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AKTYWNIE WYKORZYSTUJEMY DOSTĘPNE FUNDUSZE
Rok 2012 jest kolejnym rokiem realizacji zadań inwesty-
cyjnych, mających na celu poprawę jakości życia miesz-
kańców. Dzięki pozyskanym przez samorząd dotacjom z 
różnych funduszy unijnych w ostatnim czasie udało się 
zrealizować przedsięwzięcia za kwotę ponad 2 mln 200 
tys. zł. W dniu 3 grudnia br. na terenie Gminy Grodzi-
sko Dolne miały miejsce oficjalne otwarcia sześciu in-
westycji. Oto co zrealizowano przy udziale środków ze-
wnętrznych

Modernizacja boiska spor-
towego w Grodzisku Gór-
nym – zakup i montaż try-
bun przenośnych, remont 
trybun stałych i budowa 
oświetlenia boisk sporto-
wych, inwestycja  zrealizo-
wana w ramach programu 
Bezpieczne boiska Pod-
karpacia z budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego 
oraz Wojewódzkich wielo-
letnich programów rozwo-
ju bazy sportowej (środki 
Ministerstwa Sportu) 

Zakres: przebudowa trybun na 
648 miejsc, budowa podłoża 
pod trybuny wraz z dojściem 
(z kostki brukowej), wykonanie 
zejść i barierek ochronnych, bu-
dowa oświetlenia płyty boiska- 
oprawy projektowe umieszczo-
ne na 8 stalowych słupach o 
wysokości 12m (trzy obwody do 
sterowania oświetleniem płyty 

głównej oraz jeden obwód do 
sterowania oświetleniem boiska 
treningowego).
Koszt całkowity zadania – 
378 430,01 zł
Dofinansowanie – 230 000 zł
Wykonawca: „Miarka” Zbi-
gniew Pich, Sieniawa

Budowa ogólnodostępnego 
wielofunkcyjnego boiska 
sportowego o sztucznej 
nawierzchni w Chodaczo-
wie, zrealizowana w ramach 
działania Wdrażanie Lokal-
nych Strategii Rozwoju dla 
operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznawania 
pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013

Zakres: budowa boiska sporto-
wego o sztucznej nawierzchni o 
wym. 32,1 x 19,10 (ok. 615 m2), 
budowa ogrodzenia o wysoko-
ści 4 m.
Koszt całkowity zadania: 189 
049, 03 zł
Dofinansowanie: 72 407 zł
Wykonawca: „Miarka” Zbi-
gniew Pich, Sieniawa
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Budowa chodników w miej-
scowościach Laszczyny i 
Wólka Grodziska, zrealizo-
wana w ramach działania 
Wdrażanie Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013

Zakres: Laszczyny- budowa 
845 mb chodnika o szerokości 
2 m. Wólka Grodziska- budowa 
165 mb chodnika o szerokości 
1,5 m.
Koszt całkowity zadania – 
298 739,35 zł
Dofinansowanie – 135 000 zł 
(wniosek oceniany)
Wykonawca: DRO-BRUK Bog-
dan Wojtuń, Gniewczyna Try-
niecka

Remont drogi gminnej nr 
10 4559R tzw. „Na Marcin-
ka” w Zmysłówce, zreali-
zowany w ramach „Naro-
dowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność - Rozwój”

Zakres: wykonanie nowej na-
wierzchni drogi na odcinku            

1 265 mb, utwardzenie pobo-
czy, wykonanie 19 zjazdów, 
budowa oświetlenia drogowego 
– słupy wraz z oprawami 5 szt. 
oraz budowa linii napowietrznej.
Koszt całkowity zadania – 
395 851,26 zł
Dofinansowanie – 116 558 zł
Wykonawca: Firma Budowy 
Dróg i Mostów Marcin Babiś, 
Świebodna

Przebudowa targowiska 
stałego w Grodzisku Dol-
nym, zrealizowana w ra-
mach działania Podstawo-
we usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej obję-
tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w zakre-
sie operacji dotyczących 
budowy, przebudowy, re-
montu lub wyposażenia 
targowiska stałego 

Zakres: zagospodarowanie te-
renu o powierzchni ok. 3000m2, 
w tym budowa części handlowej 
zadaszonej- ok. 1180 m2, 56 za-
daszonych stanowisk z przyłą-
czem elektrycznym (7 rzędów 

po 8 stanowisk), budowa czę-
ści handlowej niezadaszonej 
- ok. 540 m2, budowa parkingu 
na 12 miejsc, ciągów komuni-
kacyjnych, budowa budynku 
sanitarnohigienicznego wraz z 
przyłączami, budowa oświetle-
nia targowiska (5 słupów), za-
kup wyposażenia- zamiatarka 
spalinowa, myjka ciśnieniowa z 
silnikiem spalinowym, pojemni-
ki na śmieci.
Koszt całkowity zadania – 
684 656,48 zł
Dofinansowanie – 411 517 zł
Wykonawca: Spółdzielnia 
Usług Drogowo-Rolniczych w 
Grodzisku Dolnym 
Podwykonawca: Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Przebudowa mostu w 
miejscowości Grodzi-
sko Górne za Remizą, 
zrealizowana w ramach 
Promesy powodziowej 
ze środków budżetu pań-
stwa

Zakres: całkowite wyburzenie 
starego mostu okularowego i 
budowa od podstaw nowego.
Koszt całkowity zadania – 
347 352,10 zł
Dofinansowanie – 286 772,00 
zł
Wykonawca: MOTA – ENGIL 
CENTRAL EUROPE S.A., Kra-
ków
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Od 1 lipca 2013 r. w całym 
kraju ulegną zmianie zasa-
dy gospodarki odpadami. 
Efektem tego będzie m. 
in. zmiana stawek opłat za 
wywóz śmieci. W naszej 
Gminie podjęte już zostały 
niezbędne uchwały dopre-
cyzowujące zasady go-
spodarowania odpadami.

Naliczanie opłaty
Podobnie jak obecnie, opła-
ta naliczana będzie w opar-
ciu o liczbę osób zamieszka-
łych w gospodarstwie domo-
wym. Od 1 lipca 2013 opłaty 
naliczane będą od liczby 
osób faktycznie zamiesz-
kujących w gospodarstwie 
domowym, a nie jak obec-
nie na podstawie meldunku. 
To, ilu mieszkańców liczy 
gospodarstwo domowe, po-
damy w specjalnych dekla-
racjach. Pierwsze deklaracje 
trzeba będzie złożyć w Urzę-
dzie Gminy do końca marca 
2013 r. W przypadku wystą-
pienia zmian liczby osób w 
gospodarstwie, będzie 14 
dni na złożenie korekty. Nie-
stety zniknie dotychczasowa 
ulga dla licznych rodzin, we-
dług której opłata naliczana 
była maksymalnie za 6 osób 
z gospodarstwa. Podjęta 
uchwała, wprowadzająca 
taką ulgę w nowym systemie 
została zakwestionowana 
przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Rzeszowie.

Wysokość opłaty
Od 1 lipca 2013 r. w każdej 
gminie obowiązywały będą 
dwie stawki za odbiór od-
padów.  Niższa, w przypad-
ku, gdy odpady będą pose-
gregowane i wyższa, jeżeli 
wszystkie oddawane odpa-
dy będą zmieszane. Każdy 
właściciel nieruchomości w 
składanej deklaracji zdecy-
duje, w jaki sposób oddawał 
będzie śmieci. Mieszkańcy 
Gminy Grodzisko Dolne, 
którzy będą segregować 

śmieci zapłacą 5 zł od oso-
by na miesiąc. Opłata, dla 
niesegregujących odpadów 
będzie 100% wyższa i wy-
niesie 10 zł od osoby na 
miesiąc. Szczegółowe za-
sady segregacji określi regu-
lamin utrzymania czystości i 
porządku w gminie. 

Sposób płacenia
Zgodnie z nowymi przepi-
sami, od 1 lipca 2013 opłaty 
za śmieci będą uiszczane w 
kasie Urzędu Gminy lub na 
rachunek bankowy. Opłatę 
trzeba będzie dokonywać 
kwartalnie do 15 dnia mie-
siąca następującego po 
kwartale, w którym powstał 
obowiązek zapłaty.  Będzie 
możliwe dokonanie opłaty z 
góry za kilka miesięcy lub za 
cały rok.

Inne zasady dla nierucho-
mości niezamieszkałych
W Gminie Grodzisko Dolne 

zdecydowano, że w system 
włączone zostaną nierucho-
mości niepełniące funkcji 
mieszkalnej, jak np.: sklepy, 
przedsiębiorstwa, instytucje, 
szkoły. Właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych 
także zobowiązani będą do 
złożenia deklaracji, w której 
określą niezbędną ilości po-
jemników o określonej po-
jemności. Przykładowo za 
pojemnik 120 l opłata wyno-
si 10 zł/miesiąc, gdy odpa-
dy oddawane są w sposób 
selektywny i drugie tyle gdy 
zadeklarowano oddawanie 
śmieci bez segregacji. Do-
puszczone objętości pojem-
ników i stawki opłaty za takie 
pojemniki przedstawione zo-
stały w tabelii.

Opłaty w pierwszym półro-
czu 2013
W pierwszym półroczu 
2013r. zachowane zosta-
ną dotychczasowe zasady 

wnoszenia opłat za gospo-
darowania odpadami. Zmia-
nie ulegnie jedynie stawka, 
która wyniesie 4 zł brutto 
od mieszkańca, maksymal-
nie od 6 osób z gospodar-
stwa domowego.
Wysokość opłat jest efektem 
wdrożenia zasad wynikają-
cych z znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.  Zgod-
nie z nowymi przepisami 
gminy nie mają dowolności 
w kalkulacji stawki. Opłatę 
należy wyliczyć tak, by po-
kryła koszty funkcjonowania 
systemu, w tym koszty od-
bierania i zagospodarowa-
nia odpadów, koszty funkcjo-
nowania punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, koszty ad-
ministracyjne. System musi 
się bilansować – gminy nie 
mogą zarabiać na opłacie 
śmieciowej ani dokładać do 
kosztów odbierania odpa-
dów. Jest to główny powód 
wzrostu cen odbioru i zago-
spodarowania odpadów w 
naszej Gminie. Z pewnością 
w kolejnych latach wysokość 
stawki będzie korygowana, 
gdyż zobowiązani będziemy 
do uwzględnienia czynników 
mających na nią wpływ, tj. 
ilości odpadów, liczby osób 
płacących oraz ceny uzy-
skanej w przetargu na od-
biór i zagospodarowanie 
odpadów.

Grzegorz Potaczała

- AKTUALNOŚCI - 

OPŁATY ZA ŚMIECI W ROKU 2013
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W trakcie trzeciego spo-
tkania Radar’owego jakie  
odbyło się w dniu 3 grud-
nia br. w Społecznej Szko-
le Podstawowej w Wólce 
Grodziskiej, zaprezento-
wano zgłoszone inicjaty-
wy i oceniono możliwości 
ich realizacji. Spotkanie 
zamknęło tegoroczny cykl 
działań w ramach projektu 
„Program Aktywności Sa-
morządowej - PAS”. 

Na wcześniejszych spotka-
niach wskazano obszary 

wymagające szczególnej in-
terwencji. Następnie zwery-
fikowano je poprzez ankiety 
mieszkańców i pracowników 
urzędu, oraz zgłoszono kon-
kretne inicjatywy i ustalono 
ich hierarchię ważności. 
Najważniejsze inicjatywy 
zdaniem uczestników spo-
tkania, to:
• uwzględnienie w miej-

scowym planie zago-
spodarowania prze-
strzennego podstrefy 
ekonomicznej

• rozwój gospodarstw 

domowych w kierunku 
produkcji i sprzedaży 
oleju lnianego i innych 
produktów tradycyjnych 
/ lokalnych

• poprawa/budowa mostu 
w Gniewczynie (jako 
kontrakt wojewódzki, 
element ciągu komuni-
kacyjnego dla 2 powia-
tów) + rondo w Laszczy-
nach + pas rowerowy 
przy drodze Grodzisko 
- Leżajsk (jako element 
kontraktu wojewódzkie-
go) 

• zmiana godzin pracy 
ośrodków zdrowia, tak 
aby w wybrane dni ty-
godnia dyżury odbywały 
się w godzinach popołu-
dniowych

• poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez budowę 
chodników w kilku miej-
scowościach

Pełna lista zgłoszonych ini-
cjatyw znajduje się w spe-
cjalnym portalu interneto-
wym: grodziskodolne.pas.
org.pl
W portalu tym zamieszczo-
no również wnioski z dys-
kusji na ostatnim spotkaniu 
radarowym w zakresie moż-
liwości realizacji poszcze-
gólnych zadań. Co ciekawe, 
strona umożliwia komen-
towanie inicjatyw, a także 
zgłaszanie nowych pomy-
słów. 
Zachęcamy do włączenia 
się w konstruktywną dysku-
sję na temat rozwoju naszej 
Gminy. Pragniemy również 
serdecznie podziękować 
uczestnikom spotkań rada-
rowych, którzy znaleźli czas 
by aktywnie włączyć się dys-
kusje nad przyszłością Gmi-
ny.

Grzegorz Potaczała

OCENIONO POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

W wyniku porozumienia 
zawartego pomiędzy Wój-
tem Gminy Grodzisko Dol-
ne, Komendantem PSP w 
Leżajsku, a Zarządem OSP 
Podlesie, w dniu 11 grud-
nia przekazano nieodpłat-
nie do Muzeum Techniki 
i Militariów w Rzeszowie 
samochód strażacki marki 
Polonez Caro 1.6 GLI, bę-
dący w użytkowaniu jed-
nostki OSP Podlesie.

Samochód został wyprodu-
kowany w 1997 roku. OSP 
Podlesie otrzymało go w 
formie darowizny z Komen-

dy Powiatowej PSP w Le-
żajsku. Samochód do końca 
zachował swoją sprawność 
techniczną, co dowodzi, że 

przez te 15 lat był właściwie 
eksploatowany. 

KS

ZASILIŁ KOLEKCJĘ 
MUZEALNĄ
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Powiatowe spotkanie 
krwiodawców miało inny 
niż zwykle, jakże przykry 
wymiar. 28 listopada od-
szedł człowiek, które całe 
swoje dorosłe życie po-
święcił na bezinteresowną 
pomoc innemu człowieko-
wi. 

Wieloletni prezes oddziału 
Rejonowego PCK w Leżajsku 
Śp. Andrzej Kłak przez 35 lat 
oddał honorowo blisko 50 li-
trów krwi pełnej. Przez cały 
ten okres z wielkim sercem, 
zapałem i uporem prowadził 
działalność Wolontariusza 
PCK. Środowisko PCK po-
niosło wielką stratę, - odszedł 
wielki człowiek, po którym 
została bardzo wielka pustka, 
którą ciężko będzie wypełnić. 
W spotkaniu honorowych 
dawców krwi z władzami sa-
morządowymi uczestniczyli: 
Burmistrz Leżajska - Marek 
Karakuła, Przedstawiciel 
Gminy Leżajsk - Zdzisław Ja-
neczko, Przedstawiciel Gmi-
ny Grodzisko Dolne -  Domi-
nik Bartnik, Sekretarz Gminy 
Kuryłówka - Roman Szałajko, 
Prezes Oddziału Okręgowe-
go PCK w Rzeszowie - Mar-
celi Kuc, Dyrektor Biura Pod-
karpackiego Oddziału Okrę-
gowego PCK w Rzeszowie 
- Maciej Maruszak, Przedsta-
wiciel RCKiK w Rzeszowie - 
Magdalena Wittich, Prezesi 
Klubów HDK PCK - Ewa Tro-
jan, Tomasz Hałaj oraz Adam 
Słomiany. 
W dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitarny 
- bezinteresowne długolet-
nie oddawanie krwi - Zarząd 
Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża przyznał od-
znaki:
„Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” Pierwszego 
Stopnia dla:
• Pawła Stopyry
• Zbigniewa Kulec

„Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” Trzeciego 
Stopnia dla:
• Natalii Pigan
• Janiny Wawrzaszek
• Piotra Kulpy
• Dariusza Kulpy
• Marcina Sochy
• Marcina Hospoda
• Stanisława Barana

Należy pamiętać, że Organi-
zacja PCK to bardzo piękny 
wolontariat, to krzewienie idei 
czerwonokrzyskich, propago-
wanie zdrowego stylu życia, 
działalność charytatywna po-
przez między innymi najpięk-
niejszą formę jaką jest rato-
wanie życia ludzkiego - Ho-
norowe Dawstwo Krwi, któ-
rym zajmujemy się ponad 50 
lat. Nasi Krwiodawcy to blisko 
dwa tysiące osób gotowych 
bezinteresownie nieść po-
moc ludziom potrzebującym. 
W ubiegłym roku oddaliśmy 
blisko 1510 litrów krwi pełnej 
metodą konwencjonalną. 
Zarząd Rejonowy PCK pra-
cuje społecznie. Nie mamy 
żadnego etatu, często braku-
je nam najzwylejszych środ-
ków, takich jak papier, czy 
tusz do drukarki, nie mówiąc 
o kosztach przejazdów, czy 
dietach za wyjazdy służbowe. 
Pomimo tych trudności stara-
my się realizować zadania 
statutowe naszego stowarzy-
szenia.
Oddział Rejonowy PCK w 
Leżajsku wspólnie z RCKiK 
jest organizatorem wielu im-
prez promujących ruch HDK 
i zdrowy tryb życia. W mijają-
cym roku zorganizowaliśmy 
XII już Wojewódzki Turniej 
Piłki Nożnej im. Wł. Piłata. 
Jest to impreza, która na sta-
łe wpisała się do kalendarza i 
cieszy się ogromną popular-
nością wśród krwiodawców. 
Byliśmy także współorga-
nizatorami Akcji Zbiorowe-
go oddawania Krwi. Zarząd 
uczestniczył też w szkoleniu 
na temat Promocji HDK zor-

ganizowanym wspólnie z klu-
bami HDK z całego powiatu. 
Na początku czerwca wspól-
nie z KP Policji, JRG Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
z Nowej Sarzyny, Działem 
Bezpieczeństwa Technicz-
nego i Ochrony środowiska 
ZCH „Organika Sarzyna SA” 
oraz grupą Pierwszej Pomo-
cy PCK z Nowej Sarzyny or-
ganizujemy cykliczny miting 
„Bezpieczne Wakacje”.
Wszystkie te działania nie 
odbyłyby się gdyby nie spon-
sorzy, którym w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy. 

PCK

KRWIODAWCY 
UHONOROWANI

Niskooprocentowane pożyczki 
z Unii Europejskiej

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju prowadzi            
Fundusz Pożyczkowy, oferujący atrakcyjne warunki 
kredytowe:

• Kwota pożyczki: do 400 000 zł; 
• Maksymalny okres spłaty: do 5 lat;
• Oprocentowanie: od 2%;
• Prowizja: 0 – 0,2%
Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do 
firm, oraz podmiotów nowopowstałych. 
Pożyczkę przeznaczyć można na finansowanie 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 
Leżajsk tel. 17 242 79 08, www.lsr.pl

Lista honorowych 
dawców krwi z terenu     
Gminy Grodzisko Dol-
ne, którzy oddali najwię-
cej donacji:

- CIUPIŃSKI Zbigniew
- BARAN Stanisław
- BARTNIK Dominik

- CZERWONKA Grzegorz
- KULPA Piotr
- KULPA Dariusz
- STOPYRA Paweł
- BAJ Mateusz
- CZERWONKA Paweł

Na terenie Gminy Gro-
dzisko Dolne mamy 214 
aktywnych dawców, któ-
rzy od listopada 2011r. 
do końca października 
2012r. oddali 92,5 l krwi.
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W okresie od 1 do 30 li-
stopada 2012r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne za-
istniały następujące zda-
rzenia noszące znamiona 
przestępstwa

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzieże

• w dniu 02.11.2012r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym otrzy-
mali zgłoszenie od miesz-
kańca Grodziska Górnego 
o kradzieży dwóch kół od 
jednoosiowej przyczepki. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
iż do przedmiotowej kradzie-
ży doszło w nocy z 01/02 
listopada 2012r. W wyniku 
działania sprawcy przestęp-
stwa  straty materialne po-
krzywdzony wycenił na kwo-
tę około 800 zł. Postępowa-
nie w tej sprawie w dalszym 
ciągu prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym wspólnie z poli-
cjantami KPP Leżajsk.
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wol-
ności  od 3 miesięcy do lat 5.

• w dniu 02.11.2012r. po-
licjanci przyjęli zawiado-
mienie o przestępstwie od 
dwóch właścicieli sklepów 
spożywczo-przemysłowych 
położonych: jednego w Gro-
dzisku Górnym, a drugiego w 
Wólce Grodziskiej. Zawiado-
mienie w jednym przypadku 
dotyczyło kradzieży z wła-
maniem do sklepu w Grodzi-
sku Górnym, gdzie sprawcy 
w nocy z 01/02 listopada 
2012r. robiąc otwór w ścia-
nie tylnej budynku, weszli do 
wnętrza sklepu, skąd zabrali 
papierosy, pieniądze oraz 
artykuły spożywcze na łącz-
ną sumę strat około 6000 zł.  
Natomiast w  miejscowości 
Wólka Grodziska, również 

tej samej nocy sprawcy po-
przez obcięcie dwóch kłódek 
w drzwiach wejściowych, 
odgięciu blachy zabezpie-
czającej zamek i uszkodze-
niu zewnętrznego oświetle-
nia usiłowali włamać się do 
sklepu spożywczo przemy-
słowego „GUCIO”. W wyniku 
ich działania pokrzywdzona 
powstałe uszkodzenia wy-
ceniła na łączną sumę około 
100zł .
We wszystkich przypad-
kach przyjęto od pokrzyw-
dzonych zawiadomienie o 
przestępstwie, w tej sprawie 
wszczęto dochodzenia, któ-
re prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Gro-
dzisku Dolnym wspólnie z 
policjantami z KPP Leżajsk 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Powyższe czyny zagrożone 
są karą pozbawienia wolno-
ści od roku do 10 lat.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców 
wyżej wymienionych oraz 
innych przestępstw, pro-
szone są o pilny kontakt 
z Posterunkiem Policji w 
Grodzisku Dolnym bądź 
Komendą Powiatową Po-
licji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

Nieumyślne paserstwo

• w dniu 15.11.2012r. Po-
licjanci z Posterunku Po-
licji w Grodzisku Dolnym            
wszczęli dochodzenie prze-
ciwko mieszkańcowi Grodzi-
ska Nowego w sprawie na-
bycia w lipcu 2011r. CB radia 
wartości około 260 zł, które 
na podstawie okoliczności 
towarzyszących powinien 
przypuszczać, że zostało 
one uzyskane za pomocą 
przestępstwa. Sprawca do-

browolnie poddał się karze i 
w tej sprawie skierowano akt 
oskarżenia do Sądu Rejono-
wego w Leżajsku.
Za powyższy czyn grozi 
kara grzywny, pozbawienia 
wolności do lat 2. 

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO RODZINIE I 
OPIECE
• w miesiącu listopadzie poli-
cjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym przepro-
wadzili dochodzenie w spra-
wie uporczywego uchylania 
się mieszkańca Grodziska 
Dolne od wykonywania na 
nim z mocy ustawy obowiąz-
ku alimentacyjnego przez 
niełożenie na utrzymanie 
dziecka, przez co naraził go 
na niemożność zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb 
życiowych. W tej sprawie 
sprawca usłyszał już zarzu-
ty i odpowie za swój czyn 
przed Sądem Rejonowy w 
Leżajsku.
Zgodnie z kodeksem karnym 
przestępstwo z art. 209§1 
zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat 2.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 19.11.2012r. na te-
renie miejscowości Grodzi-
sko Górne policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego mężczy-
znę kierującego rowerem. 
Podczas kontroli drogowej 
okazało się, że 48- letni 
mieszkaniec Grodziska Gór-
nego znajduje się w stanie 
nietrzeźwości, około 1,6 pro-
mila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
• w dniu 27.11.2012r. w 
miejscowości Chodaczów 
policjanci z KPP Leżajsk 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego rowerem. 
W trakcie wykonywanych 
czynności okazało się, że 
47-letni mieszkaniec Choda-
czowa znajduje się w stanie 
nietrzeźwości, urządzenie u 
badanego wykazało około 

2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym jazda rowerem po dro-
dze publicznej w stanie nie-
trzeźwości, przestępstwo z 
art. 178a§2 zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
do 1 roku.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

komunikat

Komenda Powiatowa 
Policji w Leżajsku w ciągu 
ostatnich miesięcy zano-
towała szereg włamań i 
kradzieży, do których do-
szło na terenie powiatu 
leżajskiego. 

Policja apeluje do miesz-
kańców powiatu leżajskie-
go by pozostawiając swoje 
mieszkania pamiętali o wła-
ściwym ich zabezpieczeniu, 
jak również w razie dłuższej 
nieobecności poprosili są-
siadów, aby w tym czasie 
zwrócili uwagę na ich wła-
sność. 
Bądźmy czujni i zwracajmy 
uwagę na osoby przebywa-
jące w naszym otoczeniu 
bez określonego celu, a 
mogące być potencjalnymi 
sprawcami włamań. 
Będąc świadkami, nie bądź-
my obojętni. Nasza aktywna 
postawa i sprzeciw przeciw-
ko naruszaniu prawa może 
zapobiec przestępstwu lub 
przyczynić się do zatrzyma-
nia sprawców włamań. 
Wszystkich, którzy posiada-
ją informację na temat zaist-
niałych zdarzeń, lub zauwa-
żyliby w swoim otoczeniu 
podejrzane osoby, bądź 
pojazdy mogące mieć zwią-
zek z włamaniami prosimy 
o kontakt telefoniczny z 
numerem alarmowym 997, 
112 lub też zapraszamy do 
najbliższej jednostki Policji.



9Gazeta z Grodziska i okolic 12/2012

- AKTUALNOŚCI - 

XXVII sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne została 
zwołana na dzień 29 listo-
pada 2012r. Najważniej-
szymi punktami porządku 
obrad była analiza wyko-
nania budżetu Gminy za 3 
kwartały br. oraz zapozna-
nie się z projektem budże-
tu Gminy na rok 2013.

Radni ocenili też stan reali-
zacji Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych 
na lata 2008-2015. Dodatko-
wo w trakcie obrad XXVII se-
sji przyjęte zostały do reali-
zacji następujące uchwały:
1.  w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok 2012,

2. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-

wego Gminy,
3. w sprawie wzoru dekla-

racji na podatek rolny 
dla Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych Oddział Te-
renowy w Rzeszowie, 
35-959 Rzeszów, ul. 8 
Marca 13,

4. w sprawie wzoru dekla-
racji na podatek od nie-
ruchomości dla Agen-
cji Nieruchomości Rol-
nych Oddział Terenowy 
w Rzeszowie, 35-959 
Rzeszów, ul. 8 Marca 
13,

5. w sprawie wzoru dekla-
racji na podatek leśny 
dla Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych Oddział Te-
renowy w Rzeszowie, 
35-959 Rzeszów, ul. 8 
Marca 13,

6. w sprawie określenia 
wzoru formularza dekla-
racji na podatek od nie-
ruchomości dotyczące-
go deklarowanych nie-
ruchomości i obiektów 
budowlanych przez Pol-
skie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A.,

7. zmieniającą uchwałę Nr 
XVI/95/99 Rady Gminy 
Grodzisko Dolne z dnia 
16 grudnia 1999r. doty-
czącą ustalenia opłat za 
usługi w zakresie usu-
wania i unieszkodliwia-
nia stałych odpadów ko-
munalnych,

8. w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ście-
ków,

9. w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie 
odpadami komunalny-

mi, ustalenia stawki ta-
kiej opłaty oraz stawki 
za pojemnik o określo-
nej pojemności,

10. w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właści-
ciela nieruchomości,

11. zmieniająca uchwałę nr 
XVI/103/08 Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne z 
dnia 28 stycznia 2008r. 
w sprawie uchwalenia 
Strategii Rozwoju Gmi-
ny Grodzisko Dolne na 
lata 2007-2015.

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXVII 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie 
internetowej gminy (www.
grodziskodolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Przyszedł czas na kolejne 
urodziny Kubusia Puchat-
ka, jakie obchodzone są 
od kilku lat w Oddziale dla 
dzieci Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Grodzisku 
Dolnym. 

Uwielbiany przez miliony 
dzieci miś o małym rozumku 
świętował swoje urodziny. 
Wyjątkowo odbyły się one  w 
Szkole Podstawowej w Gro-
dzisku Dolnym. 
Maluchy wraz ze starszaka-
mi bardzo ciepło przywitały 

solenizanta. Dzieci przystro-
jone w urodzinowe rekwizyty 
wysłuchały historii powsta-
nia bajki o Kubusiu i jego 
przyjaciołach. Następnie 
odbyły się zabawy i zgady-
wanki o bohaterach bajki. W 
zlizywaniu miodu dzieci ra-

dziły sobie wyśmienicie. Na 
urodzinach nie zabrakło tor-
tu, zdmuchiwania świeczek i 
wiwatowej piosenki. Kubuś 
usłyszał wiele życzeń, pio-
senek śpiewanych grupowo 
i solo. Solenizant po wielu 
uściskach i serdecznym po-
żegnaniu wrócił do biblioteki.
 

HL

URODZINY ULUBIEŃCA WSZYSTKICH 
DZIECI
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W okresie przedświątecz-
nym na kolejny „Wieczór 
Głośnego Czytania” za-
prosiliśmy Oazę Młodzie-
żową z nowym moderato-
rem, księdzem Waldema-
rem Haręza. 

Mocna grupa śpiewająca w 
składzie: Katarzyna Ślanda, 
Weronika Stopyra, Justyna 
Rączka, Izabela Miś, Joan-
na Sołek, Agnieszka Rydzik, 
Michalina Majkut, Karolina 
Sołek, Karol Moszkowicz, 
Andrzej Matuszek wspól-
nie z dziećmi zaśpiewała 
piosenkę, z którą najmłodsi 
zwiedzili prawie cały świat. 
Na wstępie ksiądz krótko 
wspomniał co to jest Oaza, 
jaki ma cel jej działalność i 
jak wyglądają cotygodniowe 
spotkania. 
Wieczór Czytania rozpoczął 
się bajką o Bombce cho-
inkowej, z której dzieci do-
wiedziały się, że nie można 
śmiać się z innych. Kolejne 
bajki z podziałem na role 
czytała młodzież Oazowa. 

Dzieci bardzo uważnie słu-
chały bajek, ponieważ na 
pytania o przeczytanych baj-
kach odpowiadały z drobny-
mi szczegółami.
Za poprawne odpowiedzi 
otrzymywały słodkie nagro-
dy. Wszyscy też dowiedzie-
liśmy się, który Mikołaj jest 
prawdziwy (ten z Mitrą na 
głowie i Pastorałem), nato-

miast inni to tylko pomocni-
cy. Przez czytanie, rozmo-
wę, żarty i wspólne kolę-
dowanie udało się księdzu 
Waldemarowi i młodzieży 
wprowadzić najmłodszych w 
świąteczny nastrój i zachę-
cić do codziennego czyta-
nia. 
Na zakończenie wspólnego 
kolędowania dzieci zostały 
zaproszone przez naszych 
gości na środowe spotkanie 
oazowe.
Wdzięczni jesteśmy ks. Wal-
demarowi i młodzieży Oazo-

wej za miło i wesoło spędzo-
ny czas. 

KZ

W oczekiwaniu na Święta 
Bożego Narodzenia pra-
cownicy Gminnej Bibliote-
ki składają Mieszkańcom 
Gminy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczę-
ścia i pomyślności w      
Nowym Roku.

WIECZORNE CZYTANIE 
Z GRODZISKĄ OAZĄ
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Zdrowie psychiczne – pro-
filaktyka, leczenie, terapia. 
Informacja dla mieszkań-
ców Gminy Grodzisko Dol-
ne.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 
sierpnia 1994r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. 
U. z 2011r. nr 231, poz. 1375) 
ochronę zdrowia psychiczne-
go zapewniają organy admi-
nistracji rządowej i samorzą-
dowej oraz powołane w tym 
celu instytucje. Ponadto w 
działaniach z tym związanych 
mogą uczestniczyć stowarzy-
szenia, fundacje, samorządy 
zawodowe, grupy samopo-
mocy pacjentów i ich rodzin, 
a także inne osoby fizyczne i 
prawne.
Zdrowie psychiczne ma 
ogromne znaczenie dla jako-
ści życia w społeczeństwie: w 
rodzinie, szkole, miejscu pra-
cy, środowisku. Zły stan zdro-
wia psychicznego jest jedną z 
trzech najczęściej występują-
cych przyczyn nieobecności 
w pracy oraz jednym z naj-
częstszych powodów prze-
chodzenia na wcześniejszą 
emeryturę czy rentę inwa-
lidzką, co wiąże się z pono-
szeniem znacznych kosztów 
przez społeczeństwo.
Ochrona zdrowia psychicz-
nego polega w szczegól-
ności na promocji zdrowia 
psychicznego i zapobieganiu 
zaburzeniom psychicznym, 
na zapewnianiu osobom z 
zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej, 
zapewnieniu łatwego dostę-
pu do różnorodnych form te-
rapii, jak również udzielaniu 
pomocy niezbędnej do życia 
w środowisku rodzinnym i 
społecznym. Wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
należy wykształcić w spo-
łeczeństwie postawy pełne 
tolerancji, zrozumienia, życz-
liwości i chęci niesienia po-
mocy.

W 2011 roku Rada Gminy 
Grodzisko Dolne uchwaliła 
Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-
2015, którego celem jest pro-
mocja zdrowia psychicznego 
i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym, jak również 
udzielanie pomocy chorym z 
terenu tutejszej Gminy w do-
stępie do świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Do realizacji programu powo-
łany został zespół koordynu-
jący, który na terenie Gminy 
będzie prowadził diagnozę 
problemów związanych z 
chorobami psychicznymi, 
podejmował działania w śro-
dowisku na rzecz osób cho-
rych psychiczne, jak również 
będzie rozpowszechniał in-
formacje o instytucjach, oso-
bach i możliwościach udzie-
lania pomocy osobom z za-
burzeniami psychicznymi.
Praktycznie w każdej rodzinie 
może zdarzyć się przypadek 
takiej choroby, dlatego też 
poniżej zamieszczamy skró-
coną informację na temat  
możliwości leczenia.
Formy leczenia osób z zabu-
rzeniami psychicznymi:
1. Leczenie za zgodą pa-
cjenta
Leczenie ambulatoryjne 
prowadzone jest w Poradni 
Zdrowia Psychicznego - nie 
jest wymagane skierowanie 
od lekarza pierwszego kon-
taktu, nie obowiązuje rejoni-
zacja.
2. Leczenie bez zgody pa-
cjenta
W przypadku pojawienia się 
ostrych objawów psychotycz-
nych chory powinien być jak 
najszybciej zbadany przez le-
karza psychiatrę. Często po-
byt w szpitalu jest konieczny, 
gdyż występuje zagrożenie 
dla zdrowia lub życia chore-
go albo osób z jego otocze-
nia z powodu objawów psy-
chotycznych. Można wtedy 
przyjąć chorego do szpitala 
psychiatrycznego nawet bez 

jego zgody.
Przyjęcie chorego na lecze-
nie szpitalne psychiatryczne 
reguluje ustawa o ochronie 
zdrowia psychicznego ( Dz. 
U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375) 
i może nastąpić:
• w trybie nagłym jeżeli 

osoba chora psychicz-
nie swoim zachowaniem 
stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla własnego 
życia albo życia i zdrowia 
innych osób. Osoba taka 
może zostać poddana 
badaniu przez lekarza 
psychiatrę lub innego le-
karza bez swojej zgody. 
W wyniku badania le-
karz może nakazać bez-
zwłoczne przewiezienie 
chorego do szpitala, na-
wet bez jego zgody.

Kierownik szpitala psychia-
trycznego jest zobowiązany 
do bezzwłocznego zawiado-
mienia sądu opiekuńczego o 
przyjęciu osoby do leczenia 
bez jej zgody (art. 23 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicz-
nego).
• w trybie wnioskowym tra-

fia osoba chora psychicz-
nie, której dotychczaso-
we zachowanie wskazu-
je na to, że nieprzyjęcie 
do szpitala spowoduje 
znaczne pogorszenie jej 
stanu zdrowia psychicz-
nego, jest niezdolna do 
samodzielnego zaspo-
kajania podstawowych 
potrzeb życiowych, a 
uzasadnione jest prze-
widywanie, że leczenie 
psychiatryczne przynie-
sie poprawę jej stanu 
zdrowia.

O potrzebie przyjęcia do 
szpitala psychiatrycznego 
osoby bez jej zgody w w/w 
sytuacjach orzeka sąd opie-
kuńczy właściwy dla miejsca 
zamieszkania tej osoby na 
wniosek małżonka, krewnych 
w linii prostej, rodzeństwa, 
przedstawiciela ustawowego 
lub osoby sprawującej nad 

nią faktyczną opiekę. W przy-
padku osoby objętej wspar-
ciem społecznym wniosek 
może złożyć również Gmina 
Grodzisko Dolne (Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym) lub 
właściwy organ administracji 
rządowej (art. 29 ustawy o 
ochronie zdrowia psychicz-
nego).
Instytucjami powołanymi do 
świadczenia podstawowej 
pomocy medycznej osobom 
z problemami psychicznymi 
na terenie tutejszej Gminy są 
niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej:
1. NZOZ „Centrum Zdro-

wia” Ośrodek Zdrowia w 
Grodzisku Dolnym – Po-
radnia Ogólna,

2. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
Wólce Grodziskiej,

3. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Zdro-
wie” w Grodzisku Dol-
nym, Ośrodek Zdrowia w 
Grodzisku Dolnym.

Zatrudnione w w/w zakładach 
pielęgniarki środowiskowe 
świadczą pomoc w zakresie:

1) udzielania pomocy me-
dycznej, 
2) kierowania osób z za-
burzeniami psychicznymi 
do odpowiednich placówek 
oraz osób zajmujących się 
pomocą i leczeniem osób 
psychicznie chorych, 
3) upowszechniania wiedzy 
na temat zdrowia psychicz-
nego, 
4) kształtowania zachowań i 
stylów życia korzystnych dla 
zdrowia psychicznego,
5) przeciwdziałania nieto-
lerancji, dyskryminacji i wy-
kluczeniu osób z zaburze-
niami psychicznymi,
6) prowadzenia profilaktyki 
w obszarach zdrowia psy-
chicznego.
Pacjenci z terenu naszej 
Gminy mogą korzystać ze 
specjalistycznej opieki w 
zakresie diagnozowania, le-
czenie i rehabilitacji na Od-
działach Psychiatrycznych 
w Szpitalu pw. Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku ul. 
Leśna 22 (Tel. 17 240 49 

OCHRONA ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO W GMINIE
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31) i w Szpitalu Wojewódz-
kim Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie ul. 
Lwowska (Tel. 17 8664000) 
oraz w następujących po-
radniach zdrowia psychicz-
nego:
1) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku ul. 
Leśna 22 tel. 17 240 49 41
2) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego dla dzieci w  Łań-
cucie ul. 3 Maja Tel. 17 224 
01 32
3) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego dla dzieci i doro-
słych w Rzeszowie ul. Fre-
dry 9 tel. 17 85 38 989
4) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego dla dzieci i do-
rosłych w Kolbuszowej ul. 
Tyszkiewiczów Tel. 17 227 
26 07
5) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Rzeszowie ul. 
Kochanowskiego 17 tel. 17 
858 11 81,
6) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Rzeszowie ul. 
Marszałkowska 9 tel. 17 
861 2915
7) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Rzeszowie 
(Medyk) ul. Szopena Tel. 17 
850 93 40
8) Poradni Zdrowia Psy-
chicznego w Rzeszowie ul. 
Langiewicza Tel. 17 715 59 
09.

Instytucją powołaną zapisami 
ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego do pomocy 
osobom dotkniętym zaburze-
niami psychicznymi i ich ro-
dzinom jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym. 
Na pomoc GOPS można li-
czyć w zakresie:
• rozpoznawania, plano-

wania pomocy i czuwa-
nia nad realizacją wy-
kazanych w wywiadach 
rodzinnych potrzeb osób 
z zaburzeniami psychicz-
nymi, 

• prowadzenia działalności 
profilaktycznej mającej 
na celu zapobieganie 
stanom powodującym 
konieczność udzielania 

pomocy społecznej,
• udzielania osobom i ro-

dzinom pełnej informa-
cji o przysługujących im 
świadczeniach i dostęp-
nych formach pomocy,

• specjalistycznej pracy 
socjalnej - podejmowa-
niem działań mających 
na celu pomoc osobom 
i rodzinom we wzmac-
nianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjono-
wania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpo-
wiednich ról społecznych 
oraz tworzenie warun-
ków sprzyjających temu 
celowi,

• świadczenia specjali-
stycznych usług opiekuń-
czych, które dostosowa-
ne są do szczególnych 
potrzeb wynikających z 
rodzaju schorzenia lub 
n iepe łnosprawnośc i , 
świadczone przez oso-
by ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawo-
dowym.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej przyjmuje inte-
resantów w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku) w go-
dzinach od 7.30 do 15.30.
Dane kontaktowe: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym 
Tel./Fax. 17 242 91 34, 17 
243 61 63, 
e-mail: gops@grodzisko-
dolne.pl
Osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, a w wyjąt-
kowych sytuacjach z lekkim 
stopniem niepełnosprawno-
ści intelektualnej, u których 
dodatkowo występuje nie-
pełnosprawność fizyczna lub 
trudności adaptacyjne w śro-
dowisku rodzinnym mają rów-
nież możliwość uczestniczyć 
w terapii prowadzonej przez 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Laszczynach lub 
brać udział w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej przy Ca-
ritas Archidiecezji Przemy-
skiej, Oddział w Leżajsku 
przy ul. Jarosławskiej.
Głównym zadaniem Środo-

wiskowego Domu Samopo-
mocy w Laszczynach jest 
wszechstronna rehabilita-
cja, zarówno zawodowa jak 
i społeczna, zmierzająca do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
umiejętności oraz sprawno-
ści każdego uczestnika, nie-
zbędnych do możliwie samo-
dzielnego, niezależnego i ak-
tywnego życia w środowisku 
oraz poczucia więzi z ludźmi 
i środowiskiem lokalnym w 
warunkach bezpieczeństwa i 
akceptacji.
Celem działalności jest 
wspieranie poczucia własnej 
wartości, pewności siebie, 
odwagi, umiejętności na-
wiązywania i utrzymywania 
kontaktów, samodzielności 
w myśleniu i działaniu, roz-
wój sprawności motorycznej i 
psychomotorycznej, poprawa 
funkcjonowania w życiu co-
dziennym, rozumienia siebie 
i otoczenia. 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy jest placówką poby-
tu dziennego. Funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.30. 
Zajęcia terapeutyczne są 
prowadzone m.in. w pracow-
niach: kulinarnej, rękodzieła 
artystycznego, plastycznej, 
komputerowo-poligraficznej. 
Podopieczni ŚDS-u mogą 
korzystać z wszechstronnej 
rehabilitacji psychofizycznej, 
objęci są także opieką pielę-
gniarską.
Osoby wyrażające chęć przy-
jęcia do ŚDS muszą spełniać 
następujące warunki: 
1. są w wieku od 18 roku 

życia,
2. są zdiagnozowani jako 

osoby z przewlekłymi za-
burzeniami psychotycz-
nymi,

3. są zdiagnozowani jako 
osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną  w 
stopniu głębokim, umiar-
kowanym lub lekkim - ze 
sprzężeniami np. epilep-
sja, dysfunkcja narządów 
ruchu itp.,

4. są zdiagnozowani jako 
przewlekle chorzy psy-
chicznie i niepełnospraw-
ni intelektualnie.

Celem działania Warszta-
tów Terapii Zajęciowej przy 
Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej, Oddział w Leżajsku 
jest realizacja zadań w za-
kresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej zmierzającej do 
ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności każdego uczest-
nika, niezbędnych do moż-
liwie niezależnego, samo-
dzielnego i aktywnego życia 
w środowisku, w szczególno-
ści poprzez:
• ogólne usprawnianie, 

rozwijanie umiejętności 
wykonywania czynno-
ści życia codziennego 
oraz zaradności osobi-
stej, przygotowanie do 
życia w środowisku spo-
łecznym, między innymi 
przez rozwój umiejętno-
ści planowania i komuni-
kowania się, dokonywa-
nia wyborów, decydowa-
nia o swoich sprawach 
oraz innych umiejętności 
niezbędnych w niezależ-
nym życiu,

• poprawę kondycji psy-
chicznej, rozwijanie 
umiejętności przy zasto-
sowaniu różnych technik 
terapii zajęciowej, rozwi-
janie psychofizycznych 
sprawności niezbędnych 
w pracy,

• rozwijanie podstawo-
wych oraz specjalistycz-
nych umiejętności za-
wodowych, umożliwia-
jących podjęcie pracy w 
zakładzie aktywności za-
wodowej lub innej pracy 
zawodowej.

Dane kontaktowe: Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przy 
Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej, Oddział w Leżajsku   
ul. Jarosławska 4 Tel./fax. 
17 2402401 e-mail:wtz Le-
żajsk@interia.pl 

Zespół Koordynujący

- AKTUALNOŚCI - 

Dane kontaktowe: 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Laszczynach 

Tel./Fax. 17 243 64 93 
e-mail: sdslaszczyny@    

grodziskodolne.pl
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- KULTURA - 

W dniach 8 – 9 grudnia 
2012 roku Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszo-
wie rozbrzmiewał ludową 
muzyką za sprawą kapel i 
cymbalistów, którzy przy-
byli z województw warmiń-
sko-mazurskiego i podkar-
packiego.

W sobotę 8 grudnia w ra-
mach XXXI Spotkań Cymba-
listów w przeglądzie uczest-
niczyło 27 solistów cymba-
listów, w tym nasz repre-
zentant Edward Markocki. 
Wiemy, iż pan Edward jest 
wirtuozem gry na cymba-
łach i niejednokrotnie zdoby-
wał w Rzeszowie pierwsze 
miejsca. Tym razem jednak 
musiał ustąpić lepszemu od 
siebie i zadowolić się II miej-
scem. 
Natomiast niedziela 9 grud-
nia to dzień, w którym odby-
wał się przegląd konkursowy 
kapel ludowych mających w 
składzie cymbały. W konkur-
sie tym uczestniczyło 15 ka-
pel z wyżej wspomnianych  
województw. 
Do tego konkursu przystą-
piły obydwie nasze kapele 
ludowe, czyli starsza kapela 
„Grodziszczoki” oraz Mło-
dzieżowa Kapela Ludowa. 
Kapela „Grodziszczoki” tym 

razem porządnie przygoto-
wała się do występu. Zagra-
ne przez nią 4 konkursowe 
utwory zauroczyły jury i ze-
braną publiczność, co za-
owocowało przyznaniem jej 
Nagrody Głównej ufundowa-
nej przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
Na konkursie w Rzeszowie 
Młodzieżowa Kapela zali-
czyła swój bardzo udany de-
biut, a wykonane przez nią 
poleczki i walczyk poderwały 
żywo widownię. 
Gratulujemy laureatom i 
uczestnikom przeglądu i 
życzymy naszym zespołom 
kolejnych udanych wystę-
pów.

MBK

NASZA KAPELA NAJLEPSZA!
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Działalność charytatywna 
oparta na ewangelicznym 
przykazaniu miłości Boga 
i człowieka wspomaga 
rozwój młodzieży oraz po-
maga we wszechstronnym 
jej wychowaniu. Uczy mi-
łości bliźniego, tolerancji 
i zrozumienia, zespoło-
wej pracy, poszanowa-
nia człowieka (zwłaszcza 
potrzebującego pomocy), 
wzajemnego zaufania i 
współodpowiedzialności, 
podejmowania inicjatyw, 
a także budowania wła-
ściwej hierarchii wartości 
oraz szukania okazji do 
czynienia dobra.

W Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym już ponad dziesięć lat 
działa Szkolne Koło Caritas, 
do którego należą gimnazja-
liści pragnący bezinteresow-
nie nieść pomoc wszystkim 
potrzebującym. 
Dzięki różnorakim inicja-
tywom uczniowie oraz na-
uczyciele mogą okazywać 
wsparcie i pomoc potrzebu-
jącym z naszej szkoły, jak i 
ze środowiska lokalnego. 
Szkolne Koło Caritas może 
pochwalić się wieloma ak-
cjami charytatywnymi. Od 
początku jego istnienia sys-
tematycznie organizowane 
są zbiórki słodyczy dla Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie, 
zbiórki artykułów spożyw-
czych, środków czystości 
oraz pieniędzy dla ludzi cho-
rych lub poszkodowanych 
przez powodzie, trzęsienia 
ziemi i inne kataklizmy. 
Każdego roku gimnazjaliści 
z pomocą nauczycieli wy-
konują stroiki bożonarodze-
niowe, które później rozpro-
wadzają przed kościołami, a 
dochód ze sprzedaży prze-
kazują rodzinom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji 
finansowej. 
Członkowie Szkolnego Koła 

Caritas pracują również jako 
wolontariusze w akcjach or-
ganizowanych przez Cari-
tas Polska, rozprowadzając 
świece adwentowe, skar-
bonki wielkopostne, baranki 
paschalne itp. W ciągu po-
nad dziesięciu lat działalno-
ści Szkolnego Koła Caritas 
udało się udzielić konkret-
nej pomocy wielu potrzebu-
jącym osobom, co bardzo 
cieszy. Oczywiście nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie 
hojność sponsorów i ludzi 
dobrej woli.
Młodzież naszego gim-
nazjum i uczniowie szko-
ły podstawowej od wielu lat 
współpracują także z Fun-
dacją „Wzrastanie”. Corocz-
nie kwestują podczas uro-
czystości Wszystkich Świę-
tych na cmentarzu w Grodzi-
sku Dolnym. Zebrane fun-
dusze są w części wysyłane 
na cele fundacji, a pozosta-
łe przeznaczane na pomoc 
dzieciom i młodzieży Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II. We wcześniejszych la-
tach przygotowywano pacz-
ki z odzieżą, a w tym roku 
uczniowie otrzymali bony z 
przeznaczeniem na ten sam 
cel.

Dzieci i młodzież naszej 
szkoły zajmują się również 
zbiórką nakrętek plastiko-
wych i uszkodzonych telefo-
nów komórkowych. Dochód 
z ich sprzedaży wspomaga 
leczenie chorych dzieci z 
naszego środowiska.
W ostatnim czasie dzięki 
zaangażowaniu dyrektora 
szkoły, pedagoga i wycho-
wawców udało się pozyskać 
środki ze zbiórek przepro-
wadzonych wśród uczniów 
i pracowników szkoły dla 
rodzin, które znalazły się w 
bardzo trudnej sytuacji ży-

ciowej. 
Także dzięki współpracy z 
Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej troje uczniów otrzy-
mało stypendium, a jedna 
rodzina pomoc w remoncie 
domu.
Działalność charytatywna 
naszej młodzieży przyczy-
nia się nie tylko do zorgani-
zowania konkretnej pomo-
cy, ale także do uwrażliwie-
nia młodych ludzi na drugie-
go człowieka, na jego po-
trzeby, krzywdę i cierpienie. 
Uczy budowania wspólnoty 
ludzi pragnących dobra.
Dziękujemy za wszystkie ini-
cjatywy i za włączanie się 
do organizowanych akcji. 
Szczególne podziękowania 
składamy Caritas Archidie-
cezji Przemyskiej, Funda-
cji „Wzrastanie”, Akcji Kato-
lickiej z Chodaczowa, Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II, Pani Peda-
gog, pracownikom szko-
ły, a szczególnie wszystkim 
uczniom, którzy pozytywnie 
odpowiadają na potrzeby 
najbiedniejszych.
Życzymy wszystkim anga-
żującym się w dzieła cha-
rytatywne, by nadal trwa-
li w ofiarnej służbie bliź-
nim, czerpiąc z tego radość 
i szczęście. 
Pragniemy podziękować 
staropolskim „Bóg zapłać”. 

W. Dec

WYCHOWANIE PRZEZ 
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

8 grudnia 2012r. został 
zorganizowany przez 
Gimnazjalno-Uczniowski 
Klub Sportowy przy Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym oko-
licznościowy turniej siat-
karskich par mieszanych 
„Mikołajkowe Miksty”. 

W turnieju wystartowało 22 
dwuosobowych drużyn mie-
szanych dziewczyna + chło-
pak. Rozlosowane drużyny 
rywalizowały ze sobą we-
dług systemu brazylijskiego 
do dwóch przegranych poje-
dynków jak i o poszczególne 
lokaty. W każdy mecz dru-
żyny wkładały maksimum 
wysiłku. Poszczególne poje-
dynki stały na wysokim po-
ziomie. Licznie zgromadzeni 
widzowie oglądali atrakcyjną 
siatkówkę. Ostatecznie tur-
niej wygrała para Andżelika 
Ciupińska i Damian Słysz. 
Drugie miejsce zajęła para 
Justyna Pawlik i Rafał Gol,  
zaś trzecie Wioletta Leja i 
Jakub Michalski. 
Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i puchary. 
Turniej okazał się ciekawą 
formą sportowej rywalizacji 
i dobrym sposobem spędze-
nia wolnego czasu. 

KB

SukceSy uczniów zeSpołu Szkół 
im. Jana pawła ii 

w GrodziSku dolnym

SZKOŁA PODSTAWOWA
BarBara GraBowiec kl. iii – wyróżnienie w konkursie plastycz-
nym p.h. „Literatura i dzieci. Krajobrazy”
wiktoria Gdańska kl. ii – wyróżnienie w konkursie piosenki w 
kategorii kl.I – III w międzypowiatowych prezentacjach kultural-
nych dzieci i młodzieży „Sarzyńska Jesień 2012”
katarzyna chmura kl. Va – nagroda w konkursie plastycznym 
p.h. „Dbamy o nasze ciało by formę zawsze trzymało” w kate-
gorii wiekowej kl. IV – VI organizowanym przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-  Epidemiologiczną w Rzeszowie
izaBela dzierGa kl. VB – I miejsce w etapie gminnym w kon-
kursie  p.h. „Literatura i dzieci. Krajobrazy” w kategorii recyta-
cja oraz udział w rejonowych eliminacjach w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Giedlarowej
adrianna marek, karolina czerwonka, dominika rzepko uczen-
nice kl. ViB – zajęły kolejno pierwsze III miejsca w etapie szkol-
nym w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym „Listy Św. Pawła” i 
awansowały do etapu dekanalnego

drużyna dziewcząt: Julia konieczny, izBela szarek, wiktoria 
Bechta, anna moszkowicz, aGata szpila, karolina Joniec, Ju-
styna różycka, adrianna marek, paulina kulpa, aleksandra 
małek, izaBela czerwonka, karolina czerwonka – I miejsce w 
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcz-
nej dziewcząt

drużyna chłopców: michał leJa, michał leJa (laszczyny), wal-
demar pytel, marcel sołek, dariusz GraBowiec, mateusz ry-
dzik, GrzeGorz rydzik, paweł czerwonka, konrad sawicki, an-
toni sołek, konrad karaBa, krystian rzemyk, rafał kraJewski i 
tomasz rynasiewicz – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej chłopców

GIMNAZJUM
marzena pytel kl. iiia – wyróżnienie w konkursie piosenki w ka-
tegorii gimnazjum w międzypowiatowych prezentacjach kultu-
ralnych dzieci i młodzieży „Sarzyńska Jesień 2012”
sławomir maJ kl. iiia – awansował do II etapu rejonowego kon-
kursu przedmiotowego z matematyki i geografii
aGnieszka rydzik , michalina maJkut – kl. iic oraz katarzyna 
Grzywna z kl. ia – zajęły kolejno pierwsze III miejsca w etapie 
szkolnym w Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach i awanso-
wały do archiprezbiterialnego konkursu w Łańcucie.

MIKOŁAJKOWE MIKSTY

i Rafał Gol
3.Wioletta Leja 
i Jakub Michalski
4.Karolina Ciupińska 
i Damian Szantula
5.Justyna Mazur 
i Michał Kojder
6.Sylwia Tkacz 
i Grzegorz Czerwonka
7.Małgorzata Stopyra 
i Jacek Grabowiec
8.Alicja Hader 
i Damian Sigda
9.Gabriela Nykiel 
i Wojciech Pelic
10.Mariola Kruk 
i Fabian Czerwonka
11.Klaudia Czerwonka 
i Marcin Kot
12. Anna Moskal 
i Roman Baj
13.Iwona Szpila 
i Mikołaj Kamiński
14. Mariola Kuras 
i Adrian Usowski
15.Wioleta Wojnarska 
i Krzysztof Nicpoń
16.Bernadetta Hader 
i Kuba Kojder
17.Beta Sołek 
i Patryk Dąbek
18.Magda Rzepko 
i Adrian Bosak
19.Karolina Miś 
i Wojciech Miś
20.Sylwia Grzywna 
i Jacek Czapla  
21.Patrycja Rafa 
i Jarek Czech
22.Aldona Chamik 
i Sławomir Czerwonka

końcowa klasyfikacJa 
turnieJowa:

 1.Andżelika Ciupińska 
i Damian Słysz
2.Justyna Pawlik 
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- OGŁOSZENIA - 

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia, 

obfitości łask i błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny.

Niech ten szczególny czas 
przyniesie refleksję nad tym, 

co najważniejsze 
i niech miłość zagości 

w naszych sercach.

Wótj Gminy 
Jacek Chmura

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Gdański

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
informuje o zmianie godzin pracy tutejsze-
go urzędu w dniach:
• 24.12.2012r. od 715 do 1515

• 27.12.2012r. od 715 do 1800

• 31.12.2012 od 715 do 1515

• 03.01.2013r. od 715 do 1800

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach ogła-
sza nabór na kierowcę autobusu w Środowiskowym Domu Samopomo-
cy w Laszczynach. 

Niezbędne wymagania:
• prawo jazdy kat. D,
• uprawnienia do przewozu osób niepełnosprawnych,
• aktualne badania lekarskie,
• przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przewozu osób.

Dodatkowe wymagania:
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• dobry stan zdrowia,
• dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii,
• inne umiejętności przydatne w pracy z niepełnosprawnymi.

Warunki pracy:
• miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach,
• wymiar pracy: Pełny etat.
• 
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opi-

sem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
• kopie dokumentów uprawniających do przewozu osób i kierowa-

nia pojazdem,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych na potrzeby rekrutacji.

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 11 
stycznia 2013r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lasz-
czynach (decyduje data faktycznego wpływu). Kandydaci spełniający 
wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Kierownik ŚDS w Laszczynach zastrzega możliwość wprowadzania 
zmian do zakresu obowiązków na stanowisku w zależności od kwalifi-
kacji osób aplikujących o zatrudnienie. 

Z okazji zbliżających się 
Święta Bożego Narodzenia, 
pragnę złożyć Mieszkańcom 

Gminy Grodzisko Dolne 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pogody ducha, radości 
oraz wszelkiej pomyślności 

i spełnienia marzeń w Nowym 
2013 Roku.

     Zbigniew Rynasiewicz
       Poseł na Sejm RP

Wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 

RODZINIE 

Śp. Jana 
NYKIEL

wieloletniego Organisty 
w Kościele Parafialnym w 

Grodzisku Dolnym

składa

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne

Pani TERESIE 
BECHTA

Radnej Gminy Grodzisko Dolne

wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

TEŚCIA

składa

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne

podziękowanie
W imieniu 128 Pań, które miały możliwość prze-
prowadzenia badań profilaktycznych praktycznie w 
miejscu zamieszkania, dziękujemy wszystkim, któ-
rzy udzielili wsparcia Fundacji SOS Życie z Mielca 
w zorganizowaniu w miesiącu listopadzie br akcji 
profilaktycznych badań przesiewowych:
• Panu Wójtowi Gminy Jackowi Chmurze,
• Pani Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki         

Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym      
Irenie Fus,

• Pani Aldonie Bocek Telka właścicielce Apteki 
„Berberis” w Grodzisku Dolnym,

• Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku          
Dolnym Halinie Gdańskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

RODZINIE 

Śp. Andrzeja KŁAK
wieloletniego prezesa oddziału Rejonowego PCK w Leżajsku

składa

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne
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PRZEGLĄDY TECHNICZNE (GRATIS ZESTAW KOSMETYKÓW  

SAMOCHODOWYCH LUB PALIWO)

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

NAPRAWY BIEŻĄCE

TEL. 17 243 67 78

WESOŁYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
2013 ROKU 

- ŻYCZY 
CAR-TEST-PLUS
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