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Gminne obchody dnia dziecka 
• Z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka, Zarząd Koła Wędkar-
skiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzi-
sku Dolnym organizuje zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej do lat 15. Zawody odbędą 
się 29 maja 2011 roku w godz. 9.00 
do 13.00 nad „Czystym”. 

• W ramach obchodów Gminne-
go Dnia Dziecka, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wólka Grodziska 
zaprasza na Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej. Impreza odbędzie 
się w dniu 5 czerwca, na estradzie 
pod grzybkiem w Wólce Grodzi-
skiej. Start o godz. 15.00.

Z okaZji Dnia Matki 
skłaDaMy wsZystkiM MaMoM 

serDecZne życZenia.
niech uśMiech coDZiennie gości 

na wasZych twarZach, 
a płynąca Z roDZicielstwa raDość 

prZynosi wiele satysfakcji i sZcZęścia.
życZą

Wójt Gminy 
Jacek Chmura

Przewodniczacy Rady
Jerzy Gdański

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz
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W kolejną 220. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja i Święto Matki Bo-
skiej Królowej Polski dru-
howie strażacy z jedno-
stek z terenu Gminy Gro-
dzisko Dolne zgromadzili 
się w kościele parafialnym 
w Grodzisku Dolnym, by 
uczestniczyć we Mszy Św. 
inaugurującej gminne ob-
chody Dnia Strażaka.

Liturgię poprzedził uroczysty 
przemarsz. Przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej, druhowie 
wraz ze zgromadzonymi 
pod Ośrodkiem Kultury go-
śćmi, w zwartej kolumnie 
przemaszerowali na gro-
dziski cmentarz, gdzie po-
szczególne delegacje zło-

żyły kwiaty pod obeliskiem 
„Pamięci tym, którzy cierpieli 
i oddali swe życie za Ojczy-
znę”. Zapalono też znicze 
na grobach tych, którzy ode-
szli z szeregów braci stra-
żackiej. 
Po mszy strażacy wraz z 
władzami gminy, przedsta-
wicielem posła na sejm RP 
- Zbigniewa Rynasiewicza,  
przedstawicielem Sejmiku 
Województwa Podkarpac-
kiego oraz członkiem Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP przeszli pod figu-
rę Świętego Floriana, gdzie 
patronowi strażaków zawie-
rzono w opiekę wszystkie 
jednostki OSP. 
Dalsza część obchodów 
Dnia Strażaka odbyła się na 

placu przed Remizą OSP 
w Grodzisku Dolnym Mia-
steczku. Uroczystość roz-
poczęła się od złożenia mel-
dunku przez Komendanta 
Gminnego OSP dh Andrzeja 
Moszkowicza, Prezesowi 
Zarządu Powiatowego, a 
zarazem członkowi Zarządu 
Wojewódzkiego dh Józefowi 
Majkutowi. Następnie zgro-
madzonych powitał prezes 
Zarządu Gminnego OSP, dh 
Włodzimierz Majkut. Kolejno 
głos zabrali przedstawiciele 
władz i zaproszeni goście. 
Życzenia strażakom złożył 
Wójt Gminy Jacek Chmura 
oraz Radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego 
Stanisław Bartnik. Wszyst-
kim strażakom z okazji ich 
święta życzyli samych suk-
cesów w pracy i życiu oso-
bistym oraz dużo sił i zapału 
do dalszej służby. 
Święto strażaka jest dniem 
refleksji i podsumowań, ale 
także dniem radości z osią-
gnięć i sukcesów w służbie 
strażackiej. Jest okazją do 
wyrażenia swej wdzięcz-
ności i podziękowania stra-
żakom za ich trud, poświę-
cenie i gotowość niesienia 
pomocy. 
Zarząd Gminny OSP w 
Grodzisku Dolnym, składa 
podziękowania Posłowi na 
Sejm RP, Zbigniewowi Ry-
nasiewiczowi, za wspieranie 

miejscowych jednostek po-
przez dofinansowanie zaku-
pu sprzętu pożarniczego. 
Jedną z form podziękowania 
są resortowe i korporacyjne 
odznaczenia.  W tym dniu 
przyznano złote, srebrne i 
brązowe medale za zasługi 
dla pożarnictwa, za wysługę 
lat oraz ordery wzorowego 
strażaka.
Wszystkim odznaczonym 
serdecznie gratulujemy!

MH

STRAŻACKIE ŚWIĘTO Z MEDALAMI I 
ODZNACZENIAMI

Uchwałą PrezydiUm za-
rządU OddziałU wOjewódz-
kiegO zOSP rP w rzeSzO-
wie „złOty medal za zaSłUgi 
dla POżarnictwa” Otrzymał:
• Kubis stanisław

Uchwałą PrezydiUm zarzą-
dU OddziałU wOjewódzkie-
gO zOSP rP w rzeSzOwie 
„Srebrny medal za zaSłUgi 
dla POżarnictwa” Otrzymali:
• Krauz Jan
• KorzystKa andrzeJ

Uchwałą PrezydiUm zarzą-
dU OddziałU wOjewódzkie-
gO zOSP rP w rzeSzOwie 
„brązOwy medal za zaSłUgi 
dla POżarnictwa” Otrzymali:
• Kogut grzegorz
• MaJKut KaMil
• MaJKut Konrad
• CzerwonKa Krzysztof
• KorzystKa KaziMierz

Złożenie wiązanek pod figurą św. Floriana
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PrezydiUm zarządU OddziałU wOjewódzkiegO zOSP rP w 
leżajSkU nadałO Order „Strażak wzOrOwy”:
• woJnar MaCieJ
• niCpoń arKadiusz
• wróbel andrzeJ
• MoszKowiCz piotr
• boroń artur
• KubraK KaMil
• niCpoń dariusz
• leJa stanisław

PrezydiUm zarządU gminnegO zOSP rP w grOdziSkU      
dOlnym nadałO Odznaczenia „za wySłUgę lat”:
• grabowieC szCzepan (45 lat)
• woJtyna stanisław (40 lat)
• woJnar eMil (40 lat)
• Krauz KaziMierz (35 lat)
• KonieCzny zbigniew (30 lat)
• troJnar piotr (30 lat)
• wiKiera Józef (30 lat)
• MaJKut Józef (30 lat)
• KorzystKa andrzeJ (30 lat)
• niCpoń stanisław (30 lat)
• leJa edward (30 lat)
• Kubis stanisław (30 lat)
• ŻuK eMil (25 lat)
• Krupa Mirosław (20 lat)

Orderem Wzorowego strażaka odznaczono 8 druhów

Medale Za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 8 druhów

Najwięcej odznaczeń przyznano Za wysługę lat
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Strażakom z naszej gminy 
przyznano także odznacze-
nia podczas Powiatowych 
Obchodów Dnia Strażaka, 
które odbyły się w Leżajsku, 
w dniu 4 maja.

Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwałą 
nr 204/25/2011 z dnia 10 lu-
tego 2011 r. nadało „Medal 
Honorowy im. Bolesława 
Chomicza” - druhowi Ja-
nowi Chmura.

Za cenny wkład w rozwój 
ochrony przeciwpożaro-
wej powiatu leżajskiego a 
w szczególności za prowa-
dzenie drużyn sportowo-po-
żarniczych, które odnoszą 

sukcesy na zawodach OSP 
szczebla wojewódzkiego i 
krajowego, okolicznościo-
wą statuetką uhonorowa-
no dh Józefa Serafina.

Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Pol-
skiej uchwała nr 27/89/11 z 
dnia 8 lutego 2011 r. nadało 
złoty medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”:
• starszemu ogniomistrzo-
wi Stanisławowi Strug
• ogniomistrzowi Roberto-
wi Papak

Srebrny medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymał  
kapitan Marek Wnęk.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznano  
dh Janowi Chmura

Zloty Medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał 
 dh Robert Papak

Okolicznościową statuetką uhonorowano 
dh Józefa Srafina

Zloty Medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał 
 dh Stanisław Strug

Srebrny Medal Za załugi dla pożarnictwa otrzymał 
kpt Marek Wnęk
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Gmina Grodzisko Dolne 
nie zwalnia tempa w za-
kresie realizacji inwesty-
cji gminnych. Sukcesyw-
nie kontynuowane są za-
dania polegające na po-
prawie stanu bezpieczeń-
stwa dróg i obiektów. 

Rok 2011 dla naszej gmi-
ny to czas rozpoczęcia no-
wych projektów, ale przede 
wszystkim czas realizacji in-
westycji rozpoczętych jesz-
cze w 2010 roku. 
Jedną z nich jest budowa 
oczyszczalni ścieków w 
Chodaczowie wraz z sie-
cią kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Grodzi-
sko Nowe, Chodaczów oraz 
modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Gro-
dzisku Dolnym. Na obiekcie 
starej oczyszczalni kontynu-
owana jest rozbudowa czę-
ści osadowej, polegająca 
na zamontowaniu zbiornika 
stabilizacji osadu i komory 
armatury. Przypomnijmy, 

całkowity koszt inwestycji to 
ponad 10,5 mln zł. 
W pierwszej połowie czerw-
ca planowane jest zakoń-
czenie prac przy gminnym 
szlaku turystycznym „Wiel-
kie Grodzisko”. W opraco-
waniu jest kolejnych 15 ta-
blic informacyjnych, które w 
najbliższym czasie zamon-
towane zostaną na szlaku. 
Na realizację projektu gmina 
otrzymała środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Wartość 
zadania zamyka się kwotą 
ponad 401 tys. zł. Szlak bę-
dzie się łączył z chodnikiem 
wybudowanym w roku ubie-
głym. 
Kolejnym ważnym przedsię-
wzięciem jest budowa dróg. 
Rozstrzygnięto przetarg na 
przebudowę drogi gmin-
nej „Na Góry” w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Gór-
nym wraz z budową mostu 
na potoku Grodziszczanka. 
Na całym, 2 kilometrowym 
odcinku położony zostanie 

nowy asfalt. W ramach inwe-
stycji wyburzony został most 
obok Piekarni w Grodzisku 
Dolnym, a w jego miejsce 
wybudowany zostanie nowy 
o lepszych parametrach. Na 
czas budowy na tym odcin-
ku pojawią się utrudnienia, 
związane ze zmianą orga-
nizacji ruchu. Wykonawcą 
zadania jest SUDR z Gro-
dziska Dolnego. Wartość in-
westycji to ponad 1 162 mln 
zł, w tym dotacja z RPO na 
kwotę ponad 787 tys. zł. 
Postępują także prace na 
parkingu przy Bibliotece w 
Grodzisku Dolnym. Inwe-
stycja polegać będzie na 
budowie parkingu dla samo-
chodów osobowych, utwar-
dzeniu powierzchni terenu 
parkingu, budowie kanali-
zacji deszczowej wraz ze 
studzienkami oraz budowie 
zjazdu z drogi powiatowej. 
Koszt zadania wynosi ponad 
400 tys. zł. Wykonawcą jest 
SUDR z Grodziska Dolnego, 
podwykonawcą PGK Sp. z 
o.o. w Grodzisku Dolnym. 
W miesiącu maju rozstrzy-
gnięto również przetarg na 
remont drogi Wodrolowej i 
rowu melioracyjnego Jasie-

niec w Grodzisku Górnym. 
Remont drogi zostanie wy-
konany na odcinku ponad 1 
km i polegał będzie na wy-
konaniu nowej nawierzch-
ni, zerwaniu części wysta-
jących i uszkodzonych płyt 
betonowych i zamontowaniu 
korytek ściekowych. Skarpa 
i dno rowu melioracyjnego 
zostaną umocnione. Na re-
alizację zadania otrzymano 
dofinansowanie na kwotę  
ponad 275 tys. zł. Wykonaw-
cą jest SUDR z Grodziska 
Dolnego, podwykonawcą 
PGK Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym. 
W najbliższych tygodniach 
ruszą kolejne inwestycje.  
Nowy wygląd zyskają dwie 
remizy. Ogłoszono już prze-
targ na termomodernizację 
remizy OSP w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Gór-
nym. Na dniach ogłoszone 
zostaną kolejne przetargi, 
m. in. na dostawę kamienia 
i remont bieżący dróg gmin-
nych, oświetlenie uliczne i 
budowę orlika obok Zespołu 
Szkół w Grodzisku Górnym. 
Zlecone zostało również 
opracowanie koncepcji par-
kingu i zagospodarowania 

RAPORT Z GMINNYCH 
INWESTYCJI

Za ponad 21 tys. zł spółka zakupiła nową kosiarkę KORNIK VARIO 
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terenu wokół urzędu oraz 
projektu decyzji na zmianę 
sposobu użytkowania istnie-
jącego budynku remizy OSP 
w Podlesiu na potrzeby Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy. 
W związku ze zbliżającym 
się sezonem wakacyjnym i 
corocznym najazdem tury-
stów na nasze kąpielisko, 
założono monitoring na 
domku gminnym nad Czy-
stym. Kamera zamontowana 
została w celu podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa. 
Rejestrowany będzie ob-
szar kąpieliska. Początkiem 
czerwca przy brzegu wzdłuż 
drogi powiatowej postawio-
ne zostaną nowe kosze i 
ławki. 
W tym roku nowego zaku-
pu dokonało także nasze 
przedsiębiorstwo. Za ponad 
21 tys. zł PGK w Grodzisku 
Dolnym w ramach środków 
własnych, zakupiło nową 
kosiarkę KORNIK VARIO z 
ramieniem hydraulicznym. 
Rozdrabniacz przeznaczony 
jest do wykaszania rowów, 
przycinania żywopłotów 
oraz innych prac związanych 
z cięciem i rozdrabnianiem 
traw i gałęzi. Zastosowany w 
niej układ, równoległoboku 
pozwala na pracę w dwóch 
płaszczyznach: poziomej i 
pionowej. Bezpieczeństwo 
jazdy wymaga, aby wykosić, 
utrudniające widoczność, 
zarastające pobocza dróg 
trawy i chwasty. Na terenie 
naszej gminy musimy kosić 
trawę praktycznie co dwa 
tygodnie. Dlatego też zakup 
kosiarki był niezbędny - pod-
kreśla prezes spółki, pani 
Irena Fus. 
Kosiarka to nie jedyny sprzęt 
jaki trafi do spółki. W ramach 
projektu kanalizacyjnego na 
wyposażenie oczyszczali w 
Grodzisku Dolnym trafią dwa 
ciągniki z osprzętem, wóz 
asenizacyjny i samochód 
ciężarowy. Nowy sprzęt po-
jawi sie na stanie w trzecim 
kwartale tego roku. 

MH Remont drogi „Na Góry”

Na oczyszczalni w Grodzisku Dolnym zamontowano zbiornik stabilizacji osadu

Wyburzony most obok Piekarni w Miasteczku
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W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej rozstrzygnięto 
konkurs na „Najstarsze 
modlitewniki”. 

Zebrano kilkadziesiąt za-
bytkowych modlitewników, 
które zostały opisane przez 
pracowników biblioteki. 
Wiele eksponatów było tak 
mocno nadszarpniętych 
„zębem czasu”, że nie udało 
się ustalić czasu i miejsca 
wydania. 
Brakujące początkowe kart-
ki, podniszczone, powy-
cierane skórzane okładki, 
pomięte i zżółknięte strony 
świadczą o tym, że są to 
bardzo stare egzemplarze. 
Lecz przede wszystkim 
świadczą o tym, jak długo i 
często służyły do modlitwy.
Spośród zebranych modli-
tewników w przypadku 29 
egzemplarzy udało się od-
czytać rok wydania. Właści-
ciele najstarszych ekspo-
natów zostali zwycięzcami 
konkursu. 
Najwcześniej datowany 
modlitewnik przedstawiła 
Agnieszka Kuczek z Gro-
dziska Dolnego. Cieszy 
nas, że to właśnie ona za-

jęła I miejsce, bo Agnieszka 
brała udział w poprzednich 
naszych konkursach i nigdy 
jeszcze nie została zwycięz-
cą. 
Ten najstarszy nosi ty-
tuł „ODGłOS NABO-
ŻEńSTWA NA WIęKSZą 
ChWAłę PANA BOGA W 
TRóJCy ŚWIęTEJ JE-
DyNEGO, z niemieckiego 
przełożony i wielorako po-
mnożony, za potwierdze-
niem Duchowej Zwierzch-
ności i pozwoleniem Rzą-
dowem”, wydany w Prze-
myślu w 1845 roku. Kolejne 
eksponaty zwyciężczyni po-
chodzą z 1902, 1928 i 1939 
roku.
Drugie miejsce w konkursie 
zdobyła inna młoda uczest-
niczka - Agnieszka Rydzik 
z Grodziska Dolnego. Ro-
dzina Państwa Rydzików 
przedkładała swoje pamiąt-
ki we wcześniejszych na-
szych konkursach zdobywa-
jąc czołowe lokaty, tym ra-
zem także przedstawili naj-
większą kolekcję. Najstar-
szy egzemplarz pt: „KSIąŻ-
KA DO NABOŻEńSTWA O. 
KAROLA ANTONIEWICZA 
S. J., został wydany w Kra-

kowie w 1883 roku, kolejne 
m.in. w 1906, 1916, 1938, 
1946, 1949 roku.
Pięć pięknych modlitewni-
ków zaprezentowała laure-
atka III miejsca, Pani Stefa-
nia Czerwonka z Grodziska 

Górnego. W przypadku tych 
egzemplarzy, mimo, że są 
kompletne i dobrze zacho-
wane możemy posługiwać 
się tylko przybliżoną datą 
wydania pochodzącą z Im-
primatur (pozwolenie władz 
kościelnych na drukowa-
nie). Data pozwolenia na 
druk i rok wydania mogą 
być  różne. Imprimatur 
może być zawarte  w wielu 
późniejszych  wydaniach. 
Najstarsze modlitewniki 
Pani Stefanii posiadają zgo-
dę na druk z 1881, 1889 
roku, kolejne są wydane w 
latach: 1904, 1934, 1938. 
Najwcześniejszy egzem-
plarz nosi tytuł: „WIANEK 
KU CZCI NAJŚWIęTSZEJ 
MARyI PANNy Z RóŻ-
NyCh NABOŻEńSTW 
UWITy”. Ciekawostką jest 
to, że dwa spośród modli-
tewników pani Stefanii są 
wydane w Nowym yorku, a 
„MóJ NIEDZIELNy MSZA-
LIK” opublikowany w 1938r. 

MIESZKAŃCY GMINY  
I ICH MODLITEWNIKI

Zwyciężczyni konkursu Agnieszka Kuczek odbiera nagrodę
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10 maja w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim w 
Rzeszowie odbyła się uro-
czystość wręczenia przy-
znanych przez Prezydenta 
RP odznaczeń państwo-
wych. W sumie przyznano 
62 odznaczenia.

Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyże 
Zasługi oraz Medale przy-
znane postanowieniem 
prezydenta RP otrzymali 
mieszkańcy regionu, którzy 
wyróżnili się działalnością 
na rzecz przemian demo-
kratycznych w naszym kra-
ju, lokalnej społeczności, 
osób niepełnosprawnych i 
środowisk kombatanckich. 
Medale wręczyła Wojewo-
da Podkarpacki Małgorzata 
Chomycz. 
Uhonorowane zostały rów-
nież osoby, które angażo-
wały się w niesieniu pomo-
cy z narażeniem własnego 
życia. Wśród odznaczonych 
znaleźli się m.in. członkowie 
Podkarpackiego Oddziału 
Związku Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego 
z siedzibą w Sanoku. 
Kilku osobom przyznano 
odznaczenia państwowe za 

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W gro-
nie wyróżnionych znalazły 
się mieszkanki Gminy Gro-
dzisko Dolne. 
Uhonorowane zostały pa-
nie prowadzące Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czy w Laszczynach. Złoty 

Krzyż otrzymała pani Maria 
Kołcz, a srebrny pani Małgo-
rzata Słabiak. Prowadzony 
przez panie Ośrodek ota-
cza opieką 49 dzieci z upo-
śledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, ze sprzężeniami 
oraz dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu głę-
bokim. 
Za działalność na rzecz lo-
kalnej społeczności Złotym 
Krzyżem odznaczona zosta-
ła także pani Teresa Gału-
sza, prezes Stowarzyszenia 
Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne.    RP

DZIAŁACZKI UHONOROWANE PRZEZ 
PREZYDENTA

na Brooklynie powtórzył się 
w kolekcji innego uczestni-
ka. 
Należy też wspomnieć o 
jednym z najpiękniejszych 
modlitewników, który należy 
do pani Marii Chmura z Gro-
dziska Dolnego. Modlitewnik 
nazywa się „BóG NAJWyŻ-
SZE DOBRO czyli Mowa 
Serca Nabożnego Chrze-
ścianina”. Jego Imprimatur 
pochodzi z 1852 roku, jest to 
wydanie 11, co pozwala nam 
sądzić, że jest „młodszy”. 
Zgoda na druk zawiera na-
stępujący tekst: „Książkę do 
nabożeństwa pod tytułem 
Bóg najwyższe dobro uważ-
nie przeczytałem i nic nie 

znalazłem w niej, coby się 
sprzeciwiało wierze świętej 
lub też nauce rzymsko-ka-
tolickiego kościoła; zaczem 
dla pożytku wiernych godną 
druku być sądzę”.
Taką piękną, dawną pol-
szczyzną napisane są naj-
starsze z konkursowych 
modlitewników. Wiemy, że 
są to bardzo cenne i drogie 
sercom właścicieli ekspona-
ty, z których ich przodkowie 
modlili się ale także uczyli 
dzieci czytać i pisać, uczyli 
miłości do Boga, Kościoła i 
Ojczyzny. Dziękujemy wy-
żej wymienionym osobom 
oraz pozostałym uczestni-
kom konkursu: Marii Świą-

der, Balbinie Miś, Krystynie 
Słysz, Tadeuszowi Dana-
kowi, Miłoszowi Pelcowi za 
zaufanie i udostępnienie 
rodzinnych pamiątek. Dzię-
ki Państwa uprzejmości, 
modlitewniki będzie można 
obejrzeć w GBP w terminie 
od 30 maja do 3 czerwca, 
później zwrócimy je właści-
cielom.
Nagrody dla wszystkich 
uczestników konkursu ufun-
dowała Dyrektor Biblioteki, 
a upominki dla pierwszych 
trzech laureatów Wójt Gmi-
ny Grodzisko Dolne.
Celem konkursu było zebra-
nie i udokumentowanie za-
bytkowych modlitewników 

znajdujących się w posia-
daniu mieszkańców naszej 
gminy. 

Przypominamy, że do 15 
czerwca trwa II etap kon-
kursu fotograficznego 
„Gmina Grodzisko Dolne – 
cztery pory roku”. Na zdję-
cia czekamy w bibliotece. 
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminny, 
szczególnie tych spoza 
Grodziska, którzy jak do-
tąd mniej licznie uczestni-
czą w konkursach Gmin-
nej Biblioteki. Czekamy na 
Państwa!

RC

Od lewej: Małgorzata Słabiak, Małgorzata Chomycz, Teresa Gałusza, Maria Kołcz
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Na przestrzeni tego roku 
Gmina Grodzisko Dolne 
wzbogaciła się o dwa sa-
mochody strażackie. Auta 
trafiły do Grodziska pro-
sto z Krems. To nie pierw-
szy tego typu zakup.

Wozy strażackie wzmocnią 
dwie jednostki OSP. Samo-
chody marki Fiat Ducato i 
Volkswagen zasilą jednostki 
pożarnicze z Podlesia i Gro-
dziska Dolnego Miasteczka. 
Do OSP Podlesie tra-
fił 9-osobowy Volkswagen 
z pełnym wyposażeniem.          
Z kolei strażacy z Miastecz-
ka otrzymali Fiata Ducato. 
Samochody nie są nowe, 
ale są na tyle w dobrym sta-
nie technicznym, że jesz-
cze długo służyć będą na-
szym strażakom. Zakup wo-
zów możliwy był dzięki do-
brej współpracy, jaką Gmi-
na Grodzisko Dolne nawią-
zała z jednostką z Krems w 
Austrii. W ramach tej współ-
pracy, w maju po raz kolejny 
mogliśmy gościć u siebie de-
legację z Krems. Tym razem 
nasi przyjaciele z Austrii od-
wiedzili jednostki z Choda-
czowa i Wólki Grodziskiej. 
W ramach wizyty strażacy z 
Chodaczowa zabrali swoich 
gości na wycieczkę objaz-
dową. Samochodami uda-
no się na kładkę na Wisłoku, 
gdzie strażacy opowiedzieli 
o ubiegłorocznej akcji powo-
dziowej. Za gościnne przyję-
cie druhowie z Chodaczowa 
otrzymali pamiątkowe upo-
minki.
Kolejnym punktem wizyty 
była Społeczna Szkoła Pod-
stawowa w Wólce Grodzi-
skiej. Obecność strażaków 
z Austrii na Wólce nie była 
przypadkowa. Otóż wkrótce 
właśnie do jednostki z Wól-
ki trafi kolejny samochód z 
Krems. Nasi goście obejrzeli 
nowy wielofunkcyjny obiekt 
szkoły. Nie omieszkali zo-

baczyć i garażu, w którym w 
niedługim czasie pojawi się  
wóz strażacki. Dziękując za 
zaproszenie, na ręce pre-
zesa Janusza Płatka, prze-
kazali przywiezione ze sobą 
prezenty. Pięknym gestem 
ze strony naszych gości było 
także przekazanie pewnej 
sumy pieniężnej na rzecz 
Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Wólka Grodziska, które 
prowadzi szkołę.
Za okazywane dotychczas 
wsparcie, zarówno to mate-
rialne w postaci wozów stra-
żackich jak i finansowe ser-
decznie dziękujemy. MH

SAMOCHODY POŻARNICZE DLA JEDNOSTEK 
OSP

Strażakom z Austrii bardzo podobała się Szkoła w Wólce Grodziskiej

Na kładce w Chodaczowie

To już kolejny samochód jaki trafił do naszej jednostki z Krems
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Zdarzenia zaistniałe na tere-
nie działania Posterunku Po-
licji w Grodzisku Dolnym w 
miesiącu kwietniu 2011r.

KRADZIEŻE
• W dniu 03.04.2011r. miesz-
kaniec Grodziska Dolnego za-
wiadomił o kradzieży paliwa 
ze zbiornika samochodu cię-
żarowego zaparkowanego przy 
posesji w Grodzisku Dolnym.  
Sprawca po uprzednim pokona-
niu zabezpieczenia korka wle-
wu dokonał kradzieży paliwa na 
łączną sumę strat 150 zł. Postę-
powanie prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo to zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.
Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące 
się przyczynić do wykrycia 
sprawcy kradzieży proszone 
są o pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku Dol-
nym bądź Komendą Powiato-
wą Policji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWO PRZECIW-
KO RODZINIE
• W kwietniu 2011r. Posteru-
nek Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczął dochodzenie w spra-
wie psychicznego i fizycznego  
znęcania się męża nad żoną. 
Zdarzenie to miało miejsce na 
terenie miejscowości Grodzisko 
Dolne. Sprawca już wcześniej 
był karany za podobne prze-
stępstwo. Za powyższy czyn 
grozi mu kara surowsza.
Zgodnie z Kodeksem Karnym 
tego typu przestępstwa zagro-
żone są karą od 3-miesiecy do 
5-ciu lat pozbawienia wolności 
• 11.04.2011r. Posterunek Po-
licji w Grodzisku Dolnym wsz-
czął cztery dochodzenia w 
sprawie uchylania się od płace-
nia alimentów. W jednej spra-
wie przeciwko mieszkańcowi 
Grodziska Górnego umorzono 
postępowanie z powodu niepo-
pełnienia przestępstwa z uwagi 
spłacania należności na rzecz 
dzieci. W pozostałych trzech 

przypadkach osobom przedsta-
wiono zarzuty uchylania się od 
wykonania ciążącego na nich 
z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądowego obowiązku opieki 
przez niełożenie na utrzymanie 
osoby najbliższej, przez to na-
rażali je na niemożność zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. Sprawcy pochodzą 
z Grodziska Dolnego i Wólki 
Grodziskiej.
Zgodnie z art. 209§1 Kodeksu 
Karnego osoba popełniająca 
powyższe przestępstwo podle-
ga grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

PRZESTĘPSTWA DROGOWE
• Policjanci zatrzymali na dro-
gach gminy Grodzisko Dolne 
nietrzeźwych kierujących, któ-
rzy beztrosko wsiedli za kierow-
nicę spożywając wcześniej al-
kohol. 
Jednego nietrzeźwego kierow-
cę VW Golf policjanci zatrzy-
mali w dniu 08.04.2011r w miej-
scowości Opaleniska. 51-latek 
kierował samochodem nie ma-
jąc uprawnień gdyż wcześniej 
już miał zatrzymane za ten sam 
czyn. Po przebadaniu okaza-
ło się, że ma w organizmie pra-
wie 3,2 promila alkoholu. Dru-
giego nietrzeźwego mężczyznę 
40-latka zatrzymano w miejsco-
wości Laszczyny. Jechał rowe-
rem mając w organizmie ponad 
2,7 promila alkoholu. 
Wymienieni odpowiedzą przed 
sądem za przestępstwo drogo-
we a jeden z nich dodatkowo za 
czyn z art. 244 KK za nie sto-
sowanie się do orzeczonego 
przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów 

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA POLICYJNA
JeStem bezpieczny na ulicy, w Sklepie...

Osoba poruszająca się po ulicy pieszo czy środkami komunika-
cji publicznej, a także będąca w sklepie musi pamiętać, że nara-
żona jest na wiele niebezpieczeństw. Wśród nich są przestęp-
stwa, gdzie sprawca chcąc zabrać ofierze rzeczy cenne (port-
fel, portmonetkę, telefon, dokumenty, biżuterię, bagaż itp.) wy-
korzystuje jej nieostrożność lub nieuwagę - tak najczęściej dzia-
łają kieszonkowcy i złodzieje bagażu. Sprawca może też doko-
nać napadu, chcąc siłą odebrać te rzeczy. W celu ogranicze-
nia ryzyka stania się ofiarą tego rodzaju zdarzeń przestrzegaj-
my poniższe zalecenia:
• Strzeżmy swojej prywatności i unikajmy okazywania zamoż-
ności (np. wyglądem, zachowaniem, poprzez rozmowy z inny-
mi). Osoby w otoczeniu nie muszą wiedzieć ile pieniędzy mamy 
w domu czy na koncie w banku, ile ich zabieramy ze sobą na 
zakupy, gdzie te pieniądze trzymamy, a także co jeszcze cen-
nego mamy w domu i nosimy ze sobą.
• Jeśli musimy zabrać ze sobą rzeczy cenne, to powinniśmy 
zabrać tylko te niezbędne. Unikajmy noszenia przy sobie dużej 
ilości gotówki (duże transakcje można załatwiać przez bank), a 
nosząc dużo pieniędzy dbajmy, aby nikt o tym nie wiedział. W 
takiej sytuacji zawsze warto rozważyć skorzystanie z eskorty 
kogoś zaufanego, z rodziny czy znajomego. Pieniądze nie na-
leży trzymać w jednym miejscu, lepiej jest pochować je w róż-
nych częściach ubrania tak, aby w razie ewentualnej kradzie-
ży nie stracić wszystkiego. Przed wyjściem na zakupy najle-
piej jest odliczyć potrzebną gotówkę, a resztę zostawić w domu 
czy banku.
• Rzeczy najcenniejsze oraz dokumenty nosimy przy sobie, nie 
w torebce czy saszetce. Przy próbie jej wyrwania łatwiej będzie 
nam ją oddać sprawcy, unikając w ten sposób fizycznego star-
cia. Jeśli cenne przedmioty schowamy głęboko, w wewnętrz-
nych częściach ubrania, trudniej będzie ukraść je kieszonkow-
com.
• Unikamy poruszania się nocą czy po zmroku. W razie ko-
nieczności wybierajmy drogi ruchliwe i dobrze oświetlone, omi-
jając ciemne zaułki, przejścia podziemne, nieoświetlone parki 
czy dzielnice szczególnie niebezpieczne. W celu bezpiecznego 
dotarcia do domu rozważmy możliwość skorzystania z taksów-
ki. Po zmroku warto też nosić ze sobą małą latarkę.
• Podejmując na ulicy rozmowę z osobami obcymi nie pozwa-
lajmy, aby były one bliżej jak na wyciągnięcie ręki. 
• Jeśli musimy gdzieś stanąć, zatrzymać się (np. na przystan-
ku), to wybierajmy miejsce, w którym nie można zajść nas od 
tyłu czy niespodziewanie się zbliżyć. Stojąc uważnie obserwuj-
my otoczenie i  zbliżające się do nas osoby.
• Widząc zbliżającą się grupę ludzi, których zachowanie lub 
wygląd wzbudza niepokój (np. osoby te są agresywne, nietrzeź-
we, bardzo głośne) przejdźmy na drugą stronę ulicy.
• Będąc w sklepie pamiętajmy, aby robione zakupy nie odwró-
ciły naszej uwagi od posiadanych rzeczy własnych (torebki, sa-
szetki, portfela, telefonu czy kluczyków do samochodu). Takie 
przedmioty nośmy przy sobie.
• Płacąc za zakupy unikajmy okazywania całej zawartości port-
fela. Wykorzystajmy wcześniej odliczoną gotówką. Płacąc kar-
tą płatniczą pamiętajmy o dyskretnym wprowadzaniu kodu PIN 
tak, aby inni nie mogli go zauważyć. Równie dyskretnie chowaj-
my portmonetkę, portfel czy kartę płatniczą. 
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W dniu 16 kwietnia w Re-
mizie OSP w Chodaczowie 
odbył się Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP w Grodzisku Dolnym. 

W zjeździe uczestniczy-
li delegaci z gminnych jed-
nostek OSP. W czasie zjaz-
du wybrano Zarząd Oddzia-
łu Gminnego, członków Ko-
misji Rewizyjnej, a także de-
legatów na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP. 
Zjazd gminny, który odbywa 
się raz na pięć lat jest nie tyl-
ko zwoływany w celu wybra-
nia władz oddziału gminne-
go, lecz przede wszystkim 
ma na celu podsumowanie 
mijającej kadencji oraz za-
planowanie głównych kie-
runków działań na kolejne 
pięć lat. 
Głównymi wątkami prowa-
dzonej dyskusji były działa-
nia podejmowane w ostat-
nich pięciu latach wraz 
z przytaczanymi efekta-
mi, osiągniętymi przez jed-
nostki. W swoich wypowie-
dziach prezes Zarządu Od-
działu Gminnego OSP RP 
dh Włodzimierz Majkut wie-
lokrotnie podkreślał, że mi-
jający okres był czasem wy-
tężonej pracy. Efektem pod-
jętych działań jest coraz lep-

szy poziom wyposażenia 
jednostek, jak i wyszkolenia 
druhów. 
Słowa podziękowania za 
współpracę oraz za dzia-
łania związane z poprawą 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy i powiatu leżajskiego  
złożyli wicestarosta leżajski, 
Rober Żołynia i wójt gminy,  
Jacek Chmura.
Po udzieleniu absolutorium 
ustępującemu zarządowi, 
zjazd gminny przystąpił do 
wyborów władz Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP 
w Grodzisku Dolnym na ka-
dencję 2011 – 2016. 
Skład nowo wybranego Za-
rządu przedstawia się nastę-
pująco:
- Prezes - dh Włodzimierz 
Majkut
- Wiceprezes - dh Andrzej 
Pałys Rydzik
- Wiceprezes - dh Janusz 
Płatek
- Komendant Gminny -     
dh Andrzej Moszkowicz
- Sekretarz - dh Józef    
Majkut
- Skarbnik - dh Kazimierz 
Skiba
- Członek Prezydium -      
dh Dariusz Lizak
W trakcie Zjazdu delega-
ci podjęli uchwałę o planie 
działania Zarządu Gminne-
go OSP na okres 2011-2016.

WYBRANO NOWE 
WŁADZE ZOSP

Strojnie, kwietnie i świą-
tecznie powiało od prac 
plastycznych zgromadzo-
nych w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury na wysta-
wie zatytułowanej „Wiel-
kanoc w obrzędowości 
grodziskiej”.

Wystawa ta ma już u nas 
kilkunastoletnią tradycję 
i cieszy się wśród dzieci i 
młodzieży niesłabnącym 

powodzeniem. Uczestnicy 
konkursu, jak co roku, na-
grodzeni i wyróżnieni zostali 
nagrodami rzeczowymi oraz 
dyplomami za udział. 
Gratulujemy wszystkim lau-
reatom i zapraszamy ser-
decznie do udziału w kolej-
nym konkursie literacko-pla-
stycznym „Moja wieś - moja 
gmina - moja mała Ojczy-
zna”.   OK

KONKURS WIELKANOCNY W OŚRODKU 
KULTURY

• w działających na terenie gminy 9 jednOStkach OSP 
zrzeSzOnych jeSt 547 człOnków, w tym czynnych- 498, kO-
biet- 54, wSPierających- 3, hOnOrOwych- 46

• w OkreSie mijającej kadencji PrzyjętO 127 młOdych człOn-
ków

• w OkreSie SPrawOzdawczym (2007r.) zarejeStrOwana zO-
Stała nOwa jednOStka OSP grOdziSkO nOwe

• 3 jednOStki OSP - grOdziSkO dOlne, grOdziSkO górne, 
grOdziSkO dOlne „miaStO” działają w kSrg
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Obecny rok szkolny 
2010/2011 został ogłoszo-
ny przez MEN „Rokiem 
Odkrywania Talentów”. 
Dniem, który w szczegól-
ności miał temu służyć, 
był 21 marca. 

Nauka w tym dniu polega-
ła na zrezygnowaniu z kla-
sowo-lekcyjnego podejścia 
do edukacji na rzecz aktyw-
ności rozwijających zdolno-
ści poznawcze, artystyczne i 
sportowe uczniów. W związ-
ku z tym pierwszy dzień wio-
sny w Szkole Podstawo-
wej w Opaleniskach wyglą-
dał nieco inaczej niż dotych-
czas.
Rozpoczął go apel, po czym 
pani dyrektor Janina Miś wy-
jaśniła przyczynę, dla której 

zrezygnowano w tym dniu 
z tradycyjnych lekcji. Na-
stępnie odbyły się zajęcia 
sportowe, w ramach których 
uczniowie klas III - VI rywa-
lizowali ze sobą w różnych 
konkurencjach. Po  pełnych 
emocji wyścigach  nadszedł 
czas na wysiłek umysłowy. 

Nasi uczniowie wzięli udział 
w turnieju liczbowym. W kil-
kuosobowych grupach roz-
wiązywali łamigłówki mate-
matyczne o różnym stop-
niu trudności. Okazało się, 
że przy zgodnej współpra-
cy żadne zadanie jest nie-
straszne. Zwycięska druży-

na otrzymała dyplomy.
Później udano się na plac 
zabaw. Jak przystało na 
pierwszy dzień wiosny, po-
goda dopisała, więc nie 
mogło zabraknąć gier i za-
baw. Dla młodszych dzieci 
wychowawcy przygotowa-
li równie ciekawy program. 
Uczniowie klas I – II szukali 
pierwszych zwiastunów wio-
sny, a następnie, korzysta-
jąc z różnych źródeł infor-
macji, omawiali zmiany za-
obserwowane w przyrodzie. 
Wzięli też udział w zajęciach 
plastycznych i zabawach ru-
chowych przy muzyce. 
Dzięki tym niekonwencjonal-
nym zajęciom uczniowie od-
kryli, że nawet nauka mate-
matyki może być przyjem-
na i sprawiać wiele rado-
ści. Tego dnia każdy znalazł 
coś dla siebie i uwierzył, że 
może być najlepszy w jakiejś 
dziedzinie.  A. Rydzik

DZIEŃ WAGAROWICZA DNIEM 
ODKRYWANIA TALENTÓW

W ramach projektu „Wie-
dza kluczem do lepszej 
przyszłości” realizowa-
nego w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, 15 maja br. 50 
uczniów wzięło udział w 
jednodniowych warszta-
tach terenowych w Biesz-
czadzkim Parku Narodo-
wym.

Pierwszym  punktem wyjaz-
du było zwiedzanie zapory i 
elektrowni wodnej szczyto-
wo-pompowej w Solinie. Za-
pora ta jest największą bu-
dowlą hydrotechniczną w 
Polsce o długości 664 m i 
wysokości 82 m. Uczestni-
cy warsztatów mieli możli-
wość zwiedzenia elektrowni 
wewnątrz zapory. Gimnazja-
liści przebywali na poszcze-
gólnych poziomach zwa-
nych galeriami. Najniższa z 
nich położona jest 20 m po-
niżej dna zbiornika. Koroną 
zapory młodzież przeszła na 
przystań, skąd statkiem wy-

płynęła na 50-minutowy rejs 
po Jeziorze Solińskim.
Następnie uczestnicy wy-
jazdu udali się do Muzeum 
Przyrodniczego Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego w 
Ustrzykach Dolnych, gdzie 
wzięli udział w zajęciach dy-
daktycznych. Przy pomocy 
plansz, okazów, modeli pla-

stycznych i fotografii pozna-
wali budowę geologiczną, 
ukształtowanie powierzchni, 
florę, faunę i kulturę Biesz-
czad. Po smacznym obie-
dzie grupa pojechała do 
Wołosatego, skąd ścież-
ką dydaktyczną wyruszy-
ła na Tarnicę – najwyższy 
szczyt Bieszczadów (1346m 

n.p.m.). Chociaż wspinacz-
ka okazała się długa i mę-
cząca, to warto było trudzić 
się dla pięknych widoków 
przy wspaniałej pogodzie.
Warsztaty zostały całkowi-
cie sfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.         A .F.

GIMNAZJALIŚCI W PARKU NARODOWYM

Konkurencje sportowe
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W dniu 28 kwietnia 2011r. 
w Szkole Podstawowej im. 
gen. bryg. Witołda Nowi-
ny-Sawickiego w Opaleni-
skach odbyła się uroczy-
sta akademia upamiętnia-
jąca uchwalenie Konsty-
tucji 3-go maja. Była ona 
połączona z Dniem Fla-
gi Rzeczpospolitej Polski, 
który przypada 2-go maja. 

Uroczystość rozpoczęto 
wspólnym odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Jako 
pierwsi na scenie pojawi-
li się najmłodsi. Przedszko-
laki zaprezentowały swoje 
umiejętności taneczne, wo-
kalne oraz recytatorskie, do-
skonalone pod kierunkiem 
pani Doroty Sroki, Małgorza-
ty Szpunar oraz pani Doro-
ty Król. Następnie uczniowie 
klas III-VI zaprezentowali in-
scenizację słowno-muzycz-

ną upamiętniającą wydarze-
nia 3-go maja. 
Po zakończeniu części arty-

stycznej wszyscy uczniowie 
wraz z nauczycielami uda-
li się na plac szkolny i tam 

uczcili Dzień Flagi tworząc 
„żywą flagę”.

Monika Pustelny

ŚWIĘTA NARODOWE W NASZEJ SZKOLE

Dzień Ziemi przypada 22 
kwietnia, ale ze względu 
na Święta Wielkanocne, 
w Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach obchodzo-
no go dwa dni wcześniej. 

To bardzo ważne, aby pa-
miętać o naszej Ziemi – 
wszyscy jesteśmy jej miesz-
kańcami i musimy o nią 
dbać, jak o swój dom. W 
przeciwnym wypadku przy-

szłe pokolenia nie będą mia-
ły możliwości się cieszyć jej 
pięknem. Dlatego też już od 
najmłodszych lat uczymy się 
troszczyć o naszą planetę, 
a szczególnie o najbliższą 

okolicę, bo to na nią mamy 
największy wpływ.
Żeby przypomnieć wszyst-
kim, jak ważna jest dla nas 
natura, uczniowie klas III, IV 
i V przygotowali przedsta-
wienie o lesie, jego miesz-
kańcach i korzyściach z nie-
go płynących. Dzieci zebrały 
duże brawa, bo bardzo się 
starały. Przygotowały też 
ciekawe kostiumy, a przy de-
koracjach bardzo pomocna 
była pani Czesława Janik. 
Po przedstawieniu zostały 
wręczone nagrody za udział 
w konkursie plastycznym or-
ganizowanym przez Biblio-
tekę Publiczną oraz konkur-
sach przedmiotowych orga-
nizowanych przez Olimpus. 
Tutaj najlepiej spisali się 
Madzia Krauz i Piotrek Skok.
Na koniec, aby udowodnić, 
że rzeczywiście dbamy o 
nasze otoczenie, zaopatrze-
ni w worki i rękawiczki po-
szliśmy wyzbierać śmieci z 
terenu szkoły.

Małgorzata Mach

JAK ŚWIĘTOWALI DZIEŃ ZIEMI W 
OPALENISKACH

Akademia z okazji 3 Maja

W zabawny sposób uczniowie opowiadali o ważnych sprawach naszej planety 
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„Baw się z nami” to nazwa 
konkursu zabaw spraw-
nościowych dla uczniów 
klas I - III szkół podstawo-
wych organizowanych w 
ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej  przez Podkar-
packi Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy. 

Konkurs obejmował 7 za-
baw, a mianowicie: sztafetę, 
oddawanie skoków, zmianę 
piłek, bieg w workach, rzu-
ty do żywego kosza, bieg z 
szarfami, strzały na bramkę. 
Każda drużyna liczyła 8 za-
wodników (4 dziewczynki i 4 
chłopców). Suma punktów 
uzyskana przez drużynę ze 
wszystkich konkurencji de-
cydowała o końcowej kolej-
ności w konkursie.
10 maja br. na kompleksie 

sportowym „Orlik” w Grodzi-
sku Dolnym odbył się gmin-
ny konkurs „Baw się z nami”. 
W turnieju wystartowały 
zespoły: SP Chodaczów 
(opiekun Anna Bielecka), SP 
Grodzisko Górne (opiekun 
Józef Majkut), SP Wólka 
Grodziska (opiekun Magda-
lena Panek), SP Laszczy-
ny (opiekun łucja Lasek) i 
gospodarze SP Grodzisko 
Dolne (opiekun Bożena Kra-
jewska). Uczestnikom spor-
towej rywalizacji dopisywa-
ła znakomita aura, doping 
zgromadzonej widowni i ide-
alnie przygotowane warunki 
do przeprowadzenia konkur-
su. Po emocjonującej rywali-
zacji zwyciężyła drużyna SP 
Grodzisko Dolne (30 pkt.), 
przed SP Wólka Grodziska 
(25 pkt.), SP Laszczyny (24 

pkt.), SP Grodzisko Górne 
(19 pkt.) i SP Chodaczów 
(16 pkt.). Zespoły nagrodzo-
ne zostały dyplomami, które 
wręczyła dyrektor szkoły, 
pani halina Gdańska. Zwy-
cięska drużyna występująca  
w składzie: Kinga Joniec, 
Joanna Czupich, Zuzanna 

Rusinek, Patrycja Rączka, 
Izabela Jonik, Bartosz Ski-
ba, Antoni Sołek, Krystian 
Rzemyk, Jakub Witwer i 
Konrad Sawicki, będzie re-
prezentowała gminę Gro-
dzisko Dolne na konkursie 
powiatowym.

BK

BAW SIĘ Z NAMI

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna z okazji 225 rocz-
nicy urodzin Wilhelma 
Grimma, historyka litera-
tury, który wraz z bratem 
Jakubem zbierał baśnie 
i podania ludowe, zapro-
ponowała uczniom klas III 
i IV szkół podstawowych 
udział w konkursie. 

Zadaniem uczestników było 
napisanie krótkiego wypra-

cowania na zadane w tema-
cie konkursu pytanie „Dla-
czego lubimy Baśnie braci 
Grimm?” 
Do konkursu zgłosili się 
uczniowie III klasy Szko-
ły Podstawowej w Grodzi-
sku Górnym, wychowanko-
wie Pani Danuty Miś. Opo-
wiadania dzieci były cieka-
we, barwne i bardzo staran-
nie napisane. Komisji oce-
niającej najbardziej podoba-

ły się te zawierające akcen-
ty indywidualne. W jednym 
z wypracowań dziewczynka 
pisała o tym, że lubi baśnie 
braci Grimm, bo występują 
w nich księżniczki, a ona jak 
każda dziewczynka chciała-
by być księżniczką. 
Inne dziecko opowiadało, że 
na tych baśniach uczyło się 
czytać, lub, że dostało je w 
prezencie od kogoś bliskie-
go i dlatego ma sentyment 

do tej książki. 
Nagrody laureatom wręczo-
no w szkole. Zwycięzcy kon-
kursu to kolejno: Ilona Foryt, 
Paulina Ślanda, Wojciech 
Kulpa, Magdalena Kryla, 
Jakub Gałusza. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagro-
dy książkowe i pamiątkowe 
dyplomy.

RC

DLACZEGO LUBIMY BAŚNIE BRACI GRIMM

Najlepsza drużyna SP Grodzisko Dolne
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Poziom bezpieczeństwa 
na naszych drogach uza-
leżniony jest od wielu 
czynników. Za ogrom tra-
gedii jakie mają miejsce 
najczęściej skłonni jeste-
śmy winić stan całej infra-
struktury drogowej, jed-
nak wypadki powstają 
przede wszystkim z winy 
użytkowników. Aby zmi-
nimalizować liczbę tych 
zdarzeń, należy wdrażać 
prawidłowe zachowania 
uczestników ruchu już od 
najmłodszych lat. 

Turnieje ruchu drogowego 
dla dzieci i młodzieży o cha-
rakterze ogólnopolskim mają 
wieloletnią tradycję. Organi-
zowane są przy współpra-
cy władz oświatowych, poli-
cji, samorządów, władz wo-
jewódzkich oraz ośrodków 
ruchu drogowego. Celem 
ich jest podniesienie wiedzy 
i umiejętności uczniów w za-
kresie udziału w ruchu dro-
gowym.

W tegorocznej edycji organi-
zatorem eliminacji gminnych 
szkół podstawowych i gim-
nazjów był Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. Zwycięskie drużyny 
reprezentowały Gminę w eli-
minacjach powiatowych.
Drużyna ze szkoły podsta-
wowej z Grodziska Dolnego  
w składzie: Krystian Pote-
rek, Paweł Słysz, Patryk Ru-
sinek, która zajęła I miejsce 
w eliminacjach gminnych 
doskonale spisała się na 
etapie powiatowym. Zajęła 
również I miejsce w klasyfi-
kacji zespołowej oraz czo-
łowe miejsca w klasyfikacji 
indywidualnej: 
I – K. Poterek, III – P. Rusi-
nek, VI - P. Słysz. 
Jako najlepszej drużynie 
przypadł nam zaszczyt re-
prezentowania powiatu le-
żajskiego w finale woje-
wódzkim, który odbył się w 
Tarnobrzegu. Przez kilka go-
dzin elitarne drużyny z ca-
łego Podkarpacia pokony-

wały kolejne etapy turnieju. 
Zawodnicy rozwiązywali te-
sty, prezentowali prawidło-
wą jazdę w miasteczku ru-
chu drogowego, pokonywa-
li tor przeszkód i udzielali 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Ostatecznie zostali-
śmy sklasyfikowani na  trzy-
nastym miejscu. 
Jest to znaczący sukces 
biorąc pod uwagę fakt, że 
w turnieju uczestniczyła 
zdecydowana większość 

szkół województwa podkar-
packiego. Jednak nie wynik 
jest najważniejszy - najważ-
niejsze jest to, że cel został 
osiągnięty. Uczniowie na-
szej drużyny wzbudzili duże 
zainteresowanie problema-
tyką wśród kolegów i koleża-
nek w środowisku szkolnym, 
stali się lokalnymi liderami 
w zakresie bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogo-
wym, a to zobowiązuje. 

St.S.

WYKAZALI SIĘ WIEDZĄ I SPRAWNOŚCIĄ

11 maja gimnazjaliści z Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
wyruszyli na rowerową 
wyprawę w ramach pro-
jektu „Wiedza kluczem do 
lepszej przyszłości”. Ich 
celem było przeprowadze-
nie zajęć warsztatowych z 
geografii na krawędzi Wy-
soczyzny Kolbuszowskiej. 

Zadanie polegało na porów-
naniu skał położonych naj-
wyżej w obrębie naszej gmi-
ny ze skałami Doliny Wi-
słoka. Najwyższe pagór-
ki ostańcowe zbudowane z 
glin morenowych przykryte 
są płatami utworów lessopo-
dobnych i porozcinane licz-
nymi wąwozami. Natomiast 
wzniesienia znajdujące się 

w dolinie Wisłoka to typowe 
wydmy eoliczne. 
Podczas tych badań ucznio-
wie odkryli niewielkie tajem-
nicze lejki, wykopane w żół-
tym piasku. Początkowo, 
żaden z gimnazjalistów nie 
miał pomysłu na wyjaśnienie 
przyczyny tego zjawiska. Po 
dokładnym zbadaniu ustalo-
no, że są to dzieła arcycie-
kawego owada – mrówkol-
wa (Myrmeleon). 
Uczniom udało się sfotogra-
fować larwy i piaskowe lejki 
przez nie wykonane. Niety-
powe zachowania tego owa-
da spodobały się wszystkim 
do tego stopnia, że posta-
nowiono, dla jego ochrony, 
uczynić tajemnicę z miejsca 
jego występowania. Pod-
czas tej krótkiej, ale poucza-

jącej wyprawy odkryto jesz-
cze inne ciekawostki przy-
rodnicze naszej gminy, o 
których napiszemy w kolej-
nych numerach.

A. Fleszar

Larwy mrówkolwa żyją tyl-
ko na piaszczystych tere-
nach (szczególnie lubią 
bory sosnowe). Przebywa-
ją w samodzielnie wykopa-
nych w piasku małych, lej-
kowatych dołkach, w któ-
rych zagrzebane na dnie 
czatują na swoje ofiary. Na 
zewnątrz wystają jedynie 
żuwaczki. Łupem larw pa-
dają głównie mrówki, ale 
nie pogardzą też innym 
owadem bądź pająkiem, 
który wpadnie do ich lej-
ków. Gdy pechowa ofia-
ra próbuje się wydostać, 
drapieżnik ostrzeliwuje ją 
ziarenkami piasku. Jeśli 
mrówka wpadnie na dno 
lejka mrówkolew wysy-
sa ją, a następnie wyrzuca 
szczątki zdobyczy. 

Finaliści zawodów wojewódzkich

OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE GMINY

Dorosła postać larwy 
mrówkolwa
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Lokalizacja
Działka oznaczona nr 180 o pow. 0.0978 ha położona w Chodaczowie. 
Przeznaczona pod uprawy rolne.
Opis działki
Teren płaski w kształcie wieloboku. Dojazd drogą gruntową. Działka sąsia-
duje z działkami rolnymi i potokiem „Grodziszczanka”. Obecnie ugorowana, 
porośnięta  trawami. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarach lokaliza-
cji zbiorników wodnych  małej retencji. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 
RZ1E/ 00044077/8 w Sądzie Rejonowym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 1 448 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011r. o 
godz.10.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką lub ob-
ligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej 
do 9 czerwca 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 1064/1 o pow. 0.27 ha położona w Grodzisku Dol-
nym. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Opis działki
Teren działki mocno pagórkowaty, ma kształt  wydłużonego wieloboku. Do-
jazd  bardzo zły z drogi gminnej. Działka sąsiaduje z działkami zabudowa-
nymi. Obecnie wykorzystywana jako pastwisko, na działce rośnie 12 klo-
nów i 10 lip. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne część działki (ok. 0.12 
ha) położona jest w terenach o korzystnych warunkach klimatycznych dla 
osadnictwa i ok.0.15 ha w terenach rolnych.
Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/000561140/8 w Sądzie Rejono-
wym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 42 210 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku 
o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do  9 czerwca 2011r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzisku 
Dolnym (pokój nr 5) w godz. 8 - 15  telefon (17) 242 82 65, 243 60 03  

wew. 152.  Istnieje  możliwość oględzin  w/w działek  po uprzednim  
telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo  do odwołania przetargów  z waż-
nych powodów.

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 710/15 o pow. 0.1181 ha położona w Grodzisku Dol-
nym. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Opis działki
Teren płaski w kształcie wieloboku. Dojazd drogą gminną. Działka sąsia-
duje z działkami zabudowanymi. Obecnie porośnięta  trawami, na działce 
rośnie pojedyncze drzewo (olcha). Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne  
przedmiotowa działka położona jest w terenach o korzystnych warunkach 
klimatycznych dla osadnictwa.
Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/00021080/5 w Sądzie Rejono-
wym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 46 149 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku 
o godz.11.00 w Urzędzie  Gminy  Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do 9 czerwca 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Działka nr 1064/1 o pow. 0.27 ha w Grodzisku Dolnym

Działka oznaczona nr 180 o pow. 0.0978 ha w Chodaczowie

Działka oznaczona nr 710/15 o pow. 0.1181 ha 
w Grodzisku Dolnym
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Lokalizacja
Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha położona w Zmysłówce, przy 
drodze głównej do Żołyni.
Opis działki
Działka niezabudowana, w kształcie czworoboku obecnie wykorzystywa-
na pod uprawy rolne. Sąsiaduje z działkami niezabudowanymi rolnymi. Do-
jazd do działki dobry z drogi powiatowej. Wyposażona jest w infrastrukturę 
energetyczną i wodociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości 
(ok. 0.20 ha) położona jest  w konturze MR – zabudowa zagrodowa jedno-
rodzinna natomiast pozostała pod uprawy polowe. Południową stroną dział-
ki wzdłuż granicy ustanowione jest prawo przejazdu, przechodu i przego-
nu. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym w Le-
żajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 39 031 zł brutto
IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011r.     
o godz.12.15 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką lub ob-
ligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej 

do 9 czerwca 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Lokalizacja
Działka jest oznaczona nr 352/3 o pow. 0.2233 ha położona w Zmysłówce. 
Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd dro-
gą gminną.
Opis działki
Nieruchomość niezabudowana, teren działki równy, w kształcie wielobo-
ku. Działka sąsiaduje z działkami zabudowanymi, budowlanymi niezabu-
dowanymi i leśnymi. Wyposażona jest w infrastrukturę energetyczną i wo-
dociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości (ok. 0.1433 ha) po-
łożona jest w konturze MN1–zabudowa jednorodzinna, natomiast ok. 0.08 
ha w konturze ZP–zieleń urządzona. Ma urządzoną księgę wieczystą  nr 
D7222/I/35/95 w Sądzie  Rejonowym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 31 085 zł brutto
IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 
roku o godz.12.00 w Urzędzie  Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do 9 czerwca 2011r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha położona w Zmysłówce. Prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniowo - zagrodową (pow. 0.1407 ha) oraz 
pod uprawy rolne (pow. 1 ha).
Opis działki
Budynek  mieszkalny – dom parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w 
technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 90 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
korytarz). Obiekt jest wyposażony w wewnętrzną instalację  wodociągową i 
energetyczną. Pokrycie dachu-dachówka cementowa. Okna i drzwi do wy-
miany. Na ścianach liczne zawilgocenia. Stan techniczny zły. Budynek wy-
maga remontu.
Budynek gospodarczy (stajnia) o pow.120 m2 murowany zbudowany       
z czerwonej cegły, kryty dachówką. Wymaga remontu.
Budynek gospodarczy (stodoła) o konstrukcji szkieletowo drewnianej. 
Wypełnienie ścian stanowią deski gr.19 mm. Więźba drewniana stolcowa 
kryta dachówką. Dobudówka wybudowana została również jako szkielet 
drewniany kryty dachówką. Budynek w złym stanie technicznym. 
Suszarka na tytoń – budynek parterowy, murowany z cegły ceramicznej 
pełnej. Dach stanowi stropodach żelbetowy kryty papą. Budynek wymaga 
remontu. Na działce znajduje się stary sad i mały stawek wodny, w którym 
mogą być hodowane ryby. Działka nie jest obciążona.
Cena wywoławcza wynosi - 109 646 zł brutto

IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 
roku o godz.12.30 w Urzędzie  Gminy  Grodzisko Dolne (pokój nr 5). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do 9 czerwca 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Działka nr 352/3 o pow. 0.2233 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha w Zmysłówce
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- KULTURA - 

„Czas na aKtywność w gMinie grodzisKo dolne”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2011 r. przystąpił już po raz czwarty do realizacji projektu systemowego 

„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość ogólna projektu wynosi: 189 500,00 zł, z czego 19 897,50 zł stanowi wkład własny 
Gminy Grodzisko Dolne.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych – w tym rolników, będących w 
wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z pomocy społecznej.
Zadania określone w projekcie realizowane będą poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących działania w sferze aktywizacji za-
wodowej, społecznej oraz edukacyjnej.
Uczestnicy Projektu – 12 osób – w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci udziału w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 
podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót do życia społecznego. Zajęcia te zostaną przeprowadzone w wymiarze 40 godzin.
Następnym działaniem będzie trening pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu nauczyć naszych Uczestników jak i gdzie szukać pracy, przygotowy-
wać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny oraz jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Dla 
większości Uczestników obce są pojęcia rozmowy kwalifikacyjnej, podaży i popytu pracy oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im w przyszłości poruszanie 
się po rynku pracy i doda pewności siebie. Zajęcia odbędą się w wymiarze 32 godzin. Przeprowadzone zostaną również spotkania indywidualne z doradcą 
zawodowym w wymiarze 3 godzin dla każdego Uczestnika. Ponad to doradca zawodowy biorąc pod uwagę posiadane już przez Uczestników Projektu kwalifi-
kacje i umiejętności pomoże im opracować indywidualny plan działania. 

Planowane są następujące szkolenia: 
• Kucharz małej gastronomii,
• Fryzjer damsko – męski,
• Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera oraz z fakturowaniem,
• Kelner + barman,
• Spawanie podstawowe metodą MAG,
• Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz obsługą sekretariatu.

Prowadzone jest również w dalszym ciągu zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia wymogi ustawowe dotyczące zatrudnienia. 
Pozostali pracownicy socjalni realizują kontrakty socjalne, które zawarli z uczestnikami projektu. Wszyscy Uczestnicy objęci są pracą socjalną oraz w razie 
potrzeby wsparciem finansowym w postaci zasiłków.
Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności, które nabędą nasi beneficjenci w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dol-
ne” umożliwią im realizację życiowych planów oraz poprawią ich pozycję na rynku pracy.

osoby ChCąCe uzysKać więCeJ inforMaCJi na teMat proJeKtu zapraszaMy: gMinny ośrodeK poMoCy społeCzneJ w grodzisKu dolnyM – tel. 
017 24 29 134, 017 24 36 163

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZISKU DOLNYM
Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

REKLAMA PŁATNA
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