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♦ Aura nie sprzyjała skoczkom - Mistrzostwa w 

Grodzisku odwołano 

♦ Ranny bocian z Wólki ocalony 

♦ Zabawa „pod Dębem” 

♦ Szachowe rozgrywki o Puchar Wójta Gminy 

♦ Obchody 10-lecia koła wędkarskiego „Pstrąg” 

♦ Radni dyskutowali o rolnictwie 

♦ Wędkowanie na Dzień Dziecka 

♦ Familijne popołudnie w Ośrodku Kultury 

♦ Moja wieś-moja gmina-moja mała Ojczyzna 

♦ Motocyklisto, bądź bezpieczny na drodze 

♦ Grodzisko w starej fotografii 

 

WYCHOWANIE I EDUKACJA 
 

♦ VIII edycja Powiatowego Konkursu „Z Janem 

Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie” rozstrzygnięta 

♦ IX edycja Gminnego Konkursu Matematycznego 

za nami 

♦ Wiedza podstawą sukcesu 

♦ Atrakcyjne pokazy z fizyki 

♦ Dyslekcji się nie damy 

♦ Gimnazjaliści na warsztatach interpersonalnych 

♦ Kolejne sukcesy Łukasza 

 

PORADNIK 

 

♦ Korzystanie z usług doradczych przez rolników 

i posiadaczy lasów - rusza kolejne działanie 

♦ Wyprawka na zakup podręczników szkolnych 

 

SPORT 
 

♦ „Z podwórka na stadion” 

♦ Baw się z nami 

♦ Stadionowe rozgrywki 
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Taka miejscowość 

 

Jest taka miejscowość na świecie 

Taka fantastyczna - no wiecie! 

Jest to Wólka Grodziska - 

Najpiękniejsza wieś na całej planecie. 

Jest w niej kościół i szkoła, 

osiem kapliczek i pola. 

Są łąki i polne kwiaty 

a w nich małe robaki. 

W ogrodach rosną drzewa, 

a w nich małe kwiaty. 

Każdy kwiat to nasze życie, 

a w Wólce Grodziskiej 

czujemy się jak w Madrycie!!! 
 

        Natalia Pelc 

          uczennica klasy IV 

       Społecznej Szkoły Podstawowej 

      w Wólce Grodziskiej 

BEZPŁATNE KURSY  

TWORZENIA STRON WWW 

Zapraszamy wszystkie osoby chcące zapoznać 

się z podstawą tworzenia stron internetowych,      

wykorzystywaniem gotowych szablonów stron 

dostępnych w Internecie oraz umieszczaniem ich 

na serwerach internetowych na bezpłatne kursy 

w Centrum Kształcenia w Grodzisku Nowym.  

W trakcie zajęć będzie możliwość indywidual-

nej pracy z komputerem oraz korzystania 

z pomocy pracowników Centrum Kształcenia.  

Najbliższe szkolenia odbędą się w terminie  

14 lipca 2009r. o godzinie 1600. 

 

Dla uczestników szkoleń przewidziano drobne 

upominki w postaci pamięci przenośnych, długo-

pisów, itp. 

ZAPRASZAMY!!! 
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Tylko jedną serię skoków udało się rozegrać 

podczas VI Międzynarodowych Spadochrono-

wych Mistrzostwach Podkarpacia w Celności 

Lądowania. Plany skoczkom pokrzyżowała zła 

pogoda.  

Tegoroczne zawody w skokach spadochrono-

wych zaplanowano na dwa dni. Pierwsza seria  

miała się odbyć na lotnisku w Jasionce, druga 

w Grodzisku nad Czystym. Niestety zamysł organi-

zatorom popsuły wiszące na niebie ciemne chmury 

i ulewne opady.  

Już w sobotę, 20 czerwca na lotnisku w Jasionce 

skoczkowie od rana walczyli z padającym desz-

czem. Mimo licznych przerw i opóźnień AN-2 

w końcu wystartował. W zawodach wzięło udział 

21 zawodników. Skoczkowie oddali tylko dwie  

serie skoków, bo niedzielne zawody w Grodzisku 

odwołano.  

W tych trudnych warunkach najlepiej poradziła 

sobie jedyna wśród skoczków kobieta - Dorota 

Gawrońska (Warszawa) - oddając precyzyjny skok 

w samo centro. Drugim miejscem podzieliło się aż 

trzech zawodników. Skoki na tą samą odległość 

oddali kolejno Jan Mach (Grodzisko Dolne),      

Stanisław Brewczyński (Grodzisko Dolne) i Karol 

Koźbiel (Rzeszów). W klasyfikacji drużynowej 

bezapelacyjnym zwycięzcą zostali zawodnicy 

z Grodziska Dolnego, przed gospodarzami z Rze-

szowa i reprezentantami z Ukrainy.   MH 

Jan Mach w imieniu grodziskiej drużyny odbiera nagrodę 

Pani Dorota Gawrońska otrzymała puchar Wójta Gminy 
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dożywotniej emeryturze. W lecznicy zwierząt prze-

bywa w towarzystwie ponad 20 bocianów.  MH 

Bociana ze złamanym skrzydłem uratowali bu-

downiczy szkoły podstawowej w Wólce Grodzi-

skiej. Leżał biedny na placu budowy, osłabiony 

i cały zabłocony.  

W czwartek 28 maja br. ekipa prowadząca budo-

wę szkoły, jak co dzień rano przystąpiła do pracy. 

Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle zauważyli 

umorusanego po szyję ptaka. Okazało się że to bo-

cian, na dodatek z uszkodzonym skrzydłem. Nie 

zastanawiając się długo udzielili mu pomocy i prze-

nieśli do szkoły, skąd proboszcz Wólki Grodziskiej 

ks. Stanisław Kulikowski przewiózł rannego ptaka 

do Urzędu Gminy. Po wykonaniu kilku telefonów 

pacjent ostatecznie trafił do lecznicy zwierząt 

„ADA” w Przemyślu.  

Jak dowiedzieliśmy się od lekarza weterynarii, 

pana Radosława Fedaczyńskiego niestety nie udało 

się uratować skrzydła – było tak uszkodzone, że wi-

siało na samej skórze. Zniszczone zostały także ner-

wy i naczynia dlatego musieliśmy je amputować. 

Na szczęście pacjent czuje się już dobrze i wraca 

do formy. I chodź nie odleci już do ciepłych kra-

jów, znalazł miejsce w którym pozostanie na tzw. 

Bociana zapakowano w samochód i odwieziono do leczni-

cy zwierząt w Przemyślu 

Atrakcyjne loterie fantowe, gry i zabawy dla 

dzieci oraz liczne występy artystyczne, a na ko-

niec dnia wieczorny festyn. Tak mieszkańcy 

Wólki świętowali na tegorocznym pikniku nad 

basenem w Wólce Grodziskiej.  

Wiosenny Piknik Rodzinny to organizowana 

rokrocznie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Wólka Grodziska, plenerowa zabawa dla dzieci i 

rodziców z okazji ich święta. Jednakże w tym roku 

oprawa spotkania była szczególna. W trakcie pikni-

ku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego grzybka 

„pod Dębem”. Gospodarz sołectwa, sołtys Krzysz-

tof Dąbek podziękował wszystkim tym, którzy 

przyczynili się do spełnienia marzenia mieszkań-

ców - Początkowo nikt nie spodziewał się, że grzy-

bek powstanie tak szybko, ale mieszkańcy Wólki 

i lokalni sponsorzy nie szczędzili czasu i pieniędzy i 

pomagali jak mogli. Dzięki wspólnej pracy dzisiaj 

możemy się tu spotkać i razem świętować - dodał 

sołtys. Życząc wszystkim dobrej zabawy, zaprosił 

do wysłuchania koncertu życzeń dla mam i dzieci, 

który zapoczątkowała Orkiestra Dęta z Grodziska 

Dolnego. Następnie w prostych słowach wierszy i 

piosenek, dzieci dziękowały rodzicom za trud wy-

chowania. Swoje umiejętności perkusyjne i wokal-

ne, zaprezentowały zaproszone zespoły - „Drums” 

z Rakszawy oraz Wiola z Chodaczowa.  

Na łasuchów czekały słodkie wypieki przygoto-

wane przez rodziców dzieci z SSP w Wólce Gro-

dziskiej. Można było zasmakować także pysznej 

grillowanej kiełbaski. I chodź kapryśna pogoda nie 

pozwoliła na rozegranie zaplanowanych na placu 

szkolnym zabaw, wspólnie spędzone popołudnie 

zaliczamy do udanych.  

 

         MH 

Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły 
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Wyrabianie nawyków koleżeńskiej i sportowej 

rywalizacji oraz popularyzacja szachów wśród 

dzieci i młodzieży – to główne cele jakie przy-

świecały organizatorom I Otwartego Turnieju 

Szachowego o Puchar Wójta Gminy Grodzisko 

Dolne. 21 maja br. w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Laszczynach zgromadzili się  

miłośnicy szachów, gry powszechnie uważanej 

za królewską.  

W zawodach obowiązywał szwajcarski-

kontrolowany system rozgrywek na dystansie 7 

rund, po 15 minut na partię dla zawodnika. W tur-

nieju wystartowało 21 szachistów, reprezentantów 

gimnazjów i szkół podstawowych z Grodziska Dol-

nego, Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej. 

Swojego zawodnika wystawił również Ośrodek 

Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach. 

Rywalizacja była bardzo wyrównana. Z wielkimi 

emocjami śledzono ruchy zawodników.  

Zwycięzcą turnieju w kategorii szkół podstawo-

wych został Patryk Stopyra z Grodziska Dolnego. 

Drugie miejsce przypadło zawodnikowi z Wólki 

Grodziskiej, Arkadiuszowi Tołpie, a trzecie Damia-

nowi Rachwałowi z Grodziska Górnego. Kolejne 

miejsca zajęli: Kojder Jakub, Majkut Aleksander, 

Przeszło Marcin, Pelc Natalia, Skiba Marlena, 

Czerwonka Mariola, Pelc Monika, Sołek Weronika 

i Rydzik Agnieszka. W kategorii gimnazjów      

absolutnymi zwycięzcami okazali się uczniowie z 

Grodziska Górnego, którzy zdeklasowali pozosta-

łych uczestników nie dając szans na zajęcie miejsc 

na podium. I tak kolejno pierwsze miejsce zajął      

Łukasz Joniec, drugie Rafał Skiba, a trzecie Iwona 

Mazurek. Na kolejnych miejscach uplasowali się: 

Rączy Dawid, Chrupcała Magdalena, Majkut     

Arkadiusz, Majkut Dagmara, Krawiec Magdalena i 

Krawiec Piotr.  

Wręczając nagrody i dyplomy zwycięzcom Wójt 

Gminy Jacek Chmura pogratulował gospodarzom 

sprawnej organizacji turnieju. Organizatorami tur-

nieju był Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

w Laszczynach.        MH 

Cisza i skupienie towarzyszyły zawodnikom podczas partii 

Każdy ruch był na wagę zwycięstwa 
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W dniu 23.05.2009 r. nad zbiornikiem wodnym 

„Czyste” w  Grodzisku Dolnym Koło Wędkar-

skie nr 37 „Pstrąg” obchodziło dziesięciolecie 

swojej działalności.  

Uroczyste obchody zostały poprzedzone towa-

rzyskimi zawodami wędkarskimi, w których wy-

startowały trzyosobowe drużyny z zaprzyjaźnio-

nych kół. W zawodach udział wzięli wędkarze z: 

- Koła PZW nr 2 WSK Rzeszów, 

- Koła PZW nr 18 „SAN” Leżajsk, 

- Koła PZW  „RAK” Rakszawa, 

- Koła PZW  „SZUWAREK” Nowa Sarzyna, 

- Koła PZW „WODNIK” Żołynia, 

- Koła PZW Sokołów Małopolski, 

- Koła PZW nr 14 „JAZ” Przeworsk, 

- Koła PZW nr 37 „PSTRĄG” Grodzisko Dolne. 

Po trzygodzinnej rywalizacji najlepsi okazali się: 

Dul Krzysztof – Koło PZW Sokołów Małopolski, 

Siwiec Jan - Koło PZW „SZUWAREK” Nowa Sa-

rzyna i Kowal Mateusz – Koło PZW „JAZ” Prze-

worsk. Natomiast w klasyfikacji drużynowej zwy-

ciężyły drużyny: Koło PZW „SZUWAREK” Nowa 

Sarzyna, Koło PZW Sokołów Małopolski, Koło 

PZW nr 14 „JAZ” Przeworsk. Największą złowio-

na rybą podczas zawodów mógł się poszczycić Ka-

zimierz Serwa z Koła PZW nr 2 WSK Rzeszów.  

Uroczystość obchodów dziesięciolecia koła za-

szczycili swoją obecnością Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne - Jacek Chmura, Prezes Zarządu Okręgu 

PZW w Rzeszowie - kol. Roman Depowski, Dy-

rektor Biura Okręgu PZW w Rzeszowie - kol. 

Adam Kowalik oraz pan Stanisław Chmielecki 

wieloletni sponsor zawodów dla dzieci. 

Zwycięzcom poszczególnych konkurencji      

puchary wręczył Wójt oraz Prezes Koła, pan Wła-

dysław Wojnarski. Natomiast zaproszeni goście 

oraz pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i okolicznościowe medale.  

Wójt Gminy podziękował za zaproszenie i zade-

klarował dalszą współpracę z kołem, a Prezes Za-

rządu Okręgu złożył na ręce Prezesa koła pamiąt-

kowy dyplom. Obchody dziesięciolecia powstania 

koła zakończyła wspólna biesiada.  

Zarząd Koła PZW nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 

Dolnym składa serdeczne podziękowania dla Wój-

ta Gminy Grodzisko Dolne Jacka Chmury za ufun-

dowanie pucharów oraz pamiątkowych medali. 

Podziękowania składamy również sponsorom: 

Grupa Żywiec SA Browar w Leżajsku, Disco Bar 

„AGIDA” - właściciel Pan Kazimierz Pytel. 

 

      Andrzej Sigda 
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dzielnię Mleczarską „RESMLECZ” w Trzebowni-

sku. Średnia cena skupu wynosi 0,64 zł/l, z tym że 

członkowie spółdzielni otrzymują 0,69 zł/l, a po-

zostali 0,56 zł/l. Omawiając stan rolnictwa nie 

sposób nie wspomnieć o wynikach tegorocznej 

akcji wypełniania wniosków o dopłaty bezpośred-

nie oraz zwrocie akcyzy za olej napędowy. W su-

mie w punktach konsultacyjno-doradczych do 15 

maja 2009 roku, bezpłatnie wypełnionych zostało 

673 wniosków. Jest to o 41 wniosków więcej w 

stosunku do roku ubiegłego. Z kolei ze zwrotu po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego w 2008 roku skorzystało 511 rolników, 

którym wypłacono 94 978 zł. Na chwilę obecną w 

pierwszym półroczu bieżącego roku o zwrot akcy-

zy za zakup oleju napędowego wpłynęło od rolni-

ków 323 wnioski. Mówiąc o rolnictwie należy 

wspomnieć także o wydatkach, związanych z jego 

dofinansowaniem. Łącznie ze środków własnych 

gminy i pozyskanych środków zewnętrznych w 

ubiegłym roku na rolnictwo przekazano ok. 800 

tys. zł, w tym m.in. ponad 580 tys. zł na rekulty-

wacje działek i dróg poscaleniowych w Grodzisku 

Górnym i Wólce Grodziskiej, 100 tys. zł na tzw. 

Pasetwnik w Grodzisku Dolnym oraz 12 tys. zł na 

tzw. Skotnik w Grodzisku Górnym.  

Informacje o stanie rolnictwa podczas sesji 

przedstawili również zaproszeni goście: Lesław 

Błądek, kierownik Oddziału terenowego ARiMR 

w Leżajsku, Stanisław Kosior, przedstawiciel  

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych inspektorat w Leżajsku oraz Ryszard 

Noga, kierownik Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych w Leżajsku. Wójt Gminy podziękował 

przybyłym na sesję gościom, za przedstawienie  

w/w informacji.  

         KS 

W dniu 28 maja w remizie OSP Grodzisko Dol-

ne „Miasteczko” odbyła się XXXVI sesja Rady 

Gminy Grodzisko Dolne.  

W programie sesji znalazła się m.in. informacja 

o stanie rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy, 

którą przedstawił pan Kazimierz Stopyra. Poinfor-

mował radnych o stanie struktury agrarnej we 

wszystkich 10 sołectwach oraz omówił rodzaje i 

wysokość udzielonych podatnikom w 2008 roku 

ulg z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku 

od nieruchomości. I tak:  

- z ulgi scaleniowej - 708 podatników na kwotę 

63 089 zł, 

- z ulgi z tyt. odłogowania gruntów - 4 gospodar-

stwa na kwotę 292 zł, 

- z ulgi z tyt. zakupu gruntów na utworzenie no-

wego lub powiększenie już istniejącego gospodar-

stwa rolnego - 14 podatników na kwotę 1542 zł.  

W ubiegłym roku do Urzędu Gminy wpłynęło 

47 podań o umorzenie podatku, z czego 38 rozpa-

trzono pozytywnie. Do uprawy gruntu rolnicy uży-

wali przeważnie własnego sprzętu. Z usług Spół-

dzielni Usług Drogowych w Grodzisku Dolnym 

rolnicy korzystają w niewielkim stopniu. Obecnie 

ceny na usługi świadczone przez SUDR wynoszą: 

120 zł/h przy usługach uprawowych (orka, glebo-

gryzarka, brona talerzowa, itp.) + 24 zł za 1 godz. 

dojazdu, 120 zł/h za usługi beczkowozem, 109,80 

zł/h za usługi koparko-ładowarką + 60 zł za 1 

godz. dojazdu. W większości gospodarstw domi-

nuje produkcja wielokierunkowa. Najbardziej roz-

winiętym kierunkiem jest uprawa owoców i wa-

rzyw, natomiast w produkcji zwierzęcej hodowla 

trzody chlewnej. Stado krów liczy poniżej 500 

sztuk i nadal się zmniejsza. Obecnie dzienny skup 

mleka na terenie gminy wynosi ponad 1500 litrów. 

Mleko skupowane jest przez Rzeszowską Spół-
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W niedzielne przedpołudnie, 31 maja nad Zale-

wem Czyste w Grodzisku Dolnym 33 uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, wystartowało 

w zorganizowanych przez koło wędkarskie nr 37 

„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym zawodach     

wędkarskich z okazji „Dnia Dziecka”.  

Mimo niesprzyjającej pogody, chętnych do węd-

kowania nie brakowało. Rozstawieni nad brzegiem 

Czystego młodzi wędkarze z kijami, siatkami i wia-

derkami przystąpili do połowów. Metody łowienia 

były różne, mimo to ryby nie brały. Ale tego dnia 

nie wyniki były najważniejsze. Liczyła się dobra 

zabawa. Niemniej jednak rybą na wagę zwycięstwa 

okazała się mała płotka, którą złowiła Katarzyna 

Skiba.  

Po zawodach wędkarskich organizatorzy      

przeprowadzili konkurs wiedzy ekologicznej pod 

hasłem „Ziemia naszym domem”. Uczestnicy po-

dzieleni na trzy kategorie wiekowe zmagali się z 

dwudziestoma pytaniami testowymi z zakresu 

ochrony środowiska. I tak w kategorii uczniowie 

klas I - III szkoły podstawowej zwyciężyli:  

- Skiba Bartek – I miejsce 

- Buszta Gabriel – II miejsce 

- Majkut Krystian – III miejsce 

W kategorii uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-

wowej zwyciężyli:  

- Ulman Adrian – I miejsce 

- Stempuk Alicja – II miejsce 

- Moszkowicz Marcin – II miejsce 

- Kisiel Albin, Majkut Artur, Miś Krzysztof – IV 

miejsce 

W kategorii uczniowie klas I–III szkół gimnazjal-

nych zwyciężyli: 

- Żuk Piotr – I miejsce 

- Kisiel Adrian – II miejsce 

- Skiba Katarzyna, Marek Aleksander– III miejsce 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody 

Konkurs wiedzy ekologicznej 

W oczekiwaniu na udane połowy 

Udany połów Katarzyny Skiba 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, 

a laureaci piękne nagrody książkowe. Było też coś 

na ząb - soczki, pączki oraz pyszna grillowana    

kiełbaska.  

Sponsorami tegorocznych zawodów byli: Urząd 

Gminy Grodzisko Dolne, Starostwo Powiatowe w 

Leżajsku, Zygmunt Wasiuta - ciastkarnia Leżajsk, 

Kazimierz Pytel, Stanisław Chmielecki - Prądex 

Leżajsk, Fux - hurtownia wędkarska z Kielc, Jerzy 

Sienkiewicz - sklep zoologiczno-wędkarski w    

Leżajsku.  

        MH 
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czenie uroczystości wszyscy wykonawcy wręczyli 

swoim rodzicom drobne upominki.  

     Małgorzata Burda-Król  

Kilkanaście mile spędzonych chwil i tyleż wra-

żeń mogli doznać w niedzielne popołudnie 31 

maja 2009r. rodzice dzieci uczęszczających na 

zajęcia pozalekcyjne w Ośrodku Kultury w Gro-

dzisku Dolnym.  

Tego dnia bowiem obchodziliśmy w naszej    

placówce Święto Rodziny, ustanowione przez nas 

niedawno, a poświęcone wspólnemu świętowaniu 

Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Wzorem lat 

ubiegłych nasi podopieczni pod okiem instruktorów 

przygotowali dla swych rodziców program arty-

styczny. Złożyło się nań wiele występów dziecię-

cych i młodzieżowych o różnorodnym charakterze. 

Grupa teatralna wystąpiła z przedstawieniem 

„Dziecięce marzenia” będącym reminiscencją kilku 

znanych bajek i dwoma scenkami kabaretowymi, 

zaś dziewczęta z tej grupy prezentowały się w recy-

tacji wierszy poświęconych mamom. Można było 

zobaczyć również kilka układów tanecznych w wy-

konaniu zespołów „Smerfetki”, „Bad Angels”, 

„Boys of Stage”. Nowy styl tańca, tzw. „jump styl” 

pokazali chłopcy z Chodaczowa, a znane melodie 

w wersji instrumentalnej zadedykowała rodzicom 

Wiola Mac. Młodzież z kółka tanecznego z Choda-

czowa zatańczyła rock and rolla. 

Program imprezy wzbogacony został również o 

kilka uroczych piosenek. Zaśpiewana przez Anię 

Moskal piosenka „Cudownych rodziców mam” 

nagrodzona została gromkimi brawami. Na zakoń-

„Smerfetki” w układzie tanecznym 

Wszystkie mamy i tatusiowie otrzymali bibułkowe kwiatki 

W dniu 18 czerwca 2009 roku w Ośrodku Kultu-

ry w Grodzisku Dolnym odbyło się rozstrzygnię-

cie gminnego konkursu literacko-plastycznego 

dla szkół podstawowych i gimnazjów pod ha-

słem „Moja wieś – moja gmina – moja mała Oj-

czyzna”.  

Celem niniejszego konkursu było rozbudzanie 

wśród dzieci i młodzieży zainteresowań życiem 

społecznym i kulturalnym własnej miejscowości, 

gminy i regionu, a także popularyzowanie i promo-

wanie walorów naturalnych, turystycznych i krajo-

brazowych własnej miejscowości oraz jej ludowego 

dziedzictwa kulturowego w formie literackiej, po-

etyckiej lub plastycznej.  

Na konkurs napłynęły prace z Zespołów Szkół z 

Grodziska Dolnego i Górnego oraz ze Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Jury po 

obejrzeniu ponad 30 prac plastycznych i przeczyta-

niu 5-ciu prac pisemnych przyznało nagrody.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, 

a laureaci poszczególnych miejsc i osoby wyróż-

nione skromne nagrody.  

         KULT 

Zamek z mydła autorstwa Dagmary Majkut 
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Wakacje to czas większej niż zwykle swobody 

dla młodzieży, która wyrusza z miejsc zamiesz-

kania chodź na kilka dni, aby odetchnąć od 

spraw codziennych. Niestety jest to też czas, 

w którym zdarza się wiele wypadków drogo-

wych, a osoby młode są ich ofiarami bądź 

sprawcami. 

Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu 

są „Niechronieni”, czyli ci, którzy poruszają się po 

drogach nie mając żadnej powłoki ochronnej tj. np. 

karoserii. Do tej grupy należą piesi, rowerzyści, 

motorowerzyści i motocykliści.  

Obecnie obowiązuje trend motocyklowy i to od 

razu jest widoczne w „czarnych kolorach policyj-

nych” statystyk. Na terenie gminy Grodzisko Dol-

ne, nad kąpielisko „Czyste” zjeżdża się również 

wielu motocyklistów. Oprócz tych którzy znają 

kulturę jazdy są tacy, którzy nie obejdą się bez bra-

wury, przy głośno ryczących tłumikach. Niektórzy 

nie zdają sobie sprawy, że przy szybkiej jeździe, 

gdy dojdzie do zderzenia się z samochodem osobo-

wym, mają marne szanse wyjścia z kolizji bez    

obrażeń ciała. I chodź sezon motocyklowy nie roz-

począł się w pełni, to policja odnotowała już pierw-

sze przypadki zagrożenia życia i bezpieczeństwa. 

Do takiego zdarzenia doszło w ostatnim czasie nad 

zalewem Czyste, gdzie w dniu 9 czerwca motocy-

klista stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla in-

nych ludzi, podczas brawurowej jazdy ścigaczem 

„Suzuki” przewrócił się, doznając licznych otarć 

naskórka na całym ciele. Jak okazało się później 

kierowca był nietrzeźwy i nie posiadał prawa jazdy.  

Często też kierowcy, w celu uniknięcia odpo-

wiedzialności za popełnione wykroczenie, czy 

przestępstwo wyginają tablice rejestracyjne, co 

uniemożliwia odczytanie numerów rejestracyjnych. 

Są i tacy, którzy w ogóle nie posiadają tablic reje-

stracyjnych. W związku z tym, w celu poprawy 

bezpieczeństwa Policja nasiliła działania kontrolne 

motocyklistów celem ujawniania i eliminowania 

wykroczeń oraz przestępstw popełnianych przez tą 

grupę uczestników ruchu. Podczas codziennych 

służb prowadzone są pomiary prędkości na trasach 

komunikacyjnych oraz praca z fotoradarem.  

Jednocześnie policja apeluje do społeczności, 

aby w przypadku dostrzeżenia zachowań naru-

szających zasady prawa przez motocyklistów, 

czy też innych użytkowników dróg zapisywali 

numery rejestracyjne pojazdów i powiadamiali 

o takich przypadkach. Prosimy o kontakt pod nr 

telefonu: dyżurny KPP w Leżajsku (017) 240 63 

10, Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 

(017) 240 63 71, telefon alarmowy 997.  

       Bogumiła Dąbek 

Z archiwum E. Maj - na prymicjach u księdza Urbana w Grodzisku Dolnym 



  

 

Grodziska Dolnego oraz Aleksandrą Guzy i Karoli-

ną Misiak z Leżajska. Miejsce czwarte zajęli Bar-

tłomiej Florek i Joanna Perlak z Woli Zarczyckiej.  

Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie 

i członkowie komisji otrzymali nagrody książkowe, 

gadżety oraz pamiątkowe dyplomy.  

Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Staro-

stwo Powiatowe w Leżajsku i Grupa „Żywiec” 

S.A. w Leżajsku.  

Organizatorzy dziękują młodzieży gimnazjalnej 

za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w 

konkursowych zmaganiach już za rok! 

         ak 
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Dnia 20 maja br. w Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Grodzisku Dolnym odbył się VIII Powiato-

wy Konkurs „Z Janem Pawłem II w Trzecie  

Tysiąclecie”.  

W związku z obchodzonym w Kościele katolic-

kim rokiem duszpasterskim pod hasłem Otoczmy 

troską życie tegoroczna edycja konkursu poświęco-

na była encyklice Jana Pawła II Evangelium vitae.  

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały 

następujące szkoły: Gimnazjum w Leżajsku,    

Gimnazjum w Grodzisku Górnym, Gimnazjum 

w Woli Zarczyckiej, Gimnazjum w Grodzisku Dol-

nym. Dwuosobowe zespoły zmierzyły się z zada-

niami w części pisemnej (test składający się z za-

dań zamkniętych i otwartych) oraz w części ustnej. 

Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomo-

ścią treści zawartych w encyklice Jana Pawła II. 

Przemyślane odpowiedzi uczniów pokazały, że 

problemy współczesnego świata, o których pisał 

Ojciec Święty, nie są im obce i obojętne.  

Uczestników oceniała komisja w składzie: Hali-

na Gdańska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Dolnym, Małgorzata Burda – 

Król – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w 

Grodzisku Dolnym oraz Artur Grzywna – katecheta 

w Szkole Podstawowej w Zmysłówce. 

W rywalizacji końcowej zwyciężyły Karolina 

Bzdek i Monika Ślanda z Grodziska Górnego, 

przed Mają Rynasiewicz i Adrianem Poterkiem z 

Uczniowie Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym - Maja Rynasiewicz i Adrian Poterek 

Młodzież miała okazję wykazać się znajomością encykliki 

Jana Pawła II 
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Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom 

uczniów, nauczyciele matematyki szkół podsta-

wowych w klasach V – VI Gminy Grodzisko 

Dolne organizują od 2001 roku Gminny Kon-

kurs Matematyczny „MatMan”. Skierowany 

jest on szczególnie do najstarszych klas szkoły 

podstawowej, ale mogą w nim brać udział     

również uczniowie młodsi interesujący się      

matematyką. 

Zadaniem konkursu jest rozwijanie wiadomości 

zdobytych na lekcjach, stworzenie uczniom możli-

wości sprawdzenia się, oraz porównania poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy poznają 

też zasady zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. 

Udział w takiej imprezie dostarcza im rozrywki 

umysłowej, a także przyczynia się do popularyzacji 

i pogłębienia wiedzy z zakresu matematyki. 

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny 

i międzyszkolny. I etap odbywa się w szkołach ma-

cierzystych pod opieką szkolnego organizatora 

konkursu. W latach 2001 – 2003 II etap rozgrywał 

się w Szkole Podstawowej w Grodzisku Dolnym, 

gdzie organizacją i opracowywaniem zadań zajmo-

wali się nauczyciele Czesława i Andrzej Zalepa. 

W latach 2004 – 2006 etap finałowy odbywał się w 

Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym.       

Organizacją i opracowaniem zadań zajęły się     

nauczycielki Grażyna Janiec i Małgorzata Smędra. 

Od roku 2007 ponownie organizacja konkursu  

wróciła do pomysłodawcy tego konkursu pana   

Andrzeja Zalepy. Co roku pomagają również na-

uczyciele uczący w Społecznej Szkole Podstawo-

wej w Wólce Grodziskiej.  

W maju 2009 roku odbył się kolejny finał    

MatMana w Zespole szkół im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Dolnym. Pierwsze miejsce zajęli        

Andrzej Matuszek i Paulina Kulpa z Grodziska 

Górnego. Drugie - Adrian Czupich z Grodziska 

Dolnego, a trzecie - Agnieszka Kisiel z Grodziska 

Dolnego wspólnie z Tomaszem Kurasem z Grodzi-

ska Górnego. Można by się zastanowić, czy w 

obecnym czasie mając ogromny wybór imprez 

przygotowywanych przez zewnętrznych organiza-

torów warto jeszcze organizować konkursy same-

mu. Otóż wydaje się nam, że tak. Takie imprezy 

mają wiele zalet. Pozwalają dobrać zadania do re-

alizowanego programu, ustalić wygodny termin. 

Udział w konkursie motywuje ucznia do dodat-

kowej pracy, wytrwałości i systematyczności. 

Kształci umiejętność poszukiwania informacji i 

stosowania jej w praktyce, daje radość z osiąganych 

sukcesów. „MatMan” cieszy się dużym zaintereso-

waniem wśród uczniów. Wszyscy uczestnicy finału 

gminnego otrzymują dyplomy, a trzech najlepszych 

nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 

Mimo sporego nakładu pracy, który trzeba włożyć 

w organizację, konkursy szkolne są wspaniałymi 

imprezami zacieśniającymi współpracę wśród na-

uczycieli i promującymi najlepszych uczniów z 

matematyki z terenu naszej gminy. By nie stracić 

tych wartości dodatkowo wydrukowano zbiorki 

zadań, które może wykorzystać każdy uczeń o za-

interesowaniach matematycznych, lubiący logiczne 

myślenie. Znajdują się tu również zadania z kon-

kursów, które odbyły się w ubiegłych latach, za-

równo testowe jak i otwarte. Zbiorki te dostępne są 

w bibliotekach szkolnych. 

Wszystkim uczestnikom konkursu „MatMan” 

życzymy sukcesów w nauce, wiary w siebie, powo-

dzenia w rywalizacji konkursowej, a nauczycielom 

wiele satysfakcji z osiągnięć swoich wychowan-

ków.       Andrzej Zalepa 



  

 

szej szkoły wywalczyli Agnieszka Kisiel, Adrian 

Czupich i Sylwia Joniec. W finałowej rozgrywce 

uczestnicy rozwiązywali test zawierający 20 pytań 

o różnym stopniu trudności. Maksymalnie można 

było uzyskać 50 punktów. Konkurs wymagał wie-

dzy z wielu przedmiotów nauczania. Z matematyki 

wymagał użycia liczb i wykorzystania właściwości 

figur geometrycznych, liczb naturalnych, ułamków, 

skali, procentów, jednostek długości, pola, objęto-

ści, masy, czasu. Z przyrody trzeba było umieć od-

czytywać informacje z wykresów, diagramów róż-

nego typu, map, rozpoznawać kierunki, ukształto-

wanie terenu Polski, wyjaśniać zjawiska zachodzą-

ce w przyrodzie. Wychowanie komunikacyjne, to 

zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogo-

wym. Z informatyki sprawdzano wiedzę o podsta-

wowych pojęciach jak: budowa zestawu kompute-

rowego, przyciski klawiatury, programy użytkowe.  

Uczniowie zostali nagrodzeni książkami, dyplo-

mami i drobnymi upominkami. Wszyscy zadowo-

leni wrócili do szkoły potwierdzając po raz kolejny 

(bo w roku 2008 nasza drużyna zajęła tam I miej-

sce) wysoki poziom wiedzy z przedmiotów ści-

słych. Na uwagę zasługuje dobra współpraca wielu 

nauczycieli z naszego powiatu, w ramach przygoto-

wań i organizacji tego typu konkursów.  

 

      Andrzej Zalepa 
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W dniu 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Ku-

ryłówce obył się VI finał Powiatowego konkursu 

matematyczno-przyrodniczego „Sowa mądra 

głowa”.  

Głównymi organizatorami byli nauczyciele tutej-

szej szkoły: Urszula Zięzio – nauczyciel matematy-

ki, techniki i informatyki, Janina Paja – nauczyciel 

przyrody oraz Piotr Zawierucki – nauczyciel mate-

matyki, techniki i informatyki ze szkoły w Tarno-

górze. Uczniowie klasy VI Zespołu Szkół w Gro-

dzisku Dolnym zajęli tam doskonałe drugie      

miejsce.  

Wcześniej, tj. 18 maja odbyły się eliminacje 

szkolne w których startowało 12 najlepszych 

uczniów z klas V i VI. Prawo reprezentowania na-

Politechnika Rzeszowska oraz Fundacja Nauka 

dla Przemysłu i Środowiska pod honorowym 

patronatem JM Rektora Prof. Dr Hab. Inż.      

A. Sobkowiaka zaprosiła uczniów naszej szkoły 

na organizowane po raz jedenasty pokazy z    

fizyki.  

W czwartek 28 maja grupa 36 uczniów Zespołu 

Szkół w Grodzisku Dolnym wyruszyła do Rzeszo-

wa pod opieką p. Beaty Kordas, p. Agnieszki Kul-

py i p. Sabiny Szybiak, gdzie o godz. 10 w auli wy-

kładowej Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęły się 

pokazy. Jako pierwszy doświadczenia wykonywał 

dr Zdzisław W. Zarębski. Były to doświadczenia z 

zakresu dynamiki ruchu postępowego i obrotowe-

go. Omawiał wraz ze zgromadzonymi, którzy 

czynnie uczestniczyli w próbach, wzajemne przy-

ciąganie, szybkość piłki, szybkość toczącego się 

klocka, którego masa skupia się na zewnątrz  

i wewnątrz. Później prof. dr hab. Karol Krop de-

monstrował doświadczenia dotyczące temperatury, 

w których wykorzystywał ciekły azot. Jako trzeci 

wystąpił dr Tadeusz Jasiński (KF PRz) omawiając 

z widownią przemiany energii. Ostatni, mgr 

Krzysztof Kiszczak (IF UMCS) zajął się tematem, 

jak sam powiedział „mrocznym”, mianowicie elek-

tromagnetyzmem. Jego prezentacja była wyjątko-

wo efektowna. Wyjazd był niesamowicie ciekawy. 

Na pewno będzie dla nas mobilizacją do pilniejszej 

nauki fizyki.        M.R. 
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W Zespole Szkół Szkole Podstawowej im prof. 

Franciszka Leji od października 2008 r., w ra-

mach projektu ,,Centrum Nowoczesnego  

Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego odbywają 

się zajęcia terapeutyczne pod nazwą ,,Dysleksji 

się nie damy” dla dzieci mających trudności 

o charakterze dyslektycznym. W zajęciach 

uczestniczą uczniowie z klas IV i V w wymiarze 

jednej godziny tygodniowo.  

Zajęcia te mają na celu kształcenie i rozwijanie 

umiejętności, które sprawiają dzieciom trudności, 

zwłaszcza w nauce czytania (dysleksja), w nauce 

pisania (dysortografia) oraz w zakresie techniki  

pisania (dysortografia) i w osiągnięciu dobrego po-

ziomu graficznego pisma (dysgrafia).  

Podczas zajęć dzieci mają okazję do usprawnia-

nia zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycz-

nych, wykształcenia nawyku poprawnego czytania 

i pisania, wdrażane są do pokonywania trudności w 

pisaniu i czytaniu oraz radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych.  

Uczniowie doskonalą sprawność grafomotorycz-

ną poprzez różnorodne ćwiczenia, tj. wodzenie  

palcem po wzorze, obrysowywanie szablonów,  

rysowanie po śladzie, kopiowanie przez kalkę tech-

niczną, wyklejanie konturów plasteliną itp. Piszą na 

komputerze dłuższe teksty z trudnościami ortogra-

ficznymi, pracują na programie komputero-

wym ,,Klik uczy ortografii”. Praca z nim angażuje 

wiele zmysłów jednocześnie słuch, wzrok, dotyk 

i kinestezję. Dzięki temu dziecko jest w stanie wy-

korzystać te zmysły, które są jego mocną stroną, 

jednocześnie ćwicząc i rozwijając słabsze. Dzieci 

doskonalą umiejętność pisania i utrwalania znajo-

mości zasad ortograficznych na w/w programie 

oraz Ortograffitii – zestawy ćwiczeń do nauki orto-

grafii. Usprawniają percepcję wzrokową i słuchową 

w zakresie ruchów oka i dłoni poprzez rysowanie 

szlaczków, pisanie liter, układanie obrazków z figur 

geometrycznych wg wzoru itp., eliminują zbędne 

litery i sylaby w wyrazach, budują wyrazy z sylab, 

lokalizują głoski i litery w nagłosie, śródgłosie 

i wygłosie wyrazów. Kształcą umiejętność czytania 

ze zrozumieniem, samodzielnie wykonują ćwicze-

nia po jednorazowym przeczytaniu tekstu, piszą 

pytania i odpowiedzi do tekstów, rozwiązują krzy-

żówki, labirynty, opowiadają historyjki obrazkowe 

itp. Czytają indywidualnie teksty za pomocą       

metody 18 struktur wyrazowych - adekwatne do 

możliwości dzieci - poprzez czytanie sylabowe i 

całościowe. Usprawnienie zaburzonych funkcji ma 

charakter zabawowy. Dzieci za włożony wysiłek w 

pracę są chwalone, zauważane są efekty ich pracy 

oraz zachęcane są do systematycznego wykonywa-

nia ćwiczeń w domu.  

Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem 

w nich uczestniczą. Dobrze czują się na zajęciach, 

nie są zestresowani, zaczęli wierzyć we własne 

możliwości, zmniejszył się ich poziom lęku i zagro-

żenie przed popełnianiem błędów. Lepiej radzą so-

bie w sytuacjach stresowych.  

       Danuta Kuras 
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WYCHOWANIE I EDUKACJA 

W ramach projektu „Z nauką w świat” realizo-

wanego w Zespole Szkół Gimnazjum im. prof. 

Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, grupa 

8 uczniów brała udział w warsztatach interper-

sonalnych prowadzonych przez psychologa 

szkolnego.  

Były to zajęcia mające na celu rozwijanie różno-

rodnych umiejętności niezbędnych do funkcjono-

wania młodego człowieka w grupie rówieśniczej 

i społeczeństwie. W trakcie 52 godzin zajęć ucznio-

wie zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności 

z zakresu komunikacji i umiejętności interpersonal-

nych. Poznawali swoje mocne i słabe strony, anali-

zowali cechy swojego charakteru i poszukiwali 

związków między temperamentem a stylem       

zachowania. Uczyli się jak radzić sobie z własnymi 

emocjami i rozwiązywać konflikty rówieśnicze 

z zastosowaniem metod pozbawionych agresji, 

a także poszukiwali sposobów rozwiązywania pro-

blemów wieku dorastania. Ponadto pracowali nad 

kształtowaniem postaw tolerancyjnych, poczucia 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje i  do-

konywane wybory. Analizowali cechy wybiera-

nych przez siebie autorytetów oraz dyskutowali na 

temat preferowanych wartości. Na zajęciach wyko-

rzystywano m.in. zabawy dydaktyczne, plakaty 

i prezentacje, a także komputerowe programy mul-

timedialne do nauki komunikacji i asertywności 

oraz filmy edukacyjne zakupione w ramach projek-

tu. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy  

mieli możliwość rozwijania umiejętności interper-

sonalnych oraz kształtowania swoich postaw 

i zachowania pod czujnym okiem psychologa. 

       Agnieszka Steliga 

Uczymy się wyrażać nasze uczucia i emocje 

Rozpoznajemy i nazywamy uczucia towarzyszące nam 

w sytuacji konfliktu 

Łukasz Joniec uczeń klasy IIa Gimnazjum im. 

prof. F. Leji w Grodzisku Górnym godnie repre-

zentował szkołę w konkursach matematycznych. 

Można powiedzieć, że  idzie w ślady Patrona 

Szkoły.  

W lutym tego roku uzyskał tytuł RachMistrza w 

Szkolnym Konkursie  Matematycznym 

„RachMistrz”. Następnie 19 maja otrzymał wyróż-

nienie w VII Powiatowym Konkursie Matematycz-

nym „Procent” organizowanym przez Zespół Szkół 

im. A. Mickiewicza w Żołyni. Natomiast 5 czerwca 

odebrał I nagrodę w Powiatowym Konkursie Mate-

matycznym „Odważnik 2008/2009” organizowa-

nym przez Gimnazjum Miejskie im. Władysława 

Jagiełły w Leżajsku. Swoje zdolności i zaintereso-

wania rozwijał na kółku matematycznym w ramach 

projektu „Z nauką w świat ”współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach EFS.  

      Małgorzata Majkut 

Dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku mgr inż. 

W. Pyż wręcza I nagrodę Łukaszowi Jońcowi 



  

 

PORADNIK 

16 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej wprowadziła 

między innymi uzależnienie otrzymywania płat-

ności bezpośrednich i płatności specyficznych 

dla określonych kierunków produkcji od      

spełnienia przez gospodarstwo określonych stan-

dardów w zakresie: dobrej kultury rolnej, 

ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdro-

wia zwierząt, zdrowotności roślin oraz dobrosta-

nu zwierząt, zwanych wymogami wzajemnej 

zgodności. 

W nowych państwach członkowskich, w tym 

w Polsce, wymogi wzajemnej zgodności wdrażane 

są w następujących etapach:  

- od roku 2009 wymagania w zakresie dobrej      

kultury rolnej, ochrony środowiska, identyfikacji i 

rejestracji zwierząt, 

- od roku 2011 wymagania w zakresie zdrowia pu-

blicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, 

- od roku 2013 wymagania w zakresie dobrostanu 

zwierząt. 

Minimalne wymagania wzajemnej zgodności 

dotyczą prowadzonej w gospodarstwie produkcji 

rolniczej. Ich spełnienie będzie warunkiem otrzy-

mania – w pełnej wysokości - dopłat bezpośred-

nich, a także płatności z Osi II PROW 2007-2013. 

Dla usprawnienia zrównoważonego zarządzania 

gospodarstwami, w tym przestrzegania zasad    

wzajemnej zgodności czyli tzw. cross-compliance, 

niezbędne jest wprowadzenie systemu doradztwa 

rolniczego dla rolników i posiadaczy lasów. Ponie-

waż dostosowanie gospodarstw do wymogów Unii 

Europejskiej jest procesem trudnym dla większości 

rolników i posiadaczy lasów, mogą oni uzyskać 

wsparcie finansowe na korzystanie z usług dorad-

czych w ramach niniejszego działania. Korzystanie 

z pomocy doradczej jest dobrowolne i nie będzie 

miało charakteru kontroli. Doradca, udzielający 

pomocy doradczej rolnikowi, nie może informować 

lub wnioskować o ukaranie rolnika z powodu nie 

spełniania przez gospodarstwo wymogów cross-

compliance, natomiast jest zobowiązany do zacho-

wania rzetelności i poufności. Korzystanie z usług 

doradczych przez rolników i posiadaczy lasów ma 

na celu : 

1. dostosowanie gospodarstwa rolnego do zasady 

wzajemnej zgodności tj. w zakresie gospodarki 

gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicz-

nego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowot-

ności roślin, 

2. zwiększenie konkurencyjności i dochodowości 

gospodarstw rolnych i leśnych, 

3. wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji 

w gospodarstwach rolnych i leśnych, 

4. ochronę środowiska naturalnego, 

5. poprawę bezpieczeństwa pracy. 

Przestrzeganie zasady cross-compliance jest 

podstawą dla zwiększenia konkurencyjności i     

dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych. Za-

wiera ona wymogi odnośnie gospodarki gruntami, 

ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdro-

wotności roślin, dobrostanu i zdrowia zwierząt, a 

także spełnienia norm dotyczących bezpieczeństwa 

pracy opartych na prawodawstwie wspólnotowym.  

Gospodarstwo nie spełniające tych wymogów    

będzie miało obniżoną pomoc, a nawet może być 

całkowicie pozbawione środków w ramach wspar-

cia bezpośredniego i płatności towarzyszących. 

Pierwszym elementem jakiejkolwiek restrukturyza-

cji gospodarstwa powinna być ocena, czy spełnia 

ono wymogi cross-compliance. Nie jest to możliwe 

bez sprawnego systemu doradztwa rolniczego. W 

ramach działania zakłada się zapewnienie dostępu 

do usług z zakresu doradztwa rolniczego i leśnego 

rolnikom otrzymującym płatności bezpośrednie 

oraz posiadaczom lasu. Usługa doradcza jest to  

pojedyncza czynność doradcza, związana z okre-

ślonym wymogiem wzajemnej zgodności.  

Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowa-

nymi, jednolitymi w kraju, stawkami za ich świad-

czenie, zostanie określony przez Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi. Usługi doradcze będą przede 

wszystkim uwzględniać doradztwo w zakresie  

obowiązkowych wymogów gospodarowania oraz 

zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną  

środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i 

gospodarki leśnej. Beneficjenci będą mogli         

występować o refundację części kosztów usług  

doradczych określonych w katalogu. Warunkiem 

uzyskania refundacji będzie poniesienie przez    

beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz ich 

udokumentowanie. Beneficjent nie może więcej niż 

jeden raz skorzystać z tego samego rodzaju usług 

doradczych, określonych w katalogu usług dorad-

czych. Dostęp do wsparcia w ramach działania ma-

ją beneficjenci, którzy w roku poprzedzającym roz-

poczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności 

bezpośrednie. Szczegółowe warunki, jakie muszą 

spełniać instytucje i podmioty świadczące usługi 
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nien być odnotowany w karcie usług doradczych. 

Zakłada się, że doradca będzie systematycznie   

wizytował gospodarstwo objęte pomocą i będzie w 

stałym kontakcie z rolnikiem.  

Poziom i wysokość wsparcia będzie wynosić 

80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na 

usługę doradczą, jednak nie więcej niż 1 500 euro 

na gospodarstwo w całym okresie programowania. 

Beneficjent może kilkakrotnie ubiegać się o pomoc 

doradczą na wybrane z katalogu usługi doradcze, 

pod warunkiem, że całkowite koszty pomocy     

doradczej nie przekroczą kwoty 1 500 euro. 

Stawki za poszczególne usługi doradcze zostaną 

określone w formie kwot ryczałtowych, zapisanych 

w katalogu usług doradczych. Beneficjenci chcący 

skorzystać z tego dofinansowania będą mieli obo-

wiązek zawarcia umowy z instytucją lub podmio-

tem doradczym, z którego usług będą korzystać. 

        R. Mazurek 

       PODR Boguchwała 

        ZD Leżajsk 

 

ZESPÓŁ DORADCÓW 

w Leżajsku 
37-300 LEŻAJSK  

– UL. MICKIEWICZA 12 

     TEL./FAX (0-17) 242-17-97 

 e-mail  : podk_lezajsk@odr.net.pl  

doradcze w ramach działania, zostaną określone 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Beneficjentami działania są rolnicy i posiadacze 

lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedza-

jącym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali 

płatności bezpośrednie) lub las.  

Usługi doradcze dla rolników świadczą instytu-

cje i podmioty doradcze, prywatne i publiczne,  

które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pro-

wadzą działalność z zakresu doradztwa rolniczego. 

Państwowe doradztwo rolnicze tj. ośrodki doradz-

twa rolniczego i izby rolnicze będą świadczyły po-

moc doradczą w ramach działania bez konieczności 

ubiegania się o akredytację. Prywatne doradztwo 

rolnicze oraz państwowa jednostka organizacyjna, 

nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na 

podstawie przepisów o lasach - muszą uzyskać 

akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warunkiem uzyskania akredytacji jest posiadanie 

kadry z wyższym wykształceniem rolniczym lub 

pokrewnym, odpowiednim doświadczeniem i   

kwalifikacjami. Warunki te spełnia Podkarpacki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

który zapewni beneficjentom kompleksową pomoc, 

obejmującą wszystkie aspekty dotyczące środowi-

ska, zdrowia publicznego itd., w zakresie leśnictwa 

lub rolnictwa. Każdy rodzaj usługi doradczej powi-

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 

kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego progra-

mu pomocy uczniom w 2009 - „Wyprawka szkol-

na”, rodzice dzieci rozpoczynających naukę w kla-

sach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach gim-

nazjum, którzy znajdują w trudnej sytuacji ekono-

micznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku 

szkolnym 2009/2010 pomoc w formie dofinanso-

wania zakupu podręczników.  

W tym roku pomocą objęto dwie grupy 

uczniów: 

- pochodzących z rodzin spełniających kryterium 

dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, tj. dochód w wysokości do 351 zł na 

członka rodziny, 

- pochodzących z rodzin niespełniających kryte-

rium dochodowego, w przypadkach określonych w 

art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodziet-

nych) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do 

której uczęszcza uczeń. Wartość pomocy nie może 

przekroczyć kwoty: 

1. 150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej 

oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia, 

2. 150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej 

oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia, 

3. 170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej 

oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szko-

ły muzycznej I stopnia, 

4. 280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum, dla ucznia 

klasy I  szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia 

klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 

oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szko-

ły baletowej. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do 

której uczeń  uczęszczał w roku szkolnym    

2009/2010 w terminie do 31 lipca br.  
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W dniach 22 i 25 maja br. na stadionie sporto-

wym LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku  

Górnym odbyły się Eliminacje Rejonowe    

Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 

„Z podwórka na stadion”.  

„Z podwórka na stadion” to jedyny turniej w 

Polsce, w którym udział biorą dziesięcioletnie 

dzieci, zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Rywa-

lizują oni na etapie gminnym i powiatowym, by 

później stoczyć bój w finale wojewódzkim. A gra 

toczy się o wysoką stawkę. W wielkim finale   

drużyny walczą o Puchar Tymbarku i wyjazd na 

stadion Realu Madryt.  

Tegoroczne zmagania na szczeblu gminnym 

jako pierwsze rozpoczęły dziewczęta, które swoje 

spotkania rozegrały 22 maja, na stadionie w Gro-

dzisku Górnym. Do turnieju zgłosiły się reprezen-

tacje 4 szkół podstawowych. Po rozegraniu 

wszystkich meczy w turnieju zwyciężyła reprezen-

tacja szkół z Laszczyn, Chodaczowa i Opalenisk. 

Drugie miejsce zajęła drużyna ZS w Grodzisku 

Górnym, a kolejne SSP w Wólce Grodziskiej i ZS 

w Grodzisku Dolnym. Zdobywcy dwóch pierw-

szych miejsc, czyli reprezentacja szkół z Lasz-

czyn, Chodaczowa i Opalenisk oraz ZS Grodzisko 

Górne zakwalifikowane zostały do Finału Pod-

okręgu Rzeszów, który odbył się w dniu 27 maja 

br. również na stadionie w Grodzisku Górnym. 

Nasze drużyny zmierzyły się z zawodnikami z 

Trzebuski i Kolbuszowej. Ostatecznie w turnieju 

zwyciężyła reprezentacja szkół podstawowych 

Laszczyny, Chodaczów, Opaleniska, przed Trze-

buską, Grodziskiem Górnym i Kolbuszową, uzy-

skując tym samym awans do Finału Wojewódz-

kiego, który odbył się w Stalowej Woli. Zdecydo-

wanie mniej szczęścia w eliminacjach rejonowych 

miały drużyny chłopięce. W rozegranych 25 maja 

spotkaniach nasi zawodnicy zajęli kolejno drugie - 

ZS Grodzisko Górne, trzecie - ZS Grodzisko    

Dolne i czwarte miejsce - SSP Wólka Grodziska, 

nie awansując do rozgrywek na szczeblu woje-

wódzkim.  

W podkarpackim finale turnieju „Z podwórka 

na stadion”, który odbył się 3 czerwca w Stalowej 

Woli zmierzyły się najlepsze zespoły z całego  

województwa. W turnieju walczyło ponad 250 

młodych talentów piłkarskich. Nasze dziewczęta z 

Laszczyn uskrzydlone ubiegłorocznym sukcesem - 

zdobyciem tytułu Mistrzyń Podkarpacia - przystą-

piły do turnieju w bojowych nastrojach. Dzielnie 

walczyły w każdym meczu, rozgrywając kilka do-

brych spotkań. Mimo to zajęły ostatecznie drugie 

miejsce, tracąc szansę walki o wyjazd do stolicy 

Hiszpanii. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali 

wspaniałe puchary, a najlepsi zawodnicy indywi-

dualne wyróżnienia. Podczas całego turnieju do-

brze zaprezentowała się zawodniczka z Laszczyn - 

Gabriela Kojder, którą uznano najlepszą bramkar-

ką turnieju.        MH 

Gminne rozgrywki zakończyły się rozdaniem nagród, któ-

re wręczyła Katarzyna Mach - Wawrzaszek 

Drużyna dziewcząt z Laszczyn 

Eliminacje gminne - mecz dziewcząt 
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„Baw się z nami” to nazwa konkursu zabaw 

sprawnościowych dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych organizowanych w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Podkarpacki 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.  

Konkurs obejmuje 7 zabaw a mianowicie: 

”sztafeta”, ”dodawanie skoków”, „zmiana piłek”, 

„bieg w workach”, „rzuty do żywego kosza”, „bieg 

z szarfami”, „strzały na bramkę”. Każda drużyna 

liczy 8 zawodników (4 dziewczynki i 4 chłopców). 

Suma punktów uzyskana przez drużynę ze wszyst-

kich konkurencji decyduje o końcowej kolejności  

w konkursie.  

21 maja br. na kompleksie sportowym "Orlik" w 

Grodzisku Dolnym odbył się powiatowy konkurs 

„Baw się z nami”. W turnieju wystartowały zespo-

ły: SP Piskorowice (opiekun Zofia Paszko), SP Łę-

townia (opiekun Tadeusz Zebzda), SP Dąbrowica 

(opiekun Paweł Mazurkiewicz) i gospodarze SP 

Grodzisko Dolne (opiekun Teresa Stępnik).  

Uczestnikom sportowej rywalizacji dopisywała 

znakomita aura, doping zgromadzonej widowni i 

idealnie przygotowane warunki do przeprowadze-

nia konkursu. Po emocjonującej rywalizacji zwy-

ciężyła drużyna SP Piskorowice (24 pkt.) przed SP 

Dąbrowica (22 pkt.), SP Łętownia (18 pkt.) i SP 

Grodzisko Dolne (8 pkt.) Zespoły nagrodzone zo-

stały dyplomami, które wręczył Stanisław Baj, kie-

rownik referatu Administracyjnego i Spraw Oby-

watelskich Gminy Grodzisko Dolne.  

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Po-

wiat Leżajski na konkursie rejonowym.  

        K.B. 

Najlepsza drużyna konkursu SP Piskorowice z opiekunem 

Z. Peszko i obsadą sędziowską 

W dniu 13 maja 2009r. na stadionie „UNII” w 

Nowej Sarzynie rozegrano powiatowe zawody w 

czwórboju lekkoatletycznym w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców.  

Bardzo dobrze spisały się dziewczęta z SP Gro-

dzisko Górne, które zajęły II miejsce za SP Nowa 

Sarzyna, a przed SP Leżajsk, SP Kuryłówka i SP 

Łętownia. Nieco gorzej zaprezentowali się chłopcy 

z SP Grodzisko Górne, którzy uplasowali się na IV 

miejscu.  

Z kolei 20 maja br. również na stadionie w Sa-

rzynie rozegrano powiatowe zawody w trójboju 

lekkoatletycznym. W zawodach uczestniczył zespół 

z SP Grodzisko Górnym. Młode lekkoatletki spisa-

ły się znakomicie zajmując I miejsce w powiecie 

leżajskim. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 

następująco: SP Grodzisko Górne 398 pkt, SP Ku-

ryłówka 357 pkt, SP Nowa Sarzyna 318 pkt, SP 

Leżajsk 307 pkt.  

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Kulpa 

Martyna, Maziarz Monika, Sołek Anna, Cierpisz 

Natalia, Kinga Nicpoń. Opiekun Józef Majkut.  

W/w zwycięski skład będzie reprezentował powiat 

Leżajski na zawodach wojewódzkich w Rzeszowie. 

       Józef Majkut 

 

 

 



  

 

Lokal o powierzchni 11m2 

Lokalizacja 

Działka położona jest w Grodzisku Dolnym, na tzw. 

Wale - nr działki 4509/4. Sąsiaduje z terenami prze-

znaczonymi pod budownictwo jednorodzinne i pod 

uprawy rolne. 

 

Opis działki 

Działka o powierzchni o pow. 0.1014 ha, niezabudo-

wana. Teren o bardzo dużym spadku w kształcie pro-

stokąta, bez dojazdu. Obecnie jest nieużytkowana, 

porośnięta trawami, drobną samosiejką i drzewami 

(sosna, dąb, brzoza). Zgodnie ze Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grodzisko Dolne przedmiotowa działka poło-

żona jest na obszarach zabudowy o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa. Działka ma 

urządzoną księgę wieczystą nr 21 080 w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. 

 

Termin ważności oferty – do 13 lipca 2009r. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W GRODZISKU DOLNYM 

NAJEM LOKALU W BUDYNKU WIEJSKIM W GRODZISKU NOWYM Z PRZEZNACZENIEM NA  

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ (SKLEP), USŁUGOWĄ, BIUROWĄ, NA CELE KULTURALNE I OŚWIATY,  

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE I INNE 

Lokalizacja 

Lokal umiejscowiony jest na pierwszym piętrze w 

budynku Domu Wiejskiego w Grodzisku Nowym, w 

centrum wsi bezpośrednio przy drodze powiatowej 

Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie. Przy bu-

dynku Domu Wiejskiego znajduje się utwardzony 

parking. 

 

Opis lokalu 

Do wynajmu przeznaczone są 2 pomieszczenia: 

- lokal o pow. 50 m2 

- lokal o pow. 11 m2 

 

Lokal wyposażony jest w przyłącz energii elektrycz-

nej i gazu. Ogrzewanie lokalu we własnym zakresie. 

Nakłady poniesione przy przystosowaniu lokalu do 

działalności obciążają najemcę. W przypadku moder-

nizacji całego budynku wiejskiego przez wynajmują-

cego, najemca musi przerwać działalność w lokalu i 

przekaże go wynajmującemu na czas trwania moder-

nizacji bez żadnych roszczeń.  

Budynek wiejski stanowi własność Gminy Grodzisko 

Dolne i ma urządzoną księgę wieczystą nr 32 063 A 

w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. 

 

Termin ważności oferty – do 30 czerwca 2009r. 

Lokal o powierzchni 50m2 

Działka na tzw. Wale w Grodzisku Dolnym 


