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WYDARZENIA
W Zespole Szkół im. profesora Franciszka Lei w Grodzisku Górnym życie
uczniów nabrało zawrotnego tempa. Od
września 2007 roku zaszły w szkole
ogromne zmiany, dzięki przystąpieniu
do realizacji projektu „I ty możesz zostać uczonym lub artystą”, opracowanego w ramach uczestnictwa w programie „Szkoły Jagiellońskie”.
Fundusze (113 128,76 zł) uzyskane dzięki udziałowi w projekcie pozwoliły na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych, szeregu zajęć pozalekcyjnych i utworzenie licznych kół zainteresowań.
Wszystkie te działania umożliwiły naszym dzieciom kształtowanie własnej osobowości, rozwijanie
zainteresowań i w twórczy sposób spędzanie wolnego czasu. Wyjazdy do Jarosławia, Krynicy Górskiej, Krakowa, Warszawy, a nawet Lwowa zorganizowane w poszukiwaniu śladów patrona Franciszka Lei realizowały cele poznawcze, a także wychowawcze.

Powitanie zaproszonych gości

Pozwoliły dzieciom poznać piękno naszego kraju,
urok polskich gór, obcować z zabytkową architekturą, poczuć wiatr historii, a także uczyły patriotyzmu. W naszej szkole co roku organizowane są wycieczki, jednak dzięki projektowi uczniowie mogli
wziąć udział nawet w kilku i to dwu lub trzydniowych, co w normalnych warunkach byłoby niemożliwe ze względu na koszty.
Jako przewodnicząca Rady Rodziców mogłam obserwować kolejne etapy realizacji projektu i cieszę
się, że uczniowie mogą się realizować w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych i prężnie działających kołach zainteresowań. W wielu szkolnych salach „zakwitły” kolorowe kwiaty, to dzięki Grupie
Małych Twórców uczestników zajęć plastycznych
„Zabawy z gliną’ i „Cuda z papieru” prowadzonych przez panią Czesławę Janik i panią Marię
Danak. Naszą chlubą jest także szkolny teatrzyk,

jaki zapewne działa w niejednej szkole. Jednak nasi
młodzi artyści mogli zdobywać szlify aktorskie wyjeżdżając na warsztaty przeprowadzane w Teatrze
„Maska” i Teatrze im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie. Natomiast w szkole warsztaty odbywały się pod okiem doświadczonego aktora pana
Andrzeja Piecucha.

Grupa teatralna w Baśni „Królowa Śniegu”

Dużymi osiągnięciami może poszczycić się szkolna
sekcja gimnastyki artystycznej, prowadzona przez
panią Marię Bosak. Dziewczęta ćwiczyły skomplikowane figury i układy akrobatyczne pod kierunkiem trenerek sekcji akrobatyki sportowej, zarówno
w szkole jak i podczas organizowanych wyjazdów
do szkoły sportowej w Rzeszowie. Należy im się
uznanie za intensywne treningi i osiągnięcie
ogromnych rezultatów w tak krótkim czasie. Szkolna sekcja gimnastyki artystycznej uświetniła finał
projektu „Szkoły Jagiellońskie” zyskując aplauz
publiczności. Inni artyści przez pięć miesięcy wytrwale ćwiczyli pod okiem pani Alicji Dubiel, to
mali muzycy z mini orkiestry flażoletowej.

Występ sekcji gimnastyki artystycznej

Mają za sobą już dwa występy, pierwszy na uroczystości inauguracyjnej, a drugi na uroczystości
podsumowującej projekt. W swoim repertuarze mają melodie różnych piosenek a także kolędy.
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WYDARZENIA
Uczniowie interesujący się fotografią mieli niepowtarzalną okazję rozwijać się w Klubie Młodego
Fotografa, uczestnicząc w warsztatach przeprowadzonych w profesjonalnym studiu fotograficznym
w Rzeszowie. Mówiąc o działaniach przeprowadzonych w ramach projektu należy wspomnieć także o działającym kole języka angielskiego, wyjeździe do Rzeszowa do Szkoły Języków Obcych
„Promar” i zorganizowaniu kilku lekcji przeprowadzonych przez native speaker’a.
Chciałabym wyrazić uznanie dla pomysłodawców
wszystkich przewidzianych w projekcie działań.
Podziękowania należą się zespołowi opracowującemu projekt, nauczycielom zajmującym się jego realizacją i pracą z młodzieżą, pani Teresie Majkut
koordynatorowi projektu, pani Annie Nowak głównej księgowej oraz pani dyrektor Marii Majkut,
a także panu wójtowi Jackowi Chmurze, za życzliwe wspieranie poczynań szkoły. Ich wysiłki, zabiegi, starania i poświęcony czas sprawiły, że nasze
dzieci mogą żyć intensywniej, ciekawiej, spędzać

Na przełomie stycznia i lutego br. we
wszystkich jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Grodzisko
Dolne odbyły się walne zebrania sprawozdawcze za rok 2007.
Uczestniczyli w nich członkowie z poszczególnych jednostek OSP, władze administracji samorządowej powiatu i gminy, władze powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej zarząd i członkowie
ZOSP działający na terenie gminy.

Zebranie OSP w Grodzisku Dolnym

Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania
z działalności jednostek, z wykorzystania środków
finansowych i pracy Komisji Rewizyjnych. Zasta-

4

List gratulacyjny
Podkarpackiego

od

przedstawiciela

Wojewody

czas pożytecznie i twórczo realizować swoje pasje.
Różnorodność i zróżnicowanie zajęć sprawiły, że
każdy znalazł tu coś dla siebie i mógł realizować
swoje pasje. Czy nasza szkoła uzyska miano Szkoły
Jagiellońskiej? Czekamy na decyzję Kapituły Konkursowej.
Ewa Joniec

nawiano się również nad planami pracy na 2008
rok. Po dyskusji nad sprawozdaniami odbywało
się głosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządów. Podczas obrad głos zabierali strażacy,
których bardzo interesowała możliwość uzyskania
wsparcia finansowego z przeznaczeniem na remonty remiz, zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego, celem podniesienia standardu wyposażenia
jednostek i umożliwienie sprawnego prowadzenia
działalności operacyjno-technicznej. Przedstawiciele władz odpowiadali na pytania druhów, nawiązywali do bieżącej sytuacji w jednostkach
i sytuacji pożarowej na terenie gminy i powiatu.
Wszyscy z uznaniem odnosili się do działań Zarządu, a przede wszystkim dziękowali strażakom
zaangażowanym bezpośrednio w akcje ratownicze, za ich poświęcenie i udział w ratowaniu mienia i zdrowia ludzi. Część oficjalną zakończyło
podjęcie wspólnych uchwał ustaleń i deklaracji.
W ubiegłym roku dzięki finansowemu wsparciu
Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy udało się
zakupić różnego rodzaju sprzęt pożarniczy, m.in.
agregat prądotwórczy, piły spalinowe, okna do
remiz i specjalne umundurowanie oraz sprzęt.

Z ŻYCIA GMINY
28 stycznia w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym, odbyła się pierwsza
w tym roku sesja Rady Gminy. Z uwagi
na fakt, iż tego samego dnia odbyła się
uroczystość podsumowującą realizowany przez szkołę projekt „Szkoły Jagiellońskie”, sesję zorganizowano w murach szkoły.
Uroczystego otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Jerzy Gdański, który powitał przybyłych
Radnych, Wójta oraz zaproszonych gości w osobach sołtysów sołectw z terenu gminy, dyrektorów
szkół oraz przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.
Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu
z ostatniej sesji, po czym w wyniku braku uwag do
jego treści protokół przyjęto. Po przedstawieniu
porządku obrad wójt Jacek Chmura poinformował
radnych o swoich działaniach i służbowych spotkaniach oraz zapoznał obecnych na sesji z wnioskami,
jakie zostały zgłoszone na ostatnich dwóch zebraniach wiejskich, w sołectwie Grodzisko Miasteczko
i Grodzisko Dolne.
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2007-2015,
dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Gminy na kolejne lata. Prace nad jej przygotowaniem
trwały od października 2007r. Celem określenia
kierunków rozwoju Gminy, przeprowadzono konsultacje społeczne – dwie debaty, w trakcie których
zaproszeni uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i rozwiązania z zakresu rolnictwa, gospodarki, sfery
społecznej, kultury, czy infrastruktury technicznej.
Wójt Gminy przystąpił do omówienia kierunków
rozwoju Gminy na lata objęte Strategią, w powiązaniu z wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy
na najbliższe lata. Następnie głos zabrała pani Monika Szymańska - reprezentująca Rzeszowską
Agencję Rozwoju Regionalnego - która dokonała
prezentacji Strategii opracowanej we współpracy
z Referatem Rozwoju i Promocji, w oparciu o przeprowadzone debaty i ankiety. Zawarte w Strategii
działania będą stanowić pewien wyznacznik, który
gmina będzie starała się realizować. Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata
2007-2015, przystąpiono do głosowania. W związku z dokładnym omówieniem projektu Strategii na
odbytych wcześniej komisjach stałych, radni jednogłośnie, liczbą 12-stu obecnych na sali głosów, zagłosowali za jej przyjęciem. Kolejnym ważnym
punktem obrad, było podjęcie uchwały w sprawie

przekazania części Domu Wiejskiego w Grodzisku
Nowym w użyczenie, na potrzeby działającej
w tym sołectwie od niedawna jednostki OSP. Radny Zbigniew Rydzik - członek straży - przedstawił
zebranym plan przeznaczenia oddawanych w użytkowanie pomieszczeń. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta.
Ostatnim punktem obrad były sprawy różne i wolne
wnioski. Zastępca wójta przedstawił zakres robót
na oświetleniu ulicznym, planowanych do wykonania w 2008 roku. W tegorocznym budżecie na prace związane z instalacją oświetlenia ulicznego
przeznaczono 120 tys. zł.
Kontynuując omawianie spraw różnych Wójt na
zakończenie sesji, dokonał podsumowania realizowanego przez szkołę w Grodzisku Górnym projektu „Szkoły Jagiellońskie”. Na ręce pani dyrektor
Marii Majkut złożył podziękowania dla całego
zespołu zaangażowanego w przygotowanie i realizację projektu oraz za zorganizowanie pięknej uroczystości podsumowującej, której finał mieli okazję
obejrzeć zaproszeni sołtysi i radni. Zaznaczył, że
bardzo ważne jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie poprzeczki, zarówno przez uczniów jak
i nauczycieli. Dodał iż takie działania wpływają na
kształtowanie postaw dzieci i młodzieży już na
etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, dzięki
czemu młodzież może kształcić się w najlepszych
uczelniach i osiągać życiowe sukcesy. Zgromadzeni na sesji nagrodzili brawami panią dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracowników obsługi szkoły,
rodziców oraz młodzież szkolną, zaangażowaną w
realizację projektu, po czym Przewodniczący zakończył obrady XVI sesji Rady Gminy.
MH

OGŁOSZENIE
W dniu 04 marca 2008r. w godz.
od 10.00 do 12.00 w Urzędzie
Gminy Grodzisko Dolne będzie
możliwość zrobienia zdjęć
do dowodu osobistego.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do
budynku Urzędu Gminy w wyżej wymienionym
terminie.
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CIEKAWOSTKI
W grudniu 2006 roku Stowarzyszenie
Misyjno-Charytatywne Missio Misericordiae z Grodziska Dolnego zainicjowało projekt „Duchowa Adopcja Serca”.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był
Ojciec Zdzisław Grad, nasz grodziski rodak, przebywający na misjach na Madagaskarze.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i owocnej współpracy z Parafią Chałupki Dębniańskie i członkami
stowarzyszenia, w misyjną adopcję serca udało się
zaangażować liczną grupę. W sercach wielu osób
udało się zaszczepić chęć niesienia pomocy innym,
dzięki czemu już ponad 400 malgaskich dzieci znalazło swoje rodziny w Polsce. Rodziny adopcyjne
swoją modlitwą i ofiarą wspierają swoich podopiecznych, umożliwiając im dalszy rozwój
i kształcenie. Każdy rodzic posiada zdjęcie
„swojego” dziecka oraz podstawowe informacje
o nim. Ponadto O. Grad jest w stałym kontakcie
z proboszczem parafii Chałupki Dębniańskie ks.
Janem Szczepaniakiem, który na comiesięcznych
spotkaniach członków stowarzyszenia przekazuje
informacje o sytuacji dzieci na Madagaskarze.
W okresie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia
O. Zdzisław zorganizował spotkanie wszystkich
adoptowanych dzieci. Chcąc podzielić się z nami
przeżyciami z jego przebiegu napisał krótki list,
którego treść zamieszczamy poniżej.

dzieciom potrzeby wdzięczności względem tych,
którzy wspierają ich naukę. Chodzi o Was drodzy
Przyjaciele i Dobrodzieje Misyjnej Adopcji Serca.
Zatem 28 grudnia o 9.00 nasze spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą dziękczynną w Waszej intencji,
prosząc o Boże Błogosławieństwo dla Was osobiście i Waszych Rodzin. Obecność dzieci była prawie 100%. Towarzyszyli im ich rodzice czy krewni.
W sumie nasza grupa liczyła około 700 osób. Aby
się wszyscy zmieścili poprosiliśmy Siostry Benedyktynki w Mananjary o udostępnienie ich ośrodka
rekolekcyjnego. W ten sposób po przestawieniu
ławek i krzeseł większość dzieci mogła wejść do
Sali, ale duża część była na zewnątrz. To nie problem, bowiem u nas w grudniu jest bardzo gorąco.
W tym dniu nawet był spory deszcz, ale nikogo nie
odstraszył.

Otrzymane słodycze sprawiły dzieciom wiele radości

W kolejce po napoje

Po raz pierwszy od początku zaistnienia naszej Misyjnej Adopcji Serca zgromadziliśmy wszystkie nasze adoptowane dzieci wraz z ich rodzicami na tzw.
mówiąc po polsku „spotkaniu opłatkowym”. Na
Madagaskarze nie jest znana nasza tradycja świąteczna, ale wykorzystując czas ferii świątecznych
zorganizowałem wraz z moją grupą organizacyjną
tu w mieście Mananjary takie świąteczne spotkanie.
Głównym celem było pragnienie uświadomienia
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Później było w miarę pogodnie. Moja ekipa adopcyjna, która na miejscu opiekuje się dziećmi spisała
się znakomicie. Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy
sprawić wszystkim dzieciom taką małą świąteczną
niespodziankę. Przygotowaliśmy kilkaset pączków,
lizaków, ciastek i napojów tradycyjnych z mleczka
kokosowego. To taka domowa produkcja. Jak widzicie na zdjęciach radości było co nie miara i każdemu starczyło. Nawet rodzice też coś otrzymali
dla pociechy.
Uważam to spotkanie za bardzo potrzebne i udane.
Nasza opieka nad dziećmi doskonali się. Ostatnio
nowa współpracowniczką jest Siostra Francine, ze
Zgromadzenia Sióstr Jeanne Delanoue z Mananjary. Jako przełożona wspólnoty chętnie weszła z nami we współpracę i obecnie jest nieodzowna. To
podczas mojej nieobecności w Mananjary ona jest
głównym skarbnikiem i skrzętnie wszystko notuje.
Mamy już do naszej adopcyjnej potrzeby osobny
komputer, w którym każde nasze dziecko ma swój
folder i zapisane wydatki w zależności od potrzeby.

CIEKAWOSTKI
Te potrzeby niekiedy się różnicują, ale zawsze chodzi o dobro dziecka. Ostatnio wzrosła liczba dzieci
normalnie nie objętych adopcją a szukających
punktowego wsparcia co do czesnego. Zaliczamy
takie przypadki do kategorii „adopcja generalna”.
Nasza akcja nabiera rozmachu. Wraz z nowymi
prośbami o nową listę dzieci trzeba się trochę gimnastykować, aby było sprawnie, uczciwie i każde
dziecko objęte adopcją czuło konkretnie naszą pomoc. Na świątecznym spotkaniu obiecałem dzieciom pozdrowić serdecznie wszystkich
„adopcyjnych” Rodziców z Polski i innych krajów,
po malgasku to brzmi „z Andafy”. Czynie to zatem

gorącym sercem i dziękuję Wam wszystkim za Wasze serce i miłość adopcyjną a na Nowy Rok niechaj dobry Bóg będzie Wam pokojem, błogosławieństwem i oparciem we wszystkim co czynicie
zgodnie z Jego wolą.

Lata 2007-2013 to nowy okres finansowania ze środków Unii Europejskiej
także dla przedsiębiorców.
Jednak w roku 2007 nie zostały ogłoszone żadne
konkursy z nowej linii budżetowej, w ramach których przedsiębiorcy mogliby składać wnioski o dofinansowanie inwestycji. Z informacji uzyskanych
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynika,
iż być może pierwsze konkursy odbędą się w połowie roku 2008. Przedsiębiorcy planujący inwestycje, które pozwolą zmodernizować firmę, poprawić
jej konkurencyjność albo wprowadzić nowe produkty czy usługi, w pierwszej kolejności muszą się
zapoznać z programami regionalnymi. Ich realizacją zajmują się odpowiednie urzędy marszałkowskie. Właśnie tu przede wszystkim powinny szukać
pieniędzy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego w działaniu „Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości” przewiduje m.in. bezpośrednie
dotacje inwestycyjne, w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na inwestycje:
z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu
działania przedsiębiorstwa,
z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub
sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych
technologii,
z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i
wykorzystania technologii gospodarki elektro-

nicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
z zakresu zarządzania jakością,
wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,
tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm,
usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z w/w
typami projektów.
Dobry, innowacyjny pomysł, połączony z kapitałem to sprawdzony przepis na sukces. Jeżeli będziemy potrafili go uzasadnić i wykazać, że jest lepszy
od pomysłów konkurencji, to część zainwestowanych środków może zostać zwrócona przedsiębiorcy z funduszy strukturalnych. To z kolei poprawi
rentowność firmy i pozwoli na dalsze inwestycje.
Uzyskanie dotacji ułatwia również otrzymanie kredytu, z którego może zostać pokryty wymagany
wkład własny. Wysokość dotacji jest zróżnicowana. Minimalna kwota dofinansowania – 10.000 zł,
maksymalna kwota dla mikro i małych przedsiębiorstw – 800.000 zł, dla średnich przedsiębiorstw
– 1,2 mln zł, na projekty innowacyjne – 2 mln zł,
a projekty o wysokim potencjale innowacyjnym –
5,6 mln zł.
Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW), którego wdrażaniem zajmie
się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą realizowane 2 istotne działania, które
mogą zainteresować mieszkańców naszej gminy.
Pierwszym jest „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Celem działania jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowni-

Szczęść Boże
O. Zdzisław Grad
Więcej o Misyjnej Adopcji Serca można przeczytać na stronie: www.misje.grodzisko.com
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CIEKAWOSTKI
Ków i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na
tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich. Pomoc udzielana będzie z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwie,
usług dla ludności,
sprzedaży hurtowej i detalicznej,
rzemiosła lub rękodzielnictwa,
robót i usług budowlanych i instalacyjnych,
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
usług transportowych oraz komunalnych,
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych,
magazynowania lub przechowywania towarów,
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
rachunkowości, doradztwa lub usług informacyjnych.
O dofinansowanie mogą się starać osoby fizyczne,
ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100.000 zł, co
stanowić może max 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Z informacji uzyskanych
w ARIMR w Rzeszowie wynika, iż działanie to
zostanie uruchomione w I półroczu 2008 roku.
Celem drugiego działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji
wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc
będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji

związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie wspomnianym powyżej. O dofinansowanie mogą się
starać osoby fizyczne, prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające poniżej 10 osób,
mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł
2 mln euro. Maksymalna wysokość pomocy to
300.000 zł (w zależności od ilości utworzonych
miejsc pracy). Wysokość dotacji może wynosić
maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
Z kolei w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki” będzie także realizowane działanie
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”, skierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i polegać ono będzie na sfinansowanie działań niezbędnych do rozpoczęcia działalności (do wysokości 40 tys. zł), a także wsparciu
merytoryczno-doradczym zarówno w momencie
zakładania firmy, jak również w początkowym
okresie jej funkcjonowania w celu zapewnienia
trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.
Działanie to będzie wdrażał Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie. Firmy planujące wprowadzenie najnowszych technologii, które chcą rozpocząć
prowadzenie działań badawczo-rozwojowych lub
wdrożyć ich wyniki do produkcji, powinny sięgnąć
do programu krajowego „Innowacyjna gospodarka”. To z niego będą finansowane projekty o dużej
wartości, charakteryzujące się istotnym wpływem
na polską gospodarkę. Wnioski będzie przyjmować
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2007 mamy możliwość
przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Pieniądze te zamiast do budżetu państwa, trafią
bezpośrednio na konto organizacji, której działalność chcemy wspomóc. W zeznaniu podatkowym
wystarczy wpisać pełną nazwę i nr KRS organizacji
na rzecz której chcemy dokonać wpłaty, a Urząd
Skarbowy zrobi to za Nas. Zwracamy uwagę na
fakt, że nic Nas to nie kosztuje, gdyż kwota ta jest
potrącana z zapłaconego już przez Nas podatku do-

chodowego. Wspierając działalność lokalnych organizacji zachęcamy do wskazania w PIT Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
w Grodzisku Dolnym, które prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)
w Laszczynach. Organizacja ta jako jedyna na terenie naszej Gminy posiada status organizacji pożytku publicznego.
Dane do PIT:
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym,
Nr KRS: 0000031018
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CIEKAWOSTKI
Początkiem marca Stowarzyszenie
„Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” organizuje konferencję podsumowującą projekt „Grodziskie Jadło”.
W ramach projektu zaangażowane w działalność
Stowarzyszenia panie z Kół Gospodyń Wiejskich,
w styczniu br. przeprowadziły pierwsze warsztaty
kulinarne. Wielkie gotowanie odbyło się w domach
trzech gospodyń w Grodzisku Górnym, Dolnym
i w Wólce Grodziskiej. Gotowane potrawy pochodziły z przepisów jakie wpłynęły na specjalnie zorganizowany w październiku ubiegłego roku konkurs kulinarny. Spośród przekazanych prac wybrano najbardziej oryginalne i tradycyjne, związane
z naszą grodziską ziemią. Na bazie zgromadzonych
przepisów i sfilmowanych warsztatów opracowywany jest multimedialny przewodnik kulinarny
„Grodziskie Jadło”, który będzie dostępny na płytach
DVD
oraz
stronie
internetowej
www.kobiety.grodziskodolne.pl

Składniki:
1,5 l wrzącej wody
1 kg mąki gryczanej zmielonej
3 łyżki tłuszczu
sól do smaku
Wykonanie:
Zmieloną mąkę gryczaną wsypać do wrzącej wody.
Dodać 3 łyżki tłuszczu. Zamieszać wszystko drewnianą łyżką. Dodać odrobinę soli do smaku. Parzyć
do gęstości na lekkim ogniu. Wypiec w brandurze.

Składniki:
jabłka
gruszki
śliwki
Wykonanie:
Najpierw należy owoce umyć i szypułkować. Następnie odcedzić z wody. Owoce ułożyć na brytfannie i ususzyć w piecu chlebowym. Nastawić wodę
i w międzyczasie wyjąć ususzone owoce, aby troszkę przestygły. Do gotującej się wody wsypać owoce. Gotować aż powstanie barwa. Pod koniec gotowania dodać do smaku cukru. Całość wymieszać.
Odstawić w chłodne miejsce, aby przestygło i nabrało smaku.

Kobiety z KGW w Grodzisku Górnym

W trakcie planowanej konferencji goście będą mieli
okazję obejrzeć poszczególne etapy realizacji projektu oraz spróbować przygotowanych specjalnie
na tą okazję, tradycyjnych grodziskich potraw.
Przepisy na niektóre z nich zamieszczamy poniżej.

Składniki:
3 szklanki krup jęczmiennych
3 1 wody
0,5 kg gruszek suszonych
szczypta soli do smaku
4 łyżki cukru
Wykonanie:
Suszone gruszki moczyć w wodzie całą noc. Do
gotującej się wody dodać krupy, gruszki, cukier ,
sól i dalej gotować. Gotować 45 min na wolnym
ogniu.

Składniki:
½ kg kaszy
20 dkg śliwek suszonych
ok. 5 łyżek cukru
Wykonanie:
Kaszę ugotować. Śliwki moczyć 10-15 minut w
zimnej wodzie. Do ugotowanej kaszy wsypać
śliwki i gotować na wolnym ogniu. Dodać cukier. Jeśli ktoś lubi kwaśniejszą kaszę, może dodać mniej cukru. Całość wypiec w piekarniku.
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WYWIAD MIESIĄCA
W związku z obchodami Jubileuszu
trzydziestolecia Leżajskiego Browaru,
Redakcja Gazety Grodziskiej przeprowadziła rozmowę z Dyrektorem Leżajskiego Browaru.

Mattheus Dietvorst - Dyrektor Browaru

Leżajski Browar jest jednym z najważniejszych
zakładów produkcyjnych w naszym powiecie. Ile
osób zatrudnionych jest w browarze?
Bezpośrednio 280, natomiast pośrednio, łącznie
z wszystkimi firmami które pracują i współpracują
z browarem, czyli firmami outsourcingowymi,
transportowymi, usługami i dystrybucją, około 700
osób.
Czy Pana zdaniem dobrze się stało, że w latach
70- tych browar został zlokalizowany w Leżajsku?
Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Piwowarskiego
decydując o lokalizacji browaru w tym regionie
brał pod uwagę bardzo ważne kryterium, jakim jest
ujęcie i jakość wody. By produkować dobre piwo,
potrzebna jest przede wszystkim wysokiej jakości
woda. Kiedy podejmowano decyzje o lokalizacji
browaru, do wyboru były trzy alternatywne miejsca. Jednak ze względu na duże pokłady czwartorzędowej wody głębinowej, jakie znajdują się
w Leżajsku, zadecydowano o zlokalizowaniu zakładu na tym terenie. Nasza sytuacja jest unikalna,
gdyż woda ma tak wyjątkowo wysoką jakość fizykochemiczną i mikrobiologiczną, że bez stacji
uzdatniania wody pobieramy ją z głębin i używamy
do produkcji piwa. Jest to bardzo duży podziemny
zbiornik wodny, z którego korzysta również miasto
Leżajsk, mieszkańcy Starego Miasta oraz Hortino.
W styczniu Browar obchodził jubileusz 30-lecia.
W związku z tym w Leżajskim Muzeum nastąpiło
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otwarcie stałej ekspozycji browarnictwa. Jakie
eksponaty zostały przekazane dla muzeum?
Od pół roku szukaliśmy eksponatów, które moglibyśmy przekazać na rzecz muzeum. Pytałem
w naszej firmie matce - grupie Heineken - gdzie
znaleźliśmy kilka bardzo ciekawych eksponatów,
które przekazaliśmy bezpośrednio z muzeum Heinekena w Amsterdamie. Zgłosiliśmy się również
do lokalnych mediów z prośbą do społeczeństwa,
o przynoszenie do browaru pamiątek i eksponatów
związanych z browarnictwem. Udało nam się zebrać kilka ciekawych eksponatów. Otrzymaliśmy
m.in. trzy drewniane beczki, drewniany kran do
lania piwa z beczki, stare etykiety, podkładki pod
piwo i kapsle. Od pracownika naszego browaru
dostaliśmy kolekcję etykiet i szkła. Wszystkie te
eksponaty zostały przekazane i można je obejrzeć
na wystawie w muzeum.
Czy to prawda, że na potrzeby muzeum miała zostać sprowadzona specjalna maszyna parowa, prosto z Holandii?
Tak, w chwili obecnej maszyna znajduje się w naszym browarze. Aktualnie trwają prace przygotowawcze, celem jej przetransportowania do
muzeum.
Jest to silnik parowy, który został zbudowany
w 1897 roku przez niemiecka firmę. Wyposażony
jest w jeden cylinder i koło zamachowe. Wykorzystywany był w browarze w Niemczech do roku 1947, gdzie obsługiwał cały browar łącznie z pompami warzelni i mieszadłami, a także maszynami
chłodniczymi oraz systemami transportu. W roku
1978 trafił do muzeum piwa w Amsterdamie Heineken Beer Museum. Mam nadzieję, że
w marcu uda nam się przetransportować maszynę
do muzeum.
Ponoć na spotkanie jubileuszowe, przygotowano
specjalne piwo sporządzone wg starej sprawdzonej
receptury, które dojrzewa trzy razy szybciej?
Tak, specjalnie na tę okazję wyprodukowaliśmy
Piwo Jubileuszowe, które powstało według starej,
sprawdzonej receptury, sprzed trzydziestu lat. Czas
procesu produkcji takiego piwa, był trzy razy dłuższy niż obecnie. Wyprodukowaliśmy piwo, które
jest najbliższe smakowi i według takiej technologii,
która była stosowana 30 lat temu. Było to dość
trudne zadanie, ponieważ dzisiejsze maszyny są
skomputeryzowane i składniki są inne niż te, których używano dawniej, ale udało nam się wyprodukować piwo podobnego smaku.

WYWIAD MIESIĄCA
Z roku na rok wzrasta ilość produkowanego przez
browar piwa. W 2006 wyprodukowano 2 miliony
hektolitrów tego złotego trunka. Czy w tym roku
zamierzacie pobić ten rekord?
Nie ukrywam, że są takowe przymiarki, jednak zależy to od wielu czynników. Mogę jedynie zapewnić, że piwo się nie zmieni i będzie równie dobre
jak w roku ubiegłym, a nawet lepsze.

dem jest półlitrowy kufel. W holenderskich pubach
i restauracjach spożycie piwa jest znacznie większe
niż w Polsce. W sklepie, Holendrzy kupują całą
zgrzewkę, a nie po kilka butelek.

Ile browar posiada linii produkcyjnych i jaka jest
ich wydajność?
W Leżajsku mamy dwie linie puszkowe, które osiągają 50 tys. puszek na godzinę, jedną linię butelkową, która rozlewa 42 tys. butelek i jedną linię
kegów - napełniającą 150 sztuk beczek na godzinę.
Każdy o tym wie, że automatyzacja wiąże się z zastępowaniem ludzi przez maszyny. Czy proces ten
nie spowoduje fali zwolnień pracowników?
Automatyzacja i mechanizacja w znacznej mierze
przyczynia się do zwiększenia możliwości produkcyjnych, zmniejszając bezpośrednio udział czynnika ludzkiego. Jednak nie możemy tu mówić o fali
zwolnień. Część naszej załogi posiada długi staż
pracy, gdyż zatrudnieni są od początku istnienia
browaru. Zawsze mają możliwość zadecydowania
o odejściu z pracy i przejściu na wcześniejsze emerytury lub znalezieniu pracy w innej firmie. Odkąd
pracuję w leżajskim browarze dokonaliśmy zwolnień wyłącznie na zasadach dobrowolności.
W europejskiej czołówce producentów piwa znajdują się Niemcy, Czechy, Belgia, Holandia. Co
Pana zdaniem należy udoskonalić by polskie piwo
trafiło do tej czołówki?
Uważam że polskie piwo jest tak dobre jak marki
zachodnie. Jesteśmy z rodziny Heinekena, który
jest numerem jeden w Europie.
Jest Pan z pochodzenia Holendrem. Czy potrafi
Pan wyjaśnić na czym polega różnica między polskim, a holenderskim piwem ?
Gdybym miał porównać smakowo, to polskie piwo
jest trochę mocniejsze.
A któro jest lepsze?
Najlepszy jest oczywiście Leżajski Full.
Jak ocenia Pan kulturę picia Polaków?
Różni się ona od Holenderskiej. Przykładowo
w Holandii pije się w małych szklankach, natomiast w Polsce takim ogólnie przyjętym standar-

Jubileuszowe spotkanie pracowników browaru

Browar aktywnie wspiera imprezy, inicjatywy stowarzyszeń, działalność charytatywną. Z czego to
wynika, bo jednak większość firm nastawiona jest
na zysk, a nie sponsoring?
Wynika to z naszej otwartości do społeczeństwa
i przyjętej polityki odpowiedzialności społecznej.
Sponsorujemy lokalne imprezy kulturalne, jak np.
Dni Leżajska, Dni Grodziska, Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Łowiecki.
Wspieramy lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń,
szkoły.
Jak ocenia Pan przyszłość Leżajskiego browaru?
Przyszłość Leżajskiego browaru rysuje się jasno
i klarownie. Mamy poważne plany inwestycyjne,
które spowodują dalszy rozwój zakładu. Zamierzamy zwiększyć wydajność naszego browaru
do 3 milionów hektolitrów. W palnie mamy także
wymianę starych piwnic - tanków horyzontalnych,
na bardziej nowoczesne pod względem technologicznym.
W ostatnim czasie pojawiła się dla nas nowa szansa. Ukraina zamierza dołączyć do Organizacji
Światowych co spowoduje, że granica między
Ukrainą i Unią Europejską stanie się otwarta na
handel i gospodarkę. Stwarza to duże szanse na
współpracę i możliwość eksportu leżajskiego piwa
na Ukrainę.
dziękuję za rozmowę
rozmawiała Małgorzata Halasa
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OŚWIATA
Dnia 10.01.2008r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej członkowie Akcji Katolickiej, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie przygotowali wspaniałą uroczystość. Przy wspólnym
stole, w ciepłej rodzinnej atmosferze spotkali się ze
sobą ludzie starsi, Babcie, Dziadkowie ze swoimi
najmłodszymi pociechami – wnuczętami.
Po powitaniu przez Panią dyrektor Teresę Nykiel
wszystkich uczestników spotkania dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III miały sposobność,
by słowami wierszy i piosenek podziękować Babciom i Dziadkom za ich codzienny trud, cierpliwość, opiekę, za ich dobre rady i oddanie dla wnuków. Nie zabrakło przy tym gorących życzeń,
kwiatów „niespodzianek” i tradycyjnego „Sto lat”.

lenie się pobłogosławionym przez księdza Stanisława Kulikowskiego opłatkiem. Obraz kiedy wszyscy uczestnicy spotkania szli z opłatkiem do Babć,
Dziadków i innych osób starszych z Wólki Grodziskiej, wywołał łzy szczęścia.

Wspólne kolędowanie

Z ust wnucząt popłynęła moc życzeń

W dalszej części spotkania wrócono wspomnieniami do czasu świąt Bożego Narodzenia. W uroczysty, podniosły, dziecięcy śpiew polskich kolęd zostały wplecione wiersze mówiące o wartościach
bardzo ważnych w życiu każdego człowieka, każdej rodziny. Mówiono o Bogu, miłości, życzliwości, dobroci, pokoju, zgodzie i przebaczeniu. O tym
wszystkim, co prowadzi nas do szczęścia i do tego,
że stajemy się jedną, wielką rodziną. Po tych pięknych i ważnych słowach przyszedł czas na podzie-

Ferie to dla uczniów okres odpoczynku i wytchnienia od nauki. Uczniowie z Wólki Grodziskiej
ten czas postanowili spędzić bardzo aktywnie. Pod
przewodnictwem Pawła Matuszka i ks. Stanisława
Kulikowskiego wyjechali na sześciodniowy obóz
narciarski w Bieszczady. W dniach 15 – 20 stycznia 2008 roku przebywali w Kalnicy. Udało się
nam „złapać” resztki śniegu z tegorocznej zimy
i wyszaleć się na nartach do woli. Początki były
trudne ale po zapoznaniu się z techniką narciarską,
obeznaniu się ze stokiem i przełamaniu strachu gru-
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Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli przy
nakrytych świątecznych stołach, by już wspólnie
pokolędować, powspominać i pokosztować tego,
co zostało specjalnie na tą uroczystość przygotowane. W tym właśnie miejscu gorące słowa podziękowania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili
się do zorganizowania tego spotkania i tym samym
spowodowali, że atmosfera Świąt Bożego Narodzenia udzieliła się jeszcze raz, na nowo wszystkim
zebranym. Niech słowa wiersza kończącego część
artystyczną będą również podsumowaniem całej
uroczystości: Kiedy w naszych sercach zagości na
zawsze, Bóg, pokój, miłość, zgoda i przebaczenie,
życzliwość i dobroć, wówczas w naszych sercach
zagości na stałe: słońce i szczęście, wtedy święta
Bożego Narodzenia spełnią swoją rolę. Tego życzymy sobie i wszystkim ludziom na świecie.
Elżbieta Słupek

Zabawy było co niemiara

OŚWIATA
pa rozjeździła się na dobre. Kilka godzin dziennie
przebywaliśmy na stokach narciarskich w Kalnicy i
pobliskim Bystrem. Zjeżdżaliśmy do późnych godzin wieczornych, następnie kolacja i całonocny
odpoczynek, przed kolejnym dniem szusowania na
śniegu. Tak upływał nam dzień po dniu. W przedostatnim dniu naszego pobytu pochodziliśmy troszkę po górach. W okresie zimy Bieszczady są również bardzo piękne. Po tak aktywnie spędzonym
czasie żal było opuszczać te malownicze tereny.
Ale grupa obiecała, że za rok wróci tu na pewno,

W sobotę, 12 stycznia w Szkole Podstawowej
w Opaleniskach odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka połączona z Choinką Noworoczną. Impreza zorganizowana przez dyrekcję
i pracowników szkoły we współpracy z Radą Rodziców miała charakter otwarty. Skierowana była
nie tylko do uczniów szkoły i ich rodzin, ale także
do wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Jej podstawowym założeniem było integrowanie
społeczności szkolnej i lokalnej poprzez kultywowanie dawnych tradycji, wspólną zabawę i aktywne
spędzanie wolnego czasu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz gminnych na
czele z przewodniczącym Rady Gminy, panem Jerzym Gdańskim, radni i sołtysi z Opalenisk i Podlesia, przedstawiciele OSP w Opaleniskach oraz babcie, dziadkowie i rodzice uczniów.

Szkolne występy

Uroczystość rozpoczęła się od spotkania w udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klas
0-3, ubrani w piękne kostiumy, zaprezentowali
przedstawienie jasełkowe pt. ,,Witaj Jezu malusieńki”, na które złożyły się wiersze, inscenizacja
i kolędy. Szczególnych wzruszeń dostarczyły solo-

jak tylko porządnie sypnie śniegiem, aby podziwiać
przepiękne krajobrazy i oczywiście poszusować na
nartach. Jest to z pewnością bardzo dobry sposób
spędzania wolnego czasu.
W imieniu wszystkich uczestników wycieczki bardzo chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi
Pytlowi - właścicielowi firmy „Dekarz”, który
w dużym stopniu sfinansował nasz pobyt.
PM

Wspólne biesiadowanie przy stole

we wykonania kolęd ,,Jezus malusieńki” i ,,Lulajże
Jezuniu”. Występ przygotowany pod kierunkiem
nauczycielek: Zofii Burdy, Anny Marzęciak i Doroty Sroki oraz pani dyrektor Janiny Miś został nagrodzony głośnymi brawami, po czym mali wykonawcy złożyli swoim babciom i dziadkom życzenia
noworoczne. Następnie pojawił się Święty Mikołaj,
który obdarował najmłodszych prezentami, po
czym na scenę wkroczył Zespół Grodziszczoki wykonując autorski program artystyczny ,,Herody”.
Dalsza część spotkania upłynęła przy wspólnym
kolędowaniu, przy akompaniamencie akordeonu
i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Na zakończenie wszyscy wesoło bawili się
przy skocznych dźwiękach muzyki w wykonaniu
dwuosobowego zespołu z Przeworska.
Nasza uroczystość udała się znakomicie. Było dużo
śmiechu i wesołej zabawy. Mamy nadzieję, że
chwile spędzone w miłej, rodzinnej atmosferze na
długo pozostaną w pamięci uczestników imprezy.
Dorota Sroka
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OŚWIATA
Biorąc pod uwagę uzdolnienia artystyczne dzieci
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku
Dolnym i chęć ich kontaktu ze sztuką, występowania przed publicznością postanowiłyśmy, poszerzyć zakres swojej pracy pedagogicznej i wychowawczej o działalność koła teatralnego.
Kółka teatralne prowadzone są w oparciu o program „Zabawa w teatr”, a zajęcia odbywają się raz
w tygodniu. W naszej szkole powstały dwie grupy
teatralne. Jedna, prowadzona przez panią Bożenę
Krajewską z uczniami klasy 3, oraz druga prowadzona przez panią Agnieszkę Witwer i panią Renatę Kulę z uczniami klasy 4b i 6b.
Głównym zamierzeniem kółka teatralnego jest edukacja dzieci i młodzieży w procesie wychowania
przez teatr. Wystawianie sztuki, występowanie
dziecka na scenie, żywy kontakt z publicznością to
niezapomniana przygoda. Teatr jest procesem twórczym, to wspólna praca całego zespołu, dlatego
w programie kółka jest miejsce na mnóstwo różnych ćwiczeń i zabaw mających na celu zintegrowanie zespołu. By odkryć własne możliwości
i umiejętności uczniowie przygotowują improwizacje krótkich scenek o różnorodnej tematyce, które
wymagają jednoczesnego zastosowania różnych
form ekspresji. Wszystkie te działania przygotowywały młodych wykonawców do właściwego interpretowania materiału literackiego, jaki wystawiony
będzie na scenie.

Nasi młodzi artyści podczas występu dla dzieci z OREW-u
w Laszczynach

Podczas wspólnych spotkań na kółku uczniowie
przekonali się, że teatr to nie tylko aktorzy, ale także scenografia i rekwizyty, które projektowali i wykonywali sami, odkrywając niekiedy talenty plastyczne. Uczestnictwo dzieci w kółku teatralnym
jest dla nich przyjemnością, zabawą
i wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu. Jest też doskonałym miejscem, w którym moż-
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na się wyzbyć kompleksów i przełamać barierę
strachu. Tutaj też dzieci zdobywały poczucie własnej wartości, nabywały swobody i otwartości w
kontaktach z ludźmi. Nasz dziecięcy teatr ma duży
dorobek sceniczny.

Przedstawienie pt. „Wszystkie dzieci kochają zimę”
w wykonaniu uczniów klasy III

Przez 4 lata działalności przygotowałyśmy szereg
inscenizacji z okazji uroczystości szkolnych oraz
spektakli, między innymi: „Pokaz mody nauczycielskiej”, „Calineczka”, „Hej kolęda”, ”Św. Mikołaj w bibliotece” „Jaś i Małgosia”, „Moja mama”,
„Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”, „Baba
Jaga u dentysty”, „Odmieniec”, „Warsztaty szkolne
dla nauczycieli”, „W krainie Fantazji”, „Szafa babuni”, „Mała Syrenka”. Sztuki wystawiane były dla
całej społeczności szkolnej, dzieci z przedszkola
i rodziców.
Nowo podjętą inicjatywą były wyjazdy do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Laszczynach i do Szkoły Podstawowej w Laszczynach, gdzie również występowaliśmy z naszym
repertuarem.
W tym roku szkolnym starsi artyści pod opieką pani Agnieszki Witwer i pani Renaty Kuli pracowali
nad spektaklem pt. „Trochę inna Śnieżka.” Premiera odbyła się na zabawie choinkowej w szkole, ale
wystąpiliśmy również w Laszczynach. Wszędzie
aktorzy byli nagradzani gromkimi brawami. Wiele
radości uczniom sprawiało właśnie to, że mieli oni
szansę zaprezentować się gdzieś poza szkołą.

Renata Kula
Bożena Krajewska
Agnieszka Witwer

PORDNIK ROLNIKA
Azbest jest minerałem znanym od
kilku tysięcy lat. W Polsce używano go
m.in. do produkcji papy dachowej,
eternitu, płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych, zsypów w blokach
i kocy ognioodpornych.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia
wyrobu (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Taki stan powodują uwalnianie się włókien
do powietrza i możliwe wdychanie ich do płuc. Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu w kształcie harpuna, prowadzi do wielu chorób: pylicy azbestowej,
nowotworu dróg oddechowych, raka płuc. Odpady
zawierające azbest, z uwagi na zakaz ich stosowania, nie mogą być przedmiotem odzysku i muszą
być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska
unieszkodliwiane przez składowanie.
Stąd też, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zadbajmy, by eternit stopniowo znikał z naszych da-

chów, gruz eternitowy nie wypełniał dziur na naszych drogach, a zdemontowane płyty eternitowe
składowane były na miejscu i w sposób do tego
celu przeznaczony. Podczas ściągania płyt z dachu
należy zabezpieczyć drogi oddechowe, zakładając
maski przeciwpyłowe. Płyty należy ułożyć na paletach do wysokości 1,5 metra i odpowiednio zabezpieczyć np. owinąć folią. Tak przygotowane palety
gromadzimy w miejscu pozwalającym na dojazd
samochodu ciężarowego.
BD

Od 1 stycznia 2008 roku Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym
rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym
do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.
Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących
działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania
składek za niepełnosprawnych domowników –
w zakresie refundacji składek dokonywana jest od
2 stycznia 2008 r. przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po
zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co
kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za
dany kwartał. Wniosek należy złożyć do Funduszu
do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008r., po terminowym
opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia
2008r.). Aby ubiegać się o refundację, rolnicy muszą spełniać następujące warunki:
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS),
posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez
względu na posiadany stopień,
terminowo opłacać składki na ubezpieczenia
społeczne w całości – naliczanie i opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne rolników
dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Grodzisko Dolne prowadzi zapisy
osób, które planują wymianę pokryć dachowych
wykonanych z płyt eternitowych. Koszty transportu i utylizacji płyt eternitowych pokrywa
Gmina Grodzisko Dolne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel.
017 242 82 65, pok. nr13.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz
składania dokumentów można uzyskać na stronach
internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto począwszy od 15 stycznia 2008 roku Fundusz uruchamia
specjalną infolinię 0801 233 554, gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje
dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji
składek.
źródło: PFRON
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PORADNIK ROLNIKA
W styczniu Rada UE przyjęła rozporządzenie zgodnie, z którym płatności
bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi, który posiada grunty rolne, na
dzień 31 maja danego roku.
Jest to ważna informacja dla tych rolników, którzy
zamierzają sprzedać lub wydzierżawić swoją ziemię. Jeżeli rolnik przeniesie posiadane grunty na
inną osobę przed 31 maja danego roku, to nie otrzyma do tych gruntów płatności obszarowych. Do
gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy. Natomiast, gdy przeniesienie nastąpi po 31 maja to płatności przysługiwać będą
przekazującemu, a nie tak jak dotychczas rolnikowi, który przejął te grunty. Grunty rolne, do których mają być przyznane płatności muszą być
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Oznacza to,
że rolnik, który grunt przejął powinien się zobowiązać do przestrzegania tych norm. Te obowiązki powinny być jasno sprecyzowane w umowach sprzedaży bądź dzierżawy. Odpowiedzialność za utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej spoczywa na tym rolniku, który otrzymuje płatności. Nieprzestrzeganie powyższych norm skutkuje pomniejszeniem płatności. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pozwoli to uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. Dlatego
niezbędne jest ustalenie w dyspozycji którego rolnika znajdują się działki w określonym dniu.
Od 2008 r. zostaną dodane nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej. Będzie to dotyczyło
rolników, którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto,
owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej
powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata. Wymóg
wprowadzenia zmianowania dotyczy rolników
w całej Wspólnocie Europejskiej. Został on wprowadzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Zmieniły się również przepisy wspólnotowe

w zakresie definicji działki rolnej. Rolnicy będą
mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów
rolnych mniejszych niż 10 arów (0,1ha). Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól
o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich. Oznacza to, że od bieżącego roku płatnościami do gruntów zostaną objęte przydomowe ogródki, rowy o szerokości do 2 metrów przylegające do
upraw, oczka wodne do 100 m2, znajdujące się na
działkach rolnych lub przylegające do tych działek.
Są to powierzchnie, które są częścią uprawy roślin
i stanowią zwarty obszar gruntu. Te zmiany wprowadzają nowe zasady zgłaszania we wnioskach
przez rolników działek rolnych. Tak jak w roku
ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do
których przysługuje ten sam rodzaj płatności.
Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia
kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej
(JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej
się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć
przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż
0,1 ha, np. oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki
przydomowe. Jednak nie oznacza to, że płatności
bezpośrednie przysługują oddzielnie do rowów
i oczek wodnych. Następnie na działce rolnej, czyli
powierzchni zadeklarowanej do jednolitej płatności
obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię
upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniających płatności lub do upraw roślin energetycznych lub płatności do owoców miękkich.
Działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu, na
którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw.
Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone
we wniosku grunty, na których są uprawiane len,
konopie i rośliny objęte płatnością rolnośrodowiskową oraz trwałe użytki zielone.

Od 1 lipca 2008 roku każdy rolnik
będzie musiał ubezpieczyć przynajmniej połowę areału swoich upraw. Nowe
prawo zdecydowanie poprawi sytuację
rolników, ale jednocześnie zawiera kilka rozwiązań, które mogą przeszkadzać
w zawieraniu ubezpieczeń.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system

ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do
składek producentów rolnych z tytułu zawarcia
umów ubezpieczenia, od wystąpienia zdarzeń losowych, m.in. powodzi, deszczu nawalnego, gradu,
suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Dotyczy to zarówno produkcji roślinnej tj. upraw zbóż, kukurydzy, tytoniu,
buraków cukrowych, truskawek, ziemniaków), jak
również zwierzęcej (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu
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PORADNIK ROLNIKA
lub świń). Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od
wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.
Pogoda z reguły nie rozpieszcza rolników. Jak nie
susza i powódź, to znów wiosenne przymrozki.
W tej sytuacji jedyna rada to ubezpieczenie od wystąpienia klęski żywiołowej. Ubezpieczając uprawy
od skutków przymrozków, powodzi, suszy i gradobicia, rolnicy mogą liczyć na dotacje w wysokości
połowy kosztów polisy. Rolnik który nie będzie
miał ubezpieczonej części upraw może liczyć tylko
na połowę wsparcia jakie będzie mu przysługiwało
w razie wystąpienia klęski żywiołowej.
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu
przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej będzie miał obowiązek
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni
upraw. Rolnik będzie miał zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem
ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo
innym wykonującym działalność ubezpieczeniową
w zakresie ubezpieczenia upraw.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie
tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej
w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie
równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną
przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów
nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Należy podkreślić, iż nie zawarcie przez rolników
umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie
miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.
Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw
rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50%
upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r.
będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu
krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
źródło: ARiMR

Ceny obowiązujące na dzień: 25.02.2008 r.
Firma
MARKPOL
W KOPANIACH

Cena skupu

Termin płatności

Forma skupu

3,78 zł

OD 3 DO 4 M-CY

ODBIÓR UZGADNIANY
DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW
PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ

3,00 zł - od 90 do 110kg
2,80 zł - od 111 do 140kg
2,60 zł - pow. 140kg

DO 2 TYGODNI
- PRZELEWEM

SKUP NA ZAKŁADZIE
TYLKO W PONIEDZIAŁKI
OD 7:00 Do 11:00

4,26 zł - klasa S, E
4,14 zł - klasa U
3,73 zł - klasa R
3,19 zł - klasa O
3,02 zł - klasa P

DO 2 TYGODNI
- PRZELEWEM

ODBIÓR Z GOSPODARSTW
PRZY ILOŚCI OD 20 SZT.
ZWIERZĘTA MUSZĄ BYĆ
ZNAKOWANE

3,30 zł

DO 1,5 MIESIĄCA

ODBIÓR Z GOSPODARSTW
PRZY ILOŚCI OD 15 SZT.

TEL. 017 2243433
SMAK-EKO
GÓRNO

TEL. 017 7728715
SOKOŁÓW
JAROSŁAW

TEL. 016 6246558
"SZAREK"
JAROSŁAW

TEL. 016 6219143
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Z dniem 15 marca 2008 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków
o przyznanie płatności obszarowych do
gruntów rolnych na 2008 rok.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miejscowych
rolników, w Urzędzie Gminy utworzono punkt informacyjny, w którym zainteresowani rolnicy będą
mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych.
Rolnicy będą mogli skorzystać także z pomocy
przedstawicieli Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dyżury w Ośrodku Kultury, będą
pełnić pracownicy ODR-u. Za przygotowanie
wniosku rolnik będzie musiał jednak zapłacić.
Kwota uzależniona będzie od ilości posiadanych
działek ewidencyjnych i tak do 10 działek rolnik

będzie musiał zapłacić 25 zł. Przy każdej następnej
działce opłata wzrasta o kolejną złotówkę. Przykładowo, jeśli rolnik posiada 18 działek to za wypełnienie wniosku zapłaci 33 złotych. Potwierdzeniem
dokonanej wpłaty będzie wystawiony przez pracowników rachunek.
Rolnicy zgłaszający się do punktów informacyjnych prócz spersonalizowanego wniosku otrzymanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, powinni posiadać wypisy z rejestru
gruntów, zawierające numery ewidencyjne działek.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje, że w kwietniu br. zostanie
przeprowadzona zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych
i elektronicznych.
Nie ponosząc żadnych opłat będzie można pozbyć
się: zużytych opon, akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym

świetlówki), odpadów
wielkogabarytowych
(stare meble, stolarka
budowlana, zużyty
sprzęt gospodarstwa
domowego, inne przedmioty o dużych rozmiarach).

Wnioski składa się do w terminie od 15 marca do 15
maja 2008 roku. Za każdy dzień opóźnienia należna
kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.

Szczegółowe terminy dyżurów zostaną podane ta
sołeckich tablicach ogłoszeń oraz w następnym numerze „Gazety z Grodziska i okolic”.

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne należy złożyć w niżej wymienionych punktach
00
w dniu 09 kwiecień 2008 r. do godz. 10
Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.
Sołectwo

Miejsce składowania

Grodzisko Górne

Obok budynku OSP

Grodzisko Dolne

Obok budynku OSP

Grodzisko Dolne Miasto

Obok garażu OSP

Grodzisko Nowe

Obok Budynku Wiejskiego

Laszczyny

Obok budynku OSP

Chodaczów

Obok budynku OSP

Podlesie

Obok budynku OSP

Wólka Grodziska

Obok mostu koło boiska sportowego

Opaleniska i Zmysłówka

Obok budynku wiaty „Poltino” w Zmysłówce
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Z dniem 3 marca 2008 roku oddziały
regionalne Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczynają
przyjmowanie wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 października 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Bezzwrotna premia finansowa (50 tys. zł) na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych
rolników, ma zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej.
W roku 2008, w okresie do dnia 30 czerwca,
o przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie
osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej
niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc
w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku. Beneficjentem musi być osoba pełnoletnia,
która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40tu lat, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, posiadająca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu
trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy. Gospodarstwo ubiegające się o pomoc
powinno także spełniać wymagania dotyczące
ochrony środowiska oraz odpowiednich warunków
higieny i utrzymania zwierząt. Warunek ten powinien być spełniony do dnia upływu 3 lat, od dnia
wejścia w posiadanie nieruchomości rolnej, o powierzchni co najmniej 1 ha oraz zachowany do dnia
upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
W przypadku spełnienia warunków niezbędnych do
uzyskania pomocy przez oboje małżonków, pomoc
przyznaje się tylko jednemu z nich. W dniu składania wniosku powierzchnia użytków rolnych nie
może być większa niż 300 ha i mniejsza niż średnia
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie
rolnym w kraju, czyli 9.91. Minimalna powierzchnia użytków rolnych dla rolników z województwa

podkarpackiego ubiegających się o premię dla młodego rolnika wynosi 9,91 ha.
Przy ustalaniu minimalnej powierzchni użytków
rolnych w gospodarstwie sumuje się:
grunty własne,
użytkowanie wieczyste,
dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas
nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożeniu wniosku o płatność.
Wniosek należy sporządzić na formularzu, który
w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach
internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a w formie wydruku - w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Formularz zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do
wniosku. Należy zwrócić uwagę, że plan rozwoju
gospodarstwa powinien być załączony zarówno
w formie wydruku jak i na nośniku elektronicznym
(dyskietka 3,5, płyta CD). Wypełniony i podpisany
wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału
regionalnego Agencji właściwego ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy
w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa
z końcem dnia roboczego następującego po dniu
podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji, informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe, osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia
danego roku.
Wszelkich informacji osobom ubiegającym się
o pomoc udzielają doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy biur
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wszelkich informacji na temat programu dla młodych rolników, udziela w Urzędzie Gminy (pokój
nr 6) pracownik Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Punkt doradztwa czynny jest codziennie, w godzinach od 7.30 do 13.00, we wtorki od 7.30 do 15.00.
źródło: ARiMR
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OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Usług Drogowo
Drogowo--Rolniczych w Grodzisku Dolnym
125c zaprasza do nowo otwartej Stacji Paliw mieszczącej się
na placu Spółdzielni w Grodzisku Dolnym.
Godziny otwarcia stacji paliw:
Poniedziałek – Piątek od 7.00 do 16.00
Sobota od 7.00 do 15.00

Dostawcą paliw jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o zbliżającym się terminie
składania wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo.
W terminie od 1-go do 31-go marca 2008r 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 września 2007r. do 29 lutego 2008r.
Limit zwrotu podatku w 2008r. wynosić będzie:
stawka zwrotu(0,85 zł) x 86l x powierzchnia użytków rolnych

