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Z okazji Świąt Wielkanocnych

Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego 

wraz z serdecznymi życzeniami

wszystkiego, co najlepsze, radości, szczęścia 

oraz pogody ducha, a także w zdrowiu i spokoju 

przeżycia radosnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

Wójt Gminy z Przewodniczącym Rady 

i Radnymi

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
pragnę złożyć wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pogody w sercu i radości 
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech świąteczne dni upłyną w miłej 

rodzinnej atmosferze. 
Wesołego Alleluja!

 
Poseł na Sejm RP

 Zbigniew Rynasiewicz

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
Aby w czas Zmartwychwstania Pańskiego 

w rodzinach i domach zagościły szczęście i pokój.
Niech Zmartwychwstały Chrystus 

dodaje siły i otuchy w codziennych sprawach
i czyni Wasze życie spokojniejszym i radośniejszym

Wesołego Alleluja

życzy
Redakcja i Ośrodek Kultury
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Wstawione okna i wyko-
nana konstrukcja więź-
by dachowej – to prace 
jakie z początkiem mar-
ca poczyniono na grodzi-
skim Ośrodku Kultury. Re-
alizacja tej ponad miliono-
wej inwestycji jest projek-
tem dwuletnim, który uzy-
skał 85% dofinansowa-
nia ze środków RPO WP 
2007-2013. Ośrodek Kul-
tury ma być gotowy z koń-
cem sierpnia tego roku.

W ramach generalnego re-
montu, budynek uległ grun-
townej przebudowie. Naj-
większych zmian dokonano 
wewnątrz obiektu. Rozbiór-
ce uległy ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne kondygnacji 
parteru i piętra. Częściowo 
zdemontowano istniejący 

strop, zaprojektowano nową 
klatkę schodową i wykona-
no ścianki działowe. Dzięki 
zastosowanym zabiegom 
powstanie m.in. duża sala 
widowiskowa, z prawdziwe-
go zdarzenia.

Od strony północno-
wschodniej dostawiono do-
datkowy segment, a nad 
częścią obiektu nadbudo-
wano trzecią kondygnację. 
Dzięki temu, na poddaszu 
powstaną biura dla pracow-
ników Ośrodka Kultury.
W projekcie uwzględniono 
zmianę geometrii dachu, z 
płaskiego na czterospado-

wy kryty blachodachówką. 
Zmienione zostały otwory 
okienne i drzwiowe. Doce-
lowo budynek zostanie ocie-
plony i zyska nową elewa-
cję.
W najbliższym czasie wy-
konawca przystąpi do prac 
związanych z instalacjami 
podtynkowymi oraz wykona-
niem pokrycia dachu. MH

Pozytywną ocenę Urzędu 
Marszałkowskiego otrzy-
mał gminny wniosek doty-
czący termomodernizacji 
3 obiektów użyteczności 
publicznej. Projekt ma na 
celu kompleksową termo-
modernizację z wykorzy-
staniem energii słonecz-
nej. 

Dofinansowanie w kwocie 
1 705 024, 46 zł na zwięk-

szenie efektywności ener-
getycznej budynków, a tym 
samym poprawę warunków 
ich użytkowania, przyznane 
zostało ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach 
działania „Infrastruktura 
energetyczna” z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. 
Dzięki tym środkom wyre-

montowane zostaną: Zespół 
Szkół w Grodzisku Górnym 
i Szkoła Podstawowa w 
Zmysłówce oraz budynek 
Urzędu Gminy. Koszt całego 
zadania to ponad 2,1 mln 
złotych. 
W najbliższym czasie ruszą 
prace w poszczególnych 
obiektach. I tak w Zespole 
Szkół w Grodzisku Górnym 
zainstalowana zostanie in-
stalacja solarna z baterią 
18 kolektorów słonecznych. 
Sposobem zmniejszenia 
kosztów energii będzie tak-
że nowy system grzewczy- 
montaż kotła kondensa-
cyjnego na paliwo gazowe 
wraz z instalacją c.o. Ter-
momodernizacji poddany 
zostanie też sam budynek- 
docieplone zostaną stropy 
i ściany. Wymianie ulegną 
okna i drzwi. 
Podobny zakres prac po-
czyniony zostanie w placów-
ce szkolnej w Zmysłówce. 
Przebudowana zostanie in-
stalacja c.o., cwu i kotłownia, 
z wymianą dwóch kotłów, na 

jeden- kondensacyjny. Wy-
mianie ulegną okna i drzwi. 
Obiekt zostanie ocieplony.
Projekt obejmuje również 
termomodernizację budynku 
Urzędu Gminy. W planach 
jest wymiana kotła gazowe-
go wraz z instalacją oraz 
docieplenie ścian, położenie 
nowej elewacji i wymiana 
pokrycia dachowego.
Realizacja powyższych prac 
zmniejszy zapotrzebowanie 
i zużycie energii cieplnej, co 
z kolei zredukuje koszty eks-
ploatacji budynków. Zmaleje 
również emisja zanieczysz-
czeń do atmosfery. Ponadto, 
dzięki tej inwestycji, budynki 
zyskają nowoczesny i este-
tyczny wygląd. 
W ciągu ostatnich kilku lat 
samorządowi udało się 
zmodernizować kilka innych 
obiektów stanowiących wła-
sność gminy. Dzięki temu 
znacznie spadło zużycie 
energii, co przyniosło korzy-
ści zarówno dla budżetu, jak 
i dla środowiska. 

MH

BĘDZIE TANIEJ I 
EKOLOGICZNIEJ

OŚRODEK KULTURY 
NABIERA KSZTAŁTÓW
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Promesę w wysokości 
200 tys. zł otrzymała Gmi-
na Grodzisko Dolne w 
ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych. 
Za pieniądze ze środków 
powodziowych wyremon-
towany zostanie most na 
potoku „Grodziszczanka” 
w Grodzisku Górnym tzw. 
agronomówka. 

Obiekt ulegnie całkowitej 
przebudowie. Istniejący 
przepust zostanie zmieniony 
na przepust skrzyniowy. Po-
prawione zostaną warunki 
hydrologiczne obiegu wody. 

Zwiększone zostanie świa-
tło przepustu, co pozwoli 

na swobodny przepływ i nie 
będzie powodowało podta-

piania przyległych ogródków 
i działek położonych przy ist-
niejącej budowli.
W miesiącu kwietniu na re-
alizację inwestycji ogłoszony 
zostanie przetarg. MH

PRZEBUDUJEMY MOST Z PROMESY 
POWODZIOWEJ

Dnia 28.02.2013r. Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi 
Laszczyny w ramach re-
alizacji projektu pt. „Janko 
Muzykant – co nam w du-
szy gra” dofinansowane-
go z Fundacji Jana Kante-
go Steczkowskiego z sie-
dzibą w Warszawie, dzieci 
biorące udział w projekcie, 
spotkały się z zespołem 
śpiewaczym „Wiola” z 
Chodaczowa. 

Zespół zaprezentował pieśni 
ludowe i piosenki biesiadne, 
które bardzo przypadły dzie-
ciom do gustu, nagradzając 
zespół dużymi brawami. 
Mali słuchacze chętnie włą-

czyły się również we wspól-
ne koncertowanie. 
Kolejnym punktem realiza-
cji projektu był wyjazd do 
Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym, gdzie 1 marca 
br. uczestniczyły w otwartej 
próbie Regionalnego Ze-
społu „Grodziszczoki”, dzia-
łającego pod patronatem 
Ośrodka Kultury. 
Dzieci zapoznały się z histo-
rią i repertuarem zespołu, 
a także miały okazję przy-
mierzenia stroju ludowego 
grodziskiego dla kobiet i 
mężczyzn. Chłopcom naj-
bardziej do gustu przypadły 
kapelusze, natomiast dziew-
czynkom zapaski. Zespół 

zaprezentował piosenki i 
tańce grodziskie. 
Trzecim punktem projektu 
było spotkanie dzieci i rodzi-
ców z członkami Orkiestry 
Dętej w trakcie ich próby. 
Pan dyrygent zaprezentował 
instrumenty dęte, a uczest-
nicy projektu mogli z bliska 

obejrzeć i wysłuchać dźwię-
ków poszczególnych instru-
mentów, które wchodzą w 
skład orkiestry, poczynając 
od najmniejszych fletów pic-
colo do największego, jakim 
jest tuba. Orkiestra zagrała 
kilka utworów, a pan dyry-
gent pozwolił dzieciom za-
grać na bębnie.
Na zakończenie spotkania 
Pani Dyrektor Ośrodka Kul-
tury wręczyła dzieciom małe 
upominki za zainteresowa-
nie młodego pokolenia kul-
turą i muzyką regionalną. 
Zarząd Stowarzyszenia 
składa serdeczne podzięko-
wania pani dyrektor Katarzy-
nie Mach-Wawrzaszek za 
pomoc w realizacji projektu.

Paulina Czerwonka

CO IM W DUSZY GRA...

Wspólne zdjęcie z zespołem „Grodziszczoki”. Fot. Anna Potaczała 
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Lista najsmaczniejszych 
produktów tradycyjnych 
w Polsce liczy sobie 1042 
specjały. Wśród tych pro-
duktów i potraw, aż 114 
pochodzi z województwa 
podkarpackiego. W lutym 
tego roku do spisu dołą-
czyły następne. Wśród 6 
nowych wyrobów znalazł 
się także nasz produkt – 
szyszka weselna grodzi-
ska.

Kolejne wpisy na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych wpły-
nęły z: Małopolski (jajka i 
tuszka zielononóżki kuro-
patwianej), Dolnego Śląska 
(miód lipowy krupiec z Ziemi 
Ząbkowickiej), Kujawsko-
Pomorskiego (kulis) oraz 
Podkarpacia (szyszka we-
selna grodziska i placki ka-
puściane - szandorki). Nasz 
produkt zgłosił Zespół Śpie-
waczo-Obrzędowy „Lesz-
czynka” z Wólki Grodziskiej. 
Szyszka weselna grodziska 
to pulchna i miękka bułka 
drożdżowa, uformowana 
na kształt „siedzącego pta-
ka”, z wierzchu posypaną 
kruszonką, lekko słodka o 
smaku i zapachu dobrze wy-
pieczonego ciasta drożdżo-
wego. Szyszka jest jednym 
z podstawowych elementów 
pieczywa obrzędowego, wy-
piekana w piecu chlebowym 
z okazji uroczystości zaślu-
bin. 
Szyszki na weselach w Gro-
dzisku były od zawsze, od-
kąd najstarsi ludzie sięga-
ją pamięcią. Starościny i 
drużbowie weselni musie-
li mieć do poczęstunku po-
stronnych obserwatorów mi-
janych w drodze do kościo-
ła właśnie tradycyjne szysz-
ki weselne, bo gdyby ich 
nie było, ludzie mówiliby, że 
wesele jest kiepskie. Z ręki 
rozdawano je gościom we-

selnym zgromadzonym w 
domu panny młodej. Nato-
miast w drodze do kościo-
ła szyszki rzucano tym, któ-
rzy przyglądali się orszako-
wi weselnemu.
Najstarsze wzmianki i za-
piski odnośnie szyszki we-
selnej zostały zawarte w 
książeczce „Zwyczaje gro-
dziskie”, autorstwa B. Śmiał-
kówny i J. Moszkowicza, 
która została wydana we 
Lwowie w 1935r. nakładem 
Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej w Grodzisku.
O tym, że szyszki weselne 
były wypiekane tu w Gro-
dzisku już od bardzo daw-
na, świadczą właśnie zapi-
ski poczynione przez miło-
śniczkę grodziskiego folk-
loru, B. Śmiałkównę. Oto, 
co pisze ona na ten temat: 
„(…) Drużbina również mia-
ła przygotować duży chleb, 
zwany „szyszką”, na któ-
ry trzeba było około 8 kg 
mąki. Szyszkę tę też przy-
strajały wówczas dziewczę-
ta kwiatami. (…) Prócz tego 
drużbina i starościna piekły 
tzw. „małe szyszki”, wielko-
ści zwykłych bułek, nieraz 
do 300 sztuk, które rozda-
wały   w pierwszy dzień we-
sela, a więc we środę rano 
drużkom i swatom, nosząc 

je w dużych workach; resz-
tę zaś jadąc z weselem do 
kościoła rzucały przypatru-
jącym się krewnym, znajo-
mym, dzieciom i tym, co ich 
ochota zebrała strzelić na 
wiwat, choćby zupełnie ob-
cemu weselu.
Drużbina i starościna piekły 
też szyszki dla księży, ko-
ścielnego i organisty, róż-
niące się tym od poprzed-
nich, że były znacznie więk-
sze i z najładniejszej mąki. 
Najlepiej udaną dostawał 
ksiądz proboszcz. Każdy 
z powyższych otrzymywał 
jedną szyszkę od drużbiny, 
drugą od starościny. Jeśli o 
organiście przypadkiem za-
pomniano, nie grał marsza 
młodym wracającym od oł-
tarza”.
Obyczaj ten przetrwał do 
dzisiaj w Grodzisku, z tym, 
że do „szyszek” dodaje 
się często cukierki i razem 
wkłada do foliowego wo-
reczka i przewiązuje koloro-
wą tasiemką.
W kolejce do „Listy Produk-
tów Tradycyjnych” oczekują 
kolejne grodziskie specyfiki. 
Czy i kiedy się na niej znaj-
dą- dowiemy się w najbliż-
szym czasie.

OK

GRODZISKI WYRÓB NA LIŚCIE 
PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Listę Produktów 
tradycyjnych pro-
wadzi Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wnioski o wpis 
na listę produktów tra-
dycyjnych są przyjmo-
wane i weryfikowane 
przez marszałków wo-
jewództw. Następnie 
dokumenty trafiają do 
resortu rolnictwa. 
Produkt może zgło-
sić każdy wytwórca: 
p r z e d s i ę b i o r s t w o , 
stowarzyszenie jak i 
osoba prywatna. Aby 
zarejestrować produkt 
na liście, trzeba m.in. 
udowodnić, że dana re-
ceptura jest wykorzy-
stywana niezmiennie 
od co najmniej 25 lat, 
a produkt wytwarzany 
jest przy użyciu tych 
samych tradycyjnych 
metod. Produkty trady-
cyjne podzielono na 10 
kategorii, m.in. sery i 
inne produkty mleczne, 
mięso świeże oraz pro-
dukty mięsne, orzechy, 
nasiona, zboża, warzy-
wa i owoce, miody oraz 
napoje (alkoholowe i 
bezalkoholowe).
Listy produktów trady-
cyjnych mają promo-
wać i rozpowszechniać 
informacje o produk-
tach wytwarzanych tra-
dycyjnymi, historycz-
nie udokumentowany-
mi metodami. Lista ma 
też pomóc w promocji 
produktów za granicą 
oraz przygotować pro-
ducentów do rejestracji 
nazw wpisanych na nią 
produktów na szczeblu 
unijnym. Umieszczenie 
produktu na krajowej 
liście produktów trady-
cyjnych nie gwarantuje 
żadnej ochrony praw-
nej.
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W urzędzie gminy trwa 
przyjmowanie deklaracji 
„śmieciowych” od miesz-
kańców gminy.  Kilkaset 
osób skorzystało też z 
możliwości pomocy w 
wypełnianiu deklaracji w 
trakcie dyżurów pracow-
ników urzędu w poszcze-
gólnych miejscowościach. 
Kontakt z pracownikami 
jest okazją do wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących 
wypełniania deklaracji jak 
i funkcjonowania nowego 
systemu gospodarowania 
odpadami, który wejdzie w 
życie 1 lipca 2013r. Poniżej 
zamieszczamy odpowiedzi 
na najczęściej zadawane 
pytania.

Co to jest ten kompostow-
nik? Jakie odpady wrzuca 
się do kompostownika?

Poprzez zaznaczenie w de-
klaracji, że posiadamy przy-
domowy kompostownik ro-
zumiemy, że odpady zielone 
i biodegradowalne takie jak 
resztki jedzenia, obierki czy 
skoszona trawa będą za-
gospodarowywane we wła-
snym zakresie poprzez skła-
dowanie na kompostowniku, 
oborniku czy dodaniu do po-
karmu zwierząt domowych.

Dlaczego tak drogo będzie 
się płacić za śmieci?

Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
nakłada obowiązek bilanso-
wania systemu śmieciowego 
w gminach. Oznacza to, że 
gmina nie może zarobić na 
śmieciach ani też nie może 
dołożyć do systemu. W celu 
obliczenia ceny od osoby 
gminy muszą wyliczyć m. 
in. koszt odbioru i zagospo-
darowania odpadów biorąc 
pod uwagę cenę za śmieci 
uzyskaną w przetargu oraz 
ilość odpadów powstających 

na terenie gminy a następ-
nie podzielić ten koszt przez 
liczbę osób faktycznie za-
mieszkujących na terenie 
gminy. Wyliczona w ten spo-
sób opłata wyniesie od lipca 
5 zł od osoby w przypadku 
segregowania odpadów. W 
2012 r. opłata od osoby wy-
nosiła 2,77 zł jednak gmina 
dołożyła do systemu ponad 
150 tys. zł a jak wyżej za-
znaczono, od 1 lipca 2013 r. 
nie będzie już możliwe doto-
wanie śmieci. 

Jak będzie wyglądać we-
ryfikacja śmieci – skąd 
będzie wiadomo kto je wy-
stawił? Skąd będzie wia-
domo kto segreguje, a kto 
nie?

Od 1 lipca 2013 r. wprowa-
dzony zostanie system zna-
kowania worków i pojemni-
ków. Wszyscy właściciele 
nieruchomości otrzymają z 
gminy naklejki z indywidu-
alnymi kodami kreskowymi, 
które trzeba będzie przykleić 
do wystawianych worków. 
Tylko tak oznaczone worki 
będą odbierane. Firma od-
bierająca odpady prowadzić 
będzie wyrywkowe kontrole.
 
Jeśli w deklaracji zazna-
czę, że odpady będą se-
gregowane to czy będę 
mógł wystawić czarne 
worki?

Tak. Segregacja polega na 
tym, że w kolorowych wor-
kach umieszcza się odpady 
zgodnie z opisami tych wor-
ków, a w czarnych pozostałe 
śmieci.  W czarnym worku 
nie może więc znaleźć się 
np. plastik, szkło, papier, 
złom. Nie ma natomiast 
żadnego ograniczenia, co 
do ilości czarnych worków 
podobnie jak nie ma ograni-
czenia na ilość oddawanych 
worków kolorowych. Zasady 

segregacji zostaną szczegó-
łowo podane w harmonogra-
mie odbioru odpadów oraz 
w „Gazecie z Grodziska i 
okolic”.

Czy i kiedy dostanę worki 
na śmieci?

Worki na śmieci tak jak do-
tychczas dostarczane będą 
przez przedsiębiorcę odbie-
rającego odpady. Na począ-
tek każdy dostanie komplet. 
Ponadto w każdej chwili 
można otrzymać worki w 
urzędzie gminy. Za dostar-
czane worki nie będzie do-
datkowej opłaty.

Czy do grona domowni-
ków wlicza się małe dzie-
ci? Co to znaczy osoby 
zamieszkujące?

Opłata pobierana jest od 
osób faktycznie zamiesz-
kujących w gospodarstwie 
domowym niezależnie od 
wieku i niezależnie od liczby 
osób zameldowanych. De-
klarację muszą złożyć także 
rodziny mieszkające w bu-
dynkach bez jeszcze nada-
nego numeru lub wynajmu-
jące nieruchomości. Zgod-
nie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku w 
gminie, osoby zamieszku-
jące na danej nieruchomo-
ści to takie, które na danej 
nieruchomości zazwyczaj 
spędzają czas przeznaczo-
ny na odpoczynek (nocują) 

niezależnie od czasowych 
nieobecności związanych 
z urlopem, odwiedzinami i 
przyjaciół i krewnych, intere-
sami itp.

Czy w deklaracji ujmować 
studentów i osoby przeby-
wające za granicą?

W deklaracji nie podajemy 
osób przebywających za 
granicą jak również miesz-
kających w innych miejsco-
wościach w związku np. z 
nauką lub pracą. Należy 
jednak pamiętać, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, 
jesteśmy zobowiązani do 
złożenia korekty deklaracji w 
ciągu 14 dni od zmiany licz-
by osób zamieszkujących. 

Co w przypadku, gdy nie 
złożę deklaracji?

W przypadku osób, które 
nie złożą deklaracji lub zło-
żą deklarację budzącą wąt-
pliwości, co do informacji w 
niej zawartych wójt zmuszo-
ny jest do naliczenia opłaty 
w drodze decyzji administra-
cyjnej. Należy mieć świado-
mość, że koszty takich po-
stępowań administracyjnych 
gmina musi obowiązkowo 
wliczyć w opłatę ponoszoną 
przez mieszkańców. Ozna-
cza to mniej więcej tyle, że 
wójt zobowiązany jest przy-
musić opornych, ale wszy-
scy musimy za to zapłacić.

- AKTUALNOŚCI - 

ŚMIECIOWE 
PYTANIA
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- OGŁOSZENIA - 

OGŁOSZENIE! 
 

 

Przypominamy, że w dniu 31 marca 2013r. upływa termin składania 
,,deklaracji śmieciowych” do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne. 
 

Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne oraz 

na stronie internetowej gminy pod adresem www.grodziskodolne.pl. 
 

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji oraz wyjaśnienia co do 

funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, można uzyskać 

w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 
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Chociaż 8 marca przypadł 
w tym roku na koniec ty-
godnia, to w Ośrodku Kul-
tury w Grodzisku Dolnym 
to święto obchodzone 
było już w poniedziałek. W 
tym roku miało ono dość 
specyficzny charakter. 
Wychodząc z założenia, iż 
najlepsze efekty rodzą się, 
gdy połączymy przyjemne 
z pożytecznym postanowi-
liśmy zafundować Naszym 
Paniom taką właśnie for-
mę uczczenia Dnia Kobiet. 
Spotkanie Kobiet odbyło 
się zatem pod znakiem 
warsztatów twórczych.

Hasłem przewodnim tego 
dnia były „Kwiatki ze szmat-
ki”, a warsztaty prowadziła 
instruktorka pani Marta Zdeb 
z Leżajska. To właśnie pod 
jej okiem i instruktarzem ze 
zwykłych ścinków i resztek 
tkanin wychodziły w rękach 
każdej z pań ciekawe ozdo-
by i dodatki do ubioru. 
Nasze „kursantki” były 
wprost zachwycone warsz-
tatem Pani Marty i pracami, 
które udało im się na tym 
spotkaniu samodzielnie wy-
konać. Nastroju i weny do 
twórczej pracy dodawał im 
zresztą nie tylko zapał i chęć 
zabłyśnięcia i pochwalenia 
się przed sąsiadkami, ale 
również nastrojowa muzy-
ka i wiele słodkości, które 
znalazły się na stole. Miło 
spędzony czas przyniósł 
zatem dwojakie korzyści, 
bo uczestniczki warsztatów 
oczekują już z niecierpliwo-

ścią kolejnego spotkania.
W doskonałym towarzystwie 
świętowały również panie z 
KGW. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Grodziska Dolnego, 
jak co roku zaprosiło panie z 
zaprzyjaźnionych kół gospo-
dyń wiejskich na spotkanie 
okolicznościowe, które od-
było się w świetlicy Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym.
W ramach tego spotkania 
pod okiem pań: Krystyny 
Gduli i Moniki Pelc z Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
odbył się pokaz żywienio-
wy a następnie degustacja 
przygotowanych pyszności. 
Wiele cennych informacji i 
uwag dotyczących robienia 
przemyślanych zakupów 
przekazała słuchaczom pani 
Agnieszka Wyczarska – 

Rzecznik Praw Konsumenta 
w Starostwie Powiatowym w 
Leżajsku. 
Obecni na tym spotkaniu 
panowie: Jacek Chmura – 
Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne, Jerzy Gdański – Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Grodzisko Dolne, Kazimierz 
Bąk – Wicedyrektor Zespołu 

Szkół w Grodzisku Dolnym, 
składali paniom serdeczne 
życzenia, częstowali słody-
czami i przy symbolicznym 
toaście zaintonowali „100 
lat”. Tę miłą atmosferę do-
datkowo uprzyjemnił koncert 
Zespołu Śpiewaczego „Wio-
la” z Chodaczowa.

OK

PANIE ŚWIĘTOWAŁY 
SWÓJ DZIEŃ
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We wtorek 26 lutego, w 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym odbyła się VI edycja 
konkursu ortograficzne-
go „O Pióro Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne”.

Z dyktandem zmierzyło się 
11 uczennic wytypowanych 
przez grodziskie gimnazja. 
Zwyciężyła Agnieszka Ry-
dzik, uczennica II klasy gim-
nazjum Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, która otrzymała pió-
ro ufundowane przez Wójta 
i nagrodę książkową od bi-
blioteki. Pozostałe laureatki 
to:
• II miejsce – Rząsa Dia-

na, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym,

• III miejsce – Maślenik 
Agnieszka, Zespół Szkół 
im Prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym,

• IV miejsce – Wielgos 
Karolina, Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym,

• V miejsce – Telka Mar-
celina, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym.

Finalistkom wręczono na-
grody książkowe ufundowa-
ne przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną, a pozostałym pa-
miątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe od Wójta.
Uczennice zmagały się z 
trudnym tekstem, ale dla 
„najlepszych z najlepszych” 
poprzeczka musi być wyso-
ko ustawiona. Pułapką orto-
graficzną, w którą wpadały 
uczestniczki okazały się wy-
razy „Pięćdziesięcioośmio-
ipółletnia”, „masarz” oraz „in 
blanco”. 
Wręczając nagrody laure-
atom Pan Jacek Chmura po-
wiedział: „Dyktanda powinny 
być trudne bo uczestniczą 
w nich najlepsi. Szkoda tyl-
ko że wśród uczestników 

zabrakło odważnych chłop-
ców”. Zdolnej młodzieży gra-
tulujemy. 
Organizatorzy dziękują Wój-
towi za ufundowanie nagro-
dy głównej i upominków,       
a nauczycielom za współ-
pracę.
Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby spróbować swoich 
sił, zapraszamy do zmierze-
nia się z tekstem dyktanda.

BP

NAJLEPSZE Z ORTOGRAFII WYBRANE

DYKTANDO 2013

Bladoróżowy obrus z żorżety na mahoniowym stole wyglądał bardzo elegancko, podobnie jak 
ekstrawazon pełen świeżych żonkili. Zaharowana przygotowaniami do wielkiej fety rodziny Cho-
mikowskich Wilhelmina wzdychała cichutko, chyłkiem wycierając toczące się po jej policzku łzy. 
Pięćdziesięcioośmioipółletnia mieszkanka Białowieży, pół Polka, pół Niemka, zgodziła się, aby 
coroczne spotkanie rodziny jej męża, zasłużonego na polu prawa arbitrażowego ekssędziego, 
odbyło się w ich luksusowym domu. 

Mrużyła zmęczone z niewyspania oczy, przecierając je ażurową chusteczką z wyrazistym nie-
biesko - żółtym wzorkiem. Była wciąż półsenna mimo wczesnopopołudniowej pory. Mąż Wilhel-
miny pomógł jej co nieco w zakupach. Zrobili je w pobliskim supersamie, ale na tym kończyła 
się jego wspaniałomyślność. „Nie będę bawił się w kucharkę i sprzątaczkę” – rzekł do żony 
nienadzwyczajnie zadowolony i zaszył się w swoim gabinecie, aby przeczytać najnowszy numer 
„Gazety Wyborczej”, delektując się sążnistym kubkiem schłodzonego w starej studni kompotu 
jeżynowego.

„Cóż za ohydny egoista” – pomyślała Wilhelmina, podpisując czek in blanco dla masarza, który 
co dzień dostarczał do jej domu swoje wyroby wędliniarskie. Trudno się nie zgodzić z jej opinią, 
skoro pan Chomikowski raz po raz wykorzystywał schorowaną żonę. Ta – niewiele myśląc – po-
stanowiła ukarać takie haniebne nicnierobienie i obmyśliła niecny plan.
 Zamiast lekkostrawnych nowojorskich małży posypanych rzeżuchą i bażanta w czerwonym wi-
nie z bakłażanem i brokułami postanowiła podać swojską kaszankę i lekko nieświeży salceson, 
a tiramisu zjadła sama, dla gości przewidując kompot jeżynowy i krówki z Milanówka. 
Wpółżywa z wyczerpania, ale jakże usatysfakcjonowana, zdecydowała się potraktować całą 
sprawę z przymrużeniem oka. Czuła się jak nie lada bohaterka. Zadowolona co niemiara posta-
nowiła przeżyć ten męczący dzień co najmniej wspaniale.
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Ferie zimowe to w ciągu 
roku szkolnego najbar-
dziej wyczekiwany przez 
dzieci okres. Nie tylko ze 
względu na piękną zimową 
porę, ale i ciekawe propo-
zycje i możliwości spędze-
nia swego wolnego czasu.

Każdy zatem wybiera to, co 
go najbardziej pociąga, a 
to wyjazd na narty, sanecz-
kowe szaleństwo na białym 
puchu, różne sporty na sali 
gimnastycznej, zajęcia na 
pływalni lub też pasjonują-
ce zajęcia z zakresu muzy-
ki, tańca i rękodzieła. Rów-
nież w naszej gminie uwagi 
dzieci i młodzieży nie uszły 
wszystkie tego typu poczy-
nania. Niektórzy spędzali 
swój wolny czas w murach 
szkoły na zajęciach sporto-
wych, inni zaś pośpieszyli 
do Ośrodka Kultury, gdzie 
czekało ich wiele miłych i 
twórczych godzin w ciągu 

2 tygodni. Z uwagi na koń-
czący się karnawał już w 
pierwszych dniach odbyła 
się dyskoteka karnawałowa 
z różnymi zabawami i ske-
czami w nastrojowej atmos-
ferze. Tydzień później dzieci 
uczęszczające do Ośrodka 
Kultury na różne zajęcia 
pozalekcyjne miały okazję 
wyjazdu do Kina „Helios” w 
Rzeszowie na film w 3D za-
tytułowany „Zambezja”. Po 
skończonym seansie filmo-
wym młodsze dzieciaki uda-
ły się na dwugodzinne roz-
rywki do Centrum Zabaw dla 
Dzieci „Fantazja”; natomiast 
starsze korzystały z kręgiel-
ni „Galaktyka”. Przez okres 
całych ferii prowadzone były 
w naszej placówce zajęcia 
manualne i rękodzielnicze 
dla wszystkich – starszych 
i młodszych – którzy mają 
twórczą duszę i sprawne 
ręce. Było zatem gwarno i 
pracowicie, kiedy wszyscy 

wspólnie przystąpili do zdo-
bienia przedmiotów techniką 
decoupagu, robienia papie-
rowej wikliny czy lepienia z 
masy solnej. Dzieci poznały 
również technikę quillingu, 
a z okazji Walentynek wy-
konywały „serdeczne” upo-
minki. Dla wzmocnienia cia-
ła po wyczerpującej pracy 
wszyscy zostali zaproszeni 
na galaretowy „Deser u Do-
roty”. W drugim tygodniu fe-
rii jeden dzień przeznaczony 
został na Gminny Turniej 

Szachowy, w którym mógł 
uczestniczyć każdy zainte-
resowany. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a laureaci trzech 
pierwszych miejsc puchary. 
Środowe popołudnie 20 lute-
go dostarczyło również wielu 
emocji miłośnikom „robótko-
wego szaleństwa”, gdyż na 
pokazowe warsztaty zapro-
szona została pani Marta 
Zdeb, instruktorka w zakre-
sie rękodzieła artystyczne-
go. Jej autorska biżuteria i 
ozdoby wzbudziły zachwyt 
niejednej z dużych i małych 
pań. 
Ponadto maluchy w wieku 4 
– 10 lat uczestniczyły w za-
jęciach tanecznych, na któ-
rych uczyły się tańczyć wal-
czyka oraz rock and rolla. 
Mimo, iż ferie już za nami 
nic straconego! Wszystkich 
chętnych zapraszamy na 
zajęcia cykliczne odbywają-
ce się w Ośrodku Kultury z 
siedzibą na stadionie sporto-
wym w Grodzisku Górnym. 
Zajęcia taneczne dla dzieci 
i młodzieży odbywają się we 
wtorki i czwartki, natomiast 
dzieci, młodzież i osoby do-
rosłe, które poszukują cieka-
wych form spędzenia wol-
nego czasu, chcą rozwijać 
zainteresowania i pasje za-
praszamy na warsztaty pla-
styczne i rękodzielnicze w 
poniedziałki i środy w godz. 
15.00 – 18.00.

M.B-K

FERIE JUŻ ZA 
NAMI...
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XXX sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne zwołana 
została na dzień 28 lutego 
2013r. 

Głównym tematem kolejnej 
sesji były analiza i  przyjęcie 
informacji o działalności za 
rok ubiegły  trzech gminnych 
jednostek organizacyjnych: 
Ośrodka Kultury, Gminnej Bi-
blioteki Publicznej i Zespołu 
ds. Oświaty.
W porządku obrad uwzględ-
nione zostało również głoso-
wanie nad uchwałami:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gminy 
na rok bieżący,

2. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2013,

3. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na 
terenie Gminy Grodzisko 
Dolne na rok 2013”,

4. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne,

5. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieru-
chomości gruntowej po-
łożonej w Opaleniskach,

6. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie po-
rozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Gminą 
Grodzisko Dolne a Gmi-
ną Miejską Przemyśl na 
zapewnienie opieki nad 
bezdomnymi zwierzęta-
mi wyłapanymi na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne,

7. w sprawie przyjęcia pla-
nów pracy komisji sta-
łych Rady Gminy na rok 
2013.

oraz przyjęcie sprawozdań 
z prac komisji stałych Rady 
Gminy za rok ubiegły.
Szersze informacje na temat 
przebiegu XXX sesji Rady 
Gminy można uzyskać na 
stronie: www.bip.grodzisko-
dolne.pl.           J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

W okresie od 01.02.2013r. 
do 29.02.2013r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
odnotowano zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstwa.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

kradzieże
• w bieżącym miesiącu poli-
cjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Leżajsku oraz 
Posterunku Policji w Grodzi-
sku Dolnym odzyskali skra-
dzione w miesiącu sierp-
niu 2012r. w Grodzisku Dol-
nym telefony i ustalili spraw-
cę tego czynu. Podejrzany 
usłyszał już zarzut kradzie-
ży mienia o łącznej warto-

ści około 1500 zł na szkodę 
mieszkańców powiatu prze-
worskiego.
Przestępstwo kradzieży  za-
grożone jest karą pozbawie-
nia  wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.
uszkodzenie mienia
• Policjanci z Posterun-
ku Policji w Grodzisku Dol-
nym kolejny już raz przy-
jęli zawiadomienie o prze-
stępstwie dot. uszkodzenia 
szyby w wiacie przystanko-
wej na szkodę Urzędu Gmi-
ny Grodzisko Dolne. Tym ra-
zem do dewastacji doszło 
w miejscowości Grodzisko 
Dolne- przystanek położo-
ny przy „czerwonej kaplicz-
ce”. Jak ustalono do uszko-
dzenia doszło w nocy z 
10/11.02. 2013r. W wyniku 
przestępstwa powstałe stra-
ty oszacowano tym razem 
na kwotę około 600 zł. W 

tej sprawie Postępowanie w 
dalszym ciągu prowadzi Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
Powyższy czyn zagrożony 
jest karą pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.
Osoby, które posiada-
ją jakiekolwiek informa-
cje, mogące się przyczy-
nić do wykrycia sprawców 
uszkodzenia przystanku 
bądź innych przestępstw, 
proszone są o pilny kon-
takt z Posterunkiem Po-
licji w Grodzisku Dolnym 
lub Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO RODZINIE

• w lutym policjanci z. Po-
sterunku Policji w Grodzi-

sku Dolnym wszczęli docho-
dzenie w sprawie znęcania 
się psychicznego i fizyczne-
go nad osobą najbliższą. W 
tej sprawie postępowanie w 
dalszym ciągu prowadzi Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym pod nadzorem pro-
kuratury Rejonowej w Leżaj-
sku.
Za powyższy czyn spraw-
ca odpowie przed Sądem t, 
przestępstwo to zagrożone 
jest karą od 3-miesięcy do 
5-ciu lat pozbawienia wol-
ności 

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

Ktoś z Twoich bliskich obchodzi jubileusz 50-lecia związku 
małżeńskiego? Nie czekaj i zgłoś to do miejscowego USC. 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina, iż istnieje moż-
liwość składania wniosków o odznaczenia za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Odznaczenia te nadawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla 
osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i dłu-
żej. Jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali sobie przed laty.
O nadanie odznaczenia występuje kierownik urzędu stanu cy-
wilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Jeżeli małżeństwo 
zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Grodzisku Dolnym, wówczas nie jest po-
trzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym 
urzędzie, jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu 
małżeństwa. 
Poza aktem małżeństwa należy przedłożyć również dowody 
osobiste obojga małżonków do wglądu. Pary małżeńskie, które 
jubileusz Złotych Godów mają już za sobą mogą również wystą-
pić o nadanie odznaczenia.
W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku 
Dolnym zaprasza do składania wniosków o nadanie odznacze-
nia dla par małżeńskich z terenu naszej gminy, które przeżyły 
wspólnie 50 lat i dłużej. 
Zgłoszenia należy dokonywać w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Grodzisku Dolnym, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30.
Dodatkowych informacji w sprawie przyznawania odznaczeń 
udziela kierownik USC, pod numerem 17 242 82 65, wew. 141.

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
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W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu w 
Komendzie Policji w Leżaj-
sku od listopada br. ruszył 
program prewencyjny pn 
„Ostrożnie – pies”. 

Wdrażając ten program po-
licjanci z Leżajska planują 
inicjatywę edukacyjno – in-
formacyjną skierowaną w 
szczególności do właścicieli 
psów, dzieci i młodzieży, w 
celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa, oraz zmniej-
szenia liczby przestępstw i 
wykroczeń na terenie nasze-
go powiatu. Działania profi-
laktyczne będą realizowane 
m.in. wśród uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych 
oraz rodziców i innych grup 
osób, poprzez spotkania, pre-
lekcje, akcje propagandowe i 
inne podobne działania.
Psy od dawna wiernie towa-
rzyszą człowiekowi. Według 
danych Polskiego Związku 
Kynologicznego jest ich w 
Polsce około 7 milionów (w 
tym około 70 tysięcy raso-
wych). Warto pamiętać o kilku 
zasadach postępowania, aby 
wspaniałe doświadczenie ob-
cowania z tymi zwierzętami 
nie przerodziło się w gorzką 
lekcję. Niestety, bowiem od 
czasu do czasu dowiaduje-
my się o faktach dotkliwych 
pogryzień ludzi przez psy po-
zostawione bez opieki lub psy 
nadmiernie agresywne, które 
stały się zagrożeniem nawet 
dla swoich właścicieli. Chcąc 
zapobiec podobnym tragicz-
nym wydarzeniom należy pa-
miętać: 

• Osobą bezpośrednio odpo-
wiedzialną za psa jest jego 
właściciel lub osoba, która 
w danym momencie opie-
kuje się nim. Wszyscy wła-
ściciele i opiekunowie psów, 
niezależnie od posiadanej 
czy powierzonej opiece rasy 
psa, obowiązani są do za-
chowania ostrożności. Na 

agresywne zachowanie psa 
może, bowiem wpłynąć wiele 
czynników takich jak np.: nie-
właściwe wychowanie, prze-
bywanie w nowym miejscu, 
poczucie strachu wywołane 
nagłym zdarzeniem itp. Czuj-
ność i rozwagę należy zacho-
wać niezależnie od wielkości 
czy rasy psa, pamiętając o 
tym, że nawet niewielki pies, 
niestanowiący większego za-
grożenia dla dorosłego czło-
wieka, może być przyczyną 
poważnego uszkodzenia ciała 
małego dziecka. 
• Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa pies powinien być 
wyprowadzany na smyczy, a 
jeżeli przejawia agresję wo-
bec ludzi czy innych zwierząt 
lub wynika to z przepisu pra-
wa lokalnego, powinien mieć 
założony kaganiec. Spaceru-
jąc z psem nie można pozo-
stawiać go bez kontroli. 
• Właściciel psa zgodnie z art. 
85 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, zobowiązany jest do 
obowiązkowego ochronnego 
szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie. Niedopełnienie 
tego obowiązku zagrożone 
jest karą aresztu, ogranicze-
nia wolności lub grzywny. 
• Wobec niektórych ras psów 
obowiązują zaostrzone prze-
pisy prawa, i tak: • właściciel 
psa rasy uznanej za agresyw-
ną, w myśl przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt musi po-
siadać stosowne zezwolenie 
właściwego organu gminy, • 
hodowca lub właściciel char-

tów rasowych lub ich mie-
szańców w myśl art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 13 października 
1995 r. Prawo łowieckie (Dz. 
U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066) 
musi posiadać stosowne ze-
zwolenie starosty właściwego 
ze względu na miejsce pro-
wadzenia hodowli lub posia-
dania. 
• W polskim prawodawstwie, 
zgodnie z art. 16 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt, zabronione 
jest organizowanie walk psów. 

Poniżej przypominamy prze-
pisy prawne dotyczące opieki 
nad psami:

Kodeks wykroczeń
Art., 77. Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, pod-
lega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. 
Art., 78 Kto przez drażnienie 
lub płoszenie doprowadza 
zwierzę do tego, że staje się 
ono niebezpieczne, podlega 
karze grzywny do 1000 zł 
albo karze nagany. 
Art., 108 Kto szczuje psem 
człowieka, podlega karze 
grzywny do 1000 zł albo ka-
rze nagany. 

Wartym podkreślenia jest fakt, 
że nasz pies nie może zakłó-
cać ciszy nocnej np. szcze-
kając i hałasując. Niedopilno-
wanie psa w tym względzie 
wyczerpuje znamiona art. 51 
Kodeksu wykroczeń. Stanowi 
on, że „Kto krzykiem, hała-
sem, alarmem lub innym wy-
brykiem zakłóca spokój, po-

rządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgor-
szenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ogra-
niczenia wolności albo grzyw-
ny”. Oczywistą sprawą jest, 
że w wielu przypadkach psy 
wykorzystywane są jako stró-
że nocni. Powodując hałas 
psy działają zapobiegawczo 
i skutecznie odstraszają po-
tencjalnych złodziei. Jednak 
właściciel czworonogów po-
winien mieć na uwadze prze-
strzeganie ciszy nocnej (22-6) 
przez jego zwierzęta.

Kodeks Cywilny

Odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone przez psy 
reguluje kodeks cywilny.
Art., 431. § 1. Kto zwierzę 
chowa albo się nim posłu-
guje, obowiązany jest do 
naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależ-
nie od tego, czy było pod 
jego nadzorem, czy też za-
błąkało się lub uciekło, chy-
ba, że ani on, ani osoba, za 
którą ponosi odpowiedzial-
ność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która 
zwierzę chowa lub się nim 
posługuje, nie była odpowie-
dzialna według przepisów 
paragrafu poprzedzającego, 
poszkodowany może od niej 
żądać całkowitego lub czę-
ściowego naprawienia szko-
dy, jeżeli z okoliczności, a 
zwłaszcza z porównania sta-
nu majątkowego poszkodo-
wanego i tej osoby, wynika, że 
wymagają tego zasady współ-
życia społecznego.
Coraz więcej towarzystw 
ubezpieczeniowych ma w 
swojej ofercie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności w życiu 
prywatnym z opcją odpowie-
dzialności za szkody wyrzą-
dzone przez nasze psy. Czy 
warto takie ubezpieczenie 
wykupić? Odpowiedź na to 
pytanie pozostawiamy roz-
tropności każdego, kto jest 
posiadaczem własnego psa.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

 mł.asp. Krzysztof Ficek

RUSZYŁ PROGRAM PREWENCYJNY 
- „OSTROŻNIE - PIES”
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Przygotowując się do rozmo-
wy przeczytałam krótką notkę 
biograficzną Pana osoby… i  
muszę przyznać, że robi wra-
żenie, zwłaszcza działalność 
na rzecz szerzenia idei PCK 
i Honorowego Krwiodaw-
stwa...
Zasady PCK sprawiają, że nie 
można pozostać wobec ich tre-
ści obojętnym. Dla każdego, kto 
chce pomóc drugiemu człowie-
kowi, jest miejsce w naszych 
szeregach. Lepiej pomagać, niż 
prosić o pomoc. Każdy, kogo 
dotknęło nieszczęście, osobi-
ście czy w Rodzinie, doskona-
le wie, jak cennym lekiem jest 
krew.
Przyjaciele mówią, że jest 
Pan całkowicie oddany temu, 
czego się podejmie. Pro-
szę powiedzieć jak to jest, że 
już ponad 30 lat z sukcesem 
krzewi Pan ideę krwiodaw-
stwa wśród innych?
Wyznaję zasadę, że jeżeli już 
się coś robi, to powinno się to 
robić dobrze. Jeżeli robi się coś 
z wiarą, to z pomocą Bożą i mą-
drych ludzi, można wszystko 
osiągnąć. To, co robię traktu-
ję jako misję, ze świadomością 
faktu, jak bardzo jest ważna.
W listopadzie ubiegłego roku 
na zaproszenie Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP 
przybył Pan na posiedze-
nie Zarządu. Tematem głów-
nym spotkania była przymiar-
ka do poszerzenia zakresu 
działalności naszych jedno-
stek OSP o honorowe krwio-
dawstwo. I wygląda na to, że 
„zaraził” Pan tą ideą naszych 
strażaków…
Podczas spotkania z druhami 
obecny był Wójt Jacek Chmura 
oraz Ewa Trojan sekretarz OR 
PCK w Leżajsku. Podczas po-
gadanki, zaprezentowałem ze-
branym m.in. moje dokumenty, 

które noszę ze sobą, a miano-
wicie legitymację Zasłużone-
go HDK PCK, „Oświadczenie 
woli”, Kartę I.C.E. Czy „zarazi-
łem”? Czas pokaże…
Jak z technicznego punktu 
wygląda funkcjonowanie ta-
kiego klubu?
Potrzeba 10 osób, aby mógł 
powstać klub. Funkcjonowanie 
klubu określa regulamin i sta-
tus HDK. Członkowie spotyka-
ją się kilka razy w roku, m.in. 
także przy okazji takich świąt, 
jak Światowy Dzień HDK (14 
czerwca), Dni HDK (22-26 li-
stopada). Mogą integrować 
się również np. podczas TPN 
krwiodawców, Podkarpackiej 
Pielgrzymki HDK do Kalwarii 
Pacławskiej (I-sza sobota wrze-
śnia). Bardzo ważne jest to, że 
w razie nieszczęścia, konkretna 
grupa ludzi może pomóc oso-
bie poszkodowanej np. z terenu 
gminy w wymierny sposób. 
Odnosząc się bezpośred-
nio do samych dawców. Kto 
może nim zostać?
Osoba, która ukończyła 18 rok 
życia, a nie przekroczyła 65, 
waży więcej niż 50 kg, cieszy 
się dobrym zdrowiem, nie cho-
rowała na żółtaczkę, kiłę, w cią-
gu ostatniego półrocza nie mia-
ła wykonanego zabiegu ope-
racyjnego, tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych części ciała…
Gdy zgłosimy się oddać 
krew, to o czym powinniśmy 
wiedzieć?
Należy być wypoczętym, po 
lekkim ubogotłuszczowym po-
siłku. Koniecznie trzeba mieć 
przy sobie dokument ze zdję-
ciem stwierdzającym tożsa-
mość wraz z numerem PESEL 
i adresem zamieszkania/zamel-
dowania (np. dowód osobisty, 
prawo jazdy). Dzień wcześniej 
i w dniu oddania nie spożywać 
alkoholu lub innych środków 

zmieniających nastrój, ograni-
czyć palenie papierosów, za-
dbać o nawodnienie organizmu.
Ile krwi można oddać w trak-
cie poboru?
Po zarejestrowaniu dawcy z 
dokumentem tożsamości (wy-
pełnieniu kwestionariusza), w 
czasie badania laboratoryjne-
go oznacza się poziom hemo-
globiny. Następnie jest badanie 
lekarskie, uwzględniające wyni-
ki badań laboratoryjnych, oce-
na informacji zawartych w kwe-
stionariuszu, kwalifikacja i po-
bór krwi w ilości 450 mililitrów. 
Regeneracja sił, tj. pozostawa-
nie na miejscu bez wykonywa-
nia gwałtownych ruchów, krót-
ki odpoczynek, odbiór ekwiwa-
lentu kalorycznego, np. czeko-
lad i…  ogromna radość ze zro-
bienia czegoś dobrego.
Jak często można oddawać 
krew?
Kobiety co 12 tygodni, męż-
czyźni co 8. Oddawanie krwi 
jest bezpieczne. Krew pobiera-
na jest przez profesjonalny per-
sonel medyczny przy wykorzy-
staniu sprzętu jednorazowego 
użytku.
Jakie uprawnienia przysłu-
gują Honorowym Dawcom 
Krwi?
Krwiodawstwo jest oparte na 
zasadzie dobrowolnego i bez-
płatnego oddawania krwi. Oso-
bie, która została zarejestrowa-
na w jednostce organizacyjnej 
publicznej służby krwi i oddała 
bezpłatnie krew przysługuje ty-
tuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz 
możliwość uzyskania legityma-
cji HDK. Krwiodawcy, zgodnie z 
art. 9 ustawy o publicznej służ-
bie krwi przysługuje zwolnienie 
od pracy w dniu oddania krwi i 
na czas okresowego badania 

lekarskiego z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia, w 
uzasadnianych przypadkach 
zwrot kosztów przejazdu do 
najbliższej jednostki organiza-
cyjnej publicznej służby krwi, 
w której oddaje krew, posiłek 
regeneracyjny po oddaniu krwi 
lub jej składników o wartości 
kalorycznej 4500 kilokalorii, np. 
czekolady. Publiczna służba 
zdrowia zapewnia anonimo-
wość dawcy krwi. 
Zasłużonym Honorowym Daw-
com Krwi przysługuje zniżka na 
leki znajdujące się na liście le-
ków refundowanych, korzysta-
nie ze świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej poza ko-
lejnością oraz usług farmaceu-
tycznych udzielanych w apte-
kach. W związku z możliwością 
odliczenia darowizny za od-
daną krew, od podstawy opo-
datkowania, Regionalne Cen-
tra Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa wydają na życzenie sto-
sowne zaświadczenie. Krwio-
dawcom przysługują ulgowe 
lub bezpłatne przejazdy środ-
kami komunikacji miejskiej na 
terenie własnego miejsca za-
mieszkania. Jest to uprawnie-
nie lokalne. Po oddaniu 5 litrów 
krwi przez kobiety, a 6 litrów 
krwi przez mężczyzn – osoby 
takie mogą otrzymać legityma-
cję i odznakę  „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” III stopnia.
Jak Pana zdaniem promować 
ideę krwiodawstwa, by przy-
nosiła efekty?
Słowa pouczają, przykłady po-
ciągają. Patron krwiodawców 
św. Maksymilian Kolbe powie-
dział: „Miarą wartości człowieka 
są jego czyny”. Nic dodać, nic 
ująć. Dotychczas oddałem po-
nad 20 litrów krwi.
Czy od oddawania krwi moż-
na się uzależnić?
Oddawanie krwi nie uzależnia. 
Organizm człowieka produku-
je dokładnie tyle krwi ile potrze-
buje, czuwają nad tym mecha-
nizmy regulacyjne. U stałych 
dawców krwi nie występuje zja-
wisko nadprodukcji, zatem nie 
można się uzależnić od jej od-
dawania. Więcej informacji na: 
WWW.rckk.rzeszow.pl WWW.
pckjaroslaw.info, WWW.prze-
mysl.kmpsp.gov.pl
Dziękuję za rozmowę i ży-
czylibyśmy sobie, by jak naj-
większa ilość osób szła w 
Pańskie ślady.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KREW JEST 
OGROMNE- DAWCY CIĄGLE POTRZEBNI
Jest lekiem, którego nie dostaniemy w aptece. Podawana 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia, w różnych ilościach i 
różnej grupy. Krew potrzebna jest każdego dnia. O różnych 
aspektach związanych z oddawaniem krwi oraz o zagadnie-
niach związanych z założeniem i prowadzeniem klubu Hono-
rowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża rozma-
wiamy z panem Zdzisławem Wójcikiem – wiceprezesem Od-
działu Rejonowego PCK w Jarosławiu, prezesem Klubu HDK 
PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży        
Pożarnej w Przemyślu.
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Pewnie nie wszyscy Pana 
znają, więc może na wstę-
pie proszę przybliżyć nam 
swoją osobę?
Mam 31 lat i mieszkam w 
Opaleniskach. Od blisko 6 lat 
jestem żonaty: żona Agatka i 
dwójka dzieci, 5-letnia Wero-
niczka i 10-miesięczny synek 
Wojtuś. Z wykształcenia je-
stem inżynierem i pracuję w 
rzeszowskiej WSK, produku-
jącej komponenty do silników 
lotniczych. Od 12 lat jestem 
członkiem miejscowej OSP. 

Od kilku lat oddaje Pan 
krew. Jak to się stało, że zo-
stał Pan Honorowym Dawcą 
Krwi? Co Pana skłoniło?
Krew oddaję prawie od 6 lat, i 
jak to w życiu bywa różne po-
ważne, niekiedy dramatyczne 
wydarzenia mają wpływ na 
nasze późniejsze postępowa-
nie. Podobnie było i ze mną. 
Dokładnie 6 lat temu miałem 
poważnie wyglądający wypa-
dek samochodowy - z którego 
jak twierdzi wielu- wyszedłem 
cudem. Skończyło się na roz-
bitym nosie, i jak się okazało 
kilka miesięcy później, złama-
nym żebrze. Dramaturgię ca-
łej sytuacji podkreślał dodat-
kowo fakt, że miało to miejsce 
4 dni przed ślubem. Kiedy 
ochłonąłem, zacząłem wiele 
myśleć o tym co się stało i jak 
to się mogło skończyć. Pomy-
ślałem, że dzięki Bogu mnie 
krew nie była potrzebna, ale 
wielu ludzi nie ma tyle szczę-
ścia co ja. Postanowiłem więc 
podzielić się tym czego nie da 
się wyprodukować- cząstką 
siebie, krwią.

Ile litrów krwi ma Pan już na 
swoim koncie?
Nie liczę tego tak skrupulat-
nie, ale odpowiem dość obra-

zowo – dobre wiaderko, czyli 
ok. 12-13 litrów.

Jak wygląda oddawanie 
krwi?
Po zarejestrowaniu się w re-
cepcji, otrzymuje się formu-
larz w którym odpowiada się 
na pytania dotyczące m.in. 
aktualnego stanu zdrowia, 
przebytych ostatnio chorób, 
czy wykonywanego niebez-
piecznego zawodu. Podpisuje 
się zgodę na pobranie krwi, a 
następni przez ukłucie na pal-
cu, pobiera się kropelkę krwi 
w celu sprawdzenia zawarto-
ści hemoglobiny, następnie 
lekarz bada ciśnienie i pyta o 
ogólne samopoczucie. Myje-
my ręce szczególnie staran-
nie w zgięciach łokciowych i 
udajemy się na kozetkę. Tam 
sympatyczne Panie, rozpo-
czynają całą procedurę zwią-
zaną z pobraniem. Pierwsze 
50 ml we fiolce zostaje ode-
słane do badań, reszta 400 ml 
trafia do specjalnych worków 
z kodami kreskowymi i do mo-
mentu zbadania 50 ml ocze-
kuje na transfuzję w ścisłych 
warunkach.

Czy to boli?
Nie boli, odczucie w trakcie 
wkłuwania jest takie samo, 
jak w przypadku szczepienia, 
choć igła jest większa i inaczej 
wyprofilowana, co minimalizu-
je jakikolwiek dyskomfort. Nie 
bez znaczenia pozostają rów-
nież fachowe i delikatne dło-
nie Pań pobierających. Sam 
proces trwa dosłownie kilka 
minut, więc naprawdę nie ma 
się czego bać.

A gdzie oddaje Pan krew?
Prawie zawsze w Leżajsku, 
ale moja przygoda zaczęła się 
w Rzeszowie. Miałem również 

przyjemność oddawać krew 
w Dębicy oraz w Krakowie. 
Musze przyznać, że wszędzie 
panuje przyjazna atmosfera, 
ale Leżajsk pod tym wzglę-
dem jest bezkonkurencyjny. 
Dziewczyny tam pracujące to 
prawdziwe pasjonatki tego co 
robią. Zawsze służą radą i do-
brym słowem. 

Posiada Pan może jakąś od-
znakę?
Tak, od 2011 roku posiadam 
odznakę Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi I stopnia.

Co się czuje, kiedy ma się tę 
świadomość, że moja krew 
ratuje czyjeś życie?
To wspaniałe uczucie mieć 
świadomość, że tak unikato-
wy, ratujący życie dar jakim 
jest krew, można bezintere-
sownie ofiarować bliźniemu. 
Zdaję sobie sprawę jakie to 
ważne w obliczu istniejące-
go zapotrzebowania na krew, 
bez której nie ma życia.

Zaangażował się Pan moc-
no w utworzenie przy Gmin-
nym Zarządzie OSP Klubu 
Honorowych Dawców. My-
śli Pan, że w szeregach na-
szych mundurowych uda 

się zaszczepić ideę niesie-
nia pomocy innym?
Jestem o tym głęboko przeko-
nany. Sam jestem strażakiem 
i przekonałem się niejedno-
krotnie, jak ważnym dla każ-
dego z nas ochotników jest 
niesienie bezinteresownej po-
mocy i spieszenie na ratunek 
potrzebującym, a Honorowe 
Krwiodawstwo to przecież nic 
innego.

Ile osób na chwilę obecną 
wyraziło chęć wstąpienia w 
szeregi klubu?
Na razie nie mogę podać kon-
kretnej liczby, ale wiem na 
pewno, że inicjatywa spotka-
ła się z zainteresowaniem ze 
strony władz poszczególnych 
jednostek, które zobowiązały 
się do przekazania informacji 
o zamiarze powołania klubu w 
swoich miejscowościach. 

Jak zachęciłby Pan miesz-
kańców gminy do przyłą-
czenia się do akcji oddawa-
nia krwi?
Sama świadomość, że może-
my w ten sposób pomóc po-
winna być najważniejszą za-
chętą i motywacją. Naprawdę 
warto spróbować!

Dziękuję za rozmowę i mam 
nadzieję, że pański przykład 
da do myślenia innym- bo 
przykład z życia jest zawsze 
bardziej przekonujący niż 
słowa.

ODDAJE TO CO NAJCENNIEJSZE-
KREW
Regularnie dzieli się cząstką siebie z innymi, twierdząc 
że krew to najlepsze lekarstwo, jakim można podzielić 
się z potrzebującymi. O grodziskiej rodzinie krwiodaw-
ców, która postanowiła poszerzyć swoje szeregi, rozma-
wiamy z panem Dominikiem Bartnikiem, Wiceprezesem 
OSP w Zmysłówce.

ZAPROSZENIE
W dniu 3 kwietnia br. w 
Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne odbędzie się 
spotkanie założycielskie 
Klubu Honorowych Daw-
ców przy Zarządzie Od-
działu Gminnego ZOSP 
RP w Grodzisku Dolnym. 
Wszystkich sympaty-
ków krwiodawstwa oraz 
osoby wyrażające chęć 
przystąpienia do klubu 
zapraszamy na godz. 
19.00.
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Nabór wniosków o pomoc 
finansową w ramach Dzia-
łania 3.2 Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” 
zostanie przeprowadzony 
od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 

O pomoc może ubiegać się 
osoba fizyczna ubezpieczo-
na w ZUS osoba prawna, 
spółka cywilna, jednostka or-
ganizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, która 
podejmuje lub wykonuje we 
własnym imieniu działalność 
gospodarczą jako mikro-
przedsiębiorca (m.in. zatrud-
nia mniej niż 10 osób i osiąga 
obrót ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług nie przekra-
czający w złotych 2 mln euro), 
zamieszkująca / mająca sie-
dzibę firmy i planująca rozpo-
cząć lub rozwijać działalność 
gospodarczą na obszarach 
wiejskich. W zależności od 
liczby utworzonych nowych 
miejsc pracy. Przedsiębiorcy 
mogą otrzymać z ARiMR do 
300 tys. złotych, dla jednego 
beneficjenta w zależności od 
ilości utworzonych w ramach 
operacji miejsc pracy (utwo-
rzenie jednego miejsca pra-
cy - 100 tys. zł., dwóch -  200 
tys. zł., trzech – 300 tys. zł.). 
Wsparciem objęte są nastę-
pujące rodzaje działalności 
gospodarczej:
• usługi związane z turysty-

ką, wypoczynkiem spor-
tem i rekreacją, 

• usługi świadczone na 
rzecz gospodarki leśnej, 

• usługi dla ludności, 
• przetwórstwo produktów 

rolnych lub jadalnych pro-
duktów leśnych, 

• drobna wytwórczość, rze-
miosło, rękodzielnictwo, 

• roboty i usługi budowlane 
oraz instalatorskie, 

• usługi transportowe, 
• usługi komunalne, 

• wytwarzania produktów 
energetycznych z bioma-
sy, 

• magazynowanie lub prze-
chowywanie towarów, 

• rachunkowość, doradz-
two, usługi informatycz-
ne.

Pomoc przyznaje się na wy-
datki zwane kosztami kwali-
fikowanymi, które związane 
są z budową, przebudową 
lub remontem połączonym z 
modernizacją obiektów bu-
dowlanych, jak również z 
zakupem nowych maszyn 
oraz niezbędnego sprzętu i 
wyposażenia. Agencja dofi-
nansuje do 50% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych na 
w/w inwestycje związane ze 
stworzeniem nowych miejsc 
pracy. Wnioski można składać 
osobiście, albo przez upoważ-
nioną osobę w oddziale regio-
nalnym Agencji, właściwym ze 
względu na miejsce realizacji 
operacji, albo rejestrowaną 
(poleconą) przesyłką pocz-
tową. W województwie Pod-
karpackim wnioski składa się 
w Podkarpackim Oddziale 
Regionalnym Agencji    Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 35-310 Rzeszów, 
al.Tadeusza  Rejtana 36.
O kolejności, w jakiej przy-
sługuje pomoc, będzie decy-
dować liczba punktów, które 
ARiMR przyzna na podstawie 
tzw. rankingu, czyli kryteriów 
określonych w rozporządze-
niu MRiRW. Tymi kryteriami 

są m.in.: bezrobocie w po-
wiecie, podstawowy dochód 
podatkowy gminy, liczba 
planowanych do utworze-
nia nowych miejsc pracy. Na 
najwięcej punktów, a zatem 
na wysoką pozycję na liście 
określającej kolejność przy-
sługiwania pomocy, mogą li-
czyć wnioskodawcy planujący 
utworzenie co najmniej 3 no-
wych miejsc pracy w powiecie 
o dużym bezrobociu i gminie 
o małych dochodach podatko-
wych. Preferowane będą ope-
racje z regionów uboższych, a 
zwłaszcza borykających się z 
dużym bezrobociem.
Uwaga: Decyzja o rozpoczę-
ciu działalności i złożenie 
wniosku o pomoc finanso-
wą na jej realizację nie po-
ciąga za sobą obowiązku 
natychmiastowego zare-

jestrowania działalności 
gospodarczej, natomiast 
obowiązek ten pojawia się 
po ukończeniu zadań będą-
cych przedmiotem operacji.
Szczegółowych informacji i 
pomocy w sporządzeniu biz-
nesplanu i wniosku aplikacyj-
nego udzielają pracownicy 
PODR w Powiatowym Zespo-
le Doradztwa Rolniczego w 
Leżajsku ul. Mickiewicza 12 
nr telefonu 17 242 17 97 lub 
pracownicy Działu Przedsię-
biorczości, wiejskiego Gospo-
darstwa Domowego i Agrotu-
rystyki: tel. 17 87 01 547 /556/ 
558 ponadto informacje o 
działaniu dostępne są również 
na stronach: www.arimr.gov.pl 
, www.minrol.gov.pl

Renata Mazurek
PZDR leżajsk

POMOC DLA ROZPOCZYNAJACYCH I 
PROWADZĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ 
NA OBSZARACH WIEJSKICH W RAMACH PROW 
2007-2013

PRZYJDŹ I WYPEŁNIJ 
WNIOSEK OBSZAROWY

Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina rol-
nikom ubiegającym się o płatności obszaro-
we, iż od 15 marca do 15 maja 2013r. trwa 
nabór wniosków.
W związku z tym, w Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne (pokój nr 6) można skorzystać z 
bezpłatnej pomocy osób zatrudnionych do 
wypełniania wniosków. Punkt czynny jest co-
dziennie w godzinach od 8 do 14.30.
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Biuro Powiatowe ARiMR w 
Leżajsku wraz z Komendą 
Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżaj-
sku przypomina, że wypa-
lanie traw przez rolników 
jest szkodliwe, zabronione 
i grożą za to sankcje finan-
sowe - oprócz kar nakła-
danych np. przez policję, 
straż pożarną czy prokura-
turę - nakładane mogą być 
również przez Agencję.

Zakaz wypalania traw jest 
jednym z „Wymogów do-
brej kultury rolnej”, których 
przestrzeganie jest wyma-
gane m.in. w ramach sys-
temu dopłat bezpośrednich 
wypłacanych przez ARiMR. 
Rolnikowi, który ich nie prze-
strzega, grozi „zasadniczo” 
zmniejszenie należnej wy-
sokości wszystkich rodzajów 
dopłat bezpośrednich o 3%. 
To oznacza, że o tyle mogą 
być pomniejszone płatności 
w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego (jed-
nolita płatność obszarowa, 
płatność cukrowa, płatność 
do pomidorów, przejściowe 
płatności z tytułu owoców 
miękkich, płatności do krów 
i owiec, specjalna płatność 
obszarowa do powierzchni 
uprawy roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnona-
siennych), a także płatności 
rolnośrodowiskowe (PROW 
2007 - 2013), pomoc na 
zalesianie gruntów rolnych 
(PROW 2007 - 2013) oraz 
płatności z tytułu ONW, jeśli 
zostanie stwierdzone, że rol-
nik wypalał trawy na którym-
kolwiek z uprawianych przez 
niego gruntów. Wysokość 
kary może jednak wzrosnąć, 
bo ARiMR każdy przypadek 
wypalania traw rozpatruje 
indywidualnie i może karę 
zwiększyć albo zmniejszyć. 
Zgodnie z zasadami, nało-
żona przez ARiMR sankcja, 

w zależności od stwierdzo-
nego stopnia winy, może 
zostać pomniejszona do 1% 
jak i podwyższona do 5% na-
leżnych rolnikowi płatności 
obszarowych za dany rok. 
Kary mogą być też jeszcze 
bardziej podwyższone, gdy 
rolnikowi zostanie np. udo-
wodnione celowe wypalanie 
traw, bo wtedy ARiMR może 
obniżyć każdy z rodzajów 
płatności bezpośrednich aż 
o 20%, a w zupełnie skraj-
nych przypadkach stwier-
dzenia uporczywego wypa-
lania traw, Agencja może 
pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za 
dany rok.
Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Leżajsku przypomina, że 
wypalanie traw powoduje 
wiele zagrożeń. Stanowi 
często przyczynę pożarów 

lasów, niejednokrotnie za-
budowań, wypadków sa-
mochodowych oraz innych 
ludzkich tragedii.
Wypalanie traw jest praw-
nie zabronione oraz karane 
grzywną, jest szkodliwe dla 
środowiska i bardzo niebez-
pieczne. Zatruwa atmosferę 
przez co narażamy zdrowie 
własne i innych osób. Poża-
ry traw są szkodliwe dla gle-
by, gdyż ogień nie tylko zabi-
ja żyjące w trawie zwierzęta i 
mikroorganizmy, ale również 
ją wyjaławia. 
Statystyki potwierdzają, że 
przy tego rodzaju zdarze-
niach giną ludzie, a spo-
łeczeństwo ponosi bardzo 
duże straty materialne w 
mieniu oraz uprawach. Po-
nadto informuje się, że wy-
palanie traw i pozostałości 
roślinnych na polach jest za-
bronione i usankcjonowane 
w unormowaniach prawnych 
m.in. w rozporządzeniu o 
ochronie przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów w § 
40 ust. 1,2 i § 43, oraz in-
nych tj. w ustawie o ochronie 
przyrody art. 124, i art. 131, 
w ustawie o lasach w  art. 30 
ust.3,4 czy w art. 82 § 3, 4, 5 
kodeksu wykroczeń.

W okresie wiosennym 
ubiegłego roku straż po-
żarna na Podkarpaciu ga-
siła ponad 1500 pożarów 
traw, nieużytków rolnych i 
lasów. W wyniku tych po-
żarów 1 osoba straciła ży-
cie, a 4 zostały ranne. 
Apelujemy o rozsądek i 
zachowanie tak bardzo 
cennego dla nas wszyst-
kich bezpieczeństwa po-
wszechnego.

Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR 

w Leżajsku

bryg. Bogdan Kołcz
Komendant Powiatowy 

PSP w Leżajsku                                                                                                   

STOP WYPALANIU 
TRAWY!



17Gazeta z Grodziska i okolic 3/2013

- PORADNIK ROLNIKA - 

Od 15 marca do 15 maja 
2013 roku Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa już po raz 10-ty 
będzie przyjmować wnioski 
o przyznanie dopłat bezpo-
średnich. 

Rolnicy którzy złożą wnioski 
o wsparcie od 15 marca do 
15 maja b.r. mogą liczyć na 
otrzymanie należnych dopłat 
w pełnej wysokości, natomiast 
osoby, które dostarczą swoje 
wnioski po 15 maja, ale do 10 
czerwca otrzymają takie płat-
ności pomniejszone o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnie-
nia. 
W 2013 roku ARiMR będzie 
finansowała analogiczne płat-
ności jak w ubiegłym roku. W 
ramach jednego formularza 
wniosku – otrzymywanego 
bezpłatnie przesyłką poczto-
wą w przypadku rolników, któ-
rzy w latach ubiegłych ubiegali 
się o płatności do gruntów rol-
nych, lub pobranego ze strony 
internetowej www.arimr.gov.
pl bądź też otrzymanego w 
Biurze Powiatowym ARiMR– 
wnioskodawcy mogą ubiegać 

się o przyznanie m.in. jed-
nolitej płatności obszarowej 
(JPO), uzupełniających płat-
ności obszarowych (UPO), 
wsparcia specjalnego - płatno-
ści do krów czy też wsparcia 
specjalnego do surowca tyto-
niowego - płatności do tytoniu 
a także płatności do obszarów 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) i płat-
ności rolno środowiskowych. 
Te ostatnie dotyczą zarówno 
tzw. wniosków kontynuacyj-
nych składanych przez bene-
ficjentów będących w trakcie 
realizacji 5-cio letniego zobo-
wiązania rolno środowisko-
wego ale również składanych 
przez rolników, którzy zakoń-
czyli już program i chcieliby 
podjąć kolejne zobowiązanie 
bądź też rolników, którzy do-
tychczas nie korzystali z płat-
ności rolno środowiskowych, a 
chcieliby skorzystać z jednego 
z wielu dostępnych pakietów, 
jak np. rolnictwo ekologiczne, 
ochrona gleb i wód czy ochro-
na zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodni-
czych, i tym samym otrzy-
mywać wyższe płatności do 

uprawianych gruntów rolnych. 
Ważną zmianą jaką niesie rok 
2013, w przypadku rolników 
uprawiających tytoń i ubiega-
jących się o przyznanie wspo-
mnianej już wyżej płatności do 
tytoniu – jest zmiana terminu 
na zawarcie umowy na upra-
wę tytoniu lub umowy kontrak-
tacji. W bieżącym roku takie 
umowy winny być zawarte do 
dnia 14 marca, natomiast do-
kumenty potwierdzające ich 
zawarcie muszą być złożone 
w ARiMR razem z wnioskiem 
o przyznanie płatności, tj. od 
15 marca do 15 maja. 
Analogicznie jak w roku ubie-
głym, jeżeli decyzja w spra-
wie przyznania płatności w 
ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, płatności 
ONW, płatności rolnośrodo-
wiskowych, uwzględnia w 
całości żądanie rolnika i nie 
określa zmniejszeń lub wyklu-
czeń oraz nie ustala kwot pod-
legających odliczeniu, decyzję 
tę doręcza się jedynie na żą-
danie rolnika. ARiMR zachęca 
również do składania wnio-
sków przez internet, co należy 
poprzedzić uzyskaniem w Biu-

rze Powiatowym ARiMR logi-
nu i kodu dostępu do systemu 
teleinformatycznego Agencji.
W tym samym terminie, tj. 
od 15 marca do 15 maja b.r. 
beneficjenci programu za-
lesieniowego składać będą 
wnioski kontynuacyjne w ra-
mach zalesień wykonanych 
w latach 2008-2012. ARiMR 
informuje jednocześnie, iż 
trwa nabór wniosków w ra-
mach dostępnych środków do 
programu Korzystanie z usług 
doradczych przez rolników i 
posiadaczy lasów natomiast 
w miesiącu kwietniu przewi-
dywany jest nabór wniosków 
na tworzenie miejsc pracy na 
terenach wiejskich w ramach 
programu Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. 
Bliższe informacje w Biurze 
Powiatowym ARiMR w Leżaj-
sku przy ul. Mickiewicza 20, 
tel. 17 240 23 45 oraz na stro-
nie internetowej www.arimr.
gov.pl

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 
W 2013 ROKU

Ponad 30-osobowa   grupa 
rolników z naszej gminy 
uczestniczyła w najwięk-
szych targach rolniczych 
w kraju- Międzynarodo-
wych Targach Techniki 
Rolniczej AGROTECH 
2013. 

Kieleckie targi to najchętniej 
odwiedzana wystawa sprzę-
tów rolniczych, prezentu-
jąca najnowsze maszyny 
rolnicze. W tym roku, ponad 
600 firm z Polski, Włoch, 
Niemiec, Francji, Szwajca-
rii i Korei zaprezentowało 
nowe trendy i rozwiązania 
dla polskiej wsi. Targi trwały 
trzy dni – od 8 do 10 marca 
i zgromadziły tysiące zwie-

dzających. W wyjeździe, 
który zorganizowała Powia-
towa Rada Podkarpackiej 
Izby Rolniczej w Leżajsku, 
uczestniczyli posiadacze 
największych gospodarstw 

rolnych z naszej gminy oraz 
gminy Leżajsk. 
Dzięki wyjazdowi rolnicy 
mieli możliwość skorzysta-
nia ze stoisk firm dorad-
czych i wydawnictw rolni-

czych, a także szkoleń o 
tematyce rolniczej. Obejrzeli 
setki sprzętów i maszyn, 
wykorzystujących najnow-
sze technologie oraz sze-
roki asortyment nawozów, 
nasion, środków ochrony 
roślin, pasz dla zwierząt i 
rozwiązań przydatnych w 
rolnictwie. 
Udział w targach pozwala 
zobrazować jak wielki po-
stęp spłynął na polską wieś. 
Dlatego też korzystając z 
możliwości wyjazdu część 
uczestników targów zade-
klarowała chęć zakupu za-
prezentowanych w trakcie 
wystaw maszyn, a niektórzy 
podpisali umowy i zamówili 
dostawę ciągników i sprzętu 
rolniczego do gospodarstw.

MH

NOWE TRENDY NA POLSKIEJ WSI- 
AGROTECH 2013
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25 lutego br. na hali w Gro-
dzisku Górnym odbyły się 
gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w tenisie stołowym 
drużynowym. U dziewcząt 
jak i chłopców zwyciężyła 
SP Wólka Grodziska przed 
SP Grodzisko Górne i SP 
Grodzisko Dolne. Awans do 
zawodów powiatowych uzy-
skały drużyny z Wólki Gro-
dziskiej (dziewczęta: Pelc 
Monika i Kołcz Zuzanna; 
chłopcy: Łukasz Fleszar i 
Mateusz Klin).

********************************
27 lutego br.  na  hali sporto-
wej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II rozegrano rejono-
wą Gimnazjadę dziewcząt  
w piłce ręcznej. W turnie-
ju dziewcząt wystartowa-
ły zespoły z Gimnazjów w 
Rzeszowie, Dynowie, Bia-
łobrzegach i Grodzisku Dol-
nym. Nasze dziewczęta po 
zażartej walce zremisowa-
ły  z Dynowem 8:8 i z Rze-
szowem 11:11. Pokonały 
pewnie Gimnazjum w Biało-
brzegach 21:2. Turniej zwy-
cięsko zakończyły na pierw-
szym miejscu gimnazjalistki 
z Dynowa przed Grodzi-
skiem Dolnym, Rzeszowem 
i Białobrzegami. Drużyny, 
które zajęły pierwsze i dru-
gie miejsca awansowały do 
półfinałów wojewódzkich. 
Nasze dziewczęta wystąpiły 
w składzie: Gabriela Nykiel - 
bramkarz, w polu- Karolina 
Salwach, Aleksandra Ba-
naś, Justyna Mazur, Mariola 
Kuras, Magda Rzepko, An-

dżelika Ciupińska, Gabriela 
Czerwonka, Łucja Jasińska, 
Anna Piróg , Gabriela Kojder 
i Karolina Rynasiewicz. 

********************************
28 lutego br. także na hali 
w Grodzisku Dolnym odby-
ła się rejonowa Gimnazjada  
w piłce ręcznej, ale chłop-
ców. Nasi gimnazjaliści ry-
walizowali z drużynami z  
Gimnazjum w Rzeszowie, 
Błażowej i Medyni Głogow-
skiej. Zespół z Grodziska 
Dolnego na początek po-
konał Rzeszów w stosun-
ku 19:15, uległ Błażowej 
13:17 i zwyciężył Medynię 
Głogowską 12:8. Pierwsze 
miejsce zajął zespół z Bła-
żowej przed Grodziskiem 
Dolnym, Medynią Głogow-
ską i Rzeszowem. Podobnie 
jak u dziewcząt dwie druży-
ny, które zajęły pierwsze i 
drugie miejsca awansowały 
do półfinałów wojewódzkich. 
Nasi szczypiorniści wystąpili 
w składzie: w bramce- Rafał 
Sadlok i Mateusz Wojtyna, 
w polu- Jarek Leja, Dawid 
Wnęk, Michał Szklanny, Pa-
tryk Stopyra, Michał Markoc-
ki, Arek Moszkowicz, Wojtek 
Czerwonka, Sławek Czer-
wonka, Patryk Woś , Bartek 
Usowski, Dawid Wojtyna, 
Jakub Kołoda.

********************************
1 marca br. na hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Łańcucie odbyły 
się rejonowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w mini piłce 

ręcznej. W turnieju wystar-
towali chłopcy z SP Grodzi-
sko Dolne w składzie: Da-
riusz Grabowiec, Waldemar 
Pytel, Marcel Sołek, Mate-
usz Rydzik, Michał Leja I, 
Paweł Czerwonka, Grzegorz 
Rydzik, Antoni Sołek, Michał 
Leja II, Konrad Karaba, Ra-
fał Krajewski, Krystian Rze-
myk, Tomasz Rynasiewicz 
i Bartosz Skiba. Występ w 
turnieju nasi młodzi adepci 
piłki ręcznej muszą zaliczyć 
do nieudanych, gdyż prze-
grali wszystkie mecze i zajęli 
ostatnie miejsce. Zwyciężyli 
chłopcy z SP2 Łańcut przed 
SP Głogów i SP24 Rzeszów.

********************************
4 marca br. na hali sporto-
wej w Grodzisku Górnym 
rozegrano gminną Gim-
nazjadę w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców. U 
dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęło Gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym zaś u chłopców 
Gimnazjum w Grodzisku 
Górnym.

********************************
5 marca br. w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Nowej Sarzynie rozegra-
no powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w tenisie 
stołowym drużynowym. Dru-
żyna dziewcząt z SP Wólka 
Grodziska w składzie (Pelc 
Monika i Kołcz Zuzanna) 
zajęła II lokatę premiowaną 
awansem do zawodów re-
jonowych za SP Wólka Łę-
towska, a przed SP Hucisko, 
SP Nowa Sarzyna i SP1 Le-
żajsk. W rywalizacji chłop-
ców SP Wólka Grodziska w 
składzie (Łukasz Fleszar i 
Mateusz Klin) wywalczyli V 
lokatę.

******************************* 
5 i 6 marca br. w Gimnazjum 
Miejskim w Leżajsku roze-
grano powiatową Gimnazja-
dę w piłce siatkowej dziew-
cząt i chłopców. Siatkarki z  
Grodziska Dolnego zajęły II 
miejsce ulegając po zaciętej 

walce Gimnazjum w Leżaj-
sku 1:2. Na kolejnych miej-
scach uplasowały się dziew-
częta z Nowej Sarzyny i Gie-
dlarowej. U chłopców zwy-
ciężyło Gimnazjum w Leżaj-
sku. Siatkarze z Gimnazjum 
w Grodzisku Górnym zajęli 
V miejsce.

********************************
6 marca br. na hali sportowej 
Zespołu Szkół im. Stanisła-
wa Kostki w Kamieniu ro-
zegrano rejonowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w mini 
piłce ręcznej dziewcząt. Re-
prezentantki SP Grodzisko 
Dolne pokonały SP2 Łańcut 
5:1 dalej uległy SP Kamień 
4:18 i zwyciężyły SP Pijarek 
Rzeszów 15:2. Ostatecznie 
zajęły drugie miejsce za SP 
Kamień również premiowa-
ne awansem do półfinałów 
wojewódzkich. Dziewczęta 
wystąpiły w składzie :Agata 
Szpila, Karolina Czerwon-
ka, Adriana Marek, Justyna 
Różycka, Julia Konieczna, 
Paulina Kulpa, Anna Mosz-
kowicz, Wiktoria Bechta, 
Karolina Joniec i Aleksandra  
Małek.

********************************
12 marca br. na hali spor-
towej w Grodzisku Dolnym 
odbyły się gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w mini 
piłce siatkowej. W rywali-
zacji dziewcząt triumfowała 
drużyna SP Wólka Grodzi-
ska (w składzie: Pelc Moni-
ka, Pięta Agnieszka, Lizak 
Magdalena, Bik Magdale-
na, Kosior Klaudia, Panek 
Patrycja, Mach Magdalena, 
Kołcz Zuzanna, Majkut Julia 
i Misztal Natalia) przed SP 
Grodzisko Górne i SP Gro-
dzisko Dolne. U chłopców 
również pierwsze miejsce 
zajęła SP Wólka Grodziska 
(w składzie: Fleszar Łukasz, 
Socha Kamil, Klin Mateusz, 
Majkut Bartłomiej, Socha 
Marcin, Majkut Marcin, Maj-
kut Mateusz, Dąbek Konrad 
i Szczęch Kamil) przed SP 
Grodzisko Dolne. KB

ZE SPORTU SZKOLNEGO
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW 
I ADRESÓW KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajew-

ski, w. 222
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne
• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

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

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
W MIESIĄCU KWIETNIU:

• „Seniorzy i nie tylko surfują po necie” - cykl spo-
tkań, nauka obsługi komputera, poczty, wyszuki-
wanie informacji, kwiecień (Biblioteka Publiczna)

• „Ludzie z pasją” - spotkania autorów, twórców, 
hobbistów, fotografia - (Biblioteka Publiczna)

• Międzynarodowy dzień książki dla dzieci, wysta-
wa, kwiecień (Biblioteka Publiczna)

• Gminny konkurs „Mistrz ortografii”, kwiecień (Ze-
spół Szkół w Grodzisku Dolnym)

• Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej, konkurs 
literacki (Ośrodek Kultury)

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Zespołu Szkół im Jana Pawła II       
w Grodzisku Dolnym uprzejmie informuje, 
że od dnia 15 marca do 10 kwietnia 2013 r. 
trwają zapisy dzieci (urodzonych w latach 
2007-2010) do Przedszkola Samorządowego 
w Grodzisku Dolnym. 

Placówka, oprócz zajęć wychowania 
przedszkolnego, oferuje przedszkolakom 
nieodpłatne zajęcia dodatkowe tj. rytmika, 
język angielski, religia oraz opiekę pedagoga 
i logopedy. 

Karty zgłoszeń do przedszkola można 
pobrać w sekretariacie zespołu szkół lub na 
stronie www.zsgd.edupage.org  w zakładce 
„dla rodziców”  od dnia 15 marca 2013 r. 
Wymóg złożenia karty zgłoszenia dotyczy 
również dzieci obecnie uczęszczających.  
Karty zgłoszeń należy złożyć w sekretariacie 
w terminie do 15 kwietnia br. w godzinach 
od 800 do 1500. 

W pierwszej kolejności zapewni się miejsca 
sześciolatkom i pięciolatkom. W miarę 
wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci 4  
i 3-letnie. 

Lista przyjętych dzieci wywieszona będzie   
w dniu 15 kwietnia na tablicy ogłoszeń        
w przedszkolu oraz na ww. stronie 
internetowej. 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym ogłasza zapisy 
dzieci w wieku 3—6 lat do Przedszkola 
Samorządowego w Grodzisku Górnym na 
rok szkolny 20013/2014. 

Przedszkole będzie czynne w godz. 7:00-
16:00. 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą 
dzieci 5-cio i 6-cio letnie (obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne)  

Zapisy odbywać się będą w dniach: 

11.03.2013 do 15.04.2013 w godzinach 
pracy przedszkola w sali nr 44 (dzieci 6 
letnie), w sali nr 50 (dzieci 3-5 letnie). 

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub 
odpis aktu urodzenia dziecka. 

*W ramach zajęć przedszkolnych dzieci będą 
uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, 
zajęciach z psychologiem oraz religii. 

 

TURKI 2013
14 kwietnia br. w Nowej Dębie 
odbędzie się 21 Podkarpacka              
i 10 Ogólnopolska Parada Straży 
Wielkanocnych „TURKI 2013”.

Program:
• godz. 11.30 - Msza Św. w        

Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Nowej Dębie

• godz. 13.00 - przemarsz ulica-
mi miasta na Stadion SOSiR w    
Nowej Dębie

• godz. 14.30 - rozpoczęcie      
parady
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Pomóż Karolince!!! 
 

Nasza córeczka Karolinka ma 5 lat. Urodziła się z wodogłowiem i 
rozszczepem kręgosłupa. W pierwszej dobie po porodzie przeszła 
skomplikowaną operację zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej. 
Skutkiem tej operacji jest porażenie kończyn dolnych, a także nerek. Jest 
pod opieką wielu specjalistów. Potrzebuje stałej rehabilitacji, środków 
leczniczych i przedmiotów ortopedycznych. Dodatkowo jest pionizowana 
oraz uczęszcza na hipoterapię. Szansa na pokonanie codziennych trudności 
jest aparat do nauki chodzenia. Koszt to około 25000zł. Przerasta to nasze 
możliwości finansowe. Dlatego prosimy ludzi dobrej woli, którym nie jest 
obojętny los dzieci takich jak Karolinka. Przekazując 1% swojego podatku 
pomożesz Karolince w dążeniu do normalnego funkcjonowaniu w 
codziennym życiu. 

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Tytułem: 9622 - Moskal 

Karolina Kinga - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Przekaż 1% podatku 
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904 W rubryce „Informacje 
uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 9622 Moskal Karolina Kinga 

Dziękujemy Państwu za pomoc i zrozumienie!!! 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
PRZEKAZUJĄC

1%
PODATKU ORGANIZACJI, 

KTÓREJ UFASZ OD LAT

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na  
naszą działalność.

Jeżeli chcesz nas wesprzeć dokonaj wpłaty na adres:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym

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

NR KRS 0000031018
KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJĘ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA 
WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH. 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

ZAPOBIEGAJ ASTMIE 

Starosta Leżajski, Burmistrz 
Leżajska oraz Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 
– Pion Oświaty Zdrowotnej i 
Promocji Zdrowia zapraszają 
mieszkańców Powiatu Leżaj-
skiego na spotkanie poświęco-
ne zagadnieniom profilaktyki i 
leczenia schorzeń alergicznych, 
w szczególności astmy oskrze-
lowej, w którym wezmą udział 
– Prof. Ryszard Kurzawa oraz 
Prof. Zbigniew Doniec z Insty-
tutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rabce.
Konferencja pod nazwą „Astma 
oskrzelowa – edukacja, dia-
gnostyka, leczenie – wczoraj, 
dziś, jutro” odbędzie się w dniu 
9 maja 2013 r. o godz. 16.00, w 
Muzeum Ziemi Leżajskiej przy 
ul. Mickiewicza 20a.

ZAPRASZAMY!
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

INFORMATYZACJA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM
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FIRMA USŁUGOWA 

,,DARMAN’’ 
Wykonujemy usługi: 

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ 

GRANITOWEJ, PŁYTY CHODNIKOWE, PALISADY, KRAWĘŻNIKI, itp. 

OGRODZENIA 
Siatka, słupki, przęsła montaż elementów gotowych, itp.  

USŁUGI REMONTOWE 

Malowanie, Izolacja fundamentów, drenaże. 

Wykonamy Wszelkie Usługi na Życzenie Klienta!!!! KONKURENCYJNE CENY!!! 

TEL. 787 488 792 

OGŁOSZENIE 
 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013r. (środa) 
zostanie przeprowadzona zbiórka: 
 

- zużytych opon 
- akumulatorów  
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym świetlówki) 
- zepsutego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.) 

  

W/w odpady należy złożyć w dniu zbiórki do godz. 1000 w wymienionych niżej 
miejscach: 

SOŁECTWO 
 

MIEJSCE SKŁADOWANIA 
 

Grodzisko Górne  obok budynku OSP  
Grodzisko Dolne-Miasto przy Placu Targowym  
Grodzisko Dolne obok budynku OSP 
Grodzisko Nowe obok Budynku Wiejskiego 
Laszczyny obok budynku ŚDS i OSP   
Chodaczów obok budynku OSP 
Podlesie obok budynku ŚDS i OSP 
Wólka Grodziska obok mostu koło boiska sportowego 
Opaleniska i Zmysłówka obok Szkoły Podstawowej w Opaleniskach 

 
Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku 

REKLAMA PŁATNA
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