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Odszedł bohater tamtych dni 
- śp. Bronisław Sigda w drodze na Giewont
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ŻEGNAJ PRZYJACIELU...

Życzenia urodzinowe - 17 październik 2012r.

Od lewej: Bogumił Pempuś, Bronisław Sigda, ks. prałat Stanisław Słowik - Belweder 2008r.

Udział w uroczystościach walk w Kuryłówce (pomnik na Kalówkach) - czerwiec 2008r.
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„Długie lata, kłamliwe milczenie
wyklinało w nicość 

leśne cienie.
Długie lata serdecznej udręki

grały echem 
partyzanckiej piosenki”

Zbigniew Kabata „Bobo”

Żegnaj Przyjacielu...
W dniu 1 czerwca br. odpro-
wadziliśmy na wieczny spo-
czynek kapitana Bronisława 
Sigdę, który zmarł 30 maja 
w dniu święta Bożego Ciała.
Odszedł od nas weteran 
walk o niepodległość Ojczy-
zny w latach 1940-1945.
Urodził się 17 październi-
ka 1921 roku w Opaleni-
skach. W 1940 roku został 
przyjęty do oddziału party-
zanckiego „Jędrusiów”. Od 
1942r. po zaprzysiężeniu 
był członkiem Armii Krajowej 
o pseud. „Zemsta”. Pełnił 
funkcję magazyniera broni 
w Placówce nr 5 w Opale-
niskach. Brał udział w wielu 
akcjach bojowych,  których 
celem było m.in. zdobywa-
nie broni. Wraz z bratem 
Józefem - późniejszym zna-
nym „Sybirakiem” i z kolega-
mi zbudował ziemiankę na 
„Dziurówce”, w której druko-
wano gazetkę „Czyn”.
Aprowizował żywność dla 
przechodzących przez Gro-
dzisko lwowskich oddziałów 
AK „Sulimy” i „Wacława” 
oraz zapewniał im ubezpie-
czenie. Był więziony w la-
tach 1946-1947 za posiada-
nie broni.
Na wskutek nasilającej się 
nowej fali aresztowań opu-
ścił rodzinną wieś i ukrywał 
się w Łodzi, Gdańsku, Oli-
wie, Gdyni i Elblągu. Pomi-
mo to został aresztowany w 
1951 roku i oskarżony o nie-
ujawnienie magazynu bro-
ni (z którego NKWD i UBP 
wywiozło dwie ciężarówki 
„stenów” i „lam”, granatów i 
amunicji).
W akcie oskarżenia zarzu-

cono mu „kontrrewolucyjną 
działalność w ramach AK 
i WiN-u, która zmierzała 
do obalenia ustroju Polski 
Ludowej”. Wyrokiem Sądu 
Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie skazany został na karę 
śmierci, którą w drodze łaski 
zamieniono na dożywocie. 
Karę odbywał w ciężkich 
więzieniach: w Mokoto-
wie przy Rakowieckiej (w 
nim zmarł jego kuzyn Jan 
Kruk z Głogowca), w Rawi-
czu, Wronkach i Raciborzu. 
Przeżył, jak wspominał dzię-
ki temu, że przez więzienne 
kraty „patrzył ku niebu”.
Po odwilży politycznej zo-
stał zwolniony w 1956 roku. 
Doświadczył odsunięcia na 
margines życia, był inwigi-
lowany przez Służbę Bez-
pieczeństwa do 1976 roku. 
Czyniono mu trudności w 
otrzymaniu pracy zarobko-
wej, dlatego został rolnikiem. 
Dopiero zmiany ustrojowe 
w 1989r. przyniosły nowe 
spojrzenie na najnowszą 
historię Polski i sprawiły, że 
mógł ubiegać sie o kasację 
wyroku i rehabilitację, którą 
uzyskał w 1991r. 
Pan Bronisław Sigda nie 
należał do pokolenia klęski, 

mimo, że ówczesna propa-
ganda czyniła z nich „żołnie-
rzy wyklętych”. 
Dawał świadectwo prawdzie 
historycznej, spotykał się z 
młodzieżą. Był inicjatorem 
budowy pomnika-Krzyża 
na „Dziurówce”. Od 2001 
r był prezesem Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Leżajsku. Dbał o 
Miejsca Pamięci Narodowej 
i współorganizował uroczy-
stości rocznicowe.
Za swoją patriotyczną po-
stawę w latach okupacji zo-
stał odznaczony: Medalem 
Wojska Polskiego, Krzyżem 
Zasługi z Mieczami, Krzy-
żem Armii Krajowej, Krzy-
żem Partyzanckim, Krzy-
żem Więźnia Politycznego, 
Odznaką Weterana Walk o 
Niepodległość, Odznaką –
Pamiątką „Akcji Burza”, Me-
dalem „Pro Memoria”.
Jest posiadaczem patentu 
nr 43424, który potwierdza 
jego działalność i nadaje 
mu tytuł „Weterana Walk o 
Niepodległość Ojczyzny”. W 
2008 roku Minister Obrony 
Narodowej nadał mu sto-
pień kapitana, a prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył 
go Krzyżem Oficerskim Od-

rodzenia Polski.
P.S.
„Odchodzą ostatni bohatero-
wie tamtych dni, dla których 
„Bóg-Honor-Ojczyzna” były 
ceną najwyższą. Odszedł 
od nas człowiek, który wal-
czył o Polskę wolną i spra-
wiedliwą. Dzielił się swym 
życiowym doświadczeniem i 
pozostanie wzorem - jak być 
Rycerzem Dobrej Sprawy” -     
por. Henryk Atemborski.
Drogi Przyjacielu mój życio-
wy Przewodniku, Twój hart 
i pogoda ducha, modlitwa 
i praca, pamięć dla prze-
szłości, zachwyt dla piękna 
przyrody były szczególnie 
inspirujące.
Nasze rozmowy i liczne po-
dróże - to były lata pięknej 
przyjaźni. Zawsze mówiłeś: 
„śpieszmy się - czasu mam 
już niewiele”.
Dziękuję za spotkania w 
gronie przyjaciół na „Dziu-
rówce” oraz w wielu innych 
miejscach w Polsce. Od-
szedłeś na Wieczną Wartę, 
by złożyć meldunek: „w do-
brych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem...”
Odpoczywaj w pokoju! 

Bogumił Pempuś

„W DOBRYCH ZAWODACH WYSTĄPIŁEM, BIEG 
UKOŃCZYŁEM, WIARY USTRZEGŁEM...”

 

 

 
 

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy,  

że 30 maja 2013 roku, zmarł  
 

por. Bronisław Sigda  
ps. „Zemsta” 

były wieloletni Prezes Leżajskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK,  
aktywny członek organizacji niepodległościowych w czasie wojny  

i w pierwszych latach po wojnie,  
zasłużony Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny,  

odznaczony m.in. złotą odznaką Armii Krajowej „Akcja Burza”, Krzyżem Partyzanckim. 

W imieniu lokalnej społeczności RODZINIE zmarłego  
składam wyrazy współczucia. 

        Wójt Gminy 
Jacek Chmura 
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Uchwały podjęte, przetarg 
rozstrzygnięty, deklara-
cje złożone, trwające od 
dłuższego czasu przygo-
towania techniczne i orga-
nizacyjne dobiegają koń-
ca – startujemy! Zgodnie 
z wymaganiami ustawy 
o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach od 
1 lipca 2013 r. w Gminie 
Grodzisko Dolne zaczyna 
funkcjonować nowy sys-
tem gospodarki odpadami. 

Wszystko to brzmi dosyć 
groźnie,  jednak nie oznacza 
dla nas radykalnej rewolucji.  
Z punktu widzenia miesz-
kańca gminy nowości doty-
czą zmian w kolorach wor-
ków, obowiązku naklejania 
kodów kreskowych na wor-
ki i pojemniki, ściślejszego 
przestrzegania zasad segre-
gacji oraz zakazu dotowania 
śmieci przez Gminę, co nie-
stety przekłada się na nieco 
wyższe opłaty. Dodatkową 
korzyścią będzie punkt se-
lektywnej zbiórki odpadów, 
do którego w każdej chwili 
będzie można bezpłatnie 
dostarczyć różnego rodzaju 
odpady.

Pakiet startowy
Na przełomie czerwca dys-
trybuowane będą „pakiety 
startowe”, czyli wszystko 
co potrzebne do oddawa-
nia śmieci według nowych 
zasad. Zestaw będzie za-
wierał: komplet nowych wor-
ków, harmonogram wywozu 
odpadów wraz z zasadami 
segregacji, naklejki z koda-
mi kreskowymi oraz infor-
mację o wysokości i termi-
nach wpłat wraz z gotowymi 
drukami przelewu. 

Pierwsza zbiórka
Pierwsza zbiórka przepro-
wadzona będzie w dniach 
8-9 lipca. Wystawimy wte-
dy śmieci gromadzone w 

czerwcu do starych worków. 
Nie będzie z tym jednak pro-
blemu. W warunkach prze-
targowych zobowiązaliśmy 
firmę by przez pierwsze 3 
miesiące odbierała także 
odpady posegregowane we-
dług starych zasad. 

Segregacja
Nowy system gospodarki 
odpadami kładzie szcze-
gólny nacisk na segregację 
śmieci. Osoby, które zade-
klarowały segregowanie 
płacą niższą opłatę. W przy-
padku stwierdzenia niepra-
widłowości w segregowaniu, 
urząd gminy musi naliczyć 
wyższą opłatę za dany mie-
siąc. Kontroli segregacji 
dokonywała będzie firma 
odbierająca odpady jak rów-
nież pracownicy urzędu. 
Posegregowane śmieci na-
leży umieszczać we właści-
wych workach. Zasady te 
opisane będą m. in. w har-
monogramach wywozu od-
padów. Zwracamy uwagę, 
że nie ma obowiązku mycia 
segregowanych odpadów – 
należy je w miarę możliwo-
ści opróżniać i oczyszczać. 
Ponadto przyjęliśmy regula-
cję, że drobna ilość śmieci 
(do 5% objętości śmieci w 
worku) nieprzeznaczonych 
do worka o danym kolorze 
nie stanowi naruszenia za-
sad segregacji. 
Wysoki wskaźnik pose-
gregowanych odpadów 
jest bardzo istotny dla nas 
wszystkich, gdyż uchroni 

gminę przed karami za nie-
wywiązywanie się ze zobo-
wiązań odzysku surowców 
wtórnych. Ewentualna kara 
dla gminy podwyższyła-
by mieszkańcom opłatę za 
śmieci.

Opłaty
Opłaty za śmieci należy wno-
sić przelewem na rachunek 
bankowy lub w kasie urzędu 
gminy. Wpłaty dokonywane 
w grodziskim oddziale Ban-
ku Spółdzielczego nie są ob-
ciążane prowizją. Zwracamy 
uwagę, że dla każdego płat-
nika wprowadziliśmy indy-
widualny numer rachunku 
bankowego przeznaczony 
do rozliczania tylko opłat za 
śmieci. Oznacza to, że na 
taki numer rachunku nie do-
konujemy np. wpłat za poda-
tek lub za opłatę śmieciową 
innej osoby. Numer ten bę-
dzie podany na dostarczo-
nej informacji o wysokości i 
terminie opłat za śmieci. Do 
informacji o opłacie dołączo-
ne zostaną blankiety przele-
wów, którymi należy posłu-
giwać się przy dokonywaniu 
opłaty w banku. Blankiety te 
przydatne będą też w kasie 
Urzędu, gdyż przyśpieszą 
dokonanie wpłaty.
Co do zasady wpłaty nale-
ży dokonywać kwartalnie, 
najpóźniej do 15 dnia po 
upływie kwartału. Wyjąt-
kiem jest ostatni kwartał w 
roku – wówczas wpłaty na-
leży dokonać do 15 grudnia. 
Tak więc w bieżącym roku 

terminy dokonania wpłat 
mijają 15 października oraz 
15 grudnia. Wpłaty można 
także dokonywać za każdy 
miesiąc lub z góry za kilka 
kwartałów bądź za cały rok. 

Ulga dla dużych rodzin
Duże rodziny mogą skorzy-
stać z ulgi. W gminie przyję-
to regulację, zgodnie z którą 
opłata za śmieci naliczana 
jest do 6 osób z nieruchomo-
ści. Ze względu na zmiany 
ustawowe przyjęte począt-
kiem marca br. wprowadza-
jące możliwość stosowania 
tego rodzaju ulgi, uchwała 
Rady Gminy podjęta została 
po tym jak większość osób 
złożyła już deklaracje śmie-
ciowe. W związku z tym ci, 
którzy zadeklarowali więcej 
niż 6 osób mogą obecnie 
złożyć korekty deklaracji 
zmniejszające wysokość 
opłaty. Zgodnie z przepisami 
urząd nie może skorygować 
deklaracji.

Kontakt
Wszelkie informacje na te-
mat nowego systemu moż-
na uzyskać osobiście w      
Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pokój nr 6). Zapra-
szamy też do kontaktu te-
lefonicznego dzwoniąc pod 
numer 17 24 28 265 wew. 
161 lub 162 albo za po-
średnictwem poczty e-mail: 
urzad@grodziskodolne.pl
Ponadto na stronie interne-
towej utworzono specjalną 
zakładkę „Czysta Gmina”, 
gdzie zgromadzone są 
wszystkie informacje na te-
mat gospodarki odpadami. 

Grzegorz Potaczała

OD 1 LIPCA RUSZAMY Z NOWYM 
SYSTEMEM ŚMIECIOWYM!
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Segregację odpadów na 
terenie Gminy prowadzi-
my poprzez wykorzystanie 
worków o odpowiednich 
kolorach. Worki dostar-
czane są mieszkańcom 
bezpłatnie. 

Do segregacji stosujemy 
worki o następującej kolory-
styce:
• żółty - na tworzywa 

sztuczne, puszki, drob-
ny złom, opakowania 
wielomateriałowe          

• biały - na szkło bez-
barwne i kolorowe 

• niebieski - na papier i 
tekturę

• zielony - na odpady ule-
gające biodegradacji i 
odpady roślinne 

• brązowy - na drobny 
gruz i zimny popiół

Na pozostałe odpady nie-
nadające się do segregacji 
będą służyć worki czarne 
lub pojemniki. Szczegółowy 
opis frakcji odpadów prze-
znaczonych do worków o 
odpowiednich kolorach za-
wiera dołączona niżej tabe-
la. 
Uwaga! Segregacja polega 
na tym, że śmieci umiesz-
czamy w workach o odpo-
wiednich kolorach. Osoba, 
która zadeklarowała segre-
gację jak najbardziej może 
oddawać czarne worki – 
byle nie było w nich odpa-
dów przeznaczonych do 
worków kolorowych!

Czy trzeba myć posegre-
gowane odpady?
Zgodnie z przyjętymi w 
Gminie regulacjami nie ma 
obowiązku mycia odpadów. 
Butelki, pojemniki itp. należy 
jedynie opróżniać z zawarto-
ści oraz w miarę możliwości 
usuwać nakrętki i etykiety.

Czy każda pomyłka w se-
gregacji wiąże się z wyż-
szą opłatą?

Osoby, które zadeklarowa-
ły segregację odpadów a 
nie wywiązują się z tego 
obowiązku zapłacą wyż-
szą opłatę jak przy braku 
segregacji (10 zł od osoby 
zamiast 5 zł). Prawidłowość 
segregacji będzie weryfiko-
wana przez firmę odbierają-
cą odpady jak również przez 
pracowników Urzędu. Nie 
każda jednak pomyłka czy 
nieprawidłowe zakwalifiko-
wanie odpadu będą wiązały 
się z wyższą opłatą. Na te-
renie Gminy wprowadzono 
przepis, zgodnie z którym 
wymóg segregacji jest do-
chowany, jeśli w worku na 
dany rodzaj śmieci, inne od-
pady stanowią objętościowo 
nie więcej niż 5% zawartości 
worka. 

Odpady „zielone” i ulega-
jące biodegradacji
Wraz z wdrożeniem nowego 
systemu gospodarki odpa-
dami wprowadzony został 
dodatkowy worek koloru zie-
lonego na odpady roślinne 
tzw. „zielone” oraz odpady 
ulegające biodegradacji. 
Oddawanie tego rodzaju 
odpadów nie jest jednak 
obowiązkiem, co więcej za-
chęcamy by zagospodaro-
wywać je w przydomowych 
kompostownikach lub gnoj-
nikach i wykorzystywać jako 
naturalny nawóz. 
 
Punkt selektywnej zbiórki 
odpadów
Na terenie gminy, obok byłej 
wiaty Hortino znajdującej się 
za oczyszczalnią ścieków 
w Grodzisku Dolnym, utwo-
rzony zostanie Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów. W 
miejscu tym będzie można 
zostawiać różnego rodzaju 
odpady w szczególności ta-
kie, których nie można od-
dawać w workach w trakcie 
comiesięcznej zbiórki. W 
związku z tym, że wspólnie 

z kilkunastoma innymi gmi-
nami ubiegamy się o pozy-
skanie dofinansowania na 
ten cel, uruchomienie punk-
tu planowane jest w roku 
2014. W punkcie będzie 
można bezpłatnie zostawiać 
między innymi następujące 
rodzaje odpadów:
• zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny,
• meble i odpady wielko-

gabarytowe, 
• zużyte baterie i akumu-

latory, 
• zużyte opony,
• żarówki i świetlówki, 
• chemikalia,
• środki ochrony roślin 

wraz z opakowaniami,
• zużyte smary i oleje,
• odpady budowlane i 

rozbiórkowe

Sezonowa zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych
Niezależnie od funkcjono-
wania punktu selektywnej 
zbiórki odpadów zachowana 
zostanie sezonowa zbiór-
ka odpadów wielkogaba-
rytowych w wyznaczonych 
miejscach poszczególnych 
wsi. Zbiórka będzie prze-
prowadzana raz na pół roku 
a miejsca i terminy zosta-
ną odpowiednio wcześniej 
ogłoszone.

Zużyte baterie
Zużyte baterie, poza Punk-
tem Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, będzie można 
wyrzucać do specjalnych 
pojemników usytuowanych 

w miejscach użyteczności 
publicznej, jak urząd, szkoły 
itp. Mieszańcy zostaną poin-
formowani o miejscach usta-
wienia pojemników. Dopusz-
cza się również oddawania 
baterii w workach żółtych.

Przeterminowane leki
Podobnie jak w przypadku 
baterii, leki będzie można 
zostawiać w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów jak 
również w specjalnych po-
jemnikach ulokowanych w 
aptekach na terenie gminy.

Opakowania po środkach 
ochrony roślin
Zgodnie z przepisami do 
odbioru worków i opakowań 
po środkach ochrony roślin 
zobowiązany jest sprzedaw-
ca. Jak wspomniane zostało 
wyżej, Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów będzie 
stwarzał dodatkową moż-
liwość pozostawienia tego 
rodzaju śmieci.

Sposób postępowania z 
odpadami oraz zasady se-
gregacji określa uchwalony 
przez Radę Gminy „Regu-
laminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie 
gminy Grodzisko Dolne”. 
Dokument ten obowiązuje 
wszystkich mieszkańców 
oraz osoby przebywające 
na terenie gminy. Regula-
min dostępny jest na stronie 
www.grodziskodolne.pl w 
zakładce „Czysta Gmina”.

Grzegorz Potaczała

JAK SEGREGOWAĆ 
ODPADY?
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 WOREK ŻÓŁTY  
  Nie wrzucamy:  

tworzywa sztuczne 
   
puszki i drobny 
złom  
 

opakowania 
wielomateriałowe  

    

  opakowania po napojach 
i płynach   opakowania po 
produktach spożywczych  

opakowania po chemii gospodarczej 
i po kosmetykach   pojemniki i 
skrzynki  artykuły gosp. domowego 
z tworzyw sztucznych   plastikowe 
nakrętki  czyste folie, reklamówki 
i woreczki foliowe  butelki po 
olejach  styropian   puszki po 
konserwach  puszki po napojach  

drobny złom i metale  metalowe 
kapsle i zakrętki   folia aluminiowa  

pojemniki po aerozolach  kartony 
po mleku i sokach   baterie i 
akumulatorki 

  strzykawki i inne artykuły 
medyczne  artykuły higieniczne 
(pampersy, podpaski, itp.)   

zabrudzone i tłuste: folie, 
reklamówki i woreczki foliowe 

 

 WOREK BIAŁY 
 Nie wrzucamy:  

szkło białe 
   
szkło kolorowe 

  

  butelki i słoiki szklane po  
napojach   butelki i słoiki szklane po 
żywności  szklane opakowania   

  szkło żaroodporne szkło 
kryształowe ceramika i 
doniczki fajans i porcelana 

znicze z zawartością wosku 

żarówki i świetlówki lustra i 
witraże szyby samochodowe 

szyby okienne i zbrojone 

 monitory i lampy telewizyjne 

termometry i strzykawki szklane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA SEGREGACJI 
ODPADÓW
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 WOREK NIEBIESKI 
 Nie wrzucamy:  

papier 
   
tektura 

   gazety, książki, zeszyty  katalogi, 
prospekty, foldery  czyste torby i 
worki papierowe  pudełka z 
tektury i kartonu 

   kalka   artykuły higieniczne   
(pampersy, podpaski, itp.)  

zabrudzone i  tłuste papiery   

tapety  kartony po mleku 
i sokach 

 

 WOREK ZIELONY 
 Nie wrzucamy:  

 odpady ulegające 
biodegradacji  
 

odpady zielone  

   odpady pochodzenia roślinnego  

drobne gałęzie drzew i krzewów  

liście, kwiaty i skoszona trawa   

trociny i kora drzew  owoce i 
warzywa 

   kości zwierząt  mięso i 
padlina zwierząt  olej jadalny  

drewno impregnowane  płyty 
wiórowe   bandaże i waciki 
opatrunkowe  artykuły 
higieniczne   (pampersy, 
podpaski, itp.)  odchody 
zwierząt  popiół   papier 

 

 WOREK BRĄZOWY 
 Nie wrzucamy:  

 drobny gruz 
budowlany  
 

 zimny popiół  

   zimny popiół   drobny gruz 
budowlany  drobne kawałki cegieł 
i    pustaków  pył budowlany  

ceramika   fajans i porcelana 

   gruz budowlany o dużym 
rozmiarze i ciężarze   duże 
kawałki cegieł i pustaków  

gorący lub ciepły popiół 
 

 WOREK CZARNY 
 Nie wrzucamy:  

 wszystkie odpady, 
które nie podlegają 
segregacji     

   pampersy, podpaski, waciki 
higieniczne, wata, inne artykuły 
higieniczne  zabrudzone i tłuste: 
folie, reklamówki  i woreczki  

zużyte gąbki i ściereczki  zużyte 
obuwie i odzież  kości zwierząt  

szkło żaroodporne ceramika i 
porcelana, szkło kryształ, lustra, 
witraże i znicze z zawartością 
wosku   kalka,   zabrudzone i 
tłuste papiery,   tapety  bandaże, 
waciki opatrunkowe  odchody 
zwierząt  i inne odpady, które nie 
kwalifikują się do segregacji 

   leki  baterie i akumulatorki  

chemikalia np. farby, oleje, 
rozpuszczalniki, środki ochrony 
roślin i ich opakowania   zużyty 
sprzęt elektryczny 
i elektroniczny  żarówki i 
świetlówki  inne odpady 
niebezpieczne 
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Wraz z wdrożeniem nowe-
go systemu gospodaro-
wania odpadami w Gminie 
Grodzisko Dolne wprowa-
dzony został system zna-
kowania worków i pojem-
ników na śmieci oparty o 
kody kreskowe. 

Oznaczanie oddawanych 
śmieci jest niezbędne, ze 
względu na kontrolę pra-
widłowości segregacji. W 
wielu przypadkach oczywi-
stym jest do kogo należą 
wystawione śmieci, jednak 
zdarzają się sytuacje, że w 
jednym miejscu składowane 
są worki z odpadami pocho-
dzącymi z kilku nieruchomo-
ści. Do oznaczania worków 
wybrano metodę opartą o 
naklejki z kodami kreskowy-
mi, gdyż jest to rozwiązanie 
najtańsze i stwarzające naj-
mniej kłopotów zarówno od-
dającym śmieci jak i firmie 
odbierającej. 
Każdy właściciel nierucho-
mości otrzyma z Urzędu 
Gminy unikalny zestaw 
kilkudziesięciu kodów kre-

skowych. Przed wystawie-
niem worków ze śmieciami 
wystarczy nakleić po jednej 
naklejce na każdy worek w 
widocznym miejscu. Tymi 
samymi naklejkami ozna-
czamy zarówno worki czar-
ne jak i kolorowe. W przy-
padku oddawania odpadów 
zmieszanych w pojemniku 
ta sama naklejka może słu-
żyć do czasu, gdy nie ule-
gnie zniszczeniu. Otrzyma-
ne kody będziemy wykorzy-
stywali aż do wyczerpania, 
także w przyszłych latach. 
Po wykorzystaniu wszyst-
kich naklejek lub ich utraty,  
należy zgłosić się do Urzędu 
po kolejny zestaw.
Zwracamy uwagę, że zgod-
nie z obowiązującym Re-
gulaminem utrzymania czy-
stości i porządku w Gminie 
Grodzisko Dolne, znakowa-
nie worków i pojemników 
kodami kreskowymi jest 
obowiązkowe! Początkowo 
firma odbierająca odpady 
będzie zbierała także te nie-
oznaczone, ale z dokładnym 
raportowaniem do Urzędu, 

gdzie i ile takich odpadów 
odebrano. W interesie każ-
dego właściciela nierucho-
mości jest by oznaczyć swo-
je odpady. 

W celu prawidłowego zreali-
zowania wymogów „ustawy 
śmieciowej” niezbędne jest 
zastosowanie systemu zna-
kowania. Jesteśmy prze-
konani, że wybrany sposób 
oznaczania worków nikomu 
nie sprawi kłopotów.

Grzegorz Potaczała

Dla właścicieli nierucho-
mości, którzy złożyli de-
klarację, przygotowane 
zostały zestawy niezbęd-
ne do oddawania śmieci 
według nowych zasad. 

Zestaw składa się w szcze-
gólności z kompletu worków, 
naklejek z kodami kreskowy-
mi, harmonogramu odbioru 
odpadów wraz z zasadami 
segregacji.
Materiały będzie można 
odebrać w poszczególnych 
miejscowościach w nastę-
pujących terminach:
20 czerwca 2013 r. (czwar-

tek) godziny 10:00 - 18:00
• Grodzisko Nowe - Dom 

Wiejski
• Chodaczów - Remiza 

OSP
• Grodzisko Dolne - Re-

miza OSP
• Grodzisko Górne - Re-

miza OSP
• Opaleniska - Szkoła 

Podstawowa
21 czerwca 2013 r. (piątek) 
godziny 10:00 - 18:00
• Wólka Grodziska - 

Szkoła Podstawowa
• Podlesie - Remiza OSP
• Laszczyny - Remiza 

OSP

• Grodzisko Dolne Mia-
steczko - Remiza OSP

Osoby, które nie zgłoszą 
się we wskazanym termi-
nie, będą mogły odebrać 
swój zestaw w Urzędzie 

Gminy w dniu 24 czerw-
ca 2013 r. (poniedziałek) 
w godzinach od 7:30 do 
19:00.

Grzegorz Potaczała

ODBIERZ ZESTAW 
ŚMIECIOWY

ZNAKOWANIE WORKÓW I 
POJEMNIKÓW NA ŚMIECI



9Gazeta z Grodziska i okolic 6/2013

- PORADNIK MIESZKAŃCA - 

Ministerstwo Gospodarki 
co roku przyznaje pomoc fi-
nansową na realizację zadań 
wynikających z „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu na lata 2009-2032”. 

W marcu br. również nasza 
gmina przystąpiła do udziału w 
Konkursie Azbest 2013 i złożyła 
stosowny wniosek do Minister-
stwa Gospodarki o dofinanso-
wanie opracowania Programu 
usuwania azbestu i przeprowa-
dzenie inwentaryzacji azbestu 
na terenie gminy. Na wykonanie 
tych prac przyznano dotację w 
kwocie 6 400 zł.
W ramach zadania, wyłoniona 
w drodze przetargu firma Labo-
ratorium Wiedzy z Warszawy, 
dokona inwentaryzacji azbestu, 
poprzez bezpośrednie wizyty 
w gospodarstwach domowych. 
Inwentaryzację w terenie pro-

wadzić będzie trzech upoważ-
nionych pracowników firmy, 
którzy dokonają laserowych 
pomiarów objętości i szacun-
kowej masy składowanych ma-
teriałów zawierających azbest. 
Na tej podstawie sporządzona 
zostanie baza danych zinwen-
taryzowanych materiałów, któ-
rą będzie można na bieżąco 
modyfikować. Prosimy zatem 
mieszkańców Gminy Gro-
dzisko Dolne o umożliwienie 
pracownikom firmy wejścia 
na posesję i przeprowadzenie 
inwentaryzacji azbestu. Prace 
w terenie potrwają do końca   
lipca. 
Powyższe dane posłużą do 
opracowania Programu Usuwa-
nia Azbestu, na podstawie któ-
rego Gmina Grodzisko Dolne 
złoży wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie o dofinansowanie 
kosztów demontażu, transportu 
i utylizacji wyrobów zawierają-
cych azbest.
W związku z powyższym prosi 
się także mieszkańców o de-
klarowanie, kiedy zamierzają 

dokonać wymiany pokryć da-
chowych tak, aby Gmina mogła 
realnie oszacować koszty tego 
przedsięwzięcia. W przypadku 
pozyskania tych środków, wy-
specjalizowana firma ściągnie 
pokrycie dachowe i zutylizuje 
azbest. Po stronie mieszkań-
ców pozostanie jedynie koszt 
zakupu i wykonanie nowego 
pokrycia dachowego. 

MH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INWENTARYZACJA AZBESTU NA 
TERENIE GMINY

Z końcem miesiąca czerwca Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym zakupi urządzenie 
do przycinania gałęzi, krzaków i żywopłotów – w pozycji pio-
nowej i poziomej. Urządzenie to jest montowane do ciągnika 
jako przystawka podobnie jak funkcjonujące już urządzenie do 
koszenia poboczy drogowych. W okresie letnim zostanie prze-
prowadzona wycinka gałęzi i krzewów przy drogach gminnych 
i powiatowych. Ze względów bezpieczeństwa i prawidłowego 
funkcjonowania ruchu drogowego przecinka wystających na 
drogi gałęzi jest konieczna – gdyż niektóre odcinki dróg stają 
się bardzo trudne w prawidłowym użytkowaniu. Jednocześnie 
przypomina się mieszkańcom, że do właściciela posesji są-
siadującej z drogą gminą lub powiatową należy usuwanie na 
bieżąco wystających gałęzi i krzewów, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo ruch drogowego. W przypadku kiedy gałęzie 
te nie zostaną usunięte Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Grodzisku Dolnym przywróci przejezdność na tych 
odcinkach dróg , które wymagają pilnej interwencji – nowo za-
kupionym urządzeniem.

WYCINKA ZAKRZACZEŃ 
I PRZYDROŻNYCH GAŁĘZI
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W czwartek 23 maja br.  
odbył się odbiór technicz-
ny robót drogowych jakie 
prowadzone były na tere-
nie Nadleśnictwa Leżajsk 
w Leśnictwach Korniak-
tów i Zmysłówka.

W skład przebudowanych 
dróg wchodzi m.in. znajdu-
jąca się na terenie naszej 
gminy, droga nr 40 – ob-
ręb ewidencyjny Zmysłów-
ka. Zakres prac obejmował 

profilowanie i zagęszczenie 
podłoża, wykonanie na-
wierzchni z kamienia tłuczo-
nego, pogłębienie i wyczysz-
czenie istniejących rowów z 
wyprofilowaniem dna i skarp 
oraz uzupełnienie i planto-
wanie poboczy na długości 
ok. 1,5 kilometra.
Droga posiada też zjazdy na 
dukty leśne oraz tzw. mijan-
ki. Roboty wykonywała wy-
łoniona w drodze przetargu 
firma EPM TERMO z Prze-
worska.

MH

NADLEŚNICTWO WYREMONTOWAŁO 
LEŚNĄ DROGĘ GMINNĄ

W miesiącu maju bieżące-
go roku gmina Grodzisko 
Dolne przeprowadziła ko-
lejne postępowania prze-
targowe i podpisała umo-
wy na realizację zadań 
gminnych. 

Został wybrany wykonawca 
budowy kładki dla pieszych 
na potoku Grodziszczanka 
przy drodze powiatowej w 
Grodzisku Dolnym. W wyżej 
wymienionym postępowaniu 
zostały złożone cztery ofer-
ty. Ofertę  najkorzystniejsza 
cenowo złożył Pan Paweł 
Napieracz  Przedsiębior-
stwo Serwisowo – Napraw-
cze PSN MOSTY z siedzibą 
w Tarnobrzegu na kwotę 110 
000 PLN . Termin zakończe-
nia zadania przewidziany 
jest na dzień 30.08.2013r. 
Drugie postępowanie prze-
targowe dotyczące świad-
czenia usługi  odbioru i za-

gospodarowania odpadów 
komunalnych zmieszanych 
i segregowanych z terenu 
gminy Grodzisko Dolne roz-
strzygnął na swoją korzyść 
Miejski Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. w Leżajsku, któ-
ry złożył ofertę na realizację 
tej usługi w kwocie 220 806 
PLN. Termin  zakończenia 
zadania 31.12.2013 r. 
Na początku czerwca prze-
widziane są kolejne rozstrzy-
gnięcia przetargowe – mię-
dzy innymi: remont bieżący 
dróg gminnych, zakup i do-
stawa kamienia drogowego, 
budowa kotłowni gazowej w 
budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dol-
nym, remont drogi gminnej 
Budy – Opaleniska oraz 
termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej 
na terenie gminy Grodzisko 
Dolne.

AT

KOLEJNE ROZSTRZYGNIĘCIA 
PRZETARGOWE

W poniedziałek 27 maja 
br. rozstrzygnięty został 
przetarg na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne 
w okresie od 1 lipca do 31 
grudnia 2013 r. Przetarg 
wygrał Miejski Zakład Ko-
munalny w Leżajsku, który 
jako jedyny złożył ofertę. 
W ciągu najbliższych kil-
ku dni podpisana zostanie 
umowa. 

Odbiór odpadów będzie na-
stępował podobnie jak do tej 
pory raz w miesiącu a raz 
na pół roku przeprowadzona 
zostanie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. 
Zgodnie z wymaganiami 
przetargu, w pierwszych 
miesiącach firma będzie 
także przyjmowała śmieci 
zebrane w workach obecnie 
używanych. 

Przetarg skonstruowany 
został tak by spełnić wyma-
gania nowego systemu go-
spodarki odpadami. Istotną 
zmianą jest objęcie syste-
mem także nieruchomości 
niezamieszkałych, jak firmy, 
sklepy, szkoły, instytucje. 
Oznacza to, że MZK Leżajsk 
będzie odbierał wszyst-
kie odpady z terenu Gmi-
ny. Ponadto na zwycięzcę 
przetargu nałożono nowe 
zadania jak: sczytywanie ko-
dów kreskowych, odbieranie 
przeterminowanych leków 
z pojemników ustawionych 
w aptekach, odbieranie zu-
żytych baterii z pojemników 
usytuowanych w budynkach 
instytucji publicznych, kon-
trola prawidłowości segre-
gacji a także umożliwienie 
podglądu tras przejazdu 
śmieciarek poprzez nadajni-
ki GPS.

Grzegorz Potaczała

GMINA PO PRZETARGU 
„ŚMIECIOWYM”
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W dniu 28 maja br. odbyła 
się XXXIII sesja Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne.

W porządku obrad uwzględ-
nione zostały ważne z punk-
tu widzenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców sprawy 
ochrony przeciwpożarowej 
pożarowej i bezpieczeństwa 
publicznego. Tematy te na 
sesji omówili: Komendant 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Leżajsku, przedstawiciele 
gminnych struktur Ochot-
niczej Straży Pożarnej RP 
oraz Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych w Grodzisku 

Dolnym.
W dalszej części majowej 
sesji Rada Gminy zapoznała 
się z informacją o działalno-
ści Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej sp. z o.o. 
za rok ubiegły oraz zapozna-
ła się ze stopniem realizacji 
budżetu gminy na koniec I 
kwartału br. 
Podjęła również następują-
ce uchwały:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok bieżący,

2. w sprawie przyjęcia 
„Programu gospodaro-
wania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Grodzi-

sko Dolne na lata 2013-
2018”,

3. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad bu-
dżet roku 2013,

4. zmieniającą uchwałę 
nr XLIII/261/09 Rady 
Gminy Grodzisko Dolne 
z dnia 7 października 
2009r. w sprawie utwo-
rzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Laszczynach,

5. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania ponad 
budżet roku 2013 na za-
danie inwestycyjne pn. 
„Poprawa bazy oświa-
towej na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne”, 

6. w sprawie zmia-
ny uchwały nr 
XXXI/251/2013 Rady 

Gminy Grodzisko Dolne 
z dnia 25 marca 2013r. 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Po-
wiatowi Leżajskiemu na 
opracowanie dokumen-
tacji technicznej zadania 
pn. „Przebudowa od-
cinka drogi powiatowej 
nr 1259R Gniewczyna 
(gr. Powiatu) –Grodzi-
sko – Giedlarowa w km 
10+588 – 17 + 261 od-
cinek Grodzisko Górne 
– Giedlarowa.

Z protokołem z przebie-
gu XXXIII sesji Rady Gmi-
ny oraz treścią podjętych 
uchwał można zapoznać się 
na stronie: www.bip.grodzi-
skodolne.pl

JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Kontynuacja prac rekulty-
wacyjnych na obiektach 
poscaleniowych w sołec-
twach Grodzisko Górne i 
Wólka Grodziska związa-
na z utwardzeniem dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych będzie prowadzo-
na. Urząd Marszałkowski 
po rozpatrzeniu wniosków 
Wójta na realizację zada-
nia przyznał w formie do-
tacji kwotę w wysokości 
300 tys. zł. 

Środki powyższe zgodnie 
z wnioskiem wykorzystane 
zostaną na utwardzenie na-

wierzchni dróg dojazdowych 
w sołectwie Grodzisko Gór-
ne, na drogi tzw. zagumien-
ne, tj. drogę prowadzącą na 
Zaborcze i drogę nr 1033 
wraz z odwodnieniami bę-
dącą łącznikiem z gruntami 
rolnymi zlokalizowanymi od 
strony sołectwa Wólka Gro-
dziska. 
Z kolei w sołectwie Wólka 
Grodziska utwardzona zo-
stanie nawierzchnia drogi 
nr 1239 tzw. Skotnik, która 
połączy już utwardzony we 
wcześniejszych latach od-
cinek skotnika przebiega-
jący przez teren wsi Wólka 

Grodziska. Ten utwardzony 
odcinek w sołectwie Wólka 
Grodziska połączy trzy so-
łectwa, tj. Grodzisko Górne 
z Wólką Grodziską i Zmy-
słówką.
Następne czynności jakie 
pozostaną do wykonania to 
przygotowanie kosztorysów, 
specyfikacji i ogłoszenie 

przetargu. Po rozstrzygnię-
ciu przetargowym i po prze-
kazaniu placu budowy wy-
konawca przystąpi do prac 
związanych z utwardzeniem 
powyższych dróg, co plano-
wane jest pod koniec mie-
siąca sierpnia.

KS

KOLEJNE ŚRODKI NA 
SCALENIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w 
Grodzisku Dolnym zakupiło kosiarkę bijakową na wysię-
gniku KWT 550, i jest już w posiadaniu drugiej kosiarki 
bijakowej, w związku z tym oferuje usługi koszenia łąk, 
pastwisk, nieużytków i rowów.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą Spółki. Szczegółowe informacje pod numerem te-
lefonu 17 243 64 66.

SPÓŁKA OFERUJE 
USŁUGĘ KOSZENIA



12 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2013

- AKTUALNOŚCI - 

Fundacja Wspomagania 
Wsi realizuje dwa progra-
my pożyczkowe: „Pro-
gram pożyczkowy wspie-
rania przedsiębiorczości 
w województwie podkar-
packim” oraz „Program 
pożyczkowy wspierania 
przedsiębiorczości – dofi-
nansowanie”.

O pożyczkę na uruchomie-
nie nowej lub kontynuację 
dotychczasowej działalności 
gospodarczej w formie in-
dywidualnego przedsiębior-
stwa, będącej działalnością 
gospodarczą w rozumieniu 
przepisów „Ustawy o swo-
bodzie działalności gospo-
darczej” mogą ubiegać się 
mieszkańcy województwa 
podkarpackiego z terenów 

wiejskich i miast do 20 tys. 
mieszkańców.
Pożyczka może być wyko-
rzystana na:
• działalność gospodar-

czą zlokalizowaną na 
obszarze województwa 
podkarpackiego z wy-
łączeniem działalności 
rolniczej

• cele inwestycyjne – wy-
datki związane z two-
rzeniem nowych miejsc 
pracy, z budową lub 
rozbudową przedsię-
biorstwa, z zakupem 
maszyn lub urządzeń 
niezbędnych do prowa-
dzenia działalności

• cele obrotowe tj. uzupeł-
nienie środków obroto-
wych o charakterze roz-
wojowym – wydatki na 

zakup towarów handlo-
wych, zakup surowców 
do produkcji i usług, za-
kup usług zewnętrznych

Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 40 tys. zł. Oprocen-
towanie pożyczki wynosi 
4,9% w skali roku. Pożyczki 
udzielane są na okres do 36 
miesięcy. Zabezpieczenie 
pożyczki stanowi łącznie:
1. poręczenie dwóch lub 

trzech osób fizycznych
2. weksel „in blanco”

Szczegółowe warunki doty-
czące kwot pożyczki oraz jej 
zabezpieczenia są dostęp-
ne u Doradców Terenowych 
Fundacji lub na stronie inter-
netowej Fundacji www.fun-
dacjawspomaganiawsi.pl/

PROGRAMY POŻYCZKOWE DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW W celu uzyskania dodatko-

wych informacji oraz otrzy-
mania dokumentów potrzeb-
nych do uzyskania pożyczki 
należy się zgłosić do Do-
radcy Terenowego Fundacji, 
którymi na terenie powiatu 
leżajskiego są: 

• Robert Skwara, ul.  
Żwirki i Wigury 7,  37-300  
Leżajsk, tel/fax: 17 240 
21 24, tel.kom. 507 076 
144, e-mail:  robert.s@
poczta.onet.pl

• Paweł Skwara, 
ul.     Kołłątaja 6/34,             
37-300 Leżajsk, tel.
kom. 692603665, e-mail:     
pawelskwara@poczta.fm

W dniach 23 - 24 maja br. 
w Mołdawskim mieście 
Costesti odbyło się Inwe-
stycyjne Forum Rozwoju 
Regionalnego. 

W forum, które zorganizo-
wało Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego Mołdawii oraz 
mołdawska Agencja Roz-
woju Regionalnego wzięli 
udział przedstawiciele rządu 
mołdawskiego oraz prele-
genci z różnych krajów, w 
tym: Estonii, Francji, Nie-
miec, Rumunii, Słowacji oraz 
Polski. Niezwykle satysfak-
cjonującym jest dla nas fakt, 

że chcąc poznać polskie 
doświadczenia w rozwoju 
obszarów wiejskich organi-
zatorzy zaprosili przedsta-
wiciela Gminy Grodzisko 
Dolne. Prezentacji dokonał 
sekretarz gminy Grzegorz 
Potaczała. Zainteresowanie 
słuchaczy wzbudziła przede 
wszystkim duża aktywność 
gminy w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych. Wyda-
rzenie było doskonałą oka-
zją do nawiązania kontaktów 
i promocji Gminy Grodzisko 
Dolne na arenie międzyna-
rodowej.

GP

Nasze Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
kończy prace związane 
z wymianą dachu na bu-
dynku, który pełni funkcję 
garażu dla potrzeb Urzędu 
Gminy.

Budynek garażowy miesz-
czący się za Ośrodkiem 
Zdrowia w Grodzisku Dol-
nym powstał jeszcze w la-
tach 70-tych. Od tamtego 

czasu wykonywane były 
drobne remonty jak podma-
lowanie. Obecnie koniecz-
nym okazała się przebudo-
wa dachu – ze stropodachu 
na dach czterospadowy, 
pokryty blachą. Wymianie 
ulegną także drzwi i okna. 
Świeżości i koloru nabiorą 
ściany wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Koszt remontu to 
ok. 50 tys. zł.

MH

W MOŁDAWII O 
GMINIE GRODZISKO

ZAKOŃCZONO WYMIANĘ 
DACHU NA GARAŻU
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W okresie od 01.04.2013r. 
do 30.04.2013r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
odnotowano zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstw.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzież z włamaniem

• w dniu 03.05.2013r. poli-
cjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym wszczę-
li postępowanie w sprawie 
włamania i kradzieży paliwa 
z baku koparko-ładowarki 
marki „CAT” w Chodaczo-
wie. W toku prowadzone-
go postępowania ustalono, 
że do kradzieży doszło w 
okresie od 26 do 29 kwiet-
nia 2013r, gdzie sprawca 
wykorzystując nieogrodzo-
ny teren posesji, wszedł na 
jej teren, następnie zrywa-
jąc kłódkę zabezpieczającą 
kurek wlewu baku dokonał 
kradzieży paliwa - oleju na-
pędowego w ilości około 60 
litrów, wartości około 324 zł 
na szkodę mieszkańca Cho-
daczowa. W toku dalszych 
czynności ustalono również 
,że sprawca oprócz paliwa, 
zabrał w celu przywłasz-
czenia sworzeń mocujący 
„widły” koparko-ładowarki. 
Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Zgodnie z art. 279 §1 spraw-
ca za powyższy czyn podle-
ga karze pozbawienia wol-
ności od roku  do lat 10.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 
wymienionego przestęp-
stwa oraz innych prze-
stępstw tu nie wymie-
nionych, proszone są o 

pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą 
Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 01.05.2013. w 
miejscowości Chodaczów 
do kontroli drogowej został 
zatrzymany kierujący rowe-
rem mieszkaniec Laszczyn. 
W trakcie wykonywanych 
czynności przez policjantów 
okazało się, iż 59-letni rowe-
rzysta znajduje się w stanie 
nietrzeźwości, urządzenie 
do badania stanu trzeźwości 
wykazał u kierującego około 
1,8 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 
• w dniu 11. 05. 2013r.w 
miejscowości Grodzisko 
Dolne na drodze publicznej 
policjanci zatrzymali kieru-
jącego rowerem. Podczas 
kontroli u kierującego 34-let-
niego mieszkańca Grodzi-
ska Dolnego urządzenie 
wykazało dobadania stanu 
trzeźwości wykazało 2,78 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym przestępstwo z art. 
178a§2 kierowanie rowerem 
na drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-
ności do 1 roku.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO RODZINIE I OPIE-
CE

• w dniu 10 maja 2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie psychicznego 
znęcania się mieszkańca 
gminy Grodzisko Dolne nad 
żoną. W tej sprawie sprawca 
usłyszał juz zarzuty i sprawę 
przekazano do Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Za powyższy czyn sprawca 

podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.
• w dniu 02.05.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uporczywego 
uchylania się mieszkańca 
Grodziska Górnego od wy-
konywania na nim z mocy 
ustawy obowiązku alimen-
tacyjnego przez niełożenie 
na utrzymanie dzieci przez 
co naraził ich na niemoż-
ność zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb życiowych. 
W tej sprawie sprawca usły-
szał już zarzuty i odpowie za 
swój czyn przed Sądem w 
Leżajsku. 
• w dniu 04.05.2012r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uporczywego 
uchylania się mieszkańca 
Wólki Grodziskiej od wy-
konywania na nim z mocy 
ustawy obowiązku alimenta-
cyjnego przez niełożenie na 
utrzymanie dzieci przez co 
naraził ich na niemożność 
zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych. W 
tej sprawie również sprawca 
usłyszał już zarzuty i odpo-
wie za swój czyn przed Są-
dem w Leżajsku.
• w dniu 08.05.2012r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uporczywego 
uchylania się dwóch miesz-
kańców Grodziska Dolnego 
i Zmysłówki od wykonywa-
nia na nich z mocy ustawy 
obowiązku alimentacyjnego 
przez niełożenie na utrzy-
manie dzieci przez co na-
razili ich na niemożność za-
spokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych. Sprawcy 
usłyszeli już zarzuty i odpo-
wiedzą przed Sądem w Le-
żajsku.
Zgodnie z kodeksem karnym 
przestępstwo z art. 209§1 
czy ten zagrożony  jest karą 
pozbawienia wolności do lat 
2. 

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

„BEZPIECZNE 
WAKACJE”

Komenda Powiatowa Po-
licji w Leżajsku informuje, 
że odbędą się: Wojewódzki 
konkurs prac plastycznych 
dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem „Bezpieczne Waka-
cje 2013” oraz Wojewódzki 
konkurs na profilaktyczny 
spot filmowy. 
Prace należy wysyłać w 
terminie do 15 październi-
ka 2013 roku. Szczegółowe 
informacje o powyższych 
konkursach wraz z regula-
minem, znajdują się na stro-
nie internetowej gminy oraz 
Placówkach Oświatowych.

DBAJMY 
O NASZE ZĘBY

Ministerstwo Zdrowia po-
informowało o wynikach 
programu „Monitorowanie 
stanu zdrowia jamy ustnej 
populacji polskiej”. 
Wyniki są zatrważające. Ba-
dania przeprowadzone w 
2012 r. wykazały, że 85,6% 
dzieci w wieku 6 lat mają 
zęby zaatakowane przez 
próchnicę. W Polsce ta przy-
padłość kształtuje się na 
bardzo wysokim poziomie 
i jest jedną z najwyższych 
w Europie oraz na Świecie. 
Analiza badawcza progra-
mów prozdrowotnych wska-
zuje, że duże znaczenie na 
redukcję próchnicy zębów 
ma wzmocnienie zębów u 
małych dzieci. 
Dbajmy więc o jamę ust-
ną i cieszmy się zdrowym 
uśmiechem.
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Koło Wędkarskie PSTRĄG 
w Grodzisku Dolnym po-
dobnie jak w latach po-
przednich zrobiło uśmiech 
w stronę dzieci i zorga-
nizowało z okazji ich do-
rocznego święta zawody 
wędkarskie. Wielkie poło-
wy odbyły się w niedzielę 
2 czerwca nad zalewem 
Czyste. W tym roku liczba 
zawodników była rekordo-
wa. 

W zawodach wystartowało 
aż 75 zawodników, w tym 
ze szkoły podstawowej 48 
zawodników, z gimnazjum 
27. Jak pokazują ostatecz-
ne wyniki, walka była bardzo 
zacięta i każdy gram zło-
wionej ryby ważył o zwycię-
stwie.
Zwycięzcami zawodów w 
kategorii szkół podstawo-
wych byli:
1. Bartnik Kamil
2. Kołcz Jakub, Żak Zuzanna
4. Burek Dawid
5. Mścisz Hubert
6. Skiba Bartek
7. Czerwonka Dawid
8. Olechowski Jakub
9. Nowak Paweł
10. Hajdek Bartek
11. Olechowski Kamil
12. Piróg Maciej, Krajewski 
Rafał, Miś Bartosz, Drożdżal 
Kuba
16. Ner Bartłomiej
17. Markocki Wojciech
18. Matuszek Radosław
19. Zygmund Patryk
Zwycięzcami zawodów w 
kategorii szkół gimnazjal-
nych byli:
1. Borek Wojciech
2. Jucha Wojciech
3. Rączka daniel
4. Niemirowski Aleksander
5. Rzepka Wojciech, Sowa 
Adrian
W klasyfikacji końcowej pu-
chary ufundowane przez 
Posła na Sejm RP Zbignie-
wa Rynasiewicza otrzymali 
zwycięzcy którym udało zło-

wić się najwięcej ryb, a byli 
nimi:
1. Borek Wojciech
2. Bartnik Kamil
3. Żak Zuzanna
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali w trakcie zawodów 
drobny poczęstunek w po-
staci: soczków, lodów, wafel-
ków a na zakończenie pie-
czoną kiełbasę jak również 
każdy uczestnik mimo że nie 
złowił żadnej ryby otrzymał 
nagrodę. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody w postaci: wę-
dek,  kołowrotków, siatek na 
ryby, plecaków, krzesełek.
W konkursie ekologicznym 
wystartowało 66 uczestni-
ków, przeprowadzony był w 
trzech kategoriach wieko-
wych.
W kategorii szkół podsta-
wowych klas I – III zwycię-
żyli
1. Krajewski Przemysław
2. Olechowski Jakub,     
Czerwonka Monika
4. Wraga Mateusz
W kategorii szkół podsta-
wowych klas IV – VI zwy-
ciężyli.
1. Czenczek Dawid
2. Krajewski Kacper
3. Skiba Bartosz
Olechowski Kamil
W kategorii szkół gimna-
zjalnych zwyciężyli:
1. Miś Wojciech
2. Borek Wojciech

3. Rzepka Wojciech, Kulpa 
Kamil, Pytel Konrad

Zwycięzcy otrzymali Ency-
klopedie oraz piękne książki.
Zarząd Koła PZW Nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym składa serdeczne 
podziękowania w imieniu 
własnym i dzieci sponso-
rom, dzięki którym wszyscy 
uczestnicy otrzymali cenne 
nagrody. 

Sponsorzy zawodów:
• Urząd Gminy Grodzisko 

Dolne
• Starostwo Powiatowe   

w Leżajsku
• Poseł na Sejm RP      

Zbigniew Rynasiewicz
• Bank Spółdzielczy w   

Leżajsku
• Zbigniew Gdański -      

firma PRODMAL
• Koło PZW nr 37 „Pstrąg” 

w Grodzisku Dolnym 

AS

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI 
DNIA DZIECKA
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W niedzielne popołudnie 
9 czerwca 2013r. przy asy-
ście pięknej słonecznej 
pogody w Wólce Grodzi-
skiej „Pod Dębem” odbył 
się Piknik Rodzinny. Orga-
nizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi w Wolce Grodziskiej, 
OSP Wólka Grodziska, 
Społeczna Szkoła Podsta-
wowa oraz Rada Rodzi-
ców. 

W ramach Pikniku odby-
ły się występy dedykowa-
ne Rodzicom. Na scenie 
z wierszami i piosenkami 
zaprezentowały się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej. Ze spek-
taklem pt. „Aniołek w klatce” 
wystąpiła grupa teatralna  
spektakl zaprezentowany 
przez grupę teatralną z ZS 
w Grodzisku Górnym. Go-

ścinnie wystąpił zespół wo-
kalno-perkusyjny „Drums” 
z Rakszawy . Ponadto zo-
baczyć można było impo-
nujący pokaz robotów wy-
konanych przez uczniów z 
Zespołu Szkół w Grodzisku 
Górnym,  a także coś dla 
najmłodszych lubiących ło-
wić ryby, bowiem odbyły się 
zawody wędkarskie. Wyniki 
zawodów przedstawiają się 
następująco:
• I miejsce – Daniel Pytel
• II miejsce – Nikola Ka-

puśniak
• III miejsce – Marcin 

Wojnar i Patryk Wnęk
Dla najlepszych przewidzia-
no cenne nagrody. W czasie 
imprezy, Piknikowicze mogli 
skorzystać z wielu atrakcji 
jakie przygotowali organi-
zatorzy. Był plac zabaw dla 
dzieci, loterie fantowe Po-
nadto można było posma-

kować kiełbaski z grilla, a 
także wiele innych smako-
łyków m.in. placki czy pie-
rogi. Wszelkie zebrane datki 
przekazane zostały na dzia-
łalność Stowarzyszenia. 
Wieczorem odbył się festyn 
z zespołem „Galapagos”. 
W trakcie imprezy mia-
ło miejsce jeszcze jedno 

ważne wydarzenie. Za za-
angażowanie, poświęce-
nie i aktywną działalność 
członkowie stowarzyszenia 
podziękowali dotychcza-
sowemu  prezesowi - panu 
Krzysztofowi Dąbkowi. No-
wym prezesem została pani 
Agnieszka Grzywna.

MJ

PIKNIKOWO NA 
WÓLCE GRODZISKIEJ

Firmy i instytucje dzięki którym udało nam się 
zorganizować piknik:
- GSS Grodzisko Dolne, - Waldemar Burek - Delikatesy Centrum Gro-
dzisko Dolne, - Eugeniusz Borkowski, - Jacek Chmura - Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne, - Muzeum Ziemi Leżajskiej, - Agnieszka Stępień - 
Salon Kosmetyczny „Lejdis” Grodzisko Dolne, - Alina i Stanisław Bur-
da, - Magdalena Dąbek - Szkółka Roślin Ozdobnych Giedlarowa, - 
Mirosław Kłosowski- Drukarnia „Emka” Leżajsk, - Edward Łuszczak 
- Biuro Ubezpieczeń „Proker”, - Stanisław Chmielecki - Sklep „Prą-
dex”, - Lesław Ośka Leżajsk, - Skok Stefczyka Leżajsk, - Księgarnia 
NOVA Leżajsk, - Drogeria „Jasminum” Leżajsk, - Delikatesy Centrum 
Leżajsk, - Sklep „Żyrandol” Leżajsk, - Adam Czerwonka - „ARCUS 
SOFT” Leżajsk, - Ewelina Mieleszko -  F.H.U. E&D GSM, - Lesław 
Majkut, - Cyfrowy Polsat, - Katarzyna Jonik- Kwiaciarnia „Kwiaty” Gro-
dzisko Dolne,
- Teresa Bechta - Kwiaciarnia w Leżajsku, - PHU Drimpol Leżajsk, - 
Tomasz Gronowicz - AS-SERWIS, - Magdalena i Tomasz Dziurzyńscy, 
- Jacek Pikuła, - Urszula Pawul, - Dariusz Śmigiel, - Mariola i Krzysztof 
Szpila, - Dorota Karakuła, - Krystyna Płoszaj, - Agata Płatek, - Maria 
i Jerzy Wojnar, - Kamil Kulpa, - Anonimowy ofiarodawca - fundator 
głównych nagród, - Jerzy Sienkiewicz - sklep wędkarski w Leżajsku - 
fundator nagród w konkursie wędkarskim, - Krzysztof Dabek - fundator 
pucharu „Sołtysa” w konkurie wędkarskim.
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Zmieniający się system 
niesienia pomocy w Pol-
sce pociąga za sobą rów-
nież zmiany w sposobie 
postępowania na miejscu 
zdarzenia. Ustawa o Pań-
stwowym Ratownictwie 
Medycznym z 8 września 
2006 roku wprowadziła 
wiele uregulowań i zmian 
w sposobie dotychczaso-
wego funkcjonowania ra-
townictwa w Polsce. 

Ustawa ta rozróżnia trzy 
typy udzielania pomocy, trzy 
definicje udzielania pomocy 
poszkodowanym: 
1. Medyczne czynności ra-

tunkowe – pomoc świad-
czona przez personel 
medyczny w warunkach 
pozaszpitalnych w ra-
mach jednostek finan-
sowanych ze środków 
publicznych.

2. Kwalifikowana pierwsza 
pomoc – czynności po-
dejmowane wobec oso-
by w stanie nagłego za-
grożenia zdrowia przez 
ratownika 

3. Pierwsza pomoc – ze-
spół czynności podej-
mowanych w celu rato-
wania osoby w stanie 
nagłego zagrożenia 
zdrowotnego przez 
osobę znajdującą się w 
miejscu zdarzenia.

Na pewno każdy zauwa-
żył, że od pewnego czasu 
(2006 roku) w zespołach 
ratownictwa medycznego 
(pogotowiu) mamy dwa typy 
zespołów „P” i „S”. Dla wy-
jaśnienia dodać trzeba, że 
mowa jest o tak zwanych ka-
retkach systemowych, czyli 
wyjeżdżających do zdarzeń 
nagłych. Najistotniejszą róż-
nicą tych zespołów nie są 
różnice w wyposażeniu, ale 
w składzie osobowym ze-
społów. 
Zespół „P”-podstawowy 
składa się minimum z dwóch 

osób uprawnionych do wy-
konywania medycznych 
czynności ratunkowych, 
w tym pielęgniarka syste-
mu lub ratownik medyczny. 
Zespół „S”-specjalistyczny 
składa się co najmniej z 
trzech osób uprawnionych 
do wykonywania czynności 
medycznych, w tym lekarza 
systemu oraz pielęgniarki 
systemu lub ratownika me-
dycznego. W praktyce ozna-
cza to, iż zespoły „P” skła-
dają się najczęściej z dwóch 
ratowników medycznych, 
z których jeden pełni rolę 
kierownika zespołu, a drugi 
kierowcy i ratownika zespo-
łu. Zespoły „S” składają się 
z trzech osób, gdzie role kie-
rownika zespołu pełni lekarz 
systemu oraz dwóch ratow-
ników medycznych (lub pie-
lęgniarek), wśród których 
jeden pełni również rolę kie-
rowcy pojazdu uprzywilejo-
wanego.
Nie bagatelną rolę w syste-
mie ratownictwa medyczne-
go w Polsce pełni również 
Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe (LPR). Klasyczny 
skład zespołu LPR to lekarz 
systemu, ratownik medycz-
ny (pielęgniarka systemu) 
pełniący również rolę nawi-
gatora oraz oczywiście pi-

lot. Na terenie podkarpacia 
dyżur zespołu lotniczego 
pełniony jest w specjalnie 
przygotowanej do tego celu 
bazie w Sanoku. Śmigłowiec 
LPR-u nie może być wezwa-
ny przez dowolną osobę. 
To dyspozytorzy medyczni 
(osoby przyjmujące zgłosze-
nia z numerów alarmowych 
112 i 999) wzywają LPR na 
miejsce zdarzenia. Czas 
przelotu do Grodziska Dol-
nego pod UG z bazy w Sa-
noku wynosi 19 min, do Rze-
szowa na lądowisko Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 na ul. 
Lwowskiej przelot trwa 15 
minut, do Leżajska w okoli-
ce Szpitala Powiatowego 22 
minuty.
Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego (ZRM) tj. zespół 
typu „S”, zespół „P” i LPR 
udzielają pomocy osobom 
poszkodowanym wykonując 
tzw. medyczne czynności ra-
tunkowe i jest to najbardziej 
zaawansowana pomoc na 
miejscu zdarzenia.
Kwalifikowana pierwsza po-
moc udzielana jest przez tak 
zwane jednostki wspoma-
gające system, do których 
należą takie grupy jak OSP, 
WOPR, GOPR, Grupy Ra-
townictwa PCK itp.
Grupa taka, bądź organiza-

cja uzyskuje wpis do Krajo-
wego Sytemu Ratownictwa, 
a członkowie grupy posia-
dają ukończony i zdany kurs 
udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy oraz po-
siadają tytuł Ratownika. Wi-
dząc osobę z napisem RA-
TOWNIK wiemy, że jest to 
osoba po kursie KPP.
Najszerszą grupą udziela-
jącą pomocy poszkodowa-
nym są osoby, które niosą 
tak zwana pierwszą pomoc. 
To właśnie od tych osób naj-
częściej zależy, czy skutecz-
ne będą działania jednostek 
i grup powołanych do niesie-
nia pomocy w razie wypad-
ków i zdarzeń nagłych. Bo-
wiem to właśnie osoby, które 
jako pierwsze znajdują się 
na miejscu zdarzenia, swo-
im postępowaniem, przeka-
zaną właściwą informacją 
do dyspozytora medyczne-
go decydują o skuteczności 
całego systemu. Taką osobą 
może być każdy z nas.
W dalszej części przedsta-
wię podstawowe zasady 
postępowania i zachowania 
na miejscu zdarzenia jakimi 
powinny kierować się osoby 
udzielające pierwszej pomo-
cy...    Maciej Maruszak
Dyrektor Podkarpackiego

Oddziału PCK 

NIE WARTO ZASTANAWIAĆ SIĘ CZY POMÓC - 
WARTO WIEDZIEĆ JAK
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Już po raz 18-sty w Bła-
żowej spotkały się kapele 
ludowe z Podkarpacia, by 
startować w wojewódzkim 
konkursie promującym i 
oceniającym muzykę lu-
dową tego regionu. 

Konkurs ten jest już stałą wi-
zytówką Błażowej i towarzy-
szy równie prestiżowej im-
prezie pod nazwą „Starych 
potraw smak i urok”.
W tym roku do Błażowej 
zawitało spore grono osób 
zaangażowanych w dzia-
łalność kulinarną – 13 kół 
gospodyń wiejskich, w tym 
KGW z Wólki Grodziskiej, 
3 stowarzyszenia i Zespół 
Śpiewaczy „Lubenianki” z 
Lubeni – w sumie 18 grup. 
Każda z tych grup przygoto-
wała do prezentacji i degu-
stacji potrawy przyrządzone 
według starych, często dzi-
siaj zapomnianych receptur, 
tak więc na stołach gościło 

ze dwieście dań. Główną 
nagrodę wraz z tytułem „Po-
trawa roku” otrzymało KGW 
z Ulanicy za kotlety z bobem 
i ziemniakami. Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Wólki Gro-
dziskiej znalazło się wśród 
wyróżnionych grup. 
Kiedy jedni oddawali się 
swym smakowym gustom, 
sceną tymczasem zawład-
nęły kapele ludowe. Na-
szą gminę reprezentowały 
2 kapele: Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” oraz Mło-
dzieżowa Kapela Ludowa z 
Grodziska Dolnego. 
Kapele w ramach prezen-
tacji wykonały po 4 utwory 
konkursowe i wypadły nader 
dobrze na 8 kapel ludowych 
z regionu. Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” zajęła bo-
wiem II miejsce, natomiast 
Kapela Młodzieżowa otrzy-
mała wyróżnienie wespół z 
Kapelą „Bachórzanie”. 
Gratulujemy serdecznie na-

szym młodym i starszym 
muzykantom i życzymy im 
kolejnych udanych wystę-

pów i wiele aplauzu.

MBK

TROFEA GRODZISKICH KAPEL
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Stare grodziskie powie-
dzenie głosi, że „kiedy 
Krzysztof Kolumb odkrył 
Amerykę, to grodziszcza-
nie już stamtąd ze słomą 
wracali...”. 

Jaki wniosek nasuwa się z 
tej historii? Chyba taki, że 
grodziszczan nosi po całym 
świecie! I wiele w tym praw-
dy. Niespełna dwa tygodnie 
temu, reprezentacja Grodzi-
ska przybyła aż na Czerwo-
ną Wyspę koło Afryki, czyli 
na Madagaskar!!! Cieszyłem 
się ogromnie, że w gronie 
tej grupy byli moi najlepsi 
koledzy z lat dziecinnych i 
młodzieńczych. Co za spo-
tkanie! Nie ukrywam, iż od 
wielu juz lat zapraszałem co 
niektórych, aby doświadczyli 
niebywałej przygody innego 
świata i innych ludzi. Kie-
dy jesteśmy zamknięci we 
własnym świecie, to wydaje 
nam się, że już inaczej być 
nie może. A jednak może. 
Inne nie zawsze oznacza 
gorsze. I do skosztowania 
tej inności zachęcałem mo-
ich grodziskich rodaków.
Przygotowania szły peł-
ną parą od ładnych kilku 
miesięcy. Już na początku 
października 2012 zaklepa-
li rezerwacje samolotu, aby 
uniknąć pokusy wycofania 
się. Podczas wielu e-mailów 
wiele zapytań co trzeba 
wziąć. Lista była dosyć dłu-
ga, ale nie przesadna. W 
końcu jeśli żyje już tutaj 
ponad 20 lat tzn. że można 
przeżyć. Zgadzam się, że co 
innego być na stałe, a co in-
nego tylko przejazdem. Nie 
ma co lekkomyślnie ryzyko-
wać pewnych przygód czy 
zachorowań. Zatem sprzęt i 
ubrania typowe dla klimatu 
tropikalnego i śródziemno-
morskiego, gdyż na Mada-
gaskarze jest kilka klimatów. 
O tym się przekonali moi 
koledzy kiedy jechaliśmy z 

północy, ze stolicy Madaga-
skaru Antananarivo aż na 
południowo-wschodnie wy-
brzeże w region miasta Ma-
nanjary, gdzie znajduje się 
główna misja Księży Werbi-
stów-SVD. Tu w Mananjary i 
okolicy panuje klimat typowo 
tropikalny tzn. gorący, wil-
gotny, a suma sumarum ma-
laryczny. Aby nasi goście nie 
cierpieli zbytnio z powodu 
gorąca i wilgotności wybra-
liśmy porę na koniec kwiet-
nia i początek maja. I to był 
strzał w dziesiątkę. Zalecam 
kolejnym gościom właśnie 
ten czas.
Starannie przygotowałem 
program wizyty, punkt po 
punkcie i dzień po dniu. W 
programie wizyty przewi-
działem, aby nasi goście 
z jednej strony mieli moż-
liwość doświadczenia rze-
czywistości i realiów naszej 
misyjnej posługi oraz ow-
szem również pięknych tu-
rystycznych miejsc, których 
nie brak na Madagaskarze. 
Każdy może się o tym prze-
konać, a jeśli nie wierzy-
cie, to zapytajcie Zbyszka, 
Staszka i Roberta, którzy 
byli pod urokiem naszego 
Madagaskaru. W ostatniej 
chwili dowiedziałem się, że 
skrócili nieco długość wizyty 
i musiałem nadrabiać wraz z 

nimi ukradziony czas. Zatem 
przyjazd w nocy o 23.00 w 
niedzielę 21 kwietnia, a już 
rano o 8.00 zjeżdżamy w 
dół tzn. z wyżyny malgaskiej 
(ok 1 200 ponad poziom mo-
rza) na wybrzeże. Zostawi-
liśmy na ostatni czas wizy-
tę po stolicy. Wpierw niech 
zakosztują uroku i piękna 
przyrody, aby później ewen-
tualnie podziwiać kamienie i 
budynki. Okropny korek nie 
pozwala na swobodną wizy-
tę w stolicy. Traci się wiele 
czasu.
Jak zwykle, aby być zado-
wolonym z jakiejkolwiek wi-
zyty, to trzeba zabrać trochę 
optymizmu i dobry nastrój. 
Humory nam dopisywały 
podczas całych dwóch tygo-
dni bez względu na sytuację 
i niespodzianki. Podgrzewał 
je Staszek, który z zanadrza 
wyciągał stare i nowe kawa-
ły, które rozbawiały nas w 
nieskończoność. Ma talent 
gawędziarza i pamięć do lu-
dzi i faktów. A swoisty akcent 
grodziski dopełniał reszty. 
Jako, że odległości które 
pokonywaliśmy były niema-
łe, to jego talent umilał nam 
czas podróży. Oto pierwsza 
niespodzianka. 
Pierwszego dnia wycieczki 
późnym wieczorem docie-
ramy do miasteczka RA-

NOMAFANA znanego z go-
rących naturalnych źródeł. 
Wiedziałem, że Święta Wiel-
kanocne w tym roku było 
mroźne w Polsce, zatem 
zadbałem, aby goście mogli 
się trochę ogrzać... Kąpiel 
w basenie z naturalną i źró-
dlaną prawie gorącą wodą 
dobrze wszystkim zrobiła jak 
widać na załączonych zdję-
ciach. Przy okazji okazało 
się, że aż tacy chudzi nie 
jesteśmy...ha ha. Pomijam 
fakt, że odbijająca się prze-
raźliwa biel ciał naszych go-
ści wprawiała w osłupienie 
czekoladowych malgaszy...
Rankiem pierwsza poważna 
wyprawa w Ranomafana. 
Udajemy się w tropikalny 
las na poszukiwanie „mal-
gaskiego króla Juliana”, któ-
ry jak słuchy niosły miał się 
skryć właśnie w tych lasach. 
To była wyśmienita okazja, 
aby goście mogli wpierw wy-
próbować swój profesjonal-
ny sprzęt do podróży tropi-
kalnych. Zatem na początek 
buty...Ach i to nie byle jakie, 
bo wypróbowane przez Ar-
mię amerykańską. Nasi go-
ście w opasłych butach, a 
Ojcowie misjonarze Czesio i 
Zdzisio w ...klapkach. Tak też 
można. W grupie przewod-
ników po dżungli było kilka 
naganiaczy, którzy skrzętnie 

JAK GRODZISZCZANIE ZDOBYWALI 
MADAGASKAR...
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wypatrywali kryjówkę króla 
„Juliana” i jest!!! Na wysokim 
bambusie siedział spokoj-
nie i właśnie przeprowadzał 
poranną toaletę. Z wysoko-
ści 15 metrów sikał sobie 
bezceremonialnie prawie że 
na nas...Ot królewskie ma-
niery. Ale ważne że gwóźdź 
programu zaliczony, widzie-
liśmy „Juliana” w całej oka-
załości. 
Okolica Ranomanafa to 
piękne lasy i serpentyny ja-
kich mało na świecie. Około 
100 km wijących się zakrę-
tów, że aż koła mogą się za-
winąć. Niektórzy z naszych 
gości próby nie wytrzyma-
li. Serpentyny bieszczadz-
kie się nie umywają do na-
szych malgaskich. Zjeżdża-
my na samo wybrzeże do 
miasteczka Mananjary. To w 
tym regionie jest główna mi-
sja Księży Werbistów. I to w 
tym miasteczku jest najwięk-
sza liczba dzieci z Misyjnej 
Adopcji Serca, którą patro-
nują mieszkańcy Grodziska 
i okolic. Dzieci się zbiegły, 
kiedy usłyszały że goście z 
Polski przybywają. Czeka-
ły na nasz przyjazd kilka go-
dzin. I zgodnie z piękną tra-
dycją malgaską piękne przy-
witanie, w tym śpiewy, tań-
ce, symboliczne prezenty i 
oczywiście przemowy. Prze-
miłe to chwile i wzruszające, 
że w końcu ktoś z Grodzi-
ska bezpośrednio może zo-
baczyć owoc ofiarności do-
brodziejów Misyjnej Adopcji 
Serca. Owoc w postaci dora-
stających dzieci, które szan-
se nauki zawdzięczają wam 
drodzy dobrodzieje. Symbo-
liczne podarunki przywiezio-
ne przez naszą grodziską 
reprezentację dopełniły ra-
dości dzieci. To pierwsze w 
historii takie bezpośrednie 
spotkanie.
Następnego dnia wypływa-
my na głębokie wody tzn. 
podróż wzdłuż Kanału Pan-
galana, do regionu, w któ-
rym zaczynali swoją posłu-
gę misyjną O. Zdzisław i 
Czesław. Tym razem pogo-

da dała nam w kość. Deszcz 
siąpił na całego. Siedzimy w 
motorówce opatuleni w nie-
przemakalne narzuty i do 
przodu. W Tanandava, wio-
sce położonej tuż nad Je-
ziorem Rangazavaka i Oce-
anem Indyjskim na nasze 
spotkanie wyszła cała wio-
ska. Tuż nad brzegiem ze 
setka dzieci mimo desz-
czu śpiewa i tańczy. Kilka-
dziesiąt metrów dalej wszy-
scy lokalni królowie wita-
ją naszych dostojnych go-
ści. Idziemy do kościółka, a 
w połowie drogi kolejna gru-
pa młodzieży w uroczystych 
strojach wita nas tańcami i 
śpiewem. W takiej atmosfe-
rze wkraczamy do kościół-
ka wybudowanego lat temu 
20 przez O. Zdzisława. Ko-
ściółek pęka w szwach, bo-
wiem biali przybysze wzbu-
dzają ogromne zaintereso-
wanie. Następuje wzajemne 
przedstawienie gości i ko-
lejne przemowy. Jako znak 
jedności wspólnie spożywa-
my posiłek i popijamy tra-
dycyjną kawą. Królowie są 
pośród nas. Po tym kolejny 
program artystyczny w wy-
konaniu „profesjonalnych” 
grup. Ku radości wszyst-
kich śpiewamy polska „Bar-
kę” a szczytem programu 
jest ofiarowanie mieszkań-
com Tanandavy polskiej fla-
gi. Moment wzruszający i hi-
storyczny.
Po południu udajemy się 
jeszcze dalej na północ do 
wioski Ambohitsara. To cen-
trum dystryktu Pangalana. 
Mamy więcej czasu, aby z 
bliska przyjrzeć się codzien-
ności mieszkańców plemie-
nia Antambahoaka. Jak pa-
rzą kawę, jak tłuką ryz, jak 
plotą maty itp. Ocean In-
dyjski jest na wyciągnięcie 
ręki. Odwiedzając miejsco-
wą szkołę dajemy wyzwanie 
miejscowej drużynie w piłkę 
nożną. Nasza ekipa to same 
grodziskie gwiazdy. Malga-
sze nie mieli szans. Dołoży-
liśmy im 2:0!!!
Następnego dnia przesiada-

my się z motorówki do sa-
mochodu terenowego, aby 
zakosztować realiów pracy 
misyjnej w dystrykcie Vohila-
va, gdzie proboszczem jest 
O. Czesio Sadecki, werbista 
oczywiście. Pogodę mamy 
piękną, ale drogę „wymaga-
jącą”, tzn. kołyszemy się kil-
ka godzin z lewa na prawo 
ze względu na okropne dziu-
ry. Nie mamy wyjścia, innej 
drogi tu nie ma. Tym razem 
w programie jest poświęce-
nie kaplicy w odległej wio-
seczce. Droga do niej nie-
ciekawa, a szczególnie most 
na „Jezu ufam Tobie”. Na 
poświęcenie kaplicy wybu-
dowanej przez O. Czesła-
wa przyszło kilkaset osób. 
To wielkie wydarzenie dla tej 
społeczności. Z całą poboż-
nością uczestniczymy w ak-
cie poświęcenia. Staszek na 
pamiątkę pobytu Polaków z 
Grodziska w naszym imieniu 
przybija główny krzyż w ka-
plicy. Po mszy posiłek rado-
ści z całą wspólnotą. Wspól-
na wieczerza to wielki sym-
bol dla tych prostych ludzi. 
Chcielibyśmy zostać dłużej, 
ale dziś jeszcze przed nami 
350 km. Chcemy dotrzeć 
aż do miasta Fianarantsoa. 
Około 22.00 jesteśmy tam. 
Nocujemy u polskich Kami-
lianow. Jest sympatycznie. 
Jesteśmy w miejscu histo-
rycznym dla Polski. To tu-
taj działał, odbywał posłu-
gę misyjną i służył trędowa-
tym Błogosławiony Jan Bey-
zym, ze zgromadzenia księ-
ży jezuitów, Polak. Punkt ho-
noru dla nas, aby odwiedzić 
tę wioskę położoną nieopo-
dal miasta i pójść śladami 
tego ofiarnego misjonarza- 
Polaka. To on w tym miej-
scu zwanym Marana zało-
żył ośrodek dla trędowatych. 
Stworzył pierwsze struktu-
ry posługi tym opuszczonym 
ludziom. Po dziś dzień w 
tym miejscu chorzy na trąd 
znajdują opiekę i schronie-
nie. Siostry Cluny są stróża-
mi tego miejsca i kontynu-
ują jego dzieło. W duchu so-

lidarności jako reprezenta-
cja Polski złożyliśmy ofiarę 
na ośrodek dla trędowatych.
Ostatni etap to wyprawa na 
daleki zachód Madagaska-
ru, do miasta Toliara. Przed 
nami 500 km drogi pro-
stej jak stół. Koledzy z Pol-
ski są zadziwieni, że takie 
przestrzenie na Czerwonej 
wyspie i takie widoki. Śmi-
gamy naszą Toyotą aż do 
140 km na godzinę. Upomi-
nam trochę kolegów, że tu-
taj niespodzianki na drodze 
są częste, więc raczej w du-
chu malgaskim- „mora mora 
vazaha” /powoli powoli bia-
ły człowieku../. Po drodze 
mijamy malgaskie El dora-
do tj. miasteczko, które wy-
rosło na oczach w bardzo 
krótkim czasie. Powód, to 
gorączka kamieni szlachet-
nych, szafiru. Wieczorem 
zatrzymujemy się w Parku 
Narodowym - Isalo. Piękny 
kamienisty krajobraz. Spa-
cer kilkugodzinny daje nam 
się we znaki. Ale warto było. 
Pośród skałek oczka wod-
ne z przezroczystą chłod-
ną wodą. Cymbalistów było 
wielu, ale...żaden nie chciał 
się zanurzyć, tylko O. Zdzi-
sław, aby ratować honor od-
ważnych misjonarzy....i wy-
stąpić w roli króla Juliana. 
W końcu czas wieczornych 
spotkań należy do najbar-
dziej cennych. Młodzień-
czych wspomnień nie było 
końca. Zauważyłem, że po-
mimo już lekko posuniętego 
wieku i różnych funkcji, w 
głębi pozostaliśmy jak daw-
niej, młode „łobuziaki” ha 
ha. Rankiem udajemy się na 
sam kraniec Madagaskaru, 
czyli pod Kanał Mozambic-
ki. Tu znowu 150 km. Toliara 
to wielkie portowe miasto. 
Tutaj dylemat, gdzie zna-
leźć hotel, w którym będzie 
można mecz oglądnąć z ka-
nałem plus. Też mają wyma-
gania. W końcu po długich 
poszukiwaniach w jakimś 
barze można było i zjeść i....
oglądnąć mecz niemieckiej 
ekipy, ale z polskim składzie. 
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Właściciel baru był wyjątko-
wo wyrozumiały na nasze 
kibicowanie, bo zeszło spo-
ro czasu nim mecz się skoń-
czył.../ art. 155,5 „o cenzu-
rze przeżyć osobistych”/.
Będąc nad wybrzeżem za-
chodnim chcemy zobaczyć 
czyste morze, a w mieście 
takiego nie uświadczysz. 
Zatem jedziemy 30 km dalej 
do małego hoteliku w Ifa-
ty i tam jest bosko. Dania z 
owoców morza, mały base-
nik wewnątrz, domki tuż nad 
morzem i piękne lazurowe 
niebo. To ziemski raj. Nie ru-
szamy się więcej. To ostatni 
etap. Chcemy wyjechać w 
morze motorówką, aby zo-
baczyć rafy koralowe. Pani 
właścicielka hoteliku tłuma-
czy się, że to, że tamto, że 
się nie da. Ale nie wie z kim 
ma do czynienia. Grodzisz-
czoki uparli się- „my musimy 
wypłynąć w morze..”. Posze-
dłem, znalazłem jakiegoś 
„boroka” z tradycyjną łódką 
rybacką i wyruszyliśmy aż 4 

km w głąb. A wielkie „vazy” 
(właścicielka i jej podobni) 
ze zdziwienia gębę otworzy-
li... Zaliczyliśmy te rafy, choć 
jak spojrzałem w głębie mo-
rza to od razu wypłynąłem...
Czas płynie szybko...powo-
li trzeba wracać. Do stolicy 
mamy 1000 km. Rozkłada-
my to na dwa dni. W powrot-
nej drodze humory dopisują. 
Robert okazuje się wyśmie-
nitym kierowcą i pędzimy 
jak z kopyta, aby umknąć 
ewentualnym niespodzian-
kom przed nocą. Śpiewy 
różnej maści przeplątają się. 
Zauważyłem, że Zbyszek 
wyrobił sobie niezły głos 
przez te lata. No cóż zbyt 
długo jestem poza Ojczy-
zną... Opatrzność na koniec 
serwuje nam piękny zachód 
słońca. W jego promieniach 
zbliżamy się do kresu naszej 
wędrówki. Wszyscy powta-
rzają „Przeżyj to jeszcze raz 
kiedyś...”

O. Zdzisław Grad, SVD - 
misjonarz z Madagaskaru

STANISŁAW PIELA: Wyprawa na Madagaskar to świetna przygoda 
i niezwykle cenne doświadczenie. Co prawda wyspa leży niemalże 
na końcu świata, ale warto było zobaczyć ten inny świat, dość nie-
typowe podejście do życia i wejść wprost do malgaskich szałasów 
– bez komercji i sztucznego pozowania.
Na wyspie zaskoczyło mnie kilka rzeczy. Pierwsze czego nie da 
się nie zauważyć, to ogrom zaniedbania. Nie istnieje żaden system 
opieki społecznej, czy medycznej, nie funkcjonują jakiekolwiek in-
stytucje pomagające tym ludziom. Na wioskach i w buszu zdobycze 
cywilizacji, jak kanalizacja, czy prąd nie istnieją. Każdy radzi sobie 
sam. 
Kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy to długość życia, która wy-
nosi średnio 45-50 lat. Można więc powiedzieć, że byliśmy tam sta-
ruszkami. Zaskoczyłam mnie też mnogość dzieci, które są dla nich 
skarbem i radością oraz powszechna bieda i ubóstwo, których nie 
doświadczając, nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. 
Warunki w których ci ludzie żyją i funkcjonują są naprawdę tragicz-
ne. Woda z rzeki używana jest dosłownie do wszystkiego. Pamię-
tam taki obraz z Pangalany - woda w rzece jak kawa z mlekiem. W 
jednym miejscu stoją kobiety i coś piorą, naprzeciwko dziewczyna 
szorowała piaskiem garnek nogą, obok pływały kaczki, a za chwile 
pojawiła się jeszcze jedna kobieta, która przyszła się w tej wodzie 
umyć. Oczom nie wierzyłem, a dla nich to normalność. Szokiem dla 
mnie był też brak toalety. Ludzie potrzeby chodzą załatwiać na pla-
żę, z której fale oceanu zabierają wszystko. Gorzej jest w wioskach 
gdzie nie ma dostępu do morza. Wówczas zostają jedynie krzaki, 
więc można sobie wyobrazić jaki zapach przeważa.
Zadziwiające jest to, że kraj jest dwa razy większy od Polski, a po-
siadają 5 tys. kilometrów dróg, z których tylko połowa jest wyasfal-
towana. Można sobie zatem wyobrazić jak wygląda poruszanie się 
po wyspie. 
Uderzająca jest radość i ogromna sympatia do przyjezdnych. Witali 
nas bardzo miło i serdecznie, z transparentami, śpiewem i tańcami. 
Punktem honoru było przywitanie się z nami poprzez uściśnięcie dło-
ni, które są tak drobne, jak dłonie kilkuletnich dzieci. 
Ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa. Uprawa ryżu, manioku, 
hodowla kur i zebu daje środki do życia. Wszyscy też starają się 
sprzedać wyprodukowaną żywność. Przy drogach, gdzie jest naj-
większy ruch, ustawiane są drewniane budki, w których sprzedawa-
ne są ciasta, mięso i inne wyroby, którymi się wymieniają, i z tego 
głównie żyją. Bardzo brutalnie postępuje się ze środowiskiem natu-
ralnym. Wypalanie lasów to zjawisko powszechne. W ten sposób po-
wstają pastwiska do wypasania bydła. Ponadto miejscowi wierzą, że 
wypalanie lasów przyciąga deszcz, więc lasy płoną bardzo często. 
Przez te dwa tygodnie mieliśmy możliwość zwiedzenia Czerwonej 
Wyspy od środka. Dzięki ojcu Zdzisławowi i obecnym na miejscu 
ojcom misjonarzom wyprawa była bardzo udana i pozostawiła w nas 
niezapomniane obrazy i przemyślenia. Wielu rzeczy nie da się opi-
sać, to po prostu trzeba pojechać i zobaczyć. Podróże kształcą…
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W Szkole Podstawowej 
w Laszczynach w roku 
szkolnym 2012/2013 odby-
wały się dodatkowe zaję-
cia dla chętnych uczniów.

W ramach kółka teatralne-
go prowadzonego przez             
Beatę Kusy przygotowywa-
no części artystyczne zgad-
nie z harmonogramem szko-
ły. Natomiast na zajęciach 
bibliotecznych uczestnicy 
słuchali nagrań baśni z czte-
rech stron  świata oraz opo-
wiadań i wierszy czytanych 
przez prowadzącą - Łucję 
Lasek. W przerwie ucznio-
wie uczyli się przygotowy-
wać zdrowe posiłki i oglądali 
filmy. 
Dnia 8.05.2013r. dzieci od-
wiedziły Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Grodzisku Dol-

nym. Poznały zasoby bi-
blioteki i jej funkcjonowanie. 
Słuchały wierszy, rozwiązy-
wały zagadki, a za aktywny 

udział otrzymywały nagrody 
w formie łakoci. Dzieci swoją 
obecność potwierdziły wpi-
sem do kroniki. Wyjazd za-

kończono pobytem w pizze-
rii „ZODIAK”.
Za miłe przyjęcie w bibliote-
ce podziękowanie składają 
uczniowie wraz z opiekuna-
mi.

BK, ŁL

KORZYSTAMY Z DODATKOWYCH 
ZAJĘĆ

Wiele lat temu,  w roku 
1900, do Stanów Zjedno-
czonych wyjechała mło-
da, niespełna 17- letnia 
dziewczyna z Chodaczo-
wa  Anna  Salwach. Była 
jednym z sześciorga dzie-
ci, jej rodzina była bardzo 
biedna. 

O trudnym  i bardzo ubogim 
życiu rodziny świadczą sło-
wa młodszej o 10 lat siostry 
Anny – Zofii, która wspomi-
nała, że cała rodzina posia-
dała tylko jedną parę butów. 
W Ameryce młoda Anna 
poznała chłopca z Grodzi-
ska Górnego o nazwisku 
Kochan, który również przy-
jechał tutaj w poszukiwaniu 
pracy i lepszego życia. Po 
pewnym czasie młodzi lu-
dzie pobrali się. Mieli pię-
cioro dzieci: Julię, Karolinę, 
Marię, Franciszkę i Jana. 
Anna zmarła w młodym 

wieku. Franciszka, jedna z 
córek Anny wyszła za mąż 
za Włocha o nazwisku Mus-
sano. Mieli oni dwie córki : 
Virginię i Mary Lou. Virginia 
wyszła za mąż za Greka o 
nazwisku Fisfis, Mary Lou 
wyszła za mąż za Amery-
kanina o nazwisku Simkins. 
Opisuję te dwie córki Fran-
ciszki, ponieważ to one bio-
rą udział w dalszej części 
tego opowiadania.
Virginia zainteresowała się 
po latach swoimi polskimi 
korzeniami i postanowiła 
przyjechać do Polski. Było to 
w roku 1996. Tutaj spotkała 
się z rodziną swojej babci i 
chyba bardzo spodobał jej 
się nasz kraj, ponieważ od 
tamtej pory co roku lub co 
dwa lata przyjeżdża do Pol-
ski w czasie letnich wakacji. 
W tym roku jej przyjazd jest 
zupełnie wyjątkowy i ma 
inny charakter. 

Na prośbę autorki niniej-
szego artykułu Virginia, jej 
siostra Mary Lou, kuzynka 
Anna i wnuczka Virgini, Ele-
na przyjeżdżają, aby w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym pro-
wadzić w czasie wakacji za-
jęcia z języka angielskiego 
pod nazwą American Lan-
guage Program. Wszystkie 
prowadzące bardzo chętnie 
przyjęły propozycję przyjaz-
du do Grodziska. W jednym 
z maili Virginia napisała, że 
jest to wyjątkowe wydarze-
nie -  możliwość  powrotu 
do miejsca, skąd pochodzą 
ich korzenie. Wiele lat temu 
było tutaj jednak zupełnie 
inaczej -  dziadek miał możli-
wość uczęszczania tylko do 
trzech klas szkoły podsta-
wowej a babcia nie potrafiła 
czytać ani pisać, ponieważ 
w Chodaczowie szkoła nie 
istniała. 

Od grudnia 2012 roku 
wspólnie z autorką artykułu 
opracowują program zajęć, 
aby zapewnić młodzieży jak 
najbardziej urozmaiconą i 
atrakcyjną formę nauki. W 
paczkach, które regularnie 
przychodzą do szkoły, prze-
syłają materiały, gadżety, 
gry, elementy do tworzenia 
biżuterii i mnóstwo innych 
wspaniałych przedmiotów. 
Wszystkie te pomoce i sta-
rannie opracowany program 
zapewnią uczniom wyjątko-
we wrażenia i  bezpośredni 
kontakt z językiem obcym. 
Na pewno nie będzie to czas 
zmarnowany, chociaż  wielu 
uczniów chciałoby na waka-
cjach dłużej pospać lub po-
grać na komputerze.

Anna Czerwonka

PO 100 LATACH ZNOWU NA GRODZISKIEJ 
ZIEMI - C.D. AMERICAN LANGUAGE PROGRAM
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6 maja br. na stadionie Unii 
w Nowej Sarzynie rywali-
zowali młodzi lekkoatleci 
w trójboju i czwórboju lek-
koatletycznym w ramach 
powiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Dobrze 
spisali się reprezentanci SP 
Grodzisko Dolne. W trójboju 
dziewczęta (Chamik Marty-
na, Trojnar Klaudia, Szałap-
ska Brygida, Burszta Aneta, 
Boroń Ewelina zajęły II miej-
sce zaś chłopcy (Mroszczyk 
Konrad, Liszka Paweł, Oło-
wiecki Adrian, Urban Piotr i 
Więcław Adam) IV miejsce. 
Natomiast w czwórboju ze-
spół dziewcząt w składzie: 
Bechta Wiktoria, Joniec Ka-
rolina, Konieczny Julia, Ró-
życka Justyna i Szpila Agata 
wynikiem 1020 pkt. zajął I 
miejsce. Zespół chłopców 
w składzie: Pytel Waldemar, 
Sołek Marcel, Sołek Antoni, 
Czerwonka Paweł i Rydzik 
Grzegorz także zwyciężył z 
wynikiem 811 pkt. Obydwa 
zespoły SP Grodzisko Dolne 
będą będą reprezentować 
powiat leżajski na zawodach 
wojewódzkich.
********************************
9 maja br. na stadionie Gro-
dziszczanki odbyła się gmin-
na liga lekkoatletyczna w ra-
mach Gimnazjady. Wśród 
dziewcząt zwyciężyło Gim-
nazjum Grodzisko Górne 
835 pkt. Przed Gimnazjum 
Grodzisko Dolne 774 pkt. 
U chłopców kolejność była 
odwrotna Gimnazjum Gro-
dzisko Dolne 944 pkt przed 

Gimnazjum Grodzisko Gór-
ne 797 pkt. Najlepsze druży-
ny uzyskały awans do zawo-
dów powiatowych. Najwar-
tościowsze rezultaty osią-
gnęli: w kuli Gabriela Ny-
kiel (GD) 8,57m, Miś Izabe-
la (GG) 8,40m, Leja Jarek 
(GD)10,56m, Szklanny Mi-
chał (GD) 9,77m, w oszcze-
pie Kołoda Jakub (GD) 
35,60m ,Usowski Bartek 
(GD) 33,40m, Salwach Ka-
rolina (GD) 23,30m, w biegu 
na 100m Sołek Beata (GG) 
14,34 sek., Poterek Krystian 
(GD) 12,66 sek. Kojder Mi-
chał (GG)12,71sek., w bie-
gu na 300m Gdański Mate-
usz (GG) 44,86 sek., Sto-
pyra Patryk(GD) 45,11sek., 
w dal Moszkowicz Kata-
rzyna (GG) 4,12m; w biegu 
na 600m Ślanda Katarzyna 
2,02,42 min.
********************************
14 maja br. na stadionie Unii 
w Nowej Sarzynie odbyła się 
powiatowa Gimnazjada w 
lidze lekkoatletycznej. Zna-
komicie spisały się drużyny 
z Gminy Grodzisko Dolne. 
Wśród dziewcząt zwycięży-
ło Gimnazjum w Grodzisku 
Górnym 878 pkt, natomiast 
wśród chłopców Gimnazjum 
w Grodzisku Dolnym 1009 
pkt. Obydwie drużyny za-
kwalifikowały się do zawo-
dów wojewódzkich.
********************************
21 maja br. na stadionie Po-
goni w Leżajsku odbyła się 
powiatowa Gimnazjada w 
piłce nożnej. Młodzi  piłka-

rze z Gimnazjum w Grodzi-
sku zanotowali niezbyt uda-
ny występ. W podgrupie nie-
fortunnie przegrali z Gimna-
zjum w Starym Mieście 0:1 
i Gimnazjum w Kuryłówce 
0:2. W turnieju triumfowa-
ło Gimnazjum w Kuryłów-
ce przed Gimnazjami w No-
wej Sarzynie, Giedlarowej, 
Starym Mieście i Grodzisku 
Dolnym.
********************************
22 maja br. na stadionie Kol-
buszowianki odbył się woje-
wódzki turniej piłkarski z o 
Puchar Marka Wielgusa. W 
turnieju wystąpiła drużyna 
dziewcząt z SP Grodzisko 
Dolne, która po porażce z 
SP 8 Krosno zajęła dalsze 
miejsce.
********************************
23 maja br. na Orliku w Gro-
dzisku Dolnym  odbył się 
gminny konkurs „ Baw się 
z nami” w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W tur-
nieju wystartowały wszystkie 
szkoły z gminy. Wygrała dru-
żyna z SP Grodzisko Górne 
34 pkt przed SP Opaleniska 
(29), SP Grodzisko Dolne 
(28), SP Chodaczów(25), 
SP Wólka Grodziska (23) i 
SP Laszczyny (20). Zwycię-
ski zespół będzie reprezen-
tował gminę na zawodach 
powiatowych.
********************************
27 maja br. na stadionie Re-
sovii w deszczowej aurze 
odbyła się wojewódzka Gim-
nazjada w lidze lekkoatle-
tycznej dziewcząt i chłop-
ców. W zawodach wystąpi-
ły drużyny z Gimnazjum w 
Grodzisku Górnym (dziew-
częta)i w Grodzisku Dol-

nym (chłopcy), które zaję-
ły odpowiednio 19 miejsce 
(852 pkt.) i chłopcy 22 miej-
sce (920 pkt.) z dorobkiem 
920 pkt. zajęła 22 miejsce. 
Najwartościowsze rezultaty 
osiągnęli w biegu na 600m 
Katarzyna Ślanda 1,59,46 
min; Monika Maziarz wzwyż 
125 cm; w kuli Jarek Leja 
10,29m ;w biegu na 300m 
Patryk Stopyra  43,10 sek.
********************************
4 czerwca br. na hali(z uwagi 
na kapryśną pogodę) w Gro-
dzisku Dolnym odbył się po-
wiatowy konkurs „Baw się z 
nami” w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. W konkur-
sie wystartowały uczniowie 
klas III ze szkół podstawo-
wych w Brzózie Królewskiej, 
Brzyskiej Woli i Grodziska 
Górnego. Po zaciętej rywali-
zacji triumfował zespół  z SP 
Brzóza Królewska przed SP 
Grodzisko Górne i SP Brzy-
ska Wola, który awansował 
do zawodów rejonowych.
********************************
5 czerwca br na stadionie 
Resovii odbyły się finały 
wojewódzkie w czwórboju 
lekkoatletycznym szkół pod-
stawowych. Powiat Leżajski 
reprezentowały dziewczęta 
i chłopcy z SP Grodzisko 
Dolne. Nasze drużyny upla-
sowały się na miejscach 
18 dziewczęta (999 pkt.) i 
chłopcy 16 (863 pkt.)
********************************
7 czerwca na stadionie MO-
SiR-u w Stalowej Woli odbył 
się finał wojewódzki turnieju 
piłkarskiego „Z podwórka na 
stadion”. Młode piłkarki z SP 
Grodzisko Dolne zajęły w 
rozgrywkach grupowych dru-
gie miejsce i w ćwierćfinale 
uległy w rzutach karnych SP 
Zmiennica zajmując dalsze 
miejsce. W drużynie wystą-
piły Laura Marciniec, Alek-
sandra Rydzik, Iga Przeszło, 
Julia Grzywna, Edyta Kara-
ba, Gabriela Tysz, Zuzanna 
Szałaj i Magda Wlazło.

KB

ZE SPORTU 
SZKOLNEGO
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Dnia 9 maja 8 uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach wraz z opie-
kunami wyruszyli na nie-
samowitą wycieczkę do 
Rzeszowa na Regionalny 
Zjazd Szkolnych Klubów 
Europejskich. 

W wycieczce wzięli udział 
najlepsi uczniowie naszej 
szkoły oraz uczniowie, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach dodatkowych 
m.in. innowacji pedago-
gicznej z języka angiel-
skiego pt. „Kolorowe kraje 
anglojęzyczne” i innowacji 
pedagogicznej pt. „Jestem 
małym Polakiem – Europej-
czykiem.” Tegoroczny zjazd 
odbył się w Klubie Akade-
mickim WSIiZ w Rzeszowie.
Tematem przewodnim spo-
tkania była prezentacja fun-
duszy europejskich dla mło-
dzieży szkół z województwa 
podkarpackiego. Uczniowie 

wzięli udział w wielu kon-
kursach z wiedzy o krajach 
Unii Europejskiej, gdzie 
każda poprawna odpowiedź 
była nagradzana. Każdy 
uczestnik wycieczki otrzy-
mał nagrodę, która oczywi-
ście zawierała odpowiednie 
logo funduszy europejskich. 
Obejrzeliśmy również cie-
kawe przedstawienie pt. 
„Podróż po Europe” w wy-
konani uczniów jednej ze 
szkół podstawowych z Rze-
szowa. Ostatnim punktem 
naszej podróży było pamiąt-
kowe zdjęcie z Syriuszem, 
maskotką Unii europejskiej 
oraz poczęstunek równie 
wspaniały, gdyż uczniowie 
mieli okazję spróbować da-
nia również europejskiego 
a mianowicie „naleśniki po 
grecku.” Wycieczkę zakoń-
czyliśmy spacerem po rze-
szowskim rynku i wizytą w 
McDonald’s.

Wioleta Niemiec

NA DNIU EUROPY

W 2010 roku weszło w ży-
cie rozporządzenie MEN, 
które nakłada na uczniów 
gimnazjum obowiązek 
udziału w realizacji pro-
jektu edukacyjnego, który 
należy rozumieć jako pla-
nowe działanie uczniów 
mające na celu rozwiąza-
nie konkretnego proble-
mu z zastosowaniem róż-
norodnych metod.

Wychowawcy klas drugich 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym na 
początku roku szkolnego 
2012/2013 poinformowali 
uczniów i rodziców o wa-
runkach realizacji projektu 
edukacyjnego na godzinach 
wychowawczych i na zebra-
niu z rodzicami. Wszyscy 
nauczyciele naszej szkoły 
przedstawili tematy z cela-
mi ogólnymi projektów, a 
uczniowie zdeklarowali się, 
który projekt chcą realizo-
wać. Następnie opiekuno-
wie przedstawili grupom 
szczegółowe cele projektów 
i wspólnie z uczniami ustalili 
harmonogram działań.
Uczniowie klasy 2a realizują 
projekty z geografii, chemii 
i języka polskiego. Nasza 
grupa zdecydowała się na 
temat z języka polskiego: 
Dom rodzinny widać, choć 
go nie ma …który pozwala 
na poszerzenie wiedzy na 
temat motywu domu i bez-
domności. Od kilku tygodni 
zespół realizuje kolejne za-
dania: wykonanie kroniki 
wspomnień o domu z cza-
sów dzieciństwa, zorgani-
zowanie wystawy starych 
fotografii, przygotowanie i 
przeprowadzenie ankiety 
dotyczącej domu marzeń, 
przygotowanie prezentacji 
multimedialnej na temat lu-
dzi bezdomnych w Polsce 
oraz dotyczącej problemu 

bezdomności w literaturze, 
filmie i sztuce. Ostatnim 
zadanie polegało na zorga-
nizowanie konkursu recyta-
torskiego, którego motywem 
przewodnim był dom rodzin-
ny. Rozwiesiliśmy przygo-
towane przez siebie ogło-
szenia. Zaprosiliśmy do jury 
nauczycieli. Wykonaliśmy 
dyplomy dla uczestników 
konkursu. Dzięki sponsorom 
ufundowaliśmy nagrody dla 
zwycięzców. Zorganizowa-
nie konkursu, chociaż wy-
magało od nas dużo trudu, 
dało nam też wiele radości.
W czerwcu odbędzie się 
prezentacja projektów na 
forum szkoły oraz ich oce-
na. Informacja o udziale 
w projekcie edukacyjnym 
oraz jego temacie zostanie 
umieszczona na świadec-
twie ukończenia gimnazjum. 
Już dzisiaj, kończąc pracę 
nad projektem, wiemy, że 
pobudził nas do dużej ak-
tywności, uczył współdzia-
łania w zespole i odpowie-
dzialności oraz pozwolił na 
wszechstronny rozwój. Pra-
ca nad jego realizacją wy-
magała od nas wysiłku, ale 
dała nam też satysfakcję.

Gimnazjalistki

GIMNAZJALIŚCI 
REALIZUJĄ PROJEKT 
EDUKACYJNY
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Dnia 12.06.2013r. w Szkole 
Podstawowej w Laszczy-
nach odbyła się akademia 
z okazji Dnia Matki i Ojca. 

Pod opieką Pani Beaty 
Kusy dzieci uczęszczające 

na kółko teatralne przed-
stawiły program artystyczny 
pt. „Dzień Rodziców – na 
wesoło”. W drugiej części 
swoje umiejętności muzycz-
ne zaprezentowali ucznio-
wie z klas I-III pod czujnym 

okiem Pana Michała Rydzi-
ka grając na instrumentach 
muzycznych utwory takie 
jak: „Hej z góry z góry”, „Pio-
senka francuska”, „W ponie-
działek rano”, „Sztajerek” a 
na koniec wykonali uroczy-
ste „Sto lat” dla rodziców. 
Grupa przedszkolna prowa-

dzona przez Panią Anię Wy-
szyńską przedstawiła kom-
pozycje instrumentalno-wo-
kalne i tańce rzeszowskie. 
Po skończonych występach 
dzieci wręczyły swoim rodzi-
com samodzielnie wykona-
ne laurki.

Paulina Czerwonka

DZIEŃ MAMY 
I TATY

„Bóg bogaty w miłosier-
dzie” - pod takim hasłem 
odbyła się w 2002 roku 
ostatnia - VIII pielgrzymka 
bł. Jana Pawła II do Polski. 

Dla wszystkich, którzy mogli 
w niej uczestniczyć, był to 
wyjątkowy czas. Mieli niepo-
wtarzalną okazję bezpośred-
niego spotkania z następcą 
Chrystusa na ziemi, pozna-
nia orędzia o Bożym Miło-
sierdziu oraz uczestniczenia 
w bardzo ważnym historycz-
nym wydarzeniu. 
Organizatorzy Powiatowego 
Konkursu „Z Janem Paw-
łem II w Trzecie Tysiąclecie” 
postanowili zachęcić jego 
uczestników do zapoznania 
się z nauczaniem bł. Jana 
Pawła II przekazanego nam 
w czasie tej pielgrzymki. Ce-
lem tegorocznego konkursu 
było również pobudzenie 
młodych ludzi do reflek-
sji nad swoim życiem oraz 
motywowanie ich do naśla-
dowania naszego wielkiego 

Rodaka poprzez kierowanie 
się właściwymi wartościami i 
wyborami.
Jak w poprzednie lata, tak 
również i w tym roku bardzo 
dużo uczniów pozytywnie 
odpowiedziało na zaprosze-
nie do udziału w konkursie.  
Zgłosiły się następujące gim-
nazja z powiatu leżajskiego: 
Brzóza Królewska, Giedlaro-
wa, Grodzisko Dolne, Kury-

łówka, Leżajsk, Piskorowice, 
Stare Miasto. 
Wszyscy uczestnicy wyka-
zali się ogromną wiedzą na 
temat VIII pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, a tak-
że znajomością nauczania 
Papieża. Pierwsze i drugie 
miejsce zdobyły uczenni-
ce z Gimnazjum w Leżaj-
sku Aneta Bauer i Wioletta 
Dyrda, a trzecie – Martyna 

Pracoń z Gimnazjum w Pi-
skorowicach. Dzięki hojności 
sponsorów udało się nagro-
dzić wszystkich uczestników 
konkursu, którzy otrzymali  
książki oraz albumy. 
Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II wyraża 
wdzięczność władzom Gmi-
ny w Grodzisku Dolnym, a 
także Starostwu Powiatowe-
mu w Leżajsku za uświet-
nienie  konkursu poprzez 
obecność ich przedstawicie-
li, a także za sponsorowanie 
nagród.           W. D.

KONKURS „Z JANEM PAWŁEM II 
W TRZECIE TYSIĄCLECIE”
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14 maja 2013r. uczniowie 
klas pierwszych  gimna-
zjum im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym wraz z 
wychowawcami odwiedzi-
li  miasteczko   na placu 
przed Politechniką Rze-
szowską im. Ignacego Łu-
kasiewicza. 

Zostało ono zorganizowane 
w ramach IV Forum  Inno-
wacji Rzeszów 2013. Głów-
nymi tematami wystaw było: 
LOTNICTWO – KOSMOS 
– EKOINNOWACJE w na-
wiązaniu do przystąpienia 
Polski w ubiegłym .roku. do 
Europejskiej Agencji Ko-
smicznej. Swoje osiągnięcia 
techniczne na wystawach 
prezentowały następujące 
instytucje i firmy: Centrum 
Badań Kosmicznych, Astri 
Polska, Politechnika Rze-
szowska, Instytut Technicz-
ny Wojsk Lotniczych, In-
stytut Lotnictwa, Akademia 
Górniczo-Hutnicza i Monit 
SHM Sp. z o.o., Związek 
Pracodawców Sektora Ko-
smicznego, Bumar, PGE i 

Tauron.
Największym zaintereso-
waniem wśród naszych 
uczniów cieszył się Instytut 
Lotnictwa, ponieważ pre-
zentował model śmigłow-
ca bezzałogowego ILX 27 i 
duży poduszkowiec. 
Dużym hitem były również 
eksperymenty z prądem, 
przeprowadzane przez  
chemików na stoisku PGE. 

Znacznym powodzeniem 
cieszyła się Kawiarenka In-
ternetowa, gdzie można było 
wypróbować na komórkach i 
tabletach działanie szeroko-
pasmowego mobilnego In-
ternetu. Chłopcy natomiast 
ustawiali się w kolejce do 
wypróbowania m. in. lase-
rowego karabinu prezento-
wanego przez firmę Bumar. 
Najweselej było podczas 
eksperymentów z helem, 
gdyż w czasie wdychania 
tego gazu, wszystkim zmie-
niał się głos. Nasi gimna-

zjaliści chętnie odpowiadali 
na pytania, brali udział w 
konkursach, za co nazbie-
rali dużo rożnych gadżetów 
takich jak: broszury infor-
macyjne, krówki, czapeczki, 
kubeczki, opaski na ręce, 
baloniki, maskotki, breloczki 
itp. Każdy uczeń mógł zna-
leźć coś, co go interesuje. 
Tego typu zajęcia na pewno 
mogą pogłębić istniejące już 
lub rozbudzić nowe zain-
teresowania przedmiotami 
przyrodniczo-technicznymi. 

A.F

W MIASTECZKU 
INNOWACJI

W ciągu roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w 
Laszczynach uczniowie 
mieli szansę uczestniczyć 
w pozalekcyjnych zaję-
ciach plastycznych.

Założeniem programu było 
oparcie zajęć na aktywności 
dziecka w tworzeniu własnej 
twórczości plastycznej oraz 
na jego naturalnej cieka-
wości i eksperymentowaniu 
z różnymi materiałami pla-
stycznymi. Uczniowie zostali 
zapoznani z określoną wie-
dzą na temat zasad kompo-
nowania prac plastycznych i 
możliwością wyrazu niektó-

rych środków. Kształtowa-
no i rozwijano indywidualne 
uzdolnienia uczniów, uwraż-
liwiano na poszanowanie 
wytworów innych osób, 
wyrażania opinii i ocen bez 
urażania uczuć ich twórców, 
rozwijano aktywność oraz 
ekspresję twórczą uczniów.
Podczas tych zajęć ucznio-
wie wychodzili na warsztaty 
plastyczne do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Laszczynach. Odbyło się 15 
takich wyjść w ciągu całego 
roku szkolnego. Uczniowie 
pod okiem plastyczki tam-
tego ośrodka, doskonalili 
poznane techniki plastycz-

ne tworząc wspaniałe prace 
grupowe. Wykonano m.in. 
obraz „Kwiaty” (techniką 
kolorowych kulek z bibuły), 

obraz „Motyl” (techniką usy-
pywania kolorowego ryżu) i 
obraz „Ślimak” (techniką wy-
klejania mozaiki skorupkami 
z jajek). Wykonane prace 
można podziwiać w szkole.

Wioleta Niemiec
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W południe 29 maja, ko-
rzystając ze słonecznej 
pogody, Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Grodzisku 
Dolnym odwiedziły dzieci 
z Ochronki Świętego Jó-
zefa. 

Na spotkanie przyszły ma-
luchy z grupy Motyli i Sło-
neczek w wieku od 3 do 6 
lat. Z troską, uwagą ale i 
dyscypliną opiekowały się 
nimi siostra Barbara i siostra 
Justyna oraz panie: Kasia i 
Justynka. 
Przedszkolaki zwiedziły pla-
cówkę, dowiedziały się, jak 
można stać się czytelnikiem 
biblioteki oraz jak należy się 
w niej zachowywać. Ma-
luchy z zainteresowaniem 
oglądały kolorowe, bogato 
ilustrowane bajki i baśnie, 
chętnie odpowiadały na za-
dawane im pytania dotyczą-
ce książki i biblioteki. Wysłu-
chały także wiersza „Chory 

kotek” oraz opowiadania 
„Trzy świnki”, które jak się 
później okazało większość 
doskonale znała. 
Głównym tematem rozmowy 
było zwrócenie uwagi na to, 
czym zajmuje się biblioteka, 
czym różni się od księgarni, 
do czego służą książki i jak 

należy o nie dbać. 
Na zakończenie dzieci 
otrzymały smakołyki oraz 
kolorowanki z postacią sym-
patycznego żółwia Frankli-
na – bohatera serii bajek 
dla najmłodszych, a także 
zaproszenie do regularnych 
odwiedzin w bibliotece. Ta-
kie spotkania umożliwiają 
dzieciom bezpośredni kon-
takt ze słowem pisanym, a 
głośne czytanie zapewnia 

im wszechstronny rozwój. 
Żegnając się przedszkolaki 
obiecały, że przyjdą ponow-
nie, tym razem z rodzicami, 
by wypożyczyć bajki. Dzię-
kujemy zarówno Siostrom 
jak i paniom pracującym w 
Ochronce za to, że sprawu-
jąc pieczę nad 47 – osobo-
wą grupą przedszkolaków 
umożliwiły im wizytę w na-
szej bibliotece.

A.K.

CZYM SKORUPKA ZA 
MŁODU NASIĄKNIE...

Dnia 3.06.2013r. w ramach 
projektu „Janko Muzykant 
– co nam w duszy gra” od-
był się wyjazd do Bazyliki 
Ojców Bernardynów w Le-
żajsku. 

Dzieci zwiedziły klasztor, a 
także wysłuchały koncertu 
organowego. Podczas trwa-
nia projektu uczestnicy za-
poznali się z różnymi gatun-
kami muzyki począwszy od 
klasycznej do nowoczesnej. 
Na podsumowanie projektu 
dnia 12.06.2013r. odbył się 
koncert  przygotowany przez 
Pana Michała Rydzika, w 
którym uczestniczyli zapro-
szeni goście m.in. wycho-
wankowie Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawczego w 
Laszczynach wraz z opie-

kunami, podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy w Laszczynach wraz z 
opiekunami, mieszkańcy wsi 
a także rodzice. 
Podczas występu dzieci za-
prezentowały utwory instru-
mentalno-wokalne w skład 
których wchodziły: „Laso-
wiaczek” , „Pomaluśku graj-
cie” , „Cebula”, „Co za ptak”, 
„Bajkowa wróżka”. Koncert 
w wykonaniu młodych ar-
tystów spotkał się z dużymi 
brawami. Rodzice byli dumni 
ze swoich pociech i ich nowo 
odkrytych  talentów muzycz-
nych.    Paulina Czerwonka

„JANKO MUZYKANT - CO 
NAM W DUSZY GRA”
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„Dużo słońca życzę Ci i ra-
dosnych wszystkich dni, 
zdrowia na calutki rok, 
niech zmartwienia pożre 
smok…” takie słowa pio-
senki usłyszeli rodzice 
przybyli w sobotę 25 maja  
na obchody Święta Rodzi-
ny jakie miało miejsce w 
Przedszkolu Samorządo-
wym w Grodzisku Dolnym. 

Dzieci z naszej placówki po-
śród  kolorowej, wiosennej 
dekoracji dały znakomity po-
pis  swoich umiejętności ta-
necznych, jak i recytatorsko- 
wokalnych. Każdy występ 
był niepowtarzalny i dostar-
czał rodzicom wiele uśmie-
chu oraz wzruszeń, czego 
dowodem były nieustające 
brawa dla naszych aktorów.  
Po części artystycznej przy-
szedł czas na najprzyjem-
niejszy akcent tego dnia – 
prezenty. Każdy rodzic otrzy-
mał własnoręcznie wykona-
ny przez dziecko upominek 
i ogromnego buziaka. Po 
występie dzieci, do wspólnej 
zabawy zaproszeni zosta-
li mamy i tatusiowie, którzy 
mogli wykazać się wiedzą na 

temat przedszkola w teletur-
nieju „Familiada”. Podsumo-
waniem tak miłego dnia był 
występ dzieci z obu grup w 
przedstawieniach promują-
cych zdrowy styl życia, jakie 
zaprezentowały podczas IV 
Powiatowej Przedszkolady 
organizowanej przez Porad-
nię Psychologiczno – Pe-
dagogiczną i Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku. Umie-
jętności aktorskie naszych 
milusińskich zrobiły duże 
wrażenie na zgromadzonych 
gościach. Dzień Rodziny 
w naszym przedszkolu był 
dniem bardzo udanym i ra-
dosnym. Wszystkim naszym 
gościom bardzo serdecznie 
dziękujemy i cieszymy się na 

kolejne spotkanie już za rok. 
Miesiąc maj w naszym 
przedszkolu oprócz przygo-
towań do występów przed 
rodzicami obfitował w wiele 
innych wydarzeń, m. in. zo-
staliśmy zaproszeni do Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
w Leżajsku, gdzie specjalnie 
dla naszych przedszkolaków 
wystąpili uczniowie tejże 
placówki prezentując utwory 
muzyczne na różnych instru-
mentach. Naszym przed-
szkolakom występy bardzo 
się podobały i z pewnością 
są wśród nich przyszli mali 
muzycy, którzy powrócą w 
progi tej placówki, aby rozwi-
jać swoje zdolności muzycz-
ne. 
O tym, że wśród naszych 
przedszkolaków mamy 
prawdziwych artystów mogli-
śmy się przekonać podczas 

wspomnianej Przedszkola-
dy, gdzie nasi podopieczni 
wykazali się prawdziwą grą 
aktorską, a jedna z dziew-
czynek – Milenka Baj zo-
stała wyróżniona specjalną 
nagrodą. Podczas Przed-
szkolady zorganizowany był 
także konkurs plastyczny, 
gdzie wyróżnienia przypadły 
naszym dzieciom, a nagro-
dzone zostały: Kasia Tabin, 
Karolinka Stopyra i Monika 
Marek.
Występ przed szerszą pu-
blicznością, udział w poka-
zach i konkursach otwiera 
nasze dzieci na nowe wy-
zwania, pokazuje jak wiele 
możliwości w nich drzemie, 
które będąc rozwijane za-
owocują w przyszłości. 

Elżbieta Matula

PRZEDSZKOLNY 
ŚWIAT

„Czując się odpowiedzial-
nym za to wielkie wspól-
ne dziedzictwo, któremu 
na imię Polska…”/J.P.II/  
- uczymy naszych wycho-
wanków już od najmłod-
szych lat kochać Ojczy-
znę!

Pod takim hasłem i z takim 
przesłaniem 29 kwietnia 
2013 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Laszczy-
nach upamiętnili uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja oraz 
Święto Flagi. Na uroczystą 
akademię zaproszono wspa-
niałych gości m.in. zarząd 
Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Laszczyny, ks. Probosz-
cza Stanisława Argasińskie-
go, rodziców, dzieci niepeł-
nosprawne, nauczycieli oraz 
wiele innych osobistości.
Wydarzenia majowe zosta-

ły przypomniane zebranym 
gościom poprzez akademię, 
która została przygotowa-
na przez uczniów starszych 
klas naszej szkoły, natomiast 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego recytowały przepiękne 
wiersze i wierszyki, przypo-
minając wszystkim, iż dzieci 

nawet najmłodsze są bezpo-
średnio lub pośrednio włą-
czone  w nurt wydarzeń, w 
których uczestniczą ich naj-
bliżsi, a środowiska rodzin-
ne, przedszkolne i szkolne 
kształtują ich uczucia patrio-
tyczne.

Wioleta Niemiec

3 MAJOWE OBCHODY
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              

w Grodzisku Dolnym 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01-01-2013r. przystąpił po raz kolejny do 
realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. 

Okres trwania projektu wynosi 2,5 roku (od 01-01-2013r. do 30-06-2015r.). W projekcie przewidziano udział 
28 osób, które zostaną objęte kontraktami socjalnymi. Grupą docelową projektu są osoby z terenów wiejskich 
(mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne), zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wykluczeni społecznie będący w 
wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystający z pomocy społecznej bez względu na płeć i wykształcenie. Dla 
Uczestników Projektu zostaną zorganizowane następujące instrumenty aktywnej integracji: 

Instrument aktywizacji społecznej – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – komunikacja, 
asertywność określenie słabych i mocnych stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp. 

Instrument aktywizacji zawodowej – Trening Pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym mają na celu nauczyć naszych 
Uczestników jak i gdzie szukać pracy, przygotowywać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV i list 
motywacyjny, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Oraz autoprezentacja (elementy 
składające się na mowę ciała, akcentowanie walorów sylwetki poprzez odpowiedni ubiór, techniki wykonywania 
makijażu dziennego odpowiedniego do budowy twarzy). Dla większości Uczestników obce są pojęcia rozmowy 
kwalifikacyjnej, podaży i popytu pracy oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im w przyszłości poruszanie się po 
rynku pracy i doda pewności siebie. Zajęcia odbędą się w wymiarze 40 godzin. Przeprowadzony zostanie również staż 
zawodowy dla 1 osoby na okres 3 miesięcy .  

Instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie i sfinansowanie zajęć podnoszenia kluczowych kompetencji 
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji umożliwiających aktywizację zawodową – szkolenie, 
kurs zawodowy. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 414 874,00 zł z czego: 43 561,78 zł wynosi wkład własny gminy. Celem 
głównym projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia, aktywności społecznej i zawodowej 
uczestników projektu poprzez formy aktywnej integracji. 

Zadania określone w projekcie realizowane będą poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej. 

Uczestnicy Projektu – 11 osób – w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci udziału w grupowym 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych, podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót 
do życia społecznego. Zajęcia te zostaną przeprowadzone w wymiarze 40 godzin. 

  Nadal jest kontynuowane zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia wymogi ustawowe 
dotyczące zatrudnienia. Pozostali pracownicy socjalni realizują kontrakty socjalne, które zawarli z Uczestnikami 
Projektu. Wszyscy objęci są pracą socjalną oraz w razie potrzeby wsparciem finansowym w postaci zasiłków. 

Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności, które nabędą nasi Beneficjenci w ramach projektu systemowego „Czas 
na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” umożliwią im realizację życiowych planów oraz poprawią ich pozycję na 
rynku pracy. 

Osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat projektu zapraszamy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Grodzisku Dolnym – tel. 017 24 29 134, 017 24 36 163 
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INWENTARYZACJA AZBESTU 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE

Informujemy, iż w terminie od 11.06.2013 do 30.08.2013 
br. na terenie Gminy Grodzisko Dolne przeprowadzona 
zostanie inwentaryzacja azbestu.

Inwentaryzację przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy 
firmy Laboratorium Wiedzy, która oprócz aktualizacji 
inwentaryzacji wykona także Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisko 
Dolne.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, 

prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne lub bezpośrednio do firmy Laboratorium Wiedzy, 
e-mail: opracowania@laboratorium-wiedzy.pl, lub pod nr 
telefonu 535 587 828.

Prosimy zatem mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne o umożliwienie 
pracownikom firmy Laboratorium Wiedzy wejścia na posesję 
i przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu.

Tożsamość inspektorów terenowych można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne pod nr tel. 17 242 82 65.

OFERTA POMOCY
Grupa wsparcia 

dla osób po stracie, śmierci bliskiej osoby
Każda śmierć kogoś bliskiego jest bolesnym ciosem, jest to cios 
szczególnie bolesny, bo burzy naturalny porządek rzeczy. I oto wte-
dy, kiedy najbardziej potrzeba wsparcia, okazuje się, że wokoło jest 
pustynia… a tuż za nią nieraz bywa ocean rozpaczy.
Zapraszamy więc do kontaktu członków rodzin, przyjaciół, znajo-
mych oraz inne osoby, które miały kontakt na płaszczyźnie zawodo-
wej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto stracił życie. Oferujemy 
bezpłatne spotkania indywidualne z psychoterapeutą oraz możli-
wość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia, której tematyka 
związana jest z kryzysem i żałobą po stracie osoby bliskiej. Pod-
czas spotkań będziesz mógł(a) świadomie przeżyć żałobę, opowie-
dzieć o swoich trudnych przeżyciach, podzielić się z innymi własnym 
doświadczeniem, być razem w trudnych chwilach.
Pomożemy Ci poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myślami zwią-
zanymi ze śmiercią.

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

LUB ZADZWOŃ 
17 2436003, w. 171

Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję

PRZYJDŹ! ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. POMOŻEMY CI W TYM

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18

RUSZA KĄPIELISKO
Tego lata znów będziemy mogli bezpiecznie popływać 
nad zalewem „Czyste” w Grodzisku Dolnym. Z dniem 29 
czerwca 2013r. ruszy strzeżone miejsce wykorzystywa-
ne do kąpieli - kąpielisko.Nad bezpieczeństwem kąpią-
cych się będą czuwali ratownicy wodni WOPR-u. 
Na kąpielisku zostały wydzielone specjalne miejsca dla 
osób, które nie umieją pływać oraz dla małych dzieci. 
Strzeżone kąpielisko czynne będzie codziennie, do         
1 września, w godzinach od 11.00 do 19.00. Wstęp na 
kąpielisko jest bezpłatny.

GODZINY OTWARCIA ORLIKÓW 
W SEZONIE WAKACYJNYM

W okresie wakacyjnym Kompleksy Boisk Sportowych 
ORLIK 2012 czynne będą w następujących godzinach:

• Orlik w Grodzisku Dolnym - od 1 lipca do 31 
sierpnia, codziennie w godzinach od 10.00 do 
22.00

• Orlik w Grodzisku Górnym - od 1 lipca do 31 
sierpnia, codziennie w godzinach od 10.00 do 
22.00
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW I ADRESÓW KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112

• Policja 997

• Straż Pożarna 998

• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna

• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna

• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna

• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajewski, w. 222

• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne

• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne

• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne

• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie

• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne

• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 66, natomiast 

po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji na stronie: www.pgkgrodzisko.pl

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim tym, którzy łącząc się z 
nami w bólu, uczestniczyli we Mszy 
Św. i ceremonii pogrzebowej ŚP.  
BRONISŁAWA SIGDY, przedsta-
wicielom władz samorządowych, 
księdzu proboszczowi i kanonikowi, 
rodzinie, harcerzom, sąsiadom, przy-
jaciołom i znajomym, za obecność, 
słowa wsparcia i modlitwy, serdeczne 
podziękowanie składa RODZINA

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH 

W MIESIĄCACH LIPIEC-SIERPIEŃ:

• „Dni Grodziska 2013” - 12-14 lipca 
(Ośrodek Kultury)

• Wakacyjne spotkania z paletą - plene-
ry malarskie dla dzieci, lipiec-sierpień 
(Ośrodek Kultury)

• „Dożynki Gminne 2013” - 15 sierpień 
(Ośrodek Kultury)

• zajęcia taneczne - lipiec (Ośrodek 
Kultury)

• Konkurs „Mój nowy świat” - składanie 
prac do 15 lipca, rozstrzygnięcie kon-
kursu 23 lipiec (Biblioteka Publiczna)

• „Ludzie z pasją” - wycieczka rowe-
rowa szlakiem odremontowanych 
kapliczek, zgłoszenia do 17 lipca               
(Biblioteka Publiczna)

• „Wieczór głośnego czytania”- czytanie 
bajek, zgadywanki, zabawy, sierpień                                                            
(Biblioteka Publiczna)

• Najciekawsze zakątki naszej gminy 
- wystawa zdjęć, sierpień (Biblioteka 
Publiczna)

• Sposób na wakacje - zajęcia tema-
tyczne, sierpień (Biblioteka Publiczna)

• Jubileusz 60-lecia jednostki OSP        
w Zmysłówce - 7 lipca

• Piknki Rodzinny w Opaleniskach - 
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek 
Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka, 
tzw. Pastwisko, 23 czerwiec

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim przyjaciołom i  
znajomym, którzy uczest-
niczyli we Mszy Św. i           
ceremonii pogrzebowej 
ŚP. WIESŁAWA KUBALI 
serdeczne podziękowania 
składa ŻONA Z SYNAMI

Pierwszy trening już 1 lipca

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy             
Grodzisko Dolne na zajęcia piłkarskie w Gminnej Szkółce Piłkarskiej. Treningi 
odbywać się będą w następujących miejscach:
ORLIK GRODZISKO DOLNE:
• poniedziałek, środa - grupa młodsza - kl.I-III godz. 17.00
ORLIK GRODZISKO GÓRNE:
• wtorek, czwartek - grupa młodsza - kl.I-III godz. 17.00
STADION GRODZISZCZANKI:
• poniedziałek, środa, piątek - grupa starsza - kl.IV-VI, godz. 16.00

Osoba do kontaktu: Józef Miś, tel. 603 665 338
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