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GMINNE ZAWODY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ceremonia wręczania pucharów - zdobywcy I miejsca, OSP Grodzisko Dolne Miasto

W trakcie tegorocznych pokazów obejrzeliśmy pokaz „specjalnej” drużyny

...i wystartowały - drużyna „Grodziskich Złotek”
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8 drużyn męskich i 5 ko-
biecych walczyło o jak naj-
lepsze wyniki w zawodach 
sportowo-pożarniczych 
szczebla gminnego, jakie 
odbyły się 25 sierpnia br.  
na stadionie Grodzisz-
czanki w Grodzisku Gór-
nym. Sportowe rozgrywki 
były doskonałą okazją do 
przetestowania sprawno-
ści bojowej druhów oraz 
sprzętu.

W niedzielę płyta stadionu 
zamieniła się w prawdzi-
wy tor przeszkód. Zastępy 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Grodzi-
sko Dolne rywalizowały w 
dwóch konkurencjach: szta-
fecie pożarniczej i ćwiczeniu 
bojowym. 
W biegu udział brało 7 stra-
żaków, którzy mieli do poko-
nania tor z przeszkodami, a 
wśród nich: płotek lekkoatle-
tyczny, równoważnia, drew-
niana ściana, slalom między 
tyczkami, połączenie węża 
z rozdzielaczem czy węża 
z prądownicą, która to jest 
przekazywana każdemu ko-
lejnemu zawodnikowi jako 
pałeczka sztafetowa.
Drugą częścią turnieju było 
ćwiczenie bojowe, które roz-
poczęło się od meldunku 
dowódcy zespołu sędzie-
mu. Zadaniem strażaków 
było zbudowanie dwóch linii 
gaśniczych, z których mie-
li przewrócić prądem wody 
pachołki oraz obrócić tarczę.
Zmobilizowani dopingiem 
publiczności zawodnicy 
szybko i bardzo sprawnie 
wykonywali swoje zadania, 
chodź nie obyło się bez 
drobnych wpadek i punktów 
karnych. Trzygodzinne zma-
gania wyłoniły zwycięzców. 
W klasyfikacji generalnej po-
dium wśród męskich drużyn 
przypadło jednostce OSP 
Grodzisko Dolne Miasto, II 
miejsce zdobyła OSP Lasz-

czyny, III miejsce OSP Gro-
dzisko Dolne. Wśród drużyn 
kobiecych niezmiennie od 
kilku już lat najlepszy wynik 
uzyskała nasza „złota druży-
na” – OSP Grodzisko Dolne, 
wyprzedzając zawodniczki z 
Grodziska Dolnego Miasta 
i Wólkę Grodziską. Zwycię-
skie drużyny otrzymały pu-
chary i pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.
Zawody sędziował bryg.    
Józef Kludys, a funkcję ko-
misji sędziowskiej pełnili 
przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku.
Dodatkową atrakcją tego-
rocznych zawodów był wy-
stęp specjalnego zastępu 
– 3 dzielnych strażaków i 3 
strażaczki w wieku 5-8 lat, 
którzy pokazali, że tradycje 
pożarnicze w gminie prze-
kazywane są od lat najmłod-
szych. Ich pokaz wywołał 
uśmiech i gromkie brawa 
wśród zgromadzonej pu-
bliczności.  MH

DRUHNY Z OSP GRODZISKO DOLNE 
I DRUHOWIE Z MIASTECZKA NAJSZYBSI
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W dniach 6-8 września 
Stowarzyszenie Missio Mi-
sericordiae w Grodzisku 
Dolnym zorganizowało 
VII już Regionalny Kon-
gres Misyjny. Jak co roku 
miejscem spotkań były 
parafie w Grodzisku Dol-
nym i Chałupkach Dęb-
niańskich. Kongres był 
dla wielu czasem rekolek-
cji, wspólnych spotkań i 
prawdziwej radości. 

Do organizacji tegoroczne-
go Kongresu zaproszone 
zostały Siostry Misjonarki 
św. Piotra Klawera wraz z 
misyjną wspólnotą Furaha 
działającą przy domu sióstr 
Klawerianek w Krośnie. W 
trakcie pierwszych dwóch 
dni Kongresu rozważano 
działalność misyjną przez 
pryzmat duchowości bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej 
- Matki Afryki. Siostry opo-
wiedziały o życiu swojej bło-
gosławionej założycieli zaś 
młodzież z Furahy przedsta-
wiła spektakl teatralny „Afri-
kanus”. 
Współpraca ta nie była przy-
padkowa, łącznikiem stał się 
Mateusz – mieszkaniec Pa-
rafii Chałupki Dębniańskie i 
zarazem członek wspólnoty 
Furaha. W trakcie tegorocz-
nych wakacji Mateusz wraz 
z ks. Andrzejem Bienią i kil-
koma innymi wolontariusza-
mi ze wspólnoty byli na mie-
sięcznym doświadczeniu 
misyjnym na Wyspach Zie-
lonego Przylądka. W trakcie 
Kongresu podzielili się „na 
gorąco” swoimi przeżyciami 
i wrażeniami. 
Przez cały Kongres obecny 
był O. Józef Michna SVD - 
który przez 10 lat pracował 
na misjach w Ghanie. W 
trakcie wygłoszonych ka-
zań przybliżył duchowość 
mieszkańców środka Afry-
ki. Szczególnie ciekawa i 
pouczająca była niedzielna 

homilia traktująca o Afry-
kańskiej Mszy Św. Kazanie 
można odsłuchać na stro-
nach Diecezjalnego Radia 
Fara. 
Nowością tegorocznego 
Kongresu było niezwykle 
ciekawe spotkanie eduka-
cyjno - zabawowe dla dzieci, 
które w sobotę poprowadziły 
Siostry Misjonarki wraz ze 
wspólnotą Furaha. 
Zgodnie z formułą kongresu 
centralnym dniem była nie-
dziela. Po uroczystej Mszy 
św. wszyscy udali się do 
Domu Wiejskiego w Gro-
dzisku Nowym na posiłek i 
dalsze świętowanie. Dzięki 
pracowitości i ofiarności pań 
z Grodziska Nowego i okolic 
wszyscy mogli się zajadać 
pysznym bigosem, a na de-
ser delektować się domowy-
mi wypiekami oraz kawą z 
Wysp Zielonego Przylądka, 
którą przywieźli wolontariu-
sze. 
W dalszej części, z dużym 
zainteresowaniem wysłu-
chano relacji Panów Sta-
nisława Pieli i Roberta Le-
śnego, którzy w tym roku 
odwiedzili o. Zdzisława na 
Madagaskarze. Dla wielu 
wspomnienia te miały wyjąt-
kowe znaczenie, gdyż doty-
czyły miejsc, w których żyją 
adoptowane dzieci. Swoimi 
wrażeniami z pobytu na Wy-
spach Zielonego Przylądka 
podzielił się również ks. An-
drzej Bienia.
Uczestników kongresu spo-
tkała też niespodzianka. Z 
wizytą przybył ks. bp. Wal-
ter Heras z Ekwadoru, który 
przebywał w niedalekim Le-
żajsku. Z zainteresowaniem 
wysłuchano słów ks. bisku-
pa o sytuacji Kościoła Kato-
lickiego w Ekwadorze.
Stałym i wyczekiwanym 
przez wielu punktem kongre-
su była charytatywna aukcja 
pamiątek misyjnych. Emocje 
licytujących jak i obserwato-

rów sięgały zenitu. Na proś-
by uczestników czas trwania 
aukcji był wydłużany. Pro-
wadzący aukcję Adam robił 
to z takim zaangażowaniem, 
że przez następne dni mu-
siał odchorować... ale czego 
nie robi się dla Misji! 
Elementem końcowym kon-
gresu był koncert Orkiestry 
Dętej z Grodziska Dolnego, 
która kolejny już raz uświet-
niła nasze uroczystości! 
Wiele atrakcji czekało 
uczestników za sprawą 
Sióstr Klawerianek i mło-
dzieży z Furahy. Dużą po-
pularnością cieszyły się 
przywiezione przez Siostry 
stroje misyjne i peruki. Dzie-
ci i młodzież, a nawet dorośli 
chętnie stawali się na mo-
ment Afrykańczykami. Dzie-
ci uczestniczyły też w weso-
łych zabawach misyjnych. 
Sklepik misyjny prowadzony 
przez Siostry był bogato za-
opatrzony.
Odczuwamy wielką radość, 
że po raz kolejny mieliśmy 
okazję organizować Kon-
gres Misyjny i w ten sposób 
przyczynić się do popula-
ryzacji tematyki Misyjnej 

oraz wsparcia Misjonarzy. 
Podczas organizacji Kon-
gresu mogliśmy doświad-
czyć niezwykłej życzliwości 
ludzkiej i spontanicznej, 
bezinteresownej pomocy 
Misjonarzom i ubogim żyją-
cym gdzieś daleko - podkre-
śla członek stowarzyszenia 
Grzegorz Potaczała. Dla 
nas i dla wielu osób Kongres 
jest niepowtarzalną okazją 
do dołożenia swojej „cegieł-
ki” w budowaniu Kościoła 
Chrystusowego. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, któ-
rzy okazali pomoc i dobre 
serce oraz uczestnikom, 
którzy zaszczycili i uradowa-
li nas swoją obecnością - w 
szczególności grupom z Ja-
rosławia i Mielca – dodaje. 
Już teraz zapraszamy na 
kolejny Kongres Misyjny, 
który najprawdopodobniej 
odbędzie się końcem lipca 
2014r., w trakcie którego 
wraz z O. Zdzisławem Gra-
dem, będziemy świętować 
Jego 25-lecie święceń ka-
płańskich!

Stowarzyszenie 
Missio Misericordiae

SPOTKANIE Z MATKĄ 
AFRYKI

PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Misyjno – Charytatywne Missio         
Misericordiae składa serdeczne podziękowania 
za pomoc w przygotowaniu VII Regionalnego 
Kongresu Misyjnego. Dziękujemy za wsparcie 
duchowe, osobiste zaangażowanie w organiza-
cję, wsparcie finansowe i rzeczowe oraz za wszel-
ką okazaną życzliwość. Wszystkich darczyńców 
i dobrodziejów zapewniamy o naszej wdzięcznej 
modlitwie.

Zarząd Stowarzyszenia 
Missio Misericordiae
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W niedzielę, 25 sierpnia 
2013r, w Haczowie odbyły 
się XXX Jubileuszowe Do-
żynki Archidiecezjalne. Na 
uroczystość przybyło ok. 
60 delegacji z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi. 
Powiat Leżajski reprezen-
towała Gmina Grodzisko 
Dolne. 

Z wieńcami przybyło 10    
delegacji:
• Sołectwo Grodzisko 

Dolne - Wieniec wyko-
nany w kształcie orła, 
wyklejony kłosami psze-
nicy, stojący na półkuli 
symbolizującej ziemię, 
przyozdobiony kwiatami 
i zielenią,

• Sołectwo Grodzisko 
Górne - Wieniec w 
kształcie serca uwity z 
pszenicy, w serce wpi-
sana biała Hostia, wokół 

niej promienie, przybra-
ny polnymi kwiatami,

• Sołectwo Grodzisko 
„Miasteczko” - Wieniec 
tradycyjny z motywami 
religijnymi. Zrobiony z 
kłosów zbóż: pszenicy, 
jęczmienia, owsa i żyta, 
zwieńczony krzyżem, w 
który wpisany jest kie-
lich. Krzyż wyklejony 
ziarnami gryki, a kie-
lich prosem. Wszystko 
ozdobione kwiatami i 
zielenią,

• Sołectwo Grodzisko 
Nowe - Wieniec skła-
da się z dwóch części. 
Pierwsza część przed-
stawia Adama i Ewę w 
raju, drzewo, a na nim 
kuszącego węża, nato-
miast druga przedstawia 
Górę Golgotę, Pana Je-
zusa na Krzyżu i matkę 
Jego Maryję,

• Sołectwo Opaleniska 
- Wieniec przedstawia 
postać błogosławiącego 
Papieża bł. Jana Pawła 
II, wyklejonego ziarnem, 
ubranego w szaty pa-
pieskie, trzymającego 
laskę pasterską zwień-
czoną krzyżem, u pod-
stawy wieniec z kłosów 
zbóż przyozdobiony 
kwiatami,

• Sołectwo Grodzisko 
Podlesie - Wieniec wy-
konany w kształcie 
drzewa, symbolizujące-
go życie, obok stojąca 
kapliczka, u podstawy 
wieńca kłosy zbóż, a 
wszystko przyozdobio-
ne kwiatami, 

• Sołectwo Wólka Grodzi-
ska - Przysiółek „Wólka 
- Centrum” - Wieniec 
dożynkowy tradycyjny w 
kształcie korony. Wyko-
nany ze wszystkich ga-
tunków zbóż, przyozdo-
biony kwiatami,

• Sołectwo Wólka Gro-
dziska - Podwólcze - 
Wieniec przedstawia 
kapliczkę Matki Bożej 
Wniebowziętej. Wyko-
nany jest z kłosów zbóż, 
kwiatów, wewnątrz figu-
ra Matki Bożej Wniebo-
wziętej,

• Sołectwo Wólka Gro-
dziska - Przysiółek 
„Zmysłówka” - Wieniec 
dożynkowy przedstawia 
chrzcielnicę. Uwity ze 
wszystkich gatunków 
zbóż, przyozdobiony 
wiankami zieleni i kwia-
tów,

• Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy „Leszczyn-
ka” z Wólki Grodziskiej - 
Wieniec tradycyjny uwi-
ty z czterech gatunków 
zbóż: pszenicy, żyta, 
jęczmienia i owsa, przy-
ozdobiony kwiatami.

Uroczystą mszę w Sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej 
odprawił Metropolita Prze-
myski arcybiskup Józef Mi-
chalik – Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Pol-
ski.
Po zakończonej Mszy Arcy-
biskup poświęcił wszystkie 
wieńce dożynkowe, które 
ustawiono na parkingu obok 
zabytkowego „starego” Ko-
ścioła, a także pobłogosławił 
wszystkich zgromadzonych 
ludzi.

MH

NA DOŻYNKACH W 
HACZOWIE

- AKTUALNOŚCI - 
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Rolnicy z wieńcami dożyn-
kowymi, służby munduro-
we województwa podkar-
packiego, a w śród nich: 
Policja, Służba Więzienna, 
Państwowa i Ochotnicza 
Straż Pożarna, Służba 
Celna, Straż Graniczna, 
Wojsko Polskie reprezen-
towane przez Dowódcę 21 
Brygady Strzelców Podha-
lańskich, Wojskowa Asy-
sta Honorowa wystawiona 
przez 14 dywizjon artylerii 
samobieżnej z Jarosła-
wia, Wojskowa Orkiestra z 
Rzeszowa przedstawiciele 
administracji rządowej i 
samorządowej. 

Tak liczne zebrane służby 
oraz rolnicy wzięli udział w 
XIV Pielgrzymce Służb Mun-
durowych Województwa 
Podkarpackiego oraz XIV 
Dożynkach Powiatowych, 
jakie miały miejsce 8 wrze-
śnia w leżajskim klasztorze 
OO. Bernardynów.
Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem pocztów 
sztandarowych i kompanii 
honorowych na dziedziniec 
sanktuarium, po czym od-
prawiona została polowa 
Msza Święta, której prze-
wodniczył ksiądz arcybiskup 
Stanisław Wielgus.
W powiatowym święcie plo-
nów gminę Grodzisko Dolne 
reprezentowało 14 delegacji 
wieńcowych.

MH

ROLNICY I MUNDUROWI 
W LEŻAJSKIM SANKTUARIUM

Wielkimi krokami zbliża 
się proces zakończenia 
rozbudowy Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku Dolnym. 

W chwili obecnej trwają 
prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku  polegające 
na malowaniu pomieszczeń, 
białym montażu i instalacji 

oświetlenia. Równocześnie 
trwają prace porządkowe 
przygotowujące obiekt do 
ostatecznego odbioru tech-
nicznego. Wykonywane są 
również chodniki i płyta od-
bojowa z kostki brukowej.  
Ponadto odbierane są na 
bieżąco elementy instalacji 

wykonywane w ramach od-
dzielnych kontraktów, a mia-
nowicie instalacja klimatyza-
cji, instalacja kotłowni wraz z 
wyposażeniem, jak również 
instalacje elektryczne we-
wnętrzne oraz dodatkowe 
instalacje systemowe. 

AT

OŚRODEK KULTURY NA 
UKOŃCZENIU

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym - sierpień 2013r.
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Spółdzielnia Usług Drogo-
wo-Rolniczych zakończyła 
prace na moście gminnym 
w Grodzisku Górnym, tzw. 
agronomówce. Inwestycja  
prawie w całości została 
sfinansowana z promesy 
powodziowej przyznanej 
w marcu tego roku, przez 
Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji. 

W piątek 13 września br. od-
był się odbiór prac związa-
nych z przebudową obiektu 
mostowego. Zakres prac 
obejmował rozbiórkę starych 
elementów mostu, wymianę 
istniejącego przepustu na 
nowy żelbetowy o przekroju 
skrzyniowym. Skarpa i rowy 

na potoku „Grodziszczanka” 
umocnione zostały płyta-
mi ażurowymi, a na moście 
pojawiła się nowa barierka. 

Łączna wartość wykona-
nych prac to ok. 177 tys. zł.
Nowy most poprawi bezpie-
czeństwo wodne na terenie 

sołectwa Grodzisko Górne. 

MH

MOST Z PROMESY POWODZIOWEJ ODEBRANY

Z końcem miesiąca sierp-
nia zakończyły się prace 
przy remoncie i moderni-
zacji odcinka drogi tzw. 
Na cmentarz w Grodzisku 
Dolnym. 

Wartość wykonanych robót 
wyniosła 30 tys. zł. Wyko-
nawcą remontu była Spół-
dzielnia Usług Drogowo–
Rolniczych w Grodzisku 
Dolnym. 
Zakres rzeczowy remontu 
obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni drogi na długo-

ści 130 mb o szerokości 4,5 
metra. Zostały również wy-
regulowane studzienki kana-
lizacyjne i kratki ściekowe. 
Ponadto odtworzono rów 
odpływowy oraz utwardzo-
no pobocza. Łączny koszt      
zadania to ok. 29 tys. zł. z 
czego 10 tys. stanowi do-
tacja pozyskana z budżetu 
Województwa Podkarpac-
kiego w ramach Podkarpac-
kiego Programu Odnowy wsi 
na lata 2011-2016.

MH

REMONT CMENTARNEJ JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
ELEKTRYCZNYCH  I ELEKTRONICZNYCH

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że        
w dniu 1 października 2013r. (wtorek) zostanie prze-
prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Je-
sienna zbiórka obejmować będzie:
• zużyte opony
• akumulatory 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świe-
tlówki)
• zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

W/w odpady należy złożyć w dniu zbiórki do godz. 
10:00 w wymienionych niżej miejscach:

SOŁECTWO MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Grodzisko Górne obok budynku OSP

Grodzisko Dolne obok budynku OSP

Grodzisko Dolne 
- Miasto

przy Palcu Targowym

Grodzisko Nowe obok Budynku 
Wiejskiego

Laszczyny obok budynku ŚDS i OSP

Chodaczów obok budynku OSP

Podlesie obok budynku ŚDS i OSP

Wólka Grodziska obok mostu koło boiska 
sportowego

Opaleniska 
i Zmysłówka

obok Szkoły Podstawowej 
w Opaleniskach
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Zgodnie z harmonogra-
mem odbioru odpadów z 
terenu Gminy, w dniach 7, 
8 października br. odbędzie 
się kolejna zbiórka śmieci. 
W związku z tym przypo-
minamy, że wszystkie wy-
stawiane worki kolorowe i 
czarne oraz pojemniki na 
śmieci, obowiązkowo na-
leży oznaczyć naklejkami 
z kodami kreskowymi. 

Naklejki należy umieszczać 
w miejscach widocznych tak, 
aby była możliwość szybkie-
go ich sczytania przez pra-

cownika firmy odbierającej 
odpady. Na workach naklejki 
najlepiej umieszczać poniżej 
miejsca związania, tak jak 
na przykładowym zdjęciu.  
Na pojemnikach naklejki 
umieszczamy na zewnątrz 
pokrywy. 
Przypominamy też, że po 
wykorzystaniu wszystkich 
naklejek z kodami lub w 
przypadku braku worków 
na śmieci należy się zgło-
sić do Urzędu Gminy (po-
kój nr 6) po kolejny zestaw.

BD

XXXVI sesja Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne zwo-
łana została na dzień 30      
sierpnia br. 

Głównym punktem porząd-
ku obrad  było dokonanie 
oceny stanu przygotowań 
placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego na 
podstawie informacji przed-
stawionych przez dyrekto-
rów szkół i przedstawicieli 
stowarzyszeń prowadzą-
cych społeczne szkoły pod-

stawowe.
Ponadto w trakcie sesji  
Rada Gminy zapoznała się 
z informacją o realizacji  bu-
dżetu Gminy za I półrocze 
br. oraz przegłosowała przy-
jęcie następujących uchwał:
1. w sprawie dokona-

nia zmian w budżecie    
Gminy na rok bieżący,

2. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-
wego Gminy,

3. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nie-

ruchomości położonej      
w Laszczynach,

4. w sprawie zatwierdze-
nia projektu współfinan-
sowanego w ramach 
Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 
2007-2013 Poddziałanie 
9.1.2,

5. w sprawie zabezpie-
czenia środków finan-
sowych na pokrycie 
wkładu własnego na 
realizację projektu                   
p.n. PWP „EuroBOT” 
współf inansowanego 
w ramach Programu        
Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007-2013    

Poddziałanie 9.1.2,
6. uchylającej uchwałę Nr 

XLII/240/06 Rady Gmi-
ny Grodzisko Dolne z 
dnia 28 marca 2006r.    
w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji           
z mieszkańcami Gminy 
dotyczącymi nadania 
sołectwom statutów.

Z treścią uchwał, jak rów-
nież z protokołem z XXXVI 
sesji Rady Gminy można się 
zapoznać w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.
grodziskodolne.pl.

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

JAK PRAWIDŁOWO 
ZNAKOWAĆ WORKI I 
POJEMNIKI NA ŚMIECI

W dniu 15 października 
2013 r. mija termin płatno-
ści I raty opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi.

Przypominamy, że wpłat 
można dokonywać w kasie 
Urzędu Gminy, placówce 
pocztowej oraz bankowej 
lub przelewem na indywidu-
alny numer konta przypisany 
dla każdego płatnika. Wpłaty 
w kasie Urzędu Gminy oraz 
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Grodzisku Dolnym 
nie są obciążone prowizją. 
Opłatę za śmieci można 
wpłacać kwartalnie lub za 
cały rok z góry.

Informujemy również, iż 
w przypadku zaistnienia 
zmiany co do liczby osób 
zamieszkujących daną nie-
ruchomość np. narodziny, 
zgony oraz fakt zamieszka-
nia nowych domowników, 
właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do doko-
nywania korekty złożonej 
deklaracji śmieciowej, w 
terminie 14 dni od dnia za-
istnienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się wów-
czas od miesiąca, w którym 
nastąpiła zmiana.

KK

PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI  
- NA KONTO W KASIE LUB 
PRZELEWEM 
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W okresie od 01 do 31 
sierpnia 2013r. na terenie 
gminy Grodzisko Dolne 
zaistniały następujące 
zdarzenia noszące zna-
miona przestępstwa.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

• w dniu 04.08.2013 r. doszło 
do kradzieży z włamaniem w 
barze CARLOS w Grodzisku 
Dolnym, gdzie n/n sprawcy 
dokonali wyłamania drzwi 
wejściowych, a następnie 
zabrali w celu przywłaszcze-
nia karty telefoniczne oraz 
pieniądze na łączną sumę 
około 4000 zł na szkodę 
mieszkańca Grodziska Dol-
nego. Sprawę w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży z 
włamaniem zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.
• w miesiącu sierpniu n/n 
sprawcy czterokrotnie do-
konali uszkodzenia i kra-
dzieży przewodu telefo-
nicznego o łącznej długości 
około 550 metrów i stratach 
około 10000 zł na szko-
dę Telekomunikacji Pol-
skiej S.A. w Rzeszowie. 
Do przestępstw doszło w 
nocy z 03/04.08.2013r. 
oraz z 27/28.08.2013r. w 
miejscowości Chodaczów, 
jak też z 12/13.08.2013r. i 
16/17.08.2013r. w miejsco-
wości Laszczyny. W przed-
miotowych zdarzeniach Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym w połączeniu z KPP 
Leżajsk  wszczął dochodze-
nia, które mają na celu usta-
lenia sprawców przestępstw. 
W powyższej sprawie nadal 
są prowadzone czynności 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
• w dniu 16.08.2013r. przy-
jęto zawiadomienie o prze-
stępstwie od mieszkańca 

Głuchowa dot. kradzieży 
telefonu komórkowego mar-
ki ZTE Kis Pro na szkodę 
zgłaszającego. Do kradzie-
ży doszło na dyskotece przy 
zbiorniku wodnym CZYSTE 
w Grodzisku Dolnym. W tej 
sprawie wszczęto docho-
dzenie, które nadal jest pro-
wadzone przez Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.
• w dniu 09.08.2013r. poli-
cjanci z Posterunku Policji 
w Grodzisku Dolnym wsz-
częli dochodzenie w sprawie 
przywłaszczenia telefonu 
komórkowego marki NOKIA 
Asha 311  na szkodę miesz-
kańca Leżajska do jakiego 
doszło w dniu 03.08.2013r. 
przy zbiorniku wodnym 
CZYSTE w Grodzisku Dol-
nym. Czynności w tej spra-
wie nadal są prowadzone 
przez Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.
• w dniu 15.08.2013r. poli-
cjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym wszczęli 
dwa dochodzenia w spra-
wie przywłaszczenia telefo-
nów komórkowych nastę-
pujących marek: Samsung 
Galaxy Young na szkodę 
mieszkańca Grodziska Dol-
nego oraz telefonu LG P700 
L7 na szkodę mieszkańca 
Grodziska Nowego. Prze-
stępstwa zaistniały w dniu 
08 i 09.08.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne. 
Postępowanie w tej sprawie 
nadal prowadzone jest przez 
Posterunek Policji w Grodzi-
sku Dolnym.
• w dniu 19.08.2013r doszło 
do przywłaszczenia telefonu 
komórkowego marki Sony 
Xperia w rejonie zbiornika 
wodnego CZYSTE w Gro-
dzisku Dolnym na szkodę 
mieszkanki Białobrzeg. W 
przedmiotowej sprawie poli-
cjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym wszczęli 
dochodzenie, które ma na 

celu ustalenie sprawcy czy-
nu i odzyskanie mienia.
Przestępstwo przywłaszcze-
nia zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do 3 lat.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 
wymienionego przestęp-
stwa oraz innych prze-
stępstw tu nie wymie-
nionych, proszone są o 
pilny kontakt z Posterun-
kiem Policji w Grodzisku 
Dolnym bądź Komendą 
Powiatową Policji w Le-
żajsku, tel. 17 2406371, 
172406310 lub 997.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 15.08.2013r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie wypadku dro-
gowego do jakiego doszło 
w dniu 12.08.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne. 
W wyniku zderzenia moto-
cykla z pojazdem osobo-
wym obrażeń ciała doznali 
35 letni mężczyzna oraz 34 
letnia kobieta pasażerowie 
motocykla. Czynności w tej 

sprawie nadal są prowadzo-
ne przez Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Leżajsku. 
Przestępstwo „naruszenia, 
chociażby nieumyślnie, za-
sad bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, gdzie inna 
osoba odniosła obrażeń cia-
ła”  zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do 3 lat. 
• w dniu 12.08.2013r. w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
policjanci zatrzymali kie-
rującego rowerem po dro-
dze publicznej 49-letniego 
mieszkańca Chodaczowa. 
W trakcie kontroli drogowej 
okazało się, iż mężczyzna 
znajduje się w stanie nie-
trzeźwości 2 promile alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 
Sprawca odpowie za czyn z 
art. 178a§2 KK.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym jazda kierowanie rowe-
rem po drodze publicznej w 
stanie nietrzeźwości zagro-
żone jest karą pozbawienia 
wolności do 1 roku.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA
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Aby przyczynić się do zapewnienia 
mieszkańcom powiatu leżajskiego szyb-
kiego i bezpośredniego kontaktu z dziel-
nicowym Komenda Powiatowa Policji w 
Leżajsku przedstawia informację zawie-
rającą imię i nazwisko dzielnicowego, 
telefon kontaktowy wraz z wykazem ulic 
lub miejscowości, jakie obejmuje jego 
rejon służbowy.

POSTERUNEK POLICJI W GRODZISKU 
DOLNYM

Kierownik
aspirant sztabowy Jan Kucło

tel. (017) 2406371

młodszy aspirant 
Ryszard Butyński 

Rejon służbowy № I - tel. (017) 2406371 

Obejmuje miejscowości: Grodzisko Dolne, 
Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, 
Chałupki Dębniańskie. 

starszy aspirant Wiesław Fus
Rejon służbowy № II - tel. (017) 2406371 

Obejmuje miejscowości: Grodzisko Górne, 
Wólka Grodziska, Zmysłówka, Podlesie, 
Opaleniska.

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU 
PREWENCJI I RD KPP W LEŻAJSKU

Kierownik
 starszy aspirant Daniel Szary

tel. (017) 2406355 

młodszy aspirant Mariusz Ćwikła
Rejon służbowy № I - tel. (017) 2406346 

Obejmuje ulice: Mickiewicza od strony Ryn-
ku do № 21 i od Rynku do Pl. Mariackiego 
(numery parzyste), Słowackiego, Spółdziel-
cza, Sanowa, Polna, Borki, Klasztorna, 
Nowińskiego, Ks. Brody, Popiełuszki, 11-
go Listopada, Bernardyńska, Franciszkań-
ska, Armii Krajowej, NOW, Wyspiańskiego, 
Przemysłowa, Żeromskiego, Hutnicza, Fa-
bryczna, Siedlanka, Słoneczna, Zielona, 
Podolszyny, Witosa, Sportowa, Reymonta, 
Podzwierzyniec, Lipy, Kpt. Kuczka, Jaro-
sławska, Królowej Jadwigi, Zmuliska, Bur-
mistrzów Zawilskich, Sikorskiego, Błonie, 
Nizinna, Rzeszowska, Cmentarna, Ogro-
dowa, Wałowa, Studzienna, Spokojna, Mo-
niuszki, Boczna Moniuszki, Rynek, Pl. Tar-
gowy, Targowa, Krótka, Górna, Piekarska, 
Blacharska, Żwirki i Wigury, Pl. Jaszow-
skiego, Garncarska, Grunwaldzka, Szkol-
na, Furgalsiego. 

aspirant sztabowy Wiesław Homel 
Rejon służbowy № II - tel. (017) 2406346 

Obejmuje: Osiedle Spółdzielni Mieszka-
niowej w Leżajsku - ulice Skłodowskiej, 
Kopernika, Br. Śniadeckich, Kołłątaja, Sta-
szica, Sandomierska, oraz ul. Mickiewicza 
numery nieparzyste od № 23 do Pl. Ma-
riackiego, Opalińskiego, Kraszewskiego, 
Paderewskiego, Sienkiewicza, Szopena, 
Św. Jana z Dukli, Jagiełły Iwaszkiewicza, 
Konopnickiej, Kochanowskiego, Tuwima,  
Tomasza Michałka, Jana Brzozy, Kąty, Pl. 
Mariacki, Leśna, Podleśna, Leśników, Ki-
lińskiego, Orzeszkowej, Piłsuckiego,Prusa, 
Kościuszki.  

starszy aspirant Bogdan Federkiewicz 
Rejon służbowy № III- tel. (017) 2406347 

Obejmuje miejscowości: Wierzawice, Dębno.

starszy aspirant Andrzej Mazurek
Rejon służbowy № I V- tel. (017) 2406347 

Obejmuje miejscowości: Giedlarowa, Bie-
daczów, Gwizdów. 

starszy aspirant Stanisław Kowal 
Rejon służbowy № V - tel. (017) 2406347 

Obejmuje miejscowości: Brzóza Królew-
ska, Hucisko, Maleniska, Przychojec, Stare 
Miasto.

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH W KURY-
ŁÓWCE WYDZIAŁU PREWENCJI I RD 
KPP W LEŻAJSKU

starszy aspirant Jan Tubiak 
Rejon służbowy № I - tel. (017) 2438007, 

2406312

Obejmuje miejscowości: Kuryłówka, Kulno, 
Brzyska Wola,  Tarnawiec, Jastrzębiec.

aspirant Grzegorz Baj 
Rejon służbowy № II - tel. (017) 2438007, 

2406312

Obejmuje miejscowości: Ożanna, Słoboda, 
Kolonia Polska, Piskorowice, Rzuchów.

KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ           
SARZYNIE 

Komendant
komisarz Tadeusz Rup

tel. (017) 2406373

Zastępca Komendanta
nadkomisarz Józef Kogut 

tel.(017) 2406373 

młodszy aspirant Benedykt Borkowski
Rejon służbowy № I -  tel (017) 2406373

Obejmuje ulice: Miazgi, Podleśna, Piasko-
wa, Słoneczna, Kościuszki, Kolejowa, Tar-
gowa, Korczaka, Matejki, Jordana, Mickie-
wicza, Sienkiewicza, Kopernika, Jana Paw-
ła II, KEN, Konopnickiej, Prusa, Traugutta, 
Sikorskiego,  Żeromskiego, Chopina, Kró-
lowej Jadwigi, Skłodowskiej, Sobieskiego, 
Azalii Pontyjskiej, Ogrodowa, Ks. Popie-
łuszki, 1-go Maja, Piłsudskiego, Rejtana, 
Br. Śniadeckich, Chemików, Łukasiewicza, 
Leśna.

starszy aspirant Andrzej Urban
Rejon służbowy № II - tel. (017) 2406373

Obejmuje miejscowości: Sarzyna, Ruda 
Łańcucka, Łukowa, Jelna.

aspirant Jacek Rzeźnik 
Rejon służbowy № II - tel. (017) 2406373

Obejmuje miejscowości:  Wola Zarczycka, 
Łętownia, Wólka Łętowska, Tarnogóra.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

POLICJANT PIERWSZEGO 
KONTAKTU

Gmina Grodzisko Dolne rokrocznie 
od 1998 roku włącza się do Programu           
Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18. 
Jest to inicjatywa na rzecz przestrzegania 
zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych 
osobom do lat 18.

Data Kampanii: 12 września 2013r. - 10 października 2013r.

Wszystkie materiały Programu STOP18 skierowane są wyłącznie do osób                   
pełnoletnich – pracowników handlu. W ramach kampanii we wszystkich palcówkach 
handlowych działających na terenie Gminy Grodzisko Dolne zostaną rozdane na-
klejki informacyjne o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 oraz 
ulotka „Jestm odpowiedzialnym sprzedawcą“.
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Policjanci z Leżajska pra-
cowali na miejscu wypad-
ku drogowego, do którego 
doszło 18 sierpnia br.   w 
Grodzisku Dolnym.  W wy-
niku zderzenia osobowego 
opla z volkswagenem do 
szpitala trafiło cztery oso-
by. Kierowcy byli trzeźwi. 
Policjanci wyjaśniają oko-
liczności zdarzenia. 

Do wypadku doszło w nie-
dzielę, tuż po godz. 14. na 
drodze powiatowej w Gro-
dzisku Dolnym. Ze wstęp-
nych ustaleń funkcjonariu-
szy wynika, że kierująca 
oplem astrą 25-letnia miesz-
kanka powiatu leżajskiego 
jadąca od strony Grodziska 
Nowego podczas skręca-
nia w lewo zderzyła się z 

jadącym za nią volkswa-
genem golfem, którym kie-
rował 20-letni mieszkaniec 
gminy Grodzisko Dolne. Do 
wypadku doszło podczas 
próby wyprzedzania. W wy-
niku zderzenia kierowca 
golfa i podróżujących z nim 
trzech pasażerów trafiło do 
szpitala. Kierująca oplem 
nie ucierpiała w zdarzeniu. 
Uczestnicy wypadku byli 
trzeźwi.
Policjanci pracujący na miej-
scu wypadku zabezpieczyli 
ślady, które posłużą do wy-
jaśnienia jego przyczyn i 
okoliczności.
Czynności w tej sprawie 
prowadzi Posterunek Policji      
w Grodzisku Dolnym.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

Policjanci z leżajskiej     
komendy interweniowali 
w nocy z 22/23 sierpnia br. 
na miejscu pożaru w Gro-
dzisku Górnym. W poża-
rze spłonęła stodoła, bu-
dynki gospodarcze, znaj-
dujący się w nim sprzęt 
gospodarczy i kilkanaście 
ton zboża. 

Mimo sporych zniszczeń na 
szczęście nikt nie ucierpiał. 
Trwa postępowanie w tej 
sprawie, oraz szacowanie 
strat.
Pożar został zauważony w 
nocy tuż po godz. 1. Skiero-
wani do zdarzenia policjanci 
zastali dziesięć zastępów 
straży pożarnej gaszących 
pożar. W akcji gaśniczej 
brali udział strażacy z OSP 
i straży pożarnej z Leżajska.  
Ogień zniszczył stodołę, bu-
dynek gospodarczy i cztery 
boksy garażowe. Strażacy 

nie dopuścili do rozprze-
strzenienia się ognia na 
stodołę sąsiada, która bez-
pośrednio przylegała do 
spalonych zabudowań oraz 
domu mieszkalnego. Nieste-
ty szybko rozprzestrzenia-
jący się ogień nie pozwolił 
uratować znajdującego się 
w budynkach sprzętu rol-
niczego  oraz samochodu 
osobowego. Spaleniu uległo 
też kilkanaście ton zboża. 
Podczas akcji ratowniczo-
gaśniczej uszkodzeniu uległ 
również wóz strażacki, na 
szczęście mimo sporych 
zniszczeń nikt nie ucierpiał. 
Jak wstępnie ustalili poli-
cjanci w budynkach nie było 
prądu. Na miejscu pracowali 
specjaliści, których zada-
niem będzie ustalenie przy-
czyn pożaru.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk
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POŻAR W GRODZISKU 
GÓRNYM

WYPADEK W GRODZISKU 
DOLNYM - CZTERY OSOBY 
W SZPITALU

Pocisk moździerzowy, 
prawdopodobnie z czasów 
II wojny światowej, został 
odnaleziony 19 sierpnia 
br. w Grodzisku Dolnym. 
Wykopali go mężczyźni 
pracujący przy budowie 
chodnika. Policjanci za-
bezpieczyli miejsce znale-
ziska. Pociskiem zajęli się 
saperzy, którzy zabrali nie-
wybuch do neutralizacji.

W poniedziałek rano, przed 
godz. 9, dyżurny Policji zo-
stał powiadomiony przez 
mieszkankę Grodziska Dol-
nego o znalezieniu  nie-
wybuchu w rejonie zalewu 
wodnego „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym. Pocisk moź-
dzierzowy, prawdopodobnie 
z czasów II wojny światowej 
odnaleźli mężczyźni pracu-
jący przy budowie chodni-
ka. Na miejsce znaleziska 

ZNALEZIONO POCISK 
MOŹDZIEŻOWY

udali się policjanci, którzy 
zabezpieczyli teren oraz 
powiadomili patrol minerski. 
Pociskiem zajęli się saperzy, 
którzy zabrali i  zneutralizo-
wali niewybuch. 

Pamiętajmy o każdym przy-
padku znalezienia przed-
miotów przypominających 
niewybuch - należy wów-

czas zawiadomić Policję. W 
żadnym wypadku nie doty-
kajmy i nie przenośmy odna-
lezionych przedmiotów! Po-
licjanci zabezpieczą miejsce 
znalezienia, by nikt nie miał 
do niego dostępu!

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk
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Policja poszukuje spraw-
ców, którzy w ostatnim 
czasie skradli kilkaset me-
trów kabla telefonicznego 
z terenu gminy Grodzisko 
Dolne.

Seria kradzieży rozpoczęła 
się 11 sierpnia br w Zmy-
słówce, gdzie  złodzieje pod 
osłoną nocy skradli kabel 
telefoniczny o długości 50 
metrów. 
Kolejna tego typu kradzież 
kabla ze słupów telefonicz-
nych  miała miejsce kilka dni 
później w Laszczynach. Tam 
nieznani sprawcy ukradli ka-
bel o długości 85 metrów.
28 sierpnia br. w Chodaczo-
wie łupem złodziei padło 

kolejne ponad 100 metrów  
przewodu telekomunika-
cyjnego. O kradzieży po-
wiadomił policję pracownik 
firmy telekomunikacyjnej. 
Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że nie-
znani sprawcy uszkodzili na-
powietrzną linię telefoniczną 
poprzez przecięcie kabla na 
odcinku 108 metrów. 
Straty sięgają 4 tys. zł. To 
kolejna tego typu kradzież, 
do której doszło w ostatnim 
czasie w powiecie leżajskim.
Straty TP są nieporówny-
walnie wyższe od łupu zło-
dziei, wiążą się  bowiem z 
przerwami w dostawie usług 
telefonicznych oraz interne-
towych. Za sto metrów prze-

wodu złodziej może dostać 
w punkcie skupu kilkaset 
złotych - marny to zarobek, 
gdyż sprawcom w przypad-
ku zatrzymania grozi nawet 
do 5 lat więzienia. 

Osoby mogące pomóc         
w ustaleniu sprawców tego 
przestępstwa, prosimy o 
kontakt z Komendą Policji w 
Leżajsku, tel. (17) 2406310, 
112, 997, lub e-mail: lezajsk@
podkarpacka.policja.gov.pl

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

SERIA KRADZIEŻY KABLA 
TELEFONICZNEGO

W niedzielę do Komendy 
Powiatowej Policji w Le-
żajsku wpłynęło zgłosze-
nie o włamaniu. Policjanci 
natychmiast zajęli się tą 
sprawą. 

W niedzielę 1 września, po 
godz. 21 dyżurny leżajskiej 
Policji otrzymał telefoniczne 
zgłoszenie o włamaniu do 
jednego z domów w Grodzi-
sku Dolnym, którego właści-
ciel przebywa za granicą.
Bezpośrednio po zebraniu 
wszelkich informacji o tym 

zdarzeniu, dyżurny skie-
rował we wskazany rejon 
policjantów z leżajskiej ko-
mendy. Funkcjonariusze na 
miejscu zatrzymali 35-let-
niego bezdomnego mężczy-
znę.  W chwili zatrzymania 
był   pijany. Alkomat wskazał 
blisko 3 promile alkoholu w 
jego organizmie. 
Policjanci ustalili, że spraw-
ca wszedł do domu poprzed-
niej nocy wybijając szybę w 
oknie. Włamywacz ukradł 
radiomagnetofon, oraz zjadł 
będące w domu produkty 

spożywcze. Łączna wartość 
start poniesionych w wyniku 
tego przestępstwa właściciel 
wycenił na 600 złotych. 
Mężczyzna usłyszał za-
rzut włamania. Przyznał się 
do jego popełnienia i zło-
żył   wyjaśnienia. 35-latek w 
przeszłości miał już związek 
z podobnymi przestępstwa-
mi. Dotyczyły one głównie 
kradzieży i włamań.
Za popełnione przestępstwo 
bezdomnemu grozi teraz 
kara do 10 lat więzienia. 
Czynności w tej sprawie pro-
wadzi Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.

Rzecznik Prasowy
KPP Leżajsk

Policjanci z Komendy w   
Leżajsku pracowali na miej-
scu wypadku drogowego, 
do którego doszło 6 wrze-
śnia w Grodzisku Górnym. 

W wyniku zderzenia osobo-
wego fiata z rowerem kie-
rujący jednośladem trafił do 
szpitala. Policjanci wyjaśniają 
okoliczności zdarzenia.
Do wypadku doszło w piątek 
rano o godz. 6.30 na drodze 
powiatowej w Grodzisku Gór-
nym. Ze wstępnych ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że 
kierujący fiatem punto 50-let-
ni mieszkaniec powiatu leżaj-
skiego jadąc w kierunku Gro-
dziska Dolnego najechał na 
rowerzystę, który jechał w tym 
samym kierunku. W wyniku 
zderzenia 59-letni rowerzysta 
trafił do szpitala. Jak wykaza-
ły badania, obaj kierujący byli 
trzeźwi. Policjanci zabezpie-
czyli materiał dowodowy nie-
zbędny do wyjaśnienia oko-
liczności wypadku. Czynności 
w tej sprawie prowadzi Poste-
runek Policji w Grodzisku Dol-
nym.          Rzecznik Prasowy

KPP Leżajsk

- AKTUALNOŚCI - 

BEZDOMNY WŁAMYWACZ 
ZATRZYMANY

ROWERZYSTA 
UCIERPIAŁ 
W WYPADKU
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- OGŁOSZENIA - 

OFERTA POMOCY
Grupa wsparcia 

dla osób po stracie, śmierci bliskiej osoby

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

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

LUB ZADZWOŃ 
17 2436003, w. 171

Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję

PRZYJDŹ! ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE. 
POMOŻEMY CI W TYM

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w 
rodzinie:

każdy czwartek tygodnia w godz. 17 – 19

dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każda ostatnia środa miesiąca w godz. 16 – 18

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 
2013/2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzi-
sku Dolnym uprzejmie przypomina o konieczności złożenia 
wniosku o ustalenie  prawa do świadczeń  rodzinnych.
Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami 
przyjmowane są od września 2013r., w siedzibie GOPS w 
Grodzisku Dolnym. Druki wniosków są wydawane od wrze-
śnia 2013 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. 
zm.) dla osób, które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów do 
30 września 2013 roku, wypłata świadczeń rodzinnych za listopad 2013 
roku będzie dokonana do 30 listopada 2013 r. Natomiast w przypadku 
złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 paź-
dziernika do 30 listopada 2013 r., wypłata świadczeń rodzinnych za listo-
pad 2013 roku będzie dokonana do 31 grudnia 2013 r.

W okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 paździer-
nika 2014 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się                  
na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 
kalendarzowym 2012.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobom upraw-
nionym, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
539,00 zł, natomiast jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne chcąc skorzystać z zasiłku rodzinnego dochód nie 
może przekroczyć 623,00 zł.
Do wniosku o ustalenie uprawnień do pobierania zasiłku rodzin-
nego wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2013/2014 należy 
dołączyć:
1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyska-
nych w 2012 roku - wnioskodawcy, drugiego z rodziców oraz 
dzieci będących na utrzymaniu rodziców w wieku 18-25 lat,
2. zaświadczenia o innych dochodach uzyskanych w 2012 roku,
3. zaświadczenie ze szkoły - w przypadku dzieci powyżej 18 
roku życia (data wydania nie wcześniej niż 01-09-2013 r.),
4. zaświadczenie ze szkoły - w przypadku dzieci podejmujących 
naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszka-
nia (data wydania nie wcześniej niż 01-09-2013 r.),
5. aktualny dowód osobisty wnioskodawcy,
6. odpisy aktów urodzenia dzieci.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzin-
nego zobowiązane są do dołączenia dokumentów potwierdza-
jących uprawnienia do wnioskowanego dodatku. W przypadku 
wątpliwości można uzyskać wszelkie informacje również telefo-
nicznie – 17 2429134. 

KOMUNIKAT 
ŚWIADCZENIA RODZINNEZAJĘCIA  FITNESS 

 

DLA PAŃ W KAŻDYM WIEKU! 
ZACZYNAMY JUŻ 1 PAŹDZIERNIKA! 

JEDYNE 5 ZŁ ZA PEŁNĄ GODZINĘ ĆWICZEŃ! 
 

W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK, GODZINA: 19.30 
MAŁA HALA SPORTOWA W GIMNAZJUM 

W GRODZISKU DOLNYM 
 

PROSIMY ZABRAĆ KARIMATY I STRÓJ SPORTOWY 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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ZAPRASZAJĄ NA 
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- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 180 o pow. 0.0978 ha położona w Chodaczowie.
Opis działki
Teren płaski w kształcie wieloboku. Dojazd drogą gruntową. Działka sąsia-
duje z działkami rolnymi i potokiem „Grodziszczanka”. Obecnie ugorowana, 
porośnięta trawami oraz zakrzaczona. Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na 
obszarach lokalizacji zbiorników wodnych  małej retencji. 

Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/ 00044077/8 w Sądzie Rejono-
wym w Leżajsku.

Cena wywoławcza - 1360 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku (piątek) o godz. 10.00 
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem 1042/5 o pow. 0.1944 ha  położona w Cho-
daczowie.
Opis działki
Działka położona bezpośrednio za działką na której była wiata Hortex. Te-
ren płaski w kształcie wieloboku. Dojazd drogą gruntową. Działka sąsiadu-
je z działkami rolnymi i zabudową jednorodzinną. Działka może stanowić 
całość z działką nr 1042/3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarach zabudowy 
jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.

Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E /00033309/4 w Sądzie Rejono-
wym w Łańcucie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Leżajsku.

Cena wywoławcza -  24 000 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku (piątek) o godz. 11.00 
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Lokalizacja
Działka oznaczona numerem 1042/3 o pow. 0.3254 ha położona w Cho-
daczowie.
Opis działki
Działka położona przy głównej drodze Chodaczów–Laszczyny (na dział-
ce była zlokalizowana wiata Hortex), uzbrojona w: energię elektryczną, 
wodę, kanalizację sanitarną. Na działce jest siedem dużych drzew, które 
są wycenione i wliczone w cenę działki. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na 
obszarach zabudowy jednorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.

Ma urządzoną księgę wieczystą nr RZ1E/000448987/2 w Sądzie Rejono-
wym w Łańcucie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Leżajsku.

Cena wywoławcza - 46 000 zł brutto

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku (piątek) o godz. 10.30 
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 5).

Działka oznaczona nr 1042/5 o pow. 0.1944 ha  
w Chodaczowie

Działka oznaczona nr 180 o pow. 0.0978 ha w Chodaczowie

Działka oznaczona nr 1042/3 o pow. 0.3254 ha  
w Chodaczowie
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- OGŁOSZENIA - 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW I ADRESÓW 
KTÓRE WARTO ZNAĆ:

• Ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997
• Straż Pożarna 998
• Pogotowie Ratunkowe 999, Leżajsk, ul. Leśna
• Pogotowie Gazowe 992, Leżajsk, ul. Polna
• Pogotowie Energetyczne 991, Leżajsk, ul. Polna
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 60 03, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu p. Franciszek Krajewski, w. 222
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku 17 240 45 00, Leżajsk, ul. Kopernika
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 17 243 64 66, kom. 501 301 982, Grodzisko Dolne
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 17 243 60 26, utrzymanie dróg: osoba do kontaktu, p. Wacław Kulpa kom. 723502798
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34, Grodzisko Dolne
• Biblioteka Publiczna 17 243 60 37, Grodzisko Dolne
• Gminny Ośrodek Kultury 17 243 61 41, Grodzisko Dolne
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 17 243 64 93, Laszczyny
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Podlesiu 17 240 10 62, Podlesie
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371, Grodzisko Dolne
• Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81, ul. Polna 12

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 17 243 64 
66, natomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 982. Więcej informacji na stronie: www.
pgkgrodzisko.pl

Z dniem 1 września 2013r. weszła w życie nowa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Powyższa usta-
wa wprowadziła zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umożliwiając finansowanie z dotacji 
budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym za:
• rolnika (małżonka rolnika i domownika) podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo 

na wniosek,
• rolnika i domownika niepodlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników,
• osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu 

społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z dotacji budżetu państwa jest nierozerwalnie związany m.in. z wiekiem dziecka, nad       
którym sprawowana jest osobista opieka i wynosi:
• do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
• do 6 lat, nie dłużej jednak ni do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepeł-

nosprawnym.

Warunkiem skorzystania z finansowania jest złożenie stosownego wniosku, albowiem Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego nie jest uprawniona do działania w tych sprawach urzędu. Składka na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe za w/w osoby, jest finansowana od dnia zgłoszenia wniosku wraz z oświadczeniem o spra-
wowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem.
Szczegółowych informacji, zainteresowani mogą uzyskać w najbliższych dla siebie jednostkach organizacyj-
nych KRUS.

Krus informuje
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NA DOŻYNKACH W POWIECIE
- fot. Wacław Padowski



20 Gazeta z Grodziska i okolic 9/2013

RE
KL

A
M

A
 P

ŁA
TN

A
RE

KL
A

M
A

 P
ŁA

TN
A

RE
KL

A
M

A
 P

ŁA
TN

A


