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Zabytkowe sikawki konne z XIX i XX wieku
oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy można było
podziwiać w ostatni weekend sierpnia nad Zalewem „Czyste” w Grodzisku Dolnym, gdzie
odbył się I Regionalny Przegląd Zabytkowego
Sprzętu Gaśniczego. W tym niezwykłym pokazie
sprzętu pożarniczego wzięło udział 13 jednostek
OSP i PSP z okolicznych powiatów województwa podkarpackiego.
To niecodzienne wydarzenie przyciągnęło do
Grodziska tłumy. Była to jedyna w swoim rodzaju
okazja do obejrzenia i zapoznania się z historią
zabytkowych sikawek konnych, jakimi w I połowie
ubiegłego wieku posługiwali się strażacy walcząc
z pożarami.
Najstarsza wyprodukowana w Budapeszcie
w 1894 roku należała do jednostki OSP z Czarnej.
Swoje sikawki zaprezentowały również jednostki
z Kraczkowej, Białobrzeg, Czarnej, Chorzowa,
Zalesia, Markowej, Nowej Sarzyny, Leżajska,
Grodziska Dolnego, Grodziska Dolnego „Miasta”.
Pozorując pożar strażacy zademonstrowali w jaki
sposób przebiegała dawniej akcja gaśnicza.
Sikawki wykonane na wzór starożytny, wyglądały zazwyczaj jak drewniane lub mosiężne rury
z dopasowanym tłokiem. Wyposażone w tzw.
szpryce lub strzykawki obsługiwane były zazwyczaj przez jednego człowieka, który wyciągał wodę
z wiadra do cylindra, a następnie wypychał siłą
w stronę ognia. Podziwiając zaprezentowany przez
strażaków zabytkowy sprzęt, mogliśmy sobie jedynie wyobrazić, jak długo trwało gaszenie pożaru
i ile wymagało siły.
Podczas przeglądu można było obejrzeć także
nowoczesny sprzęt ratowniczy. W prezentacji
uczestniczyły samochody gaśnicze jednostek
ratowniczo-gaśniczych z czterech powiatów: leżajskiego, przeworskiego, jarosławskiego i łańcuckiego. Strażacy PSP w Leżajsku zaprezentowali sprzęt
do działań ratowniczych, powodziowych, likwidacji substancji ropopochodnych oraz działań ratowniczych i gaśniczych na wysokości. Niezwykle
efektowne pokazy z wykorzystaniem nowoczesnych pojazdów i sprzętu ratowniczego, wzbudziły
duże zainteresowanie. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu strażacy zademonstrowali jak wygląda
wyciąganie poszkodowanego z samochodu oraz
udzielanie pierwszej pomocy.
Specjalizująca się w ratownictwie chemicznym
jednostka z Nowej Sarzyny zaprezentowała ratownicze łodzie oraz nowoczesne kombinezony uży-

Zabytkowa sikawka - OSP Chorzów

Zabytkowa sikawka - JRG Nowa Sarzyna

Wóz strażacki -- OSP Zalesie

Zabytkowa sikawka - OSP Markowa
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wane podczas skażenia środowiska. Nowoczesny
sprzęt pożarniczy zaprezentowały także Komendy
z Łańcuta, Jarosławia i Przeworska. Pokazano m.in.
samochód przeznaczony do przewozu kontenerów
oraz samochód przystosowany do prowadzenia
akcji z zakresu ratownictwa technicznego
(drogowego).
Oprócz zabytkowego i nowoczesnego sprzętu
pożarniczego, można było obejrzeć wystawę strażackich hełmów i odznaczeń używanych i przyznawanych jeszcze za czasów zaboru austriackiego.
W trakcie imprezy nie zabrakło i innych atrakcji.
Tradycją stały się w Grodzisku skoki spadochronowe, których nie zabrakło i tym razem. Swój jubileuszowy trzytysięczny skok wykonał pochodzący
z Grodziska Dolnego Jan Mach. Niezwykłe emocje
i wzruszenie towarzyszyło panu Jankowi podczas
odbierania życzeń i gratulacji. Dodatkowym miłym
akcentem, było zagrane specjalnie dla jubilata „sto
lat” w wykonaniu Orkiestry Dętej z Grodziska
Dolnego, która już za dwa lata będzie obchodzić
swój jubileusz – stulecie powstania.
Miłym akcentem artystycznym były także występy taneczne grupy „Viva Miraż” ze Lwowa oraz
wieczorny koncert zespołu disco polo.
W trakcie przeglądu odbył się także finał konkursu „Strażacy na medal”, organizowanego przez
Gazetę Codzienną NOWINY oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Rzeszowie. Nagrody 10 najpopularniejszym jednostkom z Podkarpacia wręczył redaktor naczelny
Nowin – Stanisław Sowa.
W tegorocznej edycji zwyciężyła jednostka OSP
z Nowej Dęby. Na miejscu ósmym z wynikiem 172
głosy znalazła się jednostka OSP z Grodziska
Dolnego.
MH

Wóz do akcji ratowniczych na wysokości
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Pokazy ratownictwa

Wystawa strażackich hełmów

Jan Mach otrzymuje życzenia i gratulacje za 3000 skok

Prezes jednostki OSP Grodzisko Dolne odbiera nagrodę

WYDARZENIA
Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone
jest uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi.

Na dożynkowym stole nie zabrakło chleba

Obchodzenie dożynek rozpoczyna wicie wieńca
z pozostawionych na polu zbóż, roślin i kwiatów.
Poza wieńcami uczestnicy dożynek niosą dary
z płodów roli oraz chleb upieczony z mąki pochodzącej z danych zbiorów. Za starostami podążają
orszaki żniwiarzy, często ubranych w ludowe stroje. Po poświęceniu wieńców odbywają się biesiady,
tańce i poczęstunek.
Obecnie dożynki to wielkie święto wszystkich
mieszkańców Gminy, na które przybywa wielu
dostojnych gości. Główne uroczystości połączone
są z dziękczynną Mszą Świętą, korowodem dożynkowym z wieńcami, chlebem, owocami i warzywami. Po części oficjalnej, zazwyczaj prezentowana
jest część artystyczna.

Wójt Gminy - Jacek Chmura dzieli się chlebem

Nie inaczej było w Gminie Grodzisko Dolne,
gdzie dożynki tradycyjnie obchodzone są 15
sierpnia, w dzień Matki Boskiej Zielnej, patronki
zbiorów. Główne uroczystości dożynkowe odbywające się na stadionie poprzedziły Msze Święte

dziękczynne za zebrane plony, odprawione we
wszystkich kościołach na terenie gminy, podczas
których nastąpiło poświęcenie dożynkowych wieńców i chleba.
Starostami tegorocznych dożynek byli przedstawiciele Sołectwa Wólka Grodziska reprezentowanego przez sołtysa, Pana Krzysztofa Dąbka i Panią
Beatę Miś, którzy to poprowadzili dożynkowy
korowód. Pięknie wykonane, kolorowe wieńce i
kosze z kwiatami ustawiono w specjalnie przygotowanym miejscu, przed trybuną. Starostowie dożynek na ręce Wójta Gminy - Jacka Chmury i Przewodniczącego Rady Gminy – Jerzego Gdańskiego,
przekazali symboliczny bochen chleba upieczony
z mąki z tegorocznych zbiorów i miód pitny z pasiek grodziskich pszczelarzy.

Starostowie dożynek przekazują przyniesione dary

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który serdecznie powitał mieszkańców, przybyłych gości,
przedstawicieli władz gminnych i dyrektorów
gminnych jednostek. W swoim wystąpieniu zwrócił
się do rolników, dziękując im za codzienny trud
pracy na roli, a dzieląc się chlebem wyraził życzenia by nigdy tego chleba nikomu nie brakło.
Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę
przy rytmach muzyki. Wielu miłych wrażeń artystycznych dostarczyła zebranym Orkiestra Dęta z
Grodziska Dolnego, Zespół „Leszczynka”
i „Grodziszczoki”. Rozrywkowa, wpadająca
w ucho muzyka dobiegała ze sceny podczas
występu rodzinnej Kapeli Staśka Derenia oraz
Zespołu Wokalno - Tanecznego z Tyrawy Wołoskiej. Dodatkową atrakcją była wystawa płodów
rolnych zorganizowana przez Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Swoje specjały zaoferowali także grodziscy pszczelarze. Każdy mógł spróbować różnych odmian miodów.
MH
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Delegacja wieńcowa z Wólki Grodziskiej - Zagrody

Delegacja wieńcowa z Grodziska Górnego

Delegacja wieńcowa z Podlesia

Delegacja wieńcowa ze Zmysłówki

Delegacja wieńcowa z Chodaczowa

Delegacja wieńcowa z Opalenisk

Delegacja wieńcowa z Laszczyn

Delegacja wieńcowa z Wólki Grodziskiej - Majkuty

WYDARZENIA

Delegacja wieńcowa z Grodziska Nowego

Delegacja wieńcowa z Grodziska Dolnego „Miasta”

Delegacja wieńcowa z Wólki Grodziskiej

Delegacja wieńcowa z Grodziska Dolnego

Wieniec dożynkowy Zespołu „Leszczynka”

Delegacja wieńcowa ze Zmysłówki

Stanowisko ODR-u

Promocja produktów pszczelich
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W niedzielę 24 sierpnia 2008 roku na stadionie
sportowym w Grodzisku Górnym odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Grodzisko Dolne.
W zawodach wzięło udział 10 drużyn, w tym 2
kobiece. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach – sztafeta sprawnościowa i ćwiczenie bojowe.
Tegoroczne zawody sędziowali aspiranci i oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Leżajsku. Sędzią głównym zawodów,
był st. kapitan Jerzy Matusz.
Po wprowadzeniu jednostek OSP na grodziski
stadion przez Orkiestrę Dętą z Grodziska Dolnego,
komendant gminny, starszy ogniomistrz Andrzej
Pałys zgłosił Komendantowi Powiatowemu PSP
w Leżajsku bryg. Józefowi Golec gotowość drużyn
do uroczystego rozpoczęcia zawodów. Witając
zgromadzonych gości oraz startujące w zawodach
druhny i druhów bryg. Golec przypomniał grodziskie tradycje pożarnicze oraz podziękował strażakom za ich bezinteresowną służbę na rzecz lokalnej
społeczności. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Jacek Chmura, który życząc wszystkim uczestnikom sportowej walki i osiągnięcia jak najlepszych
wyników, dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.
Bojowo nastawieni zawodnicy przystąpili do swoich konkurencji. W pierwszej kolejności rozegrano
sztafetę pożarniczą, a następnie ćwiczenie bojowe,
które kończyło się puszczeniem strumienia wody
na wyznaczone cele.
Rywalizację zainaugurowała sztafeta kobieca
z OSP Grodzisko Dolne, która jak przystało na Mistrzynie Polski okazała się bezkonkurencyjna. Zawodniczki z niezwykłą precyzją i szybkością wykonały zadanie, uzyskując czas zbliżony do tego,
który dał im zwycięstwo w ubiegłym roku, podczas
zawodów w Płocku. Następnie w sztafetowym torze przeszkód walczyły drużyny męskie. Wyniki po
obu konkurencjach przedstawiają się następująco:
GRUPA C – drużyny kobiece
ĆWICZENIE BOJOWE
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
SZTAFETA POŻARNICZA 7x50
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
KLASYFIKACJA GENERALNA
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
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GRUPA A – drużyny męskie
ĆWICZENIE BOJOWE
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
III miejsce - OSP Wólka Grodziska
IV miejsce - OSP Podlesie
V miejsce - OSP Chodaczów
VI miejsce - OSP Grodzisko Górne
VII miejsce - OSP Zmysłówka
VIII miejsce - OSP Laszczyny
SZTAFETA POŻARNICZA 7x50
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne
III miejsce - OSP Laszczyny
IV miejsce - OSP Wólka Grodziska
V miejsce - OSP Zmysłówka
VI miejsce - OSP Chodaczów
VII miejsce - OSP Podlesie
VIII miejsce - OSP Grodzisko Górne
KLASYFIKACJA GENERALNA
I miejsce - OSP Grodzisko Dolne
II miejsce - OSP Grodzisko Dolne Miasto
III miejsce - OSP Wólka Grodziska
IV miejsce - OSP Chodaczów
V miejsce - OSP Podlesie
VI miejsce - OSP Laszczyny
VII miejsce - OSP Zmysłówka
VIII miejsce - OSP Grodzisko Górne
Zawody przebiegały w spokojnej, sportowej
atmosferze. Startujące drużyny robiły co mogły, by
uzyskać jak najlepsze rezultaty. Uczestniczące w
zawodach drużyny otrzymały nagrody rzeczowe
oraz dyplomy, ufundowane przez Wójta Gminy.
Specjalne nagrody ufundowane przez Komendanta
Powiatowego otrzymał także najstarszy i najmłodszy strażak.
Niedzielne zawody miały szczególne znaczenie
dla jednostki OSP z Grodziska Dolnego. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Józef
Lorenc, w imieniu Zarządu Głównego nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym
odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP
i za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego
i krzewienia jego pięknej tradycji. Nadane w 125
rocznicę powstania straży pożarnej w Grodzisku
Dolnym odznaczenie, jest wielkim wyróżnieniem
za pracę społeczną, ratowanie życia i mienia ludzkiego oraz codzienną pracę.
MH
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Komendant Powiatowy PSP wita zgromadzonych druhów

Nadanie odznaczenia sztandarowi

Przeszkoda - równoważnia

Przeszkoda - mur

Grodziskie „złotka” w akcji

Skok przez płotek

Budowanie linii

Strażacy na finiszu
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W nowym roku szkolnym uczniowie Zespołu
Szkół im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku
Górnym będą mogli
korzystać z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. W ramach realizowanych przez szkołę dwóch projektów, na dodatkową formę nauki udało się pozyskać prawie
480 tys. zł., w tym dla szkoły podstawowej ok.
300 tys. zł, a dla gimnazjum ok. 180 tys. zł.
W ramach prowadzonych zajęć, zorganizowane
zostaną dodatkowe warsztaty dydaktycznowychowawcze, przedmiotowe koła zainteresowań,
sesje popularno-naukowe oraz krajoznawcze wyjazdy edukacyjne. Dzięki tym formom nauki,
uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych
wykładach, pozwalających na pogłębianie wiedzy
oraz rozwój pasji i zainteresowań z wybranych
dziedzin nauki.
Miłośnicy przedmiotów matematycznoprzyrodniczych będą mogli nauczyć się praktycznego wykorzystywania map i komputera w geografii.
W ramach koła badawczego zaplanowano cykl wyjazdów na Politechnikę Rzeszowską, gdzie uczniowie w profesjonalnym laboratorium będą mogli
wraz ze studentami przeprowadzać eksperymenty
chemiczne. Uczestnicy koła matematycznego wyjadą na wykłady popularno-naukowe wraz z pokazami nieba na Uniwersytet Jagielloński, a zwolennicy
fizyki wyruszą szlakiem Mikołaja Kopernika.
W Planetarium i Obserwatorium Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, będą uczestniczyć
w pokazach fizyczno-astronomicznych, pokazach
nocnego nieba oraz projekcjach dydaktycznych.
Ponadto pokazy eksperymentów na Politechnice
Rzeszowskiej i Lubelskiej oraz wizyta w Planetarium pomogą młodym odkrywcom w lepszym
zrozumieniu i poznaniu otaczającego świata.
Zwolennicy nowoczesnych technologii będą
mogli rozwijać swoje umiejętności w trakcie
konstruowania programowalnych robotów. Prócz
konstruowania robotów uczniowie będą mogli wyposażać je w czujniki i programować ich zachowania. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja do
skorzystania z tak niedostępnej na co dzień możliwości techniki, jaką umożliwiają zajęcia z robotyki.
W ramach realizowanego projektu, w szkole
podstawowej powstanie Szkolne Centrum Terapeutyczne stworzone z myślą o uczniach mających
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specyficzne wymagania edukacyjne. Zajęcia dla
dzieci z zachowaniem agresywnym i niską samooceną prowadzone będą pod czujnym okiem specjalistów, m.in. terapeutów i logopedów.
Zakup specjalistycznych programów i pomocy
naukowych, pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
informacji. Z kolei uczniowie gimnazjum będą mogli skorzystać z zajęć ze szkolnym doradcą, który
pomoże im opracować indywidualne plany kariery
edukacyjnej i zawodowej.
Uczestnictwo w projekcie stwarza również szansę do zgłębiania metod i technik skutecznego
uczenia oraz poznawania zagadnień kulturowych
krajów anglojęzycznych. Będzie to możliwe dzięki
wyjazdom do szkoły języków obcych „Promar”
w Rzeszowie na zajęcia z native speakerem.
Stałym elementem każdego bloku naukowego
będzie szereg krajoznawczych oraz ekologicznoprzyrodniczych wyjazdów edukacyjnych, w trakcie
których uczniowie zdobytą wiedzę teoretyczną
przełożą na praktykę. Będą to np. wycieczki do
Zakopanego, w Bieszczady, Tatry, czy do Bolestraszyc.

Występy młodzieży podczas realizowanego przez szkołę
projektu „Szkoły Jagiellońskie”

Wszystkie wymienione wyżej działania będą
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitału Ludzkiego 2007-2013.
Uzyskane dofinansowanie, jest kolejnym efektem dobrej współpracy Zespołu Szkół i Referatu
Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Grodzisko
Dolne.
MH

AKTUALNOŚCI
W dniach 7-10 sierpnia delegacja strażaków z
powiatu leżajskiego, przebywała z wizytą w austriackiej miejscowości Krems. Delegacja udała
się do Austrii w odpowiedzi na zaproszenie strażaków, którzy w maju br. odwiedzili powiat leżajski, w tym również naszą gminę.
Wizyta była kontynuacją współpracy i wymiany
doświadczeń między zaprzyjaźnionymi jednostkami. W delegacji uczestniczyli: Starosta Leżajski –
Robert Żołynia, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku – bryg. Józef Golec, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu – Roman Szałajko, Prezes OSP Wola Zarczycka – Jan Gąska, st. ogn. Bolesław Kludys, oraz strażacy z KP PSP w Leżajsku. Gminę
Grodzisko Dolne reprezentował Komendant Gminny ZOSP, starszy ogniomistrz Andrzej Pałys.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z tradycjami i
historią austriackich straży pożarnych oraz obejrzeli sprzęt i wyposażenie jakimi dysponują tamtejsze
jednostki. Wyjazd był także wspaniałą okazją do
zwiedzenia Austrii, jej pięknych zabytków i krajobrazów. Wizyta w fabryce ekskluzywnych pokrowców do samochodów, zwiedzanie szkoły winiarskiej Weinbauschule Krems, spływy łódkami po
Dunaju, czy zwiedzanie strażnicy w Krems to tylko
niektóre atrakcje jakie czekały na miejscu.
Po trzydniowym zwiedzaniu Austrii delegacja
powróciła do kraju. Strażacy mają nadzieję, że nawiązana współpraca zaprocentuje na przyszłość.
MH

XXIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne
zwołana została na dzień 22 sierpnia 2008r.
Głównym tematem sierpniowej sesji była analiza i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za I półrocze br. oraz ocena pracy szkół w
minionym roku szkolnym i zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych z terenu
gminy do nowego roku szkolnego.
Dodatkowo w trakcie obrad XXIV sesji Radni
przegłosowali przyjęcie uchwał:
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
rok bieżący,
- w sprawie zmiany regulaminu oraz wniosku o
udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu z przeznaczeniem na realizację
wspólnego przedsięwzięcia internetowego p.n.
„Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów –
wschód”,
- w sprawie dofinansowania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Nowej Sarzynie (zatrudniającego
m.in. osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy),
- w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisko Dolne
do Stowarzyszenia „Kraina Sanu”.
JR

Przedstawiciele polskiej i austriackiej delegacji przed hotelem w Krems
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AKTUALNOŚCI
Rokrocznie 8 września, w Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Leżajskim Klasztorze OO. Bernardynów obchodzone są Dożynki
Powiatowe, połączone z Pielgrzymką Rolników,
Służb Mundurowych i Żołnierzy.
Tegoroczne obchody rozpoczął uroczysty przemarsz na dziedziniec Leżajskiego Sanktuarium,
gdzie o godzinie 11.00 odprawiono uroczystą Mszę
Św. Polową, której przewodniczył Metropolita
Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz.
W nabożeństwie uczestniczyły delegacje gmin
Powiatu Leżajskiego. Naszą gminę reprezentowało
6 sołectw, wystawiając w sumie 8 dożynkowych
wieńców: trzy z Wólki Grodziskiej oraz po jednym
z Grodziska Dolnego, Grodziska Dolnego
„Miasta”, Opalenisk, Chodaczowa i Grodziska Nowego.

Starostowie dożynek gminnych wręczają Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi dary z
grodziskiej ziemi

Prócz delegacji wieńcowych liczną grupę stanowiły odziały żołnierzy i służb mundurowych, takich jak Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna,
Policja, Służba Więzienna, 21 Brygada Strzelców
Podhalańskich i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
Po raz pierwszy w uroczystościach dożynkowych uczestniczyła Straż Marszałkowska Sejmu
RP, której Komendantem jest nasz grodziski rodak,
pochodzący z Wólki Grodziskiej, pan Mieczysław
Kuras. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
MH

Delegacja wieńcowa z Grodziska Dolnego

W dniu 31 sierpnia 2008 podkarpaccy rolnicy
obchodzili swoje święto plonów. W Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Haczowie odbyły się
VIII Dożynki Województwa Podkarpackiego i
XXV Jubileuszowe Dożynki Archidiecezji Przemyskiej.

Delegacja wieńcowa z Grodziska Dolnego „Miasta”
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W tegorocznych uroczystościach, uczestniczyło
150 delegacji wieńcowych z parafii i dekanatów
archidiecezji przemyskiej oraz gmin i powiatów
województwa Podkarpackiego.
Powiat leżajski reprezentował Wicestarosta Leżajski Józef Majkut oraz 8 delegacji wieńcowych
z Gminy Grodzisko Dolne, z sołectwa Grodzisko
Dolne, Grodzisko Dolne „Miasto”, Grodzisko Górne, Wólka Grodziska, Podlesie i Opaleniska.
Uroczystą Mszę Świętą dożynkową, odprawił
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Metropolita Przemyski - Arcybiskup Józef Michalik. W wygłoszonej homilii arcybiskup podziękował rolnikom za podtrzymywanie i kultywowanie
tradycji religijnych oraz za trud i szacunek jakim
obdarzają „matkę” ziemię.
MH

AKTUALNOŚCI
W miesiącu wrześniu sfinalizowano kolejne
prace inwestycyjne, związane z poprawą stanu
infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej.
Zakończono
prace
termomodernizacyjne
budynku remizy OSP w Chodaczowie i Budynku
Wiejskiego w Grodzisku Nowym. Na obu obiektach wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową, a wokół obejść ułożono kostkę. Na budynku wiejskim odmalowano
dach, a na remizie dach wymieniono na nowy.
Spory zakres prac remontowych wykonano również na Zespole Szkół i Domu Nauczyciela w Grodzisku Górnym. Zakres prac obejmował wymianę i
nadbudowę dachów.
Z kolei na drodze „Na Rydzika” w Grodzisku
Dolnym, zakończono generalną przebudowę mostu.

Nowy dach na Zespole Szkół w Grodzisku Górnym

Nowy, poszerzony posiada większą nośność i nowe
barierki. Ponadto na odcinku na którym przebudowany został most, uregulowano koryto i dno potoku.
MH

Nowy most na drodze „Na Rydzika”
w Grodzisku Dolnym

Zmodernizowana Remiza OSP
w Chodaczowie

Wyremontowany Budynek Wiejski
w Grodzisku Nowym
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AKTUALNOŚCI
Nowy rok szkolny to czas nowych wyzwań i obowiązków, jakie stoją przed młodzieżą szkolną,
ale także przed dyrektorami placówek oświatowych, których zadaniem jest stworzenie i zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki.
By cel ten został osiągnięty, we wszystkich
szkołach w przeciągu całego roku prowadzone są
większe i mniejsze prace remontowe.
Dbając o stan bezpieczeństwa na szkolnych korytarzach, w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym,
wymieniono płytki PCV na gresowe, odmalowano
ściany na korytarzach, klatkach schodowych i w
salach lekcyjnych. Na hali sportowej naprawiono
dach oraz odremontowano ściany boczne na trybunach. Do trzech sal lekcyjnych zakupiono ścianki
meblowe, do jednej wykładzinę i ławki. Nowe stoliki zyskała pracownia komputerowa i internetowe
centrum multimedialne.

Największe, a tym samym najkosztowniejsze
prace wykonano w tym roku w Zespole Szkół w
Grodzisku Górnym. Na budynku szkoły i części
sali gimnastycznej wymieniono dachy. Wewnątrz
szkoły odmalowano szatnie, sanitariaty i salę gimnastyczną. Zamontowano nowe drzwi wejściowe
do budynku szkoły oraz wyremontowano zewnętrzne schody przy wejściu awaryjnym i kotłowni. Powstała nowa pracownia komputerowa dla gimnazjalistów i internetowe centrum multimedialne dla
szkół podstawowych. Rozbudowano także system
monitoringu o 9 dodatkowych kamer.

Ogrodzone boisko sportowe przy szkole w Opaleniskach

Zajęcia w internetowym centrum informacji
multimedialnej w Grodzisku Górnym

Dzięki staraniom naszego Posła, Wójta Gminy
i strażaków OSP Grodzisko Dolne
"Miasteczko", Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej, przyznała 50 tys. dofinansowania na modernizację remizy w Miasteczku.
Siedzibą jednostki jest budynek remizy
wybudowany jeszcze w latach sześćdziesiątych. Do
prowadzenia działalności statutowej jednostki
niezbędne są odpowiednie warunki lokalowe,
których obecnie budynek nie posiada.
Większość pomieszczeń wymaga odnowienia
i powiększenia. Pozyskane środki finansowe mają
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Mniejsze prace remontowe, wykonano w pozostałych placówkach na terenie gminy. W Szkole
Podstawowej w Chodaczowie wyremontowano
dach na budynku w ogródku przedszkolnym i wymieniono 12 okien. Wokół boiska sportowego
w Opaleniskach oraz części Szkoły Podstawowej
na Laszczynach (od strony p. Żaka) postawiono
ogrodzenia.

poprawić funkcjonalność i bezpieczeństwo
budynku.
Zakres wykonywanych robót remontowych
obejmował będzie budowę kotłowni gazowej i instalacji sanitarnej, wykończenie użytkowego poddasza nad garażem oraz budowę klatki schodowej.
Na budynku wymieniony zostanie stary dach
oraz stolarka okienna i drzwiowa. Powiększeniu
ulegnie także garaż, a na wieży prawdopodobnie
pojawi się zegar.
MH

AKTUALNOŚCI

Dnia 1 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w konkursie ph „Pocztówka
z Grodziska”.
Konkurs trwał przez całe wakacje. Miał na celu
wzmocnienie poczucia tożsamości młodych ludzi z
Grodziskiem, kształtowanie wrażliwości na piękno
najbliższej okolicy, oraz rozwijanie umiejętności
wypowiedzi artystycznej. Prace miały przedstawiać
najpiękniejsze zakątki naszej gminy.
Na konkurs wpłynęło 19 prac. W porównaniu do
poprzedniego konkursu, na który wpłynęło blisko
100 prac nie było dużego zainteresowania. Być może wynikało to z trwającego okresu wakacyjnego,
jednak jakość prac w zupełności zrekompensowała
ich ilość. Rysunki, malowidła, wyklejanki, kolaże… są piękne! Prace dzieci przedstawiają głównie
atrakcje architektoniczne z których słynie Grodzisko, czyli przydrożne kapliczki, oraz bogactwo
przyrodnicze – Rezerwat Przyrody „Zmysłówka”,
zbiornik „Czyste”. Ukazane są też prace polowe.
Wybór laureatów nie był prosty, chociaż z przyznaniem pierwszych miejsc Komisja nie miała problemu, gdyż prace zdecydowanie wyróżniały się
poziomem artystycznym. I tak pierwsze miejsce w
kategorii „dzieci młodszych” zajęła praca „Czyste
o zachodzie słońca” wykonana techniką kolażu,
natomiast w kategorii „dzieci starszych” zwyciężyła praca „Kapliczka przy drodze Żołyńskiej” narysowana przepięknie kredkami pastelowymi.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Uczniowie klas 0-III

Uczniowie klas IV-VI

1. Zuzanna Chmura - SP 1. Wioletta Joniec - SP
w Grodzisku Dolnym
w Grodzisku Górnym
2. Katarzyna Chmura - 2. Agnieszka Pelc - SSP
SP w Grodzisku Dolnym w Wólce Grodziskiej
3. Gabriela Pelc - SP 3. Mariola Kuras - SP
w Grodzisku Górnym w Grodzisku Dolnym
oraz Weronika Śnieżek SP w Opaleniskach
W kategorii „dzieci młodszych” komisja
przyznała także dwa wyróżnienia: Alicji Danak SP w Grodzisku Górnym i Gabrieli Kojder - SP
w Laszczynach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dziękując dzieciom za
udział w konkursie, zapraszamy do uczestnictwa w
kolejnych.
W drugiej połowie miesiąca zapraszamy do
obejrzenia wystawy: „Pamięci tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny” prezentującej wspomnienia
Grodziszczan z okresu II Wojny Światowej zebrane i spisane przez dzieci.
RC
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Minimalne wymagania dotyczące zarządzania
gospodarstwem to przepisy, których stosowanie
jest obecnie obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich UE.
W Polsce wszystkie gospodarstwa objęte systemem płatności bezpośrednich będą również zobowiązane wprowadzić i obowiązkowo przestrzegać
minimalnych wymagań określonych w ramach
zasady wzajemnej zgodności (cross compliance).
Otrzymywanie płatności według nowych zasad będzie powiązane z obowiązkiem spełnienia przez
gospodarstwo określonych przepisami wymogów.
Spełnienie tych wymogów będzie stanowiło
również warunek otrzymania płatności w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przypadku działań rolnośrodowiskowych, gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), obszarów „Natura 2000”, obszarów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także zalesiania gruntów rolnych. Wymogi te
zostały podzielone na 3 obszary.
Obszar A - obejmuje identyfikację i rejestrację
zwierząt oraz zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Obszar B - zdrowie publiczne, zdrowie
zwierząt oraz zdrowotność roślin. Obszar C dobrostan zwierząt.
W Polsce wymogi wzajemnej zgodności będą
wdrażane stopniowo. Od 1 stycznia 2009r zaczną
obowiązywać wymogi z obszaru A, natomiast
pozostałe wdrażane będą do 2011r. Od 2009 roku
gospodarstwa będą podlegać kontrolom czy jest
w nich przestrzegana zasada wzajemnej zgodności,
co roku będzie to 15 tys. gospodarstw. Złamanie
zasad cross-compliance będzie skutkowało redukcją płatności maksymalnie o 5%, a w przypadku
powtarzającego się zaniedbania o 15%, jeśli kontrolerzy stwierdzą celowe nieprzestrzeganie wymogów rolnikowi grozi 20% redukcja płatności, a w
skrajnym przypadku wykluczenie z systemu płatności. Organem odpowiedzialnym za kontrole będzie
ARiMR w zakresie spełniania przez rolnika zasad
dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska,
a Inspekcja Weterynaryjna w Zakresie Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt.
Obowiązki jakie, będzie musiał spełnić rolnik od
momentu wejścia w życie obowiązywania Zasady
Wzajemnej Zgodności:
I. Środowisko naturalne:
1. Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodni-
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czych dzikiej fauny i flory. W gospodarstwie przestrzegane są zakazy:
umyślnego niszczenia gniazd, płoszenia, chwytania lub zabijania ptaków i zwierząt objętych
ochroną,
zrywania, zbierania i niszczenia roślin i grzybów
objętych ochroną oraz wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów występujących na terenie
gospodarstwa.
2. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje
niebezpieczne. W gospodarstwach takimi substancjami są środki ochrony roślin oraz produkty
naftowe (oleje napędowe , opałowe, benzyna ,oleje
przekładniowe i hydrauliczne ,smary płyny hamulcowe). W celu ochrony środowiska:
środki te i opakowania po nich należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed możliwością dostania się ich do wód gruntowych w
sposób bezpośredni lub pośredni.
środki ochrony roślin przechowywać w oryginalnych opakowaniach z etykietą w magazynie
lub wydzielonym miejscu.
produkty naftowe przechowywać w szczelnych
pojemnikach i w miejscach uniemożliwiających
przedostanie się do gruntu.
Gospodarstwa stosujące środki ochrony roślin mają
obowiązek przestrzegania m.in. następujących zaleceń:
wykonujący zabiegi ochrony roślin posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
zakresie stosowania środków ochrony roślin.
Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.
w gospodarstwie jest prowadzona ewidencja stosowania środków ochrony roślin zawierająca:
nazwę rośliny, termin i powierzchnię uprawy, na
której został wykonany zabieg ochrony, nazwę
środka i wielkość dawki oraz przyczynę zastosowania,
sprzęt do wykonywania zabiegów ochrony roślin jest sprawny technicznie – posiada aktualne
badanie sprawności (ważne 3 lata).
3. Ochrona środowiska w szczególności gleby w
przypadku stosowania osadów ściekowych. Osady
mogą być przekazane rolnikowi wyłącznie przez
wytwórcę tych osadów. Wytwórca ma obowiązek
poddawania osadów badaniom oraz przeprowadza-
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nia badań gleby na krótko przed jego zastosowaniem. Rolnik powinien żądać poniżej wymienionych dokumentów od wytwórcy a w przypadku ich
braku powinien odmówić. Przy stosowaniu osadów
ściekowych rolnik ma obowiązek posiadać:
aktualne wyniki analizy zastosowanego osadu
ściekowego wydanego przez wytwórcę,
aktualne wyniki analizy gleby (odczyn gleby,
zawartości metali ciężkich i przyswajalnego fosforu),
dokument zalecanych dawek osadów zastosowanych w gospodarstwie od ich wytwórcy,
Kartę przekazania odpadu,
przestrzegać terminów stosowania i nawożenia
pod dopuszczone rośliny.
4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
Dotyczy obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami.
II. Identyfikacja i rejestracja zwierząt
Oznacza w przypadku posiadania zwierząt objętych
obowiązkiem oznakowania konieczność posiadania
przez rolnika:
numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz
numeru siedziby stada,
oznakowania wszystkich posiadanych zwierząt
(bydła, świń, owiec, i kóz) zgodnie z przepisami,

Mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne przypominamy, iż w 2008 roku zmieniły się zasady segregacji surowców wtórnych.
Do worka koloru żółtego przeznaczonego do
zbierania tworzyw sztucznych, takich jak opakowania po płynach i napojach, pojemniki po materiałach sypkich, artykuły gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych, folie, reklamówki, woreczki
foliowe, butelki po olejach i środkach ochrony
roślin, można teraz wrzucać również puszki, drobny złom, baterie i akumulatorki oraz pojemniki
po areozolach.
Pozostałe kolory worków pozostają bez zmian.
W rezultacie do segregacji odpadów pozostało już
tylko cztery kolory worków tj:
szkło białe → kolor biały,
szkło kolorowe → kolor zielony,
tworzywa sztuczne, baterie, akumulatorki,
puszki i drobny złom → kolor żółty,

prowadzenia księgi rejestracji zwierząt w gospodarstwie i dokonywania w niej wpisów bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie
7 dni,
dane zawarte w księdze rejestracji bydła świń
owiec i kóz przechowywane są przez okres 3 lat
od dnia utraty posiadania zwierzęcia,
zgłaszanie do agencji płatniczej informacji
o zdarzeniach: padniecie ,ubój, sprzedaż,
zamawianie puli numerów identyfikacyjnych,
posiadanie paszportów bydła,
spis owiec/kóz prowadzony jest w stadzie raz na
12 m-cy.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy. Dyżury pełnione są od poniedziałku do piątku, w godzinach:
Poniedziałek 7.30-12.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-12.30
Czwartek 7.30-12.30
Piątek 7.30-12.30
Renata Mazurek
PODR Zespół Doradców w Leżajsku

makulatura → kolor niebieski,
Dziękujemy za segregację odpadów i gorąco
zachęcamy do dalszego udziału w odzysku surowców wtórnych.
BD
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W drugą niedzielę sierpnia w Amfiteatrze przy
Zielonym Domku w Rymanowie Zdroju odbyła
się III edycja Podkarpackiego Wesela, powstałego wg koncepcji reżyserskiej Danuty Litarowicz
i Czesława Drąga.
Wesele to zostało zrekonstruowane na podstawie wspomnień najstarszych mieszkańców podkarpackich wsi i opracowane zgodnie z dawnymi
obrzędami i wszelkimi tradycjami towarzyszącymi
tym obrzędom. Korowód weselny, zmówiny, oczepiny i inne zwyczaje weselne odtwarzane są przez
zespoły regionalne i obrzędowe z Podkarpacia
w plenerze w parku zdrojowym. Weselnemu obrzędowi towarzyszą wiernie odtworzone stroje i inne
atrybuty weselne.
W niedzielne popołudnie, 10 sierpnia w korowodzie weselnym spod sanatorium „Eskulap” ruszyło
7 zespołów regionalnych, by w niedługim czasie
zaprezentować kolejno na deskach estrady poszczególne etapy weselnego widowiska. W tegorocznych
prezentacjach udział wzięły następujące zespoły:
- Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka”
z Wólki Grodziskiej
- Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej
- Obrzędowy Zespół Teatralny „Wielopolanie”
z Wielopola Skrzyńskiego
- Zespół Regionalny „Grodziszczoki”
- Zespół Obrzędowy „Rymanowianie” z Rymanowa
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- Zespół Pieśni i Tańca „Haczowskie wesele” z Haczowa
- Kapela „Młoda Harta” z Harty
Po krótkim wprowadzeniu (komentarzu) o weselu na scenę wkroczył jako pierwszy zespół
„Leszczynka”, prezentując „Zmówiny” (fragment
teatralizowany). Zmówiny otwierały okres poprzedzający wesele. Przebieg zmówin był wszędzie
podobny. Przede wszystkim omawiano wówczas
„wielkość” wiana, jakie miała otrzymać dziewczyna. Dalszą część, czyli „Faktorowanie”, pokazał
Zespół Teatralno-Obrzędowy „Wielopolanie”.
Faktorowanie odbywało się nieco wcześniej od
zmówin.
Faktorem był zazwyczaj wygadany i cieszący
się powszechnym autorytetem mężczyzna, który
prezentował rodzicom panny młodej chłopaka mającego zamiar się ożenić. Potem na zmówiny zapraszano rodziców chłopaka i podczas gościny dobijano ostatecznie targu o posag dziewczyny. Gdy ów
okazywał się niekiedy „za skąpy”, wówczas zrywano umowę i małżeństwo nie dochodziło do skutku.
Jeśli wszystko poszło pomyślnie, młodzi udawali
się do księdza na pacierze, czyli egzamin z głównych zasad wiary, po czym przez 3 kolejne niedziele głoszone były z ambony zapowiedzi.
W przeddzień ślubu w domu panny młodej ubierano wiechę, czyli ścięty wierzchołek jodły, który

KULTURA
przystrojony piórami i wstążkami zatykano później
za węgieł domu pod dachem. Ten fragment wesela
zwany „Wiechowinami” można było zobaczyć w
wykonaniu Zespołu „Folusz” z Giedlarowej.
Również w przededniu ślubu swaszka, zwana
też starościną urządzała w swym domu gościnne
przyjęcie z muzyką i tańcami, które nazywano
„swaszczynami”. „Do Swaszki” powiodła nas kapela „Młoda Harta”. Potem następowało błogosławieństwo młodych udzielane im przez rodziców,
wyjazd do kościoła i brama weselna. Te poszczególne etapy odegrał na scenie Zespół „Folusz”. Po
ceremonii zaślubin odbywało się oczywiście przyjęcie weselne w domu panny młodej. Przyjęcia te w
porównaniu do dzisiejszych były dużo skromniejsze. Serwowano przede wszystkim swojskie
(jarskie) potrawy, a z napojów piwo i wódkę. Po
czym następowała zabawa taneczna, oczekiwana
bardzo przez młodzież. Do tańca przygrywały weselnikom wiejskie kapele, których muzycy dostawali odpowiednie datki za „dobre” granie.
Z „Przyjściem do kościoła” i „Zabawą weselną
po ślubie” zapoznał widzów Zespół Pieśni i Tańca
„Haczowskie wesele”. Najważniejszym obrzędem,
mającym swoje symboliczne znaczenie, były ocze-

piny, które odbywały się zazwyczaj tuż przed północą lub też (jak bywało) następnego dnia po ślubie. Oczepin panny młodej dokonał Zespół Obrzędowy „Rymanowianie”. Na drugi dzień po weselu
następowały poprawiny. W scenerię i obrzędy towarzyszące poprawinom wprowadził nas Zespół
„Grodziszczoki”. Zaś w kilka dni po zakończeniu
wesela panna młoda opuszczała dom rodzinny i
przenosiła się do rodziny męża zabierając z sobą
otrzymane wiano.
Tak oto pokrótce przedstawiałaby się sceniczna
realizacja III edycji Podkarpackiego Wesela. Ciekawym dla oczu i uszu epizodem był finałowy występ
wszystkich zespołów i wspólny akcent muzycznowokalny zatytułowany „Wesele Podkarpackie”.
Uczestnicy imprezy otrzymali na zakończenie pamiątkowe upominki ufundowane przez Hutę Szkła
Artystycznego i Gospodarczego „Sabina” w Krośnie oraz ręcznie wyhaftowane dyplomy z podziękowaniami za udział. A, że na weselu tańczy się do
woli i zwykle do rana, również tu w Rymanowie
zaczęły się ogólne tańce porywające widownię do
wspólnej zabawy.

W dniu 9-go sierpnia br. Zespół ŚpiewaczoObrzędowy „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej
uczestniczył w I Eurokarpackim Kulturalnym
Taborze Pasterskim odbywającym się w Tyrawie Wołoskiej.
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli –
Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej i
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Organizatorzy postawili sobie za cel prezentację obrzędów i
zwyczajów związanych z pasterstwem i hodowlą
bydła na terenie Podkarpacia i sąsiednich krain
bieszczadzkich.
W związku z tym przedsięwzięciem kierowniczka zespołu „Leszczynka”, pani Maria Żak, napisała
na tę okazję specjalny scenariusz. Pani Maria Żak
bardzo trafnie, z autentycznym odtworzeniem gwary grodziskiej przedstawiła właściwe swemu miejscu zamieszkania obrzędy pasterskie.
W scenariuszu znalazły się zwyczaje i wierzenia
ludowe związane z wyganianiem krów na pastwisko, czynności związane z kręceniem powrozów,

robieniem masła i sera, jak również przyjmowaniem pastuszki do pomocy na służbę. Tym prozaicznym, codziennym zabiegom towarzyszyły czynności magiczne, mające niejako charakter rytuału.
Obrzędowi pasienia krów towarzyszyło śpiewanie
piosenek pasterskich przez dzieci i dorosłych, no i,
co też nierzadko się zdarzało, swary sąsiedzkie, gdy
krowy zrobiły komuś szkodę, kiedy pastuchy ich
nie dopilnowały podczas pasienia.
Scenariusz ten przypadł do gustu jurorom, bo
przyznali oni zespołowi z Wólki Grodziskiej II
miejsce, a pani Maria Żak otrzymała wyróżnienie i
nagrodę indywidualną za najlepiej napisany scenariusz.
Gratulujemy Zespołowi „Leszczynka” tak udanego występu i życzymy dalszych sukcesów podczas kolejnych wyjazdów.

M. Burda-Król

M. Burda-Król
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Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o tym, iż
po pełnym napięcia, nauki i pracy roku szkolnym letnie miesiące to najlepsza pora wypoczynku dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Wyborów i możliwości spędzenia wolnego czasu było wiele. A co zaoferował swoim podopiecznym
Ośrodek Kultury?
Już od kilku lat regularnie organizuje dla dzieci
uczęszczających na zajęcia taneczne, teatralne i plastyczne parodniową wycieczkę, podczas której
dzieciaki nie tylko zażywają wypoczynku, ale również – co bardzo ważne – poznają ciekawe miejsca
i zakątki kraju i swego regionu. W tym roku wybór
padł na Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zalew”
w Janowie Lubelskim. Ośrodek ten znajduje się w
jednym z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc
wypoczynkowych na Lubelszczyźnie. Położony
jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” na skraju Niziny Sandomierskiej i Rozt
cza. To położenie zapewnia unikalny mikroklimat,
który sprawia, że wypoczynek jest prawdziwą radością. Zbiornik wodny 40 ha, rozległe piaszczyste
plaże, tereny rekreacyjne i urokliwe zakątki przyrody, czynią pobyt w Ośrodku przyjemnym
i pozostawiają wiele miłych wspomnień.
3 lipca br. grupa dzieci w liczbie 36-ciu osób
wyruszyła pod opieką instruktorów OK w Grodzisku Dolnym i pracowników ODR-u w Leżajsku do
Janowa Lubelskiego. Na miejsce dotarliśmy
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w przeciągu półtorej godziny. Ze względu, że do
obiadu pozostawało jeszcze sporo czasu, wszyscy
wyruszyliśmy na plażę. Pogoda tego dnia rzeczywiście była wspaniała, więc dzieci co rusz kąpały się,
a potem opalały się na plaży. Tuż po obiedzie zakwaterowaliśmy się w czterech pawilonach mieszkalnych. Mieszkaliśmy w pokojach 2, 3 lub
4 osobowych przez 3 dni na terenie lasku (za bramą), a na stołówkę chodziliśmy na tzw.
„wyspę” (tak miejscowi nazywają część ośrodka
z głównymi zabudowaniami położoną za mostem).
Pierwszy dzień pobytu minął nam bardzo szybko,
za to noc dla większości była długa i ekscytująca.
Rankiem nazajutrz obudził nas intensywny deszcz,
który, z krótkimi przerwami, psuł nam pogodę aż
do południa. Nastawieni na słońce i ciepło nie przewidywaliśmy niestety takiego scenariusza. Kiedy
nieco się przejaśniło opuściliśmy domki i udaliśmy
się na wyspę. W kawiarni urządziliśmy pokaz filmów animowanych dla dzieci. Co niektórzy grali
też w bilard. Po południu wypogodziło się, ale zrobiło się bardzo parno, no i woda po ostatnich opadach była dość chłodna. Zaraz po obiedzie zeszliśmy nad wodę, gdzie już czekali na nas umówieni
wcześniej ratownicy. Dzieciaki, wyposażone w kamizelki ratunkowe, pod nadzorem ratowników odbywały przejażdżkę motorówką, a później godzinny rejs na rowerach wodnych. Wszystkim bardzo
przypadła do gustu ta wodna eskapada. Ponieważ
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czasu do kolacji było jeszcze sporo, co odważniejsi
zaryzykowali kąpiel w chłodnej wodzie, a śmiechu
i zabawy było przy tym co niemiara. Krótko jednak
trwały tego dnia te pogodne chwile. Wieczorna burza znów popsuła nam plany. Nie było już mowy
o wyjściu na plażę. Pozostawało zatem schronić się
gdzieś pod dachem i urządzić dyskotekę. Ale dzieciaki były zbyt rozczarowane niepogodą i zimnem,
by mieć tego dnia ochotę na zabawę. Dość wcześnie zatem wróciliśmy do domków. Nastała sobota
– ostatni dzień naszego pobytu w Ośrodku. Ale pogoda nadal płatała nam figle i pozostawała nieubłagana. Chmury i zimny wiatr nie pozwalały tego
dnia korzystać z kąpieliska. Słońce zaczęło świecić
i grzać znów około południa, ale o wyjściu na plażę
tego dnia nie było już co marzyć. Czas upływał

Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy opublikował wojewódzką klasyfikację szkół w sportowej rywalizacji za rok szkolny 2007/2008.
Wśród szkół podstawowych uczniowie rywalizowali w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 17
dyscyplinach sportowych. Zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 4 w Sanoku - 806 pkt. Na 34 miejscu owego rankingu uplasowała się Szkoła Podstawowa z Grodziska Dolnego, zdobywając 201 pkt,
297 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Grodziska
Górnego - 25 pkt, a na 439 miejscu sklasyfikowana
została Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej 11 pkt.
Ogółem sklasyfikowano 764 szkoły podstawowe. Młodzież gimnazjalna rywalizowała w ramach
Gimnazjady w 16 dyscyplinach sportowych. Wśród
gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum nr 2 z Dębicy 751 pkt. 41 miejsce zajęło Gimnazjum z Grodziska
Dolnego - 203 pkt, a na 233 miejscu sklasyfikowano Gimnazjum z Grodziska Górnego - 34 pkt.
Ogółem sklasyfikowano 452 gimnazja.
Gratulujemy osiągniętych wyników!!!
K. B

więc na graniu w piłkę, spacerach po molo, zabawach i rozmowach. A, że prawdą jest stwierdzenie,
że wszystko, co dobre szybko się kończy, po obiedzie trzeba było szykować się do odjazdu. Odjazd
zaplanowany był na godzinę 16.30. Nasz autokar
zjawił się punktualnie. Objuczeni bagażem, niektórzy z uczuciem ulgi, a inni z uczuciem westchnienia, że szkoda już odjeżdżać, wsiadali do autobusu.
Droga powrotna zdawała się mijać jeszcze szybciej niż poprzednio, ale to dobrze, bo cały czas
„ścigały nas z tyłu” ciężkie, burzowe chmury i ołowiane niebo. Tego dnia burza znów dała o sobie
znać, na szczęście każdy z nas był już w swoim
domu.
M. Burda - Król
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku
Dolnym informuje rodziców uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
o możliwości ubiegania się o pomoc finansową
z PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi –
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy miejsko – wiejskie”.
Uzyskać dofinansowanie może osoba, która:
posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczają 120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj.
1 123,20 zł.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od
01.09.2008 do 30.09.2008

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
prowadzi naukę gry na instrumentach
dętych. Zajęcia prowadzi obecny
dyrygent Orkiestry Dętej - pan Jakub
Magoń.
Wszystkich zainteresowanych grą na
instrumentach prosimy o kontakt z
Ośrodkiem Kultury, tel. (017) 243 61 41.
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OGŁOSZENIA
Przypomnienie Wójta Gminy
Grodzisko Dolne
Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina producentom rolnym o składaniu wniosków dotyczących
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2008r.
W terminie do 30 września 2008r. należy złożyć odpowiedni wniosek w Punkcie Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy Grodzisko Dolne wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
za okres
od 1 marca 2008r. do 31 sierpnia 2008r.
Limit zwrotu podatku w 2008r. wynosi:
stawka zwrotu(0,85 zł) x 86l x powierzchnia użytków rolnych
Konkurs dotacyjny - Nasza wieś naszą szansą
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję, realizowanego we wsiach i miasteczkach do
6.000 mieszkańców, konkursu dotacyjnego Nasza wieś naszą szansą - 2008, czyli co można zrobić za
10 000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi lub gminie?
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i
gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych
miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny
ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych,
przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.
Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska
naturalnego.
Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie
realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje,
organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby
pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy
odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda
organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa.
Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2009 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
Szczegółowy formularz wniosku o dotację oraz instrukcja do formularza są do pobrania na stronie
www.witrynawiejska.org.pl

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WÓLKA GRODZISKA
37-306 Grodzisko Dolne

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
pozyskało środki finansowe na realizację programu
„Tradycja łączy pokolenia”, który służy współpracy mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego.

Wszystkich chętnych mieszkańców
Wólki Grodziskiej i okolic,
którym ojcowizna kojarzy się
z konkretnym miejscem i oswojoną przestrzenią

zapraszamy
do współpracy z dziećmi i nauczycielami Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej, aby
w ramach programu Działaj Lokalnie VI wspólnie kształtować postawy, zacieśniać więzi,
wzbogacać przeżycia i czerpać wiedzę z dziedzictwa kulturowego wsi .
W programie:

Pomożemy wspólnie dzieciom poznać region i jego kulturę.
Przedstawimy w albumie rodowody oraz patriotyzm przodków, regionalne stroje, domy gospodarstwa,
wykonywaną pracę, narzędzia, oraz dawny wygląd wsi.
Skolekcjonujemy przedmioty codziennego użytku i pamiątki rodzinne.
Wspólnie znajdziemy legendarne i historyczne miejsca, opiszemy i opracujemy edukacyjną broszurkę
ścieżki rowerowej.
Zorganizujemy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, żeby uczyły się pieśni, tańca ludowego, rzemiosła
artystycznego i scenek obrzędowych.
Zaprezentujemy dzieciom kulturalne dziedzictwo Wólki Grodziskiej.
Zorganizujemy biesiadne spotkania mieszkańców - seniorów z dziećmi i wnukami, aby cieszyć się wspólnymi osiągnięciami, śpiewem, tańcem, barwnymi strojami i wiejskimi obyczajami.
Ocalimy od zapomnienia to, co jeszcze zostało po naszych rodzicach i dziadkach.
Społeczna Szkoła Podstawowa
w Wólce Grodziskiej
Organizator programu

Projekt pt. „Tradycja łączy pokolenia” dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce.

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Po raz kolejny w naszej gminie, zostanie przeprowadzona zbiórka:
zużytych opon,
akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( w tym świetlówki),
odpadów wielkogabarytowych (sprzęt gospodarstwa domowego).
Zbiórkę w dniu 08 października 2008r. (środa) przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.
Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne należy złożyć do godziny 1000 w niżej wymienionych
miejscach:
Sołectwo

Miejsce składowania

Grodzisko Górne

obok budynku OSP

Grodzisko Dolne

obok budynku OSP

Grodzisko Dolne Miasto

na Placu Targowym

Grodzisko Nowe

obok Budynku Wiejskiego

Laszczyny

obok budynku OSP

Chodaczów

obok budynku OSP

Podlesie

obok budynku OSP

Wólka Grodziska

obok mostu koło boiska sportowego

Opaleniska i Zmysłówka

obok budynku wiaty „Poltino” w Zmysłówce

Wykonujemy usługi remontowo-budowlane:
- u kła d a n ie p a n e li śc ie n n ych i p o d ło g o wy ch
- u kła d a n ie ka m ie nia ( t a k ż e szt u czn e g o )
- re mo n t y i wy ko ń cze n ia wn ę t rz
- u kła d a n ie ko st k i b ru ko we j
- d o cie p la n ie b u d yn kó w
- za b u d o wa p o d dasz y
- u kła d a n ie p łyt e k
- mo n t a ż sa n it a r ii
- szp a ch lo wa n ie
- t yn ki g ip so we

REKLAMA PŁATNA

