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Nieprzerwanie od 15 lat, 
ćwiczy, musztruje i pre-
zentuje swoich młodszych 
kolegów jako „Turków” w 
parafii Chodaczów. I niko-
go nie dziwi głośny okrzyk 
„Turki idą”, a wszyscy z 
dumą patrzą, że to idą nasi 
przystrojeni młodzi chłop-
cy. 

Kiedy szukano kandydata 
na starszego dla oddziału z 
Chodaczowa, pan Andrzej 
Leja nie odmówił przysługi    
i wielkiego zaszczytu. I tak 
to już trwa nieprzerwanie od 
15 lat. 
„Starszy” Andrzej Leja swój 
jubileusz świętował w Wiel-
kanocny Poniedziałek.        
W trakcie uroczystej sumy, 

dziękował wszystkim za 
otrzymywane przez te lata 
słowa wsparcia i życzliwo-
ści.

Od swojego oddziału w po-
dziękowaniu za cierpliwość, 
wyrozumiałość i poświęcony 
czas w trakcie żmudnych 
treningów, otrzymał piękne-
go orzełka do czapki turec-
kiej i kwiaty. 

Po mszy na placu przed ko-
ściołem w Chodaczowie od-
była się pokazowa musztra 
paradna.

MH

15 LAT ZA 
„STARSZEGO”

Na okoliczność tak pięk-
nego jubileuszu przepro-
wadziliśmy rozmowę z pa-
nem Andrzejem Leją „star-
szym” z Chodaczowa. Oto 
co nam powiedział.

Jak to się stało, że został 
pan „starszym” w Choda-
czowie?
Pamiętam, że jak przy-
szedłem do Chodaczowa 
to komendantem był pan 
Wiesław Tkaczyk. Na rok 
następny chłopcy z Cho-
daczowa przyszli do mnie 
z propozycją, bym został 
„starszym” i prowadził Turki 
w Chodaczowie. Oczywiście 
było to dla mnie wielkim wy-
różnieniem i zaszczytem, 
ale też wyzwaniem. Nie od-
mówiłem, i tak już chodzę z 
chłopakami od 1998 roku. 
Muszę przyznać, że patrząc 
z podziwem na „starszego” 
z Grodziska Dolnego- pana 
Krauza, zawsze zastana-
wiałem się jak można nie-
przerwanie tak przez 23 lata 
chodzić z Turkami. I teraz 
już wiem, że to możliwe. 
Czas szybko leci. 
Dowodzenia oddziałem 

nauczył się Pan z marszu, 
czy jednak były wcześniej-
sze doświadczenia?
Chęć do służenia za Tur-
ka wyniosłem z Grodziska. 
Pierwsze moje spotkanie ze 
strażami grobowymi miało 
miejsce, gdy miałem 14 lat. 
Grałem wówczas na teno-
rze z grodziską orkiestrą, 
która towarzyszyła Turkom. 
Po czasie zasiliłem tureckie 
szeregi, co trwało przez 10 
lat. Tradycje te przeniosłem 
do parafii na Chodaczowie i 
tak w sumie już 25 lat cho-
dzę z Turkami. Czasem żar-
tuje do swoich chłopaków z 
oddziału, że mój staż turecki 

jest większy, niż wiek niektó-
rych z nich.

Krok marszowy, wydawa-
nie rozkazów po wojsko-
wemu, ćwiczenia musz-
trowe, przemarsze i wiele 
innych detali ma wpływ 
na efekt końcowy. Wia-
domo, że dziś chłopaków 
po wojsku praktycznie nie 
ma. Gdzie Pan się tego 
wszystkiego uczył?
Służyłem przez 18 miesię-
cy w Kompanii Honorowej 
w Warszawie. To była nie-
zła szkoła ucząca i posta-
wy i musztry. Ponadto uczył 
mnie również mój brat, który 

był w Kompanii Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego, a 
później chodził jako starszy 
tu w Grodzisku, a ja nale-
żałem do jego oddziału. Te-
raz jest inaczej bo w wojsku 
mało kto służył więc chłopcy 
uczą się sami, a ja im w tym 
pomagam.

Jak wygląda werbunek? W 
Chodaczowie ciężko jest 
skompletować oddział?
Do tej pory nie miałem więk-
szych problemów. Chłopcy 
mają swoje grono i jeden 
przyciąga za sobą drugie-
go. Zawsze jak ogłaszam 
zbiórkę to nigdy nie ma 
kompletu, ale jak już przyjdą 
święta i Palmowa Niedziela 
następuje pełna mobilizacja 
w szeregach. W tym roku 
skład był wyjątkowo duży, 
bo liczył sobie 26 Turków. 
Jak na tak małą parafię jak 
nasza, uważam że to bardzo 
dużo. 

Kiedy rozpoczynają się 
pierwsze próby i ćwicze-
nia?
Wraz z rozpoczęciem po-
stu, zaczynamy nasze pró-
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by. Ćwiczenia zazwyczaj 
odbywają się w niedziele. 
Wiadomo każdy ma swoje 
obowiązki, niektórzy pracę 
inni szkołę, więc staramy 
się to wszystko połączyć i 
wygospodarować chociaż 
1,5 godziny by poćwiczyć 
musztrę. Jak już wspomnia-
łem na próbach nie zawsze 
jest komplet co również 
ma swoje plusy. Panowie 
mogą poćwiczyć zajmując 
różne miejsce w szeregu, 
więc gdyby nagle ktoś „wy-
skoczył” nie ma problemu i 
stresu że trzeba będzie go 
zastąpić. 

Każdy oddział pokazuje fi-
nezyjnie wykonane zwroty 
i figury? Gdzie szukacie 
inspiracji?
Co roku staramy się wymy-
ślać coś nowego. Schodząc 
się za zbiórkę dyskutujemy 
kto ma jaki pomysł i staramy 
się go realizować. Rysujemy 
figurę na piasku i układamy 
kto, jak i z której strony ma 
zachodzić, by wyglądało to 
w miarę składnie. Wiele figur 

wymyśliłem sam, np. fontan-
ny, czy tegoroczne fale, któ-
re wyglądały dość efektow-
nie podczas prezentacji pod 
kościołem. Czasem oglą-
dam też w telewizji musztrę 
paradną Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojska Polskie-
go, skąd również można 
wiele podpatrzeć i przenieść 
na własne poletko. 

Jest tradycją w naszej 
gminie, że oddziały Tur-
ków wraz z orkiestrą cho-
dzą w święta po domach z 
życzeniami. Jak to się od-
bywa u Was?
Pamiętam, że kiedy „star-
szym” był Stanisław Ryfa 
chodzono po domach całym 
oddziałem. Kiedy ja przeją-
łem dowodzenie, tego zwy-
czaju już nie było. 
A z życzeniami owszem 
chodzimy- ale w sobotę. 
Oddelegowane są 4 pary 
Turków – 2 na Laszczyny i 
2 na Chodaczów. Chłopcy 
składają mieszkańcom ży-
czenia i zbierają wolne datki, 
które nie ukrywam są bar-

dzo pomocne w uzupełnie-
niu mniejszych i większych 
zniszczeń i braków w stro-
jach.

W roku 2011 gmina złożyła 
wniosek, dzięki któremu 
wszystkim oddziałom uda-
ło się zakupić nowe stroje 
dla Turków. O co wniosko-
wał oddział z Chodaczo-
wa?
Gdy objąłem komendanturę 
15 lat temu, umundurowanie 
było w bardzo opłakanym 
stanie. Stroje były sztuko-
wane - część z Grodziska 
Dolnego, część z Choda-
czowa. Wiele udało się nam 
skompletować dzięki temu, 
że chłopcy rezygnowali z 
datków ofiarowanych przez 
mieszkańców i uzupełnia-
liśmy braki. Część rzeczy 
udało się zakupić także dzię-
ki sponsorom, ale gminny 
wniosek rozwiązał problem 
strojów całkowicie. Za kwotę 
ponad 24 tys. zł zakupiliśmy 
29 stylizowanych maryna-
rek, 13 sztuk spodni z lam-
pasami oraz 29 pasów z ko-

alicyjką. Teraz jest wszystko 
nowe, wystarczy się tylko 
ubrać i paradować.

Już 5 maja przed nami ko-
lejna Parada Straży Wiel-
kanocnych. Zamierzacie w 
niej uczestniczyć?
Ochota i chęć pokazania się 
jest wielka. Ale czy uda mi 
się skompletować oddział, 
wyjdzie na najbliższym ze-
braniu. Część chłopaków w 
maju ma matury więc zoba-
czymy jak zadecydują.

A jak Pana synowie zapa-
trują się na zostanie Tur-
kiem?
Mój najstarszy syn ma 16 lat 
i muzykuje w orkiestrze dę-
tej. Ostatnio zapowiedział, 
że w przyszłym roku zamie-
rza zasilić szeregi. Drugi, 
gra w grodziskiej kapeli co 
pochłania go całkowicie. 
Najmłodszy natomiast ma 
dopiero 6 lat więc wszystko 
przed nim. 

dziękuję za rozmowę

W miejscowości Choda-
czów, na terenie łąk po-
między gospodarstwami 
Państwa Majów, a gospo-
darstwem Państwa Krze-
szowskich zgromadziło 
się bardzo liczne stado bo-
cianów- ponad trzydzieści 
sztuk. Boćki przyleciały w 
środę, 3 kwietnia. Powita-
nie miały dość chłodne, bo 
pogoda nie rozpieszczała- 
śnieg, zimno i co najgor-
sze- brak pożywienia. 

Ptaki te powracając do swo-
ich miejsc lęgowych natrafiły 
na bardzo trudne warunki 
pogodowe. Leżący śnieg i 
mróz stał się dla bocianów 
zagrożeniem. Brak pokar-
mu i głód spowodował, że 
ptaki zgromadziły się w tak 
licznej grupie w pobliżu za-

budowań, licząc na pomoc 
człowieka…i tak też się 
stało. Pierwsi z pomocą po-
spieszyli mieszkańcy Cho-
daczowa: państwo Majowie, 
Konieczny, sołtys Wojtyna 
i pani Stopyra. W ślad za 
nimi pośpieszyli pracownicy 

Urzędu Gminy, zakupując 
dla ptaków pokarm, w posta-
ci wątróbek i drobiowych żo-
łądków. Rozrzucone po łące 
mięso skrupulatnie wynaj-
dywały ptaki. Na szczęście 
dokarmianie nie trwało dłu-
go, gdyż warunki pogodowe 

szybko uległy zmianie. 
Boćki zwiastowały prawdzi-
we nadejście wiosny. Czas 
pokaże, czy przyczynią się 
również do wzrostu przyro-
stu naturalnego w gminie.

MH

STADKO BOĆKÓW ZWIASTOWAŁO WIOSNĘ
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Początek wiosny to czas, 
kiedy w gminie robione są 
gruntowne porządki. Co 
roku, po zimie na światło 
dzienne wychodzi jak wie-
le jest do zrobienia. Z pew-
nością sprzątania moż-
na by uniknąć, wyrzuca-
jąc śmieci po prostu tam, 
gdzie ich miejsce - do ko-
szów i odpowiednich po-
jemników na śmieci.

Tak wiele się mówi o czy-
stym i zadbanym środo-
wisku, z którego wszyscy 
chcemy korzystać. Niestety 
nie każdy rozumie znacze-
nie tych słów, o czym dobit-
nie świadczy nasze otocze-
nie. 
Dzisiejsza cywilizacja produ-

kuje mnóstwo różnorakich 
opakowań i wyrobów, które 
z łatwością można posegre-
gować i oddać do ponowne-
go użycia. A co robią z tymi 
odpadami niektórzy miesz-
kańcy? Zamiast korzystać z 
koszy na śmieci - za wywóz 
których i tak płacą - odpady 
masowo lądują w przydroż-
nych rowach i lasach. Nasz 
krajobraz zwyczajnie stra-
szy. 
Dlatego też dbając o wi-
zerunek gminy od poło-
wy kwietnia pracownicy ro-
bót publicznych porządkują 
wszystkie sołectwa, zbiera-
jąc i wywożąc zalegające na 
poboczach i rowach śmieci. 
Również wielu właścicieli 
posesji rozpoczęło już wio-

senne porządki. Pracy jest 
wiele, bo wszędzie nagro-
madziło się mnóstwo śmieci. 
Im szybciej jednak znikną, 
tym przyjemniej będzie nam 
spędzić w czystym otocze-
niu pierwszy w tym roku dłu-
gi majowy weekend. 
Przypominamy także o ko-
nieczności sprzątania miejsc 
niezamieszkałych i nieużyt-
kowanych na co dzień. Pu-
ste place i ich otoczenie 
zwykle najdłużej straszą sto-
sami śmieci.

Czekając na słońce i zie-
leń apelujemy do Waszych 
sumień – uszanujmy pra-
cę innych i dbajmy o nasze 
wspólne dobro i otoczenie. 
Czyste i zadbane środowi-
sko to naprawdę opłacalna 
inwestycja.

MH

WIELKIE SPRZĄTANIE 
W GMINIE GMINA 

OGŁOSIŁA 
PRZETARGI

Z końcem marca gmina 
ogłosiła przetargi na re-
alizację kolejnych inwe-
stycji.

Przetargi wyłonią wyko-
nawców trzech zadań in-
westycyjnych:

• na wykonanie instala-
cji elektrycznych we-
wnętrznych w budynku 
Gminnego Ośrodka 
Kultury (klimatyzacja i 
sieć komputerowa) – 
składanie ofert do 24 
kwietnia 2013r.

• odbudowę przepustu 
w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej na działce 
ewidencyjnej 1280/1 na 
potoku Grodziszczanka 
w Grodzisku Górnym, 
tzw. agronomówka – 
składanie ofert do 25 
kwietnia 2013r.

• przebudowę parkingu 
przy Urzędzie Gminy 
w Grodzisku Dolnym, I 
etap – składanie ofert 
do 26 kwietnia 2013r.

MH

Z powodu długiej zimy i 
nieoczekiwanych opadów 
śniegu w marcu i kwietniu, 
zimowe utrzymanie dróg 
kosztowało gminę niemal 
3 razy więcej niż w latach 
ubiegłych. 

Jak informuje skarbnik gmi-
ny - na walkę ze śniegiem 
w sezonie jesień 2012                 
do wiosny tego roku wydali-
śmy już ponad 111 tys. zł. W 
porównaniu z innymi okresa-
mi koszt zimowego utrzyma-
nia zwykle nie przekraczał 

40 tys. zł.
W budżecie pieniądze na 
zimowe utrzymanie dróg, 
dzielone są na dwie części. 
Pierwsza wydatkowana jest 
na początku roku. Druga w 
grudniu. Tyle, że gmina wy-
korzystała już na akcję od-
śnieżania wszystkie środki 
przeznaczone na ten rok. 
Aż trudno uwierzyć, że jesz-
cze początkiem kwietnia w 
naszym krajobrazie domino-
wały wielkie zaspy białego 
puchu, z którymi nie mogły 
sobie poradzić nawet ko-

parki. Nasze służby odśnie-
żające, czyli Spółdzielnia 
Usług Drogowo-Rolniczych 
nie nadążała z usuwaniem 
śniegu z zasypanych dróg 
gminnych, których na tere-
nie gminy jest łącznie 30,2 
kilometra.
Pieniądze znikły tak jak top-
niejący śnieg z dróg. Tym-
czasem problem pozostał, 
gdyż pozimowe naprawy 
dróg wymagać będą na-
kładu większych pieniędzy.      
O tym jak wielkich okaże się 
po objazdowej sesji dróg, 
którą zaplanowano na 23 
kwietnia br.

MH

DŁUGA ZIMA...DROGA 
ZIMA
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Z okazji przypadającego 
w 2013r. 55. lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK 
druhowie z Gminy Gro-
dzisko Dolne wspólnie z 
mieszkańcami, 3 kwietnia 
tego roku założyli klub 
HDK PCK „Strażacki dar”. 
Skupia on krwiodawców 
oraz osoby pragnące po-
dzielić się cząstką siebie z 
potrzebującymi. 

Plany założenia klubu sku-
piającego ofiarnych ludzi 
dzielących się własną krwią, 
zrodziły się jakiś czas temu. 
Jego zawiązanie poprzedzi-
ło spotkanie 9 listopada ub. 
roku przedstawicieli PCK z 
Leżajska i Jarosławia z pre-
zesami i naczelnikami OSP 
z terenu gminy – informuje 
prezes, Dominik Bartnik, 
który pełni także funkcję 
wiceprezesa OSP Zmy-
słówka. Po chwili dodaje: 
Celem dotarcia z promocją 
i organizacją honorowego 
krwiodawstwa do lokalnego 
społeczeństwa w listopado-
wym numerze biuletynu in-
formacyjnego mieszkańców 
gminy został zamieszczony 
artykuł o tym spotkaniu, a w 
numerze z marca br. dwie 
rozmowy z Zasłużonymi 
Krwiodawcami.
Podczas zebrania organi-
zacyjno-założycielskiego w 

siedzibie Urzędu Gminy spo-
tkali się z zainteresowanymi 
tematem osobami, sekretarz 
Oddziału Rejonowego PCK 
w Leżajsku Ewa Trojan oraz 
wiceprezes OR PCK w Jaro-
sławiu, jednocześnie prezes 
klubu HDK PCK „Płomyk” 
przy Komendzie Miejskiej 
PSP w Przemyślu Zdzisław 
Wójcik, którzy przybliżyli 
im zagadnienia związane 
z krwiodawstwem i krwio-
lecznictwem. W trakcie spo-
tkania poruszyli m.in. temat 
statusu Honorowego Daw-
cy Krwi, regulaminu klubów 
HDK PCK. Omówili uchwałę 
Zarządu Głównego PCK w 
sprawie zasad odznacza-
nia i wyróżniania krwiodaw-
ców oraz zasad nadawania 
sztandarów i imion klubom.
Wiceprezes Wójcik podczas 
spotkania w sali konferen-

cyjnej omówił i zaprezen-
tował Identyfikacyjną Kartę 
Grupy Krwi, Kartę I.C.E. 
oraz „Oświadczenie woli” 
dotyczące przekazania do 
transplantacji, po swojej na-
głej śmierci, narządów ratu-
jących życie innym, przeka-
zując zainteresowanym do 
wglądu wymienione własne 
dokumenty. 
Przypomniał, kto może, a kto 
nie może być krwiodawcą. 
Omówił także sprawy zwią-
zane z legitymacjami HDK, 
odznakami przysługujący-
mi krwiodawcom, zwrotem 
kosztów dojazdu do punk-
tów krwiodawstwa, przy-
sługującymi zasłużonym 
dawcom zniżkami na leki, a 
także poruszył inne aspekty 
działalności czerwonokrzy-
skiej. Zasygnalizował temat 
rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku kostnego 
oraz zaprosił wszystkie zain-
teresowane osoby, pragną-
ce dowiedzieć się więcej, na 
www.szpik.info
Prezesem klubu wybrano 
Dominika Bartnika- wice-
prezesa OSP Zmysłówka, 
wiceprezesem- Sławomira 
Żaka- pracownika budow-
nictwa. Sekretarzem klubu 
został Dariusz Kulpa- pry-
watny przedsiębiorca, a 
skarbnikiem Mateusz Pelc- 
przedstawiciel handlowy. Na 
członka zarządu wybrano 
Grzegorza Czerwonkę- pry-
watnego przedsiębiorcę. 
Z powstania „Strażackiego 
daru” nie krył zadowolenia 
prezes Dominik Bartnik - 
Pierwszy raz krew oddałem 
w 2007 r. Dobrze, że mamy 
klub. Teraz jeszcze bardziej 
będziemy mogli pomagać 
potrzebującym – mówi. Od-
dał już 13 litrów krwi, ale 
rekordzistą w klubie jest 
Sławomir Żak- ma na koncie 
prawie 30 litrów. Część klu-
bowiczów także wcześniej 
rozpoczęła swoją przygo-
dę z krwiodawstwem. Klub 
skupia w swoich szeregach 
m.in. strażaków, ratowników 
medycznych, pracowników 
umysłowych, fizycznych, 
rolników, czy prywatnych 
przedsiębiorców.
W spotkaniu założycielskim 
uczestniczyły też panie z 
leżajskiego Terenowego 
Oddziału Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Rzeszo-
wie, które pobierają krew 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 10.30. 
Wkładają w swoją pracę, 
zdaniem dawców ogromne 
serce.
Na zakończenie spotkania 
uczestnicy otrzymali mate-
riały promujące krwiodaw-
stwo, a mianowicie broszury 
z RCKK w Rzeszowie, a tak-
że kalendarzyki, ulotki oraz 
duże kalendarze wydawane 
przez klub HDK PCK „Pło-
myk” przy KM PSP w Prze-
myślu. Z. Wójcik wręczył 

W GRODZISKU POWSTAŁ KLUB 
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
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siedmiu członkom „Strażac-
kiego daru”, chętnym do 
wypełnienia i noszenia przy 
sobie, druki „Oświadczenia 
woli”.
Duże zdjęcie ze spotkania 
organizacyjno-założyciel-
skiego klubu już wisi w sie-
dzibie PCK. Planujemy tak-
że założyć Kronikę działal-
ności krwiodawców – mówi 
pani Ewa. Zapraszamy 
osoby chętne do wstąpienia 
w szeregi naszego klubu. 
Członkami mogą zostać tak-
że osoby, które obecnie nie 
mogą oddawać krwi lub też 
w ogóle ze względów zdro-
wotnych, a deklarują swoją 

pomoc w pracach klubu – 
zaznacza prezes Bartnik.
Z powołania klubu zadowo-
lenia nie kryje Wójt Gminy 
Jacek Chmura- Strażacy 
ratują nasze życie z nara-
żeniem własnego podczas 
gaszenia pożarów, czy 
usuwania skutków katakli-
zmów. Pomimo wielu zajęć 
w społecznej służbie znaj-
dują jeszcze czas na hono-
rowe krwiodawstwo oraz, co 
równie ważne, zachęcanie 
innych do tego rodzaju po-
mocy – powiedział. Gratu-
luję pięknej inicjatywy, którą 
popierałem od początku. 
Deklaruję wspieranie dzia-

łalności naszego „Strażac-
kiego daru” –  dodał. 

Tekst: Zdzisław Wójcik, 
zdjęcia: Zdzisław Wójcik i 
Andrzej Moszkowicz

Grodziski korowal wesel-
ny został wpisany na Li-
stę Produktów Tradycyj-
nych prowadzoną przez 
Ministra Rolnictwa  i Roz-
woju Wsi we współpracy z 
marszałkami województw. 
To już 115 produkt z woje-
wództwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcą o wpis pro-
duktu na listę był Zespół 
Śp iewaczo-Obrzędowy 

„Leszczynka” z Wólki Gro-
dziskiej. Produkt do listy do-
łączył w marcu tego roku. To 
już drugi wyrób z grodziska 
- po szyszce weselnej- jaki 
znajduje się na liście.
Korowal to duży, dobrze wy-
rośnięty bochen pszennego 
chleba, w przekroju przypo-
minający ciasto drożdżowe. 
Ma związek z uroczystościa-
mi weselnymi i jest rodzajem 
weselnego chleba zwane-

go na terenie Podkarpacia 
korowalem. „Korowalowe 
ciasto, Toczyło się przez 
miasto, Przez miasto i przez 
rynek, Do Marysi po wianek 
(…)” (Fragment piosenki lu-
dowej śpiewany przez tzw. 
drużynę weselną). 
Korowal to ciasto podobne 
do chleba, jednakże w sma-
ku lekko słodkawe. Oprócz 
mąki, jajek i wody dodawa-
ne jest mleko oraz cukier. 

Ciasto na korowal rozczynia 
się tak jak chleb. Następnie 
piecze się w dużej okrągłej 
blasze. Na wierzchu ciasta 
zwykle zapiekany jest war-
kocz z ciasta, „żeby parad-
nie kołacz wyglądał”. Koro-
wal zdobiony był różnego 
rodzaju kawałkami ciasta 
w formach np. ptaszków, 
kwiatków, listków. 
Dawniej zazwyczaj na we-
sele przygotowywało się co 
najmniej dwa ciasta: jedno – 
w domu panny młodej, dru-
gie – w domu pana młodego 
i piekło już na trzy dni przed 
weselem. Ciasto rozdawane 
było wszystkim gościom we-
selnym w odpowiedniej ko-
lejności. Pierwsi otrzymywali 
je państwo młodzi, następ-
nie rodzice, rodzice chrzest-
ni i pozostali goście. Goście 
otrzymywali także po kawa-
łeczku korowala do domu, 
aby poczęstowali nim pozo-
stałych domowników, którzy 
nie uczestniczyli w weselu. 
Tradycja pieczenia tego 
chleba jest nadal żywa. Ze-
spół „Grodziszczoki” częstu-
je nim w czasie widowiska 
obrzędowego „Wesele”, a 
wszyscy mieszkańcy gminy i 
zgromadzenie goście są nim 
częstowani w czasie doży-
nek gminnych. 

OK

KOROWAL WESELNY NA LISCIE 
PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
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Od 1 lipca 2013 r. gmina 
przejmuje śmieci powstałe 
na jej terenie. To w gmi-
nie trzeba będzie opłacić 
koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów. Doty-
czy to nie tylko osób pry-
watnych, ale także firm i 
instytucji. Wszyscy, którzy 
obecnie posiadają indywi-
dualne umowy na odbiór 
śmieci, muszą je rozwią-
zać z dniem 30 czerwca, 
aby uniknąć podwójnych 
opłat.

W całej Polsce wdrażany 
jest nowy system gospoda-
rowania odpadami komu-
nalnymi. W naszej gminie 
przejęte zostaną śmieci 
wytworzone przez miesz-
kańców a także odpady po-
wstałe na tzw. nieruchomo-
ściach niezamieszkałych jak 
np.: przedsiębiorstwa, firmy, 
domy letniskowe, sklepy, 
szkoły i inne instytucje.
Po 1 lipca tego roku wszy-
scy zobowiązani będą do 
wnoszenia do Urzędu Gmi-

ny opłat za odbiór odpadów, 
niezależnie od tego czy 
mają indywidualne umowy z 
przedsiębiorstwami odbiera-
jącymi śmieci. 
Może więc zaistnieć sytu-
acja, że opłatę za śmieci 
trzeba będzie zapłacić do 
Urzędu Gminy oraz firmie z 
którą podpisana jest umowa. 
W naszej gminie kwestia ta 
dotyczy wszystkich przed-
siębiorców i instytucji oraz 
niektórych mieszkańców, 
głównie z terenu Grodziska 
Nowego, którzy mieli zawar-
te indywidualne umowy.
Aby nie narażać się na do-
datkowe koszty należy roz-
wiązać obecne umowy z 
dniem 30 czerwca 2013 r. 
Ze względu na różne okre-
sy wypowiedzenia najlepiej 
uczynić to jak najszybciej. 
Przypomnijmy jeszcze, że 
wysokość opłaty wnoszo-
nej do gminy ustalana jest 
w deklaracji, którą wszyscy 
muszą złożyć do Urzędu 
Gminy.

GP

- AKTUALNOŚCI - 

PAMIĘTAJ 
O ROZWIĄZANIU 
UMOWY NA ODBIÓR 
ŚMIECI

Trwa przyjmowanie dekla-
racji o wysokości opłaty za 
odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów. Około 70% 
mieszkańców wywiązało 
się już z tego obowiązku. 

Na ostatniej sesji radni 
zdecydowali o wydłużeniu 
terminu składania dekla-
racji do 30 kwietnia 2013r. 
Wszystkich, którzy jeszcze 
nie złożyli deklaracji zachę-
camy by dokonać tego jak 

najszybciej. Przypominamy, 
że w przypadku niezłożenia 
deklaracji, opłata za śmieci 
ustalona zostanie w drodze 
decyzji administracyjnej.
Niestety, za przymuszenie 
opornych wszyscy zapłaci-
my, gdyż koszty postępo-
wań administracyjnych będą 
niepotrzebnie podwyższały 
stawkę opłaty za śmieci w 
roku przyszłym.

GP

WIĘCEJ CZASU 
NA DEKLARACJE 
ŚMIECIOWE

Trwa zbiórka płyt eternitowych. Przypominamy, że 
nie ponosząc żadnych opłat można pozbyć się tego 
kłopotliwego odpadu który zawiera w swym składzie 
niebezpieczny azbest.

Mieszkańcy naszej gminy we własnym zakresie or-
ganizują sobie palety i folię. Koszty transportu płyt 
eternitowych i ich utylizację na składowisku odpa-
dów niebezpiecznych pokrywa Gmina Grodzisko 
Dolne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Urząd 
Gminy Grodzisko Dolne  - pok. 5,  tel. 017 242 82 65. 
Prowadzimy zapisy osób, które mają już przygoto-
wane palety z eternitem.
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Ponad 40 przedsiębior-
ców i rolników z terenu 
Gminy Grodzisko Dol-
ne uczestniczyło w spo-
tkaniu zorganizowanym 
wspólnie przez Wójta 
Gminy, Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w 
Leżajsku oraz Biuro Po-
wiatowe ARiMR w Leżaj-
sku. Spotkanie miało na 
celu przedstawienie form 
dofinansowań z jakich w 
tym roku mogą skorzystać 
przedsiębiorcy. Miejscem 
spotkania była Remiza 
OSP w Grodzisku Dolnym 
Miasteczku.

Osoby przedsiębiorcze i z 
dobrymi pomysłami na biz-
nes mogą liczyć na pomoc 
państwa. Z myślą o nich re-
alizowane są specjalne pro-
gramy, które mają pomóc i 
ułatwić rozwój firm. Jedną z 
proponowanych form wspar-
cia jest prowadzony przez 
ARiMR nabór, w ramach 
działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”. 
Ofertę Agencji jaka kierowa-
na jest do obszarów wiej-
skich przedstawili kolejno: 
Dyrektor Podkarpackiego 
Oddziału Regionalnego 
ARiMR, pan Marek Ordy-
czyński, Zastępca Dyrekto-
ra Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, pani 
Krystyna Gdula oraz specja-
lista ds. przedsiębiorczości 
wiejskiego gospodarstwa i 

agroturystyki z PODR, pan 
Wojciech Michalewski. 
Zaproszeni goście dość 
szczegółowo omówili wy-
sokość oraz możliwości i 
warunki uzyskania dofinan-
sowania, jakie muszą speł-
niać firmy, które chcą takie 
wsparcie otrzymać. Zaofe-
rowali również wsparcie 
merytoryczne dla wszyst-
kich zainteresowanych 
przystąpieniem do naboru. 
By zobrazować jak szeroki 
jest wachlarz pomocy i na 
co konkretnie składane są 
wnioski, zgromadzeni obej-
rzeli krótką prezentację z 
praktycznymi przykładami 
wykorzystania środków, na 
jakie aplikowano dotych-
czas w województwie pod-
karpackim i innych woje-
wództwach. Wszyscy zgod-
nie podkreślali, że o środki 
aplikować warto, gdyż w tym 

naborze  województwo pod-
karpackie ma do wykorzy-
stania 151 mln zł, z czego 
średnia wartość wniosku to 
ok. 160 tys.
Przypominamy, iż w ramach 
działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” w 
jednym roku można złożyć 
tylko jeden wniosek o przy-
znanie pomocy. Nabór trwa 
od 15 do 26 kwietnia 2013r., 
w 15 województwach, w któ-
rych nie zostały wykorzysta-
ne limity środków. Szczegó-
łowe informacje dotyczące 
zasad naboru znajdują się 
na stronie ARiMR 
Przechodząc do kolejnych 
punktów spotkania głos za-
brał pan Paweł Cholewiak - 
Kierownik Biura Powiatowe-
go ARiMR w Leżajsku, któ-
ry przypomniał o trwającej 
akcji składania wniosków 
obszarowych, oraz pan 

Krzysztof Rogowski z Leżaj-
skiego Stowarzyszenia Roz-
woju, który omówił usługi in-
formacyjno-doradcze jakie 
znajdują się w ofercie LSR
-u, jak również wspomniał 
o funduszu pożyczkowym 
dla małych mikro i średnich 
przedsiębiorstw. Więcej o 
funduszu na stronie LSR.
Z zainteresowaniem wysłu-
chano też informacji o pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego dla części miej-
scowości Grodzisko Nowe, 
Grodzisko Dolne, Grodzisko 
Górne oraz Wólka Grodzi-
ska, które przedstawił pan 
Adam Czerwonka pracow-
nik Urzędu Gminy. Przypo-
mnijmy, że w granicach ob-
szaru objętego planem, pla-
nowane jest przeznaczenie 
terenów, w tym m.in. pod: 
budowę turbin farmy wiatro-
wej, oraz tereny inwestycyj-
ne planowane do włączenia 
do Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 
Podsumowując spotkanie 
głos zabrał Wójt Gminy, któ-
ry podziękował wszystkim 
za przybycie oraz zapro-
ponował przedsiębiorcom 
współpracę w zakresie pro-
mocji ich działalności na ła-
mach gazety i strony inter-
netowej gminy.

MH

ROZMAWIALI O FORMACH WSPARCIA DLA 
PRZEDSIĘBIROCÓW
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W dniu 25 marca br. od-
była się XXXI sesja Rady 
Gminy Grodzisko Dol-
ne. W trakcie sesji radni 
Rady Gminy dokonali oce-
ny pracy  za rok  ubiegły 
dwóch jednostek organi-
zacyjnych Gminy: Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodzisku 
Dolnym i Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Laszczynach.

Obszerne, opisowe infor-
macje o działalności mery-
torycznej i finansowej tych 
jednostek przedstawili ich 
szefowie Anna Paczkowska 
i Andrzej Wikiera.
W trakcie  obrad marcowej 
sesji Radni przegłosowali 
przyjęcie kilku uchwał z za-
kresu gospodarki komunal-
nej:

• w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieru-
chomości stanowiących 
własność Gminy Grodzi-
sko Dolne,

• w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za 
pojemnik o określonej 
pojemności,

• w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w 
dzierżawę w trybie bez-
przetargowym nierucho-
mości położonej w Gro-
dzisku Dolnym,

• zmieniającej Uchwałę 
Nr XXVII/217/12 Rady 
Gminy Grodzisko Dol-

ne z dnia 29 listopada 
2012r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomo-
ści

oraz zdecydowali o przyjęciu 
do realizacji 3 uchwał z za-
kresu gospodarki finansowej 
gminy:
• w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok bieżący,

• w sprawie wprowadze-
nia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej 
Gminy,

• w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Po-
wiatowi Leżajskiemu na 
opracowanie dokumen-
tacji technicznej zadania 
pn. „Przebudowa od-
cinka drogi powiatowej 
nr 1259R Gniewczyna 
(gr. powiatu) Grodzi-
sko – Giedlarowa w km 

10+588 – 17 + 261 od-
cinek Grodzisko Górne 
– Giedlarowa”,

Dodatkowo przyjęli do reali-
zacji uaktualnioną „Sołecką 
Strategię Rozwoju Sołec-
twa Grodzisko na lata 2013-
2020” i zdecydowali o wyod-
rębnieniu w budżecie Gminy 
na rok 2014 funduszu sołec-
kiego. 
Uchwalone zostały też nowe 
statuty dla wszystkich so-
łectw z terenu Gminy re-
gulujące całokształt spraw 
związanych z działalnością 
samorządu wiejskiego, w 
tym wprowadzające nowe 
zasady bezpośredniego wy-
boru sołtysów (w lokalu wy-
borczym, a nie jak dotych-
czas na zebraniu wiejskim).
Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXXI 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać na stronie głów-
nej Gminy w zakładce BIP 
(www.grodziskodolne.pl).

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Laszczyny kontynu-
uje projekt pt. „Janko Mu-
zykant – co nam w duszy 
gra” finansowany z fun-
dacji im. Jana Kantego 
Steczkowskiego z siedzi-
bą w Warszawie.

W ramach realizowanego 
projektu, w piękny zimowy 
poranek 18 marca 2013r. 
koordynator projektu, pani 
Dorota Król zorganizowała 
wycieczkę do Filharmonii 
Rzeszowskiej. W wycieczce 
uczestniczyły dzieci biorące 
udział w projekcie wraz z ro-
dzicami i opiekunami. 
W filharmonii obejrzano baj-
kę baletowo – muzyczną pt. 
„Piotruś i wilk”. Dzieciom 
bardzo podobały się piękne 
kostiumy, w które przebrane 
były postacie z bajki. Każdej 
postaci przyporządkowany 

był inny instrument, do któ-
rego utworzona została cho-
reografia taneczna. Uczest-
nicy wycieczki chętnie wzięli 
udział w przeprowadzonych 
zabawach muzycznych 
przez narratora i muzyków. 
Drugim punktem wycieczki 
był wspólny posiłek w krę-
gielni „Galaktyka”. A po nim 
wszyscy nabrali ochoty na 
wypróbowanie swoich moż-
liwości na torach. Ze wzglę-
du na udział w wycieczce 
dzieci 3-letnich opiekunowie 
i rodzice musieli wspomóc 
w rzutach kulami swoje po-
ciechy. Był to niezły relaks 
dla wszystkich wycieczko-
wiczów. Dla zdecydowanej 
większości wyjazd do filhar-
monii był pierwszym udzia-
łem w koncercie symfonicz-
nym i na długo pozostanie w 
pamięci. 

Paulina Czerwonka

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ...CZYLI CO „NAM 
W DUSZY GRA”
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Z okazji przypadającego 
Dnia Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Święta Kon-
stytucji 3 Maja zachęcamy 
do zamanifestowania swo-
jego patriotyzmu i wywie-
szenia w tych dniach bia-
ło-czerwonej flagi. Jeśli je-
steś dumny z tego, że je-
steś Polakiem, przyłącz 
się do akcji i wywieś fla-
gę i ty.

Zupełnie nie tak dawno bia-
ło-czerwoną flagę wieszano 
w naszym kraju „na rozkaz”. 
Jeszcze w wolnej Polsce, po 
1989 roku na jej wywiesze-
nie trzeba było mieć zgodę. 
Bardzo możliwe, że te za-
szłości historyczne powodu-
ją dziś niechęć przed mani-
festowaniem patriotyzmu. 
Zbliżający się Dzień Flagi 

Narodowej oraz Święto Kon-
stytucji 3-go Maja są dosko-
nałą okazją by to zmienić. 
2 i 3 maja to ważne dla na-
szego kraju rocznice- to mo-
menty, które zmuszają do 
chwili refleksji i zastanowie-
nia nad narodową tożsamo-
ścią. 
Wywieszenie flagi jest jedną 
z form uczczenia tych rocz-
nic. Zaznaczmy swoje przy-
wiązanie do symboli naro-
dowych i eksponujmy w tych 
dniach flagi. 
Najwięcej flag wisi dziś na 
budynkach instytucji pu-
blicznych, na masztach przy 
ulicach. Z każdym kolejnym 
świętem coraz więcej biało-
czerwonych akcentów po-
jawia się też na prywatnych 
posesjach, domach i balko-
nach. 

Szanując symbole narodo-
we dajmy dobry przykład na-
szym dzieciom, sąsiadom i 
otoczeniu. 

Apelujemy więc do wszyst-
kich mieszkańców naszej 
gminy - wywieśmy flagi, 
niech powiewają.         MH

BĄDŹ PATRIOTĄ - 
WYWIEŚ FLAGĘ

W gminie powstanie Punkt 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów. Mieszkańcy będą 
mogli zostawić tam bez-
płatnie m.in. odpady ta-
kie jak: zużyty sprzęt elek-
tryczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, odpa-
dy budowlane, chemikalia, 
oleje, czy akumulatory. W 
punkcie będzie można tak-
że zostawić posegregowa-
ne odpady, jeśli ktoś nie 
zechce czekać na comie-
sięczną zbiórkę. 

Realizując zapisy ustawy o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, Gmina 
Grodzisko Dolne podjęła 
działania związane z utwo-
rzeniem tzw. Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w skrócie 
PSZOK.
Z tego też względu w lutym 
odkupiona została w użyt-

kowanie wieczyste od Za-
kładu Przetwórstwa Owoco-
wo-Warzywnego HORTINO 
w Leżajsku, 32 arowa dział-
ka, wraz z budynkiem wia-
ty magazynowej, za kwotę 
70 tys. zł. Działka usytuowa-
na jest przy drodze gminnej 
tzw. Mokrzance w Grodzisku 
Dolnym. Użytkowana była 
jako punkt skupu owoców i 
warzyw. 
Na części tej nieruchomości 
(ok. 13 arów) powstanie wy-

żej wymieniony Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. Pozostała część 
działki, na której znajduje 
się metalowa wiata, zosta-
ła przekazana w użyczenie 
Przedsiębiorstwu Gospodar-
ki Komunalnej w Grodzisku 
Dolnym. 
Utworzenie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych z prawdziwego 
zdarzenia, wymaga dużych 
nakładów finansowych, dla-
tego zdecydowano się na 
współpracę z Miejskim Za-
kładem Komunalnym ze 
Stalowej Woli. Przystąpio-

no razem z kilkunastoma in-
nymi gminami do projektu 
pn ,,Budowa Sieci Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) 
wraz z Regionalnym Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
w Stalowej Woli” w ramach 
którego powstanie PSZOK 
na terenie naszej gminy. 
Obecnie przygotowywa-
ny jest przez MZK Stalowa 
Wola wniosek o dofinan-
sowanie ze środków NFO-
ŚiGW tego projektu. W przy-
padku otrzymania dofinan-
sowania  i utworzenia Punk-
tu,  funkcję operatora pełnić 
będzie Stalowowolska MZK.
Przy realizacji obowiązku 
związanego ze stworzeniem 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy, postawili-
śmy na współpracę z przed-
siębiorstwem,  które posiada 
wiedzę i praktykę związaną 
z tworzeniem takiego punkt.

BD

JEST DZIAŁKA POD PUNKT 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
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W dniu 25 marca 2013 roku 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego pt. „Wielka-
noc w obrzędowości gro-
dziskiej”.

Święta wielkanocne to naj-
radośniejsze Święta w roku. 
To również najwspanialsza 
okazja, by móc wykonywać 
wiele symboli, które w ludo-
wych zwyczajach wiążą się 
z okresem poprzedzającym 
Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego.
Rozwijając zainteresowania 
młodzieży związane z na-
szymi tradycjami Ośrodek 
Kultury zorganizował wiel-
kanocny konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży.
Na konkurs wpłynęły pra-
ce ze wszystkich szkół w 
gminie. Starannie wykona-
ne prace nawiązywały do 
naszych tradycji wielkanoc-
nych. Różnorodność mate-
riałów i technik świadczy o 
ogromnej fantazji i pomysło-
wości twórców. 
W konkursie wzięli udział 
utalentowani artystycznie 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z te-
renu naszej gminy. Poniżej 
przedstawiamy wyniki kon-
kursu.

Grupa młodsza – klasy 
I-III:

Pierwszą nagrodę otrzymały 
następujące osoby:
1. Mateusz Buszta – kl. II 

SSP Wólka Grodziska 
2. Maria Krauz – kl. I SP Opa-

leniska 
3. Izabela Majkut – kl. II SP 

Laszczyny

Drugą nagrodę przyznano:
1. Karolinie Kulpa – kl. II ZS 

Grodzisko Górne
2. Martynie Krauz – kl. I SP 

Opaleniska
3. Iwonie Rynasiewicz – kl. II 

SP Laszczyny
4. Dawidowi Ołowieckiemu – 

kl. II SP Laszczyny
5. Wiktorii Król – kl. II SP 

Laszczyny 
6. Marcinowi Wlazło – kl. I ZS 

Grodzisko Dolne

Trzecią nagrodę otrzymali:
1. Przemysław Krajewski – kl. 

III SP Laszczyny
2. Oliwia Stopyra – kl. I ZS 

Grodzisko Dolne
3. Magdalena Wlazło – kl. III 

ZS Grodzisko Dolne

Wyróżnienia otrzymali:
1. Anna Czerwonka – kl. I ZS 

Grodzisko Górne
2. Izabela Kryla – kl. III ZS 

Grodzisko Górne 
3. Zuzanna Żak – kl. I SSP 

Wólka Grodziska
4. Łukasz Grzywna – kl. II 

SSP Wólka Grodziska

5. Katarzyna Brudniak – kl. III 
SSP Wólka Grodziska

6. Szymon Leja – kl. I SP 
Opaleniska

7. Wiktoria Tkacz – kl. I SP 
Opaleniska

8. Amelia Bester – kl. II SP 
Opaleniska

9. Michał Majkut – kl. II SP 
Laszczyny

10. Aleksandra Chmura – kl. II 
SP Laszczyny

11. Paulina Chmura – kl. III SP 
Laszczyny

12. Monika Czerwonka – kl. III 
SP Laszczyny

13. Regina Boroń – kl. II SP 
Laszczyny

14. Kacper Kojder – kl. III SP 
Laszczyny

15. Karolina Dzierga – kl. I SP 
Chodaczów

16. Oliwia Gondek – kl. I SP 
Chodaczów

17. Kamila Konieczny – kl. I SP 
Chodaczów

18. Karol Sigda – kl. I SP Cho-
daczów

19. Szymon Wielgos – kl. I SP 
Chodaczów

20. Paulina Baj – kl. II SP Cho-
daczów 

21. Patryk Dzierga – kl. II SP 
Chodaczów

22. Weronika Joniec – kl. II SP 
Chodaczów

23. Konrad Kilian – kl. II SP 
Chodaczów

24. Bartosz Konieczny – kl. II 
SP Chodaczów

25. Aleksandra Matuszek – kl. 
II SP Chodaczów

26. Błażej Niemiec – kl. II SP 

Chodaczów
27. Bartłomiej Czerwonka – kl. 

III SP Chodaczów
28. Szymon Przeszło – kl. III 

SP Chodaczów
29. Jakub Wojtyna – kl. III SP 

Chodaczów
30. Marta Bielecka – kl. I ZS 

Grodzisko Dolne
31. Hubert Czerwonka – kl. I 

ZS Grodzisko Dolne
32. Jakub Kulpa – kl. I ZS Gro-

dzisko Dolne
33. Sebastian Stelmachowski 

– kl. I ZS Grodzisko Dolne
34. Ada Wawrzaszek – kl. I ZS 

Grodzisko Dolne
35. Zuzanna Szałaj – kl. III ZS 

Grodzisko Dolne
36. Laura Marciniec – kl. III ZS 

Grodzisko Dolne
37. Iga Przeszło – kl. III ZS 

Grodzisko Dolne
38. Kacper Pietruszka – kl. III 

ZS Grodzisko Dolne 
39. Łukasz Bielecki – kl. III ZS 

Grodzisko Dolne
40. Maciej Rusinek – kl. III ZS 

Grodzisko Dolne
41. Aleksandra Rydzik – kl. III 

ZS Grodzisko Dolne

Grupa starsza – klasy         
IV-VI:

Pierwszą nagrodę otrzymała:
1. Elżbieta Klin – kl. VI ZS 

Grodzisko Dolne

Drugą nagrodę otrzymały:
1. Ewelina Kosior – kl. VI ZS 

Grodzisko Górne
2. Justyna Przeszłowska – kl. 

V SP Opaleniska
3. Weronika Śnieżek – kl. V 

SP Opaleniska
4. Aneta Bęben – kl. IV ZS 

Grodzisko Dolne

Trzecią nagrodę przyznano:
1. Adriannie Pieli – kl. VI ZS 

Grodzisko Górne
2. Sylwii Maj – kl. VI ZS Gro-

dzisko Dolne
3. Sandrze Mazurek – kl. IV 

ZS Grodzisko Dolne

Wyróżnienia powędrowały do:
1. Kingi Rączki – kl. IV ZS 

Grodzisko Górne
2. Pauliny Ślandy – kl. V ZS 

Grodzisko Górne
3. Łukasza Pysza – kl. V ZS 

Grodzisko Górne
4. Miłosza Pelca – kl. IV ZS 

Grodzisko Górne

PIELĘGNUJĄ TRADYCJĘ 
WIELKANOCNĄ
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5. Konrada Guta – kl. IV SSP 
Wólka Grodziska

6. Kingi Kojder – kl. IV SP 
Opaleniska

7. Katarzyny Sowy – kl. IV SP 
Opaleniska

8. Ewy Kojder – kl. V SP Opa-
leniska

9. Mikołaja Witwera – kl. VI 
ZS Grodzisko Dolne

10. Magdaleny Sadlok – kl. IV 
ZS Grodzisko Dolne

11. Anety Burszty – kl. IV ZS 
Grodzisko Dolne  

W grupie gimnazjalnej I nagro-

dę otrzymała:
1. Andżelika Burda z kl. II 

Gimnazjum w Grodzisku 
Górnym

Wyróżnienia otrzymały:
1. Wioletta Matuszek, kl. II 

Gimnazjum Grodzisko 
Górne

2. Ewa Bzdek, kl. II Gimna-
zjum Grodzisko Górne

3. Kinga Nicpoń, kl. II Gimna-
zjum Grodzisko Górne

4. Gabriela Kojder, kl. I Gim-
nazjum Grodzisko Dolne

OK

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Podlesiu 
w ramach warsztatów edu-
kacyjnych w formie pre-
zentacji mulTimedialnych, 
prowadzone były poga-
danki o tematyce zdrowot-
nej.

Dnia 7 kwietnia 2013r. przy-
padał Światowy Dzień Zdro-
wia pod hasłem „Zdrowe 
bicie serca-zdrowe ciśnienie 
krwi”. Z tego względu przy-
gotowano i przeprowadzono 
prezentacje pod takim sa-
mym hasłem.

Merytoryczną stronę przy-
gotowała Agnieszka Fleszar 
natomiast projekt wykonał 
informatyk Leszek Duda. 
We wcześniejszym terminie 
była przeprowadzona poga-
danka na temat „Choroby 
brudnych rąk”. Wprawdzie 
Światowy Dzień Mycia Rąk 
przypada w innym miesiącu, 
jednak dla potrzeb ośrodka 
była konieczność  przygoto-
wania takowej prezentacji. 
Pogadanki cieszyły się du-
żym zainteresowaniem.

AD

WARSZTATY 
EDUKACYJNE W 
PODLESIU

W dniu 8 kwietnia br. roz-
strzygnięty został kon-
kurs literacki „Jak dbasz 
o zdrowie własne i swoich 
najbliższych” organizowa-
nych przez Ośrodek Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym. 

W konkursie uczestniczy-
li uczniowie z klas IV – VI 
szkół podstawowych z Opa-
lenisk, Wólki Grodziskiej i 
Grodziska Górnego. 
Pierwszą nagrodę przyzna-
no Weronice Śnieżek z Opa-
lenisk. Dwie drugorzędne 
nagrody otrzymały: Paulina 
Ślanda z Grodziska Górne-
go i Natalia Misztal z Wólki 
Grodziskiej. 

Wyróżnienia przyznano na-
stępującym osobom:
1. Marcie Stawarz z kl. V 

ZS Grodzisko Górne
2. Gabrieli Pelc z kl. VI ZS 

Grodzisko Górne
3. Ewelinie Kosior z kl. VI 

ZS Grodzisko Górne

4. Aleksandrze Prasoł z kl. 
VI ZS Grodzisko Górne

5. Łukaszowi Pysz z kl. V 
ZS Grodzisko Górne

Poniżej prezentujemy jedną 
z nagrodzonych prac autor-
stwa Pauliny Ślandy.

JAK DBASZ O ZDROWIE 
WŁASNE I SWOICH 
NAJBLIŻSZYCH- KONKURS

Hej kolego, chcesz 
być zuch? Dbaj o siebie 

i bądź zdrów!
Rano i wieczorem 

zęby szoruj, 
u dentysty ich nie boruj.

Jedz owoce i warzywa, od 
nich waga nie przybywa.
Dają witaminy, minerały, 

przez nie organizm 
zdrowy jest cały.
A po słodycze

 sięgaj z rozwagą, 
bo potem walczyć będziesz 

z nadwagą.
Nie zapomnij też o ruchu, 

a będziesz zdrowy 
na ciele i duchu.

Na koniec 
wspomnieć trzeba o spaniu, 

aby wypoczętym być 
przy śniadaniu.
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Gdy Ty lub ktoś z Twoich 
bliskich nadużywa alko-
holu lub innych środków 
psychoaktywnych, sto-
suje przemoc - jest takie 
miejsce, gdzie możesz 
uzyskać pomoc.

W Urzędzie Gminy działa 
Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny, w którym możesz 
zwrócić się po pomoc.
Punkt Informacyjno - Kon-
sultacyjny prowadzi działal-
ność skierowaną szczegól-
nie do osób będących w kry-
zysie z powodu przeżywania 
poważnych trudności,  nad-
używających alkohol i inne 
substancje psychoaktywne, 
członków rodzin osób uza-
leżnionych, doświadczają-
cych przemocy, czy stosują-
cych przemoc.
Do zadań Punktu Infor-
macyjno - Konsultacyj-
nego należy w szczegól-
ności:
1. wstępna diagnoza i 

ocena sytuacji rodzin-
nej,

2. udzielanie konsultacji, 
porad psychologicz-
nych, medycznych, 
prawnych i w zakresie 
terapii uzależnień,

3. motywowanie do pod-
jęcia leczenia oraz 
kierowanie do specja-
listycznych placówek 
osób uzależnionych od 
alkoholu i innych sub-
stancji psychoaktyw-
nych,

4. motywowanie do pod-
jęcia leczenia oraz 
kierowanie do specja-
listycznych placówek 
osób współuzależnio-
nych,

5. motywowanie do uczest-
niczenia w mitingach 
wspólnoty AA i innych 
działaniach wspoma-
gających leczenie osób 
uzależnionych od alko-

holu i innych substancji 
psychoaktywnych,

6. motywowanie do 
uczestniczenia w gru-
pach wsparcia i innych 
działaniach wspoma-
gających leczenie osób 
współuzależnionych,

7. umożliwienie uczest-
niczenia krewnym i 
przyjaciołom osób uza-
leżnionych od alkoholu 
i innych substancji psy-
choaktywnych w gru-
pach wsparcia i innych 
działaniach wspoma-
gających,

8. udzielanie wsparcia 
osobom będącym w 
kryzysie z powodu 
przeżywania poważ-
nych trudności,

9. inicjowanie interwencji 
w przypadku diagnozy 
przemocy domowej,

10. udostępnianie mate-
riałów edukacyjnych i 
informacyjnych,

11. prowadzenie wśród 
mieszkańców gminy 
działalności informacyj-
no-konsultacyjnej doty-
czącej rozwiązywania 
problemów uzależnień 
i przeciwdziałania prze-
mocy.

Wszyscy ci, którzy znajdą 
się w trudnej sytuacji ży-
ciowej i oczekują pomocy, 
mogą skorzystać z bezpłat-
nych porad i konsultacji spe-
cjalistów z zakresu psycho-
logii i terapii uzależnień. 
Punkt Informacyjno - Kon-
sultacyjny nie prowadzi te-
rapii. W sprawie konsultacji 

można kontaktować się z 
Pełnomocnikiem Wójta ds. 
Profilaktyki Uzależnień oso-
biście w siedzibie Urzędu 
Gminy w Grodzisku Dolnym 
pokój nr 7 lub telefonicznie 
pod numerem 17 2436003  
w godzinach pracy Urzędu, 
tj. poniedziałek – piątek w 
godz. 8.00 – 15.00.

SB

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z POMOCY 
SPECJALISTÓW

OFERTA POMOCY
Grupa wsparcia 

dla osób po stracie, śmierci bliskiej osoby

Każda śmierć kogoś bliskiego jest bolesnym ciosem, jest 
to cios szczególnie bolesny, bo burzy naturalny porządek 
rzeczy. I oto wtedy, kiedy najbardziej potrzeba wsparcia, 
okazuje się, że wokoło jest pustynia… a tuż za nią nieraz 
bywa ocean rozpaczy.
Zapraszamy więc do kontaktu członków rodzin, przyjaciół, 
znajomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płasz-
czyźnie zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto  
stracił życie. Oferujemy bezpłatne spotkania indywidualne 
z psychoterapeutą oraz możliwość uczestnictwa w spotka-
niach grupy wsparcia, której tematyka związana jest z kry-
zysem i żałobą po stracie osoby bliskiej. Podczas spotkań 
będziesz mógł(a) świadomie przeżyć żałobę, opowiedzieć 
o swoich trudnych przeżyciach, podzielić się z innymi wła-
snym doświadczeniem, być razem w trudnych chwilach.
Pomożemy Ci poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myśla-
mi związanymi ze śmiercią.

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy 

w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

LUB ZADZWOŃ 
17 2436003 

w. 171
 

Czekamy do 20 maja 2013r.
Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję

PRZYJDŹ! 
ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. POMOŻEMY CI W TYM

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy 
w rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18
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W okresie od 01.03.2013r. 
do 31.03.2013r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
odnotowano zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstw.

• w dniu 04.03.2013r. poli-
cjanci pracujący na drogach 
naszej gminy w miejscowo-
ści Grodzisko Górne zatrzy-
mali nietrzeźwego kierują-
cego, który zdecydował się 
wsiąść na rower i jechać nim 
po drodze publicznej pod 
wpływem alkoholu. 31-letni 
mieszkaniec Opalenisk miał 
około 1-go promila alkoholu 
w organizmie.
• w dniu 09.03.2013r. poli-
cjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku w 
Chodaczowie zatrzymali do 

kontroli drogowej nietrzeź-
wego rowerzystę - miesz-
kańca tejże miejscowości. W 
trakcie wykonywanych czyn-
ności u 34- letniego mężczy-
zny  urządzenie do badania 
stanu trzeźwości wykazało 
ponad 1,9 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Również tego samego dnia 
w miejscowości Grodzisko 
Górne policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę. 
Tym razem był to nieco 
młodszy  mężczyzna, miesz-
kaniec Grodziska Górnego, 
u którego urządzenie do 
badania stanu trzeźwości 
wykazało ponad 4 promile 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 
• w dniu 13.03.2013r. w 
miejscowości Grodzisko 
Górne policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej kieru-
jącego rowerem po drodze 
publicznej. W trakcie wyko-

nywanych przez policjantów 
czynności  okazało się, iż u 
49-letniego mieszkańca tej-
że miejscowości  urządzenie 
do badania stanu trzeźwości 
wykazało ponad 0,8 promi-
la alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto wymie-
niony odpowie za czyn z 
art. 244 KK- kierowanie ro-
werem po drodze publicznej 
mimo orzeczonego przez 
Sąd zakazu prowadzenia ro-
werów na drodze publicznej
Zgodnie z art. 178a§2 KK   
Kto, znajdując się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, 
prowadzi na drodze publicz-
nej lub w strefie zamiesz-
kania inny pojazd niż po-
jazd mechaniczny podlega 
grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawie-
nia wolności do roku. 

Mając na względzie bez-
pieczeństwo mieszkańców 
oraz dobro ich mienia Poli-
cja prosi osoby, które posia-
dają jakiekolwiek informa-
cje, mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców za-
istniałych wcześniej prze-
stępstw (kradzieży, uszko-
dzenia mienia) o pilny kon-
takt z Posterunkiem Policji 
w Grodzisku Dolnym tel. 17 
2406371 bądź Komendą Po-
wiatową Policji w Leżajsku 
tel. 17 2406310 lub 997 albo 
112.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

Jak zniechęcić drobne-
go złodziejaszka do kra-
dzieży? Pokazać mu, że 
w przypadku zatrzymania 
zostanie ukarany bardzo 
szybko i dolegliwie finan-
sowo. Wdrożenie nowych 
propozycji podniesienia 
progu kwotowego wykro-
czenia, wyższe grzywny 
i rejestracja sprawców, 
mogą to zapewnić.

Szybko wymierzane i do-
tkliwe finansowo – takie po-
winny być kary dla złodziei 
dopuszczających się drob-
nych kradzieży. Czyny takie 
są szczególnie uciążliwe 
społecznie, co sprawia, że 
Policja koncentruje się na 
walce ze złodziejami tak, 
by maksymalnie uniemożli-
wić im proceder i zniechęcić 
do niego. Stąd propozycja 
nowych rozwiązań, które z 
pewnością utrudnią życie 
złodziejowi. Policji zależy, 
by każdy kto dopuści się zła-

mania prawa - przestępstwa 
czy wykroczenia, poniósł da-
jące mu do myślenia konse-
kwencje. 

Jak to zrobić?
Propozycja zmiany prawa 
idąca w kierunku skutecz-
niejszego ścigania złodziei 
opiera się na trzech filarach:
• podniesieniu wartości gra-
nicznych wykroczenia z 250 
złotych do proponowanego 
1000 złotych,
• podniesienie stawki grzyw-
ny za drobne kradzieże na-
wet do kilku tysięcy złotych,
• rejestrację wykroczeń i ich 
sprawców.  

Jakie korzyści płyną z tych 
zmian?
1. Szybkie osądzenie 
sprawcy. Zatrzymany przez 
policjantów na gorącym 
uczynku złodziej, który do-
puści się kradzieży mienia 
o wartości poniżej 1000 zło-
tych, otrzyma mandat w wy-
sokości nawet kilku tysięcy 
złotych. Policjant sporządzi 
notatkę oraz zarejestruje 
jego i czyn, którego się do-
puścił w systemie informa-
tycznym Policji. Zatem po 
najwyżej kliku godzinach 
sprawca zostałby ukarany. 
W szczególnych sytuacjach, 

np. gdy złodziej dopuściłby 
się kolejnej kradzieży, spra-
wa trafiłaby do sądu, który 
orzeka w sprawie o wykro-
czenie. Dziś kradzież mie-
nia o wartości powyżej 250 
złotych traktowana jest jako 
przestępstwo, co sprawia, 
że złodziej odpowiada przed 
sądem dopiero po kilku mie-
siącach, a nawet latach. 
Pamiętajmy, że w myśl pro-
ponowanych zmian, wykro-
czenie nie oznaczałoby bez-
karności - wręcz przeciwnie. 
Chodzi o to by kary były bar-
dziej dotkliwe i nakładane 
natychmiast.  
2. Kary dla sprawców bar-
dziej dotkliwe. Efekt koń-
cowy toczących się dzisiaj 
przeciwko złodziejom spraw 
jest zazwyczaj satysfakcjo-
nujący jedynie dla nich sa-
mych. Umorzenie z powodu 
niskiej szkodliwości czynu, 
niewysoka, w zasadzie nie-
odczuwalna kara grzywny, 
czy warunkowe zawieszenie 
kary - to wręcz wymarzony 
dla złodzieja wyrok. Może 
lepiej, aby zatrzymanego na 
gorącym uczynku złodzie-

SZYBSZE I SUROWSZE KARY DLA 
SPRAWCÓW DROBNYCH PRZESTĘPSTW
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ja od razu ukarać wysokim, 
nawet kilkutysięcznym man-
datem? Taka kara byłaby dla 
niego z pewnością bardziej 
dotkliwa.
3. Prokuratura znacznie 
więcej uwagi i czasu po-
święca poważnym spra-
wom. Ekspercka wiedza 
prokuratorów o wiele bar-
dziej przyda się przy prowa-
dzeniu poważnych spraw, 
nie zaś na sprawach mniej-
szego kalibru. Dziś takich 
spraw drobnych kradzieży, 
gdzie wartość skradzione-
go mienia wynosi od 250 do 
1000 złotych jest ponad 100 
tysięcy rocznie i wszystkie 
przechodzą przez proku-
raturę. Pytanie, czy takie 
rozwiązanie jest dobre? Po-
licja poradzi sobie z wykro-
czeniami wiedząc, że przy 
sprawach rozbojów, bójek 
czy zabójstw może liczyć 
na większe zaangażowanie 
prokuratury.
4. Rejestracja wykroczeń. 
Rejestrowanie wykroczeń i 
ich sprawców da policjan-

tom wiedzę na temat zatrzy-
manego. Przy sprawdzaniu 
złodzieja, szybko okazałoby 
się, czy to jego pierwsza 
kradzież, czy może łamie on 
prawo notorycznie i sprawę 
należy skierować do sądu, 
który orzeka w sprawie o 
wykroczenie. Liczba wypeł-
nianych druków jest o wiele 
mniejsza niż w dochodze-
niach, a i czas osądu znacz-
nie krótszy. Należy przy tym 
pamiętać, że sprawcy drob-
nych kradzieży będą nadal 
ścigani.
5. Sprawcy wykroczeń nie 
pozostaną bezkarni. Poli-
cja to ta instytucja, która jest 
najbardziej zainteresowana 
zatrzymywaniem osób w ja-
kikolwiek sposób łamiących 
prawo - bez względu na to, 
czy chodzi tu o sprawców 
wykroczeń czy przestępstw. 
Omawiając temat podnie-
sienia progu kwotowego, 
rozgraniczającego wykro-
czenie i przestępstwo, warto 
również zauważyć, jak bar-
dzo na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat zmieniała się 
sytuacja społeczno-ekono-
miczna w Polsce. Minimalne 
wynagrodzenie miesięczne 
wzrosło trzykrotnie (w 1999 
roku minimalne wynagro-
dzenie wynosiło 500 złotych 
brutto, a od stycznia 2012 
roku wynosi 1500 złotych 
brutto), podobnie jak prze-
ciętne wynagrodzenie mie-
sięczne (w 1998 wyniosło 1 
239, 49 złotych brutto, nato-
miast w styczniu 2012 r. wy-
niosło 3 666, 41 złotych brut-
to). Podniesienia progu kwo-
towego, rozgraniczającego 
wykroczenie i przestępstwo, 
z 250 do 1000 złotych jest 
więc próbą dostosowania 
prawa do aktualnej wartości 
pieniądza. Należy również 
zwrócić uwagę na koszty 
postępowań, które prowa-
dzone są w sprawach doty-
czących przestępstw. Dziś 
niejednokrotnie czynności, 
które trzeba wykonać w toku 
postępowania generują bar-
dzo wysokie koszty. W celu 
udowodnienia złodziejowi 

kradzieży telefonu o warto-
ści np. 300 złotych, zostaje 
on aresztowany, sporzą-
dzane są protokoły, należy 
wykonać oględziny, prze-
słuchać świadków, powołać 
biegłych, dokonać rejestra-
cji w KSIP i zrobić odbitki 
linii papilarnych. Dopiero po 
wykonaniu tych wszystkich 
czynności, do pracy przystę-
puje prokurator i sąd. Koszt 
takiego postępowania może 
wynieść nawet kilka tysięcy 
złotych. A jaka jest kara dla 
złodzieja? Zazwyczaj kara 
jest umarzana, sąd zawie-
sza jej wykonanie lub też 
nakazuje zapłatę wcale nie-
wysokiej grzywny. Propo-
nowane zmiany służyłyby z 
pewnością skróceniu proce-
dury i uproszczeniu jej, przy 
bardziej dotkliwym efekcie 
dla sprawcy. 
Więcej na ten temat prze-
czytają Państwo na stronie 
Komendy Głównej Policji.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

Graffiti to nazwa zbiorcza 
dla różniących się tema-
tem i przeznaczeniem ele-
mentów wizualnych, np. 
obrazów, podpisów lub ry-
sunków, które są umiesz-
czane w przestrzeni pu-
blicznej lub prywatnej za 
pomocą różnych technik. 

Zazwyczaj tworzone jest 
anonimowo i bez odpowied-
nich zezwoleń. Najczęściej 
są przejawem wandalizmu, 
jako wykonywane bez zgo-
dy właścicieli obiektów, na 
których są umieszczane. 
Ich obecność, godząc w po-
rządek społeczny, świadczy 
o nieposzanowaniu prawa, 
tym samym wpływa na po-
czucie bezpieczeństwa i 
jest elementem oceny sku-
teczności Policji oraz innych 
służb porządkowych.
Graffiti jest zjawiskiem pa-

tologicznym, powodującym 
nie tylko negatywne wraże-
nie estetyczne, ale ma rów-
nież swój negatywny wy-
dźwięk na gruncie społecz-
nym i ekonomicznym.
Na terenie powiatu leżaj-
skiego graffiti wymaga sku-
tecznego przeciwdziałania 
oraz zwalczania poprzez 
ujawnianie i dążenie do uka-
rania osób dopuszczających 
się tego typu zachowań. 
W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu w Ko-
mendzie Policji w Leżajsku 
od stycznia br. ruszył pro-

gram prewencyjny pn „Ogra-
niczyć Wandalizm”.
Głównym celem programu 
jest:
1. przeciwdziałanie nisz-

czeniu mienia prywatne-
go jak również publicz-
nego (graffiti),

2. pobudzenie lokalnych 
społeczności do prze-
ciwdziałania zjawisku 
wandalizmu ujętego w 
niniejszym  programie,

3. poszerzenie współpracy 
z organami administracji 
samorządowej, admini-
stracją osiedli, lokalnymi 
mediami, szkołami oraz 
w razie wystąpienia ta-
kiej potrzeby z innymi 
instytucjami w celu efek-
tywniejszego przeciw-
działania zjawisku tzw. 
„graffiti”,

4. poprawa świadomości 
prawno – wiktymolo-

gicznej społeczeństwa.

Do celów pośrednich należy 
zaliczyć:
1. dotarcie z programem 

prewencyjnym do mak-
symalnej liczby adresa-
tów,

2. efektywniejsze wykorzy-
stanie istniejącego po-
tencjału sił i środków,

3. stworzenie bezpiecz-
nego i przyjaznego dla 
człowieka otoczenia,

4. wywarcie pozytywnego 
wpływu na środowisko 
młodych mieszkańców, 
w szczególności na te-
renach osiedli, w celu 
przeciwdziałania zjawi-
sku wandalizmu,

5. ułatwienie mieszkań-
com kontaktu z dzielni-
cowym.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

OGRANICZYĆ WANDALIZM
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Zespół Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym jest instytu-
cją, która w bardzo du-
żym stopniu wykorzysta-
ła możliwości powstałe w 
związku z uruchomieniem 
programu POKL. Na prze-
strzeni lat 2008 – 2012 zre-
alizowano 5 projektów 
POKL (9.1.1 i 9.1.2) o łącz-
nej wartości 1 440 643 zł.

Środki zostały przezna-
czone głównie na zajęcia 
pozalekcyjne, warsztaty, 
konferencje, wycieczki, do-
skonalenie nauczycieli oraz 
pomoce dydaktyczne. Zre-
alizowane projekty pozosta-
wiły trwały ślad w specyfice 
pracy Zespołu szkół. Obec-
nie pomimo braku dofinan-
sowania z funduszy unijnych 
nadal prowadzone są zaję-
cia, które zostały zainicjowa-
ne w ramach realizowanych 
projektów.
Ciekawym i mającym przy-
szłość działaniem było 
wprowadzenie jako zajęć 
pozalekcyjnych warsztatów 
z robotyki. Na zajęciach 
uczniowie uczyli się zasad 
budowania i programowania 
autonomicznych robotów 
mobilnych. Swoje umiejęt-
ności sprawdzali w turnie-
jach (First Lego League - 
FLL) w których uczestniczyli 
regularnie od  2009 roku.
Z racji dużego wykorzysta-
nia środków, ZS w Grodzi-
sku Górnym został wyłączo-
ny z kolejnych konkursów w 
ramach POKL. Została je-
dynie możliwość składania 
wniosków aplikacyjnych na 
konkursy w ramach współ-
pracy ponadnarodowej lub 
z komponentem ponadna-
rodowym. Projekty tego typu 
charakteryzują się dużą zło-
żonością oraz konieczno-
ścią znalezienia partne-
ra zagranicznego. Kontak-
ty, jakie nauczyciele ZS na-

wiązali podczas uczestnic-
twa w turniejach FLL pozwo-
liły nawiązać współpracę ze 
szkołami w Niemczech (IGS 
Rheinzabern) i na Węgrzech 
(Gáspár András Szak-
középiskola Kecskemét). 
Napisane wnioski o dofinan-
sowanie nie uzyskały akcep-
tacji. Nieoczekiwanym skut-
kiem partnerstwa przy pisa-
niu projektów były zaprosze-
nia na turnieje budowy i pro-
gramowania autonomicz-
nych robotów mobilnych wy-
stosowane przez obydwie 
szkoły. Z racji odległości (po-
nad 1200 km) ZS w Grodzi-
sku Górnym nie mogło przy-
jąć zaproszenia IGS Rhein-
zabern. Zaproszenie na tur-
niej w Kecskemét zostało 
przyjęte i uczniowie uczęsz-
czający na zajęcia robotyki 
rozpoczęli przygotowania do 
zawodów. 
Budowano i testowano kon-
strukcje. Doskonalono pro-
gramy. Na feriach zimowych 
rozegrano szkolny turniej 
RoboSumo. W tych rozgryw-
kach dwa roboty na okrągłej 
macie, jak japońscy zawod-
nicy sumo, walczą ze sobą 
próbując wypchnąć prze-
ciwnika na zewnątrz. Roz-
grywki są z pozoru proste, 
jednak zasady turniejowe 
oraz mnogość możliwych 
strategii zachowań robotów 
powodują, że zadanie wy-
konania i zaprogramowania 
zwycięskiego robota nie jest 
łatwe. Rozgrywki szkolne 
wyłoniły trzy drużyny, które 
zostały zakwalifikowane do 
wyjazdu na Węgry.
Wyjazd na zawody odbył się 
1 marca 2013 r. Uczestni-
czyło w nim 5 uczniów i dwo-
je nauczycieli - Maciej  Po-
lański, nauczyciel informaty-
ki i techniki, pod którego kie-
runkiem uczniowie przygo-
towywali się do zawodów, a 
także budowali roboty oraz 
pani Barbara Sołga nauczy-

cielka języka angielskiego, 
która pełniła funkcję tłumacza. 
Podróż była trochę nerwo-
wa, ponieważ nasze kontak-
ty ze szkołą w Kecskemét 
odbywały się jedynie za po-
mocą e-maili. 
Po przyjeździe na miejsce 
okazało się, że wszelkie 
obawy były bezpodstawne. 
Organizator turnieju Pan 
György Krett – nauczyciel 
Gáspár András Szakközépi-
skola Kecskemét oraz pani 
Gabriella Kissné Hegedűs, 
która pełniła funkcję tłuma-
cza, okazali nam gościn-
ność na jaką naprawdę nie 
liczyliśmy. Zostaliśmy za-
kwaterownia w pokojach 
dwuosobowych z łazienką. 
Zapewniono nam posiłki 
(bardzo smaczne) i opiekę 
osoby mówiącej po angiel-
sku podczas całego pobytu 
w Kecskemét.
Turniej rozpoczął się w so-
botę 2 marca o godz. 9:00. 
Na początku rejestracja 
uczestników, ważenie i mie-
rzenie robotów. W okolicy 
10:00 rozpoczęły się pierw-
sze starcia. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą fazy grupowej był 
Tomasz z klasy 1B gim. Jego 
robot na 8 starć zwyciężył w 
5. Dało mu to bezpośredni 
start w półfinale. Pozosta-
łe dwa roboty nie miały tyle 
szczęścia i musiały walczyć 
w dogrywce o prawo star-
tu w półfinale. Do dalszych 
rozgrywek zakwalifikowa-
ły się dwie drużyny z ZS w 
Grodzisku Górnym – wspo-
mniany wyżej uczeń Tomasz 
oraz Wojciech i Mateusz z 

klasy 1A gim. Do finału za-
kwalifikował się robot Mate-
usza i Wojtka. Niestety kon-
kurencja była zbyt duża. W 
finale robot z Polski przegrał 
wszystkie walki. Drużyna ZS 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym ukończy-
ła turniej na 6 miejscu. 
Nie wiadomo czy będzie 
możliwy drugi wyjazd na 
Open Lego Sumo Kecske-
mét. Na pewno szkoła bę-
dzie podejmować próbę or-
ganizacji wyjazdu w kolej-
nym roku. Czy powiedzie 
się ten zamiar – nie wiado-
mo? Wyjazd wiele nauczył 
uczniów i nauczycieli, którzy 
byli zaangażowani w jego 
organizację. Przede wszyst-
kim w warstwie komunika-
cyjnej. Bez znajomości pod-
stawowych zwrotów w ję-
zyku angielskim nie moż-
na niczego dowiedzieć się 
o zawodach, wynikach, or-
ganizacji czy kupić lodów 
lub innych słodyczy. Jeden 
z uczniów z tego powodu 
przywiózł wszystkie zaku-
pione forinty z powrotem do 
domu. Nauczyciele zauwa-
żyli, że mamy podobne pro-
blemy jak koleżanki i kole-
dzy na Węgrzech. Możliwe, 
że dzięki temu uda się na-
wiązać trwalszą współpracę, 
która zostanie wykorzystana 
w ramach projektów partner-
skich dla szkół finansowa-
nych przez fundusze eu

Barbara Sołga, 
Maciej Polański

zdjęcia: Sellei László

OPEN LEGO SUMO 
W KECSKEMET
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Już po raz kolejny w tym 
półroczu szkolnym Szko-
ła Podstawowa im. gen. 
bryg. Witołda Nowiny – Sa-
wickiego w Opaleniskach 
zaistniała w powiecie. 

Wszystko to dzięki naszym 
uczniom: Amelii Bester z 
klasy 2 oraz Mateuszowi 
Skokowi i Danielowi Świder 
z klasy 4.
Amelia została wyróżnio-
na w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Po-

radnię Psychologiczno – Pe-
dagogiczną w Leżajsku we 
współpracy z Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku. 
Uczennica wykonała plakat 
na temat: „Nie klikasz, nie 
znikasz – komunikacja nie 
tylko przez portale społecz-
nościowe”. 
Chłopcy natomiast zaję-
li pierwsze i drugie miej-
sce w konkursie fotograficz-
nym, który był organizowa-
ny przez Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Le-

żajsku, w ramach programu 
„Trzymaj formę”.
Uroczyste rozdanie nagród 
odbyło się w Muzeum Zie-

mi Leżajskiej. Naszym lau-
reatom gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów.

Agnieszka Fus

Dnia 9 marca 2013 roku 
w Hali MOSiR w Olkuszu 
pod auspicjami Polskie-
go Związku Karate, odby-
ły się Mistrzostwa Makro-
regionu Południowego 
(Mistrzostwa Polski Połu-
dniowej).

W imprezie uczestniczyło 
180 licencjonowanych za-
wodników z 25 klubów zrze-
szonych w PZK. 
Leżajski Klub Karate repre-

zentowała 13 osobowa eki-
pa zawodników, wśród któ-
rych był Radosław Fleszar, 
mieszkaniec Wólki Grodzi-
skiej. 
Nasz karateka zajął w tych 
zawodach wysokie drugie 
miejsce, pokonując w pięk-
nym stylu bardziej utytuło-
wanych od siebie zawodni-
ków.
Radkowi gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

AF

W Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II został zorganizo-
wany turniej szachowy o 
mistrzostwo szkoły pod-
stawowej. 

W turnieju brały udział 4 
osobowe drużyny. Rozgryw-
ki przeprowadzone były sys-
temem każdy z każdym. Ro-
zegrano 28 meczy co dało 
112 partii. 
Zawodnicy każdą partię roz-
grywali zgodnie z zasada-
mi gry. Grano bez zega-
rów szachowych, a w par-
tiach, gdzie został przekro-
czony czas dostawiano ze-

gar na czas 5 minut dla każ-
dego przeciwnika. Było wie-
le emocji, radości...i smutku. 
Za zwycięski mecz drużyna 
otrzymywała 2 pkt, za remis 
1 pkt, przegraną 0 pkt. 
Turniej rozgrywany był po 
zajęciach szkolnych, w cza-
sie do ostatniego odjazdu 
autobusu. Średnio rozgry-
wano 2 kolejki dziennie. Naj-
lepszą drużyną szachową w 
Szkole Podstawowej w Gro-
dzisku Dolnym została klasa 
5 „a”. Drugie miejsce zajęła 
klasa 6 „b”, trzecie klasa 4 
„b”.

B. K.

DRUGIE MIEJSCE NA 
MISTRZOSTWACH

SZACHOWE 
ROZGRYWKI 
O MISTRZOSTWO

NASZE OSIĄGNIĘCIA
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Od dnia 28 październi-
ka 2012 roku w Grodzi-
sku Dolnym rozpoczęła 
swą działalność sekcja pił-
ki ręcznej seniorów LKS 
„GRODZISZCZANKA”. 

Inicjatorami sekcji byli sym-
patycy szczypiorniaka, a jed-
nocześnie absolwenci Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym. 
Od samego początku roz-
grywki w III lidze podkarpac-
ko – lubelsko - świętokrzy-
skiej cieszyły  się dużym za-
interesowaniem mieszkań-
ców naszej Gminy i nie tylko.
Rozgrywki, nie byłyby moż-
liwe, bez wsparcia finanso-
wego. W imieniu całego ze-
społu, chciałbym serdecznie 
podziękować: Panu Jackowi 
Chmurze Wójtowi Gminy, 
Panu Wiesławowi Koniecz-
nemu właścicielowi Kopalni 
Piasku Małe Zawisłocze, 
Panu Wiesławowi Grzywnie 
i Pani Aldonie Bocek - Telka  
właścicielce Apteki BERBE-
RIS.
Poprzez Waszą pomoc mo-
gliśmy rozwijać swoją pasję 
i doskonalić się w tym co lu-
bimy najbardziej. Chcieli-
byśmy także, podziękować 

Pani Dyrektor Halinie Gdań-
skiej, która zgodziła się nam 
udostępnić halę w ZS w Gro-
dzisku Dolnym. Nasza dzia-
łalność nie byłaby możliwa 
bez doświadczonego szta-
bu szkoleniowego w skła-
dzie: Matuszek Roman, Da-
nak Krzysztof i Pelc Jadwi-
ga, którzy zdecydowali się 
zaangażować i poświęcić 
swój drogocenny czas na 
nową dyscyplinę sportu. 
Dzięki ich działalności, mo-
gliśmy godnie reprezento-
wać naszą gminę w me-
czach wyjazdowych i nie tyl-
ko. Możliwe okazały się wy-

jazdy do takich drużyn jak: 
Padwa Zamość, MKS Bił-
goraj, Polonica Kielce, AZS 
UJK Kielce oraz Stal II Mie-
lec. W trakcie wyjazdu do 
Kielc, mieliśmy możliwość 
spotkania z zawodnikami 
VIVE Targi Kielce. Wspiera-
liśmy ich z trybun podczas 
meczu z węgierską drużyną 
Pick Szeged w ramach roz-
grywek Ligi Mistrzów, gdzie 
Mistrz Polski awansował do 
najlepszej ósemki tych roz-
grywek.
Uczestnictwo w spotka-
niu było możliwe dzięki AZS 
UJK Kielce, który bezinte-
resownie zaprosił nas na to 
spotkanie, za co serdecznie 
dziękujemy. Była to niesa-
mowita przygoda, kibicowa-

nia i bycia świadkiem rozwo-
ju piłki ręcznej w Polce. 
Chcielibyśmy podziękować 
miejscowym kibicom, któ-
rzy przybywali na nasze me-
cze. Grodziskie trybuny, w 
przeciwieństwie do wyjaz-
dowych spotkań były zapeł-
nione. Przyjezdne ekipy były 
pozytywnie zaskoczone tak 
dużą frekwencją, czego nie 
doświadczają grając u sie-
bie. Jest to dowodem na to, 
iż powstanie sekcji szczy-
piorniaka nie było złą decy-
zją. Na meczach w hali spor-
towej w Grodzisku Dolnym 
wspomagali nas strażacy z 
Jednostki OSP Grodzisko 
Dolne pełniąc ochronę i udo-
stępniając sprzęt ratownic-
twa medycznego. 

Obstawę medyczną prowa-
dzili: lekarz med. Stanisław 
Piela oraz ratownicy me-
dyczni: Paweł Moszkowicz 
i Tadeusz Czop. Wszystkim 
osobom, które przyczyniły 
się do powstania i funkcjo-
nowania naszej drużyny ser-
decznie dziękujemy. 
Jednocześnie pragniemy za-
prosić na ostatni mecz w se-
zonie 2012/13 28.04.2013r. 
LKS „GRODZISZCZANKA” 
– SPR Polonica Kielce w 
Hali Sportowej w Grodzisku 
Dolnym.
Na zdjęciu obok: drużyna 
Grodziszczanki z Karolem 
Bieleckim.

ŁK

PIŁKA RĘCZNA W 
GRODZISKU
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ 
SZCZEPIEŃ 

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Leżajsku uprzej-
mie informuje, że w dniach 22 
- 27 kwietnia 2013r. obchodzo-
ny jest po raz siódmy Europejski 
Tydzień Szczepień.
W trakcie trwania akcji pracow-
nicy oddziału Epidemiologii Po-
wiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Leżajsku w 
godz. 8.00 – 10.00 będą udzie-
lać wszelkich informacji na te-
mat szczepień ochronnych. 
Celem tego przedsięwzięcia 
jest zwiększenie świadomości 
społecznej w zakresie szcze-
pień ochronnych, jako najsku-
teczniejszej formy zapobiegania 
chorobom zakaźnym i zakaże-
niom, ze szczególnym uwzględ-
nieniem grup ryzyka, do których 
trudno dotrzeć np. emigranci 
oraz osób, które z różnych przy-
czyn sprzeciwiają się idei szcze-
pień. 

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy. 

KUPIĘ 
pole orne lub las

na terenie 
gminy Grodzisko Dolne

n

Tel. 698 463 427

SPRZEDAM
TANIO
0,9261 ha roli, 
klasy IIIa i IIIb 

w Wólce Grodziskiej

Tel. 604 668 529

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
W MIESIĄCU MAJU:

• Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy (Biblioteka Publiczna)
• Bajki dla malucha - zajęcia edukacyjne (Biblioteka Publiczna)
• „Ludzie z pasją” - kije nordic walking (Biblioteka Publiczna)
• Literackie Forum Dyskusyjne, spotkanie długoletnich czytelników - refleksje nad książką                

(Biblioteka Publiczna)
• Piknik Rodzinny w Przedszkolu (Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym)
• Święto Matki (Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym)
• Obserwacja księżyca (Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym)
• Obchody uroczystości 3 Maja (Ośrodek Kultury)
• Impreza integracyjna „Majowy Piknik z okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnospraw-

nej” (wspólnie ORW i ŚDS) - 12 maja 
• Rodzinny Piknik z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca - występy artystyczne, turnieje ro-

dzinne, konkursy i konkurencje sportowe, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
dla wszystkich - 26 maja (Ośrodek Kultury)
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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
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