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  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LEŻAJSKU INFORMUJE

Od dnia 24 czerwca 2010 roku Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny.
Do czasu ponownego otwarcia Posterunku, dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne
oraz miejscowości Chałupki Dębniańskie zorganizowany został tymczasowy Punkt
Przyjęcia Interesantów, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym
– pokój nr 6. Punkt Przyjęcia Interesantów będzie czynny w godzinach pracy Urzędu
Gminy.  Kontakt z policjantem pełniącym służbę w Punkcie przyjęć : 17 2428265 w. 161
lub 17 2436003 w. 161

W przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji lub w czasie nieobecności
policjanta w Punkcie Przyjęcia Interesantów prosimy o kontakt z Dyżurnym KPP w
Leżajsku: nr tel. 17 2406310 lub numery alarmowe (bezpłatne) 997 bądź 112.

Za utrudnienia wynikające z przyczyn od nas niezależnych serdecznie przepraszamy!
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W miesiącu czerwcu w 
gminie Grodzisko Dolne 
oddano w użytkowanie ko-
lejną powiatową inwesty-
cję drogową. 

Uroczystym przecięciem 
wstęgi powiat leżajski za-
kończył realizację projektu 
pn. „Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych Żołynia – Gro-
dzisko Dolne, Grodzisko 
Nowe – Chodaczów, Zawi-
słocze Trynieckie – Choda-
czów i Tryńcza – Ubieszyn” 
w ramach którego, moder-
nizacji poddano ostatni 7,5 
kilometrowy odcinek drogi 
Grodzisko Dolne-Żołynia. 
W roku ubiegłym w ra-
mach projektu zrealizowano 
pierwszą część inwestycji. 
Przebudowano 3,5 kilome-
trowy odcinek drogi powia-
towej Grodzisko Nowe-Cho-
daczów i Zawisłocze Try-
nieckie-Laszczyny (granica 
gminy). W ramach inwestycji 
przebudowano również mo-
sty na tzw. Orendzie w Gro-

dzisku Dolnym i Chodaczo-
wie. 
Otwarcie drogi Grodzisko 
Dolne-Żołynia odbyło się 14 
czerwca br. przy szkole w 
Opaleniskach. W symbolicz-
nym otwarciu uczestniczy-
li: Marszałek Województwa 
Podkarpackiego - Zygmunt 
Cholewiński, Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpac-
kiego - Stanisław Bartnik, 
Starosta Powiatu Leżajskie-
go- Robert Żołynia, W-ce 

Starosta Powiatu Leżajskie-
go - Józef Majkut, Staro-
sta Powiatu Przeworskie-
go - Zbigniew Kiszka, Wójt 
Gminy Tryńcza - Ryszard 
Jędruch, Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne - Jacek Chmu-
ra oraz Wykonawca projektu 
- Janusz Sieradzki i Inżynier 
kontraktu - Tadeusz Winiar-
ski. W ramach w/w projek-
tu tego samego dnia otwar-
to również drogę w gminie 
Tryńcza. 
Realizacja tak wielkiej in-
westycji, możliwa była dzię-
ki środkom pozyskanym z 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 oraz porozumie-
niu między czterema part-
nerami: powiatem leżajskim 
i przeworskim oraz gminami 
Tryńcza i Grodzisko Dolne.
Na przebudowę obydwu od-
cinków dróg powiatowych 
gmina z budżetu przezna-
czyła ponad 1,4 mln. 
Wójt Gminy składa serdecz-
ne podziękowania posłowi 
Zbigniewowi Rynasiewi-
czowi, za okazaną pomoc 
i wsparcie w pozyskaniu 
środków na realizację tak 
ważnej dla gminy inwestycji.

W otwarciu  dróg uczestniczył Marszałek Z. Cholewiński i Poseł Z. Rynasiewicz

OTWARTO KOLEJNĄ 
DROGĘ W GMINIE

15 maja w ramach greckiej 
Nocy Muzeów odbył się 
w Leżajsku I Powiatowy 
Mini Maraton. Honorowy 
patronat nad imprezą objął 
Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz oraz Starosta 
Leżajski Robert Żołynia. 

W I Powiatowym Mini Ma-
ratonie wzięło udział 550 
osób. Gminę Grodzisko 
Dolne reprezentowała 36 
osobowa grupa dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. 
Uczestnicy biegu rywalizo-
wali na ulicznej trasie dłu-
gości około 4,5 kilometra 
biegnąc ulicami Leżajska. 

Bardzo miłą niespodziankę 
sprawili nasi reprezentanci, 
rywalizując na trasie z do-
rosłymi biegaczami. Ucznio-
wie II klasy gimnazjum zaję-
li czołowe miejsca. Pierwszy 
linię mety przekroczył Ro-
man Baj z Grodziska Dolne-
go, a na drugiej pozycji bieg 
ukończył Dariusz Baj z Gro-
dziska Nowego. 
Zwycięzca otrzymał z rąk 
posła okazały puchar i pla-
kietkę startową z numerem 
1 z autografami wybitnych 
uczestników maratonu oraz 
nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez sponsora - firmę 
New Balance.
W Mini Maratonie uczestni-
czyła wieloletnia reprezen-

tantka ziemi leżajskiej w ma-
ratonach i biegach długody-
stansowych pani Zofia Tu-
rosz. Doceniając wyczyn 
młodego biegacza, pani Tu-

rosz przekazała Romano-
wi jeden ze swoich cennych 
medali. 
Uczniowie naszej szkoły 
Aleksandra Banaś i Dawid 
Wnęk otrzymali nagrody dla 
najmłodszych uczestników 
biegu.   RM

ZWYCIĘŻYŁ W I POWIATOWYM 
MINI MARATONIE

Roman Baj jako pierwszy przekroczył linię mety
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Stowarzyszenie Kobiety 
Gminy Grodzisko Dolne 
w partnerstwie z Ośrod-
kiem Kultury realizuje 
projekt „MUZYKA JEST 
MOWĄ DUSZY – STULET-
NIE DZIEJE GRODZISKIEJ 
ORKIESTRY”. 

W związku z rokiem jubi-
leuszowym, w dniach 4 i 5 
czerwca br. odbyło się na-
granie płyty CD, na której 
znalazły się najbardziej po-
pisowe i reprezentatywne 
utwory z repertuaru Orkie-
stry. 
Ta muzyczna wizytówka Or-
kiestry stanowić będzie do-
datek do książki (opracowa-
nia na podstawie kronik) wy-
danej z okazji 100-lecia Ju-

bileuszu Orkiestry Dętej. 
Wydawnictwa te zostaną za-
prezentowane w dniu 25 lip-
ca podczas finału obchodów 

roku jubileuszowego. 
Środki zewnętrzne jakie 
udało się na ten cel pozy-
skać to 6.000 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego i 1.000 zł 
od Starostwa Leżajskiego.

RP

W sobotę 29 maja br. już 
po raz drugi blisko sześć-
dziesięcioosobowa grupa 
miłośników rowerowych 
wycieczek zgromadziła się 
nad zalewem „Czyste”, by 
wziąć udział w Gminnym 
Rajdzie Rowerowym, nad 
którym honorowy patro-
nat objęli Wójt i Przewod-
niczący Rady Gminy Gro-
dzisko Dolne. 

W rajdzie udział wzięli 
uczniowie z Zespołu Szkół w 

Grodzisku Dolnym, Grodzi-
sku Górnym oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Wólce Gro-
dziskiej wraz z nauczyciela-
mi. 
W blasku porannego słoń-
ca, z mapami w rękach gru-
pa rowerzystów wyruszyła 
w drogę, podążając wyzna-
czonym 28 kilometrowym 
niebieskim szlakiem rowero-
wym, na trasie którego znaj-
dują się warte obejrzenia, 
najciekawsze w gminie miej-
sca. O ich walorach i wyjąt-

kowości, opowiadał pełniący 
rolę przewodnika, pasjonat 
i znawca ziemi grodziskiej, 
pan Bogumił Pempuś. 
Dla uczestników rajdu wy-
prawa była niezwykle po-
uczającą lekcją patriotyzmu, 
w trakcie której dowiedzieli 
się wielu ciekawostek histo-
rycznych związanych m.in. 
z toczonymi w miejscowo-
ści Opaleniska walkami żoł-
nierzy AK z niemieckim oku-
pantem oraz prowadzoną na 
tych terenach tajną działal-

nością drukarską. 
Był też czas na zadumę i 
modlitwę, którą poprowa-
dził uczestniczący w rajdzie 
ks. Rafał. Towarzyszyła jej 
szczególna oprawa. Modlo-
no się przy jedynej w sowim 
rodzaju drodze krzyżowej w 
Zmysłowskim lesie. Umiesz-
czone na drzewach stacje 
Męki Pańskiej wyrzeźbił 
anonimowy artysta. Co cie-
kawe, nie są to zwykłe sta-
cje. Jak wynika z przekazów 
mieszkańców, płaskorzeź-
by poświęcono na Jasnej       
Górze. 
Uczestnicy rajdu podziwia-
li też piękną grodziską przy-
rodę oraz rozciągające się 
z punktów widokowych i 
wzniesień malownicze pej-
zaże, rodem z bieszczadz-
kich widokówek. 
Mimo kilku trudnych odcin-
ków i podjazdów pod górę, 
nikt nie czuł zmęczenia. 
Wszyscy tryskali dobrym 
humorem. Po przemierzeniu 
trasy i powrocie na miejsce 
startu, na uczestników rajdu  
czekały napoje i pizza.

   MH

ROWEROWY RAJD PO GMINIE

Ośrodek Kultury chwilowo zamienił się w studio nagraniowe

GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA NAGRAŁA 
WŁASNĄ PŁYTĘ

Miejscem startu był zalew „Czyste”
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Końcem maja kolejne dwa 
wnioski złożone przez Ze-
społy Szkół w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Gór-
nym zostały zakwalifiko-
wane do dofinansowania 
w ramach POKL 2007-
2013. 

„Przez wiedzę do gwiazd” to 
tytuł projektu, który będzie 
realizowany od 1.09.2010 
do 31.08.2012 roku w Gim-
nazjum im. prof. Francisz-
ka Leji w Zespole Szkół w 
Grodzisku Górnym. Projekt 
ten egzequo z projektem z 
Dynowa uzyskał najwyższą 
ocenę punktową spośród 
409 zgłoszonych na kon-
kurs. Ponadto trzeba pod-
kreślić, że dofinansowanie 
przyznano w całości – 478 

165 zł - i żadna kwota pienię-
dzy przewidziana na realiza-
cję poszczególnych działań 
nie wymagała negocjacji. 
Fundusze unijne to „złoty 
wiek” dla naszego Zespołu 
Szkół (przedszkola, szkoły 
podstawowej i gimnazjum). 
Traktujemy je jako źródło in-
spiracji do tworzenia intere-
sujących, ale i nowatorskich 
projektów, po to, aby po-
przez ich realizację rozwią-
zywać istniejące problemy, 
aby zaproponować zmiany 
na lepsze, aby wprowadzić 
coś nowego, ale i bardziej 
nowoczesnego, ale też po 
to, by dobra edukacja dała w 
przyszłości naszym uczniom 
coraz lepsze i większe moż-
liwości zatrudnienia - pod-
kreśla dyrektor ZS w Grodzi-

sku Górnym, Maria Majkut. 
W każdej nawet najprostszej 
pracy liczy się biegłość, lek-
kość i spokój, a więc nawet 
zwykłe rzeczy można robić 
po mistrzowsku. Umacnia-
nie poczucia własnej warto-
ści uczniów należy do naj-
ważniejszych zadań szkoły. 
Jednym z działań służących 
temu celowi będą warsz-
taty z psychologiem - dla 
uczniów, którzy otrzymu-
ją nieodpowiednie lub na-
ganne oceny zachowania 
i nie radzą sobie z nauką. 
Podczas warsztatów będą 
zdobywać umiejętności ra-
dzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach, efektywnego ucze-
nia się, planowania nauki i 
właściwego wykorzystania 
czasu poświęconego na na-
ukę. Poznają style i techniki 
uczenia się, dowiedzą się, 
jak stosować różne metody 
i techniki uczenia się oraz 
będą ćwiczyć pamięć i umie-

jętność szybkiego czytania.
Także uczniowie z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym będą mo-
gli rozwijać swoje talenty. Ich 
realizację umożliwi udział w 
projekcie pt. „Wiedza klu-
czem do lepszej przyszło-
ści”. Obecnie prowadzo-
ne są negocjacje do projek-
tu. Wnioskowana kwota do-
finansowania wynosi ponad 
414 tys. zł. W ramach pro-
jektu prowadzona będzie te-
rapia psychologiczno-peda-
gogiczna oraz zajęcia poka-
zowe i warsztaty w placów-
kach naukowo-badawczych. 
Gimnazjalistów czekają też 
liczne atrakcje turystyczne, 
m.in. wizyta w Bieszczadz-
kim i Magurskim Parku Na-
rodowym. Realizacja zapla-
nowanych działań rozpocz-
nie się wraz z nowym rokiem 
szkolnym. 

RP

UNIJNE PIENIĄDZE 
DLA NASZYCH SZKÓŁ

Jak co roku Stowarzy-
szenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w 
Grodzisku Dolnym zor-
ganizowało dla swoich 
podopiecznych „Piknik 
integracyjny”. Odbył się 
on drugiego czerwca nad 
zalewem „Czyste”. 

Mimo huśtawki pogodowej 
przez prawie całą impre-

zę mieliśmy bezdeszczową 
aurę. Na początku pikniku 
wychowawcy ośrodka wraz 
z opiekunami przeprowadzi-
li zabawy, w których mogły 
brać udział zarówno wycho-
wankowie z naszego ośrod-
ka jak i przybyli goście. Miej-
sca na podium we wszyst-
kich konkursach były nagra-
dzane medalami, a każdy 
uczestnik zabaw otrzymywał 

pamiątkowy dyplom. 
Dzieci z ośrodka wzięły 
udział w teleturnieju „Jaka 
to melodia”. Mimo zacie-
kłej rywalizacji naszych 
podopiecznych ostatecznie 
pierwsze miejsce i puchar 
otrzymał Piotr Słabiak, a 
wicemistrzem został Dawid 
Rączy. W czasie trwania 
tych zabaw, każdy kto nie 
brał udziału w konkursach 
mógł odbyć przejażdżkę 
konną po plaży zalewu.
Na naszą imprezę przyby-
li również harcerze z Le-
żajska, którzy przygotowa-
li dla wszystkich wspania-
łe zabawy. Były one bar-
dzo emocjonujące – zwłasz-

cza przeciąganie liny. Wzię-
li w niej udział prawie wszy-
scy uczestnicy Pikniku. Nie 
zabrakło także Powiatowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku 
z pokazem sprzętu gaśni-
czego. Ponadto można było 
wejść i zobaczyć samochód 
strażacki od środka. Na koń-
cu pokazu jeden ze straża-
ków zaprezentował specjali-
styczny strój ochronny, który 
jest używany w ciężkich ak-
cjach gaśniczych. 
Wszystkim przybyłym skła-
damy podziękowanie i za-
praszamy ponownie. Mamy  
nadzieję, że następny spo-
tkanie będzie równie udane. 

Grzegorz Smędra

POŁĄCZYŁA ICH 
ZABAWA

Każdemu zwycięstwu towarzyszyły spore emocje

Podczas pikniku śpiewano harcerskie piosenki
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Od 1.04.2010r. Stowarzy-
szenie Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne realizuje 
kolejny projekt „Agrotu-
rystyka szansą dla kobiet 
wiejskich” współfinanso-
wany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Działa-
nie 9.5. Oddolne inicjaty-
wy edukacyjne na obsza-
rach wiejskich.

Projekt ma charakter szko-
leniowo-informacyjny i do-
celowo zakłada przeszkole-
nie i przygotowanie 30 pań 
z terenu tutejszej gminy do 
prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego albo do 
pracy przy obsłudze ruchu 
turystycznego. Cykl szkoleń 
będzie się składał z trzech 
modułów: dwudniowych 

warsztatów liderów, 3-dnio-
wego szkolenia „Obsługa ru-
chu turystycznego” i 2-dnio-
wego szkolenia „Promocja 
turystyczna regionu”. 
Z praktyczną stroną funkcjo-
nowania gospodarstw agro-
turystycznych uczestniczki 
projektu będą mogły zapo-
znać się w czasie dwudnio-
wego wyjazdu studyjnego do 
przykładowych gospodarstw 
agroturystycznych. 
Projekt będzie trwał do 
30.11.2010r. i zakończy się 
spotkaniem podsumowują-
cym, w czasie którego Panie 
biorące udział w projekcie 
otrzymają certyfikaty ukoń-
czenia szkoleń.
Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

TRWA ZBIÓRKA DARÓW DLA 
POWODZIAN Z GMINY GORZYCE

W związku z katastrofalną powodzią, jaka w ostatnim cza-
sie po raz drugi nawiedziła mieszkańców Gminy Gorzyce, 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne apeluje do mieszkańców 
o dalszą pomoc i wsparcie poszkodowanych w powo-
dzi mieszkańców zalanych terenów. Pod wodą znalazła 
się większa część gminy Gorzyce. Bezpośrednio klęską 
dotkniętych zostało ponad 4500 osób. Zalanych zostało 
ponad tysiąc budynków mieszkalnych, budynki gospodar-
cze, a także obiekty użyteczności publicznej.
Wstrząśnięci ogromem strat i zniszczeń nie pozostajemy 
obojętni. Na terenie naszej Gminy po raz kolejny prowa-
dzona jest zbiórka darów dla powodzian. 
W sklepach wystawione zostały koszeo których można 
wrzucać dary. Zbierane będą przede wszystkim: 
• woda pitna 
• żywność o wydłużonym terminie przydatności do 
spożycia 
• środki czystości (płyny czyszcząco-dezynfekujące, 
proszki, mydła itp.) 
• nowe ubrania, pościel, ręczniki 
• koce, śpiwory 
Dary dla powodzian można także składać bezpośrednio w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Za okazaną dotychczas pomoc i przekazane płody rolne 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne i Podkarpacka Izba Rolni-
cza składają Mieszkańcom serdeczne podziękowania!

Po raz drugi sympatycy lu-
dowej tradycji mieli okazję 
spotkać się w niedzielę 13 
czerwca br. na dorocznych 
powiatowych obchodach 
święta ludowego, które z 
inicjatywy Zarządu Powia-
tu Leżajskiego PSL zorga-
nizowano w Wólce Grodzi-
skiej.

Tegoroczne uroczystości 
miały szczególne znaczenie, 
ze względu na przypadającą 
w tym roku pierwszą roczni-
cę poświęcenia przedwojen-
nego sztandaru ludowców z 
Wólki Grodziskiej. Obchody 
zainaugurowała uroczysta 
msza święta w intencji Ru-
chu Ludowego i lokalnych 
działaczy Polskiego Stron-

nictwa Ludowego, którą od-
prawił proboszcz parafii ks. 
Stanisław Kulikowski. We 
mszy uczestniczyli członko-
wie PSL-u z terenu powia-
tu leżajskiego, m.in.: Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL 
w Leżajsku - Lesław Błądek, 
Prezes Zarządu Gminnego 
PSL w Grodzisku Dolnym, 
Wicestarosta Leżajski - Jó-
zef Majkut, Prezes Koła PSL 
w Wólce Grodziskiej, soł-
tys sołectwa - Krzysztof Dą-
bek, Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne – Jacek Chmura oraz 
liczni goście. Na zaprosze-
nie organizatorów na roczni-
cowe obchody przybył także 
Wiceminister Skarbu, Poseł 
z ramienia PSL - Jan Bury. 
Po mszy poczty sztanda-
rowe, którym przewodziła 
grodziska Orkiestra Dęta, 
przemaszerowały pod grzy-
bek, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. 
Zebranych powitał prezes 
Błądek. Wspomniał o gro-
dziskich tradycjach ludo-
wych i mieszkańcach, którzy 

aktywnie angażowali się w 
działalność ruchu na ziemi 
grodziskiej, po czym głos 
zabrali goście. Poseł Bury w 
wygłoszonym przemówieniu 
wspomniał o bogatych trady-
cjach ludowych na ziemiach 
polskich oraz instrumentach 
o jakie walczyło PSL dla 
polskiej wsi i każdego rol-
nika. Podziękował również 
mieszkańcom gminy i Wólki 
Grodziskiej za dbanie i pielę-
gnowanie tradycji ludowych 
na naszych ziemiach. 
Z okazji uczczenia pierwszej 
rocznicy poświęcenia sztan-
daru, na specjalnie przygo-
towanej tablicy wyczytani 
goście wbijali kolejno pa-
miątkowe gwoździe. 
Dalsza część uroczystości 
przybrała formę pikniku re-
kreacyjnego. Wysłuchano 
koncertu Grodziskiej Orkie-
stry Dętej i Zespołów Śpie-
waczych z Kuryłówki. Na 
scenie w Wólce Grodziskiej 
zaprezentowały się także 
„Grodziszczoki”. 

MHNa spotkanie PSL przybył poseł Jan Bury

POWIATOWE ŚWIĘTO 
LUDOWE

SZKOLĄ LOKALNE 
LIDERKI
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- AKTUALNOŚCI - 

Wędkowanie to już niemal 
pasja wielu młodych lu-
dzi naszej gminy. Stało się 
tak za sprawą Koła Węd-
karskiego nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym, któ-
re od 10 lat systematycz-
nie organizuje zawody 
wędkarskie z okazji „Dnia 
Dziecka’’. Połączono je z 
konkursem ekologicznym, 
nad którym patronat obję-
ło Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku.

Celem imprezy jest pro-
pagowanie wśród dzieci i 
młodzieży idei wędkarstwa 
rekreacyjnego jako alter-
natywnej formy spędzania 
czasu wolnego i czynnego 
wypoczynku oraz dbałości 
o środowisko naturalne jako 
nasze wspólne dobro.
W blasku porannego słoń-
ca, przed godziną dziewiątą 
stawiło się kilkudziesięciu 
uczestników, którym odczy-
tano regulamin, a już chwi-
le później młodzi wędkarze 
zmagali się nie tylko z dość 
silne wiejącym wiatrem, ale i 
z rybami, które jak na złość 
pochowały się w głębinie. Z 
tego też powodu połowy nie 
dla wszystkich były udane. 
Nie pomogły nawet zanę-
ty - dla wędkarzy oczywi-
ście, nie dla ryb - w postaci 
soczków, ciasta i wafelków. 
Młodzi wędkarze posilali się 
na brzegu, a ryby beztrosko 

pluskały się w wodzie i zja-
dały przynęty z haczyków 
nie dając się złapać. 
W zawodach startowały 
dzieci szkół podstawowych 
i młodzież gimnazjów. I tak 
oto wśród szczęśliwców w 
kategorii szkół podstawo-
wych znaleźli się: Kojder 
Emilia, Mucha Paulina i 
Mucha Gabriela. W kate-
gorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężyli Czapla Adrian, 
Czerwonka Marcin i Kostka 
Mateusz. 
Wszyscy zawodnicy, któ-
rym udało się złowić rybę 
otrzymali cenne nagrody 
wędkarskie w postaci wę-
dek, kołowrotków, zestawów 
wędkarskich, siatek, nato-
miast wyżej wymienionych 
dodatkowo uhonorowano 
pamiątkowymi dyplomami. 

Pozostali, którym połów się 
nie powiódł, otrzymali na-
grody pocieszenia w postaci 
drobnego sprzętu wędkar-
skiego, przyborów szkolnych 
oraz różnych gadżetów.
Po zakończeniu zawodów 
strudzeni wędkarze posilali 
się pieczoną kiełbasą przy-
gotowaną przez organizato-
rów. Chętni zapisywali się na 
konkurs ekologiczny. Owe 
szranki ekologiczne prze-
prowadzono w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy I 
– III i IV – VI szkoły podsta-
wowe oraz gimnazja. Mimo 
silnie wiejącego wiatru, na 
szczerym polu uczestnicy 
zmagali się z testem, w któ-
rym musieli odpowiedzieć 
na 20 pytań związanych ze 
środowiskiem i ekologią. 
W pocie czoła startujący w 
konkursie wykazali się nie 
lada wiedzą. Mimo zróżni-
cowanego czasu i stopnia 
trudności zadań testowych 
w poszczególnych grupach 

wiekowych bezkonkurencyj-
ni okazali się:
W klasach I – III szkół pod-
stawowych:
1. Tomasz Chmielecki
2. Aleksandra Kisiel
3. Natalia Janda
4. Jakub Śmiałek
W klasach IV – VI szkół 
podstawowych:
1. Gabriela Mucha
1. Bartosz Przeszłowski
3. Karol Miś
4. Dominik Czerwonka
W kategorii szkół gimna-
zjalnych:
1. Adrian Kisiel
2. Mateusz Kostka
3. Tomasz Krupa
4. Urszula Kojder

Zwycięzcy konkursu ekolo-
gicznego otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz cenne 
nagrody rzeczowe: mp3,  
plecaki, książki i piłki ufun-
dowane przez Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku. 

Andrzej Sigda

DZIEŃ DZIECKA NAD 
WODĄ

Pościel, kołdry, koce, 
ręczniki, środki czystości, 
proszki do prania, woda 
pitna, konserwy, makaron 
i cukier - m.in. takie dary 
zostały przekazane powo-
dzianom z gminy Gorzyce.

Na efekty prowadzonej przez 
samorząd zbiórki darów dla 
powodzian nie trzeba było 

długo czekać. Na apel o po-
moc mieszkańcy gminy Gro-
dzisko Dolne odpowiedzieli 
spontanicznie. Rozstawione 
w sklepach kosze zapełniły 
się błyskawicznie. Większe 
paczki ofiarodawcy przyno-
sili bezpośrednio do GOPS. 
Pierwszy transport z darami 
dotarł do Gorzyc 26 maja. 
Następne dwa w kolejnych 

dniach. Akcję pomocy po-
szkodowanym przeprowa-
dzono również wśród rolni-
ków. Każdy dzielił się czym 
mógł. Po wystawione przed 
gospodarstwami płody rolne 
podjeżdżano przyczepami. 
Zebrane w ten sposób dary 
zwożono do znajdującego 
się na placu GS-u magazy-
nu. Zebrano ponad 60 ton, 

głównie ziemniaków i zbo-
ża. Płody rolne trafiły już do 
poszkodowanych mieszkań-
ców gminy Łubnice i Gorzy-
ce. 
Zbiórka w sklepach trwa na-
dal. W dniu składania gazety 
załadowano już czwartego 
busa z darami. 
Za okazaną dotychczas po-
moc mieszkańcy gminy od 
Wójta Gminy Gorzyce otrzy-
mali podziękowania. 

MH

ZEBRANE DARY TRAFIŁY DO 
POWODZIAN

Co roku w zawodach startuje liczna grupa młodych wędkarzy
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- WSPOMNIENIA - 
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Reprezentacja dziew-
cząt z Gminy Grodzisko 
Dolne wzięła udział we 
Współzawodnictwie Gmin 
Wiejskich w Sporcie Mło-
dzieżowym, zawodach 
organizowanych przez 
Podkarpackie Zrzeszenie 
LZS w Rzeszowie dla osób 
z rocznika 1993 i młod-
szych. 

Finał turnieju odbył się w 
dniu 25 maja 2010 roku na 
stadionie w Albigowej. Do 
rozgrywek finałowych ekipa 
reprezentująca Gminę Gro-
dzisko Dolne dostała się po 
zwycięstwie w półfinale, wy-
grywając kolejno z gospoda-
rzem turnieju – „Strzelcem” 
Frysztak 3:0 oraz z LKS Iz-
debki, który został rozgro-

miony przez grodziskie za-
wodniczki aż 7:1 (pierwsza 
bramka autorstwa Sylwii 
Tkacz została zdobyta już 
w 14 sekundzie spotkania, a 
Patrycja Chrupcała obroniła 
karnego). 
W finale spotkały się dru-
żyny Frysztaka, Grodziska 
oraz Sokołowa. Mecze roz-
grywane były w systemie 

„każdy z każdym”, 2 x 20 mi-
nut. W pierwszym spotkaniu 
doszło do spotkania dziew-
czyn z Frysztaka i Sokołowa, 
w którym reprezentantki dru-
giej drużyny okazały się lep-
sze, wygrywając z rywalka-
mi aż 6:0. Kolejna konfron-
tacja dziewczyn z Frysztaka 
i Grodziska zakończyła się 
identycznym rezultatem jak 

- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

13 maja br. na kompleksie 
sportowym „Orlik” przepro-
wadzono gminne eliminacje 
trójboju i czwórboju lekko-
atletycznego chłopców i 
dziewcząt w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W trój-
boju wystartowali jedynie 
chłopcy z SP Grodziska 
Górnego, SP Wólki Grodzi-
skiej  i gospodarze SP Gro-
dzisko Dolne. Każda druży-
na uczestniczyła w trzech 
konkurencjach: biegu na 
60m, skoku w dal i w rzucie 
piłeczką palantową. Rywa-
lizacja zakończyła się zde-
cydowanym zwycięstwem 
SP Grodzisko Dolne 425 pkt 
przed SP Grodzisko Górne i 
SP Wólka Grodziska po 309 
pkt. Indywidualnie najlep-
szy wynik uzyskał Łukasz 
Grzywna 134 pkt przed Pa-
trykiem Tkaczykiem 112 pkt 
(obaj SP Grodzisko Dolne). 
W czwórboju rywalizowały 
tylko dziewczęta z SP Wól-
ka Grodziska i SP Grodzisko 
Dolne. Dziewczęta oprócz 
konkurencji wymienionych 
w trójboju biegły na 600m. 
Zwycięstwo odniosły dziew-
częta z SP Grodzisko Dol-
ne 1045 pkt przed Wólką 
Grodziską. Indywidualnie 
najwięcej punktów zdoby-
ła Aleksandra Banaś 234. 
Do zawodów powiatowych 
awansowały w obydwu kate-
goriach dziewczęta i chłopcy 
z SP Grodzisko Dolne.

18 maja na stadionie w 

Nowej Sarzynie odbyły się 
powiatowe czwórboje lek-
koatletyczne dziewcząt i 
chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Wśród 
dziewcząt rywalizowały trzy,  
a u chłopców cztery szkoły. 
Drużyna dziewcząt z Gro-
dziska Dolnego zwyciężyła 
zdobywając 1008 pkt. A re-
prezentowały ją następujące 
zawodniczki: Justyna Mazur,  
Aleksandra Banaś, Weroni-
ka Sołek, Mariola Kuras, Ola 
Baj, Magda Rzepko. Wśród 
chłopców I miejsce zajęła 
drużyna SP Brzyska Wola 
945 pkt przed SP Łętownia 
884 pkt, SP Grodzisko Dol-
ne 883 pkt i SP Kuryłówka 
825 pkt. Grodzisko Dolne 
reprezentowali: Jarek Leja, 
Tomek Boroń, Bartek Mazu-
rek, Bartek Usowski, Dawid 
Wnęk, Sławek Wnęk. Do za-
wodów wojewódzkich awan-
sowały drużyny, które zajęły  
I miejsca.

26 maja br. na stadionie w 
Nowej Sarzynie odbyły się 
powiatowe  zawody w trójbo-
ju lekkoatletycznym dziew-
cząt i chłopców w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Drużyna dziewcząt z 
SP Grodzisko Dolne (Małgo-
rzata Nowak, Gabriela Koj-
der, Karolina Rynasiewicz, 
Paulina Maj i Marcelina Bo-
sak) zajęła III miejsce zaś 
chłopcy w składzie: Łukasz 
Grzywna, Krystian Tkaczyk, 
Łukasz Burszta, Łukasz Sa-

dlok i Bartek Marciniec zaję-
li II miejsce.

29 maja br. na hali sportowej 
Zespołu Szkół Licealnych 
w Nowej Dębie odbył sie 
finał wojewódzki minisiat-
kówki dziewcząt o Puchar 
Kinder + Sport. W turnieju 
wystartował zespół GUKS 
Grodzisko Dolne I w skła-
dzie Małgorzata Czerwonka, 
Gabriela Nykiel, Andżelika 
Ciupińska, Justyna Mazur 
i Magda Rzepko. W dobo-
rowej stawce 8 najlepszych 
drużyn w województwie na-
sze dziewczęta uplasowały 
się ostatecznie na wysokim 
V miejscu. 

2 czerwca br. na komplek-
sie sportowym „Orlik” w Gro-
dzisku Dolnym rozegrano fi-
nał gminny mini piłki nożnej 
chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (IMS) w 
którym spotkały się zespo-
ły SP Grodzisko Dolne i SP 
Wólka Grodziska. Pojedy-

nek zwycięsko zakończy-
li gospodarze w stosunku 
3:2. Bramki dla miejscowych 
zdobyli Patryk Stopyra (2) i 
Jarek Leja.

11 czerwca br. na boisku SP 
Ruda Łańcucka rozegrano 
finał powiatowy IMS w mini 
piłce nożnej chłopców. Ze-
spół SP Grodzisko Dolne 
uplasował się na czwartym 
miejscu ulegając w meczu o 
trzecie miejsce SP Woli Za-
rczyckiej 0 :1. W turnieju wy-
stąpiło 5 drużyn: SP Brzyska 
Wola, SP Ruda Łańcucka, 
SP Stare Miasto, SP Wola 
Zarczycka  i SP Grodzisko 
Dolne. Rywalizacja zwycię-
sko się zakończyła  dla SP 
Brzyska Wola. Drużyna z 
Grodziska Dolnego wystąpi-
ła w składzie: bramka - Rafał 
Sadlok, w polu: Jarek Leja, 
Jakub Kołoda, Tomek Bo-
roń, Bartek Mazurek, Kacper 
Konieczny, Dominik Gdań-
ski, Dawid Wnęk i Wojciech 
Czerwonka.  KB

KRONIKA SPORTOWA

WSPÓŁZAWODNICTWO GMIN WIEJSKICH

W zawodach w Nowej Dębie drużyna zajęła V miejsce 
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W dniu 24 maja br. na 
Kompleksie Sportowym 
„Orlik 2012” w Grodzi-
sku Dolnym zostały prze-
prowadzone eliminacje 
powiatowe Orange Cup 
XV Turnieju Piłkarskiego 
Dziewcząt i Chłopców im. 
Marka Wielgusa – inicjato-
ra powyższych rozgrywek, 
działacza sportowego, 
który zginął w 1996 roku 
w katastrofie lotniczej na 
Dominikanie. 

W grupie dziewcząt udział 
wzięły reprezentacje dwóch 
szkół. Pomimo osiągnięcia 
bardzo szybkiego prowa-
dzenia przez ekipę z Gro-
dziska Górnego (uderzenie 
z wolnego), to drużyna z 
Grodziska Dolnego cieszyła 
się bardziej po końcowym 
gwizdku arbitra. Mecz za-
kończył się wynikiem 2:1 

dla gospodyń zawodów i to 
właśnie one będą reprezen-
tować powiat w finale woje-
wódzkim w Kolbuszowej.
Wśród chłopców rywalizację 
wygrała drużyna UKS „Aza-
lia” Wola Zarczycka, która 
okazała się poza zasięgiem 
dla pozostałych drużyn. W 
pierwszym meczu rozgromi-
ła gospodarzy turnieju 6:0. 
Większy opór stawiła ekipa 
z Grodziska Górnego, ale i 
ta przegrała 3:1. W derbo-
wym pojedynku pomiędzy 
UKS „Orlik” Grodzisko Dolne 
i UKS „Jaskółka” Grodzisko 
Górne lepsi okazali się go-
spodarze eliminacji, którzy 
wygrali 2:0. Obie drużyny 
pomimo braku awansu am-
bitnie zaprezentowały się 
na boisku. Ich zapał wcale 
nie malał wraz z nadciągają-
cymi chmurami (pod koniec 
spotkania zaczęło padać).

Po ostatnim gwizdku sędzie-
go zawodów wszyscy za-
wodnicy zgromadzili się na 
płycie boiska, gdzie odebrali 
z rąk pana Józefa Misia dy-
plomy i puchary. 

Zarówno UKS „Azalia” Wola 
Zarczycka, jak i dziewczy-
ny z UKS „Orlik” Grodzisko 
Dolne wezmą udział w fina-
le wojewódzkim w Kolbuszo-
wej.
Dyplomy, puchary i poczę-
stunek dla uczestników za-
wodów ufundował Ośrodek 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym. 

Wojciech Kuras

- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

w półfinale. Nasze zawod-
niczki prowadzenie uzyska-
ły po uderzeniu Iwony Ma-
zurek pod koniec pierwszej 
połowy. Kolejnymi autorka-
mi bramek zostały Karolina 
Żak (przelobowała bramka-
rza) oraz Sylwia Tkacz (ude-
rzenie z daleka). Walka o 
pierwsze miejsce rozegra-
ła się pomiędzy ekipami z 
Sokołowa i Grodziska. Obie 
drużyny były bardzo ambit-
ne i zmierzały do osiągnię-
cia upragnionego sukcesu. 
W grodziskiej drużynie wiel-
kim zapałem i wytrwałością 
wykazały się między innymi 
Karolina Żak i Aneta Kulpa, 
które pomimo odniesionych 
wcześniej kontuzji, nie pozo-
stawiły koleżanek same na 
placu boiska. 
Finał od samego początku 
był zacięty, a jego tempo z 
upływem czasu wcale nie 
malało. Skutecznymi inter-
wencjami popisywała się 

Patrycja Chrupcała. Musia-
ła ona jednak skapitulować, 
piłka wpadła do bramki w za-
mieszaniu (wcześniej trafiła 
w poprzeczkę). Dziewczyny 
miały świadomość tego, iż 
zwycięstwo się im wymyka. 
Rozpoczęły więc pogoń za 
rywalem. Na rezultaty nie 
trzeba było długo czekać. 
Paulina Nowak wykorzysta-
ła błąd bramkarki i z ostrego 
kąta skierowała piłkę do pu-
stej bramki. To nie był koniec 
emocji. Ekipa z Sokołowa 
jeszcze w I połowie ponow-
nie uzyskała prowadzenie. 
Po zmianie stron dziewczy-
ny z Grodziska pokazały się 
z jak najlepszej strony. Nie 
było widać po nich zmęcze-
nia (drużyna z Sokołowa 
pomiędzy swoim pierwszym 
i drugim spotkaniem miała 
godzinną przerwę, ekipa z 
Grodziska około 20 minut) 
i od samego początku za-
mierzały doprowadzić do 

wyrównania. Nie pozwoliły 
przeciwnikowi opuścić jego 
własnej połowy boiska, nę-
kając go kolejnymi ataka-
mi, były stroną dominującą. 
Szczęście jednak sprzyjało 
przeciwniczkom i wynik nie 
uległ zmianie. Dziewczyny 
pokazały charakter i grały do 
samego końca fair play, nie 
uciekając się do nieczystych 
zagrań. Porażka została 
przyjęta z honorem, a chęć 
rewanżu została już zapo-
wiedziana.
II miejsce w województwie 
wywalczyły następujące za-
wodniczki: Karolina Rymarz, 
Aleksandra Dąbek, Katarzy-
na Wilk, Patrycja Chrupca-
ła, Paulina Nowak, Sylwia 
Tkacz, Natalia Pytel, Karo-
lina Żak, Jolanta Przeszło, 
Iwona Mazurek, Natalia Toł-
pa, Aneta Kulpa, Karolina 
Bartnik i Klaudia Majkut. 

Wojciech Kuras

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW ELIMINACJI 
POWIATOWYCH TURNIEJU IM. 
MARKA WIELGUSA

Nagrody zawodnikom wręczał Józef Miś
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27 maja br. po raz dziewią-
ty uczniowie gimnazjów 
powiatu leżajskiego wzięli 
udział w organizowanym 
przez Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym konkursie „Z Janem 
Pawłem II w Trzecie Ty-
siąclecie”.

Tegoroczna edycja konkur-
su nawiązywała do obcho-
dzonego w Kościele kato-
lickim Roku Kapłańskiego i 
poświęcona była powołaniu 
Karola Wojtyły do stanu 
duchownego. Uczestnicy 
zapoznali się z autobiogra-
ficzną książką Jana Pawła II 
„Dar i Tajemnica”, którą Oj-
ciec Święty napisał w pięć-
dziesiątą rocznicę swoich 
święceń kapłańskich.
Na zaproszenie organizato-
rów odpowiedziało siedem 
szkół. Były to gimnazja z 
Brzózy Królewskiej, Giedla-
rowej, Grodziska Dolnego, 
Grodziska Górnego, Leżaj-
ska, Piskorowic i Wierza-
wic. Dwuosobowe zespoły 
najpierw rozwiązywały test 
składający się z zadań za-

mkniętych i otwartych, a 
następnie udzielały ustnych 
odpowiedzi na wylosowane 
pytania. Komisja konkurso-
wa, w skład której weszli: ks. 
Jan Szczepaniak (proboszcz 
z Chałupek Dębniańskich), 
Katarzyna Mach - Wawrza-
szek (dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku Dolnym), 
Damian Majkut (przedsta-
wiciel Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku), Halina 
Gdańska (dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym), z uzna-

niem oceniła przygotowanie 
rywalizujących ze sobą ze-
społów. Gimnazjaliści wyka-
zali się bardzo dobrą znajo-
mością treści lektury konkur-
sowej. Młodzież udzielała 
odpowiedzi przemyślanych i 
wyczerpujących. 
Zwyciężyła drużyna z Gie-
dlarowej w składzie: Justyna 
Różycka i Mateusz Śliwa. 
Na drugim miejscu znalazły 
się dziewczęta z Grodziska 
Dolnego – Dagmara Majkut i 
Katarzyna Przeszło. Trzecią 
pozycję zajął zespół z Pi-

skorowic: Sabina Kowalczyk 
oraz Joanna Szykuła.
Na kolejnych miejscach 
uplasowały się drużyny z Le-
żajska, Wierzawic, Grodzi-
ska Górnego i Brzózy Kró-
lewskiej.
Atrakcyjne nagrody dla 
uczestników zostały ufundo-
wane dzięki hojności spon-
sorów: Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku oraz Gru-
py „Żywiec”.
Młodzież gimnazjalną, pra-
gnącą poznawać życie i na-
uczanie Papieża Polaka, za-
praszamy już za rok na jubi-
leuszową edycję konkursu 
„Z Janem Pawłem II w Trze-
cie Tysiąclecie”. 

ak

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

IX POWIATOWY KONKURS 
ROZSTRZYGNIĘTY

Od 1 lutego do 20 czerwca 
2010 roku uczniowie kla-
sy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym realizowa-
ły  zajęcia pozalekcyjne 
w ramach II etapu Projek-
tu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenie drogą do 
wiedzy”. 

Głównym celem projektu 
było odkrywanie i wspieranie 
zdolności uczniów oraz upo-
wszechnianie nowoczesne-
go modelu edukacji, innego 
spojrzenia na zdolności i 
możliwości każdego dziec-
ka. Projekt zakładał naucza-

nie najmłodszych zgodnie  z 
teorią inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera.
Podczas zajęć zwanych 
„Teatrzyk pierwsza klasa - 
dziecko widzem i aktorem” 
wychowankowie rozwijali 
swoje zdolności i talenty, ob-
cując z bajkami, baśniami i  
bawiąc się w aktorów.
Uwieńczeniem projektu była 
prezentacja efektów pracy 
uwzględniająca inteligen-
cję poszczególnych dzie-
ci. „Pierwszaki’ wystąpiły w 
przedstawieniu „Przygoda 
niegrzecznej żabki”, zaśpie-
wały piosenki z akompania-
mentem na instrumentach 
perkusyjnych, a także zapre-

zentowały zabawy ruchowe 
z wykorzystaniem sprzętu 
sportowego otrzymanego w 
ramach Projektu. Ciekawym 
akcentem prezentacji moż-
liwości dzieci była wysta-
wa prac plastycznych zain-

spirowana wiosenną przyro-
dą. Dzieci promowały swo-
je osiągnięcia w środowisku 
szkolnym i lokalnym, gdzie 
odbiorcami byli uczniowie,  
rodzice, pracownicy szko-
ły, a także przedstawiciele 
władz samorządowych. 

T. Stępnik

KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

Zabawa w teatr



Przedszkole Samorzą-
dowe w Grodzisku Dol-
nym z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w dniu 
28.05.2010r. wzięło udział 
w VIII Wojewódzkiej Spor-
towej Olimpiadzie - Przed-
szkoladzie, która odbyła 
się w hali sportowej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łańcucie. 

Organizatorami olimpiady 
byli: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Podkarpacki Ku-
rator Oświaty, Podkarpacki 
Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy, Burmistrz 
Miasta Łańcut.
Zawody rozpoczęły się od 
zapalenia znicza olimpijskie-
go przez Mistrzynię Świata 
w Karate Tradycyjnym p. 
Martę Niewczas, następnie 
odbyła się defilada zawod-

ników. Również flagi: polska 
i olimpijska zostały uroczy-
ście wciągnięte na maszt 
przy akompaniamencie 
hymnu Przedszkolady.
W szranki stanęło 45 przed-
szkoli z regionu. Ich repre-
zentanci mieli do pokonania 
5 konkurencji: bieg w slalo-
mie, skok w dal z miejsca, 
bieg płaski na 40 m, rzut pił-
ką ciężką oraz rzut do celu 
woreczkiem. 
Najlepszym zawodnikiem z 
naszego przedszkola oka-
zał się Jan Bartnik, zajmując 
II miejsce w indywidualnej 
punktacji. Zdobył srebrny 
medal oraz nagrodę rzeczo-
wą za skok w dal z miejsca.
W punktacji drużynowej za-
jęliśmy III miejsce i zostali-
śmy jedną z trzech najlepiej 
wysportowanych placówek 
biorących udział w imprezie. 

Uhonorowano nas pucha-
rem i cenną nagrodą rzeczo-
wą (duży namiot).
Najlepsi zawodnicy: Alek-
sandra Rydzik, Dawid 
Chwastarz, Tomasz Pytel, 
Łukasz Lizak dostali nagro-
dy indywidualne i medale.
Nadmienić należy, że był to 
już drugi sukces naszego 
przedszkola w Olimpiadzie 
Sportowej (2004 r.)
Atmosfera, jaka towarzy-

szyła zawodom sportowym 
i pokazom artystów, uro-
czyste rozdanie pucharów, 
medali, nagród indywidual-
nych i zespołowych wszyst-
kim uczestnikom biorącym 
udział w zawodach, dostar-
czyły dzieciom wielu emocji, 
wzruszeń i silnie integrowa-
ły ze środowiskiem. Dzieci, 
choć zmęczone, wróciły bar-
dzo zadowolone.
   B.J

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

OLIMPIJSKIE MEDALE 
PRZEDSZKOLAKÓW

Trzecie miejsce dla przedszkola z Grodziska Dolonego

Miesiąc maj obfitował w 
wiele wydarzeń sporto-
wych. 

W dniu 28 maja w Kolbu-
szowej odbył się finał woje-
wódzki turnieju piłki nożnej 
„Orange Cup turniej im. Mar-
ka Wielgusa”.
W turnieju finałowym po 
zwycięstwie w zmaganiach 
powiatowych wystartowała 
drużyna dziewcząt z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym. Uczenni-
ce klas IV w składzie: Marce-
lina Bosak, Zuzanna Chmu-
ra, Gabriela Kojder, Katarzy-
na Kojder, Magdalena Ko-
nieczny, Paulina Maj, Mał-
gorzata Nowak i Karolina 
Rynasiewicz zwyciężając w 
swojej grupie eliminacyjnej, 
wygrywając mecze ćwierćfi-
nałowe i półfinałowe dotarły 
do finału zawodów. W Finale 
spotkały się drużyny z Gro-
dziska Dolnego i obrończy-

nie tytułu drużyna z Kamie-
nia. Po zaciętej walce pierw-
sze miejsce przypadło dru-
żynie dziewcząt z Kamienia, 
zaś dziewczęta z Grodziska 
Dolnego zajęły II miejsce w 
województwie.

10 czerwca na stadionie 
„Pogoni” w Leżajsku odbył 

się Powiatowy Finał Gimna-
zjady chłopców w piłce noż-
nej. Uczestnikami turnieju 
były drużyny chłopców z po-
wiatu leżajskiego, zwycięzcy 
zawodów gminnych. 
Naszą gminę reprezentowa-
ła drużyna chłopców z Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym w 
składzie: Bogdan Baj, Domi-
nik Baj, Roman Baj, Dominik 
Czerwonka, Fabian Czer-
wonka, Maciej Czerwonka, 

Tomasz Czyrny, Jacek Gra-
bowiec, Adrian Hader, Mar-
cin Kot, Andrzej Krówczyk, 
Arkadiusz Majkut, Marcin 
Salwach, Łukasz Skiba, Da-
mian Słysz i Marcin Wnęk.
Chłopcy zmagając się z ry-
walami i ogromnym upałem 
odnieśli historyczny sukces 
wygrywając zawody. Pozo-
stawili za sobą drużyny z Le-
żajska i Łętowni zostając mi-
strzami powiatu leżajskiego.  
   RM

SPORTOWE WIEŚCI

Wicemistrzynie województwa - drużyna z Grodziska Dolnego
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- PORADNIK ROLNIKA - 

Od 1 czerwca do 31 sierp-
nia 2010r. można składać 
wnioski o przyznanie po-
mocy na zalesianie grun-
tów rolnych oraz gruntów 
innych niż rolne w biurach 
powiatowych ARiMR. Jest 
to już czwarty nabór wnio-
sków na to działanie w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 
- 2013. 

Celem działania jest:
• powiększanie obszarów 

leśnych poprzez zalesia-
nie,

• utrzymywanie i wzmoc-
nienie ekologicznej stabil-
ności obszarów leśnych 
poprzez zmniejszanie 
fragmentacji kompleksów 
leśnych i tworzenie kory-
tarzy ekologicznych,

• zwiększenie udziału la-
sów w globalnym bilan-
sie węgla oraz ograni-
czeniu zmian klimatu.

Zakres działania

Działanie obejmuje następu-
jące formy pomocy:
1. wsparcie na zalesianie, 

które pokrywa koszty za-
łożenia uprawy zgodnie 
z zasadami obowiązują-
cymi w krajowych prze-
pisach o lasach (Zasa-
dy Hodowli Lasu) oraz 
jeśli jest to uzasadnione 
– ochrony przed zwierzy-
ną poprzez gromadzenie 

uprawy,
2. premię pielęgnacyjną za 

utworzenie nowej upra-
wy leśnej oraz za ochronę 
indywidualną sadzonek 
drzew przed zwierzyną,

3. premię zalesieniową, 
stanowiącą ekwiwalent 
za wyłączenie gruntu z 
upraw rolnych.

Działanie obejmuje 2  
schematy

Schemat I. Zalesienie 
gruntów rolnych - dotyczy 
leśnego zagospodarowania 
gruntów uprawianych rolni-
czo, zakładanych sztucznie 
(poprzez sadzenie). Pomoc 
udzielna w ramach Schema-
tu I dotyczy:
1. założenia uprawy leśnej 

(wsparcie na zalesienie),
2. pielęgnacji uprawy leśnej 

(premia pielęgnacyjna),
3. utraconego dochodu z ty-

tułu wyłączenia gruntów 
spod uprawy rolnej (pre-
mia zalesieniowa).

Schemat II. Zalesianie 
gruntów innych niż rolne 
- dotyczy wyłącznie leśnego 
zagospodarowania opusz-
czonych gruntów rolniczych 
lub innych gruntów odłogo-
wanych, dla których zalesie-
nie stanowi racjonalny spo-
sób zagospodarowania (np. 
ochrona przed erozją). Za-
kłada się tu również możli-
wość wykorzystania sukce-

sji naturalnej w obrębie ww. 
gruntów. Wsparcie udziela-
ne w ramach Schematu II 
dotyczy:
1. założenia uprawy leśnej 

(wsparcie na zalesienie);
2. pielęgnacji uprawy leśnej 

(premia pielęgnacyjna).

Jednostki samorządu teryto-
rialnego mogą ubiegać się, 
w ramach obydwu schema-
tów, wyłącznie o wsparcie 
na zalesienie (art. 43 ust 2 
rozporządzenia Rady (WE )
nr 1968/2005).
Warunkiem uzyskania po-
mocy będzie spełnienie 
następujących wymogów:
1. zalesiania gruntów rol-

nych (Schemat I) mogą 
być wykonywane na grun-
tach rolnych użytkowa-
nych rolniczo jako grun-
ty orne oraz sady, położo-
nych poza granicami Na-
tura 2000,

2. zalesiania gruntów in-
nych niż rolne (Schemat 
II) mogą być wykonywane 
na odłogowanych grun-
tach rolniczych, w szcze-
gólności z samosiewem 
drzew rodzimych gatun-
ków lasotwórczych w I 
klasie wieku (do 20 lat) 
oraz na innych gruntach 
odłogowanych wymaga-
jących ochrony przed ero-
zja, położonych poza gra-
nicami Natura 2000,

3. do zalesienia mogą być 
przeznaczone grunty 

przewidziane do zalesie-
nia w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego lub na pod-
stawie zapisów w stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gmi-
ny (zasady opracowania 
powyższych dokumentów 
w kontekście zalesień zo-
stały zamieszczone w za-
łączniku 12 do Progra-
mu),

4. zalesienia będą wykony-
wane zgodnie z wymo-
gami ochrony przeciw-
pożarowej wynikającymi 
z przepisów ustawy o la-
sach,

5. beneficjent będzie prze-
strzegał podstawowych 
wymagań na obszarze 
całego gospodarstwa rol-
nego (dotyczy Schema-
tu I),

6. minimalna powierzchnia 
zalesienia wynosi 0,51 
ha, przy minimalnej sze-
rokości działki – 20m, z 
wyjątkiem gruntów grani-
czących z lasem. W przy-
padku wniosku składane-
go przez grupę rolników 
łączna powierzchnia za-
kwalifikowana do zalesie-
nia musi wynosić 2 ha w 
jednym obrysie,

7. maksymalna powierzch-
nia gruntu do zalesienia 
zgłaszana w okresie pro-
gramowania 2007-2013 
przez 1 producenta rolne-
go nie może być większa 
niż 20 ha,

8. wykorzystanie do zalesień 
jedynie rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów, 
zgodnie z przepisami o le-
śnym materialne rozmno-
żeniowym,

9. w celu dostosowania zale-
sień do lokalnych warun-
ków siedliskowych, usta-
lając skład gatunkowy 
uprawy leśnej uwzględnia 
się rolniczą klasyfikację 
gruntów rolnych oraz re-
gionizację przyrodniczo 
- leśną zgodną z ustawą 
o leśnym materiale roz-

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

13
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mnożeniowym (załącznik 
nr.13 do Programu),

10. materiał sadzeniowy 
musi spełniać wymaga-
nia jakościowe określone 
w ustawie o leśnym mate-
rialne rozmnożeniowym. 

Forma i wysokość pomo-
cy

Wsparcie na zalesianie po-
lega na finansowaniu kosz-
tów z założenia uprawy, wy-
konania poprawek w 2 roku i 
zabezpieczenia przed zwie-
rzyną. Wsparcie będzie wy-
płacane jednorazowo po za-
łożeniu uprawy.
Wysokość wsparcia jest 
zróżnicowana w zależności 
od:
1. proporcji gatunków igla-

stych i liściastych w struk-
turze drzewostanu,

2. wykonania grodzenia ca-
łości lub części uprawy w 
celu zabezpieczenia sa-
dzonek drzew przed zwie-
rzyną,

3. ukształtowania terenu, 
przy czym przejęto, że na 
stokach o spadku więk-
szym niż 12° koszty zale-
sień zwiększają się o 40% 
w stosunku do kosztów 
zalesień gruntów o ko-
rzystnej konfiguracji.

Kwota pomocy przyznawa-
nej w ramach:
• wsparcia na zalesianie 

wynosi od 4160 do 6260 
zł/ha. Dodatkowo moż-
na również uzyskać płat-
ność za wykonanie zale-
conego przez nadleśni-
czego, ogrodzenia młodej 
uprawy leśnej 2-metrową 
siatką metalową, w kwo-

cie 2590 zł/ha lub 6,50 zł 
za metr bieżący wykona-
nego ogrodzenia.

• premię pielęgnacyj-
ną - zryczałtowaną płat-
ność do hektara zalesio-
nych gruntów, wypłaca-
ną, co roku przez 5 lat. 
Wysokość premii obej-
muje koszty prac pielę-
gnacyjnych określonych 
w planie zalesienia, w tym 
przede wszystkim: od-
chwaszczenie, czyszcze-
nie wczesne oraz ochro-
nę sadzonek przed zwie-
rzyną.

Kwota pomocy przyznawa-
nej w ramach premii pielę-
gnacyjnej wynosi 970 lub 
1360 zł/ha. Dodatkowo moż-
na również uzyskać płat-
ność za zastosowanie zale-
conych przez nadleśnicze-
go, indywidualnych środków 
ochrony uprawy leśnej przed 
zwierzyną, w wysokości od 
190 do 700 zł/ha.
• premię zalesieniową - zry-

czałtowaną płatność do 
hektara zalesionych grun-
tów, wynikającą z utraco-
nych dochodów z tytułu 
przekształcenia gruntów 
rolnych na grunty leśne. 
Premia wypłacana będzie 
co roku, przez 15 lat od 
założenia uprawy leśnej. 
Otrzymają ją tylko ci rol-
nicy, którzy udokumento-
wali co najmniej 25% do-
chodów z rolnictwa. Kwo-
ta pomocy przyznawanej 
w ramach premii zalesie-
niowej wynosi 1580 zł/ha. 

Premia zalesieniowa podle-
ga prawu dziedziczenia.

Pomoc nie będzie przyzna-
wana:

1. rolnikom korzystającym 
ze wsparcia renty struktu-
ralnej,

2. na zalesienie gruntów po-
łożonych w granicach ob-
szarów Natura 2000;

3. na plantacje choinek świą-
tecznych,

4. na plantacje drzew szyb-
ko rosnących.

Beneficjent

Beneficjentem działania jest 
rolnik - właściciel gruntów in-
nych niż rolne, z wyłącze-
niem jednostek organizacyj-
nych nieposiadających oso-
bowości prawnej reprezen-
tujących Skarb Państwa w 
zakresie zarządzania mie-
niem stanowiącym własność 
Skarbu Państwa.

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyzna-
wana rolnikowi, jeżeli:
1. otrzymał pozytywną de-

cyzję o warunkach za-
gospodarowania terenu 
wydaną przez właściwy 
miejscowo organ gminny 
(wójta, burmistrza, prezy-
denta),

2. otrzymał pozytywną opi-
nie do zalesienia plano-
wanego:

- w parkach krajobrazowych 
oraz rezerwatach przyro-
dy,

- wydaną przez właściwe-
go miejscowo wojewodę 
(wojewódzkiego konser-
watora przyrody), 

- w parku narodowym – wy-
dana przez dyrektora 
tego parku

3. uzyskał pozytywną de-
cyzję (postanowienie) o 

przystąpieniu do progra-
mu zalesieniowego 

4. zobowiąże się do prze-
strzegania warunków i 
terminów określonych w 
szczegółowym planie za-
lesieniowym,

5. przedłoży oświadczenie o 
wykonaniu zalesienia.

Zapraszamy zatem wszyst-
kich zainteresowanych 
do odwiedzania placówek  
ARiMR, a przede wszyst-
kim do skontaktowania się 
z najbliższym przedstawicie-
lem Podkarpackiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, 
który w sposób wyczerpują-
cy poinformuje o szczegó-
łowych zasadach ubiegania 
się o pomoc finansową i po-
może w sporządzeniu wnio-
sku o przyznanie pomocy 
w ramach wyżej opisanego 
działania. 

Renata Mazurek 

- PORADNIK ROLNIKA - 

OGŁOSZENIE!!!

Starostwo Powiatowe w 
Leżajsku wspólnie z Pod-
karpackim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego – Ze-
spół Doradców w Leżajsku 
organizuje 3-dniowy kurs 
chemizacyjny:

„Stosowanie środków 
ochrony roślin sprzętem 

naziemnym”

Są dwa możliwe terminy 
kursu chemizacyjnego: 
• 7 – 8 – 9 lipiec 2010r.
• 28 – 29 - 30 wrzesień 

2010r. 
Kursy będą odbywać się w 
Starostwie Powiatowym w 
Leżajsku od godz. 15.30. 

Zapisy chętnych  w Powia-
towym Zespole Doradztwa 
Rolniczego w Leżajsku lub 
pod nr tel. 17 24 21 797; 
kom. 0 723 977 403

ZESPÓŁ DORADCÓW
w Leżajsku

37-300 LEŻAJSK 
ul. Mickiewicza 12

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

e-mail: podk_lezajsk@odr.net.pl
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SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ POWÓDŹ 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE

Wyrwa pod drogą w pobliżu szkoły w Grodzisku Górnym

Przerwana tama na basenie w Wólce Grodziskiej

Zerwana droga  w Wólce GrodziskiejZniszczony dojazd do gospodarstwa 

Woda szukała ujścia wszędzie gdzie 
było to możliwe


