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Powstanie straży pożarnej 
w Grodzisku Dolnym po-
przedziły dwa wydarzenia. 
Gdy w Grodzisku wybuchł 
groźny pożar, kierujący 
akcją gaszenia miejscowy 
wikariusz utworzył coś w 
rodzaju „pogotowia stra-
ży ogniowej”. Z kobiet 
utworzył „pocztę” do do-
starczania wody, młodych 
mężczyzn lokował na da-
chach, a pozostałych na 
stanowiskach gaśniczych. 
Kilka lat później Grodziski 
proboszcz wzorem swo-
jego poprzednika próbo-
wał odtworzyć formację, 
wyposażając ochotników 
w kilkanaście sztuk sika-
wek z drewna lipowego. 
Jednak formalnie Straż 
Ogniową w Grodzisku 
udało się powołać z inicja-
tywy zawodowego kaprala 
Jana Pysza w 1888 roku. Z 
zebranych składek zaku-
piono sikawkę jednocylin-
drową. Z czasem dokupio-
no węże, hełmy, mundury, 
a miejscowe nauczycielki 
wyhaftowały sztandar. W 
1928 roku do dyspozycji 
straży został oddany Dom 
Ludowy, przy budowie któ-
rego pracowali społecznie 
wszyscy strażacy. W roku 
1960 nastąpiło uroczyste 
otwarcie budynku strażni-
cy wraz z wyposażeniem. 
Powstała też sekcja żeń-
ska. Z czasem jednostka 
wzbogaciła się o nowe 
samochody, rozbudowana 
została      remiza…

Od tamtych wydarzeń minę-
ło w tym roku 125 lat. Aby 
uświetnić ten jakże znaczący 
w dziejach OSP jubileusz, w 
dniu 3 maja jednostka obcho-
dziła swoje święto. Jubileusz 
125-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Dol-
nym połączono z gminnymi 
obchodami Dnia Strażaka. 
W uroczystościach uczestni-

125-LETNIE TRADYCJE OSP 
W GRODZISKU DOLNYM Prezydium Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej 
uchwałą 6/13/12 z dnia 
27.12.2012r. nadało me-
dale. Złoty medal „za 
zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali:

• dh Andrzej Maj 
       s. Stanisława
• dh Stanisław Burszta 
        s. Jana
• dh Józef Grzywna 
        s. Feliksa
• dh Kazimierz Kubat 
        s. Henryka
• druhna Danuta 
       Papak c. Ludwika
• dh Jan Kulpa 
       s. Stanisława
• dh Jan Wnęk 
       s. Józefa
• dh Wiesław Nowak 
       s. Stanisława

Srebrny medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” 
otrzymali:

• dh Józef Czerwonka 
       s. Franciszka
• dh Tadeusz 
       Czerwonka s. Józefa
• dh Andrzej Gdański 
       s. Feliksa
• dh Andrzej Grzywna 
       s. Józefa
• dh Kazimierz 
       Matuszek s. Czesława
• dh Marek Baj 
       s. Stanisława
• druhna Janina 
       Jużyniec c. Jana
• druhna Maria Szpila 
       c. Józefa
• dh Tadeusz 
       Krajewski s. Jana
• dh Józef Krajewski 
       s. Feliksa

Brązowy medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” 
otrzymali:

• dh Andrzej Leja 
       s. Józefa
• dh Sławomir Gondek 
       s. Stanisława
• druhna Marzena 
       Grzywna c. Stanisława
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czyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych, zaproszeni go-
ście, reprezentanci różnych 
instytucji publicznych oraz 
delegacje grodziskich stra-
żaków wraz z pocztami i 
sztandarami. Strażacy swo-
je święto rozpoczęli mszą 
świętą, po czym ulicznym 
paradnym marszem, które-
mu przygrywała Grodziska 
Orkiestra Dęta, przemieścili 
się na plac remizy OSP w 
Grodzisku Dolnym. Tu odby-
ła się dalsza część uroczy-
stości. 
Jubileusz organizacji działa-
jącej nieprzerwanie od 125 
lat, był najlepszą okazją by 
podziękować tym, którzy 
często społecznie i z wielkim 
zaangażowaniem pracują 
na rzecz gminy, ratując nie-
jednokrotnie życie i mienie 
jej mieszkańców. 
Po uroczystym apelu na 
ręce prezesa jednostki – 
druha Stanisława Papa-
ka skierowano wiele słów 
uznania oraz podziękowań 
za gotowość, współpracę, 
profesjonalizm oraz osiąga-
ne wyniki. Głos zabrali m.in. 
st. bryg. Jan Ziobro – za-
stępca Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
PSP, dh Mieczysław Kot –                
Dyrektor Biura ZOW ZOSP 
RP w Rzeszowie, dh Józef 
Golec – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego PSP 
w Leżajsku, Marek Kogut 
–  Wicestarosta Leżajski,      
Jacek Chmura – Wójt Gminy.
W imieniu jednostki podzię-
kowanie wygłosił prezes 
Papak. Podkreślił bardzo 

dobrą współpracę na szcze-
blu OSP - Gmina. Słowa 
wdzięczności skierował na 
ręce komendanta PSP, za 
pomoc w zakresie organiza-
cji szkoleń oraz wspieranie 
działań zmierzających do 
lepszego wyposażania jed-
nostki w sprzęt. 
W trakcie obchodów odsło-
nięto i poświecono pamiąt-
kową tablicę dedykowaną 
jednostce oraz figurę świę-
tego Floriana, jaka znajduje 
się na placu przed remizą. 
Jubilatka otrzymała również 
samochód ciężki ratowni-
czo-gaśniczy. 
Jubileusz jednostki stał się 
okazją do wręczenia odzna-

czeń za długoletnią służbę 
społeczną. W trakcie uro-
czystego apelu zasłużonym 
druhom i druhnom wręczono 
złote, srebrne i brązowe me-
dale „za zasługi dla pożar-
nictwa” oraz odznaki „stra-
żak wzorowy” i „za wysługę 
lat”.
Do OSP w Grodzisku Dol-
nym należy dziś 122 czyn-
nych strażaków, w tym 33 
kobiety. Jednostka jest włą-
czona do krajowego syste-
mu ratowniczo – gaśnicze-
go. Jej szeregi zasila ko-
bieca drużyna pożarnicza - 
dwukrotne Mistrzynie Polski. 

MH

• druhna Barbara Tysz 
       c. Feliksa
• dh Robert Gdański 
       s. Feliksa
• dh Rafał Szałapski 
       s. Ryszarda
• dh Andrzej Usowski 
       s. Stanisława

Prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 
nadało odznakę „Stra-
żak wzorowy”:

• dh Andrzej Boroń
• dh Adam Danak
• dh Kamil Joniec
• dh Michał Maj
• dh Marcin Pelc
• dh Marcin Ryfa
• dh Zbigniew Wnęk
• dh Andrzej Żak

Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 
nadało odznakę za     
wysługę lat:

• druhna Jadwiga Pelc – 
10 lat

• dh Sławomir Urban – 
       20 lat
• dh Wiesław Papak – 
       20 lat
• dh Stanisław 
       Czerwonka – 20 lat
• dh Robert Papak – 
       20 lat
• dh Janusz Płatek – 
       25 lat
• dh Adam Pytel – 25 lat
• dh Ryszard Klimek – 
       25 lat
• dh Andrzej Moszkowicz 

– 25 lat
• dh Stanisław Papak – 

25 lat
• dh Wiesław Nowak – 
       30 lat
• dh Stanisław Maj – 
       40 lat
• dh Michał Ołowiecki – 

40 lat
• dh Józef Czerwonka – 

40 lat
• dh Stanisław Matuszek 

– 45 lat
• dh Stanisław 
       Czerwonka – 55 lat
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Piękna i niemal już letnia,  
jak na tę porę roku pogoda 
zachęca jak najbardziej do 
przebywania na świeżym 
powietrzu. Można przy 
tym miło i przyjemnie spę-
dzić wolny czas w rodzin-
nym lub nieco szerszym 
gronie. Okazji ku temu jest 
coraz więcej, trzeba tylko 
chcieć z nich skorzystać.

W niedzielę 12 maja 2013 
roku nad Zalewem „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym,  
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym, Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy w Laszczynach oraz 
Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym wspólnie zorga-
nizowali Piknik Integracyjny 
„Majówka na wesoło”, który 
zainaugurował cykl imprez 
plenerowych w tym roku. 
Aura dopisała, organiza-
torzy nie mieli powodu do 
narzekań, bo przybyło wie-
le osób - dzieci i dorosłych. 
Piknik rozpoczął się w go-
dzinach popołudniowych 
od występów Młodzieżowej 
Kapeli z Grodziska Dolnego 
i dzieci z Ochronki im. Św. 
Józefa w Grodzisku Dolnym. 
Dwie grupy taneczne przy-
gotowane przez panią Annę 
Ganczarską pokazały tańce 
zabawowe i rzeszowskie. 
Później przyszła kolej na 
prezentację zespołów ta-
necznych działających pod 
patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żołyni. 
Na estradzie prezentowa-
ły się dwie grupy Zespołu 
Tańca Ludowego „Brzózan-
ka” w tańcach lubelskich i 
przeworskich oraz Zespół 
Taneczno-Estradowy „Wi-
watki”, który dał popis umie-
jętności w tańcu współcze-
snym. 
Po tańcach scenę „opano-
wali” podopieczni ORW-u, 
którzy wraz z opiekunami 

uraczyli widownię przed-
stawieniem „Kopciuszka”. 
Kiedy na estradzie odbywa-
ły się zabawy prowadzone 
przez harcerzy z Leżajska, 
na stolikach pod parasola-
mi trwały zmagania ama-
torów malarstwa i rysunku 
w konkursie plastycznym. 
Werdykt ogłaszał i nagrody 
laureatom wręczał grodziski 
rodak Ojciec Paweł Chmura. 
Atrakcją pikniku były pokazy 
strażackie w wykonaniu PSP 
z Leżajska, pokazy karate 
braci Radka i Łukasza Fle-
szarów z Wólka Grodziskiej, 
motocyklowe Harleyowców 
oraz malowanie twarzy. Do 
nabycia były wyroby ręko-
dzielnicze wykonane przez 
podopiecznych ORW i ŚDS.
Przez cały czas trwania im-
prezy najmłodsi mogli korzy-
stać ze zjeżdżalni i samo-
chodzików w wesołym mia-
steczku lub stoisk spożyw-
czych. Niniejszy piknik mógł 
się odbyć dzięki wsparciu 
finansowemu i rzeczowe-
mu licznych sponsorów, a 
byli to: Gminna Spółdziel-
nia  „Samopomoc Chłop-
ska” w Grodzisku Dolnym, 
Waldemar Burek – Delika-
tesy „Centrum” w Grodzisku 
Dolnym, Spółdzielnia Usług 
Drogowo-Rolniczych w 
Grodzisku Dolnym, Apteka    
Prywatna „Berberis” – Pani 

Aldona  Bocek-Telka, P.H.U. 
Grzegorz Zygmunt – Bar 
„Żusto”, „Admar” – Sklep 
Mięsny w Przeworsku, PSP 
w Leżajsku, a także Karol 
Benbenek – Zakład Rzeźni-
czo-Wędliniarski w Przewor-
sku. Wszystkim sponsorom 
organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania. 
Rzeczowe upominki dla 
występujących zespołów 

zafundowało Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku i Urząd 
Gminy w Grodzisku Dolnym, 
natomiast poczęstunek dla 
wszystkich w postaci gro-
chówki przygotowała OSP 
z Laszczyn. Niedzielną ma-
jówkę zakończyła zabawa 
taneczna, na której do tańca 
przygrywał zespół „COOL 
PA BAND”.

M.B-K

NA MAJÓWKĘ, NA 
MAJÓWKĘ...
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W Gminie Grodzisko Dol-
ne boiska sportowe po-
wstają jak grzyby po desz-
czu. Mamy Orliki w Gro-
dzisku Dolnym i Górnym, 
boisko na stadionie Gro-
dziszczanki, tzw. mały or-
lik w Chodaczowie. Obec-
nie powstaje kolejne bo-
isko, tym razem w Lasz-
czynach. 

Prowadzące od 2012 roku 
szkołę podstawową i przed-
szkole, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Laszczyny 
otrzymało dofinansowanie 
na budowę boiska sportowe-
go o trawiastej nawierzchni. 
Dzięki temu mieszkańcy wsi 
będą mieć miejsce do czyn-
nego uprawiania sportu i re-
kreacji. 
Z inicjatywy członków sto-
warzyszenia Gmina użyczy-
ła 15-arową niezagospoda-

rowaną działkę, na której 
powstanie miejsce do har-
ców i sportu. Działka zloka-
lizowana jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej i Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawczego w 
Laszczynach. 

W ramach projektu wyko-
nana zostanie nawierzchnia 
boiska. Teren wokół otoczy 
czterometrowe ogrodzenie. 
Zakupione zostaną bramki. 
Koszt budowy boiska to po-
nad 63,5 tys. zł. Znaczącą 
część kwoty udało się pozy-

skać od sponsorów, 5 tys. zł 
stanowi dotacja otrzymana 
z Urzędu Gminy, a 25 tys. 
otrzymano z PROW 2007-
2013 w ramach działania 
Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju dla małych pro-
jektów. 
Budowa boiska już się roz-
poczęła. Zdjęto warstwę 
humusu, teren nawieziono i 
wyrównano.  MH

W LASZCZYNACH POWSTAJE 
BOISKO SPORTOWE

Z końcem kwietnia gmina 
rozstrzygnęła przetargi na 
dwa zadania inwestycyjne.

Z początkiem czerwca ru-
szą prace na moście na tzw. 
agronomówce w Grodzisku 
Górnym. W postępowaniu 
przetargowym wzięło udział 
4 oferentów. Wygrała Spół-
dzielnia Usług Drogowo 

– Rolniczych w Grodzisku 
Dolnym. Przebudowie ule-
gnie istniejący przepust, na 
nowy żelbetowy o przekroju 
skrzyniowym. Skarpa wlo-
tu i wylotu umocniona zo-
stanie płytami ażurowymi. 
Na moście pojawi się obu-
stronna stalowa balustrada. 
Koszt inwestycji to prawie            
177 tys. zł.

Wybrano również wykonaw-
ców robót na wykonanie 
dodatkowych instalacji elek-
trycznych wewnętrznych w 
budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dol-
nym. Zakres prac podzielony 
został na 4 części, w skład 
których wchodzą: klimatyza-
cja, zasilanie, rozdzielnice, 
instalacje strukturalne oraz 
instalacja przeciwpożarowa 
i antywłamaniowa. Wyko-
nawców jest trzech. Całość 
zadania zamyka się kwotą 
ponad 181 tys. zł. 

Miesiąc maj obfitować bę-
dzie w kolejne przetargi. Na 
dniach poznamy wykonaw-
cę kładki dla pieszych w cią-
gu drogi powiatowej w kie-
runku zbiornika Czyste, par-
kingu przy Urzędzie Gminy 
i remontu bieżącego dróg 
gminnych. W kolejce na 
ogłoszenie czeka przetarg 
na wykonanie termomoder-
nizacji budynków użyteczno-
ści publicznej, remontu bazy 
oświatowej na terenie gminy 
Grodzisko Dolne oraz wypo-
sażenia Ośrodka Kultury.

CZAS NA 
PRZETARGI
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12 maja zbiornik wodny 
Czyste opanowali wędka-
rze. Z inicjatywy Koła Węd-
karskiego nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym roze-
grane zostały wędkarskie 
połowy. 

Dwudziestu miłośników po-
łowów przyciągnęły niedziel-
ne zawody o Puchar Wójta 
Gminy Grodzisko Dolne. 
W pełnym słońcu, przez 
cztery godziny zawodnicy 
prześcigiwali się w aroma-

tycznych zanętach i przynę-
tach, aby skusić ryby. 
Najlepszym wędkarzem oka-
zał się Zbigniew Szczęch, 
który zdobył Puchar Wójta, 
Drugie miejsce przypadło 
Pawłowi Wojnarskiemu, 
trzecie Mirosławowi Tworek. 
Na zakończenie zawodów 
pod rybaczówką odbyło się 
wspólne grillowanie. MH

Panu ANDRZEJOWI 
WIKIERA

Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

OJCA
składają

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne

ŁOWILI RYBKĘ I 
PUCHAR WÓJTA

5 maja w Nowej Dębie od-
była się XXI Podkarpacka 
i X Ogólnopolska Para-
da Straży Wielkanocnych 
„TURKI 2013”. W tego-
rocznej paradzie zapre-
zentowały się 34 oddziały 
Turków, 10 Orkiestr Dętych 
oraz 4 grupy Mażoretek. 
Organizatorzy szacują, że 
przyjechało ponad 1600 
uczestników, reprezentu-
jących straże wielkanocne 
i orkiestry z całej Polski.

W tej barwnej imprezie nie 
zabrakło również oddzia-
łów reprezentujących naszą 
gminę - z Grodziska Dol-
nego, Grodziska Górnego, 
Chodaczowa i Zmysłówki 
oraz towarzyszących im 
przedstawicieli z gminy, w 
osobie Wójta Jacka Chmu-
ry oraz Dyrektor Ośrodka 
Kultury Katarzyny Mach-
Wawrzaszek. 
Parada rozpoczęła się Eu-
charystią w parafii Podwyż-

szenia Krzyża Świętego, któ-
rej przewodniczył bp Edward 
Frankowski. Po zakończeniu 
Mszy św. wszystkie oddziały 
przy wtórze towarzyszących 
im Orkiestr Dętych przeszły 
korowodem ulicami na sta-
dion SOSiR, gdzie odbyły 
się pokazy musztry parad-
nej. 
W ramach podziękowania 
za udział i pielęgnowanie tej 
jakże pięknej tradycji,  wszy-
scy dowódcy oddziałów 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i szklane statuetki. 

MH

NA PARADZIE W 
NOWEJ DĘBIE

Pani ZOFII 
WIKIERA

Pracownicy Urzędu Gminy 
w Grodzisku Dolnym

wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Wójt i Pracownicy 
Urzędu Gminy 

w Grodzisku Dolnym

Panu ZBIGNIEWOWI 
RYDZIK

Radnemu 
Gminy Grodzisko Dolne

wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

OJCA
składają

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne
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KRUS, zgodnie ze swym 
ustawowym obowiąz-
kiem, zapewnia rolnikom 
uprawnionym do świad-
czeń Kasy możliwość ko-
rzystania z rehabilitacji 
leczniczej organizowanej 
w formie 21- dniowych 
turnusów, prowadzonych 
we własnych Centrach lub 
Ośrodkach Rehabilitacji 
Rolników KRUS.

Jakie warunki są nie-
zbędne do skorzystania z 
nieodpłatnej rehabilitacji 
leczniczej?
Z rehabilitacji leczniczej 
mogą korzystać osoby za-
grożone całkowitą niezdol-
nością do pracy w gospo-
darstwie rolnym, albo uzna-
ne okresowo za całkowicie 
niezdolne do pracy w gospo-
darstwie rolnym, ale rokują-
ce odzyskanie tej zdolności 
w wyniku leczenia i rehabili-
tacji.
Warunki niezbędne:
Osoby, które nie ukończyły 
60 lat (kobiety) i 65 lat (męż-
czyźni) oraz spełniają jeden 
z następujących warunków:
1. podlegają ubezpiecze-

niu społecznemu rolni-
ków z mocy ustawy w 
pełnym zakresie,

2. podlegają ubezpiecze-
niu wypadkowemu, 
chorobowemu i macie-
rzyńskiemu na wniosek 
w pełnym zakresie nie-
przerwanie co najmniej 
przez 18 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o 
rehabilitację leczniczą 
(okres ten nie jest wy-
magany, gdy osoba ule-
gła wypadkowi przy pra-
cy rolniczej),

3. mają ustalone prawo do 
okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do 
pracy, jeżeli zachowały 
zdolność do samodziel-
nej egzystencji.

Kto ma pierwszeństwo w 
skierowaniu na rehabilita-
cję leczniczą?
Pierwszeństwo w skierowa-
niu na rehabilitację leczniczą 
mają osoby, dla których po-
trzeba rehabilitacji jest uza-
sadniona następstwem wy-
padku przy pracy rolniczej 
lub którym ustalono prawo 
do zasiłku chorobowego z 
tytułu czasowej niezdolno-
ści do pracy trwającej dłużej 
niż 180 dni, a lekarz rzeczo-
znawca Kasy lub komisja le-
karska Kasy orzekli wska-
zania do rehabilitacji leczni-
czej.

Czy dzieci rolników mogą 
korzystać z turnusów re-
habilitacyjnych?
Od 1993r., Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecz-
nego organizuje w czasie 
letnich wakacji turnusy re-
habilitacyjne dla dzieci rol-
ników - ubezpieczonych lub 
świadczeniobiorców KRUS. 
Turnusy rehabilitacyjne or-
ganizowane są z myślą o 
dzieciach urodzonych po-
między 1996 a 2004r., któ-
rych przynajmniej jedno z 
rodziców (prawnych opie-
kunów) uprawnione jest do 
świadczeń KRUS. Podsta-
wę stanowi wniosek o skie-
rowanie dziecka na turnus 
rehabilitacyjny, wypełniony 
przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub leka-
rza specjalistę. Druki wnio-
sków dostępne są w oddzia-
łach regionalnych i placów-
kach terenowych KRUS w 
I kw. danego roku. Turnusy 
trwają 21 dni. Szczegółowe 
informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 17 
8673419 lub 178673453.

Kto sprawuje opiekę nad 
dziećmi w czasie turnusu 
rehabilitacyjnego?
Opiekę nad dziećmi spra-
wuje wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna. Centra Re-
habilitacji Rolników KRUS 
zapewniają dzieciom cało-
dzienne wyżywienie, całodo-
bową opiekę lekarsko-pielę-
gniarską oraz indywidualny 
program rehabilitacyjny. Re-
habilitacja połączona jest z 
wakacyjnym wypoczynkiem.

Jak często rolnik może ko-
rzystać z rehabilitacji lecz-
niczej?
Z rehabilitacji leczniczej 
można korzystać nie czę-
ściej niż co 12 miesięcy. Z 
wyjątkiem osób, które mają 
ustalone prawo do zasił-
ku chorobowego z tytułu 
czasowej niezdolności do 
pracy trwającej ponad 180 
dni, a także osób mających 
ustalone prawo do okreso-
wej renty rolniczej z tytułu 
niezdolności do pracy w 
gospodarstwie rolnym. W 
tym wypadku można przy-
znać świadczenie jakim jest 
rehabilitacja ponownie po 
upływie 6 miesięcy od dnia 
zakończenia poprzedniej re-
habilitacji.

Czy warto korzystać z re-
habilitacji leczniczej reali-
zowanej przez KRUS?
Poddanie się rehabilitacji 
jest dobrowolne i w niczym 
nie ogranicza prawa rolnika 
do świadczeń pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego 
rolników, z wyjątkiem prawa 
do zasiłku chorobowego za 
okres przebywania w zakła-
dzie rehabilitacji leczniczej. 
Pobyt na turnusie rehabilita-
cyjnym jest dla rolnika bez-
płatny, a zakład rehabilitacji 

leczniczej zwraca osobie 
skierowanej koszt dojazdu 
do placówki rehabilitacyj-
nej najtańszym, dostępnym 
publicznym środkiem trans-
portu zbiorowego w cenie 
biletu osobowej komunikacji 
kolejowej II klasa lub auto-
busowej komunikacji zwykłej 
(podstawa: Rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 7 kwietnia 2005r.). 
Centra Rehabilitacji Rolni-
ków Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego znaj-
dują się w atrakcyjnych miej-
scowościach: Iwonicz Zdrój, 
Horyniec Zdrój, Szklarska 
Poręba, Kołobrzeg, Jedlec, 
Świnoujście, Teresin. Centra 
oferują pacjentom luksuso-
wą i profesjonalnie wyposa-
żoną bazę zabiegową oraz 
całodobową opiekę medycz-
ną. Rehabilitacja lecznicza 
obejmuje m.in. elektrotera-
pię i światłolecznictwo, hy-
droterapię, masaż wirowy 
kończyn górnych i dolnych, 
masaż podwodny, inhalacje, 
zawijania borowinowe, gim-
nastykę leczniczą indywidu-
alną i grupową, saunę.
Korzystanie z rehabilitacji za 
pośrednictwem KRUS nie 
pozbawia rolników prawa do 
leczenia uzdrowiskowego, 
finansowanego przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.
Serdecznie zapraszamy.

Na pytania dotyczące      re-
habilitacji leczniczej odpo-
wiadała Agata Borcz - Star-
szy Inspektor ds.   prewen-
cji OR KRUS w Rzeszowie

REHABILITACJA LECZNICZA DLA ROLNIKÓW 
I ICH DZIECI REALIZOWANA PRZEZ KRUS
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W dniu 25 kwietnia br. od-
była się XXXII sesja Rady 
Gminy Grodzisko Dolne. 

W trakcie sesji rozpatrzyli 
następujące sprawy:
• zdecydowali o podziale 

środków zabezpieczo-
nych w tegorocznym bu-
dżecie Gminy na remon-
ty dróg gminnych,

• dokonali analizy stanu 
bezpieczeństwa drogo-
wego i funkcjonowania 
transportu zbiorowego 
na terenie Gminy,

• zapoznali się ze spra-
wozdaniem z realizacji 
„Programu Współpracy 
Gminy Grodzisko Dolne 
z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzą-

cymi działalność pożyt-
ku publicznego na lata 
2012-2015” za miniony 
rok,

• spotkali się z przedsta-
wicielami organizacji po-
zarządowych działają-
cych na terenie Gminy,

• dokonali oceny zaso-
bów pomocy społecz-
nej w Gminie Grodzisko 
Dolne.

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

Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w 
Gminie Grodzisko Dolne 
na lata 2013 – 2015,

2. w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gmi-

ny na rok bieżący,
3. w sprawie wyboru me-

tody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za 
pojemnik o określonej 
pojemności,

4. zmieniającej uchwałę Nr 
XLIII/278/02 z dnia 25 
lutego 2002r. w sprawie 
szczegółowych zasad 
udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, 
którym powierzono sta-
nowiska kierownicze w 
szkołach oraz szcze-
gółowych zasad zwal-
niania od obowiązku 
realizacji tygodniowego, 
obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowaw-
czych, opiekuńczych,

5. zmieniającej uchwałę Nr 
XXVIII/231/2012 Rady 

Gminy Grodzisko Dolne 
z dnia 21 grudnia 2012r. 
w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne,

6. w sprawie zaopiniowa-
nia projektu uchwały 
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w spra-
wie Zmysłowskiego Ob-
szaru Chronionego Kra-
jobrazu,

7. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmia-
ny nr 1 miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 
1/2008 w Gminie Gro-
dzisko Dolne.

Szersze informacje na temat 
przebiegu XXXII sesji Rady 
Gminy można uzyskać na 
stronie: www.bip.grodzisko-
dolne.pl.

JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Końcem kwietnia minął 
termin składania deklara-
cji ,,śmieciowych” przez 
właścicieli nieruchomości. 
Wszyscy właścicieli nieru-
chomości mieli obowią-
zek złożyć deklaracje do 
Urzędu Gminy, jednak wie-
lu tego nie zrobiło. Osoby, 
które do tej pory nie zło-
żyły deklaracji, otrzymają 
wezwania.

Co jeśli ktoś nadal nie złoży 
deklaracji?
Wówczas  zostaną wszczę-
te postępowania administra-
cyjne wobec osób, które nie 
spełniły obowiązku złożenia 

deklaracji. Następnie Urząd 
Gminy sam naliczy opła-
tę za wywóz śmieci. Opłata 
ta będzie naliczana  admini-
stracyjnie na podstawie wyż-
szych stawek, czyli tak jak 
za odpady niesegregowane. 
A liczba osób, za które nali-
czana będzie opłata, ustala-
na będzie na podstawie za-
meldowań oraz powierzch-
ni lokalu. W razie nie uisz-
czenia w terminie naliczo-
nej opłaty za wywóz śmieci 
zostaną zastosowane środki 
egzekucyjne a sprawy skie-
rowane do urzędów skarbo-
wych.

GP

URZĄD NALICZY 
OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ

Zapraszam do oceny pracy naszego Urzędu poprzez 
badanie ankietowe. Zapewne mają państwo swoje 
przemyślenia na temat pracy Urzędu i często przy 
różnych okazjach na ten temat rozmawiamy. Nie 
wszystkie jednak uwagi do nas docierają.

Najlepszą okazją do nieskrępowanego wyrażenia opinii, 
w szczególności tych krytycznych, jest anonimowa an-
kieta. Na Państwa głosy czekamy do 14 czerwca br. 
Ankietę można wypełnić na stronie internetowej  lub w 
Urzędzie Gminy. 
Sprawozdanie z badania zostanie zamieszczone w       
lipcowym wydaniu „Gazety z Grodziska i Okolic”. 
Uwagi naszych klientów są niezwykle cenne, gdyż poma-
gają w doskonaleniu usług świadczonych przez Urząd.   
Z góry dziękuję za wszystkie opinie.

            Wójt Gminy Grodzisko Dolne
          Jacek Chmura

CHCEMY SIĘ 
DOSKONALIĆ
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Nie jest łatwo występować 
na zawodach w roli bro-
niącego zdobytego przed 
rokiem tytułu. Przekona-
ła się o tym dobrze ekipa 
Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate, która w sobo-
tę 27 kwietnia 2013 roku 
(jak się okazało) udanie 
broniła tytułu drużynowe-
go Mistrza Podkarpacia 
Kyokushin Karate. 

Sobotnie zawody w Prze-
worsku zgromadziły zawod-
ników z całego Podkarpacia 
ćwiczących styl Kyokushin 
Karate w różnych organiza-
cjach. W drużynie LKKK li-
czącej 37 karateków znaleźli 
się zawodnicy z dojo skupie-
ni wokół leżajskiego klubu    
z takich ośrodków jak Le-
żajsk, Nowa Sarzyna, Rud-
nik, Grodzisko Dolne. Dla 
części zawodników był to 
pierwszy występ na impre-
zie tej rangi. 
W XV Mistrzostwach Woje-

wództwa Podkarpackiego 
Karate Kyokushin Dzieci        
i Młodzieży udział wzięło 
270 karateków z 15 klubów 
należących do Podkarpac-
kiego Okręgowego Związku 
Karate. 
Do sukcesu drużynowego 
przyczynili się również za-
wodnicy z Grodziska. Łu-
kasz Fleszar wywalczył dwa 
medale: złoto w konkurencji 
kumite oraz srebrny w kon-
kurencji kata. Z kolei Marcin 

Miś wywalczył trzecie miej-
sce w konkurencji kata zdo-
bywając brązowy medal.
Warto przy tym wspomnieć, 
że konkurencje Łukasza i 
Marcina były mocno obsa-
dzone pod względem  liczby 
startujących zawodników. 
Zawodnikom serdecz-
nie gratulujemy wspaniałe-
go zwycięstwa i przypomi-
namy, że już za rok trzeba             
będzie bronić mistrzostwa 
województwa.

Adam Tokarz
fot. A. Fleszar

MEDALIŚCI Z GRODZISKA NA 
MISTRZOSTWACH PODKARPACIA

W poniedziałek 13 maja 
br., Wicewojewoda Pod-
karpacki pani Alicja Wo-
sik, w asyście Wójta Gmi-
ny, delegacji strażaków z 
OSP i PSP wręczyła pań-
stwowe odznaczenie.

W imieniu Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Brą-
zowym Krzyżem Zasługi Wi-
cewojewoda uhonorowała 
dh Tadeusza Siwca, członka 
OSP z Grodziska Dolnego. 
To jeden z najbardziej za-
służonych członków tamtej-
szej jednostki, który w cza-
sie swojej aktywnej służby 

w szeregach OSP odpowie-
dzialny był za szkolenie mę-
skich i żeńskich drużyn star-
tujących w zawodach. 
Nie ukrywając wzruszenia 
pan Tadeusz odznaczenie 
odebrał w obecności najbliż-
szej rodziny – żony, córki, 
dwóch synów i wnuka.
Krzyż Zasługi jest nagro-
dą dla osób, których dzia-
łania na rzecz państwa lub 
obywateli przekroczyły za-

kres zwykłych obowiązków, 
przynosząc znaczną ko-
rzyść krajowi. Może być tak-
że nadany za ofiarną działal-
ność publiczną i charytatyw-
ną oraz niesienie pomocy.

MH

ODZNACZONY BRĄZOWYM 
KRZYŻEM ZASŁUGI
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W dniu 15 maja 2013 roku 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy o 
Janie Pawle II. 

W konkursie mogli brać 
udział uczniowie z klas IV 
– VI szkół podstawowych i 
klas I – III gimnazjum z tere-
nu Gminy Grodzisko Dolne. 
Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco:

Kategoria I - kl. IV – VI szkół 
podstawowych:
I miejsce
• Karolina Czerwonka z 

kl. VIb z Zespołu Szkół 
w Grodzisku Dolnym 

• Julia Majkut z kl. VI ze 
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Gro-
dziskiej 

II miejsce
• Elżbieta Klin z kl. VIa z 

Zespołu Szkół w Grodzi-
sku Dolnym

• Mateusz Klin z kl. VI ze 
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Gro-
dziskiej 

• Monika Pelc z kl. VI ze 
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Gro-
dziskiej

III miejsce
• Adrianna Marek z kl. VIb 

z Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Dolnym

Kategoria II - kl. I – III gim-
nazjum:
I miejsce
• Agnieszka Rydzik z kl. 

IIc z Gimnazjum w Gro-
dzisku Dolnym

II miejsce 
• Zuzanna Chmura z kl. Ib 

z Gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym

III miejsce 
• Marcelina Telka z kl. Ib z 

Gimnazjum w Grodzisku 
Dolnym

• Gabriela Maj z kl. IIa z 
Gimnazjum w Grodzisku 
Dolnym

Jednym z zadań w grupie 
starszej było napisanie wier-
sza dedykowanego pamięci 

Ojca Świętego. Okazało się, 
że uczestniczki poradziły so-
bie z tym zadaniem bardzo 
dobrze, dlatego poniżej pre-
zentujemy kilka wybranych 
wierszy.

M.B-K

GMINNY KONKURS WIEDZY 
O JANIE PAWLE II Stał przy nas człowiek

Inny niż wszyscy
On nas ukochał prawdziwie

Czy jest ktoś zdrowy 
czy cierpiący. 

On dał nam przykład 
Życia w miłości.

Trzymał się krzyża, 
my za nim w ślad

Idźmy tą drogą wiary 
i ufności.

Pokażmy, że w nas 
wciąż żyje

Ojciec święty, naszego Boga 
brat.

Agnieszka Rydzik

Ojciec Święty – 
Papież Polak,
nie da się go 

opisać w słowach.
Wiele wycierpiał, 
wiele przebolał. 

Zawsze był jednak 
oddany Panu.

Nie bał się 
wiary swojej wyznawać,

nie chciał 
znaku krzyża zasłaniać.

Niezwykły człowiek.
To patron nasz. 
Dumni jesteśmy 

z rodaka naszego.
Uczynił na świecie 

wiele dobrego.
Zuzanna Chmura

„Pamięć w sercach 
rodaków, ale także 

całego świata”

Ojcze Święty – 
Janie Pawle II, 

my jesteśmy Twą nadzieją,
Chociaż młodzi, zagubieni 

pełni okropnych wad.
Lecz Twe polskie 

do nas oczy dziś się śmieją
I wskazują jak budować 

lepszy świat!
W pamięci naszej 

zostaniesz już zawsze,
Jako Ten wielki, 

ogromny podziwu.
Ty wiesz, 

że nie zapomnimy o Tobie.
Niech serca nasze 

nie poznają przeciwko 
Miłosierdziu sprzeciwu!

Marcelina Telka

Ojcze Święty,
Tyś w niebo wzięty.

Niedługo będziesz święty,
gdyż szedłeś 

przez świata zakręty.
Osiem pielgrzymek 
do Polski odbyłeś,

Boga na świecie głosiłeś.
Dzieci błogosławiłeś
i swojemu zabójcy 

wybaczyłeś.
Od zguby nas chroń,

zlikwiduj na świecie broń.
Niech miłosierdzie Boże 

w świat słynie,
a wiara rzeką 

do Afryki płynie.
Kiedy wyprosisz te łaski

dostaniesz wielkie oklaski.
Katarzyna Grzywna
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W okresie od 01.04.2013r. do 
30.04.2013r. na terenie gminy 
Grodzisko Dolne odnotowa-
no zdarzenia noszące zna-
miona przestępstw.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW-
KO MIENIU

Kradzieże z włamaniem

• w nocy z 04/05 kwietnia 2013r. 
doszło do włamania do stojaka 
stojącego przy sklepie w Gro-
dzisku Górnym i kradzieży 9 
butli z gazem propan butan na 
szkodę mieszkanki Grodziska 
Górnego i Zakładu Dystrybu-
cji Gazu Płynnego „MPGK” Sp. 
z o.o. Rzeszów. Wartość skra-
dzionego mienia wyceniono na 
kwotę 1611 zł. Postępowanie w 
dalszym ciągu prowadzi Poste-
runek Policji w Grodzisku Dol-
nym. 
Za powyższy czyn sprawcy gro-
zi kara  pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące 
się przyczynić do wykrycia 
sprawców kradzieży z włama-
niem oraz innych przestępstw 
tu nieopisanych, 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.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW-
KO BEZPIECZEŃSTWU W 
KOMUNIKACJI

• w dniu 05.04.2013r.  na dro-
gach naszej gminy w miejsco-
wości Grodzisko Nowe oraz  
Chodaczów policjanci z KPP 
Leżajsk zatrzymali nietrzeź-
wych rowerzystów. Podczas 
kontroli u jednego 54-letniego 
mieszkańca Chodaczowa urzą-
dzenie wykazało ponad 0,8 pro-
mila, a u drugiego 32-letniego 
mieszkańca Grodziska Dolnego 
ponad 1,2 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 
• w dniu 18 kwietnia 2013r. do-
szło do zatrzymania przez po-
licjantów trzech nietrzeźwych 
uczestników ruchu  i tak  kolej-
no w miejscowościach: 

- Grodzisko Dolne - u kieru-
jącego rowerem, mieszkańca 
Zmysłówki urządzenie wykaza-
ło niewiele ponad 0,5 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu
- Chodaczów - mieszkaniec 
Laszczyn kierując rowerem  
miał ponad 1,8 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu
- Zmysłówka - mieszkaniec 
Gniewczyny Łańcuckiej kieru-
jąc rowerem  miał ponad 2,3 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.
• w dniu 23.04.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Górne po-
licjanci zatrzymali do kontro-
li rowerzystę. Podczas wyko-
nywanych na miejscu czynno-
ści służbowych okazało się, że 
49 letni mieszkaniec  Grodziska 
Górnego w organizmie miał po-
nad 2,2 promila alkoholu.

W powyższych sprawach po-
licjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym wszczęli do-
chodzenia. Sprawcom za jazdę 
rowerem po drodze publicznej w 
stanie nietrzeźwości grozi kara 
pozbawienia wolności do 1 roku

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA ZDARZENIA ZAISTNIAŁE NA 

TERENIE GMINY GRODZISKO DOLNE

Nieszczęśliwy wypadek w Grodzisku Dolnym
W piątek 26 kwietnia br. po południu 65-letni mężczyzna stracił 
rękę podczas prac w gospodarstwie domowym. Do nieszczęśli-
wego wypadku doszło na terenie jednej z posesji w Grodzisku 
Dolnym w powiecie leżajskim. Policjanci ustalają okoliczności i 
przyczyny zdarzenia. 
65-latek przygotowywał się do prac związanych z cięciem sło-
my kukurydzianej przy pomocy sieczkarni. Prace wykonywał 
w jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie swojej 
posesji. Maszyna wciągnęła rękę poszkodowanego. Niestety, 
doszło do obcięcia kończyny. Mężczyzna został przetranspor-
towany do szpitala przez pogotowie lotnicze.
Policjanci z leżajskiej komendy ustalają okoliczności i przyczy-
ny tego zdarzenia.

Uprawiał konopie w ukrytym pomieszczeniu
24-letni mieszkaniec Grodziska Nowego stanie przez sądem i 
odpowie za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
We wtorek podczas przeszukania budynku gospodarczego na 
jego posesji, policjanci z komendy w Leżajsku ujawnili sadzonki 
konopi.
W wyniku uzyskanej informacji policjanci wydziału kryminal-
nego komendy w Leżajsku przeszukali we wtorek 23 kwietnia 
br pomieszczenia gospodarcze na posesji 24-latka. W trakcie 
przeszukania policjanci ujawnili ukryte pomieszczenie, które 
znajdowało się za dorobioną ścianą z płyt kartonowo – gipso-
wych. W środku ukrytego pomieszczenia znajdowały się czte-
ry krzaki roślin w doniczkach. Obecny przy przeszukaniu 24-la-
tek przyznał się, że są to sadzonki konopi indyjskich i jest wła-
ścicielem uprawy. Rośliny zostały zabezpieczone jako dowód 
w sprawie.
Za ten czyn grozi mu do 3 lata więzienia. Czynności w tej 
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

Jeżeli staniemy się uczestni-
kami zdarzenia drogowego 
po pierwsze nie panikujmy. W 
pierwszej kolejności sprawdź-
my czy nikomu nic się nie stało, 
jeżeli są osoby ranne, zadbaj-
my o nasze bezpieczeństwo na 
miejscu wypadku poprzez usta-
wienie trójkąta ostrzegawcze-
go, a następnie skupmy się na 
udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanym, wezwijmy po-
gotowie pamiętając, że nie mu-
simy sami tego robić możemy 
poprośmy o to pierwszą osobę, 
którą widzimy.
W sytuacji, kiedy nie ma osób 
rannych a stan trzeźwości 
drugiego uczestnika nie bu-
dzi naszych podejrzeń i obie 
strony wykazują chęć spisania 
oświadczenia  usuńmy samo-

chody z miejsca kolizji, aby nie 
tamować ruchu innym pojaz-
dom. Nie można też zapomnieć 
o odpowiednim ustawieniu trój-
kąta ostrzegawczego i włącze-
niu świateł awaryjnych.  Nie 
zapomnijmy przy tym, aby po-
ruszając się po jezdni w czasie 
usuwania z niej auta, zawsze 
mieć na sobie odblaskową ka-
mizelkę - szczególnie w jesien-
ne wieczory znacznie poprawi 
ona naszą widoczność, a za-
tem i bezpieczeństwo.
Następnie wspólnie sporządź-
my  oświadczenie. Wzory 
oświadczeń znajdują się na 

stronach internetowych ubez-
pieczycieli.
Jeżeli nie posiadamy gotowego 
druku pamiętajmy, że oświad-
czenie musi zawierać kilka nie-
zbędnych informacji - datę, go-
dzinę i miejsce kolizji, dokładne 
dane uczestników i właścicieli 
samochodów, (jeśli kierujący 
nie jest właścicielem auta) oraz 
numery polis ubezpieczenio-
wych i nazwę ubezpieczycieli. 
Można też dopisać ewentual-
nych świadków. 
Bardzo przydatna, szczególnie 
dla ustalenia winnych wypadku 
i późniejszego procesu likwida-
cji szkody, jest dokumentacja 
fotograficzna. Jeśli mamy, więc 
taką możliwość, zróbmy zdjęcia 
z miejsca zdarzenia. 

Rzecznik Prasowy 
KPP w Leżajsku

mł.asp. mgr Krzysztof Ficek

JEŚLI DOJDZIE 
DO KOLIZJI
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W Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zmysłówce 
6 maja br. odbyło się spo-
tkanie dla najmłodszych 
czytelników ph. Bajkowe 
popołudnie z gościem. 

Do biblioteki został zapro-
szony dentysta Pan Paweł 
Grzywna. W trakcie spotka-
nia gość czytał maluchom 
bajki. Dzieci z zainteresowa-
niem słuchały głosowej in-

terpretacji przygód Frankli-
na. 
Stomatolog opowiadał rów-
nież o swojej pracy. Przy-
niósł ze sobą przyrządy, 
którymi posługuje się w ga-
binecie. Tłumaczył także 
przedszkolakom, jak należy 
dbać o jamę ustną, by zęby 
jak najdłużej były zdrowe. 
Na koniec spotkania             
najmłodsi zostali obdarowa-
ni przez Pana Pawła ksią-

żeczkami.
Czytanie bajek w bibliotece 
dało dzieciom wiele radości 

i już pytają o kolejne.

J.K.

BAJKOWE POPOŁUDNIE ZE STOMATOLOGIEM

W dniach od 8 do 19 lipca 
2013 roku, w budynku Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym 
będzie działać letnia szko-
ła języka angielskiego pod 
nazwą „American Summer 
Language Program”.

Zajęcia będą prowadzone 
przez native speaker’ów  
ze Stanów Zjednoczonych 
tj.   4 nauczycieli, których oj-
czystym językiem jest język 
angielski. Wszyscy nauczy-
ciele pochodzą z Pensylwa-
nii, z miasta Pitsburgh i mają 
doświadczenie w pracy z 
młodzieżą. 
W ramach zajęć przewidzia-
ne jest przede wszystkim 
doskonalenie umiejętności 
komunikacyjnych, czyli roz-
mowy na różne tematy w 

języku angielskim. Uczestni-
cy będą również mieli moż-
liwość oglądania krótkich 
filmów w języku angielskim 
i zapoznania się z różnymi 
ciekawymi faktami dotyczą-
cymi kultury i historii Stanów 
Zjednoczonych.
Ostatnia godzina zajęć bę-
dzie bardziej „lightowa” – 
uczestnicy będą mieli moż-
liwość spróbowania swoich 
sił w zajęciach z rękodzieła 
(np. zaprojektowanie i two-
rzenie biżuterii ) lub współ-
zawodnictwie sportowym.
Na zajęcia zapisanych jest 
48 uczniów. Są to uczniowie 
gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z okolicznych 
miejscowości: Chodaczowa, 
Laszczyn, Grodziska Dol-
nego, Grodzisko Nowego, 
Chałupek Dębniańskich. 

Warunkiem uczestnictwa 
w zajęciach jest uzyskanie 
oceny bardzo dobrej lub do-
brej z języka angielskiego i 
wzorowa lub bardzo dobra 
ocena z zachowania. 
Udział w zajęciach jest bez-
płatny, ponieważ prowa-
dzący zajęcia nauczyciele i 
organizatorka przedsięwzię-
cia podjęli się prowadzenia  
szkoły w ramach wolonta-
riatu. 
Warto wspomnieć i docenić 
zapał i poświęcenie nauczy-
cieli ze Stanów Zjednoczo-
nych, którzy zdecydowali się 

przyjechać do nas na wła-
sny koszt oraz przesłać całe 
mnóstwo pomocy i materia-
łów, które sami ufundowali.
„American Summer Langu-
age Program”  z pewnością 
będzie wspaniałą okazją dla 
spotkania z żywym językiem 
angielskim, nawiązania no-
wych przyjaźni i rozbudzenia 
pasji nauki języków obcych.

Organizatorka American 
Summer Language 

Program, nauczycielka języ-
ka angielskiego 

w ZS w Grodzisku Dolnym  
Anna Czerwonka

AMERICAN SUMMER LANGUAGE PROGRAM
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„Źle mówić i pisać po pol-
sku - to znaczy krzywdzić 
swoją mową tych wszyst-
kich, którzy ją budowali”. 
Te piękne słowa Janusza 
Korczaka przyświecały 
organizatorom i uczestni-
kom Gminnego Konkursu 
Ortograficznego o tytuł 
„Mistrza Ortografii”, zor-
ganizowanego w dniu 26 
kwietnia 2013 r. w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym.

Nawiązanie do słów wybit-
nego pedagoga nie było 
przypadkowe. Dziś bowiem, 
w epoce cyfryzacji i kompu-
teryzacji odchodzi się powoli 
od świadomego dbania o 
poprawność w mówieniu i 
pisaniu. Z ust dzieci i mło-
dzieży często można usły-
szeć słowa, „że przecież 
komputer sam poprawi błę-
dy”, „że tak było zapisane w 
Internecie”. A przecież to nie 
komputer decyduje o kształ-
cie języka polskiego, robimy 
to my, jego użytkownicy, któ-
rych liczną grupę stanowią 
uczniowie. Im to powinniśmy 
uświadamiać, że popraw-
ność w mówieniu i pisaniu 
to nie tylko okazja do zdo-

bycia dobrej oceny z języ-
ka polskiego, ale to głównie 
kultywowanie naszego dzie-
dzictwa narodowego, to po-
szanowanie pracy i dorob-
ku naszych poprzedników. 
Właśnie takie patriotyczne 
spojrzenie na ortografię 
ma zmotywować dzisiejsze 
młode pokolenie, a postać 
Janusza Korczaka, któremu 
poświęcony był rok 2012, 
powinna skłonić uczniów do 
refleksji nad znaczeniem cy-
towanej sentencji. 
Kierując się tymi wyznaczni-
kami, podjęto się organizacji 
konkursu ortograficznego, 
którego celem było zachę-
cenie do dbałości o popraw-
ność ortograficzną ojczyste-
go języka oraz wyłonienie 
tych uczniów, którzy robią to 
najlepiej. Do udziału w kon-
kursie zaproszone zostały 
wszystkie szkoły podstawo-
we z tereny gminy Grodzi-
sko Dolne. Aby obiektywnie 
ocenić poziom umiejętności 
ortograficznych uczniów, 
zmagania konkursowe prze-
prowadzono w dwóch kate-
goriach wiekowych: pierw-
sza grupa to uczniowie klas 
I-III, druga - uczniowie klas 
IV-VI. Konkurs odbył się w 

dwóch etapach. Etap szkol-
ny przeprowadzony został 
w macierzystych szkołach, 
które zgłosiły chęć uczest-
nictwa w rywalizacji. W oby-
dwu kategoriach wiekowych 
uczniowie pisali dyktando 
ortograficzne, którego wyni-
ki wyłoniły do etapu gmin-
nego po trzech najlepszych 
uczniów. Dyktanda ocenia-
ne były przez nauczycieli 
języka polskiego i edukacji 
wczesnoszkolnej. Na pozio-
mie gminnym zasady pracy i 
oceny pozostały takie same, 
zmienił się natomiast po-
ziom dyktanda, które z racji 
swej rangi musiało być trud-
niejsze.
Do etapu gminnego przy-
stąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Laszczy-
nach, Szkoły Podstawowej 
im. gen. Witołda Nowiny-Sa-
wickiego w Opaleniskach, 
Szkoły Podstawowej w Wól-
ce Grodziskiej, Szkoły Pod-
stawowej im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Górnym 
i Szkoły Podstawowej w 
Grodzisku Dolnym. Dla naj-
młodszych uczestników sam 
udział okazał się niemałym 
stresem, gdyż niektórzy po 
raz pierwszy wyruszyli poza 

mury swojej szkoły. Ale była 
to również doskonała oka-
zja do nawiązania nowych 
znajomości, do porównania 
swych umiejętności z innymi 
rówieśnikami, do zmierzenia 
się ze swoimi emocjami. 
Podczas pracy komisji oce-
niającej dyktanda nie nu-
dzili się również uczniowie. 
Czas spędzili na pokrzepia-
jącym poczęstunku, miłych 
rozmowach koleżeńskich i 
zwiedzaniu szkoły, która nie-
którym wydawała się bardzo 
duża. 
Zwieńczeniem pracy komi-
sji było wyłonienie Mistrzów 
Ortografii i nagrodzenie ko-
lejnych miejsc. W kategorii 
dzieci młodszych tytuł  Mi-
strza Ortografii zdobyła Pau-
lina Chmura ze Szkoły Pod-
stawowej w Laszczynach, 
II miejsce zajęła Paulina 
Kulpa z Grodziska Górnego, 
a trzecie Oscar Borowiec z 
Opalenisk. 
W kategorii uczniów star-
szych zwyciężył Wojciech 
Kulpa ze Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym, II 
miejsce przypadło Weronice 
Śnieżek z Opalenisk, a III 
Adriannie Pieli z Grodziska 
Górnego.
Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my i nagrody książkowe, 
oczywiście w postaci słow-
ników, które na pewno przy-
dadzą się podczas przygo-
towań do kolejnych edycji 
konkursu.
W tym miejscu pozostaje 
już tylko pogratulować „mi-
strzowskich” osiągnięć i po-
dziękować nauczycielom za 
pracę włożoną w przygoto-
wanie uczniów do konkursu. 
Udział w konkursie prawie 
wszystkich szkół z terenu 
gminy potwierdza potrze-
bę organizacji tego typu 
konkursów i udowadnia, że 
wśród nas nie brakuje tych, 
którzy dbają o czystość or-
tograficzną naszego języka. 

Teresa Majkut

ZNAMY SZKOLNYCH MISTRZÓW 
ORTOGRAFII
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Światowy Dzień Ziemi to 
największe ekologiczne 
święto świata, obchodzo-
ne od 1970 roku. W Polsce 
początek obchodów to rok 
1990.

23 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Laszczynach, 
zajęcia edukacyjne odby-
wały się w warsztatowej for-
mie. Dzień rozpoczął się od 
przeprowadzenia z uczniami 
pogadanki o sposobach sku-
tecznej ochrony naszej pla-
nety Ziemi. 
Uczniowie przypomnieli so-
bie, jak segregować śmie-
ci, uczyły się prawidłowego 
postępowania z elektro-
śmieciami. Wychowawcy 
uświadamiali swoim wy-
chowankom, jak kruchy jest 
ekosystem naszej planety. 
Jak ją chronić, by kolejne 
pokolenia mogły żyć na niej 
bezpiecznie.
Uczniowie oglądali filmy 
edukacyjne m.in. „Nie pal 
śmieci”, „Elektroodpady”. 
Następnie dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia teatralne pro-
wadzone przez Panią Beatę 
Kusy wystąpiły z przedsta-
wieniem pt. „EKO - Królew-
na”, które dotyczyło ważne-
go tematu jakim jest dbanie 
o środowisko. Po obejrzeniu 
przedstawienia czterooso-
bowe zespoły uczniów przy-
stąpiły do wykonania plaka-
tów w formie kolażu, tema-

tycznie związanych z ha-
słem „Ziemia – Matka Żywi-
cielka”, które umieszczono 
na korytarzu szkolnym. 
Dodatkową atrakcją było 
projektowanie i wykonanie w 
zespołach stroju ekologicz-
nego z surowców wtórnych. 
Uczniowie wykazali się dużą 
pomysłowością i zaangażo-
waniem. Mamy nadzieję, że 
jeszcze bardziej uzmysłowili 
sobie jak ważne jest dbanie 
o stan środowiska natural-
nego.
Każdy z nas jest mieszkań-
cem planety - Ziemi, dlatego 
każdy powinien czuć się od-
powiedzialny za jej stan. Na-
sze życie jest od niej uzależ-
nione. Ziemia nas żywi oraz 
stanowi istotę naszej egzy-
stencji – naszej i naszych 
dzieci. Z tego powodu musi-
my o nią dbać, nie tylko 22 
kwietnia, ale w każdy dzień.

ŁL

Osiągnięcia uczniów Zespo-
łu Szkół  im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym

Grupa przedszkolna i        
grupa„0”
1. Katarzyna Tabin – wy-

różnienie w konkursie 
plastycznym ph.: „Siłę i 
odwagę mam, gdy o swo-
je zdrowie dbam” w IV Po-
wiatowej Przedszkoladzie 
organizowanej przez PPP 
w Leżajsku, opiekun E. 
Matula, E. Heleniak

2. Monika Marek – wyróżnie-
nie w konkursie plastycz-
nym ph.: „Siłę i odwagę 
mam, gdy o swoje zdrowie 
dbam”, opiekun B. Jagustyn

3. Karolina Stopyra - wy-
różnienie w konkursie 
plastycznym ph.: „Siłę i 
odwagę mam, gdy o swo-
je zdrowie dbam”, opiekun  
B. Jagustyn

4. Milena Baj – wyróżnienie 
dla aktorki odgrywającej 
rolę Babci w scence te-
atralnej pt.: „Zdrowy Czer-
wony Kapturek”, opiekun 
E. Matula, E. Heleniak

Szkoła Podstawowa
1. Katarzyna Chmura – lau-

reat powiatowego konkur-
su plastycznego ph.: „Nie 
klikasz – nie znikasz”, 
opiekun Lidia Pikuła

2. Drużyna Szkoły Podstawo-
wej w Grodzisku  Dolnym 
w składzie:  Krystian Ol-
szowy, Bartłomiej Bosak, 
Konrad Karaba – II miej-
sce na szczeblu gminnym 
w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym-OTBwRD,  
opiekun S. Stępnik

Gimnazjum
• Sławomir Maj – finalista 

Wojewódzkiego Kokursu 
Wiedzy Technicznej pt.: 
„Sapere Aude – odważ się 
być mądrym” – opiekun    
S. Stępnik

• Drużyna Gimnazjum w 
składzie: Sławomir Maj, 
Patryk Rusinek, Mateusz 
Urban – I miejsce w elimi-
nacjach gminnych i  powia-
towych w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Dru-
żyna ta będzie reprezento-
wała powiat leżajski w eli-
minacjach wojewódzkich.

Najlepsze wyniki mieliśmy też w 
klasyfikacji indywidualnej:
1. Rusinek Patryk - I miejsce,
2. Urban Mateusz - II miejsce,
3. Maj Sławomir - III miejsce

• Krystian Poterek – kl. 2c 
– I miejsce w eliminacjach 
powiatowych w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Po-
żarowej, IX miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich, 
opiekun S.Stępnik

• Wiktoria Czerwonka  - 
kl.Ia – III miejsce w elimi-
nacjach powiatowych w 
Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarowej, opie-
kun S.Stępnik

• Michalina Majkut kl.2c – 
udział w Powiatowym Kon-
kursie Piosenki Obcoję-
zycznej  z jęz. angielskiego 
– opiekun A. Czerwonka

• Zuzanna Chmura kl. Ib - 
laureat powiatowego kon-
kursu plastycznego ph.: 
„Nie klikasz – nie znikasz”, 
opiekun Lidia Pikuła.

Renata Kula

NASZA PLANETA 
ZIEMIA

MAMY ZDOLNĄ 
MŁODZIEŻ
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W dniu 30 kwietnia w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym bar-
dzo uroczyście obchodzo-
no majowe święta patrio-
tyczne: Święto Narodowe 
Trzeciego Maja oraz Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Uczniowie klasy pierwszej i 
drugiej szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum pod opieką 
nauczycieli przygotowali cie-
kawy program artystyczny. 

Występy uczniów popula-
ryzowały wiedzę o polskiej 
tożsamości i o ogromnym 
patriotyzmie Polaków. Swo-
je uczucia  wyrażali tańcem 
i śpiewem pieśni patriotycz-
nych. Zaakcentowano, że 
Święta Majowe powinny 
mieć wydźwięk w postaci 
propagowania symboli na-
rodowych: wywieszania flagi 
narodowej i przypinania bia-
ło - czerwonych kokard.

T.S.

ŚWIĘTA 
MAJOWE

Propagowanie zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej 
jest podstawowym celem 
Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym, odby-
wającego się corocznie 
pod patronatem władz 
oświatowych, samorządo-
wych, policji oraz ośrod-
ków szkolenia kierowców 
WORD. 

Kolejne etapy odbywają się 
na szczeblu szkoły, gminy, 
powiatu, województwa, a 
ostatnim najważniejszym - 
jest finał krajowy.
W tym roku szkolnym orga-
nizatorem turnieju na szcze-
blu Gminy Grodzisko Dolne, 
oczywiście przy współudzia-
le wcześniej wspomnianych 
czynników, był Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym. 
W eliminacjach, które odbyły 
się 19 kwietnia 2013r. wzięły 
udział gimnazja z Grodziska 
Górnego i Grodziska Dolne-
go oraz szkoły podstawowe 
z Grodziska Górnego, Gro-

dziska Dolnego i Wólki Gro-
dziskiej. Eliminacje odbywa-
ły się w dwóch kategoriach: 
dla uczniów gimnazjum i dla 
uczniów szkół podstawo-
wych.
Zgodnie z regulaminem 
konkursu każdą szkołę re-
prezentowała trzyosobowa 
drużyna. W czasie eliminacji 
sprawdzano wiedzę i umie-
jętności z zakresu znajomo-
ści zasad bezpieczeństwa i 
przepisów ruchu drogowego 

każdego zawodnika. Druży-
na, która w sumie zdobyła 
największą liczbę punktów, 
uzyskiwała najwyższą loka-
tę. Wyniki turnieju przedsta-
wiają się następująco:
w kategorii gimnazja
• I miejsce - drużyna Gim-

nazjum im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym,

• II miejsce - drużyna  
Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym

w kategorii szkoły podsta-
wowe
• I miejsce - drużyna 

Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej,

• II miejsce - drużyna 

Szkoły Podstawowej w 
Grodzisku Dolnym,

• III miejsce - drużyna 
Szkoły Podstawowej w 
Grodzisku Górnym

• 
Najlepszymi zawodnikami 
(w kategorii indywidualnej) 
okazali się: Rusinek Patryk 
z Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym,
Majkut Julia ze Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Grodzi-
skiej.
Drużyny które zajęły pierw-
sze miejsca będą reprezen-
towały Gminę Grodzisko 
Dolne w eliminacjach powia-
towych.

S. Stępnik

TURNIEJ 
BEZPIECZEŃSTWO 
W RUCHU DROGOWYM
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- OGŁOSZENIA - 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM 

 
Od marca 2013 poszerzyliśmy zakres pomocy na rzecz pokrzywdzonych. Obecnie możemy zaoferować: 

 Bezpłatną pomoc prawną – pomoc świadczona jest przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z 
zakresu prawa (adwokaci, radcy) i wolontariuszy.  
Zakres pomocy: porady prawne, pomoc w sporządzaniu pism m.in. pozwów, wniosków itp. W 
szczególnych wypadkach asystent pokrzywdzonego, reprezentacja przed instytucjami wymiaru 
sprawiedliwości. 
Konsultacje odbywają się poprzez kontakt osobisty w ośrodku, telefonicznie oraz drogą mailową. 

 Bezpłatną pomoc psychologiczna: 
Zakres pomocy: konsultacje, poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna i 
grupowa – grupa wsparcia. 
Pomoc psychologiczną zapewnia kadra doświadczonych wykwalifikowanych psychologów/ 
psychoterapeutów. 

 Bezpłatne zakwaterowanie w okresie do 7 dni. W celu zminimalizowania konsekwencji kryzysowych 
sytuacji, ośrodek może zapewnić krótkookresowe korzystania ze schronienia – tymczasowego, 
bezpiecznego mieszkania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Szczególnie dotyczy to osób 
zagrożonych gorącą przemocą domową, oraz ofiary przemocy seksualnej. 

 Dopłaty do czynszów i wynajmu lokalu. Ta forma wsparcia finansowego jest dedykowana osobom, 
które wskutek pokrzywdzenia znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  

 Jednorazowe zapomogi w formie zakupu żywności lub bonów żywnościowych.  
 Zwrot kosztów za przejazdy dla osób korzystających z naszego ośrodka.  
 Dla osób uczestniczących w terapii grupowej istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką 

pracowników ośrodka i wolontariuszy na czas trwania sesji. 
 Dodatkowo oferujemy pomoc informacyjną, wskazanie instytucji do których najlepiej zgłosić się z 

problemami, aby uzyskać jak najefektywniejszą pomoc. Staramy się również zapewnić wsparcie  i 
pomoc w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego; policją, sądami, prokuraturą, służbami 
pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi w 
zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 
Chcąc uzyskać Naszą pomoc: 

1. zadzwoń lub zgłoś się do: 
 

Naszego Ośrodka w Rzeszowie: ul. Leszczyńskiego 3 
tel./ fax 17 8581033 
 

Naszego punktu w Boguchwale: Budynek UM Boguchwała 
tel. 17 875 52 00 
 

Naszego punktu w Krasnym: Budynek UG Krasne 
tel. 17 855 52 23 
 

Filii Ośrodka w Brzozowie: Brzozów ul. Kościuszki 23 
tel. 13 434 40 20 

 
2. zadaj pytanie specjaliście: prawnikowi lub psychologowi korzystając ze znajdującej się na naszej 

stronie  www.nowyhoryzont.eu  zakładki „pytania do”, lub e-mail;   nowy-horyzont@wp.pl 
 
 

 
Projekt „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” współfinansowany przez Fundusz 
pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. 
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- OGŁOSZENIA - 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW 
I ADRESÓW KTÓRE WARTO ZNAĆ:

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

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

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

BĄDŹ SPRAWNY 
NA RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza rekru-
tację do drugiej i ostatniej edycji projektu „Bądź 
sprawny na rynku pracy”. Projekt skierowany jest 
do osób niepełnosprawnych. 
Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkańcu Gminy Grodzi-
sko Dolne. Jeśli posiadasz:
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
- oraz masz ukończony 18 rok życia i nie ukończony 
35 rok życia
- masz wykształcenie co najmniej zasadnicze zawo-
dowe
- jesteś zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub speł-
niasz warunki aby zarejestrować się jako osoba bez-
robotna
W ramach projektu oferujemy m.in. Indywidualny 
Plan Działania, szkolenie „Kompetencje społeczne”, 
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidu-
alne szkolenia zawodowe, 6 miesięczne staże u pra-
codawców. Istnieje możliwość zwrotu kosztów prze-
jazdu i kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub oso-
bą zależną.
Aby wziąć udział w projekcie należy być zarejestro-
wanym lub zarejestrować się jako bezrobotny/a w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku oraz wziąć 
udział w procesie rekrutacji. Rekrutacja do projektu 
zostanie ogłoszona w połowie czerwca 2013r. 

SPRZEDAM 
działkę budowlaną

21 arów 
w Chodaczowie

nTel. 797 617 099

SPRZEDAM

0,9261 ha roli, 
klasy IIIa i IIIb 

w Wólce 
Grodziskiej

Tel. 
604 171 119

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
W MIESIĄCU CZERWCU:

• Dzień Dziecka - dziecko w literaturze, wystawa 
(Biblioteka Publiczna)

• Konkurs „Mój nowy świat” - wizja własnego no-
wego otaczajacego nas świata, marzenia au-
tora, prace literackie lub plastyczne (Biblioteka          
Publiczna)

• Dzień otwarty Gimnazjum (Zespół Szkół w Gro-
dzisku Dolnym)

• Pokaz umiejętności uczniów klas I-III (Zespół 
Szkół w Grodzisku Dolnym)

• Wyjazd dzieci zangażowanych w zajęcia pozalek-
cyjne w OK na seans filmowy do kina w Rzeszo-
wie, nagroda za aktywność i pracę w ciągu roku 
(Ośrodek Kultury)

KUPIĘ 
pole orne

Tel. 
698463427

NA TERENIE 
GMINY 

GRODZISKO 
DOLNE

wszystkie media na działce
CENA DO UZGODNIENIA
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FOTOREPORTAŻ - 125 LECIE OSP



20 Gazeta z Grodziska i okolic 5/2013

RE
KL

A
M

A
 P

ŁA
TN

A
RE

KL
A

M
A

 P
ŁA

TN
A


