
GAZETA

5/(130)

2012

Gminne 
Święto Straży

Gminne obchody 
Dnia Strażaka



Numer zamknięto: maj 2012r.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 
- STRAŻACY ŚWIETOWALI SWÓJ DZIEŃ



3Gazeta z Grodziska i okolic 5/2012

- AKTUALNOŚCI - 

Ratują życie i dobytek lu-
dzi w momencie zagro-
żenia i niebezpiecznych 
sytuacjach. I chodź na co 
dzień prezentują się w in-
nych strojach i wcale nie 
wyglądają jak spod igły, od 
lat cieszą się największym 
społecznym zaufaniem. 

Odświętnie ubranych stra-
żaków można zobaczyć kil-
ka razy w roku. Jedną z ta-
kich okazji jest niewątpliwie 
Święto Konstytucji 3 Maja, 
które w Gminie Grodzisko 
Dolne łączone jest z obcho-
dami dnia świętego Floriana, 
patrona strażaków. 
W uroczystościach pa-
triotycznych udział wzięli 
przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządo-
wych, strażacy, społeczność 
uczniowska i mieszkańcy 
gminy. 
Przede mszą w asyście gro-
dziskiej Orkiestry Dętej prze-
maszerowano na grodziski 
cmentarz, gdzie pod obeli-
skiem „Pamięci tym, którzy 
cierpieli i oddali swe życie za 
Ojczyznę” delegacje złożyły 
biało-czerwone wiązanki. 
Po liturgii wszyscy prze-
maszerowali pod figurę św. 
Floriana, a następnie pod 
remizę OSP Grodzisko Dol-
ne Miasto, gdzie odbyła się 

dalsza część uroczystości. 
Grodziska Orkiestra Dęta 
odegrała hymn narodowy. 
Nie zabrakło okolicznościo-
wych przemówień i odzna-
czeń. Wyróżniający się stra-
żacy otrzymali resortowe i 
korporacyjne odznaczenia. 

Stan sił i środków Ochotni-
czych Straży Pożarnych na 
terenie naszej gminy przed-
stawia się następująco:
- 9 zespołów wyjazdowych 
ratowniczo-gaśniczych, w 
tym 3 w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym,
- liczba członków OSP 547,
- jednostki dysponują 13 
samochodami bojowymi, w 
tym 5 samochodami typu 
ciężkiego. 
  

STRAŻAKIEM 
BYĆ

Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Rzeszowie uchwałą 
nr 1/01/12 z dnia 30 stycznia 
2012r. nadało złoty medal „Za 
zasługi dla pożarnictwa” dru-
hom:

• Żuk Emil, s. Antoniego
• Trojnar Piotr, s. Tade-

usza
• Grabowiec Szczepan, 

s. Jakuba

Uchwałą nr 1/01/12 z dnia 30 
stycznia 2012r. nadało srebrny 
medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” druhom:

• Kilian Aleksander, s. 
Mieczysława

• Wikiera Józef, s. Fran-
ciszka

• Płatek Janusz, s. Józefa
• Leja Edward, s. Stani-

sława

Uchwałą nr 1/01/12 z dnia 30 
stycznia 2012r. nadało brązo-
wy medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” druhom:

• Bartnik Dominik, s. Zdzi-
sława

• Wojtyna Mariusz, s. Sta-
nisława

• Matuszek Zdzisław, s. 
Michała

• Żak Wiesław, s. Józefa
• Matuszek Mieczysław, s. 

Antoniego
• Klimek Ryszard, s. Fran-

ciszka
• Zych Jacek, s. Kazimie-

rza

Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Leżajsku uchwałą nr 1/01/12 z 
dnia 30 stycznia 2012r. nadało 
odznakę „Strażak wzorowy” 
druhom:

• Wacnik Artur, s. Stefana
• Krauz Agnieszka, c. Sta-

nisława
• Skok Lucjan, s. Fran-

ciszka

Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Leżajsku uchwałą nr 1/01/12               
z dnia 30 stycznia 2012r. nada-
ło odznakę „Strażak wzoro-

wy” druhom:

• Wacnik Artur, s. Stefana
• Krauz Agnieszka, c. Sta-

nisława
• Skok Lucjan, s. Fran-

ciszka
• Kuras Hieronim, s. Sta-

nisława
• Urban Sławomir, s. Józefa
• Miś Paweł, s. Stanisława
• Kulpa Krzysztof, s. Józefa
• Urban Wojciech, s. Sta-

nisława
• Korzystka Arkadiusz, s. 

Andrzeja
• Pytel Adam, s. Jana

Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Grodzi-
sku Dolnym uchwałą nr 1/2012 
z dnia 30 stycznia 2012r. nada-
ło odznakę „Za wysługę lat” 
druhom:

• Tołpa Józef, s. Stanisła-
wa – 50 lat

• Chmura Tadeusz, s. 
Franciszka – 50 lat

• Chmura Paweł, s. Jana 
– 25 lat

• Żak Aleksander, s. Tade-
usza – 25 lat
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W dniu 30 kwietnia br. od-
była się XXI sesja Rady 
Gminy w obecnej VI ka-
dencji funkcjonowania 
samorządu gminnego. 

W trakcie posiedzenia Rad-
ni rozpatrzyli następujące 
sprawy:
• zadecydowali o podzia-

le środków na remont 
dróg gminnych w roku 
bieżącym. Dodatko-
wo na remonty zostały 
przeznaczone środki 
funduszu sołeckiego wg 
poniższej tabeli:

• zapoznali się ze stanem 
porządku publicznego i 
ochrony przeciwpoża-
rowej, 

• spotkali się z przedsta-
wicielami organizacji 
pozarządowych działa-
jących na terenie Gmi-
ny oraz przyjęli spra-
wozdanie z działalności 
tych organizacji za rok 
miniony,

• przyjęli ocenę zasobów 
pomocy społecznej w 
Gminie Grodzisko Dol-
ne

Uchwalili również szereg 
uchwał regulujących bieżą-
ce funkcjonowanie Gminy:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok bieżący,

2. w sprawie zmiany wie-
loletniego planu finan-
sowego Gminy Grodzi-
sko Dolne,

3. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Po-
wiatowi Leżajskiemu na 
przebudowę drogi po-
wiatowej,

4. w sprawie  ustalenia  
regulaminu  targowiska  
gminnego w  Grodzisku 
Dolnym,

5. w sprawie zmiany 
uchwały nr VIII/62/11 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne z dnia 18 maja 
2011r. w sprawie usta-
lenia opłat za świad-
czenie udzielane przez 
publiczne przedszkole 
prowadzone przez Gmi-
nę Grodzisko Dolne,

6. w sprawie wyboru ław-
nika do Sądu Rejono-

wego w Leżajsku,
7. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie po-
rozumienia międzyg-
minnego pomiędzy 
Gminą Grodzisko Dolne 
a Gminą Miejską Prze-

myśl na zapewnienie 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami wyłapa-
nymi na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne.

J.R.

Podział funduszu sołec-
kiego na rok 2012, doko-
nany na zebraniach wiej-
skich:

1. Grodzisko Nowe - 
Remont odcinka drogi 
„Graniczna” – asfalt, 
kwota 24 872 zł

2. Chodaczów - Remont 
dróg kamieniem, kwo-
ta 19 027 zł

3. Laszczyny - Remont 
dróg kamieniem, kwo-
ta 14 575 zł

4. Opaleniska - Remont 
odcinka drogi „Na Gór-
kę” – asfalt, kwota 11 
889 zł

5. Zmysłówka - Remont 
dróg kamieniem, kwo-
ta 19 574 zł

6. Podlesie - Remont 
dróg kamieniem, kwo-
ta 13 431 zł

7. Wólka Grodziska - 
Wykonanie remontu 
dróg gminnych kamie-
niem – nr 116 i 1063, 
Wykonanie przyczół-
ków na przepuście na 
drodze nr 1063, kwota 
23 628 zł

8. Grodzisko Górne - 
Wykonanie parkingu 
koło Szkoły 12 000 zł, 
Remont dróg kamie-
niem 8 000 tys. zł, Wy-
konanie przepustów 
na drogach gminnych 
– 4 872 - łącznie 24 
872 zł

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

9. Grodzisko – Miasto 
- Remont odcinka dro-
gi nr 3482/2 – asfalt, 
kwota 24 872 zł

10. Grodzisko Dolne - 
Remont dróg kamie-
niem, kwota 24 872 zł

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” informujemy, że 
programem będą  objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną 
na poziomie szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, tj. 
naukę w klasach: I-IV szkoły podstawowej, I-IV ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształ-
cącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I 
albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
Ponadto programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszą-
cy, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 
szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. W przypadku osób niepełnosprawnych nie obowią-
zuje kryterium dochodowe. 
W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej oraz klas I szkoły 
muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto na 
osobę w rodzinie, w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kryterium dochodowe 
wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie. W 2012 roku pomoc dla do-
datkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego 
może stanowić 5% uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy nie są 
włączeni uczniowie klas I szkoły podstawowej  oraz szkoły muzycznej 
I - go stopnia. 

W Gminie Grodzisko Dolne wniosek o przyznanie pomocy ma-
terialnej składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, w terminie do 31 lipca 
2012r. 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

-dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej,
-dla uczniów kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
-dla uczniów niepełnosprawnych kl. I-III szkoły podstawowej oraz uczniów 
niepełnosprawnych kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

do 
kwoty 
180 zł

-dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej,
-dla uczniów kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz 
uczniów kl. I ogólnokształcącej szkoły baletowej,
-dla uczniów niepełnosprawnych kl. IV-VI szkoły podstawowej, uczniów nie-
pełnosprawnych kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz 
uczniów niepełnosprawnych kl. I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

do 
kwoty 
210 zł

-dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum,
- dla uczniów niepełnosprawnych kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej II stopnia, uczniów niepełnosprawnych kl. I-III ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych kl. IV-VI ogólnokształcącej 
szkoły baletowej

do 
kwoty 
325 zł

-dla uczniów kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,  
liceum ogólnokształcącego i technikum,
-dla uczniów kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II  stopnia, uczniów 
kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczniów kl. I liceum plastycz-
nego oraz uczniów kl. VII ogólnokształcącej szkoły baletowej
-dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów 
niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełno-
sprawnych kl. II – III liceum profilowanego, uczniów niepełnosprawnych 
technikum, uczniów niepełnosprawnych kl. II – III uzupełniającego liceum 
ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych kl. II – III technikum 
uzupełniającego,
- uczniów niepełnosprawnych kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, uczniów niepełnosprawnych kl. IV-VI ogólnoksztalcącej szkoły 
sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych liceum plastycznego oraz 
uczniów niepełnosprawnych kl. VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

do 
kwoty 
352 zł
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Już po raz dwunasty w nie-
dzielę 13 maja br. wędkarze 
stanęli w szranki o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne. Tradycyjnie, zawo-
dy odbyły się nad zbiorni-
kiem wodnym „Czyste” w 
Grodzisku Dolnym, a ich 
organizatorem, wzorem lat 
ubiegłych, było Koło Węd-
karskie nr 37 „Pstrąg” w 
Grodzisku Dolnym. 

Pasja, hobby, nawyk…            
i jeszcze kilka innych okre-
śleń pasuje do tego sposobu 
spędzania wolnego czasu. A 
sympatyków wędkarstwa w 
naszej gminie nie brakuje. 
O puchary walczyło 21 zapa-
leńców wędkarstwa. Połów 
odbywał się metodą dowol-
ną na dwie wędki z wyłą-
czeniem spinningu. Każdy 
cierpliwie czekał na branie i 
liczył, że wyciągnie z wody 
wymarzoną taaaaaką rybę. 
Po cztero godzinnej rywa-
lizacji zwycięzcami okazali 
się: 
• I miejsce – Marek Chmiel 

( uzyskał 2700 pkt) 
• II miejsce – Marcin Sowa 

( uzyskał 2160 pkt)
• III miejsce – Zbigniew 

Wilk ( uzyskał 1820 pkt)
Na zawody przybył i puchary 
oraz drobne gadżety zwy-
cięzcom wręczył Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne, pan Jacek 
Chmura, po czym odbyło się 
wspólne pieczenie kiełbaski. 

Zarząd Koła Wędkarskiego 
nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym składa podziękowa-
nie panu Wójtowi za ufundo-
wanie nagród dla zwycięz-
ców zawodów.

Andrzej Sigda

- AKTUALNOŚCI - 

ZAWODY O PUCHAR 
WÓJTA

Zarząd Koła Wędkarskiego 

„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym z 

okazji „Dnia Dziecka” organizuje 

w dniu 3 czerwca 2012r. zawody 

wędkarskie dla dzieci i młodzie-

ży szkolnej do lat 15.

Organizator nie wymaga po-

siadania karty wędkarskiej w 

dniu zawodów. Zawodnicy zo-

bowiazani są posiadać siatki z 

obręczami do przechowywania 

złowionych ryb lub duże wiadra.

Program zawodów: 

• 9.00 zapisy zawodników

• 9.10 odprawa i zapoznanie 

się z regulaminem zawo-

dów

• 9.20 wyjście zawodników 

na stanowiska

• 9.30 - 12.00 zawody

• 12.00 ważenie ryb na sta-

nowiskach wędkarskich

• 13.00 ogłoszenie wyników, 

wręczenie nagród i zakoń-

czenie zawodów

Po zakończeniu zawodów zosta-

nie zorganizowany konkurs wie-

dzy ekologicznej „Ziemia naszym 

domem”, w 3 kategoriach wieko-

wych: I-III szkoły podstawowe, IV

-VI szkoły podstawowe, młodzież 

gimnazjalna. 

ZAPRASZAMY!!!
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W maju bibliotekarze i bi-
blioteki obchodzą swoje 
święto. 

Z tej okazji życzymy sobie 
i naszej Gminnej Bibliote-
ce szczęśliwego rozwoju i  
zadowolonych czytelników. 
W tym okolicznościowym 
tekście chcę się skupić na 
tych spośród mieszkańców 
naszej gminy, którzy wiedzą, 
że warto i czytają. Dają kłam 
tłumaczeniom, że „nie czy-
tam, bo książki drogie, bo 
nie ma co czytać, bo niecie-
kawe…” 
Niestety z raportu Biblioteki 
Narodowej opublikowanego 
w lutym br. wynika, że nie 
jest dobrze - „56% Polaków 
nie czyta książek, w tym 
kucharskich czy słowników, 
46% nie czyta artykułów, 
opowiadań albo innych krót-
szych tekstów”. Jednym z 
powodów, by nie czytać są 
chociażby ceny książek. 
Najłatwiejszym i najtańszym 
sposobem na czytanie jest 
biblioteka. Owszem, być 
może nie mamy wystarcza-
jącej ilości książek, szcze-
gólnie nowości, by zaspo-
koić wszelkie potrzeby czy-
telników ale przychodząc re-
gularnie nie sposób nie trafić 
na dobre książki, zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami.
W ubiegłym roku mieliśmy 
zarejestrowanych 1225 czy-
telników. Zakupiliśmy 528 
woluminów na kwotę 11 096 
zł.
Do 15 maja br. odwiedzi-
ło nas 500 dorosłych czy-
telników  oraz 270 dzieci i 
młodzieży do 15 roku ży-
cia.  Rozpiętość wieku jest 
duża, można by stworzyć 
czteropokoleniową rodzinę 
- pradziadków, dziadków, 
rodziców i dzieci. Najstarsi 
czytelnicy to panowie, czyta-
ją głównie książki historycz-
ne ale chętnie sięgają też 
po kryminały. Nieco młodsze 

seniorki wybierają głównie 
klasykę polską i wydaw-
nictwa religijne. Najmłod-
sza czytelniczka – Oliwia w 
chwili zapisu miała zaledwie 
3 miesiące. Teraz jest już 
dwuletnim przedszkolakiem. 
Jest też rozkoszny Maciuś, 
który przychodzi regularnie 
z mamą. Takich pociesz-
nych czytelników mamy 
więcej, ich odwiedziny to dla 
nas wielka frajda. Bardzo 
cieszy fakt, że młode mamy 
przychodzą ze swoimi po-
ciechami. Mądrzy, świadomi 
rodzice wiedzą, że czytanie 
dziecku to najlepsza inwe-
stycja w jego rozwój. W tym 
miejscu chcę podziękować 
rodzicom, którzy przyprowa-
dzają swoje dzieci do biblio-
teki na comiesięczne Wie-
czory Głośnego Czytania. 
Wracając do czytelnictwa. 
Panie czytają więcej, wy-
bierają też inne lektury. 
Częściej sięgają po pozycje 
opisujące związki, oparte 
na autentycznych wydarze-

niach, rzadziej szukają ad-
renaliny i akcji. Te ostatnie 
wybierają mężczyźni. Naj-
więcej czytelników mamy w 
grupie osób 25-44 lat, czyli 
nie jak można by przypusz-
czać, emerytów czy studen-
tów, ale ludzi młodych, ak-
tywnych zawodowo. 
Wszędzie słyszymy, że z 
czytelnictwem jest źle i sta-
tystyki na razie to potwier-
dzają, ale są też pozytyw-
ne symptomy, zaczyna się 
moda na czytanie. Pojawiła 
się mocno promowana w 
Internecie inicjatywa czy-
telnicza „52 książki”, która 
zachęca do przeczytania 52 
książek w ciągu roku, czyli 
1 książki tygodniowo. Lek-
tura ma być przyjemnością, 
nie przykrym obowiązkiem. 
Można sobie też postawić 
trochę mniej ambitny cel 
np. 26 książek rocznie, czy 
godzinę czytania dziennie. 
Chodzi o to, by zwiększyć 
kontakt ze słowem pisanym 
i wyrobić w sobie nawyk, 

potrzebę czytania. Korzyści 
przyjdą same - kreatywność, 
poszerzenie horyzontów 
myślowych, wyobraźnia, 
zasób słownictwa, a także 
przyjemność, pożyteczne 
spędzanie czasu i zadowo-
lenie z siebie.
Celowo w tym tekście został 
pominięty aspekt czytelnic-
twa wśród dzieci w wieku 
szkolnym. To odrębny temat, 
chociaż trzeba by się nad 
nim zastanowić z perspek-
tywy bibliotekarza. Powiem 
tylko, że w Dniu Dziecka bę-
dziemy czekać na najmłod-
szych czytelników z niespo-
dziankami.
Prosimy, pamiętajcie Pań-
stwo o bibliotece. Zachę-
camy do odwiedzania nas i 
czytania książek. Hasło bi-
bliotek na bieżący rok brzmi: 
„2012 biblioteka ciągle w 
grze”. I tak jest, przeminie 
Euro, skończą się ulubione 
programy i seriale, a książki 
będą, wystarczy po nie się-
gnąć do czego szczerze za-
chęcamy!

RC

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I 
BIBLIOTEK 2012
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W dniu 11 maja 2012r., na 
obiekcie sportowym LKS 
„Grodziszczanka” miał 
miejsce finał powiatowy 
turnieju w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców XII 
edycji ogólnopolskich 
zmagań „Z podwórka na 
stadion”.

W rywalizacji udział wzięli 
zwycięzcy eliminacji gmin-
nych z terenu powiatu leżaj-
skiego. W rywalizacji dziew-
cząt I miejsce i awans do tur-
nieju wojewódzkiego zajęły 
dziewczyny z ZS Grodzisko 
Dolne, których opiekunem 
jest pani Teresa Stępnik.
Wśród chłopców po emocjo-
nujących zmaganiach awans 
do finału wojewódzkiego 
uzyskała drużyna z SP w Łę-
towni. Reprezentujący naszą 
gminę chłopcy z SP w Lasz-
czynach, nad którymi opiekę 
sprawowała pani dyrektor 
tamtejszej szkoły, Grażyna 
Pytel – zajęła miejsce III.
Równolegle ze zmaganiami 
turnieju „Z podwórka na sta-
dion” odbywał się finał po-
wiatowy turnieju im. Marka 
Wielgusa.
Zwycięzcami powiatowymi 
zarówno wśród dziewcząt 

jak i chłopców zostały dru-
żyny z ZS Grodzisko Dolne, 
które do turnieju przygoto-
wali: dziewczyny - Tomasz 
Sołek, chłopcy – Krzysztof 
Wilk.
Nadmieniamy, że turniej po-
wiatowy był poprzedzony eli-
minacjami gminnymi, które 
miały miejsce na obiektach 
sportowych „ORLIK 2012” 
w Grodzisku Dolnym i Gro-
dzisku Górnym, a w rywali-
zacji wzięła udział młodzież 
z następujących szkół: Gro-
dzisko Dolne, Chodaczów i 
Laszczyny.
Organizatorzy turniejów, za-
równo gminnego jak i powia-
towego dziękują za pomoc 
w organizacji zawodów i 
wsparcie rzeczowo-finanso-
we Wójtowi Gminy Grodzi-
sko Dolne, Staroście Leżaj-
skiemu, Dyrektor Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dolnym, 
Prezesowi PZPN – Pod-
okręg Rzeszów.
Drużyny uczestniczące w 
poszczególnych turniejach 
otrzymały puchary, dyplo-
my i skromny poczęstunek. 
Finały gminne swoją obec-
nością zaszczycił sekretarz 
gminy, Grzegorz Potaczała, 
natomiast finały Powiatowe 

panowie – Marek Kogut, 
wicestarosta leżajski i Arka-
diusz Telka, z-ca Wójta Gmi-
ny Grodzisko Dolne.
Zwycięskim zespołom i ich 
opiekunom gratulujemy i 

życzymy powodzenia na 
szczeblu wojewódzkim i 
awansu do finału krajowego. 

JM

PIŁKARSKIE 
FINAŁY
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Przestępstwa kryminal-
ne zaistniałe na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne w 
okresie od 01. 03.2012r. Do 
30.04.2012r.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzież z włamaniem
• w dniu 19.03.2012r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym wsz-
częli dochodzenie w sprawie 
kradzieży z włamaniem do 
niezamieszkałego domu w 
miejscowości Zmysłówka na 
szkodę mieszkańca Opale-
nisk. W trakcie wstępnych 
czynności ustalono, że do 
zdarzenia doszło między 
9-12.03.2012r. Sprawcy za-
brali ze środka domu rzeczy 
w postaci żeliwnej wanny 
i zlewozmywaka oraz inny 
złom o łącznej wartości oko-
ło 500 zł. Postępowanie w 
dalszym ciągu prowadzi Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.

Zgodnie z art. 278. §1. Kto 
zabiera w celu przywłasz-
czenia cudzą rzecz rucho-
mą, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5.

• 27.04.2012r. policjanci z 
Posterunku Policji w Gro-
dzisku Dolnym skierowali 
do Sądu Rejonowego w Le-
żajsku Wydział Rodzinny i 
Nieletnich sprawę przeciwko 
nieletniemu, który dopuścił 
się kradzieży roweru spod 
stacji PKP w Grodzisku Dol-
nym dokonanej na szkodę 
mieszkańca Grodziska No-
wego. Za popełnienie czynu 
karalnego zgodnie z Ustawą 
o postępowaniu w sprawach 
nieletnich odpowie za swoje 
postępowanie przed Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich.

Zniszczenie mienia
• 04.04.2012r. policja      
wszczęła dochodzenie w 
sprawie uszkodzenia wiaty 
przystankowej PKS w miej-
scowości Zmysłówka. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że do uszkodzenia doszło 
w okresie 02-05.03.2012r. 
Wartość uszkodzonego mie-
nia oszacowano na kwotę 
600 zł. W powyższej spra-
wie Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym nadal 
prowadzi dochodzenie z art. 
288§1 KK. 
• 13.04.2012r. policjanci z 
Posterunku Policji w Grodzi-
sku Dolnym wszczęli docho-
dzenie w sprawie uszkodze-
nia samochodu osobowego 
marki Seat Ibiza, do które-
go doszło w okresie 13-15 
czerwca 2011r. w Laszczy-
nach na szkodą mieszkańca 
powiatu przeworskiego. W 
wyniku działania sprawców 
również z powiatu przewor-
skiego straty wyceniono 
na kwotę 3850 zł. Sprawcy 
odpowiedzą za czyn z art. 
288§1 KK.
• 24.04.2012r. policjanci z 
Posterunku Policji w Gro-
dzisku Dolnym wszczę-
li dochodzenie w sprawie 
uszkodzenia elewacji domu 
mieszkalnego oraz bramy 
wjazdowej. Do zdarzenia 
doszło w miejscowości Pod-
lesie. W wyniku działania 
sprawcy straty wyceniono 
na około 500 zł. Również i 
w tej sprawie sprawca odpo-
wie za popełnienie czynu z 
art. 288§1 KK.

Powyższe czyny zagrożone 
są karą pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5. 

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców 
kradzieży z włamaniem i 
uszkodzenia przystanku 

PKS oraz innych prze-
stępstw tu nieopisanych, 
proszone są o pilny kon-
takt z Posterunkiem Po-
licji w Grodzisku Dolnym 
bądź Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI 

• 21.03.2012r. policjanci z 
Posterunku Policji w Grodzi-
sku Dolnym wszczęli docho-
dzenie przeciwko mieszkań-
cowi Grodziska Górnego, 
który kierował rowerem po 

drodze publicznej znajdując 
się w stanie nietrzeźwości. 
Zgodnie z kodeksem kar-
nym przestępstwo z art. 
178a§2 kierowanie rowerem 
na drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-
ności do 1 roku.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

POLICJA
Przypomina Ostrzega 

Radzi - właścicielom psów

Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Wa-
szych czworonożnych pupilów (psów i kotów) niżej podajemy kilka 
praktycznych wskazówek, porad. Owe przestrogi w przeważającej 
części znacie, wydają się Wam oczywiste, ale na co dzień zdarza 
się niektórym osobom o tym zapominać.
W gospodarstwach domowych psy pełnią funkcję obronno - 
ochronną. To one pod naszą nieobecność czy też w czasie gdy 
wypoczywamy pilnują i bronią nasze  podwórka, mieszkania przed 
złodziejami, zmniejszają ryzyko stania się ofiarą przestępstwa.
Czasami zdarza się, że traktowani są jak członek rodziny, stają 
się najlepszym przyjacielem człowieka. Chodzą za nami wszędzie 
jeżeli tylko na to pozwolimy.
Jednak coraz częściej dochodzi do tego, że zapominamy aby 
sprawować nad nimi właściwą opiekę. Pozostawiamy ich we wła-
snych gospodarstwach domowych na nie ogrodzonych posesjach 
bez uwięzi, chodzimy na spacery bez trzymania na smyczy dopro-
wadzając do tego, że biegają po miejscowości jak bezpańskie psy. 
Tym zachowaniem doprowadzamy do różnych nieszczęść takich 
jak:
• atakowanie przechodniów -  najczęściej dzieci idące do szkoły 
czy też ze szkoły
• atakowanie osób starszych 
• atakowanie osób jadących na rowerze
• wpadanie pod nadjeżdżające pojazdy
Pamiętajcie, że taka postawa jest niezgodna z prawem. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że jako ich właściciele mamy obowiązki 
zapewnienia im właściwej opieki i nadzoru wynikającego z art. 77 
Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń, który mówi:
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia - polega karze grzywny.

Bądźcie ostrożni również w pozostawianiu zatrutych pokarmów 
na otwartej przestrzeni dla szkodników – gryzoni (szczurów itp.) 
by nie stawały się pokarmem dla psów i kotów i nie narazić się 
tym samym na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 35 ust. 1 
Ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt:
Kto zabija, uśmierca zwierzę (...) z naruszeniem przepisów art. 
6 ust. 1 tej ustawy - nieuzasadnione lub niehumanitarne zabija-
nie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione i podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.
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Po raz 24 obrzędowe i re-
gionalne zespoły ludowe 
miały okazję zaprezento-
wania swoich poczynań i 
umiejętności scenicznych 
w ramach Wojewódzkiego 
Konkursu „Ludowe obrzę-
dy i zwyczaje”, który miał 
miejsce w dniach 21 – 22 
kwietnia 2012 r. w Wierza-
wicach. 

Pierwszy dzień konkursu 
upłynął pod znakiem warsz-
tatów teatralnych prowadzo-

nych przez wykwalifikowaną 
kadrę z rzeszowskiego Mu-
zeum Etnograficznego i Wo-
jewódzkiego Domu Kultury.
Konkurs ten od wielu już lat 
cieszy się dużym zaintere-
sowaniem naszych rodzi-
mych zespołów i rokrocz-
nie biorą w nich udział. Tak 
więc również w tym roku nie 
przepuścili okazji do udzia-
łu. A ponieważ czas pre-
zentacji przypadł w okresie 
wielkanocnym, toteż „Gro-
dziszczoki” zaprezentowały 

publiczności tradycyjne gro-
dziskie „Śniadanie wielka-
nocne”. Widowisko w swej 
formie i scenografii wiernie 
oddało nastrój i atmosferę 
dawnego obrzędu, bowiem 
w ocenie jury otrzymało spe-
cjalne wyróżnienie. Również 
Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Leszczynka” miał do-
bry dzień. Pokazane przez 
nich widowisko obyczajowe 
„Zapusty”, kończące okres 
karnawału i trafnie oddające 
tutejsze realia wiejskie, uzy-
skało wyróżnienie. OK

BYŁO GWARNO 
WESOŁO I FOLKOWO 
NA TYM KONKURSIE

OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się 31 maja 2012r. „Światowym Dniem Bez Tytoniu” Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że tegorocznym hasłem kampanii są:

„Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”

Adresatem kampanii jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet, 
które jak wykazują badania są bardziej podatne na działania marketingowe. Przy planowaniu działań 
należy zwrócić szczególną uwagę na zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów 
i produktów imitujących wyroby tytoniowe, symboli związanych z używaniem tytoniu. Istnieje rów-
nież zakaz sponsorowania przez firmy tytoniowe działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, 
zdrowotnej i politycznej. 
Głównym celem akcji jest:
- uświadomienie zagrożeń związanych z czynnym i biernym paleniem w szczególności dla kobiet,
- zwiększenie świadomość ludzi odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytonio-
wego; w miejscach  pracy i użyteczności publicznej,
- promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i zysków 
płynących z niepalenia.
Mając świadomość, że palenie tytoniu jest przyczyną śmierci, różnorakich chorób i niepełnospraw-
ności, zachęcam Państwa do szerokich działań na rzecz ochrony zdrowia własnego i swoich bli-
skich.
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„Piękna nasza Polska 
cała...” Przekonali się o 
tym gimnazjaliści z Gro-
dziska Dolnego, którzy na 
przełomie kwietnia i maja 
wzięli udział w pięciodnio-
wym wyjeździe edukacyj-
nym nad Bałtyk w ramach 
projektu „Wiedza kluczem 
do lepszej przyszłości” 
w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o 
przez Unię Europejską.

O północy 28 kwietnia 
uczestnicy projektu wyru-
szyli w podróż z południa 
na północ Polski, mieli więc 
okazję zobaczyć różnorod-
ność krajobrazów naszego 
kraju. Na dłużej zatrzymali-
śmy się w Malborku, gdzie 
zwiedziliśmy zamek krzyżac-
ki wpisany na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO, 
który w 2007 r. w plebiscy-
cie „Rzeczpospolitej” został 
uznany za jeden z siedmiu 
cudów Polski. Wieczorem, 
po zakwaterowaniu się w 
pensjonacie we Władysła-
wowie, wszyscy pobiegli na 
pobliską plażę, by w świetle 
zachodzącego słońca przy-
witać się z morzem. 
Następny dzień poświęco-
ny był poznawaniu Mierzei 
Helskiej. Na Helu odwiedzi-
liśmy fokarium – naukową 
placówkę terenową Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego, gdzie realizo-
wany jest projekt odtwarza-
nia i ochrony koloni fok sza-
rych w rejonie południowego 
Bałtyku. Byliśmy świadkami 
karmienia, treningu oraz re-
habilitacji chorych i osłabio-
nych osobników. Następnie 
odbyliśmy rejs statkiem po 
Zatoce Puckiej i wokół Pół-
wyspu Helskiego. Wspinali-
śmy się na latarnię morską, 
aby podziwiać krajobrazy 
półwyspu. Pieszo udaliśmy 
się na sam kraniec Mierzei 
Helskiej, gdzie chodziliśmy 
boso po nagrzanym przez 

słońce piasku i brodziliśmy 
w wodzie. W drodze powrot-
nej zwiedziliśmy Muzeum 
Obrony Wybrzeża, a w nim 
największą działobitnię, któ-
rą w czasie II wojny świato-
wej zbudowali Niemcy. 
W poniedziałek udaliśmy się 
do Akwarium Gdyńskiego, w 
którym mieliśmy okazję po-
znać historię Bałtyku, jego 
świat roślin i zwierząt oraz 
florę i faunę innych mórz i 
oceanów. Następnie poje-
chaliśmy do Oliwy, by zwie-
dzić katedrę z najsłynniej-
szymi organami w Polsce. 
Kolejnym punktem progra-
mu był udział w zajęciach z 
fizyki i astronomii w miesz-
czącym się w dawnych for-
tyfikacjach gdańskich Cen-
trum Hewelianum. Mogliśmy 
samodzielnie przeprowa-
dzać szereg doświadczeń, 
(np.: powstawanie fali tsuna-
mi, rozchodzenie się światła 
i dźwięku), przekonać się, 
na czym polega złudzenie 
optyczne, określić swoją 
wagę na Księżycu, Słońcu i 
Marsie. Wspięliśmy się rów-
nież na Gradową Górę, skąd 
podziwialiśmy panoramę 
Gdańska. Duże wrażenie 
wywarł na nas ogród zoo-
logiczny w Oliwie, w którym 
na zadbanych wybiegach 
mogliśmy przyglądać się 
ciekawym okazom zwierząt 

z różnych stron świata. Z 
zoo pojechaliśmy do Sopo-
tu, gdzie o zachodzie słońca 
spacerowaliśmy po molo. 
Ostatnim punktem tego dnia 
był sopocki deptak popular-
nie zwany Monciakiem. Przy 
tej reprezentacyjnej ulicy 
miasta mogliśmy zobaczyć 
ciekawy architektonicznie 
budynek zwany Krzywym 
Domkiem.
Czwarty dzień wyjazdu spę-
dziliśmy w Słowińskim Parku 
Narodowym. Na początek 
zwiedziliśmy Muzeum Przy-
rodnicze w Smołdzinie, Na-
stępnie weszliśmy na wieżę 
widokową  znajdującą się na 
świętej górze Słowińców – 
Rowokół. Stamtąd udaliśmy 
się do Łeby – Rąbki, skąd 
meleksami przejechaliśmy 
na ruchome wydmy zasypu-
jące las. 

Ostatni dzień naszej wypra-
wy nad Bałtyk rozpoczęli-
śmy od zwiedzenia Okrętu 
Muzeum „Błyskawica”. Po 
obejrzeniu wojennego stat-
ku, udaliśmy się do Gdań-
ska, gdzie idąc wybrzeżem, 
poznawaliśmy historię i 
zabytki miasta. Potem od-
byliśmy rejs na półwysep 
Westerplatte, po drodze po-
dziwiając port i statki daleko-
morskie. W czasie II wojny 
światowej Westerplatte stało 
się symbolem walki Polaków 
z hitlerowską agresją. W za-
dumie poznawaliśmy histo-
rię tego miejsca, które było 
ostatnim punktem wyjazdu 
edukacyjnego „Wybrzeżem 
Bałtyku”.
Wyjazd ten z pewnością po-
zostanie w pamięci uczestni-
ków, którzy mieli okazję po-
znać najciekawsze miejsca 
na Wybrzeżu Bałtyku. 

A.F. A.K.

WYJAZD EDUKACYJNY 
„WYBRZEŻEM BAŁTYKU”
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Dnia 31 marca 2012 roku 
odbyła się wycieczka do 
Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie 
w ramach projektu „Przez 
wiedzę do gwiazd”. W 
wyjeździe edukacyjnym 
wzięło udział 50 uczniów z 
Gimnazjum im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym. 

Głównym celem wycieczki 
było zwiększenie u uczniów 
motywacji do nauki oraz 
obejrzenie przedstawienia 
teatralnego „Szalone no-
życzki”. Opiekunkami mło-
dzieży były pani Małgorzata 
Czop, pani Małgorzata Maj-
kut oraz pani Dorota Miś. 
Pierwszym przystankiem 
była restauracja hotelu „Het-
man” w Rzeszowie, gdzie 
wspólnie zjedliśmy smaczny 
obiad. Miła obsługa, smacz-
ne jedzenie oraz niepowta-
rzalny wystrój sali sprawił, 
że pobyt w restauracji był 
bardzo udany. Następnie 
udaliśmy się do teatru na 
spektakl „Szalone Nożycz-
ki”. Już pierwsze chwile w 
budynku teatralnym wzbu-
dziły wielkie emocje. Ucznio-
wie wczuli się w atmosferę 
teatru, gdyż podczas ocze-
kiwania na spektakl na sali 
było naprawdę cicho, mimo 
dużej ilości osób. Akcja tej 
współczesnej komedii dzie-
je się w salonie fryzjerskim, 
gdzie zostanie zamordo-
wana znana pianistka. To 
prawdziwy teatr interaktyw-
ny - autor sztuki główną rolę 
powierzył bowiem publicz-
ności… Od jej zachowania 
zależy rozwój sytuacji i za-
kończenie przedstawienia. 
Byliśmy zatem świadkami 
humorystycznych scenek 
odbywających się w salo-
nie fryzjerskim. Współudział 
publiczności w prowadzeniu 
śledztwa, słowne przepy-

chanki z aktorami i zaskaku-
jący finał to w istocie recepta 
na udaną zabawę dla widza 

i niegasnącą popularność 
dla sztuki. 
Uczniowie wrócili do do-
mów zadowoleni, szczęśliwi 
i w doskonałych humorach. 
Projekt „Przez wiedzę do 
gwiazd” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego do-
biega końca, pozostawiając 
wszystkim moc atrakcji i nie-
zapomnianych wrażeń.  

Joanna Sołek

Gimnazjaliści z Grodziska 
Górnego dnia 17 marca 
2012r. odbyli w niezwykłej 
scenerii zajęcia z semina-
rium astronomicznego bę-
dące jednym z działań po-
dejmowanych w projekcie 
„Przez wiedzę do gwiazd” 
współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Lekcja rozpoczęła się o 
18.00, a zatem wokół było 
już ciemno. Jednak tylko 
nocne spotkanie pozwoliło 
uczniom praktycznie utrwa-
lić wiedzę zdobytą na kółku. 
Najpierw ustalali kierunki 
świata, a potem wyszukiwali 
gwiazdozbiory nieba zimo-
wego. Niecodziennie młodzi 
pasjonaci astronomii mogą 
oglądać rzadkie dosyć zja-
wiska – koniunkcji Wenus 
i Jowisza, czyli zbliżenia 
na niebie dwóch najjaśniej-
szych planet. 

Jednak tego dnia, a pisząc 
precyzyjniej tej nocy, na za-
chodniej stronie nieba mogli 
wyraźnie jasno widzieć te 
planety: Wenus (ta najja-
śniejsza) i Jowisza tuż obok. 
Podczas obserwacji znajdo-
wały się dokładnie nad na-
sza szkołą.
Warto tutaj wspomnieć, że 
Wenus nazywana jest gwiaz-
dą wieczorną lub królową 
wieczornego nieba. Widać 
ją wieczorem, godzinę po 
zachodzie Słońca około 30 
stopni nad zachodnim ho-
ryzontem w gwiazdozbiorze 
Barana. Natomiast Jowisz 
to największa planeta na-
szego Układu Słonecznego. 
Koniunkcja Wenus i Jowisza 
jest widoczna gołym okiem 
- wystarczy, że spojrzymy 
na zachód (wieczorem na 
południowy zachód, nocą 
gwiazdy przechodzą w pół-
nocno-zachodnią stronę nie-
ba). Na wschodniej stronie 
nieba można wypatrzyć w 

gwiazdozbiorze Lwa pięknie 
prezentującego się Marsa. 
Czerwoną planetę można 
obserwować przez całą noc. 
Podczas tych obserwacji 
niezapomniane wrażenie 
dostarczył znajdujący się 
na południu gwiazdozbiór 
Oriona zaliczany do najpięk-
niejszych nieba zimowego. 
Zawiera wiele ciekawych 
obiektów.
Dzięki takiej organizacji za-
jęć, teleskopowi i lornetce 
uczniowie mogli podziwiać 
niebo w powiększeniu. Ten 
emocjonujący dzień na za-
wsze pozostanie w pamię-
ci młodych ludzi, którzy z 
niecierpliwością czekają na 
pogodę i kolejne oglądanie 
nieba. Warto spoglądać w 
niebo po zachodzie Słońca. 
A w niebo może spoglądać 
każdy, kto tylko ma ochotę 
dostrzec coś ciekawego w 
górze.  Dorota Miś

NIECODZIENNY WIDOK 
NA NIEBIE

SPOTKANIE 
Z TEATREM
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W styczniu tego roku, w 
Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Rzeszowie pod-
pisana została umowa o 
dofinansowanie projektu 
„Lepszy start”. Projekt re-
alizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Beneficjentem projektu jest 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Wólka Grodziska. Pro-
jekt jest realizowany w Spo-
łecznej Szkole Podstawowej 
w Wólce Grodziskiej.
W ramach wniosku zorga-
nizowane są zajęcia poza-
lekcyjne dla uczniów z klas 
I – III z czytania i pisania, dla 
uczniów mających trudności 

w zdobywaniu wiedzy mate-
matycznej oraz indywidual-
ne zajęcia: dydaktyczno-wy-
chowawcze, edukacji polo-
nistycznej i matematycznej 
oraz specjalistyczne zajęcia 
rewalidacyjne i logopedycz-
ne.  W zajęciach uczestniczy 

10 uczniów SSP w Wólce 
Grodziskiej. Zajęcia w pro-
jekcie realizowane są od 13 
lutego do 29 czerwca 2012r.
Kolejnym zadaniem w pro-
jekcie jest doposażenie 
bazy dydaktycznej szkoły. 
Zostały zakupione pomoce 

dydaktyczne: 
- układ dziesiątkowy, zestaw 
figur geometrycznych, karty 
systemu liczbowego, mate-
matyczne programy kom-
puterowe oraz gry i klocki 
do realizacji treści z zakresu 
edukacji matematycznej,
- zestawy książek i ćwiczeń, 
plansz, układanek i progra-
mów komputerowych do re-
alizacji treści z zakresu tre-
ści polonistycznych,
- specjalistyczne książki, ze-
stawy tablic z wzorami liter 
alfabetu, gry i multimedialne 
pakiety logopedyczne oraz 
laptop.
Wartość projektu wynosi 25 
283,00 zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków euro-
pejskich wynosi 21 490,55 
zł, a dotacja celowa z bu-
dżetu krajowego 3 792,45 zł.
 

SZ

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA 
KLAS I-III

27 kwietnia 2012r. spo-
łeczność Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym uczciła Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 221 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, głęboko zakorzenio-
ną w naszej historii naro-
dowej. 

Uroczystą akademię przy-
gotowaną przez uczniów i 
przedszkolaków pod kierun-
kiem nauczycieli (A. Dubiel, 
E. Horoszko, A. Kosior, R. 

Kuli, E. Matula, E. Hele-
niak, T. Stępnik) rozpoczęto 
wprowadzeniem sztandaru 
szkoły i wspólnym odśpie-
waniu hymnu państwowego. 
Pierwszym punktem progra-
mu był występ przedszkola-
ków w rzeszowskich strojach 
regionalnych, zakupionych 
ze realizowanego projek-
tu pt. „W stronę dziecka” w 
ramach POKL, współfinan-
sowanego przez UE. Dzieci 
zaprezentowały polskie tań-
ce ludowe „Krakowiaczek” 
„Owczareczek” i „Szot”. 

Wyrecytowały wierszyki i 
zaśpiewały piosenki. Utwory 
te przyswoiły sobie podczas 
zajęć przybliżających tre-
ści patriotyczne. Uczniowie 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum przybliżyli społeczno-
ści szkolnej historię słowami 
poetów i muzyków, odda-
jąc treść i nastrój wydarzeń 
sprzed 221 lat. Zaakcen-
towano doniosłość i wagę 
zaprzysiężenia Konstytucji 
3 Maja 1791r. Podkreślono, 
że była ona dowodem pa-
triotyzmu i demokratycznych 
przekonań narodu, a rocz-
nicę jej uchwalenia uroczy-
ście czczono i pamiętano o 
niej w czasie ucisku naro-

dowego i w czasie wojen. 
Uświadomiono zebranym, 
że naród, który nie zna swo-
jej przeszłości, umiera i nie 
buduje przyszłości. Oficjalny 
charakter uroczystości pod-
kreślały flagi państwowe i 
chorągiewki biało-czerwone 
trzymane w rękach przez 
najmłodszych uczestników 
akademii. To oni przybliżali 
historię powstania barw na-
rodowych i ich znaczenia w 
życiu naszego kraju, ucząc 
jednocześnie szacunku i 
przywiązania do symboli 
wyrażających tożsamość i 
przynależność narodową. 

A.K.

WIELKI TRZECI 
MAJA
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- OGŁOSZENIA - 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Grodzisku Dolnym 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2012 r. realizuje po raz piąty projekt 
systemowy „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowany 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, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
wykluczonych społecznie, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) oraz korzystających z pomocy 
społecznej bez względu na płeć i wykształcenie. 
 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia, aktywności społecznej i zawodowej 
uczestników projektu poprzez formy aktywnej integracji. Zadania określone w projekcie realizowane będą poprzez 
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, 
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, przygotowywać 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. Ponadto doradca zawodowy biorąc pod uwagę posiadane już przez Uczestników Projektu 
kwalifikacje i umiejętności pomoże im opracować indywidualny plan działania. Dla wszystkich Uczestników 
Projektu planowane są szkolenia/kursy zawodowe. 
 

Nadal jest kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia wymogi 
ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pozostali pracownicy socjalni realizują kontrakty socjalne, które zawarli z 
Uczestnikami Projektu. Wszyscy 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 Dolne” 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. 17 24 29 134, 17 24 36 163. 
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- OGŁOSZENIA - 

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Leżaj-
sku w związku ze wzmożoną 
aktywnością kleszczy i nara-
stającą liczbą osób zakażo-
nych chorobami odkleszczo-
wymi przypomina o zacho-
waniu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas 
wypoczynku na łonie natury. 

Dlaczego kleszcze są dla nas tak groźne?
1. Są odporne na wpływy środowiska – w przypadku 

zimna lub suszy przechodzą w stan anabiozy – 
„śpią” zagrzebane w ściółce i czekają na poprawę 
pogody.

2. Są niezwykle płodne. Najedzona samica kleszcza 
składa około 2000-6000 jaj.

3. Każde z trzech kolejnych stadiów rozwojowych: lar-
wa, nimfa, postać dorosła musi żerować, wypijając 
około 4ml krwi i zwiększając swoją objętość dwu-
stukrotnie. Ślina kleszczy zawiera niebezpieczne 
zarazki, a także silny środek znieczulający i zapo-
biegający krzepnięciu krwi.

4. Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka choroby 
zakaźne w tym: kleszczowe zapalenie mózgu i bo-
reliozę.

5. Aktywność kleszczy trwa od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni (marzec – październik).

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Markocka
37-110 Żołynia, ul. Smolarska 41

Tel. 694 832 985

Celem Kancelarii jest profesjonalna, szybka 
i innowacyjna pomoc prawna 

umożliwiająca Klientowi rozwiązanie problemu

Kancelaria oferuje 
swoje usługi w 
zakresie:

• prawa gospodarczego,
• prawa pracy 
i ubezpieczeń 
społecznych, 
• prawa cywilnego,   
rodzinnego,
• sprawy o 
stwierdzenie nabycia 
spadku, dział spadku, 
• sprawy o rozwód,       
alimenty, 
• uwłaszczenie, 
zasiedzenia, uzyskanie 
odszkodowania

Pomoc prawna 
Kancelarii może 
polegać na:

* sporządzaniu 
projektów umów,
* przygotowywaniu 
pozwów,
* pism procesowych,
* zarzutów od nakazów 
zapłaty,
* apelacji, skarg do 
WSA,
* reprezentacja 
klientów przed sądami 
wszystkich instancji.

OGŁOSZENIE PŁATNE

ZAPOWIEDZI GMINNYCH IMPREZ
• 3 czerwca - DZIEŃ MATKI, ŚWIĘTO RODZINY, DZIEŃ        

DZIECKA, plac przy szkole w Opaleniskach, start o godz. 1400 w 
programie liczne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, grill

• 3 czerwca - PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA, grzybek „Pod 
Dębem” w Wólce Grodziskiej, rozpoczęcie o godz. 1400 w progra-
mie artystycznym wystapią dzieci z Ochronki św. Józefa, zespół 
CDN z Dąbrowicy, grupa wokalna z MCK Leżajsk, oraz liczne 
atrakcje: plac zabaw dla dzieci, ciasta i sałatki, cegiełki premiowa-
ne nagrodami, lampiony szczęścia, zabawa taneczna z zespołem 
„Cool pa” band

• 3 czerwca - ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA         
DZIECKA, Zalew „Czyste”, godz. 900-1300, po zakończeniu zawo-
dów zostanie zorganizowany konkurs wiedzy ekologicznej „Zie-
mia naszym domem”

• 24 czerwca - PIKNIK NA PASTWISKU W OPALENISKACH

Obwieszczenie
Wójta Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 21.05.2012r.

w sprawie przeprowadzenia społecznej  konsultacji 
projektów statutów sołectw wchodzących w skład 

Gminy Grodzisko Dolne

Realizując uchwałę Rady Gminy Nr XX/149/12 z dnia 
30 marca 2012r.  w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych celem zaopiniowania projektów statu-
tów sołectw Gminy Grodzisko Dolne  Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne informuje, że w okresie od 1.06.2012r. do 
30.09.2012r. zostaną przeprowadzone konsultacje z 
mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Grodzi-
sko Dolne w celu uzyskania opinii dotyczących projek-
tów statutów sołectw w Gminie Grodzisko Dolne.
W związku z powyższym zwraca się z prośbą do miesz-
kańców sołectw z terenu tutejszej Gminy o wypowiedzi 
(opinie) na temat  projektów statutów sołectw. 
Z wzorcowym projektem statutu można się zapoznać na 
stronie internetowej Gminy, w biurze Rady Gminy oraz 
u sołtysów.
W odniesieniu do dotychczas obowiązujących statutów 
sołectw, najistotniejszą  zmianą, jaką proponuje się we 
wzorcowym projekcie statutu, jest zmiana procedury wy-
boru sołtysa. W miejsce wyborów przeprowadzanych na 
zebraniu wiejskim, proponuje się wybory powszechne, 
wg zasad obowiązujących podczas wyborów do samo-
rządu gminnego.
Propozycje i uwagi do projektu statutu można zgłaszać  
ustnie lub na formularzu do Wójta Gminy, Przewodni-
czącego Rady Gminy lub przesłać drogą elektroniczną 
na adres urząd@grodziskodolne.pl. Formularz konsulta-
cji można pobrać na stronie Gminy,
 w biurze Rady Gminy lub u sołtysów. 
Opinie n/t projektów statutów sołectw zostaną także ze-
brane w czasie zebrań wiejskich we wszystkich sołec-
twach na terenie Gminy. Harmonogram zebrań wiejskich 
zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie 
późniejszym.
Wyniki konsultacji zostaną zawarte w protokole i podane 
do wiadomości publicznej, nie są jednak wiążące dla or-
ganów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

    Wójt Gminy

    Jacek Chmura
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Na placu targowym w „Miasteczku” powstanie 56 zadaszonych stoisk handlowych oraz budynek 
zaplecza higieniczno-sanitarnego. Całość terenu zostanie utwardzona asfaltem 

Boisko „Mały orlik” przy szkole w Chodaczowie. Obecnie wykonywane jest podłoże pod 
nawierzchnię boiska. Teren wokół placu został uporządkowany

Rozpoczął się remont mostu na rzece Wisłok w miejscowości Chodaczów. Zakres prac obejmuje 
wymianę nawierzchni jezdnej, malowanie konstrukcji stalowych, konserwację lin

Wykonany odcinek drogi tzw. obwodnicy wokół Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym


