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Dwukrotnie Mistrzynie 
Polski z OSP Grodzisko 
Dolne znów najlepsze. 
Drużyna „Złotek”- fawo-
rytki zawodów, nie dały 
sobie odebrać zwycięstwa 
i w pięknym stylu pokona-
ła swoje koleżanki z gmin-
nych OSP z terenu po-
wiatu leżajskiego. Sukces 
jednostki był podwójny, 
bowiem również w grupie 
męskiej najlepiej spisali 
się druhowie z Dolnego.

6 kobiecych i 8 drużyn mę-
skich wystartowało w te-
gorocznych Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych, jakie odbyły się 
w niedzielę 23 września br. 
na stadionie Grodziszczan-
ki w Grodzisku Górnym. W 
zawodach wzięli udział zwy-
cięscy zawodów szczebla 
gminnego z poszczególnych 
gmin powiatu leżajskiego. 
W sportowej rywalizacji, 
niesione dopingiem licznie 
przybyłych kibiców drużyny 
z Grodziska Dolnego, Gro-
dziska Dolnego „Miasta”, 
Grodziska Górnego, Lasz-
czyn, Woli Zarczyckiej, Rzu-
chowa, Kuryłówki, Sarzyny, 
Rudy Łańcuckiej, Biedaczo-
wa, ścigały się w ćwiczeniu 
bojowym i sztafecie pożarni-
czej z przeszkodami.
Kolejność czołowych miejsc 
przedstawia sie następują-
co: 
GRUPA C (drużyny        
kobiece):
• 1 miejsce OSP Grodzi-

sko Dolne (117,79 pkt.)
• 2 miejsce OSP Sarzyna 

(128,04 pkt.)
• 3 miejsce OSP Grodzi-

sko Górne (136,73 pkt.)
GRUPA A (drużyny       
męskie):
• 1 miejsce OSP Grodzi-

sko Dolne (97,48 pkt.)
• 2 miejsce OSP Sarzy-

na (100,06 pkt.)
• 3 miejsce OSP Wola 

Zarczycka (106,43 pkt.)

W zawodach gościnnie wy-
startowała również drużyna 
z Krems (Austria). 
Czołowe drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, pu-
chary i nagrody rzeczowe.
Miłym akcentem zawodów 
było uhonorowanie najlep-
szych trenerów OSP, dyry-
gentów orkiestr dętych oraz 
młodzieży odnoszącej suk-
cesy w konkursach pożarni-
czych. 
Zawody sędziowała komisja 
sędziowska z Komendy Po-
wiatowej PSP z Leżajska, 
na czele z sędzią głównym 
st. kpt. Marcinem Wiecze-
rzakiem, z Komendy PSP w 
Kolbuszowej. 

MH
fot. Z Pudełkiewicz

GRODZISKO DOLNE WIEDZIE PRYM!
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Z przyjemnością informu-
jemy, że Gmina Grodzisko 
Dolne znalazła się w tzw. 
samorządowej ekstra-
klasie podkarpacia, czy-
li wśród 20 najlepszych 
gmin pod względem roz-
woju społeczno-gospo-
darczego. 

Ranking przygotowany 
został przez Małopolski 
Instytut Samorządu i Ad-
ministracji w Krakowie we 
współpracy z Urzędem Sta-
tystycznym w Rzeszowie. 
Dwudziestka najlepszych 
gmin wyłoniona została już 
po raz drugi w oparciu o 11 
wskaźników mierzących po-
tencjał, aktywność i wyniki 

osiągane przez gminę w sfe-
rze gospodarczej i społecz-
nej. W tegorocznej edycji 
rankingu Gmina Grodzisko 
Dolne zajęła 18 miejsce. W 
zeszłym roku byliśmy na 125 
miejscu. Awans został doce-
niony przez autorów opraco-
wania: „Godne podziwu są 
wyniki Grodziska Dolnego 
– gminie udało się wskoczyć 
na osiemnaste miejsce aż z 
125 lokaty w ubiegłym roku.”
Wysokie miejsce w tego-
rocznym rankingu podkar-
packich gmin cieszy tym 
bardziej, że wśród tegorocz-
nych 20 laureatów jeste-
śmy najbiedniejszą gminą, 
a mimo to mieliśmy jedne 
z najwyższych wydatków 

inwestycyjnych na jednego 
mieszkańca. Pod względem 
dochodów własnych zajmu-
jemy 132 miejsce w rankin-
gu (556,88 zł na 1 miesz-
kańca), zaś w zestawieniu 
wydatków inwestycyjnych 
na jednego mieszkańca zaj-
mujemy 4 miejsce (1876,32 
zł na 1 mieszkańca). Czę-
ściowym wyjaśnieniem tej 
sytuacji jest bardzo wysokie 
2 miejsce w województwie w 
pozyskanych środkach eu-
ropejskich. Jak wyliczono na 
potrzeby rankingu, w 2011r 
na jednego mieszkańca 
zdobyliśmy 1149,91 zł środ-
ków UE.
Zdajemy sobie sprawę, że 
wyniki rankingów w zależno-

ści od przyjętych kryteriów 
mogą się różnie kształto-
wać. Wiele satysfakcji spra-
wia nam jednak fakt, że w 
kolejnym rankingu Gmina 
Grodzisko Dolne zajmuje 
wysokie miejsce pod wzglę-
dem zdobytych środków 
zewnętrznych. Przypomnij-
my, że w 2010r. w rankingu 
pozyskanych funduszy UE 
opracowanym przez „Rzecz-
pospolitą” zajęliśmy 53 miej-
sce na ok. 1600 gmin wiej-
skich w Polsce. W zeszło-
rocznym rankingu samorzą-
dowego pisma „Wspólnota” 
zajęliśmy 6 miejsce w wo-
jewództwie podkarpackim 
i 115 miejsce wśród gmin 
wiejskich w Polsce w wyko-
rzystaniu funduszy UE za 
lata 2007 – 2013.

Grzegorz Potaczała

GMINA GRODZISKO DOLNE 
W EKSTRAKLASIE!
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Z początkiem września 
rozpoczęto budowę chod-
nika przy drodze powiato-
wej w miejscowości Lasz-
czyny. Firma DRO-BRUK 
z Gniewczyny Trynieckiej 
wykona ok. 0,8 km chodni-
ka, który będzie prowadził 
od tzw. ronda do Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy w Laszczynach. 

Chodnik znacząco poprawi 
komfort poruszania się dro-
gą i co ważniejsze zapewni 
bezpieczeństwo dzieciom 
uczęszczającym do szkoły 
oraz osobom korzystającym 
z komunikacji PKS. 
Mając na uwadze ich bez-
pieczeństwo znajdująca się 
na skrzyżowaniu wiata przy-
stankowa usytuowana zo-
stanie bezpośrednio przy 
nowym chodniku.
W dalszej kolejności bę-

dzie kontynuowana budowa 
chodnika na odcinku w Wól-
ce Grodziskiej, gdzie prace 
rozpoczęte były jeszcze w 
2011 roku. Nowy ok. 165 

metrowy odcinek położony 
zostanie od zbiornika wod-
nego do drogi gminnej w 
kierunku szkoły. 
Wartość zadania to ponad 

285 tys. zł. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana do koń-
ca października. 
Gmina złożyła wniosek o 
dofinansowanie zadania w 
kwocie 135 tys. zł. z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

MH

W LASZCZYNACH POWSTAJE 
CHODNIK

Podkarpacki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie przystąpił 
do prac związanych z za-
bezpieczeniem skarpy na 
zbiorniku wodnym Czyste 
w Grodzisku Dolnym. 

Mankamentem zbiornika 
jest to, że w wyniku falowa-
nia podmywaniu ulegają pły-
ty żelbetowe, położone na 
brzegu od strony drogi po-
wiatowej. Powstające w ten 
sposób wyrwy niebezpiecz-
nie zbliżają się do pasa dro-

gowego. W związku z zaist-
niałą sytuacją Podkarpacki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych przystąpił do wy-
konania prac mających na 
celu zabezpieczenie skarpy 
zbiornika Czyste od strony  
drogi na długości 310 me-

trów. Wyłoniony w drodze 
przetargu wykonawca ze 
Stalowej Woli wykona prace 
polegające na:
• ręcznym ścinaniu i kar-

czowaniu krzaków
• ścinaniu drzew i wykar-

czowaniu pni
• robotach pomiarowych
• rozbiórce istniejących 

płyt
• wykonaniu wykopów 

pod materace siatkowo-
kamienne

• wbudowaniu ziemi w na-
syp 

• rozplantowaniu ziemi 
spycharkami

• wykonaniu opasek z fa-
szyny

• wykonaniu budowli siat-
kowo-kamiennych

• zagospodarowaniu od-
kładów

• plantowaniu i obsianiu 
skarp

Termin wykonania prac to 16 
listopada 2012r.

MH

ROZPOCZĘTO UMACNIANIE 
BRZEGU CZYSTEGO
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Ośrodkiem wsparcia dla 
dorosłych osób niepełno-
sprawnych jest w naszej 
gminie powstały w Lasz-
czynach w 2010r. Środowi-
skowy Dom Samopomocy. 
Obecnie Gmina Grodzisko 
Dolne rozszerza działal-
ność ośrodka poprzez bu-
dowę filii ŚDS w Podlesiu.

Z pomocy Środowiskowego 
Domu Samopomocy korzy-
sta obecnie 30 podopiecz-
nych. By zyskać umiejętność 
lepszego funkcjonowania w 
środowisku lokalnym i zawo-
dowym, wymagają oni reha-
bilitacji i terapii. Pobyt w pla-
cówce wpływa na poprawę 
umiejętności i sprawności 
uczestników. Dzięki prowa-
dzonym terapiom osoby te 
lepiej radzą sobie z własną 
chorobą i problemami życia 
codziennego.
Wychodząc naprzeciw ist-
niejącym potrzebom i pro-
blemom z jakimi borykają 
się osoby niepełnosprawne, 
Gmina przystąpiła do utwo-
rzenia filii istniejącego ŚDS 

w Podlesiu. 
Wolnostojący budynek re-
mizy OSP przy wsparciu 
środków zewnętrznych ada-
ptowany jest na Placówkę 
Dziennego Pobytu dla Doro-
słych Osób Niepełnospraw-
nych. Dzięki temu możliwa 
będzie terapia dla kolejnych 
15 osób. Otwarcie filii prze-
widziane jest na grudzień 
tego roku. 
W związku z tym, że zarów-
no ŚDS w Laszczynach jak 

i filia w Podlesiu przezna-
czone są dla osób niepeł-
nosprawnych w tym osób 
o ograniczonej zdolności 
poruszania się, zamieszka-
łych w znacznej odległości 
od ŚDS, koniecznym jest 
zapewnienie im bezpiecz-
nego i szybkiego dotarcia na 
zajęcia. Obowiązek ten spo-
czywa na placówce, dlatego 
też w lipcu br. do Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 

złożono wniosek o dofinan-
sowanie zakupu drugiego 
samochodu do przewożenia 
osób niepełnosprawnych. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi na przełomie listo-
pada tego roku.
Warto dodać, iż bieżąca 
działalność tego typu jed-
nostek finansowana jest w 
całości ze środków budżetu 
państwa.
Także obecna adaptacja 
obiektu w części przezna-
czonej na ŚDS pokryta zo-
stanie ze środków zewnętrz-
nych.

MH

ŚDS-y SIECIĄ WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO

W dniu 29 sierpnia br. od-
była się kolejna XXIV sesja 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne. Głównym tematem 
sesji było przedłożenie 
Radzie Gminy informa-
cji o stanie realizacji za-
dań oświatowych Gminy 
Grodzisko Dolne w roku 
szkolnym 2011/2012 oraz 
ocena stanu przygotowań 
placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego.

Na podstawie przedstawio-
nych przez dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych 
informacji, Rada Gminy 
uznała, że gminne placówki 

oświatowe zostały dobrze 
przygotowane do nowego 
roku szkolnego.
W dalszej części sesji Pani 
Skarbnik Barbara Jużyniec, 
w imieniu Wójta Gminy, zło-
żyła sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy za I 
półrocze br., z którego wyni-
kało, że dochody Gminy są 
wykonane w 50,47%, wydat-
ki zaś kształtują się na po-
ziomie 36.8%. Pani Skarb-
nik zaznaczyła, że więk-
szość płatności za realizo-
wane zadania inwestycyj-
ne będzie miało miejsce w II 
półroczu br.
W trakcie sierpniowej sesji 

Rada Gminy przegłosowa-
ła przyjęcie następujących 
uchwał:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gmi-
ny na rok 2012,

2. w sprawie zmian w wie-
loletniej prognozie finan-
sowej Gminy Grodzisko 
Dolne,

3. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu doprowa-
dzania wody i odprowa-
dzania ścieków”,

4. w sprawie likwidacji jed-
nostki budżetowej – 
Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach,

5. w sprawie likwidacji 
jednostki budżetowej - 
Szkoły Podstawowej w 
Chodaczowie,

6. w sprawie likwidacji 

jednostki budżetowej - 
Szkoły Podstawowej w 
Laszczynach,

7. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Wójta Gminy,

8. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieru-
chomości położonych 
w Grodzisku Dolnym i 
Zmysłówce,

9. w sprawie powołania 
komisji doraźnej Rady 
Gminy Grodzisko Dolne, 
zadaniem której będzie 
opracowanie nowej wer-
sji statutu Gminy.

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXIV 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać na stronie głównej 
Urzędu Gminy w BIP-ie.

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY
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Na zaproszenie Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad 
Grobami Wojskowymi we 
Lwowie, w dniu 19 sierp-
nia br., delegacja złożona 
z przedstawicieli powiatu 
leżajskiego, w tym Gminy 
Grodzisko Dolne, uczest-
niczyła w obchodach 92-
giej rocznicy boju stoczo-
nego przez ochotników 
polskich z bolszewicką 
konnicą Budionnego pod 
Zadwórzem na Ukrainie.

92 lat temu, 17 sierpnia 
1920 r. 318 młodych ochot-
ników polskich pod wodzą 
kapitana Bolesława Zającz-
kowskiego zginęło śmiercią 
bohaterów pod Zadwórzem, 
broniąc dostępu do Lwowa. 
Już w 1920 r. społeczeństwo 
polskie usypało kurhan pa-
mięci na miejscu tej krwawej 
bitwy. W 1928 r. na kopcu 
został postawiony postu-
ment i od tego czasu rocz-
nica bitwy była obchodzona 

do II wojny. Szczęśliwie, 
jako jeden z nielicznych, ko-
piec przetrwał czasy burzy 
dziejowej. Po latach milcze-
nia, przywracaniem pamięci 
o tych wydarzeniach, zajęli 
się polscy Lwowiacy. Dzięki 
nim od kilku lat ponownie 
obchodzona jest rocznica 
bitwy. 
W tym roku 19 sierpnia zgro-
madził licznie przybyłe dele-
gacje z Polski, m.in. z Leżaj-
ska, Stalowej Woli, Mielca, 

Świdnika i Janowa Lubel-
skiego. W uroczystościach 
uczestniczyli także Marek 
Kuchciński Wicemarszałek 
Sejmu RP, Andrzej Kunert 
Szef Rady Pamięci Ofiar 
Walk i Męczeństwa, Konsul 
Generalny RP we Lwowie 
Jarosław Drozd, senator 
RP Łukasz Abgarowicz oraz 
przedstawiciele rządu Ukra-
iny i lokalnych władz. 
Uroczystość miała miejsce 
przy pomniku w Zadwó-
rzu, gdzie o godz. 14.00 
odprawiono polową Mszę 
Św. w intencji bohaterów, 
złożono wiązanki i wieńce 
oraz wysłuchano programu 
artystycznego o tematyce 
patriotycznej. W czasie uro-
czystości zagrała nasza Or-
kiestra Dęta. 
Przed południem delegacja 
z powiatu Leżajskiego od-
wiedziła Cmentarz Łycza-
kowski i Cmentarz Orląt we 
Lwowie.

MH

GRODZISKA DELEGACJA W 
ZADWÓRZU

WYPRAWKA 
SZKOLNA 

PRZYZNANA

W ramach programu „wy-
prawka szkolna” rząd dofi-
nansował zakup podręcz-
ników na nowy rok szkol-
ny. Warunkiem skorzysta-
nia z dofinansowania na 
zakup podręczników było 
wypełnienie i złożenie sto-
sownego wniosku o przy-
znanie wyprawki wraz z 
wymaganymi załącznika-
mi. 
W roku bieżącym z tej 
formy pomocy w naszej 
gminie skorzystało 62 
uczniów, z czego:
• 41 spełniło kryterium 

dochodowe
• 11 liczba uczniów z 

orzeczeniem
• 10 liczba uczniów 

poza kryterium docho-
dowym
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Tradycją w naszej gminie  
jest, że rolicy z zebranych 
w trakcie żniw zbóż, wy-
platają piękne i okazałe 
dożynkowe wieńce.

Zwyczaj ten przetrwał do 
dnia dzisiejszego, czego 
dowodem są gminne dożyn-
ki, w trakcie których można   
zobaczyć kilkanaście różno-
rodnych konstrukcji wieńco-
wych. Ich symbolika i myśl 
przewodnia jest różnorodna.  
Od tematów biblijnych, po 
motywy lokalne jak chociaż-
by kapliczki.
Chwaląc się tym jakże pięk-
nym i bogatym zwyczajem 
rokrocznie nasze delegacje 
wieńcowe uczestniczą w do-
żynkach różnego szczebla. 
I tak w roku bieżącym wzięły 
udział:
• 19 sierpnia - w Dożyn-

kach Archidiecezjanych 
w Lesku (13 delegacji)

• 26 sierpnia - w Dożyn-
kach Wojewódzkich w 
Rzeszowie (2 delegacje)

• 2 września - w Konkur-
sie Wieńca Dożynko-
wego w Radomyślu nad 
Sanem (5 delegacji)

• 8 września - w Dożyn-
kach Powiatowych w 
Leżajsku (12 delegacji)

• 2 września - Dożynki 
Ogólnopolskie w Czę-
stochowie - 1 delegacja

CZAS ŻNIW DLA GMINNYCH DELEGACJI 
WIEŃCOWYCH
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Już po raz siedemna-
sty Radomyśl Wielki stał 
się miejscem prezentacji 
wieńców dożynkowych 
z całego Podkarpacia. W 
tym roku w dniu 2 wrze-
śnia do konkursu stanęło 
aż 60 wieńców, co świad-
czy o ważności obrzędu 
dożynkowego w ludowej 
tradycji wszystkich pod-
karpackich wsi. 

Aby uczestniczyć w konkur-
sie należało wykonać wie-
niec dożynkowy, który for-
mą i użytym materiałem na-
wiązuje do tradycji dawnych 
wieńców dożynkowych wy-
stępujących na naszym te-
renie. Prezentacja odbywa 
się podczas przemarszu w 
korowodzie, po czym wień-
ce uczestniczą w konkursie 
i są oceniane w trzech kate-
goriach:
1. Wieniec tradycyjny – 

wieniec wity ze zbóż, w 
kształcie kopuły, korony, 
kopki. Do jego wykona-
nia użyte mogą być tylko 
zboża. Zdobienie wień-
ca: owoce jarzębiny, 
kaliny, rajskie jabłusz-
ka, zioła, kwiaty polne 
(krwawnik) oraz kwia-
ty rosnące w naszych 
ogrodach (np. cynia, 
słonecznik, dalia, astry) 
i kolorowe wstęgi

2. Wieniec religijny – taki 
jak krzyż, hostia, serce, 
monstrancja

3. Inne formy wieńca – ko-
sze, łodzie, kula ziem-
ska i inne. Ocenie nie 
podlegają wieńce ozdo-
bione dekoracjami z 
tworzyw sztucznych.

Z naszej gminy do konkursu 
zgłoszonych zostało 5 wień-
ców dożynkowych, a mia-
nowicie: wieniec wykonany 
przez Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy „Leszczynka”; 
wieniec z Wólki Grodziskiej 

– Przysiółek „Centrum”; 
wieniec z Wólki Grodziskiej 
– Przysiółek „Zmysłówka”; 
wieniec z Grodziska Dolne-
go tzw. „Miasto” oraz wie-
niec z Grodziska Dolnego 
– „Koniec - Krzaki”.
Po ogólnej prezentacji wień-
ców na stadionie sportowym 

w Radomyślu rozpoczęły się 
imprezy towarzyszące pod 
nazwą „Estrada Folkloru”. 
W tej części wystąpiły ZPiT 
„Rochy” z Sędziszowa Młp. 
oraz Kapela Ludowa „Rado-
myślanie”. Czas przed wie-
czornym ogłoszeniem wyni-
ków konkursu i wręczeniem 

nagród wypełnił koncert ze-
społu „Revolution”. 
Werdykt jury był pomyślny 
tylko dla jednego z naszych 
zespołów, Zespołu „Lesz-
czynka”, który otrzymał II 
miejsce w kategorii inna 
forma wieńca. Wieczorem 
koncertował jeszcze Zespół 
„Siklawa”, a po nim niedziel-
ną imprezę zamknął festyn z 
Zespołem „Stoper”. 

MBK

XVII PODKARPACKI KONKURS 
WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
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27 marca 2012 roku w „No-
wym Dzienniku” Polish 
Daily News w Nowym Yor-
ku, ukazał się artykuł o na-
szym misjonarzu ks. Józe-
fie Pelcu, przebywającym 
na misjach w Curacao. Au-
torem tekstu jest  o.Michał 
Czyżewski OSPPE.

W tym roku przypada 100. 
rocznica śmierci księdza 
Bronisława Markiewicza 
(1912-2012), założyciela 
zgromadzeń michalickich. 
Duchowi synowie ks. Mar-
kiewicza posługują w róż-
nych zakątkach świata. Jed-
nym z nich jest Curacao – 
wyspa na Karaibach, gdzie 
posługuje polski kapłan ks. 
Józef Pelc CSMA.

Ksiądz Józef Pelc, pocho-
dzący z Grodziska Dolnego 
koło Leżajska, od 5 lat prze-
bywa na misjach w Curacao. 
O. Michał Czyżewski miał 
możliwość odwiedzenia tej 
misji i rozmowy z kapłanem 
ze Zgromadzenia Księży Mi-
chalitów.

Na misji w Curacao
Wspominając początki swo-
jej drogi kapłańskiej, misjo-
narz przywołuje rodzinne 
strony i ukochanych rodzi-
ców Wandę i Władysława, 
którzy teraz wspierają go z 
nieba. Matka zapisała się 
w jego sercu jako kobieta 
pełna miłości i bojaźni bo-
żej. Odeszła do wieczno-
ści, kiedy Józef przebywał 
w nowicjacie. To ona zwal-
niała syna z obowiązków w 
gospodarstwie, aby mógł 
uczestniczyć w nabożeń-
stwach w pobliskim kościele. 
Jako chłopiec, bardzo lubił 
grać w piłkę nożną. Wtedy 
to, podczas modlitwy, popro-
sił Pana Boga o możliwość 
wyjazdu do Argentyny, bo 
chciał zobaczyć profesjonal-
ny mecz piłki nożnej. Jego 

modlitwy zostały wysłucha-
ne. Wyjechał do wymarzo-
nego kraju i spędził tam 13 
lat jako kapłan, pełniąc funk-
cję m.in. kapelana sióstr al-
bertynek; był również dyrek-
torem szkoły podstawowej i 
średniej. 
Od pamiętnej daty – 1 maja 
– kiedy to przyjął święce-
nia kapłańskie, minie w tym 
roku 20 lat.
„Potem moim domem sta-
ła się misja w Soto na wy-
spie Curacao” – wspomina 
ksiądz Pelc.
Wyspa ma 60 kilometrów 
długości, od 15 do 30 km 
szerokości, liczy 138 tysięcy 
mieszkańców. Temperatura 
na wyspie dochodzi do +34 
st. C, wieczorem spada do 
+27 st. C i utrzymuje się w 
tym przedziale niemal przez 
cały rok. Pora deszczowa w 
tym zakątku świata przypa-
da na listopad i grudzień. Do 
najbliższego sklepu, gdzie 
ksiądz zaopatruje się w pro-
dukty żywnościowe i środki 
chemiczne, ma dosyć dale-
ko. Na wsypie znajdują się 
22 parafie, w których posłu-
guje 20 kapłanów (w tym 5 z 

Polski). Są dwa języki urzę-
dowe: papiamęto i holender-
ski; używa się również an-
gielskiego i hiszpańskiego.
 
Na takiego kapłana czekali 
5 lat
„Tradycyjna potrawa, do 
której przyzwyczaiłem swój 
żołądek, to kadusi – mówi 
ksiądz Józef Pelc. –  Głów-
nym jej składnikiem jest go-
towany kaktus, posiadający 
dużo żelaza. Popularne w 
miejscowym jadłospisie są 
też kozy i oczywiście pyszne 
ryby. Wolny czas spędzam 
najczęściej na nurkowaniu. 
To pływanie pozwala mi 
wracać myślami do Księgi 
Rodzaju, która przedsta-
wia stworzenie świata. Ma-
lownicze tereny, dziewicze 
plaże potwierdzają prawdę, 
iż wszystko to, co stworzył 
Bóg, jest piękne. Zawsze 
wstaję rano, aby nie prze-
spać koncertu, który za 
moim oknem wykonują ko-
lorowe papugi” – dodaje z 
uśmiechem.
Ksiądz Józef mieszka na 
plebanii przy kościele, któ-
remu patronuje św. Antoni 
z Padwy. Posiadłość wokół 
kościoła i plebanii jest sta-
rannie prowadzona przez 
polskiego gospodarza, 

świadcząc o jego zaanga-
żowaniu w życie misji. Pod-
czas jego posługi zostało 
wymienione nagłośnienie i 
oświetlenie w świątyni. Wo-
kół plebanii została posiana 
trawa, rosną palmy, kaktusy 
i malownicze kwiaty. Miesz-
kańcy wioski przekonali się 
do swojego nowego pro-
boszcza i darzą go wielkim 
zaufaniem. Jego oddanie, 
ciężka praca i upór zaowo-
cowały. Od 5 lat mieszkańcy 
wioski czekali na kapłana 
– gospodarza i przyjaciela. 
Modlili się o to, aby mieć ka-
płana w swojej parafii. I Bóg 
wysłuchał ich próśb.
Początki w Soto dla ks. Jó-
zefa nie były łatwe, lecz 
doświadczenie nabyte w Ar-
gentynie pomogło mu prze-
konać mieszkańców do sie-
bie. Niektóre osoby z wyspy 
mają również w pamięci wi-
zytę błogosławionego Jana 
Pawła II, który odwiedził 
Curacao 13 maja 1990 roku. 
W tym dniu papież dokonał 
aktu zawierzenia odwiedza-
nego kraju Matce Bożej z 
Fatimy – w dniu jej święta.
Jako duszpasterz ks. Józef 
udziela sakramentów i towa-
rzyszy mieszkańcom w ich 
codziennym życiu. Systema-
tycznie odwiedza swoich pa-

MOJA MISJA - MOIM 
DOMEM
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rafian, stara się nawiązywać 
z nimi bezpośredni kontakt. 
Na niedzielnej liturgii gro-
madzi się nawet 200 osób. 
Przychodzą całe rodziny, 
odświętnie ubrane. Ks. Jó-
zef każdego roku zaprasza 
chorych na obiad, który 
jest serwowany na plebanii. 
Wśród miejscowych wier-
nych dużym powodzeniem 
cieszy się nabożeństwo do 
Dzieciątka Jezus w adwen-
cie, które celebrowane jest o 
5 rano. W Wielkim Poście o 
tej samej godzinie wierni wy-
ruszają w drogą krzyżową 
po wiosce... Nabożeństwo 
trwa 3 godziny.
 
Głoszę homilie w języku 
papiamento...
„W pierwszych tygodniach 
mojego pobytu tutaj podczas 
nabożeństw mówiłem kaza-
nia z kartki – wspomina mi-
sjonarz. – Teraz głoszę ho-
milie z pamięci. Duch Święty 
pomaga mi i wspiera. Para-
fianie bardzo często wyra-
żają swoją wdzięczność za 
głoszone Słowo Boże sły-
szane w języku papiamento. 
Języka tego nauczyłem się 
sam. Korzystałem z książki, 
w której teksty hiszpańskie 
były tłumaczone na język 

miejscowy”.
Znamienne jest dla księży 
michalitów to, iż po każdej 
mszy – wraz z wiernymi – 
odmawiają modlitwę do św. 
Michała Archanioła. W Soto 
modlitwa ta jest wypowia-
dana codziennie w języku 
papiamento. 12 lutego 2012 
roku miała miejsce uroczy-
stość poświęcenia obrazu 
Archanioła, którego dokonał 
proboszcz ks. Józef. Wizeru-
nek ten ofiarował zaprzyjaź-
niony z parafią mieszkaniec 
wyspy Curacao. Obraz, w 
procesji, został przyniesiony 
przez mężczyzn należących 
do rady parafialnej.
Proboszcz raz w miesiącu 
celebruje Eucharystię dla 
200 uczniów z miejscowej 
szkoły Kolegio Don Sarto. 
Jego dobre i otwarte serce 
wrażliwe jest na potrzeby 
miejscowej ludności i nar-
komanów, którzy szukają 
wsparcia w kościele. Sys-
tematycznie też odwiedza 
chorych parafian w domach.
Na wyspę przybył również 
kilka lat temu ojciec Bar-
tłomiej Marciniak, paulin z 
Amerykańskiej Częstocho-
wy. Przywiózł kopię obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Obraz nawiedzał domy na 

Curacao. W tym czasie, za 
wstawiennictwem Matki Bo-
żej, mieszkańcy doświad-
czyli wielu łask i cudów. 
Młody mężczyzna, podczas 
prac remontowych przy 

domu, spadł z dachu. Został 
cudownie uratowany. Kobie-
ta, która chorowała na raka, 
podczas trwania peregryna-
cji cudownego obrazu zosta-
ła uzdrowiona.

W dniu 1 stycznia 2012r. 
weszła w życie zmiana 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach. Zmiana tej ustawy 
wprowadza tzw. ,,rewolu-
cję śmieciową” w Polsce. 

Ustawa nakłada na gminę 
obowiązek stopniowego 
wprowadzania nowego sys-
temu gospodarki odpadami 
na terenie gminy i objęcia 
tym systemem wszystkich 
właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy. 
Gmina w drodze przetargu 
dokona wyboru firmy odbie-
rającej odpady od mieszkań-
ców. 
Wszyscy właściciele nieru-
chomości będą zobowiązani 
do złożenia w Urzędzie Gmi-
ny deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Mieszkańcy zo-
staną poinformowani o ter-
minie składania deklaracji. 
Wzór deklaracji i jednostko-
wa stawka opłaty zostanie 

określona w uchwale Rady 
Gminy. Jeżeli odpady wy-
tworzone przez mieszkańca 
będą prawidłowo posegre-
gowane mieszkaniec będzie 
ponosić niższą opłatę za od-
pady. 

W związku z wprowadze-
niem nowego systemu go-
spodarki odpadami należy 
liczyć się ze wzrostem opłat 
za śmieci.

BD

IDĄ ZMIANY 
W SYSTEMIE 
GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI
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W okresie od 1 sierpnia 
2012r. do 31 sierpnia 2012r. 
na terenie gminy Grodzi-
sko Dolne zaistniały nastę-
pujące zdarzenia noszące 
znamiona przestępstwa.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

• w dniu 05.08.2012r. doszło 
do kradzieży telefonów ko-
mórkowych na terenie dys-
koteki nad zbiornikiem wod-
nym CZYSTE w miejsco-
wości Grodzisko Dolne. Ze 
wstępnych ustaleń wyni-
ka, że sprawcy wykorzystu-
jąc chwilową nieuwagę po-
krzywdzonych dokonali kra-
dzieży z torebek telefonów 
komórkowych na szkodę 4 
osób. Postępowanie w tej 
sprawie w dalszym ciągu 
prowadzone jest przez Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym.
• w dniu 18.08.2012r. Po-
licjanci z Komendy Poste-
runku Policji w Leżajsku 
przyjęli zawiadomienie o 
kradzieży przewodów tele-
komunikacyjnych w miej-
scowości Chodaczów. W 
trakcie wykonywanych 
czynności procesowych 
ustalono, że do kradzieży 
doszło najprawdopodobniej 
w nocy z 17/18.08.2012r., 
gdzie sprawcy poprzez od-
cięcie nożycami przewodu 
telekom. zabrali w celu przy-
właszczenia 250 metrów ka-
bla o łącznej wartości około 
5000 zł. Postępowanie w 
tej sprawie w dalszym ciągu 
prowadzone jest przez PP 
Grodzisko Dolne.
• w dniu 20.08.2012r. Ko-
menda Posterunku Policji 
w Leżajsku została powia-
domiona przez mieszkań-
ca Grodziska Dolnego o kra-
dzieży dwóch siłowników 
hydraulicznych od ładowa-
cza czołowego (tzw. tura) od 
ciągnika rolniczego. W toku 

prowadzonych czynności 
procesowych ustalono, że 
do kradzieży doszło w nocy 
w okresie 18/20.08.2012r. 
Sprawcy wykorzystując sy-
tuację, iż ładowacz czoło-
wy był odpięty od ciągnika i 
pozostawiony na placu bu-
dowy w miejscowości Gro-
dzisko Dolne, skradli dwa 
siłowniki o łącznej warto-
ści około 2000 zł na szkodę 
zgłaszającego. Postępowa-
nie w tej sprawie w dalszym 
ciągu prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.
• w dniu 11.08.2012r. Po-
sterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym wszczął docho-
dzenie w sprawie kradzieży 
z włamaniem do baru CAR-
LOS w Grodzisku Dolnym. 
Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że sprawcami są dwaj 
młodzi mężczyźni którzy po 
uprzednim przecięciu kłó-
dek zabezpieczających tyl-
ne drzwi weszli do środka 
skąd skradli artykuły tytonio-
we oraz pieniądze z auto-
matów do gry. Łączna suma 
strat to 5802,51 zł. Postępo-
wanie w dalszym ciągu pro-
wadzi Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym pod nad-
zorem Prokuratury Rejono-
wej w Leżajsku.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 1 roku do 10 
lat.
Osoby, które posiada-
ją jakiekolwiek informa-
cje, mogące się przyczy-
nić do wykrycia spraw-
ców wyżej wymienionych 
oraz innych przestępstw 
(kradzieży opryskiwacza 
ciągnikowego na szko-
dę mieszkańca Grodzi-
ska Dolnego) proszone są 
o pilny kontakt z Poste-

runkiem Policji w Grodzi-
sku Dolnym bądź Komen-
dą Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 17 
2406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO ŻYCIU I ZDROWIU

• w dniu 25.08.2012r. na mo-
ście kolejowym w miejsco-
wości Chodaczów doszło do 
nieumyślonego uszkodze-
nia ciała nieletniego miesz-
kańca Grodziska Dolnego. 
Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, iż dwóch młodych chłop-
ców udali się w rejon mostu 
kolejowego w Chodaczowie, 
gdzie jeden z nich 14 letni 
mieszkaniec Grodziska Dol-
nego wszedł na most kole-
jowy, został porażony przez 
prąd, w wyniku czego stra-
cił panowanie i upadł na 
tory doznając licznych obra-
żeń ciała. To kolejne już nie-
odpowiednie zachowanie 
się młodzieży w tak niebez-
piecznym miejscu. W spra-
wie tej wszczęto dochodze-
nie z art. 157§3 KK, które 
prowadzi Posterunek Poli-
cji w Grodzisku Dolnym pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Leżajsku.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 10.08.2012r. w miej-
scowości Grodzisko Dol-
ne podczas kontroli drogo-
wej policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego ro-
werem. W trakcie wykony-
wanych przez policjantów 
czynności okazało się, iż 
36-letni mieszkaniec Łuko-
wej w wydychanym powie-
trzu miał około 2,7 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym kierowanie rowerem 
po drodze publicznej w sta-
nie nietrzeźwości zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-
ności do 1 roku.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

Mieszkanie, w któryM 
zgroMadzony jest dobytek 
wielu lat pracy, stanowi 
łakoMy kąsek dla złodzie-
ja, o czyM w ostatniM cza-
sie boleśnie przekonali się 
właściciele doMów w woli 
zarczyckiej, którzy prze-
bywali na przyjęciach we-
selnych

3 czerwca 2012r. miesz-
kanka Woli Zarczyckiej 
zawiadomiła o ujawnie-
niu włamania do swoje-
go domu. Nieznany spraw-
ca wykorzystując nie-
obecność domowników 
po wcześniejszym wywa-
rzeniu drzwi balkonowych 
wszedł do środka mieszka-
nia i po przeszukaniu po-
mieszczeń dokonał kra-
dzieży pieniędzy w kwocie 
5 000 zł. oraz biżuterii ze 
złota i srebra. Łączna war-
tość strat wyniosła 10 000 
zł.
26 sierpnia 2012r. miesz-
kaniec Woli Zarczyckiej 
zawiadomił, że niezna-
ny sprawca po uprzednim 
włamaniu do domu jed-
norodzinnego przez wy-
bite okno wszedł do środ-
ka skąd dokonał kradzieży 
pieniędzy zebranych pod-
czas ślubu w kwocie 60 
000 zł. Włamanie dokona-
ne zostało pod nieobec-
ność domowników, którzy 
w tym czasie przebywali na 
przyjęciu weselnym.
Komenda Powiatowa Po-
licji w Leżajsku radzi, jak 
zminimalizować ryzy-
ko włamania kradzieży w 
mieszkaniach lub naszych 
domach:
• Przede wszystkim za-
stanów się, czy zrobiłeś 
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wszystko, aby do mini-
mum ograniczyć zagroże-
nie włamaniem do Twojego 
mieszkania
• Wyposaż drzwi do miesz-
kania w odpowiednie zam-
ki posiadające atesty
• Dobrym zabezpiecze-
niem jest system alarmowy
• Nie zostawiaj kluczy w 
tzw. „dobrych schowkach” 
( pod wycieraczką, za do-
niczką na oknie, za framu-
gą drzwi) złodziej najpierw 
te miejsca przeszukuje za-
nim dokona włamania
• Unikaj przechowywania w 
domu znacznych kwot pie-
niędzy i wartościowej biżu-
terii. Takie „dobre schowki” 
jak szafa, doniczka z kwia-
tami, książka czy cukierni-
ca są dobrze znane włamy-
waczom i są penetrowane 
przez nich w pierwszej ko-
lejności.
Powinieneś także wie-
dzieć, że aby być w pełni 
spokojnym o swoje miesz-
kanie i swoich najbliższych 
nie wystarczy nawet naj-
lepsze zabezpieczenie 
techniczne. Dlatego też 
staraj się jak najlepiej po-
znać otoczenie, w którym 
mieszkasz.

poznaj dobrze swojego 
sąsiada
Dobrze znający się są-
siedzi mogą skutecznie 
przeciwstawić się włama-
niom, kradzieżom, rozbo-
jom i chuligaństwu. Dlate-
go też porozmawiaj z Two-
im sąsiadem o bezpie-
czeństwie w Waszym miej-
scu zamieszkania, ustal-
cie jak zachować „Sąsiedz-
ką czujność”. Zachowując 
ją masz szansę mieszkać 
w bezpiecznym i przyja-
znym otoczeniu, spokojnie 
wychodzić do pracy, wy-
jeżdżać na urlop, wycho-
dzić na przyjęcia weselne 
mając pewność, że sąsiad 
dopilnuje twojego miesz-
kania, masz szansę od-
zyskać poczucie spoko-
ju o swoich najbliższych i 
swoje mienie.

Dwie rodziny z naszego 
powiatu wyraziły wstęp-
ne zainteresowanie ideą 
utworzenia rodzinnych 
domów opieki dla osób 
starszych. 

Mieszkając na wsi, prowa-
dzą czynne gospodarstwa 
rolne i jednocześnie dyspo-
nują odpowiednimi warun-
kami lokalowymi do świad-
czenia tego typu usług. Po-
siadają także wieloletnie do-
świadczenie w prowadze-
niu usług agroturystycznych 
oraz w opiece nad osobami 
starszymi.
Prowadzenie takiej działal-
ności jest trudne i wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością, 
jednak stwarza możliwość 
uzyskania ciekawej pracy 
we własnym domu oraz sta-
łego, uczciwego i godziwe-
go zarobku. Za tworzeniem 
rodzinnych domów pomocy 
przemawia również fakt, że 
gminy i rodziny, które z róż-
nych powodów nie mogą 
zapewnić opieki nad osobą 
starszą, zyskają dodatkową 
możliwość powierzenia jej 
swoich bliskich rodzinie pro-
wadzącej taki dom. Warto 
podkreślić, że dzięki takiej 

inicjatywie opieka może być 
sprawowana blisko miejsca 
zamieszkania osoby star-
szej, w dobrych, bo domo-
wych warunkach, w przyja-
znym i naturalnym środo-
wisku i co najważniejsze,  
w rodzinnej atmosferze. Z 
rodzinnych domów pomocy 
funkcjonujących w naszym 
powiecie wszyscy możemy 
odnieść wiele korzyści. Mo-
żemy, ale nie bezwarunko-
wo.
Jako społeczeństwo nie-
stety się starzejemy. Liczba 
osób w wieku powyżej 65 
lat systematycznie wzrasta. 
W naszym województwie do 
2030 roku przybędzie ponad 
50 tys. osób w wieku senio-
ralnym, a w powiecie leżaj-
skim prawie 6 tys. Dodat-
kowo migrujemy -chociaż-
by za pracą - także daleko 
poza granice naszego kraju, 
czasami nawet całymi ro-
dzinami. Stąd coraz więcej 
samotnych osób starszych. 
Życie w samotności, szcze-
gólnie po odejściu bliskich 
jest główną przyczyną po-
garszania się stanu zdrowia. 
Z kolei osoby opiekujące się 
starszymi krewnymi często 
stają przed dramatycznym 

wyborem pomiędzy własną 
aktywnością zawodową a 
obowiązkami rodzinnymi. 
Może więc warto już teraz-
zainteresować się tym pro-
blemem i przygotować się 
do przyszłych wyzwań oraz 
nieuniknionych zmian? 

Czym są rodzinne domy 
pomocy? 
To nowoczesna i odpowia-
dająca na problemy starze-
jącego się społeczeństwa 
forma opieki nad osobami 
starszymi. Mieszkańcy ro-
dzinnego domu pomocy są w 
pewnym sensie także człon-
kami rodziny, która się nimi 
opiekuje. Jest to pośrednia 
forma opieki pomiędzy in-
dywidualną opieką w miej-
scu zamieszkania a ofertą 
instytucji prowadzonych 
przez powiat lub prywatnych 
domów pomocy społecznej. 
To propozycja dla tych osób 
starszych, które pomimo za-
wansowanego wieku i zwią-
zanych z nim ograniczeń, są 
wstanie samodzielnie funk-
cjonować przy wsparciu in-
nych osób. Rodzinne domy 
pomocy zapewniają całodo-
bową (lub wariantowo cało-
dzienną) opiekę, ubiór, wy-

RODZINNE DOMY POMOCY 
W POWIECIE LEŻAJSKIM
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żywienie, higienę i zagospo-
darowanie czasu wolnego. 
Nie świadczą jedynie usług 
pielęgniarskich, nie licząc 
doraźnej pomocy w sytuacji 
gdy mieszkaniec zachoruje. 
Między innymi dlatego pobyt 
w takiej placówce jest odpo-
wiednio tańszy – średnio o 
około 30%. Z naszego roze-
znania wynika, że kosztuje 
on maksymalnie 2000 zł na 
miesiąc. Osoba starsza po-
krywa koszty swojego poby-
tu w domu w wysokości 70% 
swojej emerytury. Resztę, 
tzn. różnicę pomiędzy cał-
kowitym kosztem pobytu i 
przekazaną częścią emery-
tury pokrywa rodzina osoby 
starszej, a w dalszej kolej-
ności gmina. Podejmowa-
niem decyzji o skierowaniu 
do rodzinnego domu opieki 
oraz monitorowaniem tego 
typu działalności zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. W proces oceny jakości 
świadczonych usług włączo-
ne są różne osoby, w tym ro-
dzina podopiecznego. 
Rodzinne domy pomocy nie 
są konkurencją dla istnieją-
cych Domów Pomocy Spo-
łecznej (DPS), lecz stanowią 
uzupełnienie ich oferty, mię-
dzy innymi ze względu na 
ograniczony katalog usług. 
W sytuacji, kiedy będą one 
świadczyć swoje usługi dla 
mieszkańców innych po-
wiatów, ich funkcjonowanie 
może się wręcz przyczynić 
do rozwoju Domów Pomocy 
Społecznej, bowiem w sytu-
acji pogorszenia się spraw-
ności i stanu zdrowia klien-
tów tylko DPS jest w stanie 
zapewnić pełny pielęgniar-
sko-medyczny zakres usług.

Kto może prowadzić ro-
dzinny dom pomocy? 
Każdy, kto lubi innych lu-
dzi, jest empatyczny, cier-
pliwy, ale także zdecyduje 
się podjąć własną działal-
ność gospodarczą. Dodat-
kowo powinien posiadać 
odpowiedni, dostosowany 
do potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych lokal 
(najlepiej parter budynku) z 
możliwością zamieszkania 
przez conajmniej 3 a maksy-
malnie 8 osób, wyposażony 
w kuchnię, pomieszczenie 
do wspólnego korzystania 
oraz węzeł sanitarny. Szcze-
gółowe warunki określa 
rozporządzanie w tej spra-
wie. Kwalifikacje zawodo-
we osób zainteresowanych 
prowadzeniem domu nie są 
w przepisach określone, ale 
wykształcenie kierunkowe 
czy odbyte szkolenie (opie-
kun osoby starszej), może 
być pomocne i stanowić 
dodatkowy atrybut. Waż-
niejsze jest jednak osobiste 
doświadczenie osoby pro-
wadzącej dom - np. sprawo-
wanie opieki nad starszymi 
członkami własnej rodziny, 
czy też praca za granicą w 
takim charakterze. Ale naj-
ważniejsze jest wielkie ser-
ce, którego wyrazem jest od-
powiednia postawa wobec 
innych ludzi wymagających 
opieki.To zajęcie dla tych, 
którzy potrzeby innych, oraz 
dobre i uczciwe relacje z 
innymi przekładają nad pie-
niądze, którzy w opiece nad 
innymi, słabszymi osobami, 
widzą sens swojego życia. 
Ten biznes, bo jest to w koń-
cu działalność gospodarcza, 
musi być „czysty”.  Czysty 
pod każdym względem. 
Co ciekawe - nie ma jesz-
cze takiego domu w woje-
wództwie podkarpackim. W 
Polsce jest ich zaledwie 11, 
mimo, że od wielu lat istnieją 
możliwości prawne sprzyja-
jące tworzeniu rodzinnych 
domów pomocy. Brakuje 
nam jednak odpowiednich 
wzorców i doświadczeń. 
Takie doświadczenia mają 
rozwinięte państwa europej-
skie, które od dawna boryka-
ją się z problemem starzenia 
się społeczeństwa. Niektóre 
dysponują wypracowanymi 
rozwiązaniami a liderem w 
zakresie organizacji i liczby 
(ponad 1000) rodzinnych 
gospodarstw opieki jest Ho-

landia. Związek naszego 
powiatu i Leżajskiego Sto-
warzyszenia Rozwoju (LSR) 
z problemem rodzinnych do-
mów pomocy ma już długą 
i ciekawą historię sięgającą 
2000 roku. Powiat Leżajski i 
LSR realizowały kilka projek-
tów finansowanych ze środ-
ków rządu holenderskiego. 
W ramach współpracy, na 
bazie najlepszych doświad-
czeń, nie tylko holender-
skich, powstał między inny-
mi „Program rozwoju obsza-
rów wiejskich w powiecie le-
żajskim” oraz zorganizowa-
no kilka wizyt studyjnych, w 
których wzięli udział przed-
stawiciele naszego powiatu. 
Od początku tej współpracy 
rodzinne domy pomocy były 
szczególnym przedmiotem 
naszych zainteresowań (ra-
porty, kwerendy prawne, 
wizyty w gospodarstwach 
holenderskich, spotkania 
organizowane z kierowni-
kami regionalnych instytucji 
- lokalnie i na poziomie re-
gionu). Szkoda byłoby tych 
doświadczeń i dotychczaso-
wej pracy nie wykorzystać. 
Utrzymujemy w dalszym 
ciągu stałe kontakty z klu-
czowym dla tej współpracy 
i przyszłych działań konsul-
tantem/ekspertem holender-
skim, panem Kees’em Ma-
nintveldem. 

Kim jesteśmy? 
Obecnie jesteśmy zespołem 
współpracujących osób re-
prezentującym różne orga-
nizacje i instytucje powiatu. 
Nie jesteśmy organizacją. 
Nie jesteśmy nawet powią-
zani formalnym porozumie-
niem. Stowarzyszenie LSR 
pełni w tej inicjatywie tylko 
funkcję koordynacyjną i ad-
ministracyjną. W dotychcza-
sowe prace byli i są zaan-
gażowani przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w 
Leżajsku, Wojewódzkiego i 
Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego, OPS 
-ów, PCPR, lokalnych or-
ganizacji pozarządowych 

oraz rolnicy, wolontariusze i 
zainteresowani problemem 
mieszkańcy powiatu. Spo-
tykamy się, inicjujemy spo-
tkania z zainteresowanymi 
osobami i instytucjami, cier-
pliwie gromadzimy wiedzę 
związaną z rodzinnymi do-
mami i zdobywamy kolejne 
doświadczenia. 
Jesteśmy przekonani, że ro-
dzinne domy pomocy będą 
w przyszłości ważnym, efek-
tywnym uzupełnieniem sys-
temu pomocy społecznej 
w gminie oraz najlepszym 
przykładem nowoczesnego 
podejścia gminy do realiza-
cji zadań publicznych po-
przez przekazywanie ich w 
ręce samych mieszkańców. 
Uważamy, że problem za-
pewnienia opieki dla osób 
starszych będzie narastał i 
niestety sam się nie rozwią-
że. Dlatego staramy się już 
teraz zainicjować dyskusję, 
podejmować działania i za-
chęcać do nich zaintere-
sowanych po to, aby na tę 
nieodległą przyszłość odpo-
wiednio się przygotować.
Jesteśmy otwarci na dzie-
lenie się informacjami oraz 
ciekawi różnych opinii zwią-
zanych z zaprezentowanym 
tematem. Zachęcamy do 
kontaktu osoby zaintereso-
wane utworzeniem takiego 
domu lub zapewnieniem w 
tej formie opieki dla bliskiej 
osoby. Zapraszamy również 
wszystkich Państwa, któ-
rzy uznaliście, że poruszony 
problem jest ważny do ak-
tywnego kontaktu i podziele-
nia się z nami swoimi opinia-
mi. Państwa uwagi pomogą 
nam w dalszej pracy.

Krzysztof Rogowski
Konsultant w Leżajskim 

Stowarzyszeniu 
Rozwoju LSR
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Wydłużona opieka przed-
szkolna, szeroka oferta 
edukacyjna, setki odby-
tych zajęć, kilkanaście 
wycieczek dydaktycznych, 
zakup zabawek i pomo-
cy dydaktycznych oraz 
wspólna zabawa i integra-
cja – to niektóre z mierzal-
nych efektów jakie udało 
się osiągnąć dzięki realizo-
wanemu przez szkołę pro-
jektowi unijnemu.

Przez 3 lata w Zespole 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
realizowany był projekt 
„Przedszkole inwestycją w 
przyszłość”. Jego benefi-
cjentami były dzieci w wieku 
3 – 6 lat uczęszczające do 
Przedszkola Samorządowe-
go. Ogólna wartość projektu 
to ponad 403 tys. zł., z cze-
go na jednego uczestnika 
przypadło ponad 4200 zł.  
Projekt realizowany był od 
1.09.2009- 31.08.2012r.
Zaplanowane w projekcie 
zadania zostały zrealizowa-
ne, a rezultaty osiągnięte. 
Treści, które zostały zawar-
te w programach zajęć były 
swoistą inwestycją w przy-
szłość, gdyż prawidłowy roz-
wój społeczny i emocjonalny 
dziecka jest jednym z czyn-
ników warunkujących przy-
stosowanie szkolne i powo-
dzenie w nauce, prawidłową 
samoocenę oraz zadowole-
nie z relacji z rówieśnikami i 
dorosłymi.
A oto rezultaty projektu w 
liczbach:
• 62 dzieci w wieku 3 – 5 lat, 
32 dzieci sześcioletnich i 2 
dzieci poniżej 3 lat (łącznie 
96 dzieci) zostało objętych 
dodatkową opieką przed-
szkolną w wymiarze 1 go-
dziny dziennie. Dzięki temu 
czas pracy przedszkola zo-
stał wydłużony o 1 godzinę 
dziennie. Przedszkole było 
czynne od godziny 7.00 do 

17.00 (10 godzin dziennie) 
w grupie dzieci młodszych 
i od 7.00 do14.30 w grupie 
starszej. Dzięki temu rodzi-
ce pracujący, mieli zapew-
nioną całodzienną opiekę 
nad dzieckiem (8 matek 
podjęło pracę). Łącznie od-
było się 1152 godzin dodat-
kowych zajęć (o 12 więcej 
niż zakładano, w tym 230,5 
godzin zajęć plastycznych). 
Podczas zajęć plastycz-
nych wykorzystywano atrak-
cyjne materiały zakupione 
na potrzeby realizacji tego 
zadania, jak bloki rysunko-
we, kolorową i białą bibułę, 
wycinanki, ścinki tekstylne, 
włóczkę, materiały przyrod-
nicze, masę solną, papie-
rową, glinkę ceramiczną, 
kredę, patyczki drewniane 
i kolorowe i wiele innych 
(na kwotę 2100 zł oraz wy-
prawek plastycznych dla 
każdego dziecka na kwotę 
13 379,30 zł). Dzieci po-
znały różnorodne techniki 
plastyczne, były aktywne, 
chętnie podejmowały się 
realizacji zadań, tworzyły i 
wyrażały siebie. Rozwijały 
wyobraźnię, pomysłowość, 
sprawności manualne i in-
wencję twórczą. Stały się 

konsekwentne i samodziel-
ne w dążeniu do celu. Udział 
w konkursach plastycznych, 
wystawy wykonanych prac, 
zdjęcia w Kronice Przed-
szkola i na gazetce przed-
szkolnej to dodatkowe wa-
lory tych zajęć, ponieważ 
wyzwalają one pozytywne 
emocje wśród dzieci i ich 
rodziców i nie pozwalają na 
zapomnienie tych wspania-
łych chwil, przyczyniając się 
do wzrostu poczucia własnej 
wartości.
• 96 dzieci opanowało w 
stopniu podstawowym 
sprawność rozumienia i po-
sługiwania się językiem an-
gielskim, co umożliwi im do-
bry start językowy w szkole, 
poprzez osłuchanie i oswo-
jenie z językiem obcym, jego 
melodią i strukturą, a przede 
wszystkim dobry start dla ce-
lów komunikacyjnych. Dzieci 
bez większych trudności po-
dają nazwy ludzi, zabawek, 
przedmiotów z najbliższego 
otoczenia, kolorów, zwie-
rząt, środków lokomocji oraz 
części ciała. Umieją liczyć 
do dwudziestu oraz określać 
miejsce w języku angiel-
skim. Zakupione materiały 
w postaci wyprawki dla każ-

dego dziecka (4963,25zł) 
oraz pomoce dydaktyczne 
o wartości 1600 zł pozwoliły 
uatrakcyjnić zajęcia. Nastą-
piła poprawa umiejętności 
komunikacyjnych dzieci, a 
także wzrost pewności sie-
bie. Zauważa się większą 
otwartość na inne dzieci, 
osoby dorosłe i otoczenie. 
Zabawy ruchowe przyczy-
niły się do rozwoju umysło-
wego i fizycznego dzieci. 
Odbyło się 458 godzin zajęć 
(4 razy w tygodniu po 30 
minut). Rodzicom bardzo 
zależy na kontynuowaniu 
bezpłatnej nauki języka an-
gielskiego w przedszkolu w 
następnych latach. 
• odbyło się 232 godzin za-
jęć z rytmiki, których głów-
nym celem był wpływ na 
ogólny rozwój dzieci przez 
rozwijanie twórczych za-
interesowań muzycznych. 
Przedszkolaki rozwijały 
umiejętności praktyczne 
(śpiew, taniec, grę na in-
strumentach perkusyjnych), 
poszerzały swoją wiedzę o 
świecie muzyki. Nauczyły 
się rozróżniać instrumenty 
muzyczne. W atmosferze ra-
dości i zabawy wzbogacały 
swoją wyobraźnię, poprzez 
zabawę wkraczały w piękny 
i bogaty świat muzyki. Za-
kupione zostały pomoce dy-
daktyczne na kwotę 1500zł.
• przeprowadzonych zosta-
ło 114 godzin zajęć logope-
dycznych. Badanie kontrol-
ne wykazało, że przedszko-
laki usprawniły wszystkie 
funkcje związane z prawi-
dłowym rozwojem mowy. 
Utrwaliły poprawny tor od-
dechowy, poprawny nawyk 
połykania,  udoskonaliły fo-
nację, motorykę małą, słuch 
fizyczny i fonematyczny oraz 
poszczególne artykulatory. 
Prawie wszystkie dzieci po-
trafią wymawiać prawidłowo 
wszystkie głoski, adekwat-
nie do swojego wieku oraz 
chętniej i bardziej pewnie 
się wypowiadają. Wzrósł 
także poziom rozumienia 
wypowiedzi słownych. W 
czasie zajęć wykorzystane 

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

PRZEZ 3 LATA KORZYSTALI Z 
UNIJNEGO PROJEKTU
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zostały zakupione pomoce 
naukowe (2500,05zł) i ma-
teriały do zajęć (2701,03 zł). 
Większość dzieci do zajęć 
podchodziła entuzjastycznie 
i z dużym zaangażowaniem.
• przeprowadzonych zostało 
117,5 godzin zajęć z psy-
chologiem, podczas których 
dzieci nabywały wiedzę i 
praktyczne umiejętności z 
zakresu komunikacji inter-
personalnej, właściwego za-
chowania, kultury osobistej. 
Zajęcia prowadzone były 
metodami aktywnymi, z wy-
korzystaniem gier i zabaw, 
technik relaksacyjnych, pla-
katów. Zakupiono pomoce 
dydaktyczne (gry, układanki, 
pacynki, filmy edukacyjne, 
historyjki obrazkowe, płyty 
z muzyką relaksacyjną na 
kwotę 1526,40 zł).
• odbyło się 12 wycieczek 
dydaktycznych. Dzieci wy-
jeżdżały do Teatru „Maska” 
w Rzeszowie (2 razy), do 
Ośrodka Zabaw „Fantazja” 
w Rzeszowie (3 razy), do 
Filharmonii im. Artura Ma-
lawskiego w Rzeszowie 
(2 razy), do kina „Helios w 
Rzeszowie (1 raz), do Ogro-
du Zoologicznego w Zamo-
ściu (2 razy). Ogólny koszt 
wyjazdów to 21 491,50 zł. 
Dzieci zostały przygotowa-
ne do uprawiania turystyki i 
udziału w kulturze, rozbudzi-
ły własne zainteresowania. 
Wyjazdy pozwoliły również 
na integrację dzieci uczęsz-
czających do przedszkola i 
personelu.
• w każdy dzień zajęć przed-
szkola, dzieci otrzymywały 
podwieczorek, który był ich 
ulubionym posiłkiem - w po-
staci owoców, mleka, jogur-
tu, deserów. Łącznie przez 
570 dni (52 608 zł).
• nad bezpieczeństwem 
dzieci, oprócz nauczycieli 
prowadzących zajęcia, czu-
wała przez dwa lata pani Ka-
tarzyna Kojder, w ostatnim 
roku pani Katarzyna Majkut 
– zatrudnione na umowę o 
pracę w charakterze pomo-
cy nauczyciela przedszkola.

• dzięki tak dużej ilości 
różnorodnych zajęć ofer-
ta edukacyjna przedszkola 
była bardzo bogata i każde 
dziecko brało w niej udział. 
Zakup sprzętu (z atestami) 
do ogródka zabaw pozwolił 
na zwiększenie atrakcyjno-
ści i bezpieczeństwa placu 
zabaw. Zakupione pomo-
ce naukowe i zabawki po-
służyły dzieciom do zabaw 
manipulacyjnych, konstruk-
cyjnych, tematycznych i roz-
wijających spostrzeganie, 
uwagę, pamięć, grafomoto-
rykę, sortowanie, klasyfiko-
wanie, liczenie i orientację 
przestrzenną. Zakupione 
krzesełka posiadają atesty, 
są dopasowane do wzrostu 
dzieci, poprawiły również 
estetykę sali zajęć i przy-
czyniły się do prawidłowego 
funkcjonowania placówki. • 
zestaw nowoczesnych po-
mocy audiowizualnych na 
kwotę 19 620,47zł wspoma-
ganych technologią kompu-
terową i informacyjną po-
zwolił uatrakcyjnić zajęcia 
oraz wzmocnić oddziaływa-
nia edukacyjne (3 laptopy, 
tablica interaktywna, 2 rzut-
niki multimedialne, 2 stoliki 
pod laptopy, radiomagneto-
fon, aparat cyfrowy, ksero-
kopiarka). Laptopy połączo-

ne z siecią Internet służą do 
wykorzystania materiałów 
dydaktycznych publikowa-
nych na portalach interneto-
wych. Sprzęt został zapre-
zentowany i wykorzystany 
podczas finału projektu, w 
którym brali udział między 
innymi zaproszeni dyrekto-
rzy z przedszkoli z powiatu 
leżajskiego. 
• natomiast sprawna orga-
nizacja była możliwa dzię-
ki zakupionym na kwotę 
2808,36zł materiałom biuro-
wym oraz środkom czysto-
ści do prowadzenia przed-
szkola na kwotę 1688,04zł 
oraz 1160zł koszt prowadze-
nia rachunku bankowego.
• aby podjęte działania zo-
stały dostrzeżone w środo-
wisku, promowano wszyst-
kie zadania, które udało 
się zrealizować. W ramach 
promocji zaprojektowano i 
wydrukowano plakaty oraz 
tablice informacyjne opra-
wione w antyramy, które 
umieszczono wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. Sala, w 
której prowadzone były za-
jęcia została oznakowana. 
Wydrukowano naklejki z 
logo projektu, Unii Europej-
skiej i EFS, którymi oznako-
wano zakupiony sprzęt i po-
moce naukowe. Odbyła się 

też uroczysta inauguracja i 
finał projektu, 3 imprezy inte-
gracyjne połączone z Dniem 
Babci i Dziadka, zabawa z 
wodzirejem - bal maskowy. 
Na zebraniach z rodzicami 
omawiano postęp w reali-
zacji projektu. Prowadzono 
promocję na łamach prasy, 
stronie internetowej zespo-
łu szkół. Odbyło się także 
uroczyste zakończenie za-
jęć w Przedszkolu w dniu 29 
czerwca 2012 roku.
Ewaluacja działań dokona-
na na zakończenie projektu 
dowodzi, że rodzice są bar-
dzo zadowoleni i pragną aby 
projekt był kontynuowany w 
następnych latach. 
Podsumowując, uważam, że 
warto było taki projekt opra-
cować, a następnie realizo-
wać go. Uśmiech i radość 
dzieci oraz zadowolenie ro-
dziców są tego najlepszym 
dowodem. 
Projekt „Przedszkole inwe-
stycją w przyszłość” współ-
finansowany był przez Unię 
Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Maria Majkut
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AKWARYSTYKA

KARMY DLA GOŁĘBI

KARMY DLA PSÓW I KOTÓW

www.zoocentrumlezajsk.cba.pl

Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 5

tel. 723 362 730
czynne w godz. 9.00-17.00
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