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W dniu 1 czerwca 2008 roku
Stowarzyszenie
Missio Misericordiae,
przeprowadzi zbiórkę
do puszek obok bram kościoła
w Grodzisku Dolnym,
dla siostry Kingi Czerwonka naszej misjonarki pracującej
w Papui-Nowej Gwinei.
Zorganizowana w Dniu
Dziecka zbiórka przeznaczona
będzie na utworzenie oddziału
intensywnej terapii dziecięcej
w szpitalu w Mingende,
prowadzonym przez Siostry
Służebniczki Ducha Świętego.
Wszyscy współpracujmy
w dziele pomocy misjom.
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poglądy

Z ŻYCIA URZĘDU

Na początku bieżącego roku Gmina
Grodzisko Dolne złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji sportowej oraz
placu zabaw dla dzieci, w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Dzięki usilnym staraniom Wójta, Gmina Grodzisko Dolne znalazła się
w gronie pierwszych samorządów,
w których będzie realizowany niniejszy
program.
W swoich założeniach program przewiduje wybudowanie kompleksu 2 nowoczesnych boisk sportowych o nawierzchni sztucznej. Boisko piłkarskie
(o wymiarach 30 x 62m) ma być pokryte trawą
syntetyczną (wysokość minimum 5cm), wyposażone w bramki, chorągiewki przegubowe - musi być
ogrodzone i oświetlone. Drugie, boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 18 x 32m) i nawierzchni
poliuretanowej lub trawy syntetycznej (wysokość
minimum 1,5cm), przeznaczone będzie m.in. do
koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Na
boisku zostaną zainstalowane stalowe kosze do piłki koszykowej (z regulowaną wysokością) i siatka
do piłki siatkowej. Powstanie ogrodzenie, oświetlenie i plac zabaw dla dzieci.
Wybudowanie w/w boisk i placu zabaw wraz z ich
pełnym wyposażeniem, ogrodzeniem, oświetleniem
oraz budynkiem sanitarno-szatniowym, pozwoli na

aktywne uprawianie sportu i rekreacji przez wszystkich mieszkańców naszej lokalnej społeczności
i znacznie poprawi lokalną infrastrukturę sportową.
Koszt przewidywanej inwestycji szacuje się na
około 1 milion złotych.
Realizacja programu oznacza pozyskanie kwoty
ok. 660.000 zł ze środków zewnętrznych na sfinansowanie tej inwestycji (ok. 330.000 zł ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 330.000 zł ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki). Dzięki uzyskanemu wsparciu
powstaną na terenie naszej gminy 2 nowoczesne,
funkcjonalne boiska o sztucznej nawierzchni.
Kompleks sportowy będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym.
Powstałe boiska będą ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.
Gmina Grodzisko Dolne zapewni bieżące utrzymywanie obiektów oraz trenera środowiskowego, na
okres minimum 20 lat, który będzie organizował
i koordynował wszystkie zajęcia sportoworekreacyjne na boiskach oraz będzie czuwał nad
przestrzeganiem porządku i bezpieczeństwa na
obiekcie.
Dokładne informacje o planowanych obiektach, ich
parametrach i programie można znaleźć na stronie
internetowej www.orlik2012.pl
GW

Wójt Gminy Grodzisko Dolne składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi posłowi na sejm RP, Panu Stanisławowi Bartnikowi - Radnemu Wojewódzkiemu oraz Zarządowi
Województwa Podkarpackiego za okazaną pomoc i wsparcie, w promowaniu tak ważnej dla nas
inwestycji, jaką jest powstanie kompleksu nowoczesnych boisk sportowych. Dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu, na terenie gminy, powstaną dwa nowoczesne, w pełni wyposażone boiska sportowe,
z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
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AKTUALNOŚCI
Głównym tematem XVIII sesji Rady
Gminy, odbytej w dniu 23 kwietnia br.
w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym, było rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2007r.
i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi
Gminy absolutorium za rok ubiegły.
Sprawozdanie opisowe z działalności finansowej
gminy za 2007r. przedstawiła Pani Barbara
Jużyniec - Skarbnik Gminy. Radni zapoznali się też
z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu, a także z jej uchwałą, w której Komisja wnioskuje
jednogłośnie o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, pozytywnie opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej.
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Spraw
Społecznych nie zgłosiły zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. W głosowaniu jawnym
wszyscy Radni obecni na sesji (12) opowiedzieli
się za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium
za 2007r. W dalszej części obrad XVIII sesji radni
m.in.:
1. Zadecydowali o podziale środków finansowych
na remonty dróg gminnych w roku bieżącym.

2. Podjęli następujące uchwały:
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
rok 2008,
- w sprawie zmiany klasyfikacji dróg,
- w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
i wartości jednego punktu w zł dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
Zespole ds. Oświaty i jednostkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Grodzisko Dolne.
Radni przegłosowali również przyjęcie 9-ciu
uchwał dotyczących zbycia, nabycia lub zamiany
działek mienia komunalnego oraz podjęli uchwałę
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości stanowiących własność
gminy Grodzisko Dolne oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
JR

Szkoleniem wyjazdowym do Iwonicza
Zdroju Panie ze Stowarzyszenia Kobiety
Gminy Grodzisko Dolne zainaugurowały
realizację zadań w ramach projektu
„Aby działać – trzeba mieć”.

jest typowo górzyste, Pani kierowca musiała się
wykazywać nie lada umiejętnościami w panowaniu
nad autokarem i udowodnić, że „baba też potrafi”.
Jedynym Panem obecnym na szkoleniu, był Pan
Ireneusz, który prowadził zajęcia.
Składały się one z trzech bloków tematycznych tj.:
aktywizacja kobiet wiejskich w życiu zawodowym,
społecznym i prywatnym, równouprawnienie kobiet i mężczyzn w świetle prawa UE, promocja
partnerskiego modelu rodziny.
Panie nie tylko słuchały wykładu, ale też miały
okazję same aktywnie uczestniczyć w tematycznych warsztatach i odkrywać w sobie ukryte talenty. Mogły też zaprezentować różne formy swojej
działalności, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach itp.
Aby nie znużyć Pań nadmiarem wiedzy, Pani Brygida asystentka edukatora przerywała wykłady różnymi zabawami. Było „naukowo”, ale też wesoło.
Gościny w Iwoniczu udzielił nam Ośrodek Szkoleniowy „Światowid”.
.

Ze szkolenia skorzystało 35 Pań – liderek miejscowych Kół Gospodyń, a równocześnie członkiń Stowarzyszenia. Towarzystwo było typowo babskie,
bo nawet kierowcą autokaru była sympatyczna Pani
Irenka, wzbudzająca powszechne zainteresowanie.
Ponieważ ukształtowanie terenu w Iwoniczu Zdroju
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Janina Rydzik

AKTUALNOŚCI
Zwani są strażnikami żywiołów i rycerzami Świętego Floriana. Pełnią
zaszczytną ale i niezwykle niebezpieczną i odpowiedzialną funkcję.
Mowa tu o strażakach, którzy corocznie w dniu 4 maja, obchodzą swoje
święto.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją gminne obchody
Dnia Strażaka połączono z 217 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczął
przemarsz Orkiestry Dętej, strażaków z pocztami
sztandarowymi, przedstawicieli władz gminnych,
powiatowych i zaproszonych gości do parafialnego
kościoła, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji
Ojczyzny, Strażaków i ich rodzin. Prosząc o wstawiennictwo swojego patrona - świętego Floriana,
strażacy dziękowali za opiekę i prosili o szczęśliwą
i bezpieczną służbę. Nabożeństwo odprawił i okolicznościową homilie wygłosił ksiądz proboszcz
Antoni Pawul.

Złożenie kwiatów pod figurą Św. Floriana
Po Mszy strażacy formując kolumnę udali się pod
figurę Świętego Floriana, a następnie na grodziski
cmentarz, gdzie pod obeliskiem „Pamięci tym,
którzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę”,
Wójt Gminy - Jacek Chmura i przedstawiciel posła

Wójt Gminy i Wicestarosta Leżajski wręczają
medale zasłużonym strażakom
Zbigniewa Rynasiewicza - Andrzej Chmura złożyli
wiązanki kwiatów. Przez wzgląd na nienajlepszą
pogodę, jaka towarzyszyła podczas obchodów, dalsze uroczystości przeniesiono do Ośrodka Kultury.
Wójt Gminy w imieniu własnym i całej społeczności grodziskiej, na ręce strażaków złożył serdeczne
życzenia, dziękując za postawę i uświetnianie
gminnych imprez i uroczystości. Swoje przemówienie i życzenia dla strażaków wygłosił również
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP - Józef Majkut
oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Grodzisku
Dolnym - Włodzimierz Majkut.
Najbardziej zasłużeni druhowie strażacy otrzymali
medale i odznaczenia. Złoty medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymali: Burszta Stanisław, Papak
Danuta, Kruk Stanisław, srebrny medal: Krajewski
Józef, Szpila Maria, Maj Andrzej, Papak Wiesław,
Moszkowicz Stanisław, Wikiera Józef, Jóżyniec
Janina, Anna Stopyra, a brązowy: Salwach Andrzej, Krajewski Tadeusz, Konieczny Edward,
Tysz Barbara, Grzywna Andrzej.
Druhowie otrzymali także odznaczenia dla
„Wzorowych strażaków” i za wysługę lat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniach 12-16.05.2008r. po raz kolejny
zajmował się dystrybucją żywności pochodzącej z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie.
Żywność w postaci: mleka – 3000 litrów, kaszy jęczmiennej - 600 kg, makaronu – 600 kg, płatków
kukurydzianych – 600 kg oraz dań gotowych – 350 szt., rozdana została 170-ciu rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wartość przekazanej żywności wyniosła 10 086,60 zł.
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AKTUALNOŚCI
W dniu 2 maja 2008 roku jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Grodziska Dolnego, gościła pięcioosobową delegację strażaków z miejscowości
Krems (Austria).

Pamiątkowe zdjęcie z zaproszonymi gośćmi
Strażacy z Austrii uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP. Przedstawicieli jednostki OSP z Austrii powitał Wójt Gminy
Grodzisko Dolne – Jacek Chmura, Z-ca Wójta –

W Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne
trwają prace nad wdrożeniem systemu
zarządzania jakością.
Efektem wdrożenia systemu będzie profesjonalne
działanie Urzędu, w tym kompetentna i sprawna
obsługa interesantów. Jednym z działań podnoszących jakość obsługi interesantów jest przeprowadzony ostatnio remont Punktu Obsługi Interesantów.
Punkt Obsługi Interesantów to miejsce gdzie można uzyskać kompleksową informację o usługach i
sposobie załatwiania spraw w Urzędzie. Dostępne
są tutaj karty informacyjne usług wraz z wzorami
wniosków i formularzy, które pomaga wypełnić
Pracownik Punktu. Tenże pracownik udziela również informacji internautom za pośrednictwem komunikatora gadu-gadu.
Punkt Obsługi Interesantów jest dogodnie usytuowane na parterze, tuż przy głównym wejściu do
Urzędu. Dzięki remontowi pomieszczenie to stało
się jeszcze bardziej przyjazne dla interesantów.
Znacząco zostało poszerzone wejście do Punktu
tak, iż praktycznie pomieszczenie to stało się częścią holu. Zamontowano przeszklone, nowoczesne
drzwi przesuwne, linoleum zastąpiono estetycznymi płytkami a całe pomieszczenie odmalowano.
Wejście do Punktu zostało oznaczone dużym i wi-

6

Arkadiusz Telka, Przewodniczący Rady Gminy –
Jerzy Gdański, Prezes OSP Grodzisko Dolne –
Włodzimierz Majkut, Komendant Wojewódzki
PSP w Rzeszowie – bryg. Roman Dec, Komendant
Wojewódzki Policji w Rzeszowie – insp Józef
Gdański, drużyna grodziskich „złotek” i druhowie
strażacy.
W trakcie pobytu na grodziskiej ziemi, strażacy
mieli okazję obejrzeć sprzęt jakim dysponuje jednostka oraz poznać jej bogatą historię i osiągnięcia.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i upominków.
W trakcie czterodniowej wizyty, grupa strażaków
odwiedziła powiat leżajski zwiedzając m.in. Bazylikę Ojców Bernardynów, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Browar i Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna”. W ostatnim dniu pobytu strażacy z Krems
uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia
Strażaka w Leżajsku.
MH

docznym napisem informacyjnym. W pomieszczeniu Punktu zainstalowano także tzw. „infokiosk”,
gdzie za pomocą ekranu dotykowego można przeglądać strony internetowe z ofertami pracy.
Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie
wpłyną na jakość obsługi interesantów naszego
Urzędu.
GP

AKTUALNOŚCI
Tak można nazwać wyniki grodziskich kolarzy po pierwszych startach
tego sezonu. Po bardzo ciężko
przepracowanej zimie, bardzo krótko
nasi kolarze kazali nam czekać na
chwile radości i bardzo dobre wyniki.
W sobotę 10 maja wzięli udział w maratonie kolarskim z cyklu imprez „Cyklokarpaty”. Nasz
czołowy zawodnik Tomasz Kulpa, w kategorii do
lat 16 pojechał jak prawdziwy zawodowiec,
z ogromną przewagą nad drugim zawodnikiem wygrał wyścig. Blisko 6 minut po nim, na mecie zameldował się drugi z naszych zawodników Rafał
Matuszek, który startując w kategorii do lat 19 zajął
bardzo dobre 8 miejsce.
Ciekawostką był start Jacka Szczepanika (trenera
i opiekuna grodziskich kolarzy), który wystartował
pierwszy raz po 8 latach rozstania z zawodowym
kolarstwem. Możemy tu mówić o sporej niespodziance, gdyż startował w najcięższej kategorii –
czyli elicie mężczyzn (19-30 lat). W stawce ponad
70-ciu zawodników zajął 20-ste miejsce.
Trasa maratonu przebiegała głównie drogami
fortecznymi Twierdzy Przemyśl, a zarazem bardzo
malowniczej krainie, jaką jest Pogórze Przemyskie
– start w Przemyślu przez Prałkowce, Zalesie, górę
Helicha, Kruhel, Zniesienie, Przemyśl. Trasa była
bardzo ciężka wytrzymałościowo jak również technicznie – trzy bardzo długie 5 kilometrowe podjazdy i szybkie zjazdy często w błocie i wodzie.
Na następny dobry start czekaliśmy tylko jedną
dobę. Już w niedzielę Grodziszczanka startowała
w Pucharze Polski MTB w Tarnogórze, gdzie obecna była czołówka polskiego kolarstwa. Tu jeszcze
raz bezkonkurencyjny okazał się młodszy junior

Podium dla Tomasza Kulpy

Tomasz Kulpa, który i tym razem zwyciężył w
swojej kategorii, otrzymując puchar od patrona honorowego wyścigu, pana posła Zbigniewa Rynasiewicza.
Ciężkie i długie przygotowania opłaciły się również
pozostałym zawodnikom Grodziszczanki. Karol
Dąbek na finiszu wywalczył z kilkuosobowej grupy
pierwsze miejsce, co ostatecznie pozwoliło mu
zająć miejsce trzecie. O podium otarł się jeszcze
Rafał Matuszek, zajmując dobrą czwartą lokatę.
Tym samym wszyscy zawodnicy zdobyli ważne
punkty w Pucharze Polski i stali się liczącą się
grupą w kolarstwie polskim. Mamy nadzieję, że po
tak fantastycznym rozpoczęciu sezonu łatwiej będzie zdobyć kolejnego sponsora, który będzie mógł
się reklamować dzięki wyczynom naszych kolarzy.
W najbliższym czasie zawodników chcemy wyposażyć w nasze własne stroje klubowe, lecz i do tego
potrzebujemy jeszcze jednego sponsora, którego
logo zobaczymy na pewno na klubowych strojach powiedział Jacek Szczepanik.
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LEKCJA HISTORII
„Zadwórze to niewielka miejscowość , ze stacją
kolejową, leżąca na szlaku kolejowym z Tarnopola
do Lwowa, oddalona o 33 km na wschód od
Lwowa. Znana jest z najbardziej dramatycznego
epizodu walk o Lwów w czasie wojny polsko –
bolszewickiej w 1920 roku. Bitwa pod Zadwórzem
rozegrała się 17 sierpnia 1920 roku. Polski batalion,
liczący 330 ochotników, należący do zgrupowania
rotmistrza Romana Abrahama i dowodzony przez
kapitana Bolesława Zajączkowskiego, maszerował
wzdłuż linii kolejowej w kierunku Lwowa. W miejscowości Zadwórze zostali zaatakowani przez
bolszewików. Polacy wyparli ich i zdobyli stację
kolejową. Wkrótce w strefie działań znalazły się
oddziały kawalerii Budionnego, które rozpoczęły
ustawiczne ostrzeliwanie i ataki konnej szarży.
Bohaterski batalion odparł sześć ataków piechoty
i tyleż szarż Kozaków. Zaczęło brakować amunicji.
Walki przeniosły się w rejon budki kolejowej. Na
wezwanie wroga do poddania się, kap. Zajączkowski odpowiedział: „Chłopcy, do ostatniego naboju”.
Walczono na bagnety i kolbami karabinów. Rozwścieczeni bolszewicy cięli ich szablami, a rannych
dobijali kolbami. Z 330 żołnierzy ocalała zaledwie
garstka. Dowódca kpt. Zajączkowski wraz z kilkoma oficerami popełnił samobójstwo. Ich ciała
pochowano na cmentarzu Orląt we Lwowie. Pozostałych 318 bohaterów zadwórzańskiej bitwy
pochowano na miejscu walki. W dniu 20 listopada
to miejsce odwiedził marszałek Józef Piłsudski,
oddając hołd poległym. Podczas uroczystości
poświecenia kamienia węgielnego pod kurhan
w dniu 21 sierpnia 1927 roku ówczesny dowódca
Okręgu Korpusu we Lwowie gen. Dywizji Władysław Sikorski skierował do uczestników słowa:
„Kiedy w śmiertelnej bitwie nad Wisłą 1920 roku
rozstrzygały się losy polsko - rosyjskiej wojny oraz
zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów, wiążąc
na swych przedpolach groźną armię Budionnego,
spełnił historyczną rolę. Tej pięknej roli najwymowniejszym świadectwem jest mogiła Zadwórza
– symbol ofiarnego żołnierza, który odcięty od
swego dowódcy – służył wiernie Ojczyźnie aż do
ofiary życia włącznie”.
Na szczycie kurhanu wzniesiono obelisk z piaskowca zwieńczony krzyżem. Zarówno kurhan jak
i obelisk, mimo prób ich zniszczenia, oparły się
czołgom i przetrwały w pierwotnej formie do
dzisiaj. Tylko tablica u stóp kurhanu „Orlętom, poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach
o całość ziem kresowych” zmieniła treść na:
„Polskim Orlętom poległym w walce z wojskami
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bolszewickimi”. Matka poległego pod Zadwórzem
19- letniego Konstantego Zarugiewicza, ucznia
7 klasy I Szkoły Realnej, obrońcy Lwowa kawalera
krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, pani
Jadwiga Zarugiewiczowa w 1925 dostąpiła
zaszczytu losowania – wskazania jednej z trzech
trumien ze zwłokami poległego żołnierza, które
przewieziono z honorami do Warszawy i umieszczono w Grobie Nieznanego Żołnierza.

Bogumił Pempuś i Adam Przeszło na cmentarzu
zadwórzańskim

Rocznicę bitwy pod Zadwórzem czczono przed
wojną marszem z 14 na 15 sierpnia. Żołnierze
w pełnym rynsztunku bojowym maszerowali od
mogił zadwórzańskich do Lwowa, kończąc marsz
defiladą przed pomnikiem Adama Mickiewicza.
Zofia Kossak-Szczucka jest autorką opowiadania
„Pod Zadwórzem”. Lwowski malarz Stanisław
Batowski-Kaczor namalował obraz „Bój pod
Zadwórzem”. Wiedzę o zadwórzańskiej bitwie
w leżajskim środowisku upowszechnił emerytowany lekarz pan Stanisław Słychan – Lwowiak, miłośnik historii Lwowa i Kresów. Wkrótce zrodził się
pomysł, aby w rocznicowych obchodach brała
udział również młodzież.
Nauczyciele Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły, organizują już po raz trzeci powiatowy
konkurs historyczny „Zadwórze – Polskie Termopile”. Nagrodą dla zwycięzców jest bezpłatna
jednodniowa wycieczka do Lwowa i Zadwórza.
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II z Grodziska Dolnego, uczestniczą w tym konkursie i zdobywają czołowe lokaty. Obecną edycję konkursu
przeprowadzono w kwietniu bieżącego roku.
Uczestniczyło w nim ponad stu uczniów powiatu
leżajskiego. Z naszego gimnazjum do Lwowa pojadą: Anna Grad, Ewelina Heleniak, Elżbieta Rydzik,
Maja Rynasiewicz i Adrian Poterek.
Bogumił Pempuś

EDUKACJA
W dniu 30.04.2008r. w Zespole Szkół w Grodzisku
Górnym została zorganizowana uroczystość
„Przedszkolaki z Biało-Czerwoną” z okazji
„Święta flagi” obchodzonego 2 maja.

W występach brały udział dzieci 4-5-6-letnie z obu
grup przedszkolnych Przedszkola Samorządowego
w Grodzisku Górnym. Przedszkolaki odświętnie
ubrane w stroje krakowskie zaprezentowały program artystyczny. Całość obejrzeli uczniowie i nauczyciele z obu szkół – ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Grodzisku Górnym.
Nagrodzone gromkimi brawami dzieci, zadowolone i dumne z udanego występu, wychodziły z sali
machając wykonanymi przez siebie flagami.

Nasi mali patrioci

„Czując się odpowiedzialnym za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska…” (JP II)
nasi wychowankowie już od najmłodszych lat
uczyli się kochać Ojczyznę. W związku z tym dzieci przygotowane zostały do uroczystości poprzez
naukę hymnu, wierszy: Władysława Bełzy – „Kto
ty jesteś – Polak mały”, Czesława Janczarskiego –
„Barwy ojczyste” oraz piosenki „Polska”, „Co
dzieci widziały”. Wykonane zostały również małe
flagi naszego kraju.

W dniu 30 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Witołda Nowiny – Sawickiego w Opaleniskach odbyła się uroczysta Akademia
z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Uroczystość ta była połączona z obchodami
Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie
klas 0 – 3 pod kierunkiem pani Anny Marzęciak i
pani Doroty Sroki zaprezentowali montaż słowno –
muzyczny, na który składały się wiersze i pieśni
patriotyczne. Akademia miała na celu przybliżenie
zagadnień związanych z uchwaleniem Konstytucji
w 1791 roku, a także na zwrócenie uwagi na nasze symbole narodowe. W czasach gdy często
spotykamy się z brakiem szacunku do nich, obchody tego dnia stają się ważnym zadaniem
wychowawczym szkoły. Doskonale wiemy,
że kształtowanie poczucia
świadomości narodowej młodych ludzi
musi opierać się

Przedszkolaki podczas akademii

Magdalena Młynarska

na znajomości najważniejszych kart historii naszej
Ojczyzny. Nasza uroczystość była znakomitą okazją do poznania dziejów Polski, skłoniła do refleksji i zadumy nad Jej przeszłością. Podczas Akademii uczniowie z ogromnym entuzjazmem śpiewali
pieśni patriotyczne i recytowali wiersze, których to
z wielką ochotą uczyli się przez kilka ostatnich dni.
Ponadto dzieci z klasy 0, ubrane w barwy narodowe, wymachiwały biało – czerwonymi chorągiewkami, co jeszcze bardziej ukazało powagę tego
święta. Całość przedstawienia wypadła bardzo okazale, a swojego podziwu nie mogli ukryć obecni na
uroczystości rodzice. Miejmy nadzieję, że wydarzenia ogólnopaństwowe, czynny udział w pielęgnowaniu tradycji, a także podkreślanie roli symboli
narodowych pozwoli młodym ludziom pogłębić
emocjonalny stosunek do swojej Ojczyzny.
Anna Marzęciak
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EDUKACJA
W miesiącu kwietniu Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
przeprowadziła konkurs plastyczny
„Ilustracja do ulubionej książki”.
Celem konkursu było wzbogacenie wyobraźni
dzieci i zapoznanie z techniką plastyczną (kredka,
farba). W konkursie wzięli udział uczniowie ze
szkół podstawowych z klas I-III. Zainteresowanie
było duże o czym świadczy liczba otrzymanych
prac, których wpłynęło 97. Dominującym motywem były ilustracje z bajek które dzieci czytają najchętniej. Wśród nich zalazł się m.in. Kubuś Puchatek, Koziołek Matołek i Czterej Pancerni.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 30 kwietnia. Spośród otrzymanych prac komisja oceniająca wyłoniła
zwycięzców. Z uwagi na wyrównany poziom jury
przyznało 30 wyróżnień oraz po dwie równorzędne
nagrody na trzech pierwszych miejscach. I tak kolejno:
- pierwsze miejsce zajęły Anna Śmiałek ze Szkoły
Podstawowej w Opaleniskach i Zuzanna Chmura
z Zespołu Szkół im. JP II w Grodzisku Dolnym,
- drugie Marcelina Telka z Zespołu Szkół im. JP II
i Natalia Joniec ze Szkoły Podstawowej
w Chodaczowie,
- trzecie Elżbieta Klin Zespół Szkół im. JP II
w Grodzisku Dolnym i Gabriela Pelc z Zespołu
Szkół im. F. Lei w Grodzisku Górnym
Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu dostali bajki i dyplomy.
Nagrody ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna
w Grodzisku Dolnym.

HL
Laureatki konkursu plastycznego

12 maja na stadionie sportowym
w Grodzisku Górnym odbyły się Gminne Finały Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
„Z podwórka na stadion”.
W rozgrywkach brali udział uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu naszej gminy. W wyniku
przeprowadzonych losowań drużyny przystąpiły do
gry. Mecze rozgrywano na zasadzie każdy z każdym. Równorzędnie na dwóch boiskach grali
dziewczęta i chłopcy. Swoje drużyny aktywnie
wspierali wychowawcy i nauczyciele, udzielając
wskazówek i głośno dopingując. Gra była bardzo
zacięta i wyrównana. Zawodnicy strzelali efektowne bramki, a sędziowie nie przyznali ani jednej
kartki, co świadczy o wysokim poziomie rozgrywek i grze w duchu fair play. Dopisywały nie tylko
humory, ale i pogoda.
Najwięcej emocji wzbudziły jak zawsze mecze
o miejsca na podium. Wśród dziewcząt prym
wiodła drużyna z Laszczyn, która nie oddała
zwycięstwa z roku ubiegłego i ponownie zajęła
miejsce pierwsze. Na drugim uplasowały się zawodniczki z Grodziska Dolnego, na trzecim z Wól-
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Zawodniczki w ataku

ki Grodziskiej, a na czwartym drużyna mieszana
Chodaczów-Opaleniska. Stawkę zamknęły zawodniczki z Grodziska Górnego.
Z kolei wśród chłopców pierwsze miejsce zdobyła
drużyna z Grodziska Dolnego, drugie z Grodziska
Górnego, trzecie z Wólki Grodziskiej, a czwarte
zawodnicy z Laszczyn.
Wręczając nagrody zwycięskim drużynom z-ca
wójta, pan Arkadiusz Telka podziękował wszystkim zawodnikom za wspaniałą grę, zapraszając tym
samym do udziału w kolejnych rozgrywkach które
już za rok.
MH

EDUKACJA
Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej
w Laszczynach 22 kwietnia obchodzili Dzień
Ziemi. W świat ekologii dzieci zostały wprowadzone poprzez przedstawienie pt. „Kłopoty leśnego
Krasnala” w wykonaniu członków kółka teatralnego „Kwiatuszki„ prowadzonego przez panią Annę
Cisek. Następnie przedstawiciele klas I- III brali
dział w „Ekonkursie„ przygotowanym przez panią
Grażynę Pytel. Drużyny poszczególnych klas wykazywały się znajomością treści przyrodniczych
dobytych podczas zajęć dydaktycznych.

W trakcie obrad jury w składzie: pani Łucja Lasek
– nauczyciel, pani Irena Rynasiewicz– rodzic,
Małgorzata Kozak– przedstawiciel ORW-u, dzieci
z klas O – I odtańczyły „Boogie - Woogie”.
Decyzją jury I miejsce zajęła klasa II – w składzie:
Gabriela Kojder, Katarzyna Kojder, Małgorzata
Nowak, II miejsce klasa III – w składzie: Gabriela

Dnia 29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Laszczynach odbył się Międzyszkolny Turniej „Gry w
Ringo” .Po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem Turnieju opracowanym przez panią Łucję
Lasek do udziału zgłosiły się: Szkoła Podstawowa
z Chodaczowa i Szkoła Podstawowa z Opalenisk.
Drużyny dziewcząt i chłopców w/w szkół oraz gospodarzy rozegrały mecze na zasadzie „każdy z
każdym”.
I miejsca zdobyły: drużyna dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Chodaczowie i drużyna chłopców
ze Szkoły Podstawowej w Laszczynach.
Drużyny te otrzymały z rąk pani dyrektor Anny
Cisek puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy
pamiątkowe dyplomy. Zebrana publiczność
wszystkich uczestników nagrodziła gromkimi brawami. Gospodarze Turnieju nie zapomnieli też o
poczęstunku dla małych sportowców .

Czerwonka, Anna Piróg, Dominik Wnęk, III miejsce klasa I – którą prezentowali: Grzegorz Danak,
Julia Konieczny i Dominika Rzepko.
Drużyny otrzymały z rąk pani dyrektor Anny Cisek
pamiątkowe dyplomy .Podsumowaniem Dnia Ziemi, w którym uczestniczyli również podopieczni i
opiekunowie z ORW-u niech będzie wiersz D.
Klimkiewicz i W. Drabika „ Co to jest ekologia ?” .
EKOLOGIA – mądre słowo, a co znaczy
powiedz Sowo!
Sowa chwilę pomyślała .
I odpowiedz taką dała: „To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ptakach.
Mówiąc, krótko w paru zdaniach. O wzajemnych
powiązaniach między nami, bo to wszystko to jest
nasze środowisko.
„MASZ JE CHRONIĆ I SZANOWAĆ powiedziała mądra Sowa...
Beata Kusy

Serdeczne podziękowania organizatorzy rozgrywek
składają panu Józefowi Miś z GOK- u w Grodzisku
Dolnym za profesjonalne i bezstronne sędziowanie
kolejnych meczów Turnieju.
Beata Kusy
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PORADNIK ROLNIKA

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej dla rolników.
Zgodnie z założeniami reformy polityki
wobec obszarów wiejskich od roku
2007, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na jego podstawie został opracowany Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
który określa zakres i formę wsparcia obszarów
wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania. Program został podzielony na 4 osie z których każda obejmuje pakiet innych działań.
Najistotniejsze z nich to znane już z budżetu 20042006: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
„Renty strukturalne”, „Modernizacja gospodarstw
rolnych”, „Wspieranie gospodarowania na obszarach ONW”, „Program rolno-środowiskowy”,
„Zalesienie gruntów rolnych”, „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Celem tego działania jest stymulowanie zmian
strukturalnych w sektorze rolnym, przez ułatwienie
przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych
przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie
dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
„Renty strukturalne”
działanie przeznaczone dla producentów rolnych,
którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia
działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom
rolnym. Pomoc jest skierowana do rolników będą-
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cych w wieku przedemerytalnym, podlegających
ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy
zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego.
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
Działanie którego celem jest wsparcie modernizacji
gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności
poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii
produkcji, poprawę jakości produkcji, a także
zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania
zwierząt.
„Wspieranie gospodarowania na
obszarach ONW”
Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, zachowania walorów
krajobrazowych obszarów wiejskich, utrzymanie
zrównoważonego sposobu gospodarowania
uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska.
Na terenie gminy Leżajsk od 2007 roku funkcjonują cztery takie obszary: Maleniska, Biedaczów,
Hucisko, Brzóza Królewska i z tych właśnie
terenów rolnicy przy składaniu wniosków obszarowych mogą otrzymać dodatkowe płatności 264 zł
do każdego hektara użytków rolnych.
„Programy rolno-środowiskowe”
Są również możliwością otrzymania dodatkowych
płatności, sporządzanymi równolegle wraz z wnioskiem obszarowym i w zależności od wybranego
kierunku gospodarowania i pakietu pozwalają
otrzymać dodatkowo od 360-1800 zł do każdego
hektara ujętego w planie rolno-środowiskowym.

PORADNIK ROLNIKA

„Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, oraz „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
To dwa pokrewne działania mające ułatwić mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie lub
rozwijanie działalności nierolniczej lub związanej
z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, rozwój przedsiębiorczości
i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Rolnicy którzy zdecydują się skorzystać z któregokolwiek z w/w działań mogą liczyć na fachowe
doradztwo pracowników Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, którzy w sposób przystępny udzielą wszelkich szczegółowych informacji
oraz pomogą wypełnić potrzebne dokumenty.
Należy jednak pamiętać, że sięgając po środki
finansowe z UE, gospodarstwo musi spełniać
szereg wymogów związanych z ochroną środowiska, dobrą kulturą rolną i warunkami utrzymania
zwierząt. Bardzo ważne jest posiadanie atestu na
opryskiwacz ciągnikowy oraz uprawnień w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem

naziemnym. Uprawnienia takie można uzyskać na
corocznie organizowanych przez Ośrodek Doradztwa kursach, które dzięki dofinansowaniu ze strony
Urzędu Gminy stanowią niewielki koszt dla rolnika, a uzyskane uprawnienia są ważne przez pięć lat.
Jest to o tyle ważne, że od roku 2009 rozpoczyna
się w Polsce okres przejściowy zmieniający zupełnie zasady przyznawania dopłat obszarowych.
Płatności będą uzależnione nie od powierzchni
upraw lecz od tego czy gospodarstwo spełnia tzw.
warunki „wzajemnej zgodności” czyli warunki dotyczące ochrony środowiska, warunki utrzymania
zwierząt i dobrej kultury rolnej. Szczegółowych
informacji na ten temat udzielają doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego który jest
jedyną instytucją uprawnioną przez Ministerstwo
Rolnictwa do wdrażania zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych.
Wojciech Michalewski
PODR Boguchwała

Ceny obowiązujące na dzień: 20.05.2008 r.
Firma
MARKPOL
W KOPANIACH

Cena skupu

Termin płatności

Forma skupu

3,80 zł

OD 3 DO 4 M-CY

ODBIÓR UZGADNIANY
DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW
PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ

3,70 zł - od 90 do 110kg
3,50 zł - od 111 do 140kg
3,30 zł - pow. 140kg

DO 2 TYGODNI
- PRZELEWEM

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

5,38 zł - klasa S, E
5,22 zł - klasa U
4,70 zł - klasa R
4,02 zł - klasa O
3,81 zł - klasa P

DO 2 TYGODNI
- PRZELEWEM

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

3,70 zł

DO 1,5 MIESIĄCA

ODBIÓR Z GOSPODARSTW
PRZY ILOŚCI OD 15 SZT.

TEL. 017 2243433
SMAK-EKO
GÓRNO

TEL. 017 7728715
SOKOŁÓW
JAROSŁAW

TEL. 016 6246501

"SZAREK"
JAROSŁAW

TEL. 016 6219143
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PORADNIK ROLNIKA

Grunty rolne na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności muszą być utrzymywane w dobrej
kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).
Minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (zgodnie z normami):
1. w przypadku gruntów ornych - jest prowadzona
na nich uprawa roślin lub ugorowania, przy
czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą
być uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata;
ugorowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt podlegał co najmniej raz w roku w terminie do dnia
31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów,
2. w przypadku łąk i pastwiska okrywa roślinna
jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku,
w terminie do 31 lipca, lub są na nich wypasane
zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw,
3. w przypadku gruntów ornych położonych na
stokach o nachyleniu powyżej 200 grunty te nie
powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymania redlin wzdłuż
stoku lub utrzymywane jako ugór czarny,
4. w przypadku gruntów ornych położonych na
stokach o nachyleniu powyżej 200 wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna
być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka
w międzyrzędziach albo uprawa powinna być
prowadzona metodą tarasową,
5. zabrania się wypalania gruntów rolnych,
6. zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie
wysycenia profilu glebowego wodą,
7. grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są ugorowane, nie powinny być
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porośnięte drzewami i krzewami z wyjątkiem:
drzew i krzewów niepodlegających wycięciu
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, mających znaczenie dla ochrony wód i gleb, niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną,
gruntów na których prowadzone są plantacje
wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania,
łąk i pastwisk oraz gruntów ornych położonych
na stokach o nachyleniu powyżej 20%, które
mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami
i krzewami, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich
liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar,
plantacji zagajników o krótkiej rotacji
(CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych na cele
energetyczne,
8. do powierzchni gruntów rolnych, utrzymywanych zgodnie z normami zalicza się również
oczka wodne o powierzchni nie większej niż
100 m2 ,
9. plantacje zagajników drzew leśnych o krótkiej
rotacji (CN ex 0602 90 41), wykorzystywanych
na cele energetyczne, uznaje się za utrzymywane
zgodnie z normami, jeżeli:
są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,
ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie
czteroletnim,
są położone w odległości: - 1,5 m od granicy
sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt
leśny, - 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu
użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny
lub na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji,
źródło: ARiMR
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W dniach 7-10 maja 2008r. w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu”
w Tryńczy odbyły się warsztaty informacyjne z zakresu działań ekologicznych w środowiskach lokalnych, w której uczestniczyło 6 reprezentantów
gminy Grodzisko Dolne.
Warsztaty miały na celu pokazanie prowadzenia
ekologicznej działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, gospodarstwa agroturystyczne i samorządy.
Na modelowym projekcie Centrum Rozwoju
Lokalnego/Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kątach Wrocławskich opracowanym przez Związek
Stowarzyszeń „Cicha Dolina”, omówiono działania
służące rozwojowi lokalnemu z uwzględnieniem
rozwoju zrównoważonego. W ramach projektu
powstało Centrum Rozwoju Lokalnego, które
prowadzi działania szkoleniowo-doradcze i informacyjne, a także powstała koncepcja budowy
Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie parku
„Cicha Dolina” (pow. 60ha). Natomiast w województwie podlaskim powstał Ośrodek Informacji
Turystycznej i Promocji Ekoturystyki w Strąkowej
Górze, który przekształcił się w Centrum Rozwoju
Lokalnego.
W ramach warsztatów zostało zaprezentowanych
i omówionych kilkanaście biznesplanów, które są
na tyle uniwersalne, że można je wykorzystać do

prowadzenia działalności gospodarczej niemalże
w każdym miejscu i z różnego zakresu działań.
Ponadto przedstawiono podstawowe informacje
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
przez stowarzyszenia oraz omówiono „krok po
kroku” czynności, jakie należy wykonać rejestrując
działalność gospodarczą.
Projekt pokazywał model współpracy na szczeblu
lokalnym poprzez tzw. partnerstwo międzysektorowe: organizacja samorządowa – przedsiębiorcy –
samorząd terytorialny.
Zaprezentowano modelowe działania, które mogą
być realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w zakresie:
- wsparcia doradczego danej formie działalności
gospodarczej,
- doradztwa w zakresie odbiorców poszczególnych
działalności gospodarczej,
- doradztwa prawnego i ekonomicznego zakresie
zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej.
Warsztaty pozwoliły przybliżyć wiedzę na temat
różnych forma aktywności organizacji, instytucji
i przedsiębiorców w zakresie działalności ekologicznej, jak też innych form aktywizujących społeczność lokalną.
SB
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Recykling, czyli powtórne użycie
(ponowne wykorzystanie) jest obecnie
podstawową zasadą w dziedzinie gospodarki odpadami. Idea recyklingu zakłada, że konsument świadomie selekcjonuje i klasyfikuje śmieci, wybierając
odpowiedni ku temu worek.
Zebrane w ten sposób i posortowane odpady zostają w odpowiedni sposób przetworzone i powtórnie wykorzystane do produkcji nowych towarów. Recykling pozwala na zaoszczędzenie surowców pierwotnych i prowadzi do utylizacji niebezpiecznych substancji. Z przykrością trzeba niestety
przyznać, że nadal zdarzają się przypadki wypełniania kolorowych worków nie posortowanymi
zabrudzonymi śmieciami. Wypływa stąd wniosek,
że nie jesteśmy przyzwyczajeni do właściwego
postępowania z odpadami i mamy w tym zakresie
wieloletnie zaległości.
Szkło, kartony, plastikowe opakowania, baterie,
przepalone żarówki, przeterminowane leki, gazety,
pety - jeżeli ich prawidłowo nie zagospodarujemy
będą stopniowo skażały naturalne środowisko.
Największym problemem jest jednak powszechny
brak świadomości o szkodliwości pozbywanych
się przez nas plastików. Taki np. polichlorek winylu, stosowany między innymi w opakowaniach
jednorazowego użytku truje środowisko: rozkładając się wydziela chlor, który zabija wszelkie żywe
organizmy, a przy spalaniu wydziela rakotwórcze
gazy, dioksyny i furany i na dodatek nie ulega biodegradacji. Plastikowa butelka poleży na wysypisku 500 lat!
Zalety segregacji śmieci w naszej gminie to
aspekt:
- ekologiczny - odpowiednio przeprowadzona
segregacja umożliwia ponowny przerób zużytych
opakowań, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na surowce, mniejsze hałdy śmieci i mniej
toksycznych substancji w powietrzu po ich ewentualnym bezmyślnym spaleniu.
- ekonomiczny - segregując śmieci, oszczędzamy
na kosztach ich wywożenia i to znacząco, bo za-
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miast płacić za wywóz, segregowane śmieci są
zabierane bezpłatnie.
Z tego też względu niezbędna stała się, nie tylko
w naszej Gminie - wdrażana sukcesywnie - właściwa gospodarka odpadami. Najważniejsza stała
się konieczność selekcji i należytego gromadzenia
odpadów oraz przygotowania ich do dalszego
przetwarzania (recykling) i unieszkodliwiania.
Segregacja śmieci ,, u źródła” czyli w naszych domach jest bardzo prosta, oto kilka zasad:
- segregowane odpady oczyszczamy i wkładamy
do odpowiednich worków kolorowych,
- wystawiając czarny worek z odpadami komunalnymi zmieszanymi wykorzystajmy całą
powierzchnię worków i pojemników na odpady,
- odpady zielone i resztki organiczne nie wrzucajmy do worków tylko wykorzystujmy je na kompost.
Apelujemy do Państwa o nie wycofywanie się
z uczestnictwa w systemie segregacji, a wręcz rozszerzenie go na wszystkich mieszkańców. Jest to
obowiązek świadomych obywateli wobec środowiska, w którym żyjemy. Zwiększanie się kosztów
wywozu i składowania, powoduje że segregacja
odpadów w naszych domach jest realną korzyścią
finansową dla naszej gminy. Różnica jest znaczna.
W tym roku wywóz i składowanie odpadów komunalnych za miesiąc: styczeń, luty i marzec,
kosztowała nas już 49,5 tys. zł za 5580 sztuk
worków czarnych i 18 kontenerów razem to
jest 670 ton śmieci. A to dopiero początek roku
jak wiadomo z nadejściem wiosny zwiększa się
ilość śmieci. Dzięki oddanych do segregacji 19,5
tony odpadów zaoszczędziliśmy jedynie 1,5 tys. zł
w tym roku.
Gorąco zachęcamy do segregacji śmieci, gdyż jest
to opłacalne zarówno dla nas, jak i dla natury. Ponadto nic lepszego w tej kwestii, póki co nie wymyślono! Nie pozwólmy żeby przed naszymi domami stały tylko czarne worki, dajmy przykład
sąsiadowi i mieszkańcom naszej gminy.
BD
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W wielu polskich rodzinach dochodzi
do przemocy domowej. W większości
odnotowanych przypadków ofiarami rodzinnych awantur są małżonkowie
i dzieci.
Poszkodowane osoby mogą korzystać z pomocy
instytucji i ośrodków, których celem jest zapewnienie schronienia ofiarom pomocy. W naszym regionie istnieją 4 placówki, zajmujące się Ofiarami
Przemocy w Rodzinie. Jeden z takich ośrodków
znajduje się w Nowej Sarzynie.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie rozpoczął
swoją działalność w ubiegłym roku. Ośrodek udziela specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny, znajdującym się w sytuacji
przemocy domowej. Swoją ofertę kieruje do osób
doznających przemocy, stosujących przemoc jak
i do świadków przemocy w rodzinie. Z pomocy
ośrodka mogą skorzystać osoby z terenu województwa podkarpackiego, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców powiatów: leżajskiego, niżańskiego, łańcuckiego i przeworskiego.

Placówka dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym. Posiada 18 miejsc noclegowych. Mieszkańcy mają do dyspozycji wspólną łazienkę, kuchnię, pralnię, suszarnię, pokój dzienny oraz pokój do
nauki dla dzieci. Ośrodek zapewnia m.in. opiekę
i wsparcie w sytuacji kryzysu, kompleksową pomoc specjalistów, pomoc socjalną, schronienie
przed sprawcą przemocy (z możliwością zamieszkania na okres 3 miesięcy i przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy). Zgłaszające
się osoby mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy
specjalistów z różnych dziedzin. Ośrodek zatrudnia
psychologa, 4 pedagogów, pracownika socjalnego
i radcę prawnego.
Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia można
zgłaszać się bez skierowania, pomoc udzielana jest
codziennie, całodobowo. Placówka mieści się
w Nowej Sarzynie na ul. Łukasiewicza 3. Aby uzyskać poradę i wsparcie można także zadzwonić pod
numer (017) 24 13 813. Telefon czynny jest codziennie, przez całą dobę.

Występują na całym świecie. Jedne są bardziej drugie mniej gwałtowne, ale wszystkie
jednakowo niebezpieczne. Bardzo często zapominamy, jak należy zachowywać się w trakcie
burzy. Oto kilka porad co należy robić.
Podczas burzy najlepiej jest zostać w domu,
zamknąć okna i wyłączyć z prądu wszystkie urządzenia , telewizor i inne urządzenia wrażliwe na
przepięcia. Należy trzymać się z dala od instalacji
wodnej, telefonicznej i elektrycznej.
Gdy burza zastanie nas na dworze, nie należy szukać schronienia pod drzewami i wysokimi obiektami. Należy pozbyć się metalowych przedmiotów, takich jak parasol, oraz przede wszystkim
wyłączyć telefon komórkowy.
Osoby przebywające na wodzie powinny jak
najszybciej udać się w stronę stałego lądu, a przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć i w żadnym przypadku nie kłaść się na ziemi.
Doskonałą osłonę w trakcie burzy stanowi samochód. W przypadku uderzenia, piorun rozchodzi
się po karoserii, z dala od pasażerów.
W razie porażenia:
Najlepiej zachować zimną krew i pamiętać, że
szybka reakcja może uratować życie drugiej oso-

bie. Pierwsza pomoc osobie porażonej piorunem
jest bardzo istotna. Na początku należy sprawdzić,
czy poszkodowana osoba jest przytomna, jeżeli
tak, to przede wszystkim wzywamy pogotowie.
Gdy zaś u porażonego nie wyczuwamy tętna,
przystępujemy do akcji reanimacyjnej, bo najczęściej u osób, które trafi piorun, następuje zatrzymanie krążenia i akcji serca. Starajmy się więc
przywrócić oddech i róbmy masaż serca.
Istotne jest również to, aby o następstwach burzy
myśleć nie tylko po jej fakcie, ale dużo wcześniej.
Siła rażenia:
Piorun jako wyładowanie elektryczne ma ogromną
moc. Jego napięcie sięga do 100000000 Voltów,
temperatura wzdłuż ścieżki wyładowania osiąga
w ułamku sekundy 30 000 stopni Celsjusza. To
właśnie za sprawą wysokiego napięcia piorun może spowodować zatrzymanie akcji serca i zaburzenia pracy innych organów wewnętrznych, a niekiedy wręcz bardzo poważne udary cieplne, do
spopielenia włącznie. Zazwyczaj po uderzeniu
pioruna uszkodzone są czasowo oczy, a od grzmotu pękają bębenki. Poszkodowany może poprostu
nas nie widzieć i nie słyszeć.
mł. bryg. Roman Poterek
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W ostatnich latach obserwuje się
coraz większe zainteresowanie ekologicznymi gatunkami owoców. Moda na
zdrową, ekologiczną żywność spowodowała wzrost zapotrzebowania na
przetwory i owoce tego gatunku.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, Polska
stała się aroniową potęgą. Co roku produkowane
jest ponad 15 tys. ton, tego czarnego, cierpkiego
owocu, który jest cennym i bogatym źródłem witaminy E, B6, B9 i karotenu. Aronia to nieprzebrane
źródło mikroelementów, soli mineralnych i węglowodanów. Jej owoce są bogate w związki biologiczne, m.in. pektydy, flawonoidy, antocjany
i kwasy organiczne.
Większość owoców aronii, przerabiana jest na koncentrat, a z reszty wytwarza się herbaty, kosmetyki
i suplementy. Jak sugerują badania ekstrakty
z owoców czy ziół mogą działać ochronnie, przeciwdziałając miażdżycy, a w konsekwencji chorobom serca i układu krążenia. Spożywany systema-

tycznie sok z aronii, doskonale obniża ciśnienie
krwi i wzmacnia ścianki naczyń.
Zawarty w owocach błonnik, ułatwia pracę układu
pokarmowego i usuwa toksyny z organizmu,
wzmacniając nasz układ odpornościowy.
Antocyjany - podobnie jak witaminy C, E, A - należą do tzw. antyutleniaczy zapobiegających tworzeniu szkodliwych cząsteczek tlenu. Ze względu na
działalność antocyjanów, które opóźniają procesy
starzenia, aronia jest wykorzystywana w przemyśle
farmaceutycznym do produkcji kosmetyków.
Sok z aronii świetnie nadaje się dla osób prowadzących zdrowy tryb życia i dbających o linię.
Zawarte w aroniach przeciwutleniacze nie tylko
bronią nas przed rakiem oraz atakami wirusów,
bakterii i grzybów, lecz także wpływają bardzo
korzystnie na nasz metabolizm, ułatwiają przemianę materii i regulują gospodarkę tłuszczową.

W dniu 1 czerwca br. rozpoczynamy
na terenie naszego powiatu akcję zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń.
Program zwalczania w Polsce tej groźnej choroby
zakaźnej ogłoszony został Rozporządzeniem Rady
Ministrów w Dzienniku Ustaw nr 64 poz. 397,
z terminem obowiązywania od daty ogłoszenia,
czyli od 18 kwietnia 2008r.
Akcja trwać będzie co najmniej do 2013 r. – w zależności od efektów wykrywalności choroby. Do
końca bieżącego roku muszą być wykonane dwa
próbobrania. W pierwszym etapie realizacji programu, nastąpi pobranie prób krwi we wszystkich
stadach, określenie stopnia zapowietrzenia poszczególnych regionów (powiatów i miast), oraz określenie liczby stad, w których będą prowadzone szczepienia.
Pod uwagę brane będą wyłącznie gospodarstwa
zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa jako producenci trzody chlewnej. Wykonawcą akcji pobierania krwi
będą lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku. Zasady
przeprowadzenia – podobne jak u bydła (białaczka
czy bruceloza). Każdy wyznaczony lekarz weterynarii otrzyma z Powiatowego Inspektoratu Wetery-

narii w Leżajsku listę gospodarstw, z których wg
specjalnego klucza pobierze odpowiednią ilość
próbek krwi.
Celem akcji jest udowodnienie pozostałym członkom Unii Europejskiej, że Polska jest wolna od
choroby Aujeszky’ego, co da producentom trzody
chlewnej możliwość sprzedaży żywca i surowca
nieprzetworzonego pochodzącego od świń, do
wszystkich krajów UE. Do tej pory i do czasu
uzyskania przez poszczególne regiony statusu
„urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego” taki
obrót jest niemożliwy, co w głównej mierze wpływa na niekorzystną cenę żywca wieprzowego –
a więc na dotkliwe straty producentów tego gatunku zwierząt.
Po wykonaniu badań z wynikiem ujemnym Powiatowy Lekarz Weterynarii będzie wydawał decyzje
potwierdzające, iż dane gospodarstwo jest
„urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego”, co
wiązać będzie się z określonymi preferencjami przy
sprzedaży świń.
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Leżajsku.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii
Krzysztof Gajewski

SPORT
7 maja br. na stadionie „Grodziszczanki” odbyły
się gminne zawody lekkoatletyczne w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trójboju (klasy IV)
i czwórboju (klasy VI) wśród dziewcząt i chłopców. Wieloboje lekkoatletyczne objęły następujące
konkurencje: bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i dodatkowo w czwórboju u dziewcząt bieg na 600m, a u chłopców na 1000m.
W sprzyjającej pogodzie rywalizowali ze sobą
uczniowie SP Grodzisko Górne, SP Grodzisko Dolne i SP Wólka Grodziska. Wyniki przedstawiają się
następująco:
Trójbój (klasy IV):
Dziewczęta
1. SP Grodzisko Dolne 403 pkt
2. SP Grodzisko Dolne 367 pkt
3. SP Wólka Grodziska 312 pkt
Chłopcy
1. SP Grodzisko Górne 401 pkt
2. SP Grodzisko Górne 292 pkt
3. SP Wólka Grodziska 288 pkt

13 maja br. na stadionie” Unii” w Nowej Sarzynie
rozegrano powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
dziewcząt i chłopców.
Młodzi grodziscy lekkoatleci spisali się znakomicie. Zespół chłopców z SP Grodzisko Dolne
w składzie Łukasz Skiba, Darek Baj, Damian
Słysz, Marcin Wnęk, Roman Baj i Bartek Sadlok
wygrali zdecydowanie, uzyskując 1056 pkt przed
SP Leżajsk 978 pkt, SP Łętownia 931 pkt, SP Wola
Zarczycka i SP Kuryłówka.
Indywidualnie najlepiej wypadł Łukasz Skiba 245
pkt dalej Darek Baj 243 pkt i Damian Słysz 220
pkt.

Najlepsze lekkoatletki w trójboju:
1. Moszkowicz Katarzyna SP Grodzisko Górne 118
pkt
2. Sołek Beata SP Grodzisko Górne 113 pkt
3. Majkut Agnieszka SP Wólka Grodziska 103 pkt
Najlepsi lekkoatleci w trójboju:
1. Wnęk Dawid SP Grodzisko Dolne 108 pkt
2. 2. Leja Jarosław SP Grodzisko Dolne 103 pkt
3. Kołoda Jakub SP Grodzisko Dolne 100 pkt
Czwórbój (klasy VI):
Dziewczęta
1. SP Grodzisko Górne 842 pkt
2. SP Grodzisko Dolne 832 pkt
3. SP Wólka Grodziska 686 pkt
Chłopcy
1. SP Grodzisko Dolne 931 pkt
2. SP Wólka Grodziska 598 pkt
Najlepsze lekkoatletki w czwórboju:
1. Moszkowicz Magdalena SP Grodzisko Dolne
212 pkt
2. Pelc Paulina SP Grodzisko Dolne 206 pkt
3. Hader Alicja SP Grodzisko Górne 195 pkt
Najlepsi lekkoatleci w czwórboju:
1. Baj Dariusz SP Grodzisko Dolne 227 pkt
2. Zych Dawid SP Wólka Grodziska 215 pkt
3. Skiba Łukasz SP Grodzisko Dolne 208 pkt

Darek Baj w dynamicznym skoku

Indywidualnie Damian Słysz pobił rekord szkoły w
rzucie piłeczką palantową uzyskując 64 metry; Darek Baj i Łukasz Skiba skoczyli w dal 4,25 metra,
w biegu na 60 metrów Darek Baj uzyskał czas 8,84
sekundy. Pierwsze miejsce zespołu dało prawo do
reprezentowania powiatu na finałach wojewódzkich. Dziewczęta z SP Grodzisko Górne zajęły drugie miejsce za SP Sarzyna a przed SP Leżajsk i SP
Brzyska Wola.

K.B.
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Jeśli szukasz pracy lub odpowiednich pracowników do zatrudnienia w swojej firmie, jesteś zainteresowany zmianą dotychczasowego miejsca zatrudnienia, kończysz właśnie szkołę i chciałbyś zdobyć
pierwsze doświadczenia zawodowe lub po długim okresie poszukiwania pracy czujesz potrzebę
przygotowania się do nowego zawodu
To propozycja organizowanych „Leżajskich Targów Pracy 2008” jest dla Ciebie!
Targi pracy to wydarzenie promujące kreatywność i przedsiębiorczość wśród pracodawców oraz
nowatorskie podejście ze strony przedstawicieli firm, wychodzących naprzeciw poszukujących pracy.
Targi to doskonała okazja do zapoznania z nowymi trendami i wymaganiami rynku. Skupienie w jednym
miejscu i jednym czasie tak wielu przedsiębiorców, instytucji i firm, stwarza możliwość bliższego
zapoznania z różnymi sektorami lokalnej gospodarki. Osoby poszukujące pracy, niezadowolone z obecnej
i bezrobotne, będą miały możliwość kontaktu i rozmów na tematy zatrudnienia.
Honorowy patronat nad Targami objął Poseł RP Pan Zbigniew Rynasiewicz
Leżajskie targi Pracy 2008 organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wspólnie ze
Starostwem odbędą się 29 maja br. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku,
ul. Mickiewicza 67. Wstęp na targi będzie bezpłatny.
Szczegółowe informacje na temat imprezy można uzyskać w sekretariacie targów – pokój 17, PUP
w Leżajsku, tel. (017) 2406726 oraz na stronie internetowej www.targipracy.lezajsk.pl

KURS CHEMIZACYJNY
ROLNICY WŁAŚCICIELE OPRYSKIWACZY
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ZD w Leżajsku oraz Wójt Gminy Grodzisko Dolne
informuje o szkoleniu z zakresu:

„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”
Wszyscy prowadzący działalność rolniczą, zwłaszcza składający wnioski o płatności obszarowe, realizujący działania
z programu oraz ONW (wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony
środowiska), są zobowiązani do posiadania uprawnień w zakresie stosowania w/w środków oraz ich zakupu w I i II klasie
toksyczności.
Szkolenie będzie prowadzone w dniach 26-28 maja 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym.
Zapisy na kurs prowadzone są pod nr tel. 017 2421797
Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dn. 18.12.2003r. uprawnienia nabyte podczas
szkoleń ważne są 5 lat!!!

