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Wiosna 
 

Idzie wiosna borem lasem, 

Z szarych mgieł widać jej skronie. 

Wesolutka rozśpiewana, 

Mile wita nas: 

Wiosno, wiosenko ma, 

Tyś piękniejsza co dnia. 

W kwiatach widać twą twarz, 

Radości tyle masz.  

Skowronek wita nas, 

Wszystko budzi się ze snu. 

Na rzece płynie gruba kra,  

Zima wraca do snu.  

Ciepły deszczyk ziemię zwilża, 

Rolnik sieje złote ziarno. 

Kotek z pieskiem się wygrzewa, 

Słowik śpiewa tak: 

Trilili - la la la, 

Witaj wiosenko ma. 

Przyszłaś do nas zza mórz, 

Cała żeś w kwiecie już. 

Słoneczko grzeje nas, 

Pękają pęki bzu. 

Zielenią kwiatami wita nas las, 

A dzieci śpiewają tu.  

Echo leci wśród zieleni,  

Już krówki pasają dzieci. 

I śpiewają różne pieśni, 

By im zleciał czas. 

A gdy noc zapada głucha, 

Często nawet księżyc słucha. 

Gdy po polu, głos po rosie,  

Echem płynie w świat. 

Wiosno, wiosenko ma, 

Tyś piękniejsza co dnia. 

W kwiatach widać twą twarz, 

Radości tyle masz. 

Przyszłaś do nas zza mórz,  

Sercem witamy cię. 

Pozostań z nami już, 

Tak wszyscy prosimy cię. 
 

Cecylia Czerwonka 



  

 

projekcie zakwalifikowały się trzy szkoły, w tym 

Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 

Górnym. Zgodnie z założeniami programu zajęcia 

w szkołach prowadzić będą nauczyciele fizyki 

z grupą 10 najzdolniejszych uczniów, zaintereso-

wanych naukami ścisłymi. Szkoła otrzyma na wła-

sność specjalne zestawy doświadczalne o wartości        

1,8 tys. zł, na których prowadzone będą zajęcia. 

Taka forma nauki pozwoli uczniom samodzielnie 

przeprowadzać doświadczenia i opracowywać  

własne projekty fizyczne. Najciekawsze zostaną 

zaprezentowane podczas organizowanych poka-

zów, w których uczestniczyć będą pracownicy 

uczelni zarządzających projektem. W ramach pro-

gramu raz w semestrze grupa wyjedzie do Instytutu 

Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zorga-

nizowane zostaną pokazy fizyczne. Najlepsze au-

torskie pomysły przedstawione zostaną na uroczy-

stym finale, w trakcie którego ich autorzy otrzyma-

ją nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w tygo-

dniowym obozie naukowym. Dwukrotnie w ciągu 

trwania projektu szkoły odwiedzą pracownicy UR.  
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Pozalekcyjne zajęcia z fizyki, udział w warszta-

tach i wykładach uniwersyteckich oraz przygo-

towywanie projektów naukowych, to tylko nie-

które z działań programu edukacyjnego Feniks, 

realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetów 

Jagiellońskiego, Rzeszowskiego i Humanistyczno

-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w 

Kielcach.  

Feniks to trzyletni program popularyzacji i 

wspomagania fizyki w szkołach, którego celem jest 

rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-

technicznych, matematycznych i informatycznych 

uczniów. Program ma także pokazać ciekawą i róż-

norodną formę zajęć z fizyki, rozwijającą krytycz-

ne i analityczne myślenie. Skierowany jest do 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

trzech województw: świętokrzyskiego, podkarpac-

kiego i małopolskiego. Zainteresowanie progra-

mem było duże. Wnioski aplikacyjne złożyły 132 

podkarpackie szkoły, z czego do programu zakwa-

lifikowano 56 gimnazjów i 24 szkoły ponadgimna-

zjalne. Z terenu powiatu leżajskiego do udziału w 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne - Jacek Chmura odbiera promesę z rąk Wojewody Podkarpackiego - Mirosława Karapyty 

4 lutego br. w Krośnie Jan Winter– Dyrektor 

Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywioło-

wych przy MSWiA i Mirosław Karapyta -   

Wojewoda Podkarpacki, przekazali promesy 

dla podkarpackich samorządowców.  

W grudniu ubiegłego roku Wojewoda wystąpił 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 

udzielenie wsparcia finansowego dla lokalnych  

samorządów dotkniętych skutkami klęski żywioło-

wej. Straty, które w naszym województwie wyrzą-

dziła ubiegłoroczna powódź, oszacowano na około 

400 milionów złotych. Kwota, którą rząd przyznał 

podkarpackim samorządom wyniosła 43 miliony 

złotych. Na naprawę dróg i mostów ma być prze-

znaczone ponad 27 mln zł, a na zabezpieczenie 

osuwisk około 15 mln zł. Po pieniądze na ten cel 

do Krosna przybyło 119 przedstawicieli gmin, 

miast i powiatów z regionu. Na usuwanie skutków 

zniszczeń Gmina Grodzisko Dolne otrzymała pro-

mesę w wysokości 100 tys. zł. 

 

         MH 
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W sobotnie popołudnie 24 stycznia br. w Cho-

daczowie obchodzono uroczyście Dzień Seniora. 

Na spotkanie do Domu Strażaka przybyli miejsco-

wi emeryci i renciści, by spędzić ze sobą parę mi-

łych chwil. Gośćmi seniorów byli: W-ce Starosta 

Leżajski Józef Majkut, Wójt Gminy Jacek Chmura, 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański, Rad-

ny Józef Mścisz i proboszcz parafii ks. Stanisław 

Argasiński. Imprezę przygotował sołtys, pan Stani-

sław Wojtyna i Przewodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich w Chodaczowie, pani Anna Moszko-

wicz.  

W imieniu organizatorów zebranych powitała 

pani Józefa Kubrak, członkini KGW. Na ręce wójta 

i rady złożyła podziękowania za okazaną przychyl-

ność i przekazane środki finansowe, dzięki którym 

wykonano prace remontowe zewnątrz i wewnątrz 

budynku, o czym mogli przekonać się uczestnicy 

spotkania, zgromadzeni w świeżo odnowionej sali. 

Szczególne słowa skierowała do przybyłych na 

uroczystość seniorów. Życząc wszelkiej pomyślno-

ści i długich lat w zdrowiu i szczęściu, zaprosiła do 

wspólnej zabawy i wysłuchania przygotowanego 

programu artystycznego. A program spotkania był 

bardzo urozmaicony.  

Występy rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawo-

wej w Chodaczowie, które z okazji Dnia Babci i 

Dziadka przygotowały dla swoich dziadków i babć 

niespodziankę. Wnuczęta przebrane w piękne kolo-

rowe stroje śpiewały piosenki, recytowały wiersze i 

zaprezentowały trzy przedstawienia „Bal u króla 

Baltazara”, „Jasełka przewrotne” i „W krainie 

zimowej bajki”. Po występach dzieci na scenę 

wkroczyli seniorzy. Po raz pierwszy publiczności 

zaprezentował się nowopowstały zespół śpiewaczy 

„Wiola” z Chodaczowa, który przy dźwiękach 

akordeonu wykonał kilka piosenek, wprowadzając 

uczestników spotkania w miły nastrój. Pięknie 

brzmiące głosy chórzystów zachwyciły zebranych 

na sali.  

Koleją niespodziankę, adresowaną do gości i 

bohaterów spotkania – seniorów, przygotowała 

„Leszczynka”. W widowisku „Kolęda z owsem”, 

zespół zaprezentował starodawne bożonarodzenio-

we zwyczaje, związane z chodzeniem po kolędzie z 

owsem. Jak tradycja nakazuje na Świętego Szcze-

pana, tuż po północy w domu gospodarza pojawia-

ją się tzw. owsioki, czyli kolędnicy z owsem, któ-

rym rzucają gdzie popadnie. Kawalerowie „bijąc” 

owsem ładne dziewczęta, okazują im swoje zainte-

resowanie i zapewniają urodę i powodzenie. Go-

spodyni z gospodarzem częstują czym chata boga-

ta, a następnie wszyscy śpiewają kolędy. Niektóre 

zaśpiewano wspólnie z publicznością. Drugą insce-

nizacją, jaką tego wieczoru zaprezentowała 

„Leszczynka”, było przedstawienie „Wesoła szko-

ła”. Humorystyczne scenki opisujące szkolne zma-

gania Marysi, Stasia i ich kolegów wywołały ser-

deczny uśmiech na wielu twarzach. Po części arty-

stycznej przyszedł czas na smaczny posiłek i słodki 

poczęstunek, który przygotowały panie z koła go-

spodyń.  

Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu pozy-

tywnych wrażeń i wzruszeń. Seniorzy przyjemnie 

spędzili wieczór na rozmowach i wspomnieniach, a 

organizatorzy wyrazili nadzieję, że nie było to 
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ostatnie tego typu spotkanie. Dzięki otrzymanym 

środkom finansowym i wykonanym w czynie spo-

łecznym pracom, znacznej poprawie uległy warunki 

socjale i sanitarne remizy. Odnowiono większość 

pomieszczeń wewnątrz budynku, dzięki czemu 

mieszkańcy Chodaczowa mają miejsce, w którym 

mogą się spotykać i miło spędzać czas – podkreślił 

sołtys Wojtyna.  

 

         MH 

Za okazaną pomoc i wsparcie finansowe organizatorzy     

uroczystości składają serdeczne podziękowania licznym 

sponsorom, którymi byli: 

- Zbigniew Wlazło – Firma Handlowo-Usługowa w Tryńczy, 

- Stanisław Stopyra – Kowalstwo Artystyczne w Grodzisku 

Dolnym, 

- Andrzej Baj – Usługi transportowe w Chodaczowie, 

- Zdzisław Kozak – Zajazd przydrożny „Borowik” w Gnie-

wczynie, 

- Konrad Majkut i Piotr Moszkowicz – Usługi Remontowo-

Budowlane w Chodaczowie, 

- Krzysztof Czerwonka – Firma Budowlana „Dach-NID” 

w Chodaczowie. 

W Polsce działa ponad 2000 punktów konsul-

tacyjnych, które udzielają pomocy osobom uza-

leżnionym i członkom rodzin z problemem alko-

holowym.  

Powinny być one tworzone w tych gminach, w 

których nie ma placówek lecznictwa odwykowego 

lub dostęp do nich jest w jakiś sposób utrudniony, 

np. ze względu na dużą odległość lub utrudniony 

dojazd. Punkty konsultacyjne pełnia ważną rolę w 

lokalnym systemie pomocy, jednak do ich zadań 

nie należy prowadzenie psychoterapii osób uzależ-

nionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowot-

nych, a te udzielane są wyłącznie w zakładach 

opieki zdrowotnej. Ponadto sądowe zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego może być reali-

zowane tylko w placówkach lecznictwa odwyko-

wego. Zatem punkty konsultacyjne nie są (i nie mo-

gą być) alternatywą ani konkurencją dla placówek 

leczenia odwykowego. Obecnie oferta punktów 

konsultacyjnych stała się bardziej interdyscyplinar-

na, a ich zadaniem jest zdiagnozowanie problemów 

całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszyst-

kich jej członków (dorosłych i dzieci). Jeśli do 

punktu zgłasza się żona w sprawie pijącego męża, 

to konsultant powinien podjąć próbę zdiagnozowa-

nia innych problemów, które w tej rodzinie mogą 

występować, np. przemoc, zaniedbywanie dzieci, 

problem pijących nastolatków, ubóstwo.  
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W listopadzie ub. roku Ośrodek Kultury w Grodzi-

sku Dolnym, w ramach programu Dziedzictwo Kul-

turowe, priorytet: Ochrona Dziedzictwa Kultury 

Ludowej złożył do Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie VI 

Ogólnopolskiej, XVII Podkarpackiej Parady Straży 

Wielkanocnych „Turki 2009”. Na jej organizację 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.  

W tym roku parada odbędzie się 19 kwietnia na 

stadionie LKS Grodziszczanka w Grodzisku Gór-

nym. Weźmie w niej udział ponad 30 oddziałów 

Turków.  

        KULT 

W związku z tym osoby dyżurujące w punkcie 

muszą być przeszkolone w zakresie różnych pro-

blemów, które występują w rodzinie alkoholowej 

oraz możliwych do zaproponowania rozwiązań. 

Powinny posiadać umiejętności w zakresie udziela-

nia pomocy psychologicznej (nawiązania kontaktu, 

przeprowadzenia interwencji kryzysowych, udzie-

lania wsparcia, motywowania, poradnictwa) oraz 

powinny mieć wiedzę na temat:  

- uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w 

rodzinie alkoholowej,  

- zjawiska przemocy w rodzinie, 

- problemów pijących nastolatków, 

- bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek 

pomocowych na terenie powiatu i województwa. 

Do zadań punktów konsultacyjnych należy 

m.in.: 

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i 

osób współuzależnionych do podjęcia psychotera-

pii w placówkach lecznictwa odwykowego, kiero-

wanie do leczenia specjalistycznego, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym le-

czeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy pod-

trzymujące uruchomienie przy punkcie konsulta-

cyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym 

leczeniu w placówce odwykowej), 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzie-

lenie stosownego wsparcia i informacji o możliwo-

ściach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy 

przemocy domowej, 

- gromadzenie aktualnych informacji na temat do-

stępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczegól-

nych służb i instytucji z terenu gminy, które powin-

ny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.  

Punkt ma obowiązek prowadzić dokumentację 

udzielonych porad, a pracowników obowiązuje w 

tym względzie zachowanie tajemnicy.  

Działający w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 

punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoho-

lowym, narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

czynny jest w każdy czwartek tygodnia w godzi-

nach 17 – 19. Punkt konsultacyjny współpracuje z 

Poradnią Leczenia Uzależnień w Leżajsku (Mały 

Szpital) tel. (017 242 71 13, w.422) i Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Leżajsku tel. (017 242 

82 58). 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiato-

wym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku udzie-

la pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 

kryzysowych sytuacji życiowych, takich jak psy-

chiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna prze-

moc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, konflikty 

w rodzinie, samotność czy sekty. Ośrodek oferuje 

pomoc w formie powiatowego telefonu zaufania 

lub bezpośredniego kontaktu w siedzibie Ośrodka 

(rozmowa, porada, itp.). Swoją pomocą służą: 

- instruktor profilaktyki uzależnień (środa, piątek 

15:30 - 17:30)  

- psycholog (poniedziałek, wtorek 15:30 - 17:30, 

czwartek 8:00 - 10:00). 

Adres Ośrodka: Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 37-300 Leżajsk 

Powiatowy telefon zaufania: 017 242-13-00  

(czynny w godzinach pracy Ośrodka): 

- z grupą samopomocową AA „Azalia” w Leżajsku 

(spotkania grupy w każdy poniedziałek o godz. 18 

w salce katechetycznej w podwórzu klasztornym), 

- z placówkami NZOZ, 

- z Posterunkiem Policji w Grodzisku Dolnym. 
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Mała dziewczynka w środku to Hania Koniczowa z Grodziska Dolnego, pochodzenia żydowskiego, wychowana przez 

siostry zakonne. Przeżyła wojnę mając wtedy 3 lata, a po wojnie ktoś ją zabrał za granicę i ślad po niej zaginął– lata  

1944-1945, z archiwum pani Eugenii Fleszar 

Pamiątkowe zdjęcie z procesji Bożego Ciała - panny adorujące Boży Grób, noszące obrazy i chorągwie, z archiwum pani 

Eugenii Fleszar 
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XXXII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne od-

była się w dniu 5 lutego br.  

W jej trakcie Radni dokonali przyjęcia uchwał 

rozpatrzonych wcześniej na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych Rady Gminy w dniu 3 lutego br., w 

tym m.in.: 

1. Przyjęli uchwały z zakresu gospodarki finanso-

wej gminy: 

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gmi-

ny na rok bieżący, 

- w sprawie poboru niektórych podatków w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wyna-

grodzenia za inkaso. 

2. W trosce o rozwój prywatnej przedsiębiorczości 

i dbając o tworzenie nowych miejsc pracy radni 

zdecydowali o przyjęciu do realizacji  uchwały w 

sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 

ramach pomocy de minimis przedsiębiorców two-

rzących nowe miejsca pracy na terenie gminy   

Grodzisko Dolne. 

3. Uchwalili pakiet uchwał regulujących sprawy 

działalności gospodarczej na terenie gminy: 

- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gmi-

ny Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządo-

wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2009r., 

- w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakła-

dów gastronomicznych i zakładów usługowych 

dla ludności, 

- podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę nr V/27/07 

Rady Gminy z dnia 31.01.2007r. w sprawie usta-

lenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoho-

lowych, ich usytuowania na terenie tut. Gminy 

oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów 

alkoholowych. 

          J.R. 

W przyszłym roku Orkiestra Dęta z Grodziska 

Dolnego obchodzić będzie swój okrągły setny 

jubileusz.  

Przez te wszystkie lata Orkiestra prężnie działała 

uświetniając niejednokrotnie swoimi występami 

różne uroczystości gminne, powiatowe i woje-

wódzkie. Reprezentowała Gminę na wielu przeglą-

dach i konkursach, zdobywając liczne nagrody i 

wyróżnienia.  

Obecnie członkowie orkiestry wraz z kapelmi-

strzem pracują nad nowym repertuarem, który chcą 

zaprezentować w trakcie jubileuszowego koncertu. 

Jednakże poważną przeszkodą jest brak odpowied-

niej ilości instrumentów. Stare, wysłużone, kilku-

dziesięcioletnie instrumenty nie nadają się do reno-

wacji. W związku z tym w roku 2008 Wójt Gminy 

przekazał z budżetu gminy środki finansowe w 

kwocie 15 tys. zł na zakup nowych instrumentów. 

Za przekazaną kwotę Ośrodek Kultury zakupił 3 

sakshorny tenorowe, 3 sakshorny altowe, bęben i 

werbel. Jednak potrzeby orkiestry są znacznie 

większe. Brakuje jeszcze wielu instrumentów, aby 

orkiestra mogła w pełni zabrzmieć i zaprezentować 

swoje umiejętności. Dlatego też Zarząd Orkiestry 

Dętej zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które 

chciałyby wesprzeć działalność orkiestry i przezna-

czyć środki finansowe na zakup  instrumentów.  

         KULT 
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WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,  

ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

 

Po raz kolejny w naszej gminie, zostanie przeprowadzona zbiórka: 

- zużytych opon, 

- akumulatorów, 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( w tym świetlówki), 

- odpadów wielkogabarytowych (sprzęt gospodarstwa domowego). 

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i 

elektroniczne należy złożyć do godziny 1000 w dniu  

21 kwietnia 2009 r. (wtorek) 
w niżej wymienionych miejscach: 

Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub 

zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i 

żarówki energooszczędne, telewizory i sprzęt 

audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty 

elektryczne i elektroniczne. 

Elektro-odpady zawierają wiele szkodliwych 

substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego 

urządzenia łatwo przenikają do gleby, powietrza i 

wody. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowi-

ska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla 

zdrowia ludzi i zwierząt. Substancje takie jak: rtęć 

ze świetlówek, związki bromu z komputerów, 

kadm z ogniw, powodują choroby układu nerwo-

wego, zaburzenia w funkcjonowaniu czynności ży-

ciowych i zmiany nowotworowe. Freony stosowa-

ne w lodówkach i zamrażarkach uwolnione do at-

mosfery niszczą warstwę ozonową, przez co wzra-

sta ryzyko zachorowań na raka skóry.  

Ważne jest prawidłowe postępowanie z elekto-

śmieciami. Nie wolno ich wyrzucać do śmietnika 

razem z innymi odpadami ani co gorsza porzucać 

w lasach i przydrożnych rowach. 

Zgodnie z obowiązującą od października 2005 r. 

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 

Sołectwo Miejsce składowania 

Grodzisko Górne obok budynku OSP 

Grodzisko Dolne obok budynku OSP 

Grodzisko Dolne Miasto na Placu Targowym 

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 

i energetycznym, wszystkie zużyte urządzenia 

działające wcześniej na prąd lub na baterie, to nie-

bezpieczne dla środowiska odpady, które należy 

zbierać selektywnie. Urządzenia są demontowane, 

a odzyskane materiały trafiają do przetworzenia 

natomiast niebezpieczne substancje w nich zawar-

te są odpowiednio unieszkodliwiane. 

Od 2005 roku wszyscy producenci sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych (AGD, RTV, IT 

oraz świetlówek) mają obowiązek aby na wszyst-

kich produktach umieszczać znak przekreślonego 

kosza. Oznacza to, że produkty te są przeznaczone 

do recyklingu i nie można ich wrzucać do śmietni-

ka i koszów na odpady komunalne. Można pozbyć 

się ich w ramach wiosennej zbiórki odpadów elek-

trycznych i elektronicznych, która na terenie na-

szej gminy zostanie przeprowadzona 21 kwietnia 

2009 roku.        BD 
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MARZEC  

Juliusz Słowacki. 160 rocznica urodzin i 200 rocz-

nica śmierci. Gazetka przybliżająca postać i doro-

bek wieszcza.  

KWIECIEŃ  

02.04 - „Dokoła wielkanocnego jajka.” Spotkanie 

z dziećmi ze szkoły podstawowej poświęcone tra-

dycjom wielkanocnym. Zabawy z jajkiem. 

MAJ  

08.05. - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Udział 

bibliotekarek w spotkaniu „Dnia Bibliotekarstwa” 

w Bibliotece Powiatowej w Leżajsku. 

Ogłoszenie na łamach Gazety Grodziskiej konkur-

su fotograficznego: „Najpiękniejsze zakątki naszej 

gminy”. 

CZERWIEC  

„Z Grodziska rodem…” Gazetka przedstawiająca 

postaci znanych Grodziszczan – prof. Franciszka 

Leji, Józefa Burszty, Wincentego Urbana. 

LIPIEC 

Wystawa pokonkursowa: „Najpiękniejsze zakątki 

naszej gminy”.  

Konkurs na najlepszego czytelnika (największą 

ilość przeczytanych książek). Ranking najpoczyt-

niejszych książek dla dzieci i młodzieży (trwa do 

początku września). 

28 stycznia br. w Wojewódzkim Domu Kultury 

w Rzeszowie odbyła się zorganizowana przez 

Podkarpacką Radę Organizacji Pozarządowych 

i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 

Terytorialnych I Wojewódzka Konwencja 

„Samorządność Obywateli w Służbie Bliźniemu 

i Wspólnocie Lokalnej”.  

W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 przedstawi-

cieli władz samorządowych i organizacji pozarzą-

dowych z terenu województwa podkarpackiego. 

Powiat Leżajski reprezentowali pani Maria Rydzik 

(Gmina Grodzisko Dolne) i pan Stanisław Paszek 

(MiG Nowa Sarzyna).  

Głównym celem Konwencji było rozpoczęcie 

prac nad Kartą Solidarności, czyli zbiorem zasad i 

procedur postępowania, które powinny umożliwić 

stworzenie polskiego wzorca porozumiewania się 

podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. 

władz samorządowych wszystkich szczebli z orga-

nizacjami pozarządowymi. Konwencja była także 

okazją do promocji współpracy organizacji obywa-

telskich i władz samorządu terytorialnego na Pod-

karpaciu oraz do wypracowania warunków organi-

zowania dialogu społecznego na terenie naszego 

województwa.  

Konwencja Podkarpacka zainaugurowała cykl 

konwencji na temat Karty Solidarności, które odby-

wać się będą we wszystkich województwach, a jej 

przyjęcie nastąpi 11 czerwca 2009 roku w Krako-

wie, w trakcie Ogólnopolskiej Konwencji, organi-

zowanej w 10 rocznicę historycznego wystąpienia 

Jana Pawła II w Sejmie RP. 

 

         MH 

SIERPIEŃ  

65 rocznica śmierci K. K. Baczyńskiego. Wysta-

wa: „Baczyński - poeta tragiczny.” 

Ogłoszenie konkursu na ekslibris Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Grodzisku Dolnym z okazji 50- 

lecia biblioteki. 

WRZESIEŃ  

Dzień Głośnego Czytania. Zaproszeni goście czy-

tają dzieciom wiersze Tuwima. 

Julian Tuwim, 115 rocznica urodzin. Gazetka 

przedstawiająca postać Tuwima i jego twórczość 

dla dzieci. 

PAŹDZIERNIK  

Jubileusz 50 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grodzisku Dolnym. 

14.10. - "Urodziny Kubusia Puchatka w Bibliote-

ce." Zapraszamy dzieci z Ochronki.  

LISTOPAD  

135 rocznica urodzin Lucy Maud Montgomery. 

Konkurs plastyczny ph „Portret Ani”. 

GRUDZIEŃ  

06.12 - Spotkanie z wesołymi wierszykami 

(czytanie wierszy dla dzieci, zagadki, rebusy). 

 

        RC 
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„Centrum Szkoleń Nauczycieli pod patronatem 

UJ” w ramach projektu „Centrum Nowoczesne-

go Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 

jedyne w swoim rodzaju w najbliższej okolicy 

centrum działające w Szkole Podstawowej im. 

prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.  

Dlaczego jedyne w swoim rodzaju? 

W ramach wspomnianego centrum zaplanowane 

zostały szkolenia w budynku szkoły dla rady peda-

gogicznej i w Krakowie dla 5 nauczycieli. Podkre-

ślić należy fakt, że trenerami są pracownicy 

Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rzadko 

nauczyciele uczą się pod okiem tak wybitnych spe-

cjalistów. Do tej pory spędziliśmy na zajęciach pro-

wadzonych przez dr Krzysztofa Biela 32 godziny u 

nas w szkole i 32 w Krakowie. Na początku stwier-

dziłam, że te szkolenia są wyjątkowe i zaraz to udo-

wodnię. W tym artykule skupię się jednak tylko na  

cyklu zajęć pod hasłem „Uczący się nauczyciele”. 

Ta właśnie nazwa wiąże się ze specyfiką zaplano-

wanych zajęć. 5 nauczycieli z naszej szkoły wyjeż-

dża do Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i…. Dlaczego te kropeczki? Mają zwrócić uwagę 

Twoją, Czytelniku. Na co zwrócić uwagę? Na fakt, 

że ta piątka ma szansę na bezpośredni kontakt z 

prowadzącym przez cały czas trwania zajęć. Nie 

ma innych osób, które skupiłyby uwagę trenera na 

sobie. Liczymy się tylko my. Tylko dla nas jest 

wiedza i umiejętności prowadzącego. Jednak mu-

szę też zaznaczyć, że takie warunki edukacji wyma-

gają od nas intensywnej pracy. Nie da się nawet 

przez kilka minut nie włączyć w zajęcia. Postawa 

bierna jest niemożliwa. Uczymy się, jak pracować 

z uczniem, aby nie tylko przekazać mu niezbędną 

wiedzę, ale jak go zainteresować i zainspirować 

przedmiotem. Poznajemy innowacyjne metody pra-

cy. Z zajęć wychodzimy z nowymi pomysłami na 

swoje lekcje i z wiedzą, jak uczyć, aby nasz wycho-

wanek miał stworzone najlepsze warunki do swoje-

go rozwoju. Nie tylko zajęcia były dla nas inspira-

cją. Wspomnę jeszcze, że zostaliśmy zaproszeni na 

konferencję metodyczną „Wspieranie indywidual-

nego rozwoju ucznia”, która odbywała się w siedzi-

bie Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Zosta-

liśmy tam potraktowani jak honorowi goście. Pod-

czas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać intere-

sujących wystąpień. Oczywiście ich tematyka wpi-

sywała się w nasze szkolenie, przecież uczymy się, 

jak być lepszymi nauczycielami, a co za tym idzie, 

jak wspierać rozwój ucznia. Każde wystąpienie to 

jakieś nowe spojrzenie na zagadnienie i nowe prze-

myślenia dla nas. Już wtedy wiedzieliśmy, że jeste-

śmy we właściwym miejscu. Nikt z nas nie przy-

puszczał, że czeka nas jeszcze jakaś atrakcja. Otóż 

byliśmy widzami fragmentu monogramu „Pana Ta-

deusza” w wykonaniu krakowskiego aktora An-

drzeja Jurczyńskiego. Mieliśmy okazję obejrzeć 

pokaz sztuki aktorskiej i nawiązać nowe kontakty. 

14 stycznia 2009r. żegnaliśmy Kraków pełni pozy-

tywnej energii, którą nam przekazano podczas dru-

giego już pobytu w tym mieście. Ta pozytywna 

energia dotyczyła oczywiście nowego spojrzenia na 

swoją pracę, które jest możliwe dzięki niecodzien-

nym szkoleniom. Przed nami jeszcze wiele godzin 

nauki i dużo nowej wiedzy i umiejętności. 

       Monika Fila 
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W dniu 17.02.2009 roku dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Grodzisku Górnym wyjecha-

ły na audycję muzyczna do Filharmonii im.    

Artura Malawskiego w Rzeszowie. 

Wycieczka to trzecia z kolei w tym roku szkol-

nym, wycieczka edukacyjna w jakiej maluchy 

wzięły udział w ramach realizowanego projek-

tu ,,Przedszkole drogą do samodzielności” współfi-

nansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane dzieci 

w Sali Filharmonii przywitał konferansjer, który 

zaprosił widownię do wysłuchania pieśni operowej 

przy akompaniamencie fortepianu, w wykonaniu 

młodej wokalistki. Następnie dzieci wsłuchiwały 

się w dźwięki płynące zza sceny wydawane przez 

instrument, którego nie było widać a jedynie sły-

chać. Bezbłędnie odgadły, iż tak brzmi saksofon. 

Muzycy zaprezentowali swoje umiejętności gry na 

fortepianie i saksofonie. Z pomocą dzieci wyjaśnili 

ich działanie, budowę, nazwali podstawowe ich 

części, tj. klawisze, struny, młoteczek, ustnik itp. 

Rozwiązywano także zagadki muzyczne. Odgady-

wano tytuły bajek, filmów, audycji rozrywkowych 

po wysłuchaniu fragmentów melodii z czołówek 

tych programów. Bardzo aktywnie uczyły się wy-

klaskiwać rytm podany przez ,,nauczycieli - muzy-

ków”. Dzieci podzielone zostały na trzy zespoły i 

każdy z nich uczył się innego rytmu, by go po 

chwili ,,zagrać” razem z muzykiem, tworząc zespół 

muzyczny. To samo ćwiczenie wykonały podczas 

zabawy w ,,Zwierzyniec”. Polegała ona na tym, iż 

każdy zespół śpiewał swój rytm głosami jakie wy-

dają pieski, kurki i kotki. Wszyscy byli zachwyceni 

i z ochotą powtarzali wyuczony rytm muzyczny. 

Jeszcze więcej entuzjazmu wzbudził w maluchach 

śpiew prowadzącego audycję muzyczną, który za-

śpiewał do akompaniamentu fortepianu piosenkę, 

nauczył ją dzieci i pokazał do niej ciekawą zabawę 

ruchową wykonywaną raz wolno, raz szybciej w 

zależności od tego w jakim tempie piosenka była 

śpiewana. Dzieci dowiedziały się także, iż głos 

ludzki, saksofon, fortepian to instrumenty solowe, 

ale też, jeśli grają wspólnie mogą stworzyć zespół 

muzyczny.  

Na zakończenie muzycy zaprezentowali wspól-

nie swoje umiejętności. Wokalistka śpiewała pieśń 

przy akompaniamencie saksofonu i fortepianu. Bra-

wom nie było końca. Wszystkim audycja bardzo 

się podobała. Przedszkolaki zrobiły sobie pamiąt-

kowe zdjęcia z muzykami na scenie Filharmonii.   

Z żalem opuszczaliśmy to miejsce. Muszę przy-

znać, że warto odwiedzić z dziećmi Filharmonię. 

Posiliwszy się obiadem w restauracji ,,Smakosz” 

radośni i zadowoleni powróciliśmy do przedszkola.  

Nie możemy doczekać się kolejnego wyjazdu. Tym 

razem będzie to wycieczka do kina ,, Helios”                         

w Rzeszowie.     Danuta Kuras 
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W Szkole Podstawowej w Chodaczowie w termi-

nie od 20.10.2008r. do 31.12.2008r. realizowany 

był projekt pt. „Razem ciekawiej, weselej, zdro-

wo” w ramach rządowego programu wyrówny-

wania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

„Aktywizacja Jednostek Samorządu Terytorial-

nego i Organizacji Pozarządowych”.  

W tym czasie odbywało się szereg zajęć poza-

lekcyjnych: zajęcia logopedyczne - dla dzieci 6-

letnich, dydaktyczno-wyrównawcze - dla uczniów 

z trudnościami w nauce, kółko komputerowe - dla 

dzieci 6-letnich i klas pierwszych oraz kółka ta-

neczne i akrobatyczne. Organizowane były także 

wyjazdy na basen sportowo-rekreacyjny „Delfinek” 

w Leżajsku. Dzieci wyjechały również do Teatru 

„Maska” na przedstawienie „W Błękitnej Krainie 

Elfoludków”, a potem pobawiły się w sali zabaw 

„Fantazja”. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem uczniów. Dzieci 

chętnie na nie uczęszczały i sporo się nauczyły. 

Swoje umiejętności taneczne i akrobatyczne za-

prezentowały na imprezie środowiskowej - Choin-

ce Noworocznej. Ze środków zakupionych z pro-

jektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć lo-

gopedycznych i dydaktyczno-wyrównawczych oraz 

programy multimedialne, komputer i materiały dla 

uczniów. 

       Urszula Przeszło 

Od miesiąca stycznia trwają rozgrywki halowe 

w ramach Lig Powiatowych trampkarzy, mło-

dzików i dziewcząt.  

Dotychczas zakończyła się rywalizacja w kate-

gorii „młodzik”, w której rywalizowało 9 zespołów 

z terenu powiatu leżajskiego. Naszą gminę repre-

zentowały 2 drużyny: „Orlik” Grodzisko Dolne 

oraz „Grodziszczanka”. W turniejach które rozgry-

wane były w halach sportowych w Grodzisku Dol-

nym (24.01) oraz w Brzózie Królewskiej młodzież 

rywalizowała systemem „każdy z każdym”. Nasze 

zespoły występujące w Lidze grały w kratkę. W 

turnieju w Grodzisku „Orlik” zdobył 10 pkt (II 

miejsce) przy 3 pkt w Brzózie, natomiast Grodzisz-

czanka odwrotnie, przy 4 pkt w Grodzisku na tur-

nieju w Brzózie 9 pkt (II miejsce). Ta nierówna gra 

spowodowała, że zarówno Orlik jak i Grodzisz-

czanka zajęły miejsca tuż poza czołową trójką, od-

powiednio 4 miejsce UKS „Orlik”, którego opieku-

nem był z-ca dyr. Zespołu Szkół w Grodzisku Dol-

nym p. Kazimierz Bąk i 5 miejsce LKS 

„Grodziszczanka”. Czołowa trójka Ligi to: MZKS 

Unia Nowa Sarzyna, UKS TEMPO Stare Miasto, 

PUKS Francesco Jelna. ] 

Po zakończeniu rywalizacji dokonano wyboru 

najlepszych zawodników na poszczególnych pozy-

cjach, jak również wyróżniono króla strzelców. Na-

grodę indywidualną na najwartościowszego zawod-

nika ligi otrzymał reprezentant Grodziszczanki - 

Dawid Pałys, który jednocześnie został współkró-

lem strzelców uzyskując 17 bramek.  

Nagrody, puchary i dyplomy dla poszczegól-

nych drużyn i zawodników wręczyli Członek Za-

rządu Powiatu Leżajskiego Czenczek, Wójt Gminy 

Leżajsk - Mieczysław Tołpa oraz Prezes PZZS Zbi-

gniew Śliwa. Organizatorem ligi jest Powiatowe 

Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku przy 

wsparciu rzeczowym samorządów gminnych.  

 

          JM 

Na basenie dzieci czuły się jak ryby w wodzie 

Sprawnościowe zajęcia z akrobatyki 
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Dnia 24 stycznia 2009 r. w Szkole Podstawowej 

w Laszczynach odbyła się zabawa noworoczna 

połączona z uroczystością Dnia Babci i Dnia 

Dziadka. 

Na wstępie dyrektor szkoły pani Grażyna Pytel po-

witała licznie zebranych gości. Potem zaprezento-

wały się najmłodsze dzieci naszej szkoły (3,-4,-5-

latki), które w tańcu i piosence wyrażały miłość do 

babć i dziadków. Grupa tych dzieci bierze udział w 

projekcie „Bawię się i uczę” realizowanym w Od-

dziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w 

Laszczynach .w ramach programu operacyjnego 

KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego przez 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Występ 

naszych milusińskich bardzo podobał się publicz-

ności, za co otrzymali gromkie brawa.  

Starsi uczniowie podziękowali swoim babciom i 

dziadkom a miłość i troskę w montażu słowno-

muzycznym pt.: „U babci jest słodko”, na który 

składały się wiersze, piosenki, inscenizacje utwo-

rów Jana Brzechwy pt. „Kokoszka Smakoszka”, 

„Żaba”, oraz taniec „Boogie- woogie”.  

Potem znów wystąpiły najmłodsze dzieci, które 

zaprezentowały szanownym seniorom inscenizację 

pt.: „Bajka o Niebieskim Mundurku”. Dzięki temu 

choć na chwilkę widzowie mogli przenieść się do 

bajkowej krainy i podglądać jak zachowują się jej 

mieszkańcy, których zachowanie często może za-

skoczyć. Wystawiony spektakl wzbudził po-

wszechny aplauz i zachwycił gości.  

Na zakończenie artystycznych występów, 

wszystkie dzieci zaśpiewały tradycyjne „Sto lat” i 

wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wy-

konane podarunki. Życzeniom i uściskom nie było 

końca. Po poczęstunku przygotowanym przez ro-

dziców, goście zostali zaproszeni do zabawy ta-

necznej, której przygrywał zespół muzyczny MO-

DUS z Przeworska. W miłej atmosferze, przy 

dźwiękach muzyki wszyscy świetnie się bawili.  

        A.C. 
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3. Inwestycja spełnia wymagania określone przepi-

sami prawa Unii Europejskiej, 

4. Inwestycja nie ma charakteru inwestycji odtwo-

rzeniowej, 

5. Gospodarstwo rolne, którego dotyczy inwesty-

cja, jest żywotne pod względem ekonomicznym 

(co najmniej 4ESU), prowadzone przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodo-

we.  

6. W gospodarstwie rolnym są lub będą spełnione 

(nie później niż po zakończeniu realizacji inwe-

stycji) minimalne standardy w zakresie higieny, 

ochrony środowiska oraz warunków utrzymania 

zwierząt.  

Forma i wysokość pomocy - pomoc ma formę re-

fundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu 

(części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jedne-

mu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w 

ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie 

może przekroczyć 300 000 zł. Do realizacji mogą 

być przyjęte projekty, których wysokość kosztów 

kwalifikowalnych będzie wynosiła powyżej 20 000 

zł. Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie: 

- 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do ob-

jęcia pomocą, 

- 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do ob-

jęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, 

która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukoń-

czyła 40 roku życia, 

- 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do ob-

jęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich, 

innych obszarach o niekorzystnych warunkach go-

spodarowania. 

 

Różnicowanie w kierunku działalności  

nierolniczej 

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości ży-

cia na obszarach wiejskich przez promowanie dy-

wersyfikacji działalności i tworzenie pozarolni-

czych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków 

bezrobocia.  

Zakres pomocy - pomocy udziela się z tytułu pod-

jęcia lub rozwoju działalności w zakresie:  

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 2) 

usług dla ludności, 3) drobnej wytwórczości, rze-

miosła lub rękodzielnictwa, 4) robót i usług budow-

lanych oraz instalacyjnych, 5) usług turystycznych 

oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-

kiem, 6) usług transportowych, 7) usług komunal-

nych, 8) przetwórstwa produktów rolnych lub ja-

Od 16 marca 2009r. rusza jak co roku akcja wy-

pełniania wniosków o płatności obszarowe. Rolni-

cy będą mogli również uzyskać dodatkową dotację 

z programu rolnośrodowiskowego od 330 do 1800 

zł/ha w zależności od pakietu. Uzyskanie tej płatno-

ści wymaga złożenia dodatkowego wniosku i planu 

działalności rolnośrodowiskowej opracowanego 

przez doradców PODR.  

Od 1 stycznia br. obowiązują Zasady Wzajemnej 

Zgodności dla gospodarstw rolnych ubiegających 

się o płatności obszarowe. W związku z tym facho-

we doradztwo i pomoc oferują odpłatnie (15 zł za 

wniosek) doradcy PODR przy wypełnianiu wnio-

sków do ARiMR, ponosząc odpowiedzialność za 

jakość oferowanych usług. W pierwszym kwartale 

2009 roku do ARiMR będzie można również skła-

dać wnioski z następujących działań: Modernizacja 

gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw, Programy rolnośrodowiskowe.  

 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

Zakres pomocy - działanie ma na celu poprawę 

konkurencyjności sektora rolnego. Pomocy udziela 

się na inwestycje mające na celu poprawę wyników 

ekonomicznych lub ochronę środowiska naturalne-

go, poprawę higieny produkcji, zapewnienie odpo-

wiednich warunków pracy lub warunków utrzyma-

nia zwierząt w gospodarstwach rolnych.  

Pomoc może być przyznana na inwestycje obejmu-

jące w szczególności: 1) budowę lub remont połą-

czony z modernizacją budynków lub budowli słu-

żących prowadzeniu działalności rolniczej,  

2) zakup lub instalację nowych maszyn, urzą-

dzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, w tym 

oprogramowania, 3) zakładanie i modernizację sa-

dów lub plantacji wieloletnich, 4) zakup, instalację 

lub budowę elementów infrastruktury technicznej 

wpływających bezpośrednio na warunki prowadze-

nia działalności rolniczej, 5) zakup komputerów i 

oprogramowania.  

Beneficjent - osoba fizyczna pełnoletnia przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego, osoba prawna 

lub spółka osobowa, prowadząca działalność rolni-

czą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.  

Kryteria dostępu: 

1. Inwestycja dotyczy działalności rolniczej, tj. pro-

dukcji roślinnej lub zwierzęcej ,z wyłączeniem 

produkcji leśnej i rybnej, 

2. Inwestycja przyczynia się do poprawy ogólnych 

wyników gospodarstwa rolnego, 
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dalnych produktów leśnych, 9) magazynowania lub 

przechowywania towarów, 10) wytwarzania mate-

riałów energetycznych z biomasy, 11) rachunkowo-

ści, doradztwa lub usług informatycznych.  

Beneficjent - osoba fizyczna: rolnik, małżonek rol-

nika lub domownik – podlegająca ubezpieczeniu 

społecznemu w KRUS. 

Kryteria dostępu: 

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:  

1. jest uzasadniony ekonomicznie, 

2. spełnia wymagania wynikające z obowiązują-

cych przepisów prawa, które mają zastosowanie do 

tego projektu, 

3. jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa 

na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub tu-

rystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla 

ludności wiejskiej w danym regionie, 

4. jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akcepta-

cję odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.  

Forma i wysokość pomocy - pomoc ma formę 

zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jedne-

mu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne 

nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy 

finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów  

projektu.  

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Zakres pomocy - pomocy udziela sie podmiotom z 

tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub roz-

wojem mikroprzedsiębiorstw w zakresie:  

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 2) 

usług dla ludności, 3) drobnej wytwórczości, rze-

miosła lub rękodzielnictwa, 4) robót i usług budow-

lanych oraz instalacyjnych, 5) usług turystycznych 

oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-

kiem, 6) usług transportowych, 7) usług komunal-

nych, 8) przetwórstwa produktów rolnych lub ja-

dalnych produktów leśnych, 9) magazynowania lub 

przechowywania towarów, 10) wytwarzania mate-

riałów energetycznych z biomasy, 11) rachunkowo-

ści, doradztwa lub usług informatycznych.  

Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która prowadzi działalność jako mikro-

przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób o  

obrocie nieprzekraczającym 2 mln euro.  

Kryteria dostępu: 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:  

1) projekt jest uzasadniony ekonomicznie, 2) pro-

jekt spełnia wymagania wynikające z obowiązują-

cych przepisów prawa, które mają zastosowanie do 

tego projektu, 3) projekt realizowany jest w miej-

scowościach gmin wiejskich albo miejsko -

wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 000 

mieszkańców oraz z uwzględnieniem miast do 5 

000 mieszkańców gmin miejskich w których znaj-

duje się siedziba przedsiębiorcy, a w przypadku 

inwestycji związanych z nieruchomością decyduje 

położenie tej nieruchomości (miejscowości do 5 

000 mieszkańców); kryterium to nie dotyczy grup 

producentów rolnych oraz wstępnie uznanych grup 

owoców i warzyw i organizacji producentów owo-

ców i warzyw oraz podmiotów świadczących usłu-

gi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 4) pod-

miot, który ubiega się o nią prowadzi działalność 

określoną wg PKD, a w przypadku usług leśnych 

koniecznym będzie potwierdzenie wykonywania 

danej działalności, 5) beneficjent niebędący właści-

cielem nieruchomości, której dotyczy projekt, po-

siada prawo do dysponowania tą nieruchomością 

na cele określone w projekcie przez okres 5 lat po 

zakończeniu realizacji projektu, 6) projekt realizo-

wany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowied-

niej Lokalnej Grupy Działania.  

Forma i wysokość pomocy - pomoc ma formę 

zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jedne-

mu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 000 

zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych 

lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wy-

sokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi 

wynosi 100 000 zł.  

Poziom pomocy - wynosi maksymalnie 50% kosz-

tów kwalifikowalnych projektu. 

 

Rolniku! Jeżeli uważasz że któreś z w/w dzia-

łań jest właśnie dla Ciebie i chcesz skorzystać 

z fachowej obsługi w wypełnianiu wniosków o 

płatność zgłoś się niezwłocznie do Zespołu Do-

radców PODR w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 

12 tel. (017) 24 21 797 lub skontaktuj się z       

doradcą gminnym. 

Również w Urzędzie Gminy utworzony zosta-

nie punkt, w którym zainteresowani rolnicy bę-

dą mogli bezpłatnie skorzystać z pomocy osób 

zatrudnionych do wypełniania wniosków. Szcze-

gółowe informacje dotyczące godzin pracy 

punktu podane zostaną w następnym numerze 

„Gazety z Grodziska i okolic”. 

       R. Mazurek 

   Zespół Doradców PODR w Leżajsku 



  

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Grodzisko Dolne 

z dnia 24 lutego 2009 r. 
 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt  Gmi-

ny Grodzisko Dolne informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Po przebadaniu próbek wody pobranych w dniu 09.02.2009r. z wodociągów Zmysłówka i Grodzi-

sko Górne – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku  stwierdził przydatność wody do 

spożycia przez ludzi.  

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Laboratorium Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy 

Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźni-

ków, co oznacza, że woda w w/w wodociągach, odpowiada wymaganiom stawianym przez rozporzą-

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 
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OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje, że z dniem 1 stycznia 2009r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198), na 

podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w 

dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unie-

ważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku 

obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wynosi 4 miesiące. Mówi o tym art. 43 przedmiotowej 

ustawy.  
 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, 

2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby; 

3) upływu terminu ważności dowodu osobistego. 
 

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiada-

nia dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę 

danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawar-

tego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa, 

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - niezwłocznie, 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. 

1. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 3 miesiące. 
 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu 

osobistego, 

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 

3) z dniem zgonu jego posiadacza, 

4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w 

pkt 1 i 6, 

5) po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, w przypadku niezłożenia przez 

posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, 

6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego. 

2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi 4 miesiące. 

3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje w formie czynności materialno-

technicznej. 

OGŁOSZENIA 



  

 

 

Cennik reklam  

w „Gazecie z Grodziska i okolic” 
 

Format A4 kolor:  

♦ cała strona   244 zł (brutto) 

♦ 1/2 strony   122 zł (brutto) 

♦ 1/4 strony     61 zł (brutto) 
 

Średni nakład to 2000 egzemplarzy. 
 

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM!!! 

Kontakt: tel. (017) 242 82 65, w. 140 

 

PODZIEL SIĘ PODATKIEM 

 - 1% DLA ORW 
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2008 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 orga-
nizacji 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 dochodo-
wego. Wspierając działalność lokalnych organizacji zachęcamy do 
wskazania w PIT Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym, które prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy (ORW) 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 

INFORMACJA 

 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków dotyczących zwrotu podatku  

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w ramach limitu zwrotu podatku              

określonego na 2009r. 
 

W terminie od 2-go do 31-go marca 2009r 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 2008r. do 28 lutego 2009r. 
 

Limit zwrotu podatku w 2009r. wynosić będzie: 

stawka zwrotu(0,85 zł) x 86l x powierzchnia użytków rolnych 

 

Ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha 86l 

Stawka zwrotu podatku 0,85 zł/l 
 

Obliczanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego: 

Ilość oleju napędowego wykorzystanego rolniczo( z faktur) x stawka zwrotu (0,85) 

MUKOWISCYDOZA - CODZIENNA  
WALKA O ODDECH 

Przekazując 1% swojego podatku dla Polskiego 
Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą wspomagasz 
dzieci chore na mukowiscydozę. Aby dokonać 
wpłaty 1% podatku, należy w zeznaniu                
podatkowym wpisać odpowiednio: 

w rubryce "Nazwa OPP" 
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 

w rubryce "Numer KRS" 
0000064892 

Możesz również wspomóc Polskie Towarzystwo Walki 
z Mukowiscydozą przekazując dowolną kwotę na   
konto: 
PKO BP S.A. o/Rabka nr 49 1020 3466 0000 9302 
0002 3473 
 

Twój 1% podatku to szansa na nasze życie! 
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Teraz wypieki domowe możesz kupić  

w kiosku ruchu na przystanku  

obok kościoła w Grodzisku Dolnym.  
 

Zamówienia przyjmujemy w sklepie  
lub na telefon 600 652 035 

 

ODBIÓR CIASTA W KIOSKU 
 

ZAPRASZAMY!!! 

 

KONIEC Z PIECZENIEM 
 

ORGANIZUJESZ PRZYJĘCIE? 

IMIENINY? URODZINY?  

KOMUNIĘ? A MOŻE ZBLIŻAJĄ 

SIĘ ŚWIĘTA? 
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