Górnego. Finaliści otrzy-
mali nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy, były to: 
nawigacja samochodowa, 
zestaw głośników i mp4. Po-

zostali uczestnicy otrzymali 
książki od Biblioteki. Gratu-
lujemy Państwu pięknych 
zdjęć i dziękujemy za udział 
w konkursie.
Na zebranych fotografiach 
widać, że lato w Grodzisku 
to praca. Wszelkie prace 
polowe… żniwa, zwożenie 
plonów, kombajny i inne 
maszyny rolnicze. Zwycięz-
cy Grzegorzowi udało się 
uchwycić jednocześnie trzy 
pracujące kombajny. Miło 
było też widzieć bociany. 
Ten motyw powracał… na 
świeżych ścierniskach szu-
kające pożywienia bociany. 

Takie zdjęcie przedstawiła 
Ada Piela. Zaskoczyła nas 
Pani Barbara Małek, u której 
na zdjęciu stał okazały snop 

zboża. Pytana gdzie w dzi-
siejszych czasach znalazła 
taki mendel odpowiedziała, 
że powstał specjalnie do 
zdjęcia. Były też inne cieka-
wostki np. pole lnu. Pięknie 
na fotografiach prezentował 
się tytoń i równiutkie grząd-
ki warzywnika. Praca pracą 
ale, że lato to także czas wy-
poczynku, szczególnie dla 
dzieci i młodzieży, dlatego 
na letnich zdjęciach z Gro-
dziska nie mogło też zabrak-
nąć naszego „Czystego” z 
plażowiczami.
Dziękujemy Panu Wójto-
wi za ufundowanie nagród, 
uczestnikom za udział w 
konkursie. Czekamy na fo-
tografie z pięknej grodziskiej 
jesieni.

RC

LATO 
W OBIEKTYWIE

- AKTUALNOŚCI - 

W Gminnej Bibliotece     
Publicznej w Grodzisku 
Dolnym w Oddziale dla 
dzieci odbyły się kolejne 
już 4 Urodziny Kubusia 
Puchatka. 

Na urodziny przybyły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w 
Chodaczowie. Dzieci wysłu-
chały fragmentu książki bajki 
o przygodach Kubusia. Na-
stępnie odbyły się zabawy 
i zgadywanki o bohaterach 

bajki. W zawodach w zlizy-
waniu miodu dzieci radziły 
sobie doskonale. Na urodzi-
nach nie zabrakło tortu i ma-
łego co nie co. Dzieci złożyły 
Kubusiowi życzenia, odśpie-
wały sto lat solenizantowi 
zdmuchiwały świeczki oraz 
zdmuchiwały świeczki. Po 
poczęstunku maluszki wróci-
ły do szkoły .

HL

URODZINOWE 
PRZYJĘCIE 
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„Pływać każdy może” – to 
nazwa programu, który był 
realizowany w okresie ma-
rzec-listopad 2011r. w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym. 

Program obejmował zaję-
cia sportowo rekreacyjne 
z zakresu nauki pływania 
jak i bezpiecznego zacho-
wania na akwenach wod-
nych. Wsparcia finansowego 
udzieliło Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki w wysokości 
20 tys. zł. z funduszu zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów. W zajęciach każ-
dorazowo uczestniczyło 45 
uczniów podzielonych na 
trzy grupy (dwie ze szkoły 
podstawowej i jedna z gim-
nazjum). Wszystkie grupy 
łącznie zaliczyły 69 godzin 
zajęć, w których uczestni-
czyło ponad 100 uczniów 
przez cały okres realizacji 
programu. Grupy ze szkoły 
podstawowej obejmowały 
uczniów z klas I-III i IV-VI. 
Dla najmłodszych uczniów 
wyjazd na basen był nie-
małym przeżyciem. Dzieci 
nauczyły się jak zachować 

się na pływalni, jak utrzymać 
się na wodzie i wykonywać 
podstawowe ruchy przy pły-
waniu. 
Dla starszych uczniów z gim-
nazjum wyjazdy na basen 
były sposobnością do dosko-
nalenia swojego stylu pły-
wania. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.  
Beneficjenci programu nie 
ponosili żadnych opłat  i 
mieli zapewniony dowóz, co 
istotne było dla uczniów do-
jeżdżających. Zajęcia pro-
wadzone były przez kadrę 
nauczycielsko-instruktorską 
Zespołu Szkół. Opiekę nad 
uczniami podczas dowozów 
sprawowali rodzice jako wo-
luntariusze. 
Ankiety ewaluacyjne prze-
prowadzone na koniec pro-
gramu wykazały, że ucznio-
wie byli zadowoleni z tej 
formy zajęć sportowo-re-
kreacyjnych i w przyszłości 
chętnie uczestniczyliby w 
tego typu zajęciach, jako 
formie spędzenia wolnego 
czasu.

KB

PŁYWAĆ KAŻDY 
MOŻE...

Najmłodsza grupa na basenie

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ MŁODZICZEK

24 listopada w Dzikowcu odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Ręcz-
ne Młodziczek(rocznik 1997-1998). W turnieju brały udział dru-
żyny z Rzeszowa, Radomyśla, Dzikowca oraz nasza drużyna z 
Grodziska Dolnego. 
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna gospodarzy wygrywając 
wszystkie mecze, tym samym wygrywając cały turniej. Nasze 
dziewczęta po bardzo emocjonujących meczach uplasowały się 
na drugim miejscu, wygrywając z drużyną z Rzeszowa i remisując 
z Radomyślem. Trzecie miejsce wywalczyły dziewczęta z Rze-
szowa, a czwarte z Radomyśla. 
W turnieju brały udział: A. Banaś, K. Salwach, M. Rzepko, J. Ma-
zur, M. Kuras, A. Baj, A. Piróg, Ł. Jasińska, G. Czerwonka, R. 
Nicpoń.

Z okazji  Dnia Edukacji 
Narodowej 12 i 13 paż-
dziernika br. w Auli In-
stytutu Muzyki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego 
odbyła się uroczystość 
wręczania nauczycie-
lom z województwa 
podkarpackiego meda-
li,  odznaczeń resorto-
wych i nagród Ministra 
Edukacji Narodowej. W 
obchodach wziął udział 
wicewojewoda podkar-
packi Andrzej Reguła. 

Wicewojewoda podzięko-
wał nauczycielom za trud 
włożony w wychowanie 
młodego pokolenia oraz 

życzył sukcesów w dal-
szej pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
W gronie wyróżnionych 
znalazły się dwie grodzi-
skie nauczycielki. 
W uznaniu dorobku i osią-
gnięć w pracy zawodowej 
Srebry Medal za Długolet-
nią Służbę otrzymała pani 
Halina Gdańska - Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Dolnym. 
Za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania  
Medal Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymała pani 
Czesława Zalepa - na-
uczycielka ZS w Grodzi-
sku Dolnym.

WYRÓŻNIONE 
MEDALAMI
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W ramach projektu „Pra-
cownie komputerowe 
dla szkół” w latach 2007 
i 2008 Zespół Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym, otrzy-
mał dwie nowe pracownie 
komputerowe (kompu-
tery typu Mac dla szkoły 
podstawowej i komputery 
typu PC dla gimnazjum) 
oraz Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej 
– ICIM dla biblioteki.

Wyposażenie każdej pra-
cowni składa się z serwera 
i 10 komputerów uczniow-

skich, z którymi w sieci 
współpracuje drukarka i 
skaner. Nauczyciele dodat-
kowo mają do dyspozycji 
komputer przenośny i rzut-
nik, które stanowią pomoc 
multimedialną do prowadze-
nia zajęć ze wsparciem mul-
timedialnym poza pracownią 
komputerową. Wyposażenie 
ICIM to 4 komputery oraz 
urządzenie wielofunkcyjne.
Oprócz oprogramowania 
systemowego każdego 
komputera na wyposażeniu 
pracowni jest oprogramo-
wanie antywirusowe i chro-
niące ucznia przed treściami 

niepożądanymi z Internetu 
oraz pakiet oprogramowania 
biurowego dla potrzeb edu-
kacyjnych. Pracownie kom-
puterowe i ICIM w szkole 
wykorzystywane są w różny 
sposób. 
Prowadzone są tu obowiąz-
kowe zajęcia dydaktyczne, 
zajęcia kół zainteresowań, 
oraz wspomagana jest pra-
ca na zajęciach realizowa-
nych w ramach projektów 
unijnych. Ponadto uczniowie 
odrabiają zadania domowe, 
przygotowują prace długo-
terminowe i różnorodne ma-
teriały do lekcji przy wspar-
ciu technologii informacyj-
nej. Dzięki temu wzrasta 
jakość kształcenia z wyko-
rzystaniem nowoczesnych 
technologii. 
Nie bez znaczenia jest też 
dostęp do Internetu dla 
uczniów i nauczycieli w sze-
roko rozumianych celach 
edukacyjnych. 
Projekt „Pracownie kom-
puterowe dla szkół” jest 
współfinansowany prze Unię 
Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

MP

PRACOWNIE KOMPUTEROWE 
DLA SZKÓŁ

Społeczna Szkoła Pod-
stawowa w Wólce Gro-
dziskiej w dalszym 
ciągu realizuje zadania 
przewidziane progra-
mem DZIAŁAJ LOKAL-
NIE - „Lokalni patrioci”. 
W ramach tych działań 
uczniowie naszej szko-
ły przygotowali uroczy-
stą akademię z okazji 
Święta Niepodległości. 

W dniu 11 listopada przed 
Mszą Świętą mieszkańcy 
Wólki Grodziskiej mogli 
wysłuchać insceniza-
cji słowno – muzycznej 
przygotowanej przez 
młodzież szkolną. 
Z kolei w ramach pro-
jektu 16 listopada dzieci 
z klas I–VI wzięły udział 
w lekcji muzealnej prze-
prowadzonej w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej. Następ-
nie zwiedzili  Muzeum            
oo. Bernardynów w Le-
żajsku, podziwiając zgro-
madzone przez zakon-
ników pamiątki z wielu 
zakątków świata.
Ostatniego listopada od-
wiedziliśmy pana Wiesła-
wa Żaka, który zajmuje 
się hodowlą zwierząt. 
Mieliśmy okazję obej-
rzeć zgromadzone przez 
niego zwierzęta oraz pa-
miątki i eksponaty histo-
ryczne.
Koordynator programu 

– Paweł Matuszek

LOKALNI 
PATRIOCI
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Każda wycieczka jest 
atrakcyjna, a co dopiero 
„zielona szkoła”. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 
w Opaleniskach czekali na 
ten wyjazd z niecierpliwo-
ścią. Wreszcie 14 listopa-
da 2011r. wraz z opieku-
nami – panią Zofią Burdą 
i Agnieszką Rydzik wyru-
szyli na „zieloną szkołę” 
do Rymanowa Zdroju.

Pięciodniowy pobyt w Domu 
Wczasów Dziecięcych w 
Rymanowie Zdroju uczest-
nicy turnusu spędzili bardzo 
aktywnie, ucząc się zabaw 
integracyjnych i ruchowych. 
Poznali historię uzdrowiska, 
tradycje i legendy o tym 

miejscu, a także nauczyli 
się wielu piosenek i tańców. 
Brali udział w przeróżnych 
konkursach. Odbył się m.in. 
bal przebierańców, konkurs 
śmiesznych fryzur, konkurs 
tańca i wieczór andrzejkowy 
pełen wróżb. Wychowawcy 
DWDz organizując niezwy-
kle atrakcyjne zajęcia dbali, 
by nikomu nie doskwierała 
nuda i tęsknota za domem. 
Trzeba zaznaczyć, że dla 
większości dzieci był to 
pierwszy tak długi wyjazd. 
Stanowił więc dla nich nie-
jako sprawdzian samodziel-
ności, bo musieli nauczyć 
się radzenia sobie w nowej 
sytuacji i bez rodziców. 
Piękna pogoda sprzyjała 

spacerom po malowniczym 
Parku Zdrojowym nad rzecz-
ką Tabor. W sanatorium 
„Eskulap” uczniowie mieli 
okazję spróbować leczniczej 
wody mineralnej ze źródła 
„Tytus”, która choć zdrowa – 
nie wszystkim przypadła do 
gustu.
W przeddzień wyjazdu odby-
ła się jednodniowa wyciecz-
ka autokarowa po okolicach 
Rymanowa Zdroju. W Hucie 
Szkła Artystycznego „Sabi-
na” w Rymanowie uczniowie 
mogli obserwować proces 
wydmuchiwania szkła oraz 
podziwiać wystawę prze-
pięknych, unikatowych wy-
robów z tego tworzywa. Ko-
lejnym punktem programu 

było obejrzenie ekspozycji 
zwierząt leśnych w Zespole 
Karpackich Parków Krajo-
brazowych w Krośnie. 
Ostatnim etapem wycieczki 
była wizyta w Zgromadzeniu 
Sióstr Św. Michała Archa-
nioła w Miejscu Piastowym, 
gdzie dzieci odwiedziły Izbę 
Pamięci dedykowaną Słu-
żebnicy Bożej Annie Ka-
worek - współzałożycielce 
Zgromadzenia Sióstr Micha-
litek. Zwiedziły też Muzeum 
Misyjne, które gromadzi eks-
ponaty pochodzące z róż-
nych krajów i kontynentów, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem Afryki. Uczniowie 
zobaczyli m.in. przedmioty 
codziennego użytku, zabaw-
ki i wyroby artystyczne. Naj-
większe wrażenie robiły ob-
razki wykonane ze skrzydeł 
różnobarwnych motyli oraz 
z kolorowych ziaren piasku.
Niestety, nadeszła pora po-
wrotu. Podczas uroczystego 
pożegnania wszyscy uczest-
nicy wyjazdu otrzymali dy-
plomy za udział w licznych 
konkursach i za wzorowe 
zachowanie podczas turnu-
su. Pobyt na „zielonej szko-
le” w Rymanowie Zdroju 
upłynął w miłej atmosferze. 
Uczniowie przywieźli nie tyl-
ko dyplomy i pamiątki, ale 
też wspomnienia oraz wiele 
nowych doświadczeń.

Agnieszka Rydzik

JAK TO BYŁO W RYMANOWIE...

W opowiadaniach Stani-
sława Lema („Bajki robo-
tów” wydane w 1964 r.) 
roboty tworzą społeczeń-
stwa na podobieństwo 
ludzi. Przeżywają ludzkie 
emocje, prowadzą intrygi. 
Od ludzi różnią się jedynie 
blaszaną skórą.

Współczesne roboty odległe 
są od wizji Lema. Nie po-
trafią odczuwać po ludzku, 
nie są w stanie rozwiązy-

wać zbyt skomplikowanych 
zadań, które wymagają 
dostosowania się do zmie-
niających warunków. Są 
maszynami wykonującymi 
precyzyjnie program napisa-
ny przez człowieka.
Coś jednak zmieniło się w 
naszej rzeczywistości od 
roku 1964. W reportażach z 
fabryk samochodów widzi-
my taśmowo produkowane 
nadwozia, spawane przez 
zrobotyzowane manipula-
tory. Wykonują swoją pracę 
efektywnie, dokładnie, poza 
tym nigdy nie są zmęczo-
ne. Całą linią montażową 
zarządza niewielka grupa 

BAJKI 
ROBOTÓW
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wysoko wykwalifikowanych 
inżynierów. Ludzie nadal 
są niezbędni w procesie 
produkcyjnym, szczególnie 
tam, gdzie trzeba ocenić, 
np. niedokładność, coś de-
likatnie dopasować, niedo-
skonałości oszlifować. Mimo 
wszystko tendencja jest bez-
sporna. W fabrykach zaczy-
nają dominować urządzenia 
coraz bardziej podobne do 
fantastycznych robotów wy-
myślonych przez Stanisława 
Lema.
W ZS im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
chcemy przygotować dzieci 
i młodzież do funkcjonowa-
nia w przyszłości, która być 
może zostanie nazwana 
„wiekiem robotyki”. Zdaje-
my sobie sprawę, że nie 
wszyscy nasi wychowanko-
wie będą programistami lub 
konstruktorami, którzy swoją 
pracą zmieniają rzeczywi-
stość. Ale jeżeli wykształci-
my kilku, może nawet tylko 
jednego, który pomoże lu-
dziom udoskonalać rze-
czywistość, poczujemy, że 
nasza praca nie poszła na 
marne.
W szkole funkcjonuje koło 
robotyki „Z robotami w 
przyszłość”. Sekcja gimna-
zjalna jest współfinansowa-
na przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w 
ramach projektu „Przez 
wiedzę do gwiazd”. Sekcja 
szkoły podstawowej jest or-
ganizowana własnymi środ-
kami szkoły. Na zajęciach 
dzieci uczą się budować i 
programować roboty. Star-
tują również w zawodach. 
W roku 2010 otrzymali wy-
różnienie – „Za wyjątkową 
wytrwałość” w eliminacjach 
dla Europy Środkowej tur-
nieju First Lego League. W 
tym roku hasłem przewod-
nim FLL jest „Rewolucja 
na talerzu”. Zadania, które 
ma wykonać autonomiczny 
robot, oplecione są fabułą 
związaną z pozyskiwaniem, 
transportem oraz magazy-
nowaniem żywności. Przy 
okazji prac konstrukcyjnych 
i programistycznych młodzi 
konstruktorzy zapoznają się 
z problemami, przed jakimi 
stoi przemysł spożywczy.
Do budowy robota używane 
są klocki z serii Lego Tech-
nic, wzbogacone o dodat-
kowe moduły elektroniczne 
do budowy i programowania 
robotów – Lego Mindstorms 
NXT. Moduły składają się 
z jednostki centralnej, któ-
ra nazywana jest „cegłą” 
motorów wraz z sensorami 
obrotów (można dokładnie 
zaprogramować, o jaką war-
tość nastąpi obrót), sensora 
dotyku, sensora odległości 
(sonar), sensora światła. 
Jednostka centralna jest 

„mózgiem” robota, motory 
są mięśniami, a sensory – 
zmysłami.
Czytając ten tekst można 
odnieść wrażenie, że budo-
wa i programowanie robotów 
to bardzo skomplikowana 
sprawa. Nie jest to do koń-
ca prawdą. Trzeba wykazać 
zaangażowanie w pracę, 
ale efekty osiąga się szyb-
ko i wystarczą dobre chęci, 
aby stać się początkującym 
adeptem robotyki.
Na turniej FLL 2011 poje-
chały z naszej szkoły dwie 
drużyny: GG (gimnazjum) i 
GG2 (szkoła podstawowa). 
Wyjazd do Warszawy już o 
3:00 rano. Wszyscy stawili 
się punktualnie. Na miejscu 
zawodów, w sali wykłado-
wej Zakładu Mechatroniki 
Politechniki Warszawskiej 
zajęliśmy wyznaczone dla 
nas miejsca i rozpoczęliśmy 
przygotowania do turnieju. 
Na początku drużyny mu-
siały wykazać się umiejęt-
nością pracy grupowej, na-
stępnie sędziowie oceniali 
konstrukcję robota oraz jego 
oprogramowanie. Pierwszą 
część zawodów kończyła 
prezentacja projektu nauko-
wego, wykonanego przez 
drużynę na zadany wcze-
śniej temat. W drugiej czę-
ści turnieju o nazwie „Robot 
game” drużyny rywalizowały 
ze sobą na stole turniejo-
wym, gdzie zbudowane i 
zaprogramowane przez nich 
roboty wykonywały punkto-

wane zadania. Każda dru-
żyna miała prawo do trzech 
przejazdów. Do końcowej 
klasyfikacji liczono punkty z 
przejazdu, w którym uzyska-
no największą ich liczbę. W 
kolejnych przejazdach dru-
żyny z terenu naszej gminy 
uzyskiwały coraz lepsze wy-
niki. Było to możliwe dzięki 
wspaniałemu dopingowi, jaki 
towarzyszył rozgrywkom. W 
końcowej klasyfikacji Druży-
na GG2 zajęła 8 miejsce (na 
16 drużyn z całej Polski), a 
drużyna GG miejsce 4, któ-
re kwalifikowało do półfinału. 
Niestety w półfinale dała o 
sobie znać trema i nie udało 
się zakwalifikować do elimi-
nacji europejskich.
Pomimo braku awansu do 
zawodów wyższego szcze-
bla udział w turnieju ocenia-
my jako sukces. Zdobyliśmy 
ogromne doświadczenie w 
zakresie konkursów z robo-
informatyki i zachęciliśmy do 
tej idei wielu uczniów szko-
ły podstawowej, w tym kilka 
dziewcząt. W przyszłości 
zamierzamy poszerzyć koła 
zainteresowań o kolejne blo-
ki tematyczne. Planujemy 
zorganizować rozgrywki ro-
botów piłkarskich oraz roz-
począć przygodę z elektro-
niką, poprzez projektowanie 
i budowę robotów opartych 
na prostych układach elek-
tronicznych zbudowanych 
z tranzystorów, pozyskiwa-
nych z elektrośmieci.

MP

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 
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INFORMATYZACJA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2011 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 wynosi: 189 500,00 zł, z czego 19 897,50 zł stanowi wkład własny Gminy Grodzisko Dolne.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnio-
nych – 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 dzia-
łania 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 spo-
łecznego. Zajęcia te zostały przeprowadzone w wymiarze 40 godzin.

Następnym działaniem, z którego skorzystali nasi Beneficjenci był trening pracy, który został przeprowadzony w wymia-
rze 32 godzin. Zajęcia z doradcą zawodowym miały nauczyć naszych Uczestników jak i gdzie szukać pracy, przygoto-
wywać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny oraz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z 
potencjalnym pracodawcą. Dla większości Uczestników obce są pojęcia rozmowy kwalifikacyjnej, podaży i popytu pracy 
oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im w przyszłości poruszanie się po rynku pracy i doda pewności siebie. Przepro-
wadzone zostały również spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin dla każdego Uczestnika. 
Ponad to doradca zawodowy biorąc pod uwagę posiadane już przez Uczestników Projektu kwalifikacje i umiejętności 
pomógł im wybrać odpowiednie szkolenie zawodowe, które było kolejnym etapem projektu. 

Zorganizowane zostały następujące szkolenia: 
• Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera oraz z fakturowaniem,
• Kucharz małej gastronomii,
• Kelner + barman,
• Fryzjer damsko – męski,
• Spawanie podstawowe metodą MAG,
• Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz obsługą sekretariatu. 

Ponadto w ramach oszczędności w trakcie realizacji projektu oraz za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Rzeszowie zaplanowano dodatkowe formy wsparcia dla Uczestników Projektu:
• Trening motywacyjny na wyjeździe,
• Szkolenie HACCP,

Prowadzone jest również w dalszym ciągu zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia 
wymogi ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pozostali pracownicy socjalni realizują kontrakty socjalne, które zawarli z 
uczestnikami projektu. Wszyscy Uczestnicy objęci są pracą socjalną oraz w razie potrzeby wsparciem finansowym w 
postaci zasiłków.
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, co docelowo uniezależni ich od pomocy społecznej.

- OGŁOSZENIA - 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE GRODZISKO DOLNE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

osoBy cHcące uzyskać więceJ inForMacJi na teMat proJektu zapraszaMy:
GMinny ośrodek poMocy społeczneJ w Grodzisku dolnyM

 tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163
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Kancelaria Radcy Prawnego Monika Markocka
37-110 Żołynia, ul. Smolarska 41

Tel. 694 832 985

Celem Kancelarii jest profesjonalna, szybka 
i innowacyjna pomoc prawna 

umożliwiająca Klientowi rozwiązanie problemu

Kancelaria oferuje 
swoje usługi w 
zakresie:

• prawa gospodarczego,
• prawa pracy 
i ubezpieczeń 
społecznych, 
• prawa cywilnego,   
rodzinnego,
• sprawy o 
stwierdzenie nabycia 
spadku, dział spadku, 
• sprawy o rozwód,       
alimenty, 
• uwłaszczenie, 
zasiedzenia, uzyskanie 
odszkodowania

Pomoc prawna 
Kancelarii może 
polegać na:

* sporządzaniu 
projektów umów,
* przygotowywaniu 
pozwów,
* pism procesowych,
* zarzutów od nakazów 
zapłaty,
* apelacji, skarg do 
WSA,
* reprezentacja 
klientów przed sądami 
wszystkich instancji.

SPROSTOWANIE

Informacja zawarta w broszurze „Historia                 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodzi-
skiej”  wydanej w sierpniu 2011 roku na stronie 6 
jest    niewłaściwa. 
Niniejszym prostujemy: radni Feliks Grzywna 
i    Stanisław Hospod byli przeciwko reorganiza-
cji szkół.

Zarząd SRWWG 
Autorka broszury

W Szkole Podstawowej w Opaleniskach 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka 
odbywają się zajęcia aerobiku.

Ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu: w 
poniedziałki i czwartki o godz. 19.00

Dodatkowe informacje pod nr tel.697966377

ZAPRASZAMY NA

POPIERAMY I PROPAGUJEMY AKCJĘ 
ANTYNIKOTYNOWĄ 

Pod koniec listopada w Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Leżajsku odbyło się spotkanie w ramach 
projektu: „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT” re-
alizowanego na terenie powiatu leżajskiego. Sane-
pid rozpoczął tworzenie stref wolnych od dymu ty-
toniowego.

Od października przez dwa lata projekt będzie reali-
zowany na terenie powiatu, a co za tym idzie tak-
że gminy. Celem tego przedsięwzięcia jest przede 
wszystkim ochrona zdrowia mieszkańców przed 
szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. 

Już w czasie pierwszego spotkania ustalono działa-
nia, które zostaną podjęte w ramach realizowanego 
projektu. Według wielu badań opinii społecznej ak-
ceptacja dla tworzenia stref wolnych od dymu tyto-
niowego stale wzrasta, potęguje to zatem potrzebę 
ciągłego nagłaśniania i organizowania akcji promo-
cyjnych oraz edukacyjnych kształtujących świado-
mość negatywnych skutków palenia tytoniu. 

Wobec powyższego, stosujmy w życiu codziennym, 
myśl: „Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie po-
trafisz przestać, nie pal przy niepalących”.

OGŁOSZENIE

Sprzedam 76a działki budowlanej w Tryńczy, przy 
drodze powiatowej. Warunki zabudowy na dom 
jednorodzinny.  Media i dojazd z drogi asfaltowej. 
Cena za 1a/700 zł.
Tel. 507756277.

OGŁOSZENIE PŁATNE

PRZYPOMINAMY

Od 1 stycznia 2012r. 
będą obowiązywać 
nowe zasady przy-
znawania dodatku do       
zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziec-
ka i jednorazowej za-
pomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). 
Kobiety, które urodzą dziecko po 1 stycznia 2012 r. 
muszą posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdza-
jące pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

W przypadku braku właściwego zaświadczenia w/w 
dodatki nie będą przysługiwać.

- OGŁOSZENIA - 
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- OGŁOSZENIA - 

Z tej szczególnej okazji, 
jaką są zbliżające się Święta 

Bożego Narodzenia, pragnę złożyć 
Mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pogody ducha, radości 

oraz wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń 

w Nowym Roku 2012. 
Niech świąteczne dni upłyną w miłej, 

rodzinnej atmosferze. 

          Zbigniew Rynasiewicz
             Poseł na Sejm RP

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Niech zbliżający się Nowy Rok 

niesie wszystkim pomyślność 
i nadzieję na lepsze jutro

                                                Wójt Gminy Grodzisko Dolne
                                                              Jacek Chmura

                                               Przewodniczący Rady Gminy 
                                                             Jerzy Gdański
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