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Gmina inwestuje 
w defibrylatory

Zgodnie z zapowiedzią na obiektach 
gminnych pojawiły się dwa 
zewnętrzne defibrylatory AED – 
jeden na budynku Urzędu Gminy, 
drugi na budynku Biblioteki Gminnej 
w Grodzisku Górnym.

AED to urządzenie 
pozwalające na przywrócenie 
normalnej akcji serca w 
przypadku zagrażającej życiu 
arytmii. Obsługa automatycznego 
defibrylatora jest prosta – 
wystarczy słuchać tego, co 
defibrylator do nas mówi.



Numer zamknięto: styczeń 2017r.
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Strażacy świętowali swój Jubileusz
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Niezwykle mroźne stycz-
niowe popołudnie powita-
ło uczestników piątkowej 
uroczystości u strażaków z 
Podlesia. W dniu 6 stycznia, 
w święto Trzech Króli, brać 
strażacka spotkała się na 
dorocznym gminnym opłat-
ku. Okazja do świętowa-
nia była podwójna. Druh-
ny i druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Podlesia 
obchodzili pięćdziesięcio-
lecie istnienia jednostki.

Podczas uroczystego apelu z 
okazji jubileuszu 50-lecia, od-
znaczono sztandar jednost-
ki, wręczono odznaczenia dla 
zasłużonych strażaków, po-
święcono pamiątkową tabli-
cę, a strażacy przełamali się 
opłatkiem, składając sobie 
noworoczne życzenia.
Obchody rozpoczęły się od 
mszy św. w kościele parafial-
nym pw. św. Józefa w Zmy-
słówce, gdzie modlono się 
w intencji wszystkich stra-
żaków. Homilię nawiązują-
cą do strażackiego hymnu 
oraz pięknej społecznej służ-
by w szeregach OSP wygło-
sił proboszcz, ks. Jacek Łuc. 
O oprawę mszy zadbała stra-
żacka Orkiestra Dęta z Gro-
dziska Dolnego, pod batutą 
Jakuba Magonia. 
Przez wzgląd na dwustopnio-
wą minusową temperaturę, 
przemarsze przy dźwiękach 
orkiestry wraz z uroczystym 
apelem i formalnym przeka-
zaniem bojowego wozu dla 
OSP z Grodziska Dolnego 
ograniczono do minimum.
Główna część jubileuszu mia-
ła miejsce w budynku szko-
ły podstawowej w Opaleni-
skach. Po wprowadzeniu 
sztandaru i odśpiewaniu hym-
nu państwowego, minutą ci-
szy uczczono pamięć działa-
czy ochotników, którzy ode-
szli na wieczną wartę, ale cią-
gle pozostają w pamięci. 

50 lat w życiu organizacji to 
jubileusz kilku pokoleń – roz-
począł prezes OSP w Pod-
lesiu dh Kazimierz Bechta. 
W krótkiej przedmowie pod-
kreślił wagę i rangę strażac-
kiej służby, wspomniał o wy-
bitnych osobowościach, któ-
re tworzyły historię jednostki i 
służą w jej szeregach niestru-
dzenie po dzień dzisiejszy. 
Następnie przeszedł do powi-
tania licznie zebranych gości.
Jako kolejny głos zabrał dh 
Józef Golec. W kilku slajdach 
przedstawił ważniejsze fakty 
z życia organizacji związane 
z powstaniem OSP, budową 
remizy, sukcesami w zawo-
dach sportowych, pierwszym 
sprzętem bojowym, udziałami 
w akcjach, nadaniem sztan-
daru, kończąc na dniu dzisiej-
szym. Niejeden z obecnych 
na sali strażaków z senty-
mentem oglądał prezentowa-
ne zdjęcia. 
Kulminacyjnym punktem ob-
chodów było odznaczenie 
sztandaru Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Podlesia Srebr-
nym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa. Ponadto za dłu-
goletnią wzorową służbę na 
rzecz OSP i społeczeństwa 
odznaczenia otrzymali stra-
żacy:
Złoty Medal za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymał:
• Jan Hader s.                     

Wincentego
Srebrny Medal za zasługi 
dla pożarnictwa otrzymali:

• Krzysztof Kosior                            
s. Stanisława

• Dominik Bartnik                           
s. Zdzisława

• Grzegorz Kogut                                     
s. Tadeusza

Brązowy Medal za zasługi 
dla pożarnictwa otrzymali:
• Łukasz Lasek                                      

s. Józefa
• Mirosław Piwoński                          

s. Andrzeja
• Piotr Rejman s. Jana
• Tomasz Wróbel                             

s. Andrzeja
• Paweł Bosak s. Józefa
• Jerzy Kasprzak                             

s. Mieczysława
• Paweł Niemiec                               

s. Franciszka
Odznakę Strażak Wzorowy 
otrzymali:
• Michał Piwoński                               

s. Andrzeja
• Andrzej Leja s. Józefa
• Damian Hader s. Jana
• Łukasz Linek                                    

s. Stanisława
• Piotr Witek                       

s. Mariusza
• Przemysław Czech                 

s. Stanisława
• Dominik Czerwonka             

s. Józefa
Za wysługę lat odznaczeni 
zostali:
• Józef Miś s. Stanisła-

wa – 50 lat
• Stanisław Przeszłow-

ski s. Józefa – 50 lat
• Józef Golec s. Leona 

– 40 lat
• Stanisław Hospod                 

s. Jana – 35 lat
• Henryk Socha s. Józe-

fa – 30 lat
• Kazimierz Bechta                   

s. Stanisława – 20 lat
• Tadeusz Ślanda                                  

s. Ludwika – 15 lat
• Marek Maj s. Tade-

usza – 15 lat
• Mirosław Piwoński                   

s. Andrzeja – 10 lat
• Krzysztof Kosior                        

s. Stanisława – 10 lat
Obecni na uroczystości nie 
szczędzili słów uznania dla 
gminnych OSP oraz jednost-
ki Jubilatki, a byli wśród nich 
m.in.: Poseł na Sejm RP, pan 
Jerzy Paul, Dyrektor Biura 
Posła na Sejm RP Mieczy-
sława Miazgi, pan Sławomir 
Skotnicki, Dyrektor Biura Wy-
konawczego ZOW Związku 
OSP RP, dh Edward Szlichta, 
Wicestarosta Leżajski, pan 
Zdzisław Leśko, Komendant 
Powiatowy PSP w Leżajsku, 
bryg. Bogdan Kołcz. Na ręce 
prezesa jednostki dha Kazi-
mierza Bechty, goście prze-
kazali pamiątkowe listy gra-
tulacyjne wraz z życzeniami. 
Padło też wiele podziękowań 
i ciepłych słów dla osób, któ-
re dbają, by duch w OSP nie 
zaginął.
Z upominkiem do straża-
ków przybył także wójt Jacek 
Chmura. W prezencie prze-
kazał jednostce podkrzesy-
warkę na wysięgniku telesko-
powym marki STIHL, służą-
cą do cięcia koron drzew. Do-
pełnieniem jubileuszowej uro-
czystości było wbicie pamiąt-
kowych gwoździ z grawerami 
zaproszonych gości.        MH

OCHOTNICY Z PODLESIA OBCHODZILI 
JUBILEUSZ 50-LECIA

Przybyłych gości powitał prezes OSP w Podlesiu, dh Kazimierz Bechta
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Cieszą się druhowie z Dol-
nego, oj cieszą. Na stan 
jednostki trafił wóz specja-
listyczny do ratownictwa 
technicznego, marki Re-
nault Mascott 160.65. Sa-
mochód przekazała nieod-
płatnie Komenda Powiato-
wa Państwowej Straży Po-
żarnej z Leżajska. Jego 
wartość wyceniono na po-
nad 300 tys. zł.

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Le-
żajska od wielu już lat wspiera 
i doposaża gminne jednostki 
OSP, a zwłaszcza te, znajdu-

jące się w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Dzięki zrozumieniu i życzli-
wości komendanta bryg. Bog-
dana Kołcza, tym razem to 
ochotnicy z Grodziska Dolne-
go otrzymali na gwiazdkę pre-
zent, w postaci lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśni-
czego z funkcją ratownictwa 
technicznego. Oficjalne prze-
kazanie pojazdu miało miej-
sce 6 stycznia 2017 roku, w 
trakcie spotkania opłatkowe-
go strażaków. Samochód zo-
stał przekazany decyzją Pod-
karpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Rze-

szowie.
Pojazd znajduje się w bardzo 
dobrym stanie i ma przeje-
chane ponad 26 tys. kilome-
trów. Przez 13 lat służył Jed-
nostce Ratowniczo Gaśniczej 
z Leżajska i był pierwszym po-
jazdem wyjazdowym do wielu 
zdarzeń w komunikacji drogo-
wej i kolejowej. Na wyposaże-
niu wozu znajduje się między 
innymi autopompa wysokiego 
ciśnienia, agregat prądotwór-
czy wraz z masztem oświetle-
niowym oraz wyciągarka lino-
wa elektryczna.
Aktu przekazania samocho-
du na ręce Wójta Gminy Gro-

dzisko Dolne, Jacka Chmury 
dokonali Komendant Powia-
towy PSP w Leżajsku, bryg. 
Bogdan Kołcz oraz Poseł na 
Sejm RP, Jerzy Paul. Następ-
nie kluczyki do nowego wozu 
wraz z dowodem rejestracyj-
nym wójt przekazał prezeso-
wi OSP w Grodzisku Dolnym, 
druhowi Andrzejowi Bajowi.
Chętnych na auto było wielu. 
Jednak o tym, że wóz trafił do 
jednostki z Grodziska Dolne-
go, największej jednostki na 
terenie gminy, zadecydowały 
osiągnięcia. W szczególności 
sukcesy zrzeszonej w struk-
turach OSP kobiecej drużyny, 
która trzykrotnie startowała 
w Ogólnopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, zdo-
bywając dwa razy z rzędu (tj. 
w 2007r. w Płocku i 2011r. w 
Koninie) tytuł Mistrza Polski. 
Nie bez znaczenia było sku-
teczne wsparcie Posła na 
Sejm RP Jerzego Paula, któ-
ry na szczeblu krajowym po-
parł decyzję komendanta Koł-
cza, dzięki czemu samochód 
ten trafił właśnie do Grodzi-
ska.
Nowy nabytek doskonale pa-
suje do strażackiej remizy i 
czeka już na pierwsze akcje.

MH

STRAŻAKOM PRZYBYŁ NOWY SAMOCHÓD

Parafianie z parafii Chałup-
ki Dębniańskie, Chodaczów, 
Grodzisko Dolne i Wólka 
Grodziska włączyli się w 
ogólnopolską akcję Carita-
su pomocy rodzinom syryj-
skim pod nazwą „Rodzina 
Rodzinie”. 

Zbiórki do puszek odbyły się 
w Nowy Rok przy kościołach 
parafialnych. Zebrano łącznie 
4993,50 zł. Kwota ta wystar-
czyła do półrocznego całkowi-
tego wsparcia jednej rodziny 
(3060 zł) i pomocy w utrzyma-

niu innych rodzin. 
Oto informacje o rodzinie do 
której Caritas skierował prze-
kazaną pomoc: Mąż nazywa 
się Razek Samir Samaan, a 
jego żona Sonia Elias Hatem. 
Są młodym małżeństwem. 
Pochodzą z Aleppo. Razek 
został ranny podczas wojny 
i potrzebuje stałej opieki me-
dycznej. Jest to bardzo bied-
na rodzina, bez źródeł docho-
du i bez pracy. W wojnie straci-
li cały swój dobytek oraz dom. 
Potrzebują żywności, któ-
ra w Aleppo jest obecnie bar-

dzo droga. Potrzebują również 
opłacić koszty związane z wy-
najmem mieszkania oraz opa-
łu na zimę. Dużym wydatkiem 

jest także dostęp do prądu z 
generatorów, który sukcesyw-
nie drożeje w związku z prze-
dłużającą się wojną.

POMAGAMY RODZINIE 
SYRYJSKIEJ

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP z Grodziska Dolnego
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W niedzielny wieczór 18 
grudnia br. w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dol-
nym poczuliśmy przed-
smak i atmosferę zbliżają-
cych się świąt. A stało się 
to za sprawą wieczoru ko-
lędowego „Idą, idą świę-
ta”, który wprowadził wi-
dzów w czas i przestrzeń 
bożonarodzen iowego 
świętowania.

Pięknie udekorowana i 
pachnąca piernikami choin-
ka, kiermasz świątecznych 
ozdób i stroików, dźwięki 
przepięknych polskich ko-
lęd w zespołowym wykona-
niu oraz świąteczne życze-
nia przekazane przez Wójta 
Gminy Jacka Chmurę oraz 
członków zespołu „Wiola” 
pozwoliły wszystkim poczuć 
wspaniałą świąteczną at-
mosferę.
Tego wieczoru podziwiali-
śmy prezentacje wokalne i 
muzyczne nie tylko w ludo-
wym stylu.  
Na początek na scenie po-
jawiła się „Wiola”, Zespół 
Śpiewaczy z Chodaczowa, 
który zadedykował widow-
ni wiązankę kolęd przeplata-
nych wierszami o narodze-
niu małego Jezuska. Z ko-

lei mieliśmy okazję delek-
tować się słuchaniem rzad-
kich w tych stronach kolęd 
w wykonaniu Zespołu Wo-
kalnego „Złoty Potok” z Jel-
nej. Zespół śpiewa repertu-
ar ludowy, biesiadny i oko-
licznościowy. Co urzeka nas 
w ich występie to to, że pięk-
nie opracowane partie wo-
kalne z podziałem na głosy 
harmonizują z melodyczną 
linią instrumentarium kape-
li ludowej.
Dalsza część spotkania to 
występ Zespołu „Grodzisz-
czoki” w towarzystwie kape-
li ludowej, a po nich Zespołu 
„Leszczynka” z widowiskiem 
scenicznym zatytułowanym 
„Idą święta” zlokalizowanym 
w scenerii dawnej, przedwo-
jennej wsi i jej obyczajowo-
ści.
Na zakończenie ponownie 
wystąpił „Złoty Potok” dając 
widowni popis wirtuozerii gry 
i śpiewu niemal w mistrzow-
skim wykonaniu.
Puentą wieczoru była de-
gustacja potraw wigilijnych 
przez członków zespołów 
i składanie sobie życzeń z 
okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku.

OK

ŚWIĄTECZNIE W 
OŚRODKU KULTURY

Zespół Śpiewaczy „Wiola” z Chodaczowa

Zespół „Leszczynka” w widowisku kolędniczym

Zespół Regionalny „Grodziszczoki”

Zespół Wokalny „Złoty Potok”

Gościom z Jelnej towarzyszyła 
kapela
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Kiermasz świątecznych ozdób wykonanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy 
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Wraz ze świętem Trzech 
Króli kończy się okres Bo-
żego Narodzenia, a tym sa-
mym tradycji kolędowania 
i chodzenia po kolędzie. W 
Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym zakończono 
ten okres w dniu 8 stycz-
nia 2017r. programem arty-
stycznym „Hej kolęda, kolę-
da”. Znalazły się w nim ja-
sełka oraz kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu różnych 
grup wiekowych.

Występy zainaugurowa-
ła Młodzieżowa Kapela Lu-
dowa wprowadzając widzów 
w świąteczny klimat kolęda-
mi i życzeniami noworoczny-
mi skierowanymi do publicz-
ności. Następnie zespoły wo-
kalne – grupa starsza i grupa 
młodsza zaśpiewały tradycyj-
ne kolędy i te nieco nowsze 
we współczesnej aranżacji 
przygotowane pod okiem mu-
zyka Wojciecha Wołowca. Po 
nich sceną zawładnęli już naj-
młodsi wykonawcy. Ucznio-
wie z klasy III ze Szkoły Pod-
stawowej w Grodzisku Dol-
nym pokazali jasełka w pierw-
szorzędnym wykonaniu. Nad 
spektaklem czuwały panie: 
Elżbieta Matula, Bożena Kra-
jewska i Alicja Dubiel.
Tego popołudnia nie zabrakło 
również „Grodziskich Dzie-
ciaków – Bożych Śpiewa-
ków” prowadzonych przez 

księdza Piotra Stefańskiego. 
Ostatnim punktem programu 
był występ Chóru parafialne-
go „Benedictus” działającego 
przy tutejszej parafii.
Rozmaitość wykonań, po-
ważny świąteczny nastrój i 
wdzięczne, anielskie pienia 
przeniosły wszystkich w nie-
powtarzalny klimat odchodzą-
cych już świąt.

OK
Fot. Artyści z kolędą w 
Ośrodku Kultury

NIEDZIELNE 
KOLĘDOWANIE
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Od wspólnego spotkania 
Nowy Rok rozpoczęli senio-
rzy z Gminy Grodzisko Dol-
ne. W czwartkowe popołu-
dnie 12 stycznia 2017r. do 
Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym przybyła liczna 
grupa seniorów należących 
do Gminnych Klubów Se-
niora oraz pań ze stowarzy-
szenia Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne. 

Spotkanie miało charak-
ter świąteczno-noworoczny. 
Był śpiew kolęd i noworocz-
ne życzenia. Specjalnie dla 
seniorów, ze spektaklem te-
atralnym poświęconym ży-
ciu i twórczości H. Sienkiewi-
cza, wystąpiła grupa teatralna 
z Zespołu Szkół z Grodziska 
Dolnego. Seniorki wysłuchały 

również pogadanki o zdrowiu 
i udzielaniu pierwszej pomo-
cy, którą wygłosił doktor Sta-
nisław Piela.

MH

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW

Tradycyjnie w okresie 
świąteczno-noworocz-
nym samorząd gmin-
ny oraz inne instytucje i 
przedsiębiorstwa z tere-
nu gminy odwiedzają ko-
lędnicy. Nie inaczej było i 
w tym roku.

Pod znakiem noworocz-
nej kolędy rozpoczął się 
czwartkowy dzień w urzę-
dzie gminy. A wszystko 
za sprawą grupy kolędni-
ków z Młodzieżowej Ka-
peli Ludowej. Grupa zło-
żona z urodziwych nie-
wiast, ubranych w grodzi-

skie stroje ludowe, w to-
warzystwie jednego mło-
dzieńca, z instrumentami i 
pieśnią na ustach, przyby-
ła do wójta, pracowników 
gminy oraz radnych i soł-
tysów, gdyż właśnie tego 
dnia w sali narad odbywa-
ła się ostatnia w 2016 roku 
Sesja Rady Gminy Grodzi-
sko Dolne.
Kolędnicy zaśpiewali kil-
ka kolęd i złożyli wszyst-
kim noworoczne życzenia. 
Za dobre słowo i szczere 
życzenia zostali serdecz-
nie przyjęci i hojnie obda-
rowani.

Z KOLĘDĄ W URZĘDZIE

Warto wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy

Spektakl o H. Sienkiewiczu dla seniorów

Towarzysko seniorzy wchodzą w Nowy Rok
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Festiwal strojów kolędniczych

Pomocników do zrobienia szlachetnej paczki nie brakowało

Praca twórcza z artykułami spożywczymi

Każdy miał swój pomysł na szopkę

W dniach 10-11 grudnia 
2016 roku w całej Polsce od-
był się finał XVI edycji Szla-
chetnej Paczki. Pracowni-
cy naszego ośrodka wraz z 
przyjaciółmi, rodziną i wy-
chowankami przygotowali 
paczkę dla wybranej rodziny 
z okręgu leżajskiego. Dzię-
kujemy wszystkim Darczyń-
com za ich wrażliwość, do-
bre serce i pomoc material-
ną, którą okazali w tworze-
niu tak szlachetnego daru. 
W myśl zasady: „Więcej 
szczęścia jest w dawaniu, 
aniżeli w braniu”.

Wychowankowie wzię-
li udział w zajęciach sen-
soplastyki. W tym też celu 
gromadzone były produkty 
spożywcze o różnych struk-
turach i konsystencjach, tj. 
mąka pszenna, mąka ziem-
niaczana, olej, woda, aro-
maty i barwniki spożywcze, 
przyprawy i ziarnistości (ka-
sze, nasiona). Przygotowa-
no również materiały stałe: 
plandekę i folię do zabez-
pieczenia powierzchni sali 
warsztatowej, miski, tacki, 
butelki oraz materiały jed-
norazowe: ręczniki papiero-
we i mocne worki na śmieci 
oraz ubrania przeznaczone 
na cele „brudzeniowe”.
Pracując na podłodze, każ-
dy mógł wybierać spośród 
wielu aktywności, tj. prze-
sypywać, mieszać, ugnia-
tać, przelewać, dotykać róż-
nych faktur i tekstur, wą-
chać, słuchać, oglądać całą 
paletę barw.  Kolorowa sty-
mulacja dostarczyła wszyst-
kim niezapomnianych wra-
żeń wzrokowych, dotyko-

wych, węchowych, smako-
wych oraz mnóstwo rado-
ści, uśmiechu i dobrej za-
bawy.

Wszyscy pracownicy i wy-
chowankowie zostali wpro-
wadzeni w świąteczny na-
strój podczas wspólnego 
kolędowania.
Wyjątkowymi gośćmi, którzy 
zaszczycili nas swoją obec-
nością byli ks. Jan Szcze-
paniak, proboszcz para-
fii w Chałupkach Dębniań-
skich oraz Radny Powiatu 
Leżajskiego, pan Zdzisław 
Zawilski, który jest wielkim 
pasjonatem muzyki. Ra-
zem ze swoimi przyjaciółmi 
uświetnił spotkanie opłatko-
we śpiewem kolęd i pasto-
rałek przy akompaniamen-
cie wygrywanej przez siebie 
muzyki. 
Podniosły i uroczysty na-
strój przybliżył każdemu 
czas rodzinnych świąt.

Już w IV wieku w grocie be-
tlejemskiej powstał żłóbek 
upamiętniający narodzi-
ny Jezusa. Kilka lat później 
szopka powstała w Rzymie.
Tradycja szopek bożonaro-
dzeniowych rozwinęła się 
dzięki św. Franciszkowi z 
Asyżu, który zbudował sta-
jenkę, wykorzystując żywe 
zwierzęta i odtwarzając 
sceny z narodzenia Jezusa.
Obecnie w każdej parafii z 
okazji świąt Bożego Naro-
dzenia w świątyniach usta-
wiane są szopki, niektóre 
bardzo bogate i okazałe.
Także wychowankowie na-
szego ośrodka, będąc jesz-
cze w świątecznych nastro-
jach, wykonali szopki bo-
żonarodzeniowe z różnych 
materiałów.

Z ŻYCIA 
ORW

SZLACHETNA PACZKA

SENSOPLASTYKA

WIGILIJNE KOLĘDOWANIE

BOŻONARODZENIOWE 
SZOPKI
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W związku ze wzrostem 
kosztów odbioru i zago-
spodarowania odpadów 
komunalnych, w miesią-
cu grudniu Rada Gminy 
Grodzisko Dolne podjęła 
uchwałę w sprawie ustale-
nia nowych stawek opłat 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Nowe 
stawki za wywóz śmie-
ci obowiązują od 1 lutego 
2017r.

Zmiana stawki była nie-
zbędna, gdyż zgodnie z 
obowiązującymi przepisa-
mi, Gmina nie może dopła-
cać do systemu gospodaro-
wania odpadami, ani na nim 
zarabiać. Miesięczna staw-
ka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości zamiesz-
kałych w zależności od licz-
by mieszkańców zamiesz-
kujących daną nierucho-
mość będzie wynosić: 
1) w przypadku, gdy 
odpady komunalne 
zbierane są w 
sposób selektywny 
(segregowane):
• 1-6 osób w 

wysokości 5,50 zł 
brutto od osoby,

• 7 osób w wysokości 
4,50 zł brutto od 
osoby,

• 8 osób w wysokości 
4,00 zł brutto od 
osoby,

• 9 osób w wysokości 
3,50 zł brutto od 
osoby,

• 10 osób w wysokości 
3,00 zł brutto od 
osoby,

• 11 osób i powyżej 
w wysokości 2,50 zł 
brutto od osoby.

2) w przypadku, gdy 
odpady nie są zbierane 
w sposób selektywny 
(niesegregowane):
• 1-6 osób w wysoko-

ści 11,00 zł brutto od 
osoby,

• 7 osób w wysoko-
ści 9,00 zł brutto od 
osoby,

• 8 osób w wysoko-
ści 8,00 zł brutto od 
osoby,

• 9 osób w wysoko-
ści 7,00 zł brutto od 
osoby,

• 10 osób w wysoko-
ści 6,00 zł brutto od 
osoby,

• 11 osób i powyżej 
w wysokości 5,00 zł 
brutto od osoby. 

Zmiana stawki nie powodu-
je obowiązku złożenia de-
klaracji lub korekty dekla-
racji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami.  
Przypominamy, że właści-
ciele nieruchomości są zo-
bowiązani do złożenia ko-
rekty deklaracji w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany będącej podstawą 
ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi np. za-
mieszkanie nowych osób, 
urodzenie dziecka, zgon itp.

MP

NOWE STAWKI ZA 
WYWÓZ ŚMIECI

5,50 zł 11 zł

Stawki podatku, czy wy-
sokość opłat za wodę i 
ścieki, to trudne tematy 
dla radnych. I nie ma w 
tym nic dziwnego, gdyż 
każdy mieszkaniec gminy 
zmiany uchwalane przez 
Radę Gminy, odczuwa we 
własnym portfelu. 

Dlatego też pochylając 
się nad wysokością lokal-
nych podatków, radni po-
winni wykazać się mą-
drością i rozwagą. Z jed-
nej strony muszą czuwać 
nad interesem poszcze-
gólnych gospodarstw do-
mowych mieszkańców, a 
z drugiej nad bezpieczeń-
stwem finansowym gmi-
ny. Sprawdźmy zatem, jak 
będą wyglądały lokalne 
stawki podatkowe obowią-
zujące od 1 stycznia 2017 
roku.
Na poziomie roku ubiegłe-
go pozostaje stawka po-
datku rolnego, która wy-
nosi 100 zł od hektara. 
Nie uległy zmianie w sto-
sunku do roku 2016 staw-
ki podatku od nieruchomo-
ści, które wynoszą odpo-
wiednio:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budyn-
ków – od 1 m2 powierzch-
ni – 0,85 zł,
b) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – od 1 ha 
powierzchni – 4,54 zł,
c) pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1 m2 po-
wierzchni – 0,12 zł,

d) niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitaliza-
cji - 2,98 zł.
2) od budynków lub ich 
części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 
0,35 zł,
b) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 19,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 10,59 zł,
d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczni-
czej zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świad-
czeń - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 4,61 zł,
e) pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działal-
ności pożytku publiczne-
go przez organizacje po-
żytku publicznego - od 1 m2                                                  
powierzchni użytkowej 
- 3,00 zł.
3) od budowli – 2% ich 
wartości.
Po 5 groszy więcej zapła-
cimy za wodę i ścieki. Za 
1 m3 wody pobranej z wo-
dociągu gminnego zapłaci-
my 2,78 zł brutto. Do ceny        
za wodę należy doliczyć 
miesięczną stawkę opła-
ty abonamentowej od od-
biorcy, która wynosi 2,15 zł 
brutto. 
Cena m3 ścieków odpro-
wadzanych do kanalizacji 
sanitarnej wynosi 4,10 zł 
brutto. 

MH

PODATKI I OPŁATY NA 
ROK 2017
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3 listopada ubiegłego roku 
Minister Zdrowia podpi-
sał rozporządzenie, które 
wprowadza do kalendarza 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych szczepienia 
przeciwko pneumokokom 
- czytamy na stronie Mini-
sterstwa Zdrowia. 

Od 1 stycznia 2017r. wszyst-
kie nowo narodzone dzie-
ci będą obowiązkowo szcze-
pione przeciwko pneumoko-

kom. Koszty zakupu takich 
szczepionek pokryje minister 
zdrowia. 
Do tej pory rodziców przed 
szczepieniem na pneumoko-
ki powstrzymywała m.in. wy-
soka cena szczepionki. Dla-
tego też w maju 2015 roku 
Rada Gminy Grodzisko Dol-
ne uchwaliła „Program profi-
laktyki zakażeń pneumoko-
kowych w Gminie Grodzisko 
Dolne na lata 2015-2018”. 
Zgodnie z postanowieniami 

programu warunkiem zakwa-
lifikowania dziecka do bez-
płatnych, finansowanych ze 
środków gminy szczepień 
przeciwko pneumokokom, 
był fakt jego zameldowa-
nia i zamieszkania na pobyt 
stały na terenie naszej gmi-
ny. Koszt zaszczepienia jed-
nego dziecka trzema dawka-
mi szczepionki wyceniono na 
690 zł. Przez okres trwania 
programu do tej pory gmina 
na darmowe szczepionki wy-

datkowała ponad 51 tys. zł. 
W związku z pojawieniem 
się możliwości finansowa-
nia szczepionek z pieniędzy 
państwowych, gminny pro-
gram szczepień będzie stop-
niowo wygaszany. W prakty-
ce oznacza to, że dzieci któ-
re urodziły się po 1 stycznia 
2017 roku będą zapisywane 
na obowiązkowe szczepienia 
z programu ministerialnego, 
zaś te, które przystąpiły do 
programu gminnego i mają 
już rozpoczęty cykl szcze-
pień, będą miały zapewnioną 
jego kontynuację.

MH 

SZCZEPIONKA NA PNEUMOKOKI 
BEZPŁATNA I OBOWIĄZKOWA

Urząd Gminy Grodzisko 
Dolne wprowadzi możli-
wość pełnego załatwiania 
określonych spraw przez 
Internet. Jeszcze w bieżą-
cym roku każdy mieszka-
niec dostanie do dyspozy-
cji indywidualne konto. Bez 
wychodzenia z domu bę-
dzie można sprawdzić stan 
rozliczeń zobowiązań po-
datkowych i opłaty za śmie-
ci, skorygować deklara-
cję o liczbie osób do opła-
ty śmieciowej czy dokonać 
opłaty podobnie jak w in-
ternetowych portalach za-
kupowych. Korzystający 
ze smartfonów będą mogli 
wykonać te czynności tak-
że przy pomocy specjalnej 
aplikacji.

Nowoczesne technologie roz-
wijają się bardzo szybko, a 
postępująca cyfryzacja obej-
muje kolejne obszary życia. 
W miarę naszych możliwo-
ści i w zakresie wyznaczo-
nym przez prawo staramy się 
podążać za zachodzącymi 
zmianami. Dzieje się to sys-
tematycznie. W ramach zre-
alizowanego projektu PSE-
AP Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej zmo-

dernizowaliśmy infrastruk-
turę sprzętową urzędu oraz 
uruchomiliśmy elektroniczny 
obieg dokumentów. Jest to 
podstawa do kolejnych eta-
pów cyfryzacji usług urzędu, 
które nastąpią już w bieżą-
cym roku. Stanie się tak dzię-
ki pozyskanym funduszom 
UE. Wspólnie z gminami: Cie-
szanów i Jarosław przygoto-
waliśmy projekt na rozwój e-
usług, który został pozytywnie 
oceniony i uzyskał dofinanso-
wanie. Z początkiem stycznia 
br. zakończone zostało postę-
powanie przetargowe, które 
wyłoniło wykonawcę – kon-
sorcjum firm: Softres Sp. z. o. 
o., GIAP Sp. z o. o. i Sputnik 
Software. Realizacja projek-
tu (w tym m. in.: modernizacja 
istniejącego i wdrożenie no-
wego oprogramowania, za-
kup sprzętu, digitalizacja da-
nych), którego całkowita war-
tość wyniesie 363 tys. zł, bę-
dzie kosztowała gminę ok. 55 
tys. zł. Zadanie powinno zo-
stać wykonane jeszcze przed 
końcem bieżącego roku.
Jakie możliwości zyskają 
mieszkańcy? Przede wszyst-
kim w końcu pojawią się usłu-
gi, które w pełni umożliwią za-
łatwianie określonych spraw 

przez Internet. W ramach pro-
jektu zostaną utworzone indy-
widualne konta mieszkańców, 
które zawsze będą zawierały 
aktualne dane, gdyż zintegro-
wane będą z bazami danych 
urzędu. Poza wglądem do 
swoich informacji o zobowią-
zaniach podatkowych i opłaty 
śmieciowej, mieszkańcy uzy-
skają dostęp do danych bę-
dących podstawą naliczeń. 
Z poziomu konta w wygodny 
sposób będzie można doko-
nać płatności elektronicznej 
– podobnie jak to się odbywa 
w popularnych portalach za-
kupowych.  Praktyczną funk-
cją portalu będzie możliwość 
składania korekty „deklaracji 
śmieciowej”. Ponadto w ra-
mach projektu wdrożony zo-
stanie zaawansowany portal 
mapowy, który pozwoli pozy-
skiwać informacje o przezna-
czeniu działek w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego, a także uzy-
skać wypis czy wyrys z planu. 
W portalu mapowym pojawią 
się też informacje o terenach 
inwestycyjnych, oświetleniu 
ulicznym, mieniu gminnym, 
odśnieżaniu dróg oraz infor-
macje turystyczne.
Wykorzystanie nowej funk-

cjonalności będzie bezpłat-
ne i dobrowolne. Liczymy, że 
w pierwszej kolejności walory 
e-usług docenią osoby oby-
te z Internetem, a w szcze-
gólności te które wyjeżdżają 
poza gminę, a chcą sprawnie 
i niezależnie od miejsca poby-
tu zarządzać swoimi sprawa-
mi urzędowymi. Wdrożenie e-
usług z pewnością ułatwi ży-
cie także niepełnosprawnym 
klientom urzędu. Biorąc zaś 
pod uwagę zmiany zacho-
dzące w społeczeństwie spo-
dziewamy się, że liczba osób 
korzystających z urzędowych 
e-usług będzie bardzo szyb-
ko rosła, a być może w nie-
dalekiej przyszłości będzie to 
przeważający sposób zała-
twiania spraw.

Grzegorz Potaczała 
Sekretarz Gminy

URZĄD WDROŻY NOWOCZESNE 
E-USŁUGI 
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Jaki był miniony rok w 
Gminie Grodzisko Dolne? 
Sprawdźmy jak przedsta-
wiają się statystyki Urzędu 
Stanu Cywilnego.

Co roku mieszkańców w 
gminie ubywa. Jak poda-
je kierownik USC w Grodzi-
sku Dolnym, na terenie gmi-
ny zameldowane jest 8222 
osoby. Trend spadkowy 
utrzymuje się niezmiennie 
od roku 2013, kiedy to gmi-
na liczyła sobie 8280 miesz-
kańców.
Więcej jest mieszkanek – 
4160, zaś mieszkańców, 
czyli mężczyzn 4062. Nie-
mal dwukrotnie więcej, bo aż 
57 osób się wymeldowało, a 
zameldowało zaledwie 30.
Najwięcej osób mieszka w 
Grodzisku Dolnym – 2310, 
kolejno w Grodzisku Gór-
nym – 2205, w Grodzisku 
Nowym – 813, w Wólce Gro-
dziskiej – 778, w Zmysłów-
ce – 605, w Chodaczowie – 
553, w Laszczynach – 420, 
w Opaleniskach – 276, a 
najmniej w Podlesiu – 262.
Najstarszy mieszkaniec gmi-

ny zamieszkuje w Wólce 
Grodziskiej i w tym roku ob-
chodził będzie 101 urodziny, 
zaś najstarsza mieszkan-
ka w tym roku skończy 103 
lata, i mieszka w Grodzisku 
Nowym.
Wzrosła liczba zgonów. W 
ubiegłym roku zmarło 87 
osób (36 kobiet i 51 męż-
czyzn). To więcej o 11 w po-
równaniu do roku 2015. Naj-
więcej osób zmarło w: Gro-
dzisku Dolnym – 28, w Gro-
dzisku Górnym – 25, w Zmy-
słówce – 9, w Wólce Gro-
dziskiej – 8, w Grodzisku 
Nowym – 7, w Chodaczo-
wie – 5, w Opaleniskach – 3,       
w Laszczynach i Podlesiu po 
1 osobie.
Przez ostatnie 12 miesięcy 
na świat przyszło 86 dzie-
ci. Wiadomo, że przeważa 
płeć piękna – urodziło się 49 
dziewczynek, zaś chłopców 
37. Dla porównania, w roku 
2015 urodziło się 90 malu-
chów. Najmłodszych oby-
wateli najwięcej przybyło w 
Grodzisku Dolnym – 19, Gro-
dzisku Górnym – 18, Wólce 
Grodziskiej – 16, Grodzisku 

Nowym – 10, Laszczynach 
– 9, Zmysłówce – 6, Opale-
niskach – 2. Jedynie miesz-
kańcy Podlesia nie mogą się 
cieszyć z nowych mieszkań-
ców, gdyż w tej miejscowo-
ści nie urodziło się ani jedno 
dziecko.
Pewne jest, że rodzice 
przy wyborze imion stawia-
ją raczej na klasykę. Wśród 
dziewczynek królują Mile-
ny, Nicole i Martyny. Wśród 
chłopców najwięcej jest Ja-
kubów, Szymonów i Micha-
łów.
W ubiegłym roku transkry-
bowano 32 akty urodzenia. 
Najwięcej aktów wpisano 
z: USA (16), Wlk. Bryt. (9), 
Niemczech (2), i po jednym 

z Włoszech, Hiszpanii, Ho-
landii, Austrii i Francji.
Urząd Stanu Cywilnego spo-
rządził także 41 aktów mał-
żeństwa. Zawarto 8 mał-
żeństw cywilnych, 25 kon-
kordatowych oraz umiejsco-
wiono 8 aktów małżeństwa z 
zagranicy. W związek mał-
żeński wstąpiło 78 osób. Je-
den z udzielonych ślubów 
zawarto z obcokrajowcem 
– z Hiszpanem.
Dla 11 par małżeńskich z te-
renu gminy zorganizowano 
jubileusze, w trakcie których 
wójt uhonorował pary meda-
lami za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

MH

CO MÓWI GMINNA 
DEMOGRAFIA...

Właścicieli nieruchomości, którzy planują w następ-
nym roku zmianę pokrycia dachowego wykonanego 
z eternitu lub osoby posiadające odpady zawierające 
azbest, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Grodzisko 
Dolne pok. nr 5 lub o kontakt telefoniczny 17 2436003 
wew. 153, w terminie do 20 lutego 2017r. 

Gmina Grodzisko Dolne planuje w 2017 roku złożyć wnio-
sek do WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowanie zada-
nia polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy. W  
ramach wniosku, specjalistyczna firma bezpłatnie wykona 
usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu i do-
kona transportu na składowisko odpadów. 
Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego 
pokrycia dachowego i jego założenia na budynku.

BD

ZGŁOŚ ETERNIT



13Gazeta z Grodziska i okolic 1/20167

ZŁÓŻ W LUTYM 
WNIOSEK O ZWROT 

AKCYZY

Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne informuje o terminie 
składania wniosków do-
tyczących zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowe-
go wykorzystanego rolni-
czo w ramach limitu zwro-
tu podatku określonego na 
2017r.
W terminie od 1 do 28 lu-
tego 2017r. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek w 
pokoju nr 1 Urzędu Gmi-
ny Grodzisko Dolne wraz 
z fakturami VAT lub kopia-
mi faktur VAT stanowiący-
mi dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 
sierpnia 2016r. do 31 stycz-
nia 2017r.

Dokumenty do wniosku:
- Dowód osobisty
- Numer NIP
- Numer konta bankowego

- AKTUALNOŚCI - 

Od 1 stycznia 2017r. wię-
cej osób będzie mogło 
skorzystać z pomocy 
żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Zmiany zosta-
ły wprowadzone po kon-
sultacjach z Zespołem 
Doradczym ds. Wdrażania 
Programu.

Podwyższone kwoty w ra-
mach Podprogramu 2016 
będą wynosić 1 268 zł dla 
osoby samotnie gospoda-
rującej (dotychczas było 
to 951 zł) oraz 1 028 zł dla 
osoby w rodzinie (dotych-
czas 771 zł). Progi wzro-
sły do 200 proc. kryterium, 
uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecz-

nej. Poprzednie kryterium 
w wysokości 150 proc. obo-
wiązywało od początku re-
alizacji programu, tj. od 
grudnia 2014r.
Zmiany zostały zawarte w 
„Wytycznych Instytucji Za-
rządzającej (MRPiPS) dla 
Instytucji Pośredniczącej i 
beneficjentów, dotyczących 
działań realizowanych w ra-
mach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020, współfinan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym w Pod-
programie 2016”, wydanych 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
28 grudnia 2016r.

BK

WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE DLA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Od nowego roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej                       
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości 
otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, 
powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w 
celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.
Należy przedłożyć dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody, tj.:
• nakaz płatniczy za 2017 r.,
• zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku),
• odcinki rent i emerytur (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
• osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie,
• rolnicy – dowód wpłaty KRUS,
• zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym,
• legitymację szkolną uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów (do wglądu),
• stypendia, 
• inne dokumenty potwierdzające dochód.

W/w dokumenty należy przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym u pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi. 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1028,00 zł, a dla 
osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł miesięcznie. 

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.



14 Gazeta z Grodziska i okolic 1/2017

- AKTUALNOŚCI - 

Po raz kolejny ustawodaw-
ca wprowadził zmiany w 
prawie budowlanym. Dzięki 
nim pozwolenia na budowę 
zostały częściowo zlikwido-
wane, głównie w przypadku 
mniejszych inwestycji, czy 
prac związanych z przebu-
dową większych obiektów.

Ustawę Prawo budowlane z 
7 lipca 1994 r. wielokrotnie 
już nowelizowano. W 2015 r. 
te zmiany zapowiadano jako 
rewolucyjne, choć w grun-
cie rzeczy niewiele zmieni-
ły. Uproszczenie formalności 
związanych z budową domu 
jednorodzinnego nie zda-
ło egzaminu, głównie dlate-
go, że inwestorzy podeszli 
do tych udogodnień ustawo-
wych dość nieufnie. Ponie-
waż szczegóły tych noweli-
zacji nie zostały dopracowa-
ne teraz przyszedł czas na 
kolejne zmiany. Noweliza-
cja z 2016 r. przyniosła spo-
ro zmian w zapisach związa-
nych z robotami budowlany-
mi. Został zwiększony katalog 
inwestycji, które nie będą wy-
magały pozwolenia na budo-
wę. Katalog inwestycji, które 
można realizować jedynie na 
podstawie zgłoszenia zawie-
ra artykuł 29 ustawy.
Przedstawiamy poniżej 
wszystkie przypadki, w któ-
rych pozwolenie na budowę 
nie jest konieczne. Zarówno 
te, które zostały nowo wpro-
wadzone, jak i te, które zosta-
ły utrzymane w mocy.
Zwolnienie z obowiązku po-
siadania pozwolenia na bu-
dowę nastąpiło w przypad-
ku domków letniskowych, 
budynków gospodarczych, 
oranżerii i ogrodów zimowych 
w formie oranżerii, garaży 
oraz altan. Pozwolenia na bu-
dowę nie wymaga także po-
stawienie wiaty o powierzch-
ni do 50 m², ale na każdych 
500 m² działki można posta-

wić tylko jedną taką wiatę je-
dynie na podstawie zgłosze-
nia. Wszystkie te inwestycje 
są zwolnione z obowiązku po-
siadania pozwolenia na budo-
wę pod warunkiem, że ich po-
wierzchnia nie przekroczy 35 
m², a całkowita suma ich po-
wierzchni nie przekroczy na 
jednej działce powierzchni 
500 m². Znowelizowane Pra-
wo budowlane zezwala na 
przeprowadzenie wszelkich 
robót budowlanych na pod-
stawie zgłoszenia wówczas, 
gdy:
• dokonuje się przebudowy 
mieszkalnych domów jed-
norodzinnych, pod warun-
kiem wszakże, iż nie zosta-
nie zwiększony obszar ich 
oddziaływania. Przy czym to 
powiększenie obszaru od-
działywania rozumie się nie 
jako powiększenie przestrze-
ni mieszkalnej, ale to, że się 
musi „zmieścić” w całości na 
działce, na której został zbu-
dowany.
• przy robotach budowlanych, 
które polegają na docieplaniu 
budynków o wysokości nie-
przekraczającej 25 metrów.
• przy robotach budowlanych, 
które są związane z utwar-
dzaniem powierzchni na tere-
nie działek budowlanych, in-
stalowaniu infrastruktury in-
formacyjnej a także rekla-
mowej (głównie tablic i urzą-
dzeń). Z tej zasady są wyłą-
czone reklamy świetlne, zlo-
kalizowane poza obszarem 
zabudowanym, oraz reklamy, 
które miałyby być umiesz-
czone na obiektach zabytko-
wych.
• przy budowie niektórych 
urządzeń melioracji wodnych 
oraz przy obudowie lub prze-
budowie ujęć podziemnych, a 
także przy przebudowie sie-
ci gazowych i elektroenerge-
tycznych. Pozwolenie na bu-
dowę nie jest też wymaga-
ne w przypadku przebudowy 

dróg i torów.
• nie jest też ono niezbęd-
ne przy montażu urządzeń 
odnawialnych źródeł ener-
gii, a zwłaszcza: pomp cie-
pła, kolektorów słonecz-
nych wolnostojących a tak-
że urządzeń fotowoltaicz-
nych o mocy do 40 kW.
Ustawa Prawo budowlane 
zezwala na budowę następu-
jących konstrukcji i budynków 
bez pozwolenia:
• oczyszczalni ścieków przy-
domowych, których wy-
dajność nie przekracza                       
7,5 m3/dobę, bezodpływo-
wych zbiorników na nieczy-
stości o pojemności nie więk-
szej niż 10 m3.
• altan oraz obiektów gospo-
darczych, rozumianych w 
brzmieniu ustalonym noweli-
zacją z 2015 roku.
• obiektów małej architektu-
ry, przydomowych basenów 
i oczek wodnych jednak pod 
warunkiem, że ich maksymal-
na powierzchnia wynosi nie 
więcej 50 m2. 
Ustawa Prawo budowlane 
zwalnia z obowiązku ubiega-
nia się o pozwolenie na bu-
dowę w przypadku budowa-
nia ogrodzeń. Ponieważ jed-
nak ustawodawca nie spre-
cyzował, o jakie ogrodzenia 
chodzi, można wnioskować, 
że pozwolenia nie wymagają 
wszystkie ogrodzenia. Trzeba 
jednak podkreślić, że nieza-
leżnie od tego, co zostało wy-
żej wymienione, pozwolenia 
na budowę wymagają wszel-
kie takie inicjatywy i przedsię-
wzięcia, w których koniecz-
na jest ocena oddziaływania 
na środowisko naturalne oraz 
obszar Natura 2000.
Pozwolenie na budowę jest 
również konieczne podczas 
planowania robót budowla-
nych, remontów czy przebu-
dowy obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków. Natomiast, 
gdy planuje się prace na ob-

szarze wpisanym do rejestru 
zabytków, wystarczy zgłosze-
nie. Jednak do zgłoszenia 
trzeba dołączyć pozwolenie 
właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Ustawa prawo budowlane - 
co pozostaje bez zmian?
Została utrzymana w mocy 
milcząca zgoda związana z 
zawiadomieniem o zakoń-
czeniu prac budowlanych. 
Nie trzeba będzie o tym infor-
mować tak samo jak w 2015 
roku w przypadku warsztatów 
rzemieślniczych, stacji obsłu-
gi pojazdów, myjni samocho-
dowych a także garaży, w któ-
rych może parkować do pię-
ciu samochodów. Natomiast 
zawiadomienia o zakończe-
niu prac, a przed przystąpie-
niem do eksploatacji wyma-
gają parkingi, place składowe 
i postojowe, wały przeciwpo-
wodziowe, rowy melioracyjne 
i stawy rybne.
Jednym słowem, zawiado-
mienia o zakończeniu prac i  
pozwolenia na użytkowanie 
wymagają  te obiekty, które 
wcześniej wymagały uzyska-
nia pozwolenia na budowę. 
Złagodzenie przepisów bu-
dowlanych ma na celu przy-
spieszenie i usprawnienie 
rozpoczęcia eksploatacji nie-
których obiektów. W pewnym 
stopniu utrzymano w mocy 
przepisy z 2015 roku dotyczą-
ce projektu budowlanego. Te-
raz do projektu budowlanego 
nie trzeba obowiązkowo za-
łączać oświadczeń o warun-
kach przyłączenia inwestycji 
do sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, ale oświadcze-
nie zarządcy drogi o tym, czy 
istnieje możliwość połączenia 
działki z drogą jest niezbędne 
i trzeba je dołączyć do projek-
tu budowlanego. Ustawa Pra-
wo budowlane posługuje się 
w art. 34 dotyczącym tego 
problemu określenia „stosow-
nie do potrzeb”. Można więc 
z tego wywnioskować, że w 
niektórych przypadkach takie 
oświadczenie nie będzie ko-

ZMIANY W PRAWIE 
BUDOWLANYM W 2017 ROKU
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nieczne.
Nowe Prawo budowlane 
nie zmieniło także definicji 
obiektu budowlanego (któ-
ra została wprowadzona w 
2015 r.). Rozumiemy przez 
niego „(...) budynek, budowlę 
bądź obiekt małej architektu-
ry, wraz z instalacjami zapew-
niającymi możliwość użytko-
wania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowla-
nych”. Wcześniej pod tym po-
jęciem definiowano ,,budynek 
wraz z urządzeniami i instala-
cjami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość technicz-
no- użytkową (razem z urzą-
dzeniami i instalacjami) oraz 
obiekt małej architektury,,.
Ustawa Prawo Budowlane 
nie zmieniła również art. 20, 
w którym zdefiniowano ob-
szar oddziaływania obiek-
tu. Nie powrócono do defini-
cji sprzed ubiegłorocznej no-
welizacji, kiedy to wskazywa-
no, że jest to teren w otocze-
niu obiektu, który wprowadza 
ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu związane z tym 
obiektem. Artykuł 20 ma teraz 
takie brzmienie jak w 2015 
roku. Oznacza to, że przez 
obszar oddziaływania obiek-
tu rozumiemy: „(...) teren wy-

znaczony w otoczeniu obiek-
tu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wpro-
wadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w za-
gospodarowaniu, w tym za-
budowy, tego terenu”. Mimo, 
że znowelizowana Ustawa 
Prawo Budowlane wprowa-
dziła sporo nowości, to po-
stanowień tak wiele postano-
wień jej poprzedniczki nie ule-
gło zmianie. A to może ozna-
czać, że prawo budowlane 
zmienia się ewolucyjnie, a nie 
rewolucyjnie.
Większość zmian wprowa-
dzonych przez noweliza-
cję ustawy zmierza w kierun-
ku oczekiwanym przez inwe-
storów. Wprowadzono w nim 
jednak kilka zmian o charak-
terze regresyjnym. W ubie-
głym roku ta ustawa skróci-
ła termin potrzebny na sprze-
ciw od zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego, w dro-
dze decyzji administracyjnej 
do dni 14. Ustawa prawo bu-
dowlane 2016 r. wydłuża go 
natomiast do dni 30 (art.30). 
Innymi słowy, bardziej obszer-
ny katalog obiektów zwolnio-
nych z pozwolenia na budo-
wę, wzmógł czujność urzęd-
ników co do formalnej strony 
procesu zgłoszenia. Organy 

nadzoru budowlanego mają 
teraz więcej czasu na analizę 
dokumentacji związanej z in-
westycją.
Nawet z tej dość pobieżnej 
analizy wynika, że znoweli-
zowane po raz kolejny Pra-
wo budowlane z pewnością 
ma sporo braków, których 
skutki będą widoczne dopie-
ro w 2017 r. A to dlatego, bo 
analizy, badania i raporty bę-
dzie można przeprowadzić po 
roku od czasu wejścia w życie 
tych nowych przepisów.
Tegoroczna nowelizacja Pra-
wa budowlanego jest czę-
ścią przedsięwzięcia Depar-
tamentu Budownictwa w ra-
mach dużego programu „Wie-
dza Edukacja Rozwój” a tak-
że projektów opracowanych 

na podstawie strategii „ Euro-
pejski Fundusz Społeczny na 
rzecz ładu przestrzennego i 
procesu inwestycyjno-budow-
lanego na lata 2014-2020”.
Jednym z celów tych progra-
mów jest wzmocnienie poten-
cjału legislacyjnego w kwe-
stii procesu inwestycyjno- bu-
dowlanego. Chodzi w nim o 
wprowadzenie takich zmian 
w prawie, które podwyższą 
standardy, przyspieszą, oraz 
usprawnią sam proces bu-
dowlany. Wkrótce Departa-
ment Budownictwa zamierza 
opracować informator w za-
kresie prawa budowlanego 
dla inwestorów.

źródło: Ustawa Prawo 
Budowlane

Od stycznia 2017 roku 
obowiązują nowe prze-
pisy dotyczące zezwoleń 
na wycinkę drzew i krze-
wów.

Dotychczas, aby wyciąć 
drzewo na własnej pose-
sji, musieliśmy złożyć sto-
sowny wniosek w urzędzie 
i czekać na pozwolenie. Z 
nowym rokiem procedura 
ta została ułatwiona. Od 1 
stycznia 2017 roku Usta-
wodawca wprowadził uła-
twienia dotyczące wycinki 
na własnej działce dla osób 
fizycznych. Bez zezwolenia 
można wycinać drzewa lub 

krzewy, które rosną na nie-
ruchomościach stanowią-
cych własność osób fizycz-
nych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej. 

W minionym roku Gmi-
na Grodzisko Dolne wyda-
ła 128 decyzji administra-
cyjnych zezwalających na 
usunięcie drzew i krzewów 
z terenów prywatnych. W 
roku 2015 takich decyzji 
wydano 158, zaś w 2014 
roku - 143. 

BD

DRZEWO NA DZIAŁCE WYTNIESZ BEZ 
ZEZWOLENIA
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA

Monika Gregorczuk, 
„Szkolne wyzwania. Jak 
mądrze wspierać dziec-
ko w dorastaniu?”, Edgard 
2015

Jak pomóc dziecku w ada-
ptacji do rzeczywistości 
szkolnej oraz przezwycię-
żeniu tremy i nieśmiałości? 
Jak chwalić je i motywować 
do nauki, nauczyć radzenia 
sobie z agresją rówieśników 
oraz konstruktywnego wy-
rażania własnych emocji? 
Na wiele wyzwań można się 
przygotować!
Ten poradnik to obowiązko-
wa lektura dla zaangażowa-
nych i świadomych rodzi-
ców, których dzieci wkrótce 
rozpoczną obowiązek szkol-

ny lub wchodzą w okres do-
rastania, a także dla pedago-
gów i psychologów dziecię-
cych pracujących z uczniami 
w każdym wieku.
Pomoże zrozumieć potrzeby 
dziecka, rozwijać jego możli-
wości i wiarę we własne siły, 
przeciwdziałać wielu proble-
mom, a także budować wza-
jemne porozumienie.
Bardziej niż narzekania, na-
kazów i zakazów dzieci po-
trzebują mądrego wsparcia!
W poradniku znajdziesz:
• przykłady scenek i moż-

liwych sposobów postę-
powania w konkretnych 
sytuacjach, np. gdy na-
uczyciel nie reaguje w 
ważnej sprawie, gdy 
dziecko spotyka się z 
niesprawiedliwą krytyką 
lub jest świadkiem prze-
mocy w szkole,

• kwestionariusze dla ro-
dziców, nauczycieli i pe-
dagogów, które pomogą 
rozpoznać niepokojące 
zachowania u dzieci i w 
porę zareagować,

• szeroki zakres tematów 
związanych z funkcjono-
waniem dziecka w śro-
dowisku szkolnym, ró-
wieśniczym i rodzinnym.

Sylwia Zientek, ,,Kolonia 
Marusia”, W.A.B. 2016.

Wołyńskie krwawe lato, któ-
re odcisnęło tragiczne pięt-
no na trzech pokoleniach ko-
biet Halina dorastała w Ko-
lonii Marusi, niewielkiej wio-
sce na polskim Wołyniu, w 
ziemi, której piękno i spokój 
opiewał w swoich wierszach 
Czechowicz. Potomkini pol-
skiej szlachty, córka bogacza 
i miejscowej piękności – mia-
ła wszystko, o czym można 
marzyć. Sielankę przerywa 

wybuch wojny. A gdy Ukraiń-
cy zaczynają mordować Po-
laków, świat małej Haliny wy-
wraca się do góry nogami. I 
choć jej samej i jej rodzinie 
udaje się uciec, przeczucie 
nadchodzącej katastrofy już 
zawsze będzie jej towarzy-
szyć, odciskając na jej ży-
ciu piętno, które kobieta jak 
swoiste dziedzictwo przeka-
że córce.
Zientek tworzy poruszające, 
przenikliwe i niezwykle reali-
styczne studium traumy tak 
wielkiej i niewyobrażalnej, że 
oddziaływuje na kolejne po-
kolenia. To także wspania-
ły, niekiedy bolesny i wzru-
szający obraz relacji matki i 
córki, które są dla siebie jed-
nocześnie największym roz-
czarowaniem i najważniej-
szym punktem odniesienia. 
To również piękna opowieść 
o szczęściu, które w każdej 
chwili może zostać nam ode-
brane.

Kristin Hannah, ,,Słowik”, 
Świat Książki 2016.

Dwie siostry, Isabelle i Vian-
ne, dzieli wszystko: wiek, 
okoliczności, w jakich przy-
szło im dorastać, i doświad-
czenia. Kiedy w 1940 roku do 
Francji wkracza armia nie-

miecka, każda z nich rozpo-
czyna własną niebezpieczną 
drogę do przetrwania, miło-
ści i wolności.
Zbuntowana Isabelle dołą-
cza do ruchu oporu, nie zwa-
żając na śmiertelne niebez-
pieczeństwo, jakie ściąga 
na całą rodzinę. Opuszczo-
na przez zmobilizowanego 
męża Vianne musi przyjąć 
do swego domu wroga. Cena 
za uratowanie własnego ży-
cia i dzieci z czasem staje się 
dramatycznie wysoka…
Inspirowana życiorysem bo-
haterki ruchu oporu Andrée 
de Jongh opowieść o sile, 
odwadze i determinacji ko-
biet zachwyciła miliony czy-
telniczek na całym świecie.

Roman Pisarski, ,,Rzekła 
rzepa rzepakowi. Grama-
tyka i ortografia na weso-
ło”, Greg 2016.

Wesoły wierszowany pod-
ręcznik gramatyczny, w 
którym w postaci dowcip-
nych i zaskakujących wier-
szy przedstawione zostały 
zawiłości gramatyki i orto-
grafii polskiej.

Józef Tischner, ,,Oby 
wszyscy tak milczeli o 
Bogu!”, Znak 2015.

Rozmowy ks. Józefa Tisch-
nera z jego uczennicą Anna 
Karoń-Ostrowską ukazały się 
już po śmierci wybitnego filo-
zofa. Opublikowane pierwot-
nie w tomie Spotkanie (2003), 
obecnie trafiają do czytelni-
ków w poszerzonej wersji.
Stąd nowy tytuł: akcent w 
książce pada bowiem na to, 
jak Tischner w swojej działal-
ności potrafił połączyć erudy-
cję filozoficzną z doświadcze-
niem drugiego człowieka i ho-
ryzontem wiary.
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19 grudnia 2016 roku w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wólce Grodziskiej 
odbyło się spotkanie pod-
sumowujące projekt „Wól-
ka Grodziska w starej foto-
grafii”. 

Podczas spotkania otwarta 
została wystawa zdjęć przed-
stawiających Wólkę Grodzi-
ską dawniej oraz jej mieszkań-
ców. Wystawa została przygo-
towana przez uczniów szkoły 
podstawowej w czasie realiza-

cji projektu „Wólka Grodziska 
w starej fotografii” w Progra-
mie Działaj Lokalnie IX.
Zdjęcia umieszczono w stałej 
ekspozycji i będzie je można 
oglądać przez cały rok 2017.
W czasie spotkania wręczono 
też nagrody dla uczestników 
konkursów recytatorskiego pt.: 
„Uroki wsi”, plastycznego pt.: 
„Pocztówka z Wólki Grodzi-
skiej” oraz literackiego pt.: „Za-
chwyć się Wólką Grodziską”.
Kolejnym punktem progra-
mu były jasełka przygotowa-

ne przez uczniów Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Wólce 
Grodziskiej. 
Uczniowie wprowadzili nas w 
nastrój świąteczny poprzez ja-
sełka pt.: „Brama do nieba jest 
ciasna”. Wzruszające sceny, 
piękne stroje, śpiew kolęd na-
wiązywały do czasów przyj-
ścia Pana Jezusa na świat. 
Uczniom i zaproszonym go-
ściom bardzo spodobały się 
sceny związane z przejściem 
przez bramę do nieba, której 
strzegł św. Piotr. 

Następnie wspólnie z księ-
dzem pomodliliśmy się, od-
czytując fragment ewange-
lii o Narodzeniu Pana Jezusa, 
po czym nastąpiła oczekiwa-
na chwila wspólnego podzie-
lenia się opłatkiem. Ze wzru-
szeniem i szczerością składa-
liśmy sobie wzajemnie życze-
nia.
Nasi goście przyjęli też zapro-
szenie na wspólny poczęstu-
nek i kolędowanie.

Barbara Szczęch

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Już po raz drugi uczniowie 
Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym we współpracy z Pol-
ską Fundacją dla Afryki i 
Grupą Charytatywną przy 
Sanktuarium Bożego Gro-
bu w Przeworsku zbiera-
li makulaturę na budowę 
studni na Czarnym Lądzie. 

Tym razem uzbieraliśmy 
2160 kg makulatury, a pie-
niądze z jej sprzedaży we-
sprą budowę już szóstej 
studni w Czadzie. Koordy-

natorem tych inwestycji jest 
ksiądz Edward Ryfa, będą-
cy misjonarzem na tamtej-
szej placówce. W ostatnim 
liście dziękował mieszkań-
com Podkarpacia „w imie-
niu najbiedniejszych, którzy 
dzięki Waszej dobroci i za-
angażowaniu otrzymali dar 
lepszego, zdrowszego ży-
cia, czyli wodę”. Ciesząc się 
ich radością nie ustawajmy 
w czynieniu dobra i  jeszcze 
z większym zapałem weźmy 
udział w kolejnej zbiórce ma-
kulatury w sezonie letnim.

A. Kulpa

MAKULATURA DLA AFRYKI

WÓLKA GRODZISKA W STAREJ FOTOGRAFII

  
Projekt dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 

 oraz Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku – Ośrodek Działaj Lokalnie. 

 
 
 
 

 
 
 

Dla nas to tylko makulatura, dla nich szansa na studnię z wodą

Spotkanie pokoleńPrzedstawieniem młodzież przypomniała historię świętej rodziny
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Mimo, że styczeń jest zi-
mowym miesiącem, peł-
nym chłodnych chwil, są 
takie dwa dni, jedyne dwa 
dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto na-
szych kochanych Babć i 
Dziadków. 

W dniu 12 stycznia 2017 
roku w Szkole Podstawowej 
w Laszczynach świętowa-
no z seniorami. Przedszkola-
ki przygotowały przedstawie-
nie pt. „Czerwony Kapturek” 
w którym wyrazili swą wielką 
miłość do seniorów. Mali ar-
tyści z przejęciem odtwarza-
li swoje role, a czcigodni go-
ście ze wzruszeniem odbiera-
li czułe słowa, kierowane pod 
ich adresem. 
Przybyli goście obejrzeli tak-
że pokaz taneczny w wy-
konaniu swoich wnuczek i 
wnuczków. Uczniowie klas 
I-III również przygotowali nie-
spodziankę dla swoich gości 
w postaci Jasełek. Uczniowie 
występowali w przepięknych 

strojach przed swoimi dziad-
kami oraz rodzicami. Salę 
zdobiła piękna dekoracja, za-
śnieżony las z rozgwieżdżo-
nym niebem, choinką i płoną-
cym ogniskiem. Publiczność 
po raz kolejny mogła przeżyć 
historię Marii i Józefa. Scen-
ki z życia nowonarodzonego 
dzieciątka, pasterzy, mędr-
ców, dzieci oraz aniołów prze-
platane były kolędami i pasto-
rałkami. Gra małych aktorów  
była  pełna otwartości, szcze-
rości, prostoty i ciepła. 
Dla swoich bliskich dzie-
ci przygotowały drobne upo-
minki w postaci laurek i wła-
snoręcznie wykonanych my-
dełek. Atmosfera tej uroczy-
stości była wspaniała, po-
dziękowaniom ze strony go-
ści nie było końca. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci, poprzez 
wiersze, piosenki i taniec, mo-
gły wyrazić kochanym bab-
ciom i dziadkom, swoje uczu-
cia za trud włożony w ich wy-
chowanie. 
Ten dzień również dla dzie-

ci był pełen emocji i wrażeń. 
Sala gimnastyczna wygląda-
ła inaczej niż na co dzień, za-
mieniła się w prawdziwą salę 
balową. Udekorowana kolo-
rowymi balonami, serpenty-
nami i gwiazdami zachęcała 
do szampańskiej zabawy.
W szkole zaroiło się od Spi-
dermanów, piratów, rycerzy, 
kowbojów rodem z Dzikie-
go Zachodu, klaunów, czaro-
dziejów. Były wróżki, księż-
niczki, diabły, motyle, biedron-
ki i różne inne stwory i dziwa-
dła. Stroje były barwne, od-
dawały nawet najdrobniej-
sze szczegóły wybranej po-

staci. Niektórzy byli nie do po-
znania, inni budzili podziw, a 
niekiedy nawet przerażenie. 
Wszyscy bawili się znakomi-
cie, bo humor dopisywał za-
równo dzieciom, wychowaw-
com jak i rodzicom. Zapro-
szeni goście bawili się wspól-
nie z dziećmi. Były korowody, 
kółeczka i tańce w parach. 
Tegoroczna zabawa karna-
wałowa w SP w Laszczynach 
należała do udanych. Wszy-
scy byli zmęczeni tańcami, 
ale zadowoleni. Teraz czas 
ferii zimowych i zasłużonego 
odpoczynku po I semestrze 
nauki. 
Wszystkim uczniom życzymy 
miłego odpoczynku.

K. Gwóźdź, P. Czerwonka

PLĄSY Z BABCIĄ I DZIADKIEM 
W LASZCZYNACH

Dnia 10 stycznia 2017r. w 
Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbyło się wspólne kolę-
dowanie osób niepełno-
sprawnych przy akompa-
niamencie Pana Zdzisława 
Zawilskiego. 

W tym szczególnym wyda-
rzeniu brały udział osoby 
niepełnosprawne z niektó-
rych placówek Powiatu Le-
żajskiego, w tym Warszta-
tów Terapii Zajęciowej z Le-
żajska, ŚDS w Jelnej oraz 
dwóch naszych ośrodków, 
czyli ŚDS w Laszczynach i 
ŚDS w Zmysłówce, repre-
zentowanych przez: Zbysz-

ka Markockiego i Kazimie-
rza Czupicha z Laszczyn 
oraz Elżbietę Lizak, Pawła 
Szala i Wiesława Krówkę ze 
Zmysłówki.
W miłej atmosferze, pełnej 
ciepła i życzliwości wspólne 
śpiewanie kolęd – tych sta-
rych, niekiedy zapomnia-
nych jak i tych nowych było 
dla osób niepełnospraw-
nych wielką radością i prze-
życiem.
Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje nasz uczestnik 
Zbyszek Markocki, który za-
prezentował się z jak najlep-
szej strony, wykazując się 
nie tylko wspaniałym talen-

tem wokalnym, ale również 
znajomością wszystkich 
zwrotek mniej znanych ko-

lęd. Liczymy na to, że wspól-
ne kolędowanie osób niepeł-
nosprawnych w Leżajskim 
Muzeum stanie się tradycją i 
już czekamy na przyszły rok.

L. Duda

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
W MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ

Nic nie brzmi tak pięknie jak polskie kolędy

Wierszem, tańcem i piosenką maluchy wyraziły wdzięczność seniorom
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Nauka języka obcego po-
przez śpiew nie tylko jest 
bardzo przyjemna, ale 
przede wszystkim pozo-
staje w głowie uczących 
się na długie lata. W okre-
sie przedświątecznym w re-
pertuarze uczniów z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II, 
nie mogło zabraknąć rów-
nież kolęd obcojęzycznych. 
Dlatego też w szkole zorga-
nizowano „V Międzyszkol-
ny Konkurs Kolęd Niemiec-
kojęzycznych”.

Uczestnicy bardzo sumien-
nie się do niego przygotowali. 
Oceniało ich jury w składzie: 
pani Alicja Zalepa, pani Marta 
Hryniewska oraz pani Jadwi-

ga Chmura. Przyznane zosta-
ły 3 miejsca oraz 3 wyróżnie-
nia:
• I miejsce – duet: Wiktoria 

Tysz i Kinga Rączka
• II miejsce – Gabriela Gra-

bowiec
• III miejsce – Karolina 

Bzdek
• Wyróżnienia: duet: Ali-

cja Grabowiec i Fausty-
na Goch, Natalia Misztal 
oraz Paulina Naróg.

Sponsorem nagród dla 
wszystkich uczestników kon-
kursu był Goethe-Institut 
w Krakowie, który rokrocz-
nie wspiera organizację kon-
kursów niemieckojęzycz-
nych. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w kon-
kursie i zapraszamy w przy-
szłym roku.      A. Zalepa

KOLĘDOWALI PO NIEMIECKU...

Tradycją Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II Grodzisku 
Dolnym jest wystawianie 
jasełek w okresie bezpo-
średnio poprzedzającym 
Boże Narodzenie.

W świąteczną atmosfe-
rę wprowadziła pani dyrek-
tor Halina Gdańska, życząc 
wszystkim pogodnych, zdro-
wych, wesołych świąt Boże-
go Narodzenia. Następnie 
uczniowie klas III zaprezen-
towali przedstawienie jaseł-
kowe, przypominając w ten 
sposób wydarzenia sprzed 
ponad dwóch tysięcy lat, kie-
dy to w Betlejem narodziło 
się Boże Dzieciątko.
Dzieci wcieliły się w role Ma-
ryi i Józefa, pasterzy, anio-
łów, kota i myszki i trzech 
króli, przybywających złożyć 
pokłon Jezusowi narodzone-
mu w ubogiej stajence. Uro-
ku inscenizacji dodały kolę-
dy w wykonaniu chóru szkol-
nego oraz zespołu składają-
cego się z uczniów grających 
na różnych instrumentach, 
które napełniły wszystkich 

świąteczną radością i spra-
wiły, że poczuliśmy urok zbli-
żających się świąt.
Jasełka zostały przygotowa-
ne z rozmachem i widać było, 
że uczniowie, jak też nauczy-
ciele, którzy ich przygotowy-
wali włożyli weń dużo pracy.
Z kolei głos zabrał ksiądz 
Piotr, który poświęcił opłat-
ki i przewodniczył modlitwie. 
Uczeń odczytał fragment Pi-
sma Świętego o narodzeniu 
Pana Jezusa. Na zakończe-
nie cała społeczność szkolna 
podzieliła się opłatkiem.

E. Matula

ZIEMIO! CHWAL SWOJEGO PANA

Tradycja śpiewania kolęd po niemiecku dobrze przyjęła się wśród uczniów

Zastępy anielskie

Młodzi aktorzy perfekcyjnie przygotowali się do swoich ról
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Od września do grudnia 
2016 roku realizowany był 
w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym projekt „Chrońmy Mło-
dość w Sieci- program na 
rzecz bezpiecznego korzy-
stania z Internetu”. 

Pomysłodawcą projektu jest 
stowarzyszenie Ruch Po-
mocy Psychologicznej „Inte-
gracja” w Stalowej Woli. Do 
udziału w II edycji projektu za-
proszono 16 szkół ponadpod-
stawowych z 4 powiatów: ni-
żańskiego, leżajskiego, łań-
cuckiego i tarnobrzeskie-
go, w tym dwie szkoły z na-
szej gminy. Zasadniczym ce-
lem projektu jest wzrost wie-
dzy i świadomości młodzieży 
szkolnej, kadry pedagogicz-
nej i rodziców w zakresie bez-
piecznego korzystania z Inter-
netu poprzez realizację dzia-
łań profilaktyczno- edukacyj-
nych. Kompleksowe działa-
nia w obszarze bezpieczeń-
stwa w sieci adresowane były 
przede wszystkim do mło-
dzieży, ale również do rodzi-
ców i nauczycieli.
Projekt rozpoczął się od 2- 
dniowych (20 godzin dydak-
tycznych) warsztatów edu-
kacyjnych dla nauczycieli pn. 
”Nowoczesna profilaktyka 
wobec zagrożeń młodzieży 
płynących z sieci”, w których 
brały udział również nauczy-
cielki z naszej szkoły: pani 
Izabela Grzywna, pani Alicja 
Zalepa. W działania zaanga-
żowała się także pani Anna 
Zygmunt. Podczas szkolenia 
przekazano wiele cennych in-
formacji. Warto zwrócić uwa-
gę na poznanie sposobów re-
agowania na niebezpieczne 
sytuacje dotyczące uczniów 
związane z ich funkcjonowa-
niem w środowisku informa-
cyjno- komunikacyjnym, bu-
dowanie szkolnego syste-
mu zapobiegania i reagowa-
nia na cyberprzemoc. Zapo-

znano również nauczycieli z 
zasadą empowermentu, któ-
ra zakłada, że w projektach 
adresowanych do młodzieży 
jest ona nie tylko podmiotem. 
Młodzi ludzie czują się odpo-
wiedzialni zarówno za prze-
bieg działań, jak i za osiąga-
ne efekty. Kolejny etap po-
legał na wyłonieniu kandy-
datów na liderów młodzie-
żowych z naszej szkoły. Do 
udziału zaproszono cztery 
wyjątkowe dziewczyny: Iza-
belę Dziergę, Karolinę Roma-
nowską, Magdę Słabiak i Kin-
gę Nowak- liderki młodzieżo-
we, które ochoczo i odważnie 
przystąpiły do pracy, jak przy-
stało na prawdziwe liderki. 
Następnie dziewczyny brały 
udział w 3- dniowych warsz-
tatach edukacyjnych dla lide-
rów w Manasterzu k/Sieniawy 
pn. „Rola lidera młodzieżo-
wego w przeciwdziałaniu ry-
zykownym zachowaniom ró-
wieśników w środowisku no-
wych mediów”. Warsztaty po-
zwoliły im na zdobycie pod-
stawowych umiejętności spo-
łecznych i wyposażyły w wie-
dzę nt. zjawiska cyberprze-
mocy, mechanizmów uzależ-
nienia od komputera i Interne-
tu oraz zasad odpowiedzial-
nego i bezpiecznego korzy-
stania z „nowych mediów”. 
Uczniowie sami opracowa-
li „Szkolne systemy zapobie-
gania i reagowania na cyber-
przemoc” oraz scenariusze 
zajęć profilaktyczno- eduka-

cyjnych. Tak przeszkolone li-
derki, wspierane przez na-
uczycieli, prowadziły zajęcia 
profilaktyczno- edukacyjne 
we wszystkich klasach gim-
nazjum, dwie godziny w każ-
dej klasie, zgodnie z opraco-
wanymi wcześniej scenariu-
szami zajęć. Tematyka za-
jęć związana była z bezpie-
czeństwem w sieci. Uczen-
nice mogły poczuć się w roli 
nauczyciela. Było to zada-
nie ciekawe i zarazem trud-
ne. Dziewczyny poradziły so-
bie bardzo dobrze, dlatego 
też z kolejnym wyzwaniem 
nie miały najmniejszego pro-
blemu, a była to prelekcja dla 
rodziców i nauczycieli. Celem 
prelekcji prowadzonej przez 
liderów młodzieżowych przy 
wsparciu pedagoga szkolne-
go było zwrócenie uwagi ro-
dziców na zagrożenia wyni-
kające z używania i naduży-
wania komputera i Internetu. 
Liderki przy pomocy prezen-
tacji multimedialnej pokazały 
sposoby reagowania na nie-
bezpieczne sytuacje, wska-
zały możliwości uzyskania i 
udzielania dzieciom pomo-
cy w sytuacjach pojawiającej 
się cyberprzemocy, odpowie-
dzialności prawnej sprawców, 
technicznych rozwiązań ma-
jących na celu ochronę mło-
dzieży przed nieodpowiedni-
mi i szkodliwymi treściami w 
Internecie oraz roli rodzica w 
uświadomieniu, wspieraniu i 
kontrolowaniu dziecka poru-

szającego się w środowisku 
Internetu i tzw. nowych me-
diów. W wywiadówce profilak-
tycznej brała udział duża gru-
pa rodziców, jednak zdajemy 
sobie sprawę, że nie wszy-
scy mogli uczestniczyć w tej 
prelekcji, dlatego w najbliż-
szym czasie na stronie inter-
netowej szkoły udostępnione 
zostaną najważniejsze treści 
dotyczące tego bardzo waż-
nego zagadnienia. Ostatnim 
etapem projektu była Mię-
dzyszkolna Debata Młodzie-
żowa pn. „Młodzież a nowe 
media- szanse i zagrożenia”, 
która odbyła się 15 grudnia 
2016 r. w Stalowej Woli. Go-
spodarzami debaty byli lide-
rzy młodzieżowi. Zaproszo-
no wielu gości zajmujących 
się na co dzień pracą z mło-
dzieżą i profilaktyką. Młodzież 
pracowała metodą open spa-
ce, dlatego każdy uczestnik 
debaty, angażując się w bez-
pośredni dialog, mógł wyrazić 
swoje zdanie na temat wcze-
śniej wybrany przez liderów. 
Były to tematy ważne dla mło-
dego pokolenia. 
Projekt „Chrońmy Młodość w 
Sieci” był dla uczniów i na-
uczycieli zaangażowanych 
w jego realizację ciekawą, 
pouczającą i cenną przygo-
dą i doświadczeniem. Mamy 
nadzieję, że przekazywane 
przez liderów treści uświado-
miły uczniom i rodzicom zna-
czenie bezpiecznego i roz-
ważnego korzystania z Inter-
netu. 

Izabela Grzywna

LIDERZY MŁODZIEŻOWI AKTYWNIE 
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Tematyka zajęć dotyczyła bezpieczeństwa w sieci
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PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
W POWIECIE LEŻAJSKIM

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne na 
terenie powiatu leżajskiego w 2017 r.:

• Leżajsk: Miejskie Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 65, 
czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki robocze 
w godz. 9-13 oraz środy robocze w godz. 15:30-19:30.

• Nowa Sarzyna: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
ul. Kopernika 1, czynny w dni robocze od 8.00-12.00

• Grodzisko Dolne i Kuryłówka:
 - Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, czynny w  
poniedziałki, środy i czwartki robocze w godz. 8.00-12.00.
- Urząd Gminy w Kuryłówce, czynny we wtorki robocze              
w godzinach 8.00 - 12.00 i piątki robocze w godzinach 
15.15-19.15

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana osobom 
uprawnionym, wskazanym w art. 4 ustawy z dnia                             
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W LASZCZYNACH OGŁASZA

nabór dzieci 
Do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2017/2018

w wieku 2,5 – 6 lat
(możliwość utworzenia dwóch grup)

Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w oddziale przed-
szkolnym lub w sekretariacie szkoły.

- OGŁOSZENIA - 

KOMUNIKAT

Zarząd Stowarzyszenia Opaleniska, Podlesie, 
Zmysłówka informuje, iż Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w Opaleniskach od 
roku szkolnego 2017/2018 sprawuje opiekę 
dydaktyczno-wychowawczą w godzinach od 7.00 
do 16.30.
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Szanowni Państwo 

Bardzo prosimy o pomoc naszemu synowi, 
poprzez przekazanie 1% swojego podatku za 
2016 rok.  

Paweł urodził się w 7 miesiącu ciąży. Przebył wiele 
chorób wiążących się z wcześniactwem min. wylew 
krwi do mózgu, wielokrotnie powtarzające się 
zaburzenia oddychania. Niestety, skutkiem tych 
zaburzeń jest mózgowe porażenie dziecięce. 

W imieniu własnym oraz naszego 10 -letniego 
Pawła bardzo prosimy o okazanie zrozumienia                   
i pomoc. Dzięki Państwa wsparciu Paweł będzie 
mógł uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, 
po których zawsze wraca z nowymi 
umiejętnościami. Zmniejszenie rehabilitacji 

powoduje, że umiejętności, które już posiada, zanikają. Pomimo swojej choroby jest bardzo ciekawy świata, chętnie się 
uczy, ćwiczy, czego efektem są widoczne postępy. Dzięki rehabilitacji nie ma trwałych przykurczów mięśni , ale nie potrafi 
samodzielnie chodzić, bo nadal ma nieprawidłowe napięcie mięśni i problemy z utrzymaniem równowagi. W celu lepszego 
ogólnego rozwoju psychoruchowego i zmniejszenia spastyczności, wymaga systematycznej rehabilitacji ze specjalistami.  

Jesteśmy onieśmieleni, aby prosić Państwa o pomoc, ale rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna. Jako rodzice 
chcemy dać naszemu dziecku szansę na lepsze życie, jednak sami nie jesteśmy w stanie sprostać  kosztom 
wszystkich potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją .  

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu 
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, Cel szczegółowy 1% (6109, Burda Paweł). 

Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w leczeniu i rehabilitacji Pawła, poprzez przekazanie 1% swojego podatku z góry 
dziękujemy. 

Agnieszka i Andrzej Burda, Podlesie 

andrzejburda@o2.pl 
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