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Co najmniej 15 kolejnych 
osób znajdzie opiekę i 
wsparcie w nowo utworzo-
nej filii Środowiskowego 
Domu Samopomocy jaka 
powstała w Podlesiu. To 
już druga tego typu pla-
cówka w Gminie Grodzi-
sko Dolne, świadcząca 
tak kompleksową pomoc 
dorosłym osobom niepeł-
nosprawnym.

Uroczyste otwarcie nastąpi-
ło tuż przed świętami, tj. 21 
grudnia 2012r., i poprzedziła 
je sesja Rady Gminy, po któ-
rej radni, sołtysi i zaproszeni 
goście udali się do Podlesia. 
Pomysł na wykorzystanie 
budynku nie był nowy. Gmi-
na skorzystała z dotych-
czasowego modelu, jaki 
utworzyła w 2009 roku w 
Laszczynach, gdzie w odre-
montowanym budynku pod 
jednych dachem mieszczą 
się dwie instytucje: placów-
ka dla dorosłych osób nie-
pełnosprawnych i siedziba 
jednostki OSP. Podobny 
model będzie funkcjonował 
w Podlesiu. 
Wolnostojący budynek, peł-
niący dotychczas rolę re-
mizy OSP został odremon-
towany i przebudowany. W 
części parteru znajdują się 
pomieszczenia Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
z odpowiednio przystosowa-
nymi i urządzonymi pracow-
niami (gabinet pielęgniarski, 
pracownia komputerowo-
poligraficzna, pracownia 
gospodarstwa domowego, 
pracownia rzemiosł różnych) 
i sala rehabilitacyjna. Druga 
część parteru przeznaczona 
została na garaż dla samo-
chodu miejscowej jednostki 
OSP. Dodatkowo na pod-
daszu budynku wydzielono 
pomieszczenia socjalne dla 
strażaków.
W Środowiskowym Domu 
Samopomocy prowadzone 
będą działania terapeutycz-

ne dostosowane do potrzeb 
i umiejętności psychofizycz-
nych uczestników. W pla-
cówce jej podopieczni będą 
mogli twórczo się rozwijać i 
pożytecznie spędzać czas w 
grupie. Ponadto pod okiem 
opiekunów będą również 
korzystać z rehabilitacji oraz 
nabywać nowych umiejętno-
ści zawodowych.
Na adaptację budynku, w 
części przeznaczonej na 
ŚDS, gmina otrzymała do-
tację z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Pod-
karpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego, w kwocie ponad 
340 tys. zł. 

MH

DRUGI DOM SAMOPOMOCY W GMINIE

Dni otwarte w ŚDS
W związku z otwarciem nowej 
fili Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Podlesiu, infor-
mujemy, że w dniu 7 luty 2013r. 
w placówce organizowane 
będą „Dni Otwarte”. Mieszkań-
cy gminy mogą przyjść i zoba-
czyć jak wygląda i funkcjonuje 
placówka. 
W trakcie Dni otwartych będzie 
można uzyskać więcej infor-
macji na temat bieżącej dzia-
łalności ośrodka. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. 
o w Grodzisku Dolnym, w 
ramach swojej podstawo-
wej działalności gospo-
darczej, zajmuje się głów-
nie dostawą wody i odpro-
wadzaniem ścieków z go-
spodarstw domowych, in-
stytucji i przedsiębiorstw 
z terenu Gminy Grodzisko 
Dolne. 

Powszechnie wiadomo, iż 
sieć wodociągowa i kana-
lizacyjna z każdym rokiem 
„starzeje się” i w szybkim 
tempie wzrasta jej awaryj-
ność. Nasza Spółka zdaje 
sobie sprawę z uciążliwości 
dla mieszkańców skutków 
takich awarii, czyli związa-
nych z tym przerw w dosta-

wie wody. W związku z tym, 
w miarę własnych możliwo-
ści finansowych w ubiegłym 
roku zakupiła za 6 tys. zł 
zamrażarkę typu REMS z 
osprzętem. 
Jest to elektryczna zamra-
żarka do rur stalowych, mie-
dzianych i z tworzywa, która 
umożliwia łatwe i szybkie 
zamrażanie rur bez opróż-
niania instalacji. 
Pracuje cicho, w zamknię-
tym obiegu środka mrożą-
cego, bez freonu, jest przy-
jazna dla środowiska, stabil-
na, łatwa do przenoszenia. 
Służy do prac przy konser-
wacji, naprawach i rozbudo-
wach sieci wodociągowych, 
a także w pomieszczeniach 
zamkniętych. Ułatwia zdecy-
dowanie pracę na sieciach, 

gdyż nie trzeba opróżniać 
instalacji z wody (straty), a 
także zamykać pobliskiej 
zasuwy i tym samym odci-

nać kilka, czy kilkanaście 
gospodarstw pozbawiając 
ich dostawy wody na czas 
usunięcia awarii.

Irena Fus

ZAMRAŻARKA UŁATWI PRACĘ NA 
SIECIACH

Ktoś z Twoich bliskich ob-
chodzi jubileusz 50-lecia 
związku małżeńskiego? 
Nie czekaj i zgłoś to do 
miejscowego USC.

Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne przypomina, iż istnieje 
możliwość składania wnio-
sków o odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie. Odznaczenia te nada-
wane są przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie stanowi 
nagrodę dla osób, które 
przeżyły w jednym związku 
małżeńskim 50 lat i dłużej. 
Jest on wyrazem uznania za 
wytrwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali 
sobie przed laty.
O nadanie odznaczenia wy-
stępuje kierownik urzędu 
stanu cywilnego na prośbę 
jubilatów lub ich bliskich. 
Jeżeli małżeństwo zostało 

zarejestrowane w księgach 
znajdujących się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Grodzi-
sku Dolnym, wówczas nie 
jest potrzebny odpis aktu 
małżeństwa. Jeśli akt znaj-
duje się w innym urzędzie, 

jubilaci lub ich bliscy powinni 
przedłożyć odpis aktu mał-
żeństwa. 
Poza aktem małżeństwa 
należy przedłożyć również 
dowody osobiste obojga 
małżonków do wglądu. Pary 

małżeńskie, które jubileusz 
Złotych Godów mają już za 
sobą, mogą również wystą-
pić o nadanie odznaczenia.
W związku z powyższym 
Urząd Stanu Cywilnego w 
Grodzisku Dolnym zapra-
sza do składania wniosków 
o nadanie odznaczenia dla 
par małżeńskich z terenu 
naszej gminy, które przeżyły 
wspólnie 50 lat i dłużej. 
Zgłoszenia należy dokony-
wać w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Grodzisku Dolnym, 
pokój nr 4, od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy 
urzędu, tj. 7.30-15.30.
Dodatkowych informacji w 
sprawie przyznawania od-
znaczeń udziela kierownik 
USC, pod numerem 17 242 
82 65, wew. 141.

DZ

ZGŁOŚ JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO
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W sobotę 5 stycznia w 
Społecznej Szkole Podsta-
wowej w Wólce Grodziskiej 
odbyło się tradycyjne spo-
tkanie opłatkowe jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy 
Grodzisko Dolne. Gospo-
darzem tegorocznego spo-
tkania była jednostka OSP 
z Wólki Grodziskiej.

Spotkanie opłatkowe po-
przedziła uroczysta msza 
święta z udziałem grodzi-
skiej Orkiestry Dętej, dru-
hów strażaków i zaproszo-
nych gości, którą odprawił 
ks. Stanisław Kulikowski 
– proboszcz parafii Wólka 
Grodziska. 
Pozostając w duchu świą-
tecznej atmosfery, licznie 

przybyli druhowie strażacy 
wraz z delegacjami z 9-ciu 
jednostek OSP oraz zapro-
szeni goście przełamali się 
opłatkiem. 
W trakcie spotkania goście 
skierowali do zebranych 
słowa podziękowania. Za 
dotychczasową współpracę, 
zaangażowanie i poświę-
cenie strażaków dziękował 

m.in. Komendant Powiato-
wy PSP w Leżajsku – bryg. 
Bogdan Kołcz. Na ręce dru-
ha Włodzimierza Majkuta - 
Prezesa Zarządu Gminne-
go RP w Grodzisku Dolnym 
przekazał strażackie odzna-
czenia. Ich wręczenie nastą-
pi w terminie późniejszym. 
Kończąc swoją wypowiedź 
Komendant poinformował, 
że istnieje duża szansa na 
kolejny samochód dla gro-
dziskiej straży. 
Noworoczne życzenia do 
zebranych skierował także 
Prezes Zarządu Powiatowe-
go ZOSP w Leżajsku – Józef 
Golec oraz Sekretarz Gminy 
- Grzegorz Potaczała. 
Radość z możliwości wspól-
nego kolędowania trwała 
długo. Przy suto zastawio-
nych stołach przygotowa-
nych przez społeczność 
Wólki Grodziskiej strażacy w 
świątecznej atmosferze miło 
spędzili czas. 
Oprawę muzyczną spotka-
nia zapewniła Orkiestra Dęta 
pod batutą Jakuba Magonia.
Należy zwrócić uwagę, że 
organizowany przez grodzi-
ską brać strażacką opłatek, 
jest jedyną tego typu formą 
spotkań między strażakami, 
na terenie całego Powiatu 
Leżajskiego.

MH

Z KOLĘDĄ U GRODZISKICH STRAŻAKÓW
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Gmina zakupiła kolejny 
samochód przystosowany 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Mercedes-
Benz Sprinter 516 CDI 
przystosowany jest do 
przewozu 19 osób i posia-
da 4 stanowiska dla wóz-
ków inwalidzkich.

Pojazd wykorzystany zo-
stanie do przewozu pod-
opiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Laszczynach i filii w Podle-
siu. 
ŚDS w Laszczynach obej-
muje opieką 30 osób, a filia 
będzie realizować rehabili-
tację i terapię dla kolejnych 
15. W chwili obecnej w 
dyspozycji Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Laszczynach znajduje się 
9-osobowy bus dostoso-
wany do przewozu 2 osób 
na wózkach inwalidzkich. 

Samochód przywozi i od-
wozi osoby korzystające z 
rehabilitacji w ŚDS z tere-
nu Gminy Grodzisko Dolne, 
Gminy Żołynia oraz Miasta 

Przeworsk, Leżajsk i Gmi-
ny Leżajsk. Zakup drugiego 
busa ułatwi dojazd kolejnym 
uczestnikom. 
Dodatkowy bus usprawni 
transport i skróci czas do-
jazdu, automatycznie wydłu-
żając czas przebywania na 
zajęciach w placówce. Koszt 
zakupu pojazdu wyniósł 299 

tys. zł, z czego Powiat Leżaj-
ski dofinansował zakup ze 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kwotą 
ponad 159 tys. zł. Pozosta-
łą część środków zapewniła 
gmina.

MH

MERCEDES
DLA ŚDS

W dniu 9 stycznia 2013 
roku w czytelni Biblioteki 
Pedagogicznej w Leżaj-
sku odbyło się spotkanie 
noworoczne poświęcone 
zwyczajom kolędniczym w 
powiecie leżajskim. Orga-
nizatorami spotkania byli 
Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszo-
wie Filia w Leżajsku oraz 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Le-
żajsku.

Na to spotkanie został za-
proszony Zespół Śpiewa-
czo-Obrzędowy „Leszczyn-
ka” z Wólki Grodziskiej, któ-
ry zaprezentował wesołe wi-
dowisko kolędnicze „Babska 
kolęda”. Następnie krótki re-

ferat na temat obrzędów ko-
lędniczych w powiecie leżaj-
skim wygłosił pan Grzegorz 
Krzeszowski - mieszkaniec 
naszej gminy. Spotkanie za-
kończyło się wspólnym kolę-
dowaniem.

„LESZCZYNKA” 
KOLĘDOWAŁA 
W LEŻAJSKU
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W kolędowym nastroju 
świątecznej atmosfery 
upłynęło niedzielne gru-
dniowe popołudnie, w hali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym. Sta-
ło się to zaś za sprawą 
organizatorów – Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym i Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym oraz 
wszystkich wykonawców 
i uczestników, którzy swo-
ją obecnością zaszczyci-
li tradycyjną już imprezę 
pod nazwą „Hej kolęda, 
kolęda...”.

Przybyła na uroczystość 
publiczność miała okazję 
podziwiać ekspozycję prac 
plastycznych uczniów ze 
wszystkich szkół w Gminie 
Grodzisko Dolne. Tytuł wy-
stawy „Wigilijno-noworoczne 
obrzędy i zwyczaje w trady-
cji grodziskiej”, od wielu lat 
wpisuje się w program wido-
wiska „Hej kolęda, kolęda”. 
Wszyscy laureaci i uczestni-
cy konkursu zostali uroczy-
ście uhonorowani nagroda-
mi rzeczowymi i dyplomami.  
W części artystycznej, jako 
pierwszy, pojawił się Zespół 
„Grodziszczoki”. Jako, że 
folklor „ma on w małym pal-
cu” toteż gwarowe, dosadne 
zwroty i wyrażenia nie są dla 
niego żadnym wyzwaniem. 
Mieliśmy okazję przekonać 
się o tym oglądając w jego 
wykonaniu widowisko bo-
żonarodzeniowe „Herody”. 
Swój występ Zespół zakoń-
czył pięknym, muzyczno-
wokalnym kolędniczym ak-
centem. W zgoła inną – an-
gielską scenerię przeniosło 
nas z kolei przedstawienie 
zatytułowane „Opowieść 
wigilijna” zrealizowane na 
podstawie słynnej powieści 
Karola Dickensa. W role ak-
torów wcielili się uczniowie 
z grupy teatralnej „Improwi-
zacja” ze Szkoły Podstawo-

wej w Grodzisku Górnym. 
Publiczność miała okazję 
posłuchać kolęd w języku 
niemieckim, w wykonaniu 
laureatek Konkursu Gmin-
nego Anny Moskal i Michali-
ny Majkut. Wiązankę kolęd i 
pastorałek zadedykował pu-
bliczności Zespół Śpiewaczy 
„Wiola” z Chodaczowa, a na 
„Babską kolędę” zaprosił 
wszystkich Zespół Śpiewa-
czo-Obrzędowy „Leszczyn-
ka”. Szczególnie podobała 
się „zamiana ról” z przebie-
raniem i rozpoznawaniem 
przebierańców chodzących 
po kolędzie. 
Niedzielnej uroczystości to-
warzyszyła również prezen-
tacja prac rękodzielniczych 
na stoisku przygotowanym 

przez panie ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Laszczynach. Można było 
tutaj nabyć własnoręcznie 
wykonane stroiki i różne 
ozdoby świąteczne włącz-

nie z kartkami. Ozdobą i wi-
zytówką stoiska były prace 
malarskie o tematyce religij-
nej p. Moszkowicza, mala-
rza samouka, podopieczne-
go ŚDS w Laszczynach.

M.B-K

- AKTUALNOŚCI - 

W KOLĘDOWYM NASTROJU
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W trakcie tegorocznej „Hej 
kolędy” Ośrodek Kultu-
ry  rozstrzygnął konkurs 
plastyczny ph „Wigilij-
no-noworoczne obrzędy 
i zwyczaje w tradycji gro-
dziskiej”. 

Przedstawiamy listę laure-
atów oraz zdjęcia wybra-
nych prac: 
Kategoria – klasy I - III, dwie 
równorzędne I nagrody 
otrzymali: 
• Magdalena Wlazło z ZS 

Grodzisko Dolne oraz 
• Maciej Rusinek z ZS 

Grodzisko Dolne

Dziewięć równorzędnych II 
nagród otrzymali:
• Anna Czerwonka z ZS 

Grodzisko Górne
• Weronika Joniec z SP 

Chodaczów
• Bartosz Konieczny z SP 

Chodaczów
• Patryk Dzierga z SP 

Chodaczów
• Paulina Baj z SP Cho-

daczów
• Dominik Łaszczowski z 

ZS Grodzisko Dolne 
• Szymon Przeszło z SP 

Chodaczów
• Amelia Bester z SP 

Opaleniska
• Regina Boroń z SP 

Laszczyny

Jury przyznało również czte-
ry nagrody III, które przyzna-
no:
• Julii Stępień z ZS       

Grodzisko Dolne
• Kacprowi Pietruszce      

z ZS Grodzisko Dolne
• Jakubowi Świądrowi      

z ZS Grodzisko Dolne
• Oldze Kubalewskiej        

z ZS Grodzisko Górne

W kategorii – klas IV - VI, I 
nagrodę otrzymała Elżbieta 
Klin z ZS Grodzisko Dolne, 
natomiast dwie III nagrody 
przypadły:

• Gabrieli Pelc z ZS Gro-
dzisko Górne

• Miłoszowi Pelcowi z ZS 
Grodzisko Górne

Z kolei w kategorii Gimna-
zjum klasy I - III, I nagrodę 
otrzymała Andżelika Maźnio 
z ZS Grodzisko Górne.

Pozostali uczestnicy otrzy-
mali wyróżnienia i dyplomy 
za udział w konkursie. 

M.B-K

ŚWIĄTECZNE 
AKCENTY
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W dniu 21 grudnia 2012 
r., Rada Gminy Grodzisko 
Dolne przyjęła uchwałę 
budżetową na przyszły 
rok. Wcześniej projekt 
uchwały uzyskał pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Budżet 
roku 2013 jest zrównowa-
żony tzn., że wydatki są 
równe dochodom i wyno-
szą blisko 24 miliony zł. 

Najważniejsze wydatki prze-
widziane w roku 2013 przed-
stawia wykres. Zadłużenie 
Gminy na dzień uchwalania 
budżetu stanowi 15,36% 
planowanych dochodów 
w roku 2013. W przyszłym 
roku zaplanowano szereg 
przedsięwzięć uwzględnia-

jących dotacje zewnętrzne, 
najważniejsze z nich to: 
• „Poprawa bazy oświa-

towej na terenie Gmi-
ny Grodzisko Dolne” 
– wnioskowane dofinan-
sowanie to kwota: 999 
811,54 zł,

• „Termomodernizacja 
obiektów użyteczno-
ści publicznej w Gmi-
nie Grodzisko Dolne” 
– wartość ogółem 2 111 
748,83 zł, w tym wnio-
skowane dofinansowa-
nie w wysokości: 1 705 
024,46 zł,

• Projekt „Przeciwpożaro-
wy” – wartość 1 190 000 
zł, w tym wnioskowane 
dofinansowanie: 1 011 
500 zł.

Realizacja tych przedsię-
wzięć uzależniona będzie 
od rozstrzygnięć konkurso-
wych. W przypadku uzyska-
nia dotacji, projekty realizo-
wane będą w latach 2013 
-2014. 
Sytuacja finansowa Gminy 
w roku 2013 może ulec po-
gorszeniu. Przeprowadzona 
w bieżącym roku kontrola 
Urzędu Kontroli Skarbowej 
zobowiązała Gminę do za-
płaty podatku od własnych 
nieruchomości. Co prawda, 
tak zapłacony podatek po-
zostaje w budżecie gminy, 
jednak sztucznie zawyża 
dochody w sprawozdaniach, 
a to z kolei powoduje obni-
żenie subwencji wyrównaw-
czej. Przyjmując taką inter-
pretację przepisów, Gmina 
musiałaby zwrócić blisko 2,5 
mln zł za lata 2008 - 2010 

i zgodzić się na coroczne 
zmniejszenie subwencji o 
blisko 400 tys. zł. W związ-
ku z tym, że dotarliśmy do 
istotnych argumentów prze-
mawiających na korzyść 
Gminy, zdecydowaliśmy 
się (prawdopodobnie jako 
pierwsza gmina w Polsce 
w tym zakresie) na postę-
powanie sądowe z Minister-
stwem Finansów. Przyszło-
roczny budżet zakłada, że 
rozstrzygnięcie sporu będzie 
korzystne dla Gminy. Ewen-
tualna przegrana w sądzie 
spowoduje cięcia w zapla-
nowanych inwestycjach lub 
zaciągnięcie kredytu.

Grzegorz Potaczała

AMBITNY BUDŻET NA 
ROK 2013
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Przestępstwa kryminal-
ne zaistniałe na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne w 
okresie od 01. 12.2012r. do 
31.12.2012r.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

Zniszczenie mienia

• w dniu 27.12.2012r. miesz-
kaniec miejscowości Gwiz-
dów złożył zawiadomienie 
u uszkodzeniu samochodu 
marki OPEL na szkodę zgła-
szającego. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że do uszko-
dzenia doszło na jednej z po-
sesji w Grodzisku Górnym. 
W wyniku działania sprawcy 
straty wyceniono na kwotę 
około 300 zł. W powyższej 
sprawie Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym prowadzi 
czynności mające na celu 
ustalenie sprawcy czynu. 
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 
wymienionych oraz innych 
przestępstw, proszone są 
o pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą Po-
wiatową Policji w Leżajsku, 
tel. 17 2406371, 17 2406310 
lub 997.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO RODZINIE I 
OPIECE

• w dniu 12.12.2012r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym wsz-
częli dochodzenie w sprawie 
uporczywego uchylania się 
mieszkańca Grodziska Dol-
nego od wykonywania cią-
żącego obowiązku z mocy 
ustawy oraz wyroku sądo-
wego obowiązku alimenta-

cyjnego przez niełożenie na 
utrzymanie dziecka, przez 
co naraził go na niemożność 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych. W tej 
sprawie sprawca usłyszał za-
rzut, i skierowano wobec nie-
go akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Leżajsku. 
Za powyższy czyn sprawcy 
grozi kara, grzywny, ograni-
czenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.

PRZESTĘPSTWA 
PRZECIWKO
 BEZPIECZEŃSTWU W 
KOMUNIKACJI 

• dniu 08.12.2012r. w miej-
scowości Laszczyny poli-
cjanci z KPP Leżajsk zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
kierującego samochodem 
m-ki ALFA Romeo. W trakcie 
wykonywanych na miejscu 
czynności okazało się, że 
kierujący pojazdem 21-let-
ni mieszkaniec Gniewczyny 
Trynieckiej znajduje się pod 
działaniem alkoholu.  Poda-
ne urządzenie do badania 
stanu trzeźwości u kierujące-
go wykazało około 1 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Sprawcy zatrzyma-
no prawo jazdy oraz odpowie 
on przed Sądem Rejonowy 
w Leżajsku za jazdę pojaz-
dem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości tj. o czyn z art. 
178a§1 KK. 
• w dniu 14.12.2012r. w miej-
scowości Grodzisko Nowe 
policjanci z KPP Leżajsk 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego rowerem 
po drodze publicznej bez 
wymaganego przepisami 
oświetlenia. W trakcie wyko-
nywanych czynności okazało 
się, iż 65-letni mieszkaniec 
Grodziska Nowego  znajdu-
je się w stanie nietrzeźwo-
ści - 1,6 promila  alkoholu 
w wydychanym powietrzu . 
Sprawca odpowie za czyn z 
art. 178a§2 KK.
Zgodnie z kodeksem karnym 
przestępstwo z art. 178a§1 
zagrożone  jest karą pozba-
wienia wolności do lat 2, a 

przestępstwo z art. 178a§2 
kierowanie rowerem po dro-
dze publicznej w stanie nie-
trzeźwości zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
do 1 roku.

Rzecznik 
Prasowy 

KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

POLICJA PrzyPOmInA OstrzegA rAdzI

Kierując się dobrem mieszkańców naszej gminy poniżej zamieściliśmy 
wybrane informacje, które powinny poszerzyć wiedzę Państwa w zakre-
sie obrony przed atakiem psa. Owe przestrogi w przeważającej części 
znacie, wydają się Wam oczywiste, ale na co dzień zdarza się niektórym 
osobom o tym zapominać. W gospodarstwach domowych psy pełnią 
funkcję obronno - ochronną. To one pod naszą nieobecność czy też w 
czasie gdy wypoczywamy pilnują i bronią nasze podwórka i mieszkania 
przed złodziejami, zmniejszają ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. 
Czasami zdarza się, że traktowani są jak członek rodziny, stają się naj-
lepszym przyjacielem człowieka. Chodzą za nami wszędzie jeżeli tylko 
na to pozwolimy.
Jednak coraz częściej dochodzi do tego, że zapominamy aby sprawo-
wać nad nimi właściwą opiekę. Pozostawiamy ich we własnych gospo-
darstwach domowych, na nie ogrodzonych posesjach bez uwięzi, cho-
dzimy na spacery bez trzymania na smyczy, doprowadzając do tego, że 
biegają po miejscowości jak bezpańskie psy . Tym zachowaniem dopro-
wadzamy do różnych nieszczęść  takich  jak : 
• atakowanie przechodniów -  najczęściej dzieci idące do szkoły czy też 
ze szkoły
• atakowanie osób starszych 
• atakowanie osób jadących na rowerze
Przypominamy również o zachowaniu  ostrożności w kontaktach z wolno 
biegającymi psami.
Obrona przed atakiem...
Pies atakuje będąc sprowokowanym. Prowokacją do ataku może być 
Twoje bezpośrednie zachowanie (drażnienie psa itp.) lub brak należyte-
go wychowania/sprawowania opieki nad pupilem.
Co zrobić w przypadku ataku przez psa...?
1. Po pierwsze staraj się zachować spokój. 
2. Nie szarp się, bo pies chcąc Cię zatrzymać, zaciśnie szczęki jeszcze 
mocniej. 
3. Nie uciekaj, ponieważ pies ma swoisty instynkt pościgu i złapania 
ofiary. 
4. Nie patrz mu w oczy, gdyż możesz go rozdrażnić i sprowokować do 
walki.
Natomiast...
W sytuacji, gdy pies nie wykazuje nami zainteresowania i nie stara się 
nas zaatakować, powinieneś podjąć próbę opuszczenia jego terytorium. 
Jeśli jednak zachowanie psa jednoznacznie wskazuje na to, że może 
nas zaatakować i nie istnieje możliwość uniknięcia ataku (np. znajduje-
my się na otwartej przestrzeni) najlepszym sposobem obrony jest tzw. 
pozycja „żółwia”.
Pozycja „żółwia” polega na zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa, 
gdyż pozwala na osłonięcie znacznej powierzchni ciała. Po jej przyjęciu 
niedostępne stają się partie ciała - twarz, szyja, brzuch, nogi. Ponadto 
ochraniane są wewnętrzne strony stawów, w których bezpośrednio pod 
skórą przebiegają główne naczynia krwionośne.
Jeśli nie zdążyłeś przyjąć pozycji „żółwia”...Ustaw się do psa bokiem, 
w lekkim rozkroku, a zaciśniętymi w pięść dłońmi osłoń szyję. Taka po-
stawa sprawi, że nie będziesz miał kontaktu wzrokowego z psem, a z 
racji tego, że będziesz stał w rozkroku, niełatwo będzie Cię przewrócić. 
Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Staraj się nic nie mówić. Jeśli atak 
psa będzie na tyle gwałtowny, że zostaniesz przewrócony, postaraj się 
przyjąć pozycję „żółwia”
Pamiętajcie, że jako właściciele psów mamy obowiązki zapewnie-
nia im właściwej opieki i nadzoru wynikającego z art. 77 Ustawy z 
dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń , który mówi :
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia - podlega karze grzywny .
Więc zróbmy wszystko by przez nasze niedbalstwo, brak właściwej opie-
ki nad psem (pozostawienie go samemu sobie) nie narazić innych na 
niebezpieczeństwo  utraty zdrowia, życia lub też nie narazić się na od-
powiedzialność karną  z art. 77 kodeksu wykroczeń. 
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Co roku gmina wydziela 
w swoim budżecie środki 
dla sołectw. Ogólna kwota 
jaka przeznaczona zosta-
nie w tym roku na fundusz 
sołecki wynosi 211 871, 29 
zł.

Warunkiem przyznania środ-
ków jest sporządzony przez 
sołectwa wniosek, zatwier-
dzony na zebraniu wiejskim 
i przekazany wójtowi w usta-
lonym terminie, tj do wrze-
śnia poprzedniego roku. 
Wnioski w terminie złożyły 
wszystkie sołectwa. Zawie-
rają zadania, które w tym 
roku sołectwa będą reali-
zować przy pomocy fundu-
szu sołeckiego. Wysokość 
środków przypadających 
na dane sołectwo wylicza-
na jest zgodnie z ustawą o 
funduszu sołeckim i uzależ-
niona jest od liczby miesz-
kańców sołectwa oraz licz-

by mieszkańców gminy i 
dochodów bieżących gmi-
ny. Maksymalna wysokość 
środków na sołectwo w roku 
2013 wynosi 26 124,70 zł. 

Zakres zadań w ramach 
funduszu sołeckiego w bie-
żącym roku przedstawia się 
następująco:
• sołectwo Chodaczów:  

dostawa kamienia, wy-
konanie nawierzchni 
asfaltowej na drodze 

do cmentarza, kwota 
19.907,02 zł,

• sołectwo Laszczyny: do-
stawa kamienia, kwota 
15.413,57 zł,

• sołectwo Grodzisko 
Dolne: wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na 
drodze „na Jońca” oraz 
wykonanie podbudowy 
i nawierzchni asfaltowej 
na drodze „Pastewnik”, 
kwota 26.124,70 zł,

• sołectwo Grodzisko: 

remont drogi „cmentar-
nej”, kwota 20.000,00 zł,

• sołectwo Grodzisko 
Górne: dostawa kamie-
nia, remont drogi „na 
Kulpę”, kwota 26.124,70 
zł,

• sołectwo Grodzisko 
Nowe: położenie asfaltu 
na drodze „Graniczna”, 
kwota 26.124,70,

• sołectwo Opaleniska:  
położenie asfaltu na 
drodze „na Górkę”, kwo-
ta 12.356,98

• sołectwo Grodzisko 
Podlesie: dostawa ka-
mienia, kwota 14.055,08 
zł,

• sołectwo Wólka Grodzi-
ska: remont dróg nr 543 
i „na Hospoda”, kwota  
25.001,33 zł,

• sołectwo Zmysłówka:  
dostawa kamienia, wy-
konanie nawierzchni 
asfaltowej na drodze 
„na Wojtynę”, kwota  
20.638,51 zł.

MH

PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
W 2013 ROKU

Ponad 30 tys. zł w zeszłym 
roku zostało wydane z bu-
dżetu gminy na naprawę 
znaków drogowych znisz-
czonych przez wandali. 
Nie dość, że są to pienią-
dze „wyrzucone w błoto”,  
to jeszcze zaistniało za-
grożenie uczestników ru-
chu drogowego. 

Na terenie gminy znaki dro-
gowe niszczone są regular-
nie. Niechlubnie z roku na 
rok liczba ta sukcesywnie 
wzrasta. 
Zarówno przy  drogach po-
wiatowych jak i gminnych 
można spotkać znaki prze-
wrócone, wymalowane 
sprayem, wygięte, czy ob-
rócone tak, że kierowca nie 
widzi informacji lub ostrze-
żenia. W skali roku przypad-
ków jest kilkadziesiąt. 

Ilość przypadków, kiedy 
znaki niszczone są w wyniku 
wypadku jest sporadyczna,  
przeważnie jest to celowe, 
złośliwe działanie.
Niszczenie znaków to two-
rzenie realnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Ponadto pienią-
dze wydane na ich naprawę 
można byłoby przeznaczyć 
na konkretne zadania np. 
zmodernizować kolejny od-
cinek drogi, położyć chod-
nik czy postawić oświetlenie 
uliczne.  

Nie bądźmy obojętni! Każ-
dy zauważony przypadek 
wandalizmu powinniśmy 
zgłosić na Policję - to nie 
jest donosicielstwo! Brak 
reakcji skutkuje marnotra-
wieniem pieniędzy i może 
prowadzić do nieszczę-
ścia na drodze.

MH

WSZYSCY PŁACIMY ZA WYBRYKI 
WANDALI
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Jaki był poprzedni rok w 
statystykach Urzędu Sta-
nu Cywilnego? Ilu nas 
ubyło, ilu przybyło, a ile 
osób wstąpiło w związek 
małżeński? 

Meldunki
Zgodnie ze stanem ewiden-
cji ludności prowadzonym 
przez Urząd Gminy, na dzień 
31 grudnia 2012 roku, gmi-
na liczyła sobie 8283 miesz-
kańców, czyli o 34 więcej w 
porównaniu do roku 2011.  
Więcej jest kobiet – 4161, 
zaś mężczyzn 4122.
Mowa tu o osobach zamel-
dowanych na terenie gmi-
ny. Nie sposób powiedzieć 
ile faktycznie gmina liczy 
mieszkańców, bo jak wia-
domo wiele osób wyjeżdża 
m.in. do pracy za granicę, 
nie dopełniając obowiązku 
meldunkowego. Stwierdzić 
kategorycznie, że jest nas 
więcej nie można, ale przyj-
rzyjmy się co mówią liczby. 
W roku 2012:
• 167 osób zameldowało 

się na pobyt stały

• 141 osób wymeldowało 
się z pobytu stałego

• 70 osób przemeldowało 
się w obrębie gminy

• 24 osoby zameldowały 
się na pobyt czasowy na 
terenie gminy

• 119 osób wymeldowało 
się na pobyt czasowy 
poza gminą

• 16 osób wymeldowało 
się za granicę

Małżeństwa
W zeszłym roku panie w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
sporządziły 33 akty małżeń-
stwa, w tym do księgi wpi-
sano 2 małżeństwa zawarte 
za granicą, 27 małżeństw 
konkordatowych i 4 cywilne. 
Poza terenem gminy zwią-
zek małżeński zawarło 47 
osób. 

Urodzenia
W 2012 roku urodziło się 95 
dzieci, w tym 44 chłopców i 
51 dziewczynek. Z liczby tej 
5 przyszło na świat za gra-
nicą.

Zgony
W 2012 roku zmarło 69 
mieszkańców naszej gminy, 
w tym 40 mężczyzn i 29 ko-
biet. Przeciętny wiek zmar-
łego mężczyzny to 72 lata, 
kobiety 80. Wśród zmarłych 
najstarszy mężczyzna liczył 
102 lata, najmłodszy 27. 

Najstarsza kobieta zmarła w 
wieku 94, najmłodsza miała 
37 lat. Średni wiek zmarłej 
osoby to 76 lat.

Statystykę mieszkańców za-
meldowanych w gminie wg 
miejscowości przedstawia 
poniższa tabela.

GMINA W 
STATYSTYCE

Pomimo okresu zimowe-
go, trwają prace budow-
lane na obiekcie Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym. Wskutek inwestycji 
zmieniona została forma 
budynku.

Budynek został rozbudowa-
ny o dodatkowy segment.  
Dokonana została także 
nadbudowa obiektu o jed-
ną kondygnacje- poddasze 
użytkowe. Wewnątrz zrobio-
no stropy, klatki schodowe i 
ścianki działowe. Obecnie 
wykonywana jest stalowa 
konstrukcja więźby dacho-
wej.    MH

ROŚNIE KONSTRUKCJA DACHU NA OŚRODKU 
KULTURY
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W dniu 21 grudnia odbyła 
się ostatnia w minionym 
roku sesja Rady Gminy. 
Porządek obrad dzielił se-
sję na dwie części. W czę-
ści pierwszej, „roboczej”  
Rada Gminy uchwaliła 
najważniejszy akt prawny 
dla tutejszego samorządu 
gminnego – uchwałę bu-
dżetową na rok 2013 oraz 
pakiet uchwał regulują-
cych sprawy bieżącego 
funkcjonowania Gminy.

Przegłosowano m.in. 
uchwały:
1) w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy na 
rok 2012,
2) w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finansowego 
Gminy,
3) w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne,
4) zmieniająca uchwałę nr 
XLIII/261/09 Rady Gminy 
Grodzisko Dolne z dnia 7 
października 2009r. w spra-
wie utworzenia Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 

Laszczynach,
5) w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
Leżajskiemu na przebudo-
wę dróg powiatowych,
6) w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi 
Leżajskiemu na realizację 
projektu „Rewaloryzacja i 
poprawa dostępności Bazy-
liki i klasztoru O.O. Bernar-
dynów w Leżajsku”,
7) w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wystawienie weksla 
In blanco wraz z deklaracją 
wekslową celem zabezpie-
czenia prawidłowej realizacji 
umowy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa 
chodników w miejscowości 
Laszczyny i Wólka Grodzi-
ska”,
9) w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozu-
mienia z Gminą Rakszawa 
dotyczącego powierzenia do 
realizacji zadania publiczne-
go Gminie Grodzisko Dolne.
Rada Gminy przyjęła też 
stanowisko w sprawie wyra-
żenia poparcia dla uchwały 
Rady Miejskiej Inowrocławia 
w sprawie skierowania do 

Trybunału Konstytucyjne-
go wniosku o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach.

W swoim wniosku Rada 
Miasta Inowrocławia zgło-
siła sprzeciw w stosunku 
do ustawowego obowiązku 
przeprowadzania przetar-
gów na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów, nawet 
w sytuacji, gdy jednostka 
samorządu terytorialnego 
posiada przedsiębiorstwo 
komunalne świadczące ta-
kie usługi. 
Mimo, że kontrowersyjny 
zapis nie dotyczy bezpo-
średnio naszej Gminy, Rada 
Gminy pozytywnie odpowie-
działa na apel Prezydenta 
Inowrocławia o wsparcie 
dla podejmowanych działań 
zmierzających do zmiany 
w/w ustawy.
Obowiązek stosowania 
przetargów na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów 
ma zapewnić konkurencyj-
ność i niskie ceny. Istnieje 
jednak realne zagrożenie, 
że poprzez stosowanie 
cen dumpingowych, rynek 

„śmieciowy” zostanie przeję-
ty przez potężne zagranicz-
ne koncerny, które wówczas 
będą mogły dowolnie kształ-
tować ceny za swoje usługi. 
Znamienne jest tutaj, że w 
krajach tzw. „Starej Unii” od-
biór odpadów odbywa się w 
oparciu o przedsiębiorstwa 
komunalne w drodze bez-
przetargowej. 
Uwzględniając te argumenty 
Rada Gminy Grodzisko Dol-
ne przyjęła i przekazała do 
Trybunału Konstytucyjnego 
stanowisko, w którym wyra-
żone zostały wątpliwości, co 
do zgodności zapisów usta-
wy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z Kon-
stytucją RP i prawem euro-
pejskim. 
W części drugiej sesji odby-
ło się uroczyste oddanie do 
użytku Filii Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pod-
lesiu.
Z treścią uchwał, jak również 
z protokołem z XXVIII sesji 
Rady Gminy oraz z proto-
kołami z posiedzeń komisji 
można się zapoznać w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
na stronie głównej Gminy 
(www.grodziskodolne.pl).

JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

6 stycznia, w święto 
Trzech Króli, w Remizie 
OSP w Miasteczku pszcze-
larze należący do gminne-
go koła pszczelarskiego 
zorganizowali spotkanie 
opłatkowe.

Przybyłych powitał prezes 
koła, pan Tomasz Wojtyna. 
Obok hodowców pszczół 
gośćmi spotkania byli m.in. 
Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Pszczela-
rzy w Rzeszowie – Roman 
Bartoń, Sekretarz Powiatu 
Leżajskiego - Kazimierz  
Kryla, z-ca Wójta Gminy–             
Arkadiusz Telka, Ks. Pro-

boszcz – Jan Kuca. 
W swoim wystąpieniu pre-
zes koła składając nowo-
roczne życzenia nie omiesz-
kał podziękować za dotych-
czasową współpracę z sa-
morządem gminnym. 
Uczestnicy spotkania poła-
mali się słodkim opłatkiem, 
życząc sobie owocnych 
zbiorów. 
W dalszej części rozmawia-
no o problemach z jakimi 
borykają się bartnicy oraz o 
pojawiających się perspek-
tywach i możliwościach roz-
woju pszczelarstwa w Pol-
sce.

MH

PSZCZELARZE NICZYM 
PSZCZELA RODZINA
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- AKTUALNOŚCI - 

Sezon jesienno zimowy to 
okres, w którym do urzędu 
wpływa najwięcej wniosków 
dotyczących wydania ze-
zwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów. W związku z tym 
przypominamy ogólne zasa-
dy, mówiące jak zgodnie z 
prawem wyciąć drzewo.

Teren nieruchomości 
Na podstawie ustawy o ochro-
nie przyrody, właściciel nieru-
chomości, który zamierza wy-
ciąć drzewa, składa wniosek 
do wójta. Taki wniosek musi za-
wierać: imię, nazwisko i adres 
właściciela nieruchomości, tytuł 
prawny władania nieruchomo-
ścią,  nazwę gatunku drzewa, 
obwód pnia na wysokości 130 
cm, przeznaczenie terenu, na 
którym rośnie drzewo; przyczy-
ny i termin zamierzonego usu-
nięcia drzewa. Formularz wnio-
sku jest dostępny w Urzędzie 
Gminy oraz na stronie interne-
towej w poradniku interesan-
ta. Dane zawarte we wniosku 
sprawdzane są w terenie przez 
pracowników urzędu. Z oglę-
dzin w terenie sporządzany jest 
odpowiedni protokół, który sta-
nowi podstawę zezwolenia na 
usunięcie drzew. Drzewa prze-
znaczone do wycinki powinny 
być oznakowane i wskazane 
w terenie. W przypadku braku 
możliwości zidentyfikowania 
wnioskowanych drzew do usu-
nięcia, wniosek o wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew 
pozostaje bez rozpatrzenia. 
Termin uzyskania decyzji to 30 
dni od dnia złożenia  komplet-
nego wniosku. Decyzja nie pod-
lega opłacie skarbowej. Jeżeli 
posiadacz (dzierżawca lub użyt-
kownik)  nieruchomości nie jest 
właścicielem do wniosku dołą-
cza się zgodę właściciela. Przy 
zgłaszaniu wniosku o usunięcie 
drzew rosnących na granicy 2 
posesji wymagana jest zgoda 
właścicieli obydwu posesji. W 
przypadku drzew rosnących w 
pasie drogowym dróg publicz-
nych, wniosek należy kierować 
do zarządców dróg.

Nie wszystkie drzewa wyma-
gają zezwolenia

Zezwolenia na wycinkę drzew 
nie wymagają drzewa, np.:
• których wiek nie przekra-

cza 10 lat,
• owocowe (niektóre gatunki 

drzew potocznie uznawa-
nych za owocowe są jed-
nak gatunkami ozdobnymi 
i trzeba je zgłaszać – np. 
rajska jabłoń), są też wyjąt-
ki- trzeba zgłaszać drzewa 
owocowe rosnące na nie-
ruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz w 
obrębie parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody,

• rosnące na plantacjach 
drzew i krzewów,

• w lasach ( nadzór nad wy-
cinką drzew na terenach 
leśnych  sprawuje odpo-
wiednie dla danego terenu 
Nadleśnictwo, wówczas 
trzeba uzyskać świadec-
two legalności pozyskania 
drewna).

Właściciel nieruchomości uzy-
skując zezwolenie na usunięcie 
drzew, nie poniesie opłat wtedy, 
gdy np.:
• na usunięcie osoba fizycz-

na uzyskała zezwolenie na 
cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności go-
spodarczej,

• drzewa zagrażają bezpie-
czeństwu ludzi lub mienia 
w istniejących obiektach,

• drzewa zagrażają bezpie-
czeństwu ruchu drogowe-
go, kolejowego albo żeglu-
gi,

• drzewa są usuwane w 
związku z odnową i pie-

lęgnacją drzewostanu na 
terenie nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków,

• drzewa przeszkadzają 
przebudowie dróg publicz-
nych i linii kolejowych,

• drzewa wyrosły (zostały 
przesadzone) na nieru-
chomości już po zakwalifi-
kowaniu jej w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele 
budowlane,

• chodzi o zabiegi pielęgna-
cyjne na terenach zieleni 
komunalnej, parków gmin-
nych, ogrodów działko-
wych i zadrzewień,

• drzewa obumarły lub nie 
rokują szansy na przeży-
cie( z przyczyn niezależ-
nych od posiadacza nieru-
chomości),

• chodzi o topole o obwo-
dzie pnia powyżej 100 cm 
nie należące do gatunków 
rodzimych, jeżeli zostaną 
zastąpione w najbliższym 
sezonie wegetacyjnym in-
nymi gatunkami,

• usunięcie wynika z potrzeb 
ochrony roślin, zwierząt i 
grzybów objętych ochro-
ną gatunkową lub ochrony 
siedlisk przyrodniczych,

• drzewa mają być wycięte z 
grobli stawów rybnych,

• usunięcie było niezbędne i 
związane z regulacją oraz 
utrzymaniem koryt rzek, 
wykonywaniem i utrzyma-
niem urządzeń wodnych 
służących kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz 
ochronie przeciwpowo-
dziowej.

Teren leśny
Wycinka drzew w lesie pro-
wadzona jest na podstawie  

ustawy o lasach. Nadleśnictwo 
Leżajsk na zlecenie starosty, 
sprawuje nadzór nad gospodar-
ką leśną polegająca na  kon-
troli, opiniowaniu i doradztwie 
w kwestii pielęgnacji i zalesień 
w lasach niestanowiących wła-
sności Skarbu Państwa. tj. nad 
lasami stanowiącymi własność 
komunalną, osób fizycznych, 
osób prawnych, itp.
Wycinka drzew w lasach doty-
czy tylko drzew rosnących na 
obszarach sklasyfikowanych w 
ewidencji gruntów jako Ls (las). 
Dla lasów niepaństwowych zo-
stała sporządzona inwentary-
zacja stanu lasów, która określa 
zabiegi niezbędne do wykona-
nia w najbliższych 10 latach.
Właściciel lasu chcący dokonać 
wycinki drzew składa pisem-
ny wniosek wskazując w nim:  
imię, nazwisko i adres,  nu-
mer działki, miejscowość i tytuł 
prawny władania nieruchomo-
ścią na której mają być wycięte 
drzewa, ilość drzew i gatunek. 
Tak wypełniony wniosek musi 
być potwierdzony przez Sta-
rostwo Powiatowe. Formularz 
wniosku jest dostępny w Urzę-
dzie Gminy Grodzisko Dolne, 
w Nadleśnictwie Leżajsk  lub 
w Starostwie Powiatowym w 
Leżajsku. W każdy czwartek ty-
godnia pracownik Nadleśnictwa 
Leżajsk przyjmuje interesantów 
w  budynku Urzędu Gminy Gro-
dzisko Dolne w godzinach od 
10 do 13.
Po wycięciu drzew właściciel 
lasu zgłasza fakt zakończenia 
wycinki, po czym pracownik 
nadleśnictwa w miejscu wycinki 
legalizuje pozyskane drewno i 
wydaje świadectwo legalności 
pozyskania drewna. Za wyzna-
czenie drzew do wyrębu i le-
galizację pozyskanego drewna 
właściciel lasu nie ponosi żad-
nych opłat.
Należy pamiętać, że wniosko-
dawca składający wniosek 
o wycięcie drzewa musi być 
świadomy o odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznanie 
określone w art. 233 Kodeksu 
Karnego odnośnie tytułu wła-
sności lasu określonego we 
wniosku oraz rozmiaru wycię-
tego drzewa. Każdy właściciel 
odpowiada za przebieg granic 
wskazanej nieruchomości na 
której mają być wycięte drzewa.

BD

WYCINKA DRZEW NA 
NIERUCHOMOŚCI I W LESIE
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Laszczyny, które 
z dniem 1 września 2012 
roku przejęło prowadze-
nie Szkoły Podstawowej 
w Laszczynach rozpoczę-
ło realizację projektu pt. 
„Janko Muzykant – Co 
nam w duszy gra”. Fun-
datorem projektu jest 
Fundacja im. Jana Kante-
go Steczkowskiego z sie-
dzibą w Warszawie, która 
przekazała środki na reali-
zację projektu w kwocie 10 
000 zł.

Projekt jest realizowany 
przy Szkole Podstawowej 
w Laszczynach. Koordy-
natorem projektu jest Pani 
Dorota Król, zastępca pre-
zesa stowarzyszenia oraz 
pracownik Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym.  
Dnia 02.01.2013r. odbyły się 
pierwsze zajęcia muzycz-

ne prowadzone przez Pana 
Michała Rydzika studenta 
oraz wieloletniego członka 
Orkiestry Dętej w Grodzisku 
Dolnym.
W projekcie weźmie udział 
około 30 dzieci w wieku od 3 
do 5 lat. Między innymi prze-

prowadzone będą zajęcia in-
strumentalne (24 godz.), wo-
kalne (24 godz.) oraz zajęcia 
z psychologiem w wymiarze 
19 godz., które prowadzić 
będzie Pani Edyta Palus 
mgr psychologii.
Zajęcia te pozwolą  rozwi-

jać u dzieci sferę psycho-
motoryczną poprzez mowę, 
poczucie rytmu, rozwój 
wyobraźni i kreatywnego 
myślenia, odnalezienie wła-
snych talentów oraz pobu-
dzenie inwencji i ekspresji 
twórczej. 
Przewidziane są również 
spotkania z Regionalnym 
Zespołem „Grodziszczoki”, 
Orkiestrą Dętą z Grodziska 
Dolnego, a także Zespołem 
Śpiewaczy „Wiola” z Choda-
czowa. 
W ramach projektu plano-
wany jest również wyjazd na 
koncert do Bazyliki Ojców 
Bernardynów i do Filhar-
monii w Rzeszowie. Pro-
jekt trwać będzie do końca 
czerwca. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci zdobędą umie-
jętności zarówno wokalne 
jak i instrumentalne.

Paulina Czerwonka

„CO NAM W DUSZY GRA’’

15 stycznia br. na hali 
sportowej Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym odbyła się 
Powiatowa Gimnazjada w 
piłce ręcznej dziewcząt i 
chłopców.

Drużyny Gimnazjum w Gro-
dzisku Dolnym rywalizowały 
z zespołami z Gimnazjum w 
Kuryłówce. Dziewczęta roz-
gromiły rywalki w stosunku 
23:1 zaś chłopcy pokonali ry-
wali w stosunku 21:14. Naj-
więcej bramek dla naszych 

drużyn rzucili Aleksandra 
Banaś - 10 i Jarek Leja - 8. 
Nasze zespoły wystąpiły w 
składach:
• Dziewczęta - Gabriela 

Nykiel, Karolina Sal-
wach, Mariola Kuras, 
Aleksandra Baj, Łucja 
Jasińska, Anna Piróg, 
Magdalena Rzepko, Ka-
rolina Rynasiewicz, Alek-
sandra Banaś, Gabriela 
Kojder, Gabriela Czer-

wonka, Andżelika Ciu-
pińska, Renata Nicpoń.

• Chłopcy - Rafał Sa-
dlok, Jarek Leja, Michał 
Szklanny, Dawid Wnęk, 
Michał Czerwonka, Pa-
tryk Stopyra, Bartek 
Usowski, Dawid Wojty-
na, Patryk Woś, Jakub 
Kołoda, Michał Markoc-
ki, Sławomir Czerwonka 
i Arek Moszkowicz.

KB

ZE SPORTU 
SZKOLNEGO
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Główny Inspektor Sanitarny  

OSTRZEGA 
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia  oraz nieprzeznaczonego 

do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol 
o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła. 

 

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy  

30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna  
 

Gdzie najczęściej występuje metanol: 

 w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach) 
 w płynach do spryskiwaczy 
 w denaturacie 
 w odmrażaczach do szyb 
 w rozpuszczalnikach 

 

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: 
 pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu 

spożywczego (etylowego) 
 następnie pojawiają się: 

 bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty 
 silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone 

bicie serca 
 senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, 

bez możliwości dobudzenia zatrutego) 
 

Pierwsza pomoc: 

 wezwać pogotowie ratunkowe 
 jeśli zatruty jest przytomny:  

 wywołać u niego wymioty 
 podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki) 
 jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub  proszku do 

pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody 
 

 
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy 

niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc 

TEL: 999, 997 lub 112 
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- OGŁOSZENIA - 

OGŁOSZENIE
KRUS PT Leżajsk zaprasza rolników do 
wzięcia udziału w XI Ogólnokrajowym 
Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. 
Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony i życia w gospodarstwie rolnym. 
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego, Państwo-
wa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i 
organizacje działające na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 
rolnym. 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w 
Placówkach Terenowych i Oddziale Re-
gionalnym KRUS, Powiatowym Zespole 
Doradztwa Rolniczego w Leżajsku oraz na 
stronie internetowej KRUS. Wypełniony i 
podpisany formularz należy  złożyć do naj-
bliższej Placówki Terenowej lub Oddziału 
Regionalnego KRUS w terminie do    8 
marca 2013r. 
Przy ocenie gospodarstw będą brane pod 
uwagę: ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy, stan 
budynków inwentarskich i gospodarczych, 
wyposażenie maszyn i urządzeń używa-
nych w gospodarstwie w osłony rucho-
mych części, podpory i inne zabezpiecze-
nia, stan techniczny pilarek tarczowych i 
łańcuchowych, warunki obsługi i bytowa-
nia zwierząt inwentarskich, stosowanie, 
stan i jakość środków ochrony osobistej. 
Szczegółowe informacje oraz regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie interne-
towej www.krus.gov.pl oraz w najbliższej 
Placówce Terenowej i Oddziale Regional-
nym KRUS.

Kierownik 
KRUS PT Leżajsk

Piotr Tokarz

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW 
I ADRESÓW KTÓRE POWINIENEŚ ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy * 112
• Policja* 997
• Straż Pożarna* 998
• Pogotowie Ratunkowe* 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe* 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne* 991, Leżajsk, ul. Polna
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku** 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o** 17 243 64 66, kom. 

889 433 289, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna** 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury**17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach** 17 243 64 93, Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu** 17 240 10 62, Podlesie

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 
7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 66, natomiast po godzinie 15.00 
i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji 
na stronie: www.pgkgrodzisko.pl

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła Wędkar-
skiego nr 37 „Pstrąg” w 
Grodzisku Dolnym za-
prasza członków koła 
na zebranie sprawoz-
dawczo - wyborcze, któ-
re odbędzie się w dniu 
10.02.2013r. w Zespole 
Szkół w Grodzisku Gór-
nym o godzinie 13.45.
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zaintereso-
wanych wędkarzy.

Zarząd Koła

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH W MIESIĄCU LUTYM:

• „Dyktando o pióro Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne” - konkurs ortograficzny - 27.02.2012r. 
(Biblioteka Publiczna),

• Ferie zimowe 2013 - zajęcia taneczne, zaję-
cia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, gry 
edukacyjne, dyskoteka (Ośrodek Kultury),

• Ferie w Bibliotece - zajęcia tematyczne       
(origami, prace plastyczne, gry planszowe, 
zajęcia komputerowe) (Biblioteka Publiczna)

• Familijny turniej szachowy - 28.02.2013r.   
(Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym)

INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzi-
sku Dolnym informuje, że od lutego za-
czyna cykl spotkań z osobami starszy-
mi, celem nauki obsługi komputera oraz 
spotkania z osobami, które mają swoje 
hobbystyczne zajęcia np. wyszywanie 
krzyżykami. Co miesiąc inne zajęcia te-
matyczne. 
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do udziału w spotkaniach. 
Szczegółowych informacji udzielają    
pracownicy biblioteki, pod numerem 
tel. 17 243 60 37.

INFORMACJA

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o terminie składania 
wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w 
ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.
W terminie od 1-go do 28-go lutego 2013r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Grodzisko 
Dolne wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 
2013r.
Dokumenty do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego

KONKURS PLASTYCZNY

Rusza XV edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży pod hasłem „Twoja wie-
dza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu”. 
Celem konkursu jest uświadomienie 
dzieciom i młodzieży, że zdarzenia 
związane z tlenkiem węgla istnieją 
i że można sie przed nimi ustrzec, 
ucząc prawidłowego postępowania 
już od najmłodszych lat.
Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej 
do trzeciej gimnazjum oraz uczniów 
i wychowanków specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych, wy-
chowanków warsztatów i ośrodków 
terapii zajęciowej (bez ograniczeń 
wiekowych).
Szczegółowe informacje wraz z re-
gulaminem znajdują się na stronie 
internetowej www.straz.gov.pl oraz            
w naszych placówkach oświatowych.
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W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie podsumowu-
jące realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w 
Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kierownik GOPS – Pan Andrzej Wikiera przybliżył idee i cele 
działań wynikających z realizacji projektu. W projekcie w 2012r. 
wzięło udział 12 osób. W czasie trwania projektu zrealizowano:
1. 40 godz. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
2. 32 godz. Treningu pracy,
3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - łącznie 36 
godz.,
4. Zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o 
charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji 
umożliwiających aktywizację zawodową – szkolenia/kursy zawo-
dowe:

• Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą 
komputera oraz fakturowaniem – 3 Uczestników projektu,

• Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz 
obsługą sekretariatu – 1 Uczestnik projektu,

• Magazynier – 1 Uczestnik projektu,
• Bukieciarstwo – 1 Uczestnik projektu,
• Opiekunka osoby starszej – 2 Uczestników projektu,
• Kucharz małej gastronomii – 3 Uczestników projektu,
• Spawanie podstawowe metodą MAG – 1 Uczestnik projektu

5. Praktyczne wdrażanie zasad HACCP w małych i średnich za-
kładach branży spożywczej – 6 Uczestników projektu,
6.  24 godz. Warsztatów psychomotywacyjnych,
7.  32 godz. Autokreacji z elementami wizażu. 

Wszystkim zgromadzonym na spotkaniu wręczono gadżety pro-
mujące projekt.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w        
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CZAS NA 
AKTYWNOŚĆ W GMINIE GRODZISKO DOLNE”2012

- OGŁOSZENIA - 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
PRZEKAZUJĄC

1%
PODATKU ORGANIZACJI, 

KTÓREJ UFASZ OD LAT

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na  
naszą działalność.

Jeżeli chcesz nas wesprzeć dokonaj wpłaty na adres:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym

Bank Pekao S.A. I oddział Leżajsk
74 12 40 2630 1111 0000 3648 1516

NR KRS 0000031018
KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJĘ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH. 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

STRAŻACY 
WSPOMOGĄ 

HOSPICJUM DLA 
DZIECI

Strażacy ochotnicy z terenu 
gminy Gminy Grodzisko Dol-
ne postanowili przyłączyć się 
do akcji zbierania pieniędzy na 
Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci.
Na styczniowych walnych 
zebraniach OSP, strażakom 
przedstawiono szczegóły ak-
cji. 
Pieniądze będą zbierane we 
wszystkich jednostkach OSP. 
Każdy strażak przeznaczy na 
ten cel symboliczne 10 zł. 
Zebrane w ten sposób środki 
wpłacone zostaną na konto 
hospicjum i przeznaczone zo-
staną na najbardziej potrzebne 
rzeczy, m.in. pieluchy dla cho-
rych dzieci.

Zbiórka potrwa do Wielkano-
cy. Każdy kto chce wspomóc 
działalność Hospicjum, może 
przekazać wolny datek za po-
średnictwem Prezesów jedno-
stek OSP. 
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obok Ośrodka Zdrowia
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