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O sytuacji gminy, budżecie 
i planach na przyszłość z 
wójtem gminy, Jackiem 
Chmura rozmawiała Mał-
gorzata Halasa

Panie Wójcie, minął kolej-
ny rok Pana urzędowania. 
Jak Pan ocenia ten czas?
W mojej ocenie był to do-
bry rok dla naszej gminy. 
Rok bardzo bogaty pod 
względem inwestycyjnym. 
W historii naszej gminy nie 
często się zdarza, by w jed-
nym roku miało miejsce tyle 
wydarzeń inwestycyjnych. 
Z tego miejsca chciałbym 
podziękować osobom, które 
w znaczący sposób się do 
tego przyczyniły, wspierając 
działania urzędu, a więc po-
słowi Zbigniewowi Rynasie-
wiczowi, panu Stanisławowi 
Bartnikowi i panu Józefowi 
Majkutowi. 

Czy doświadczenia z 
pierwszej kadencji i więk-
sza znajomość specyfiki 
gminy ułatwia kierowanie 
nią?
Na podstawie własnego do-
świadczenia mogę powie-
dzieć, że zdecydowanie tak. 
W chwili obecnej swobodnie 
poruszamy się zarówno w 
Rzeszowie jak i Warsza-
wie, po tych urzędach, któ-
re mają jakikolwiek wpływ 
na nasz budżet. Mam tu na 
myśli kontakty z dyrekto-
rami departamentów i wy-
działów tych instytucji, które 
pomagają gminom nie tylko 
w sprawach związanych z 
pozyskiwaniem unijnych 
funduszy, ale i w bieżącym 
zarządzaniu gminą. 

Jak Wójt ocenia te ostat-
nie lata pod względem za-
rządzania i współpracy z 
mieszkańcami gminy?
Patrząc przez pryzmat na-
szej gminy sądzę, że ta 
współpraca z mieszkańca-

mi jest procesem, który się 
ciągle rozwija. Jest to wyni-
kiem wielu spotkań, ale też 
dużej aktywności mieszkań-
ców gminy, którzy potrafią 
stowarzyszać się, wspólnie 
działać i wskazywać nowe 
kierunki rozwoju. 

Czym dla pana był wynik 
ostatnich wyborów. Nawet 
nie miał Pan z kim konku-
rować?
Było to dla mnie sporym za-
skoczeniem, że zostałem 
sam na placu boju. Wiemy 
doskonale, że ordynacja wy-
borcza jest tak skonstruowa-
na, że tylko osiągnięcie co 
najmniej 50% w wyborach, 
promuje danego kandydata 
do dalszej pracy samorzą-

dowej. Dlatego też z niepo-
kojem czekałem na wynik, 
który miał pokazać, czy jest 
to poparcie znaczące. Jak 
się okazało jest ono spore, 
za co chciałbym mieszkań-
com podziękować. Oczywi-
ście zdaję sobie sprawę, że 
wszystkie moje działania, 
które mają tego zaufania nie 
zawieść, muszą być prowa-
dzone jeszcze lepiej. 

Jakie były najważniejsze 
projekty inwestycyjne ja-
kie udało się zrealizowane 
w zeszłym roku?
Tych projektów było co 
najmniej kilka. Gdybyśmy 
chcieli usystematyzować je 
pod względem kwot i środ-
ków jakie udało się pozy-

skać, to zdecydowanie na 
pierwszym miejscu znajduje 
się oczyszczalnia ścieków 
w Chodaczowie wraz z sie-
cią kanalizacji sanitarnej w 
Chodaczowie i Grodzisku 
Nowym. Uważam, że jest to 
bardzo ważne zadanie dla 
gminy, które w tym momen-
cie stanowi pierwszy etap. 
Następnym będzie kanalizo-
wanie Laszczyn i pozosta-
łych miejscowości, by mniej 
więcej za 15 lat wyłączyć 
oczyszczalnię w Grodzisku 
Dolnym i pozostawić jedną 
w Chodaczowie. 
Oprócz tego projekty dro-
gowe, czyli droga „Na Góry” 
wraz z mostem i droga „Bart-
nicza”. Są wśród nich rów-
nież inwestycje prowadzone 

...NAJWAŻNIEJSZE ŻE ŚRODKI TE TRAFIAJĄ 
DO GRODZISKA

Zdaniem wójta tak będzie wyglądał GOK 
po modernizacji
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wspólnie z powiatem, jak 
modernizacja drogi powia-
towej żołyńskiej. Ponadto 
realizujemy projekty, które 
mają poprawić bezpieczeń-
stwo drogowe, czyli rozbu-
dowa oświetlenia, szczegól-
nie w ciągu dróg gminnych. 
W roku ubiegłym udało się 
zakończyć taką inwestycję 
na Mokrzance oraz w kilku 
miejscach uzupełnić sieć o 
brakujące lampy. Na ten rok 
planujemy kontynuację tej 
inwestycji. 
Wspomnę też, że w roku 
ubiegłym zakończyliśmy 
realizację szlaku turystycz-
nego pieszego, czyli ułoże-
nie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej, na odcinkach 
brakujących, od Wólki Gro-
dziskiej do zbiornika Czyste 
oraz odpowiednie oznako-
wanie tego ciągu komunika-
cyjnego. Oczywiście chcieli-
byśmy, aby te chodniki były 
budowane przy drogach w 
innych miejscowościach i 
dlatego też przygotowywane 
są odpowiednie dokumenty. 
Kolejnym ważnym zadaniem 
jakie udało się zrealizować 
w roku ubiegłym był Orlik. 
Jest to dugi tego typu obiekt 
w gminie. Orlik to jedna z 
większych inwestycji, od 
której zacząłem wójtowanie 
jeszcze w ubiegłej kadencji. 
I twierdzę, że jest to bardzo 
trafiona inwestycja, która się 
sprawdziła. A widać to po 
ilości korzystających z bo-
isk dzieci, młodzieży i doro-
słych. 

Jak ocenia Pan dotychcza-
sowe wykorzystanie środ-
ków unijnych?
Środki unijne są dla na-
szego budżetu ogrom-
nym wsparciem. Powodu-
ją, że nasza gmina pięknie-
je i mam nadzieję, że w naj-
bliższym okresie ten pro-
ces będzie nadal postępo-
wał. Odpowiadając na to py-
tanie warto przytoczyć dane, 
które wynikają z rankingów. 
Mam tu na myśli ogólno-
polski ranking Rzeczpospo-

litej, w którym nasza gmi-
na w kategorii „Europej-
ski samorząd”, uplasowała 
się na 53 miejscu na blisko 
2500 gmin. Natomiast koń-
cem roku ubiegłego ogólno-
polskie czasopismo samo-
rządowe Wspólnota poda-
ło ranking, który zobrazował 
pozyskane środki unijne od 
początku 2007 roku. Nasza 
gmina w tym rankingu poja-
wiła się na 6 miejscu, w ka-
tegorii gmina wiejska w wo-
jewództwie podkarpackim. 
Uważam, że jest to bardzo 
dobry wynik. Jesteśmy przy-
gotowani do trudnej pracy 
związanej z pozyskiwaniem 
środków unijnych, gdyż w 
przypadku naszej gminy nie 
ma innej możliwości by te 
dochody w budżecie zwięk-
szać. Dlatego też urząd zo-
stał tak przeformułowany, 
aby można było z tych środ-
ków korzystać. 

Wspomniał Pan o dobrych 
miejscach w rankingu 
Rzeczpospolitej i Wspól-
noty. Przywołam jeszcze 
Nominację do Podkarpac-
kiej Nagrody Samorządo-
wej. To chyba powody do 
zadowolenia?
Dla mnie są to powody do 
zadowolenia, bo one po-
twierdzają, że sposób za-
rządzania gminą jest pra-
widłowy i sprawia, że nasz 
samorząd jest dostrzegany 
w takich rankingach. Jest 
to też szansa na promocję 
gminy. Oczywiście te miej-
sca są efektem pracy wielu 
osób i mimo tego, że jest to 
nagroda dla wójta, traktuję 
ją jako nagrodę dla całego 
zespołu.

Kanalizacja, Szkoła w 
Wólce Grodziskiej, Szat-
nia i stadion w Grodzisku 
Górnym, projekty szkolne, 
i tak można by wyliczać 
dalej. Jak na gminę z ta-
kim budżetem jak nasz to 
chyba sporo udało się zro-
bić?
Tempo inwestycyjne nie 

zwalnia od 5 lat i jest to 
możliwe dzięki środkom ze-
wnętrznym unijnym i krajo-
wym. Nie jest ważne źródło 
ich pochodzenia, ważne że 
trafiają do gminy Grodzisko 
Dolne. I tę zasadę staramy 
się realizować w codzien-
nym życiu gminy. Jak do 
tej pory sprawdziła się nie-
jednokrotnie. Nie jesteśmy 
jeszcze tygrysem inwesty-
cyjnym. Nie możemy też li-
czyć, że pojawią się u nas 
zakłady typu „opel Gliwice”, 
czy też inne zakłady o du-
żym potencjale. Dlatego 
musimy patrzeć całościowo 
i wykorzystywać wszystkie 
szanse, dostosowując je do 
naszych możliwości. Jako 
przykład podam Laszczyny i 
placówki które tam działają, 
tworząc miejsca pracy dla 
50 osób. Świadczy to o tym, 
że na zatrudnienie trzeba 
patrzeć naprawdę szeroko. 

Powiedział Pan środki ze-
wnętrze. Panuje opinia, że 
tych środków jest dużo, 
wystarczy powiedzieć, że 
się je chce i już się je do-
staje. Jak to jest?
Wbrew tej opinii są to trudne 
pieniądze. Owszem możli-
wości związanych z ich po-
zyskiwaniem jest sporo, ale 
sprawa nie jest prosta i nie 
przychodzi łatwo, dlatego 
projekt musi być świetnie 
przygotowany. Samo pozy-
skanie tych środków i pod-
pisanie umowy to dopiero 
początek. Później pojawiają 
się bardzo często problemy 
związane z prowadzeniem 
inwestycji, utrzymaniem 
pewnych wskaźników, z 
których gmina musi się wy-
wiązać. Nikt nie mówił, że 
będzie to łatwe, nam się to 
jednak udaje od kilku lat. 

Budżet na rok 2012 zo-
stał zatwierdzony. W jakiej 
kondycji finansowej jest 
obecnie gmina? 
Od budżetu zależy napraw-
dę bardzo wiele. Jest on 
mocno inwestycyjny. Nie wi-

dać w nim kryzysu i mam 
nadzieję, że uda się zreali-
zować nasze plany. Oczy-
wiście musimy uwzględniać 
to co dzieje się z budżetem 
państwa, gdyż ma on wpływ 
na nasz budżet. 
Odpowiedzialność, aby bu-
dżet był uszyty na miarę 
roku 2012 jest wielka, ale 
chciałbym uspokoić miesz-
kańców, gdyż jest to bu-
dżet proinwestycyjny. Chce-
my realizować nasze zamie-
rzenia przy udziale środków 
własnych oraz pozyskiwa-
nych z zewnątrz.
Mówiąc o samym budżecie 
to przywołam pewne dane. 
Otóż dochody zostały okre-
ślone na poziomie 21 mln 
250 tys. zł, wydatki 24 mln 
850 tys. zł, deficyt 3,6 mln, 
zadłużenie na początek 
roku kształtuje się w grani-
cach 18%. W mojej ocenie 
są to dane, które w ogólny  
sposób potrafią zobrazować 
sytuację finansową naszej 
gminy. Oceniam ją dobrze. 
Deficyt zamierzamy pokryć 
środkami zewnętrznymi, 
pozyskiwanymi z Unii Eu-
ropejskiej oraz tzw. wolny-
mi środkami, jakie pojawiły 
się po realizacji zadań roku 
ubiegłego. Te środki wpro-
wadzimy w kwietniu i wtedy 
deficyt się zmniejszy. Jeśli 
będziemy pozyskiwać środ-
ki w takim stopniu jak robili-
śmy to dotychczas, to zapo-
wiada się dla nas pracowity 
rok.

Jakie są założenia budże-
tu na ten rok?
W pierwszej kolejności 
chcielibyśmy zmodernizo-
wać Ośrodek Kultury. W ra-
mach generalnego remontu 
przewidywana jest rozbu-
dowa, nadbudowa i zmiany 
wewnątrz samego budynku, 
który jest miejscem spotkań 
i pracy naszej kapeli, zespo-
łów, formacji młodzieżowych 
i grup uczących się gry na 
instrumentach. Projekt jest 
na etapie oceny wniosku, 
ale wszystko wskazuje na 

- AKTUALNOŚCI - 



5Gazeta z Grodziska i okolic 1/2012

- AKTUALNOŚCI - 

to, że jeszcze w tym roku ru-
szą pierwsze prace. Podob-
nie w roku bieżącym mamy 
zamiar zrealizować projekt 
gminnego targowiska, miej-
sca utwardzonego z wiata-
mi do handlu i budynkiem 
sanitarnym. Ciekawy po-
mysł dotyczy remizy OSP  
w Podlesiu. Chcielibyśmy, 
aby pod jednym dachem 
mieściły się dwie instytu-
cje: placówka dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych 
i siedziba jednostki OSP. 
Pomysł ten sprawdził się 
w Laszczynach. Złożyliśmy 
odpowiedni wniosek i cze-
kamy na jego ocenę. 
Dalsza modernizacja dróg 
powiatowych i gminnych 
będzie możliwa pod warun-
kiem pozyskania środków 
zewnętrznych, o które gmi-
na zabiega.
Będziemy też kontynuować 
budowę chodników. Na ra-
zie brak jest programów 
umożliwiających pozyska-
nie środków zewnętrznych, 
więc te krótsze odcinki bę-
dziemy realizować ze środ-
ków własnych. 

Spore środki finansowe 
trafiły i nadal trafiają na 
sport. Mamy dwa orliki, 
nową szatnię sportową, 
odremontowano płytę 
boiska. Jakie działania w 
zakresie sportu będą re-
alizowane w najbliższym 
czasie?
Nasz samorząd stara się 
inwestować we wszystkie 
obszary działania, także w 
sport. W tym roku chcieli-
byśmy wybudować małego 
orlika przy szkole w Cho-
daczowie. W dalszej kolej-
ności pozostają nam takie 
obiekty jak budowa boiska 
o nawierzchni trawiastej w 
sąsiedztwie budynku remi-
zy OSP w Grodzisku No-
wym. Czekamy na urucho-
mienie odpowiednich pro-
gramów, które umożliwią 
wybudowanie tych obiek-
tów.

Jeszcze nie tak dawno 
uwagę mieszkańców sku-
piała budowa na naszym 
terenie wiatraków. Jakoś 
wszystko ucichło. Czy coś 
się dzieje w tej sprawie?
Wiatraki to projekt zewnętrz-
ny, realizowany przez Por-
tugalsko-Hiszpańską firmę. 
By mogły być zlokalizowa-
ne na terenie naszej gminy, 
niezbędne jest uchwalenie 
Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego. Z projektu wynika, że 
będą one rozmieszczone 
od Grodziska Dolnego, aż 
po Wólkę Grodziską. Jest 
to spore przedsięwzięcie. 
Koszt budowy 1 wiatraka 
to 3 mln euro. Przychód dla 
gminy może wynosić 100 
tys. zł rocznie. Przy zakła-
danych 15-stu wiatrakach, 
gmina uzyskałaby dodatko-
we 1,5 mln zł. Nie ukrywam, 
że są to znaczące środki, 
które moglibyśmy wykorzy-
stać na realizację innych 
zadań. Zależy nam by firma 
wybudowała wiatraki w na-
szej gminie, ale pod pew-
nymi warunkami, głównie 
dotyczącymi odległości od 
budynków, które nie mogą 
być mniejsze niż 1 kilometr.

Gmina ma 10 sołectw. 
Często można usłyszeć 
zarzut, że nie wszystkie 
miejscowości są równo 
traktowane pod wzglę-
dem inwestycyjnym, wy-
datków na infrastrukturę 
drogową, etc.?
Staramy się by ten rozwój 
był w miarę zrównoważony. 
Środki lokowane są w taki 
sposób, aby w każdym so-
łectwie widać było inwesty-
cje, dlatego zarzut ten uwa-
żam za bezzasadny. 

Co uznałby Pan za swój 
największy sukces? Z 
czego jest Pan najbardziej 
dumny?
Największym sukcesem dla 
mnie jest zadowolony czło-
wiek. Aktywnie działające 
Stowarzyszenie Kobiet, sto-

warzyszenie prowadzące 
ośrodek dla niepełnospraw-
nych w Laszczynach, dwa 
stowarzyszenia prowadzą-
ce szkoły w Opaleniskach 
i Wólce Grodziskiej, czy 
współpraca z parafią – to 
przykłady które pokazują, 
że razem można więcej. 
Jeśli dodatkowo pojawiają 
się środki umożliwiające re-
alizację zakładanych dzia-
łań, to jest to wielki powód 
do zadowolenia. Oczywi-
ście sprawy inwestycyjne 
mają wielkie znaczenie, bo 
ważne jest jakimi jeździmy 
drogami, jak są świadczo-
ne usługi medyczne, jaki 
jest dostęp do przedszkoli. 
Jednak kiedy słyszę opinie, 
że u nas się sporo dzieje, to 
sprawiają mi one dużo sa-
tysfakcji. 

Jakimi metodami przeko-
nać do zainwestowania w 
naszą gminę. Czy szuka-
cie sposobu przyciągnię-
cia inwestorów? Są już 
jakieś efekty tych poszu-
kiwań?
Od 20 lat w naszej gminie 
prowadzone były próby po-
zyskania inwestora, który 
zatrudniłby maksymalnie 
dużo osób z naszego tere-
nu. Do chwili obecnej nie 
udało się go znaleźć. Nie 
sądzę też, by w najbliższym 
czasie sytuacja ta uległa 
znaczącej zmianie. Patrząc 
chociażby na nasze otocze-
nie – mam tu na myśli gmi-
nę i miasto Leżajsk – które 
ze swoimi zdecydowanie 
lepszymi propozycjami, 
czyli strefą ekonomiczną 
i parkiem przemysłowym 
mają ten sam problem co 
my. Dlatego też staramy się 
na ten problem patrzeć sze-
rzej. 
Przygotowujemy obecnie 
ofertę inwestycyjną. Między 
Grodziskiem Nowym, a Gro-
dziskiem Dolnym znajduje 
się 8-hektarowa działka, na 
której chcielibyśmy uloko-
wać podstrefę Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej. W chwili obecnej 
projekt jest w trakcie oceny. 
Nie ukrywam, że wiążemy z 
tym spore nadzieje. Jest to 
działka z dobrym dojazdem, 
bliską odległością do drogi 
krajowej  i bocznicy kolejo-
wej. Brak tez mostów, które 
ograniczają tonaż. Jest to 
bardzo atrakcyjne miejsce. 
Mamy też drugą działkę, 
zdecydowanie większą, 30 
hektarową. To leśna dział-
ka, na której mogą być lo-
kalizowane różne przedsię-
wzięcia. Sądzimy, że jest w 
niej większy potencjał, który 
chcemy w pełni wykorzy-
stać. Pojawił się też pomysł, 
aby tą ofertą zainteresować 
chińskie konsorcjum. 

Mamy ładne krajobrazy, 
czyste powietrze, lasy. 
Czy turystyka leży w sfe-
rze waszych zainteresowań?
W naszym grodziskim wy-
daniu ma rację bytu, ale 
raczej w kontekście gospo-
darstw agroturystycznych. 
Były próby zachęcenia 
mieszkańców do zakładania 
gospodarstw agroturystycz-
nych przyjmujących gości, 
niemniej jednak z marnym 
skutkiem. Rozmawiając z 
osobami które przyjmują 
gości często słyszę, że oso-
by przyjeżdżające do Gro-
dziska cenią sobie spokój, 
przyjazne otoczenie i nasze 
szlaki turystyczne. Mogę 
więc powiedzieć, że cho-
ciażby zwiększając liczbę 
szlaków, będziemy się sta-
rali tę atrakcyjność zwięk-
szać. Dobrze byłoby, aby 
pojawiła się kompleksowa 
oferta gospodarstw agro-
turystycznych, ale to już 
zależy od samych miesz-
kańców, którym życzę wielu 
powodów do radości i zado-
wolenia w 2012 roku.

dziękuję za rozmowę
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Zmodernizowany odcinek drogi gminnej „Bartnicza-Podlesie”. Wartość inwestycji 642 929 tys. zł
Dofinansowanie: 273 tys. zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- droga gminna „bartnicza-
podlesie”
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Wybudowany szlak turystyczny pieszy na odcinku Grodzisko Górne-Wólka Grodziska. Wartość inwestycji 401 710 tys. zł. 
Dofinansowanie: 241 802 tys. zł. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany z miejscowości Kosowy 

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- szlak turystyczny pieszy 
„wielkie grodzisko”
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Przebudowana droga „Na Góry” wraz z mostem w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 1 mln 400 tys. zł
Dofinansowanie:  785 069 zł. Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- most i droga „na góry” w 
grodzisku dolnym
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Przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym wybudowano „Orlika”. Wartość inwestycji 1 257 tys. zł.
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu- 500 tys. zł, Marszałek Województwa- 333 tys. zł, Budżet Gminy 424 272 zł. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROM z Nowej Dęby

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- moje boisko orlik w grodzisku 
górnym
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Kontynuacja odcinka drogi powiatowej żołyńskiej. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- drogi powiatowe realizowane 
przy współudziale środków gminy

Laszczyny-Budy Łańcuckie, zakręt na „Wesołej”. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku

Odcinek drogi żołyńskiej na p. Maja.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku
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Parking przy kościele w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 414 646 zł. 
Dofinansowanie: 245 700 zł. Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym

Oświetlenie na Mokrzance. Wartość inwestycji 97 409 zł. 
Wykonawca: FUHP EL-MAR Trzebuska Kąty

Plac zabaw obok szkoły w Grodzisku Górnym. Wartość inwestycji 97 tys. zł. 
Dofinansowanie: 48 721 zł. Projekt zrealizowano w ramach programu „Radosna Szkoła”

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEGO ROKU- pozostałe
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- AKTUALNOŚCI - 

Świąteczno-noworoczny 
prezent sprawił samorząd 
Gminy Grodzisko Dol-
ne swoim mieszkańcom. 
Jeszcze w grudniu ubie-
głego roku nastąpiło uro-
czyste otwarcie i oddanie 
kolejnych gminnych inwe-
stycji. 

Aż trzy zadania inwestycyjne 
udało się zrealizować z koń-
cem ubiegłego roku. Wła-
dze samorządowe oddały w 
użytkowanie oczyszczalnię 
ścieków w Chodaczowie, 
drogę gminną „Bartniczą” w 
Podlesiu i Orlika w Grodzi-
sku Górnym. 
Otwarcia poprzedziła ostat-
nia w tym roku sesja Rady 
Gminy, po zakończeniu 
której radni, sołtysi i zapro-
szeni goście, a wśród nich 
m.in. Poseł na Sejm RP - 
Zbigniew Rynasiewicz i Dy-
rektor Gabinetu Marszałka 
Mirosława Karapyty – Ka-
zimierz Rokita, udali się na 
ww. obiekty, by dokonać ofi-
cjalnego otwarcia.
Koszty zrealizowanych      
zadań przedstawiają się na-

stępująco:
• oczyszczalnia ścieków w 
Chodaczowie wraz z sie-
cią kanalizacji sanitarnej w 
Grodzisku Nowym i Choda-
czowie – 10 829 786,31 zł, 
w tym dofinansowanie w ra-
mach RPO – 7 322 770,43 zł
• droga Bartnicza-Podle-
sie – 642 929,11 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach 
Wieloletniego Narodowego 
Programu Rozwoju Dróg Lo-
kalnych – 273 000 zł
• budowa kompleksu spor-
towego Orlik 2012 – 1 257 

272,09 zł, w tym dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu: 
500 tys. zł, Marszałek Woje-

wództwa Podkarpackiego: 
333 tys. zł, Budżet Gminy: 
424 272 09 zł.  MH

UTRZYMUJEMY 
TEMPO

Przecięcie wstęgi na drodze „Bartniczej”

Pierwsze strzały na bramkę na nowym Orliku w Grodzisku Górnym
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Przyłączenie gospodar-
stwa do kanalizacji sani-
tarnej jest obowiązkowe. 
Wynika to wprost z usta-
wy o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach. 
Zwolnione z tego obo-
wiązku są jedynie te go-
spodarstwa, które przed 
wybudowaniem kanaliza-
cji sanitarnej posiadały 
przydomową oczyszczal-
nię ścieków o określonych 
przepisami parametrach 
technicznych.

Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że korzystanie z 
kanalizacji sanitarnej jest 
wygodne. Być może jednak 
nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że poza przydomo-

wą oczyszczalnią, kanaliza-
cja jest najtańszym, legal-
nym sposobem na odprowa-
dzenie ścieków. Opróżniając 
szambo musimy zapłacić za 
oddane ścieki więcej, gdyż 
dochodzi jeszcze wysoki 
koszt transportu. Przykła-
dowo w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej go-
dzina pracy wozu aseniza-
cyjnego, który jednorazowo 
zabiera 3 m3 ścieków kosz-
tuje 65zł.
Na budowę oczyszczalni 
ścieków w Chodaczowie 
oraz sieć kanalizacyjną w 
Chodaczowie i Grodzisku 
Nowym udało się uzyskać 
7,5 mln zł dotacji ze środków 
UE. Warunkiem przyznania 
dotacji jest odpowiednie wy-

korzystanie inwestycji, czyli 
włączenie się mieszkańców 
do sieci. Większość miesz-
kańców doskonale to rozu-
mie. W Grodzisku Nowym i 
Chodaczowie podłączonych 
zostało już blisko 75% go-
spodarstw domowych. Wiele 
z pozostałych osób przyłą-
czy się w niedługim czasie, 
po wykonaniu niezbędnych 
zmian w instalacjach domo-
wych. Zdarzają się jednak 
przypadki osób, które nie 
chcą podłączenia lub odkła-
dają je w daleką przyszłość. 
Jest to zupełnie niezrozu-
miała postawa tym bardziej, 
że koszty podłączenia są 
obecnie niskie, gdyż udało 
się pozyskać środki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę podłą-
czy.
Nie możemy ryzykować utra-
ty wielomilionowej inwestycji 
ani też akceptować sytuacji, 
że pozostanie ona niewy-
korzystana. W stosunku do 
mieszkańców, którzy mimo 
możliwości technicznych, 
nie wykonali przyłączy zo-
stanie wszczęte postępowa-
nie administracyjne. Jeżeli 
właściciele nieruchomości 
nie zastosują się do decyzji 
należy spodziewać się kary 
finansowej. Jednorazowa 
kwota może wynieść do 10 
tys. zł, zaś łączna suma kar 
nie może przekroczyć kwoty 
50 tys. zł. Apelujemy więc o 
jak najszybsze wykonanie 
przyłączy kanalizacyjnych!

GP

PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 
OBOWIĄZKOWE

Od wysłuchania kolęd 
w wykonaniu strażackiej 
Orkiestry Dętej z Grodzi-
ska Dolnego rozpoczęło 
się coroczne spotkanie 
opłatkowe u grodziskich 
strażaków.

Stało się już tradycją, że 
początkiem stycznia stra-
żacy ochotnicy z Gminy 
Grodzisko Dolne spotykają 
się na dorocznym opłatku. 
W tym roku Gospodarzem 

spotkania była jednostka 
OSP z Chodaczowa.
7 stycznia 2012 roku, w 
sali Remizy OSP w Choda-
czowie zgromadzili się dru-
howie strażacy z 9 jedno-
stek OSP wraz z prezesa-
mi i naczelnikami jak rów-
nież zaproszeni goście. 
W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych oraz 
delegacja strażaków z Au-
strii. Obecni byli też przed-

stawiciele z jednostki OSP 
z gminy Nowa Sarzyna i 
wójt gminy Tryńcza wraz z 
naczelnikiem OSP w Tryń-
czy.
Spotkanie poprzedziła 
Msza Święta w koście-
le parafialnym pw. MB 
Nieustajacej Pomocy w 
Chodaczowie, po której 
nastąpił przemarsz pod re-
mizę OSP. Po uroczystym 
powitaniu przybyłych, pre-
zes OSP w Chodaczowie 
– Stanisław Wojtyna po-
prosił proboszcza miejsco-
wej parafii, ks. Stanisława 

KOLĘDA U STRAŻAKÓW

- AKTUALNOŚCI - 

Strażackie opłatki w naszej gminie zapoczątkował obecny poseł Z. Rynasiewicz

Za ubiegłoroczną wizytę w Austrii Orkiestra Dęta  
otrzymała medal
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- AKTUALNOŚCI - - AKTUALNOŚCI - 

Podążając za słowami tej 
pięknej polskiej kolędy lu-
dzie w dawniejszych cza-
sach, szczególnie na wsiach 
tworzyli widowiska bożo-
narodzeniowe z udziałem 
przedstawicieli różnych grup 
społecznych dając tym sa-
mym wyraz głęboko zako-
rzenionej w ich mentalności 
obyczajowości ludowej i 
religijności. W dzisiejszych 
czasach takie widowiska ob-
rzędowe lub jasełkowe mo-
żemy oglądać dzięki auten-
tycznym zespołom ludowym 
oraz amatorskim grupom te-
atralnym, które odchodzącą 
już niestety w zapomnienie 
tradycję ożywiają, pielęgnu-
ją i podtrzymują na scenie, 
dając nam tym samym na-
miastkę minionego wieku.
Przykład takich właśnie, 
przedwojennych jeszcze – 
barwnych i żywych – oby-
czajów i tradycji – tym razem 
regionu łańcuckiego – poka-
zał nam w dniu 5 stycznia 
2012 roku Zespół Ludowy 
„Sonina” z Soniny.

Widowisko jasełkowe za-
tytułowane „Do szopy hej 
pasterze” wyreżyserował 
miejscowy animator i piew-
ca kultury ludowej Roman 
Skora, zaś oprawę muzycz-
ną zapewniła widowisku 

Kapela Ludowa „Śwagry”, 
działająca pod patronatem 
sonińskiego Domu Kultury. 
Składa się ono z 5-ciu ak-
tów, czyli oddzielnych scen 
niekiedy odrębnych, acz w 
większości tematycznie po-
wiązanych. Poszczególne 
sceny, a więc: I. Wigilia, II. 
Piekło, III. Scena Herodowa, 
IV. Scena pasterska, V. Finał 
budują właściwą akcję tegoż 
widowiska. 
Na scenie w ciągu tego cza-
su pojawia się barwny koro-
wód różnorodnych postaci 
ludowych i biblijnych, które 
tętnią życiem nie pozbawio-
nym przecież humoru i kry-
tyki naszej ludzkiej natury. 
Poznajemy zatem wystrój 
wnętrza wiejskiej chaty, jej 
mieszkańców oraz ich dal-

szą rodzinę, zwyczaje i po-
czynania w dzień wigilii na-
szych domowników, jak rów-
nież przybyłych wówczas z 
turoniem kolędników.
Scena II zatytułowana „Pie-
kło” jest owocem przemyśleń 
i konkluzji samego reżysera 
na temat ludzkich grzechów, 
wad i słabości, chęci zysku, 
władzy i sławy. Nie zabrakło 
przecież w tej scenie odnie-
sień do współczesnej polity-
ki rządu i ich poczynań wo-
bec społeczeństwa, a także 
uzależnienia się młodzieży 
od różnych nałogów.
Kolejne sceny, czyli „Scena 
Herodowa” i „Scena paster-
ska” osadzone są w więk-
szości w polskich realiach 
obyczajowych. Jedynie w 
scenie z Herodem możemy 
doszukiwać się wątków bi-
blijnych (proroctwa Joela, 
przybycie trzech mędrców 
za gwiazdą, zabójcze zamy-
sły Heroda i rzeź nowo naro-
dzonych dzieci płci męskiej 
do dwóch lat), pozostałe 
elementy – monolog śmier-
ci, ścięcie Herodowi głowy, 
diabelski taniec nad zwło-
kami Heroda i zawleczenie 
jego trupa do piekła, są wy-

tworem ludzkiej wyobraźni i 
fantazji wywodzących się z 
średniowiecznych ludowych 
misteriów bożonarodzenio-
wych wystawianych dla po-
spólstwa przy klasztorach i 
zakonach.
Scena ostatnia, czyli „Finał” 
to scena przy żłóbku. Pa-
sterze przynoszą Jezuskowi 
„dary”, które mieli ze sobą 
na pastwisku. A że w więk-
szej bandzie nie trudno też o 
jakiegoś zawadiakę i lekko-
ducha, toteż i w tych jaseł-
kach nie obeszło się bez po-
kazania takiego przykładu. 
Wszyscy zgromadzeni przy 
żłóbku zaśpiewali Małemu 
dźwięczne kolędy, a Maryja 
podziękowała im za hojność, 
zaangażowanie i wierne kul-
tywowanie polskiej, rodzimej 
tradycji.
Takim akcentem podzięko-
wania wszystkim za udział 
w tym widowisku – zarówno 
aktorom, jak i publiczności 
– kończymy i my, czyli Ośro-
dek Kultury w Grodzisku 
Dolnym nasze relacjonowa-
nie i zapraszamy na przy-
szłe widowisko ”Hej kolęda, 
kolęda”. Do siego roku!

Małgorzata Burda-Król

Argasińskiego o błogosła-
wieństwo i poświęcenie 
opłatków, po czym strażacy 
dzieląc się nim, złożyli so-
bie najlepsze życzenia i za-
siedli do wspólnej biesiady 
przy stołach.
Z najlepszymi noworoczny-

mi życzeniami do grodzi-
skich strażaków pospieszy-
li mł. bryg. Bogdan Kołcz 
- Komendant Powiatowy 
PSP w Leżajsku, dh Józef 
Golec – Prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP w Le-
żajsku i Jacek Chmura - 

Wójt Gminy. 
W trakcie całego wieczoru 
strażakom przygrywała Or-
kiestra Dęta, która otrzyma-
ła specjalne wyróżnienie. 
Obecni na opłatku strażacy 
z Krems, przyznali na ręce 
Jakuba Magonia - dyry-

genta orkiestry, złoty medal 
wydany specjalnie z okazji 
jubileuszu 150-lecia jed-
nostki z Krems, w których to 
obchodach nasza orkiestra 
uczestniczyła w zeszłym 
roku.
   MH

W scenkach można było doszukać się wątków nie tylko biblijnych

Nowy Rok bieży, w jasełkach leży
A kto? Kto?

Dzięciątko małe, dajcież Mu chwałę
na ziemi...

JASEŁKA W 
GRODZISKIM OŚRODKU 
KULTURY
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- AKTUALNOŚCI - 

„Czysto, ładnie i bez śmie-
ci – rady Pana Śmietnika 
dla wszystkich dzieci” 
taki tytuł nosi książeczka, 
która została zakupiona 
i rozdana najmłodszym 
dzieciom w szkołach na 
terenie naszej gminy. 
Książeczka obejmuje te-
matykę segregacji śmieci 
w naszych domach. Dzie-
ci poprzez zamieszczone 
w niej kolorowanki i wpa-
dające w ucho wierszyki, 
mają uświadomić sobie, 
ale i swoim rodzicom i 
najbliższemu otoczeniu, 
jak w łatwy i prosty spo-
sób można przeciwdziałać 
problemowi ekologiczne-
mu, jakim jest segregacja 
śmieci. 

Aby zmienić model życia 
współczesnego człowieka 
i zapewnić mu wewnętrz-
ną równowagę, od najmłod-
szych lat powinniśmy za-
cząć kształtować u dzieci 
zachowania i postawy pro-
ekologiczne. Wychowanie 
ekologiczne powinno być 
wpajane nie tylko w szko-
le, ale przede wszystkim w 
domu. Jeśli chcemy, aby 
dziecko wykształciło u siebie 

proekologiczne nawyki mu-
simy sami dawać przykład 
takich zachowań. Nasze po-
ciechy najszybciej przyswa-
jają wiedzę poprzez zabawę 
i praktykę. 
Ekologia jest dziś stylem ży-
cia, który warto praktykować 
w każdej rodzinie, aby dzieci 
miały świadomość odpowie-
dzialności za stan środowi-
ska naturalnego. Tak więc 
Rodzicu daj EKO przykład 
swojemu dziecku! 
Życie w zgodzie z naturą, 
wynika z szacunku do śro-
dowiska i troski o to, co po-
zostawimy następnym poko-
leniom. Musimy pamiętać, 
że „Nie odziedziczyliśmy 
ziemi po naszych przod-
kach. Pożyczyliśmy ją tylko 
od naszych dzieci”. 

Niby o tym wiemy, ale czę-
sto to dzieci przychodząc 
do domu ze szkoły wyka-
zują inicjatywę, pytając nas 
dlaczego nie segregujemy 
śmieci… No właśnie, dla-
czego? Może warto wtedy 
zmienić od razu złe nawyki i 
uczyć się wspólnie z naszy-
mi pociechami. 
Zacznijmy od małych krocz-
ków. Zmieniajmy się dla 
naszych dzieci i ich przy-
szłości. Pracujmy wspólnie 
na czysty świat kształtując 
świadomość ekologiczną 
dziecka i uznając wartości 
ekologiczne.

BD

KSZTAŁTUJEMY ŚWIADOMOŚĆ 
EKOLOGICZNĄ U DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM

PRZESŁANKI 
ZDROWOTNE…

• Mimo pozytywnych 
zmian w ostatnich latach 
stan zdrowia Polaków na-
leży uznać za zły
• Palenie tytoniu stanowi 
przyczynę większej liczby 
zgonów w Polsce niż picie 
alkoholu, AIDS, samobój-
stwa, zabójstwa, urazy i 
zatrucia razem wzięte – w 
końcu lat 90. z powodu 
chorób odtytoniowych 
umierało przedwcześnie 
kilkadziesiąt tysięcy osób 
rocznie
• Według danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia 
i Banku Światowego, co 
drugi polski mężczyzna 
w średnim wieku umrze 
przedwcześnie z powodu 
chorób odtytoniowych, w 
większości z powodu cho-
rób układu krążenia i no-
wotworów złośliwych
• 30% rodzących się w 
Polsce dzieci jest w okre-
sie rozwoju płodowego 
poddawane intoksykacji 
dymem tytoniowym. Jest 
to przyczyną wysokiej 
umieralności niemowląt 
w tej grupie, a także póź-
niejszych nierówności w 
zdrowiu (zaburzenia roz-
woju, zwiększona zacho-
rowalność i umieralność 
w późniejszym wieku)
• Ponadto (niezależnie od 
narażenia na dym tyto-
niowy w okresie prenatal-
nym) z powodu wymuszo-
nego biernego palenia co 
roku umiera kilka tysięcy 
Polaków.

intoksykacja – zatrucie
źródło; http://www.gis.gov.pl

PALENIE TYTONIU 
POWODUJE 
POWAŻNE 

I ŚMIERTELNE 
CHOROBY

Książeczka bardzo spodobała się dzieciom

Edukacyjne kolorowanki otrzymały wszystkie przedszkolaki w gminie
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Ostatnia weekendowa so-
bota i niedziela upłynęły 
pod znakiem obchodów 
przypadających w dniach 
21 i 22 stycznia Dnia Babci 
i Dziadka. 

Ośrodek Kultury przy współ-
pracy Przedszkola Samo-
rządowego w Grodzisku 
Dolnym przygotował z tej 
okazji specjalny program, 
który zaprezentowany zo-
stał w sobotnie popołudnie 
21 stycznia 2012 roku. Tym 
razem sala widowiskowa 
Ośrodka Kultury wypełni-
ła się po brzegi babciami, 
dziadkami oraz rodzicami, 
którzy przybyli zobaczyć 
swoje pociechy, wnuki i 
wnuczki. 
Jako pierwsze na scenie po-
jawiły się przedszkolaki. Za-
prezentowały one zarówno 
tańce ludowe, jak i zabawo-
we, przeplatane granymi na 
skrzypcach przez najmłod-
sze i starsze uczennice ko-
lędami. Do tego zespołu do-
łączyły również wokalistki, 
które dedykowały babciom 
piosenki. 
W kolejnej odsłonie przez 
publicznością pojawiła się 
grupa teatralna „Ufoludek”. 
W ich wykonaniu zobaczyli-
śmy przedstawienie jasełko-
we „Noc nad Betlejem”. Na-
zajutrz – 22 stycznia br. gru-
pa ta zaprezentowała się na 
XXII Wojewódzkim Przeglą-
dzie Teatrów Jasełkowych w 
Głogowie Małopolskim. 
W dalszej części przyszła 
kolej na popisy zespołów 
tanecznych: „Krasnoludki”, 
„Prim” i „Bad Angels”. Wy-
konały one po kilka układów 
tanecznych w różnych sty-
lach i kostiumach.
Finałowym punktem progra-
mu były oczywiście życze-
nia dedykowane babciom i 
dziadkom oraz drobne upo-
minki.

Małgorzata Burda-Król

- AKTUALNOŚCI - 

NAJMŁODSI Z DEDYKACJĄ DLA BABĆ I 
DZIADKÓW

W pierwszej kolejności na scenie pojawiły się maluszki

A później starszaki

Wnuki sprawiły swoim babciom i dziadkom wiele radości i wzruszenia
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Dzisiejszy sposób i styl ży-
cia powoduje że wytwarza-
my coraz więcej odpadów. 
Odpady te aby nie trafiły 
do środowiska, muszą być 
prawidłowo segregowane, 
zbierane i zagospodaro-
wane. 

Segregowanie śmieci po-
woduje zmniejszenie ilo-
ści czarnych worków a tym 
samy zmniejszenie masy od-
padów składowanych na wy-
sypisku. System selektywnej 
zbiórki odpadów prowadzo-
ny jest dla mieszkańców nie-
odpłatnie, tzn. nie ponoszą 
oni kosztów związanych z 
zakupem worków, drukiem 
kalendarzy, kosztem trans-
portu. Segregacja zgodnie z 
,,Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gmi-
nie Grodzisko Dolne” jest 
OBOWIĄZKOWA i obejmu-
je wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Do zbiórki 
surowców wtórnych stosuje 
się worki odpowiednio ozna-
kowane i przeznaczone wy-
łącznie do gromadzenia od-
padów jednego rodzaju wg 
poszczególnych kategorii 

przy zastosowaniu następu-
jącej kolorystyki: kolor biały 
→ szkło białe, kolor zielo-
ny → szkło kolorowe, kolor 
żółty → tworzywa sztuczne, 
puszki, drobny złom, kolor 
niebieski → makulatura i 
kartony po napojach, kolor 
czarny → pozostałe odpady 
komunalne przeznaczone 
na składowisko odpadów, 
które nie nadają się do se-
gregacji. Worki są estetycz-
ne i dokładnie oznakowane, 
tak, że nie sposób pomylić 
się do czego służą. 
Mieszkańcy ponoszą kosz-
ty za wywóz odpadów w 
czarnych workach, dlatego 
ważne jest by jak najwięcej 
odpadów z naszych domów 
było segregowanych. Pod-
czas comiesięcznej zbiórki 
odpadów komunalnych przy 
naszych posesjach wysta-
wiliśmy następującą ilość 
worków czarnych, które na-
stępnie trafiły na składowi-
sko odpadów: 2009 – 31 tys. 
worków 

2010- 37 tys. worków , 2011- 
49 tys. worków.
Przy tak ogromnym wzro-
ście ilości odpadów cena 
jednostkowa ponoszona 
przez mieszkańca uległa 
zmianie. Opłaty które wpły-
nęły od mieszkańców, nie 
pokryły kosztów wywozu 
tych odpadów ponoszonych 
przez gminę. 
Cena jednostkowa od miesz-
kańca w ciągu ostatnich lat 
praktycznie się nie zmie-
niała. W 2009 i 2010 roku 
płaciliśmy 2,41 zł. Obecnie 
płacimy 2,50 zł. Cena ta 
jest trudna do utrzymania w 
związku ze wzrastającą co 
roku ilością czarnych wor-
ków, ale także ze wzrasta-
jącymi kosztami transportu, 
zbierania i składowania. 
Dlatego też cena jednost-
kowa w 2012 roku wzrośnie 
i będzie wynosić 2,76 zł od 
osoby miesięcznie. 
Aby cena jednostkowa nie 
wzrastała, musi wzrosnąć 
ilość segregowanych od-

padów w naszych domach. 
Tylko dzięki segregacji od-
padów oszczędzimy własne 
pieniądze. 
Dziękujemy i gorąco za-
chęcamy do segregowania 
odpadów powstających w 
naszych domach. Jest to 
obowiązek świadomych 
mieszkańców wobec śro-
dowiska, w którym żyjemy. 
Zwiększanie się kosztów 
wywozu i składowania, po-
woduje że segregacja odpa-
dów w naszych domach jest 
realna korzyścią finansową 
dla nas samych.
Apelujemy więc do Państwa 
o prowadzenie segregacji 
odpadów komunalnych. Nie 
pozwólmy żeby przed na-
szymi domami stały tylko 
czarne worki. Dajmy dobry 
przykład sąsiadowi i miesz-
kańcom naszej gminy.

BD

SEGREGACJA ODPADÓW - TO SIĘ 
NAM OPŁACA
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W miesiącu grudzień 
2011r. na terenie gminy 
Grodzisko Dolne zaistnia-
ły następujące zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstwa

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzieże
• w dniu 05.12.2011r. miesz-
kaniec Grodziska Górnego 
złożył zawiadomienie o kra-
dzieży drzewa z jego działki 
leśnej położonej na terenie 
Grodziska Górnego. W tej 
sprawie Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym wszczął 
dochodzenie w trakcie któ-
rego ustalono, że do przed-
miotowej kradzieży doszło w 
okresie od 15.11.2011r. do 
03.12.2011r. Sprawcy doko-
nali wycięcia drzewa sosny 
oraz brzozy, wartości około 
300z zł na szkodę zgłasza-
jącego Postępowanie w tej 
sprawie w dalszym ciągu 
prowadzone jest przez PP w 
Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

Mając na względzie dobro 
mieszkańców, ochronę ich 
własności - lasów należy 
nadmienić, iż każdy właści-
ciel lub posiadacz lasu, któ-
ry dokonuje wyrębu drzewa 
w należącym do niego lesie 
albo w inny sposób pozy-
skuje z tego lasu drewno 
niezgodnie z planem urzą-
dzenia lasu, lub decyzją 
określającą zadania z za-
kresu gospodarki leśnej albo 
bez wymaganego pozwole-
nia - podlega karze grzywny 
jak również w przypadku po-
pełnienia tegoż wykroczenia 
naraża się również na orze-
czenie przez Sąd - przepa-
dek na rzecz skarbu pań-
stwa  pozyskanego drewna 

(mimo, że wyciął ze swojego 
lasu).

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.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 10.12.2011r. w miej-
scowości Grodzisko Nowe 
podczas kontroli drogowej 
policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej nietrzeźwego 
kierującego rowerem. W 
trakcie wykonywanych przez 
policjantów czynności oka-
zało się, iż 32-letni miesz-
kaniec Grodziska Nowego w 
wydychanym powietrzu miał 
około 1,2 promila
• w dniu 28.12.2011r. w miej-
scowości Laszczyny doszło 
do zdarzenia drogowego 
w trakcie którego kierujący 
pojazdem marki Renault, 
35-letni mieszkaniec pow. 
przeworskiego nie dostoso-
wał prędkości do warunków 
panujących na drodze w 
wyniku czego stracił pano-
wanie nad tym pojazdem i 
wjechał w ogrodzenie po-
sesji. Podczas podejmowa-
nych czynności wobec kie-
rującego okazało się, że jest 
on w stanie nietrzeźwości 
- ponad 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu 
oraz, że poruszał się po 
drodze publicznej pojazdem 
wbrew orzeczonemu przez 
Sąd Rejonowy w Przewor-
sku zakazowi prowadzenia 
pojazdów mechanicznych 

(kto nie stosuje się do orze-
czonego przez Sąd zakazu 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, podlega karze 
pozbawienia wolności do   
lat 3)

Zgodnie z kodeksem karnym 
jazda pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości 
na tzw. „podwójnym gazie” 
przestępstwo z art. 178a§1 
zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat 2, a 
nie stosowanie się do orze-
czonego przez Sąd zakazu 
podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

Zbliża się okres ferii zimo-
wych 2012r. dlatego Poli-
cja przypomina i radzi co 
zrobić, aby ferie były cza-
sem radosnej, ale i bez-
piecznej zabawy. 
Poniżej przypominamy kil-
ka praktycznych porad w 
trakcie zabaw dla naszych 
najmłodszych. 

Na sankach i nartach:
• Baw się tylko w bezpiecz-
nych miejscach, takich jak 
place zabaw i boiska
• Nie zjeżdżaj na sankach 
z pagórków znajdujących 
się przy drogach, rzekach 
- nadjeżdżający samochód 
może nie zdążyć zahamo-
wać Przed zjazdem dokład-
nie sprawdź czy w pobliżu 
nie ma krzaków, kamieni i 
nierówności
• Wybieraj takie miejsca któ-
re znajdują się z dala od ulic, 
mostów, torów kolejowych.

Na lodowisku:
• Nie wchodź na lód zamarz-
niętych jezior, stawów, rzek i 
wykopów!
• Ślizgaj się na placach prze-
znaczonych na ślizgawki i 
na lodowiskach!

W zimie jezdnia jest śliska, 
dlatego:
• Zawsze przechodź przez 
jezdnię na przejściu dla pie-
szych
• Zawsze przechodź przez 
jezdnię przy zielonym            
świetle
• Nie przebiegaj przez jezd-
nię
• Przed wejściem na jezdnię 
należy spojrzeć w lewo, w 
prawo i jeszcze raz w lewo
• Nie wolno wchodzić na 
jezdnię bezpośrednio zza 
samochodu, bądź innej 
przeszkody.

Przed wyjazdem dziecka 
na zimowy wypoczynek 
porozmawiajmy z nim o 
zagrożeniach, jakie może 
napotkać. Przekażmy 
dziecku podstawowe in-
formacje dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Wytłumaczmy, w 
jaki sposób w razie potrze-
by będą mogły wezwać 
pomoc.
Warto też pamiętać o zasa-
dach bezpiecznego poru-
szania się na drodze, m.in. 
nawyku zapinania pasów, 
noszenia odblasków, prze-
chodzenia przez jezdnię w 
miejscach dozwolonych i na 
zielonym świetle. 

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA
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Dnia 4 stycznia 2012 roku 
odbył się w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym „Gminny Kon-
kurs Kolęd Niemieckoję-
zycznych”. Zorganizowa-
ny został przez nauczy-
cielki języka niemieckiego 
z Gimnazjum przy Zespo-
le Szkół w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym. 
Konkurs odbył się po raz 
pierwszy a mimo to cie-
szył się dużym zaintereso-
waniem.

Łącznie wzięło w nim udział 
25 uczniów z obu szkół. 
Oceniało ich jury w skła-
dzie: Pani Katarzyna Ma-
ch-Wawrzaszek – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym, ks. 
Przemysław Dubiel oraz ks. 
Rafał Szykuła.
Uczniowie bardzo sumien-
nie przygotowali się do wy-
stępów. Było to dla nich nie 
lada wyzwaniem zaśpiewać 
publicznie, a do tego w ję-
zyku obcym. Niektórzy z 
uczestników wykonywali ko-
lędy  przy akompaniamen-
cie gitary, a pozostali zdecy-
dowali się na podkład z ory-
ginalną ścieżką dźwiękową. 
Po prezentacji wszystkich 
kolęd jury udało się na ob-
rady, a na uczestników kon-
kursu czekał poczęstunek 
sponsorowany przez Pre-
zesa Gminnej Spółdzielni 

„SCh” Pana Eugeniusza Mi-
sia. Następnie Pani Dyrek-
tor Halina Gdańska wraz z 
przewodniczącym jury roz-
dała główne nagrody oraz 
wyróżnienia, a także  drob-
ne świąteczne upominki dla 
każdego uczestnika. Nagro-
dzone zostały  następujące 
osoby:
I miejsce – duet : Natalia 
Grzywna i Aleksandra Skiba 
z Grodziska Górnego
II miejsce – Michalina Majkut 
z Grodziska Dolnego
III miejsce – duet: Wioleta 
Wojnarska i Klaudia Majkut 
z Grodziska Dolnego
Wyróżnienia otrzymały Ma-
rzena Pytel z Grodziska Dol-
nego, duet: Aleksandra Baj 
i Sylwia Pucia z Grodziska 
Dolnego oraz Anna Moskal 
z Grodziska Górnego.

Nagrody dla wszystkich 
uczestników ufundowali Dy-
rektorzy obu szkół oraz Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne Pan 
Jacek Chmura. 
Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również uda się 
zorganizować tego typu kon-

kurs i będzie się on cieszył 
niesłabnącym zainteresowa-
niem.
Wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do przepro-
wadzenia konkursu składa-
my jeszcze raz serdeczne 
podziękowania.

Alicja Zalepa 
Małgorzata Czop

GMINNY KONKURS KOLĘD 
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Tradycyjne, papierowe 
dzienniki szkolne, w któ-
rych nauczyciele zapisują 
oceny, obecność, uwagi 
i tematy lekcji być może 
wkrótce odejdą do lamu-
sa. Ich prowadzenie bę-
dzie niepotrzebne, bo za-
stąpią je dzienniki elektro-
niczne. Taki eksperyment 

rozpoczyna się właśnie w 
Zespole Szkół w Grodzi-
sku Dolnym.

Od początku tego roku 
szkolnego, w szkole trwa-
ły intensywne prace nad 
wprowadzeniem dziennika 
elektronicznego. Nowocze-
sne dzienniki elektroniczne 

w kraju prowadzi już ponad 
osiemset placówek. Dzięki 
funduszom unijnym w ra-
mach projektu „Wiedza klu-
czem do lepszej przyszłości” 
dokonano zakupu opro-
gramowania i potrzebnego 
sprzętu.
Pani dyrektor Halina Gdań-
ska podjęła decyzję, że bę-

dzie to dziennik elektronicz-
ny firmy Librus. „System 
kontroli frekwencji i wyników 
w nauce” (w skrócie SKF). 
Współpraca z firmą Librus 
układała się do tej pory po-
myślnie. Zakupiliśmy od 
nich kila lat temu bardzo do-
bre programy do wypełnia-
nia świadectw oraz program 

ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY W 
GIMNAZJUM W GRODZISKU DOLNYM
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ułatwiający układanie pla-
nu lekcji. Na ich serwerze 
prowadzimy też stronę in-
ternetową naszej szkoły.

Początek już za nami
Ministerstwo Edukacji zale-
galizowało dzienniki elek-
troniczne kilka lat temu 
(Rozporządzenie MEN z 
dnia 16 lipca 2009r). O tym 
czy zrezygnować z doku-
mentacji papierowej, czy ją 
pozostawić, zadecydować 
musi lokalny samorząd. O 
ile eksperyment z wprowa-
dzeniem dziennika elektro-
nicznego się uda czeka nas 
to za dwa lub trzy lata (wi-
dać to na przykładach in-
nych szkół). Uruchomie-
nie systemu SKF rozpoczę-
to od szkolenia nauczycieli i 
administratorów, bo to prze-
cież oni będą wprowadzać 
wszelkie dane do dziennika. 
Dokonano zakupu potrzeb-
nego sprzętu. Następne kil-
ka dni zajęło wprowadzanie 
danych wszystkich uczniów 
gimnazjum i aktywacja kont 
nauczycieli oraz generowa-
nie loginów i haseł. Codzien-
ne stosowanie dziennika w 
takiej elektronicznej postaci 
dla większości naszych na-
uczycieli nie będzie trudne, 
ale jak na razie oznacza po-
dwójną pracę, bo zgodnie 
z obowiązującymi jeszcze 
przepisami tematy, oceny i 
frekwencja muszą być odno-
towane równocześnie w tra-
dycyjnych dziennikach.

Jak działa dziennik elek-
troniczny?
Zarówno nauczyciel, rodzic 
czy dyrektor, aby zobaczyć, 
co jest zapisane w takim 
dzienniku, musi połączyć się 
z nim przez stronę interneto-
wą i zalogować się podając 
Login i hasło. Prawidłowa 
nazwa tego systemu, to In-
ternetowy dziennik elektro-
niczny, gdyż do korzystania 
z niego jest potrzebny stały 
dostęp do Internetu. Wszel-
kie dane zawarte w dzienni-
ku są chronione i niedostęp-

ne dla osób postronnych. 
Firma gwarantuje, że są za-
bezpieczone równie dobrze 
co internetowe konta ban-
kowe.
Program jest przyjaźnie 
skonstruowany i łatwy w ob-
słudze. Każdy, kto kiedykol-
wiek wysyłał maila, czy za-
mawiał coś w sklepie inter-
netowym, z pewnością sobie 
poradzi. System jest na tyle 
prosty, że nie wymaga spe-
cjalnych umiejętności infor-
matycznych. Właściwie to 
nasz dziennik już działa od 
listopada, tylko jest jeszcze 
niedostępny dla rodziców, a 
nauczyciele gimnazjum oce-
ny, uwagi i frekwencję będą 
w nim odnotowywali od dru-
giego półrocza.
Wszystko, co nowe, z tru-
dem toruje sobie drogę, ale 
e-dziennik to duży krok na-
przód. To ogromne ułatwie-
nie dla rodzica, który każ-
dego wieczora będzie mógł 
sprawdzić co jego dziecko 
robiło w szkole – czy uczeń 
był obecny, z których lek-
cji był zwolniony, jakie oce-
ny dostał i z jakich przed-
miotów, jaka jest propozy-
cja oceny końcowej, czy do-
stał uwagę za złe lub dobre 
zachowanie. Dziecko już nie 
okłamie rodzica, bo ten na-
tychmiast to może spraw-
dzić. Będzie można zwol-
nić ucznia z lekcji, wysyła-
jąc wiadomość do jego wy-
chowawcy. Co więcej, po-
nieważ jest to dziennik in-
ternetowy, to nawet z za-

granicy rodzic będzie mógł 
sprawdzić, jak uczy się jego 
dziecko. Wgląd do informa-
cji o uczniach ma również 
pedagog szkolny, który bez 
potrzeby angażowania wy-
chowawców ma dane prosto 
z systemu. Uczeń również 
będzie miał swoje konto, na 
którym może zobaczyć swo-
je oceny, wysłać lub otrzy-
mać wiadomość od nauczy-
ciela lub kolegi z klasy.
Aby wszystko zadziałało 
poprawnie brakuje, jeszcze 
kilku komputerów w klasach. 
Utrudni to na razie nauczy-
cielom szybkie wprowadza-
nie danych. Można to bę-
dzie zrobić zaraz po zakoń-
czonych lekcjach w pokoju 
nauczycielskim. Istnieje też 
możliwość, by dane z lekcji 
zakodować na specjalnych 
kartach papierowych, które 
skanuje się u pani sekretar-
ki albo administratora sys-
temu, a specjalny program 
wprowadza je do dziennika.
Jak na razie dostęp do 
dziennika jest płatny i kosz-
tuje rodzica zależnie od licz-
by dzieci 20 lub 30 zł na cały 
rok. Jest to spora kwota, my-
ślimy jednak, że korzyści z  
aktywowania konta na SKF 
są znacznie większe. Gdy 
zgłosimy chęć korzystania 
z e-dziennika i dokonamy 
wpłaty, to po 2-3 dniach ro-
dzic otrzyma login i hasło 
startowe do swojego konta 
na SKF oraz konta dziecka. 
Czy wprowadzenie dzienni-
ka elektronicznego się uda, 

tak naprawdę zależy od sa-
mych rodziców, bo to głów-
nie o ich wygodzie pomyśleli 
producenci tego typu opro-
gramowania. Liczymy więc 
na zainteresowanie rodzi-
ców tym nowoczesnym roz-
wiązaniem. System umoż-
liwia bezpośredni kontakt 
mailowy między rodzicem 
i nauczycielem (nawet gdy 
jest nieobecny w pracy ), co 
w znacznej mierze ułatwia 
przepływ informacji między 
szkołą, a domem. Pamiętaj-
my jednak, że najważniej-
szym, ale już nie jedynym, 
sposobem uzyskania infor-
macji o dziecku jest i nadal 
będzie wywiadówka.
Korzyści płynące z korzy-
stania z systemu kontroli 
frekwencji i postępów w 
nauce dla rodzica to:
• możliwość bieżącej kontroli 
frekwencji dziecka w szkole, 
a co za tym idzie możliwość 
natychmiastowej reakcji na 
ewentualny problem waga-
rowania, 
• stały dostęp do ocen dziec-
ka z możliwością szczegó-
łowej analizy postępów w 
nauce na podstawie precy-
zyjnych danych dotyczących 
daty wystawienia oceny, 
kategorii oceny, wagi oce-
ny w liczeniu średniej oraz 
nauczyciela, który tę ocenę 
wystawił, 
• szybka, bieżąca wymiana 
informacji pomiędzy szkołą 
a domem rodzinnym, nie-
ograniczona jakimkolwiek 
przedziałem czasowym. W 
praktyce wygląda to tak, 
że zanim dziecko wróci do 
domu, rodzic już może być 
w posiadaniu wszelkich 
informacji związanych ze 
szkołą, jeśli tylko na bieżąco 
je śledzi. 
Korzyści płynące z korzy-
stania z systemu kontroli 
frekwencji i postępów w 
nauce dla nauczyciela to: 
• duża oszczędność czasu 
w związku z automatycznym 
generowaniem zestawień 
frekwencji i statystyk postę-
pów w nauce,
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• dostęp do dziennika jest 
w każdym miejscu i czasie, 
byle mieć komputer z łą-
czem internetowym, a nawet 
telefon z Internetem, 
• usprawnienia proces przy-
gotowywania materiałów na 
wywiadówki rodzicielskie 
dzięki wypełnianym automa-
tycznie drukom z informacja-
mi dla rodziców o ocenach i 
frekwencji ucznia, 
• istnieje możliwość eks-
portu kompletnych danych 
do programów drukujących 
świadectwa,
• łatwiejsze przygotowanie 
sprawozdań na konferencje 
klasyfikacyjne i podsumo-
wujące,
• zmian w dzienniku nie 
może dokonać żadna nie-
powołana osoba, a wszelkie 
wejścia są notowane w pa-
mięci programu i możliwe do 
wycofania. 

Druga strona medalu
Aby w pełni korzystać z       
e-dziennika trzeba mieć 
komputer i dostęp do Inter-
netu. Nie wszystkie gospo-
darstwa domowe mają takie 
możliwości. Jest to istotna 
bariera w dostępie do tego 
nowoczesnego rozwiązania. 
Nie wspominam tu o umie-
jętnościach informatycznych 
rodziców. Kolejny minus to 
opłata za aktywację konta. 
Do tej pory rodzic przycho-
dził do szkoły i dowiadywał 
się o postępach i zachowa-
niu swego potomka i nic za 
to nie płacił. Tak oczywiście 
będzie nadal, więc zainte-
resowanie e-dziennikiem 
spadnie. Z drugiej strony, 
gdy już rodzic zacznie ko-
rzystać z tego udogodnie-

nia, może wcale nie zechce 
pokazać się w szkole i fre-
kwencja na wywiadówkach 
spadnie. 
Należy jednak znaleźć w 
tym wszystkim jakiś złoty 
środek, żeby łącze interne-
towe nie zastąpiło rodzicom 
kontaktów z nauczycielem 
i wychowawcą. Jak wspo-
mniano wcześniej, dla na-
uczycieli jest to przydział do-
datkowych obowiązków, a i 
nie wszyscy uczniowie będą 
z tej nowości zadowoleni, bo 
czuć się będą stale inwigilo-
wani. Zaufanie do własnego 
dziecka to przecież ważny 
czynnik wychowawczy.
Podsumowując, jednym z 
podstawowych zadań szko-
ły jest udzielanie rodzicom 
rzetelnej i aktualnej informa-
cji o postępach w nauce, za-
chowaniu i frekwencji doty-
czących jego dziecka. Elek-
troniczny dziennik szkolny z 
pewnością ułatwi spełnienie 
tego zadania. Jest to sku-
teczne narzędzie wspoma-
gające pracę dyrektora i na-
uczycieli w zakresie doku-
mentowania pracy dydak-
tycznej i to zarówno bieżą-
cych jak i okresowych ana-
liz. Każda szkoła, która sto-
suje tego typu programy, 
jest postrzegana w środowi-
sku jako placówka nowocze-
sna otwarta na współpracę z 
rodzicami, dająca możliwość 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. Dziennik inter-
netowy to z pewnością no-
woczesne i wartościowe roz-
wiązanie, które przynosi ko-
rzyści zarówno dla uczniów, 
rodziców jak i nauczycieli.

Andrzej Zalepa
(administrator szkolny)

W sobotę 17 grudnia 2011 
roku na hali sportowej Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
odbył się II turniej siatkar-
skich mikstów z terenu na-
szej gminy. 

Na starcie stanęło 17 dwu-
osobowych drużyn (chłopak 
+ dziewczyna z gimnazjum 
bądź byli absolwenci ) z Gim-
nazjum im. Prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym i 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym.
W pierwszej fazie turnieju 
rozlosowano uczestników 
na cztery grupy, gdzie rywa-
lizowano systemem „każdy 
z każdym”. W drugiej fa-
zie turnieju najlepsze dwie 
drużyny z każdej grupy już 
systemem pucharowym wal-
czyły o czołowe lokaty. Po-
dobnie pozostałe drużyny z 
fazy grupowej o konkretne 
miejsca.
Rywalizacja drużyn dostar-
czyła widzom wielu emo-
cji. Poszczególne pojedynki 
stały na wysokim poziomie. 
Nie brakowało wspaniałych 
parad w obronie zawodni-
ków, zawodniczek bądź  tez 
dynamicznych zbić w ata-
ku. Ostatecznie po wyczer-
pujących meczach zwycię-
żyła w turnieju  para Andżeli-
ka Ciupińska i Damian Słysz 
przed parą Małgorzata Czer-
wonka i Dominik Czerwon-

ka oraz parą Gabriela Ny-
kiel i Jarek Czech. Zwycię-
skie pary otrzymały pamiąt-
kowe puchary, medale i dy-
plomy, które wręczyła Dy-
rektor Zespołu Szkół Halina 
Gdańska.
Turniej okazał się ciekawą 
formą sportowej rywalizacji, 
przyczynił się do spopulary-
zowania siatkówki w naszej 
gminie. Po turnieju uczestni-
cy wyrażali zapytania, kiedy 
będzie następny.
Ostateczna klasyfikacja par 
turniejowych:
• Andżelika Ciupińska i Damian 
Słysz
• Małgorzata Czerwonka i Do-
minik Czerwonka
• Gabriela Nykiel i Jarosław 
Czech
• Anna Moskal i Marcin Wnęk
• Justyna Mazur i Roman Baj
Magda Rzepko i Magda Kojder
• Karolina Ciupińska i Marcin 
Kot
• Iwona Szpila i Radek Rafa
Izabela Płoszaj i Mateusz Pło-
szaj
• Anna Szpila i Mateusz Mar-
kocki
• Patrycja Bosak i Krystian 
Urban
• Klaudia Czerwonka i Jakub 
Kojder
• Mariola Kruk i Patryk Dąbek
• Wioleta Wojnarska i Wojtek 
Majkut
• Karolina Salwach i Adrian Bo-
sak
• Weronika Czyrny i Tomasz 
Czyrny
• Dżesika Szklanny i Marcin 
Moszkowicz

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

O PUCHAR 
DYREKTORA ZESPOŁU
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SPROSTOWANIE

W grudniowym artykule dotyczącym jubileuszu pożycia 
małżeńskiego, podaliśmy niewłaście nazwisko jednej 
z odznaczonych par. W miejsce Aniela i Józef Kuras z   
Grodziska Dolnego winno być Aniela i Józef Kłak. 
Za błąd przepraszamy.

     Redakcja

OGŁOSZENIE

Sprzedam dom drewniany po remoncie wraz z działką 
o pow. 55a. Działka położona na przeciwko szkoły w 
Grodzisku Dolnym. Media i dojazd z drogi asfaltowej.
Kontakt: 17 2437125

INFORMACJA

Od 2012 roku nastąpiła zmiana terminów skła-
dania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pie-
niędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury 
VAT:

• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 
2012r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 
2012r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wy-
nosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie 
• 1 - 31 października 2012 r. w przypadku zło-

żenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wnio-
sku.

- OGŁOSZENIA - 

Jesteśmy rodzicami 5– letniego Pawełka 
chorego na czterokończynowe dziecięce 

Porażenie mózgowe. 
Z całego serca dzię-
kujemy wszystkim 
ludziom czułym na 
cierpienie dzieci za 
pomoc jaką otrzymali-
śmy dotychczas. Dzię-
ki Państwa pomocy w 
ubiegłym roku Paweł 
uczestniczył w wielu 
turnusach rehabilita-
cyjnych oraz stale mógł 
być usprawniany w 
ośrodkach dziennych. 
Dzięki temu zrobił 
ogromne postępy, jest 
dużo bardziej ruchliwy 
i kontaktowy. U ludzi 
zdrowych umiejętność 
wykonywania podsta-
wowych czynności ta-
kich jak samodzielne 
chodzenie czy jedzenie 
pojawia się z wiekiem. 
Nasz syn musi ciężko 
pracować aby się tego 
nauczyć. Dlatego nadal 
wymaga systematycznej i długotrwałej rehabilitacji, która niestety 
jest bardzo kosztowna. 

Zaprzestanie rehabilitacji powoduje zanikanie tych umiejętności 
które już nabył. Bardzo chcemy pomóc naszemu synkowi, jed-
nak bez pomocy innych ludzi nie jesteśmy w stanie sprostać wy-
datkom związanym ze specjalistyczną opieką. W związku z tym 
ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie finansowe na leczenie i 
rehabilitację naszego Pawła. 

nawet naJmnieJsza kwota 1% Podatku Jest wielkim 
darem od Państwa dla naszego synka.

Rozliczając się z podatku za 2011 rok, możecie Państwo przekazać 
1% swojego podatku na rzecz OPP, jaką jest Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, która wspomaga leczenie i rehabilitację na-
szego synka. 

Wystarczy w następujący sposób uzupełnić PIT:
Nr KRS: 0000037904
Imię i nazwisko podopiecznego: Paweł Burda 6109

Leczenie i rehabilitację Pawła można również wesprzeć poprzez 
przekazanie darowizny na konto w fundacji:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
Bank BPH S.A., o nr  15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 6109 Burda Paweł – darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia

za każdą pomoc z całego serca państwu dziękujemy.
agnieszka i andrzej burda

podlesie
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

INFORMATYZACJA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM
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REKLAMA PŁATNA

Sprzedaż materiałów po atrakcyjnych cenach, fachowe doradztwo


