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INWESTYCJE W OBIEKTYWIE

Na 2-kilometrowym 
odcinku drogi „Na 

Góry” położono 
nową nawierzchę, 

wykonano rowy, 
pobocza i zjazdy

Nowy most obok 
piekarni w Grodzisku 

Dolnym pozwala na 
swobodny przejazd 
pojazdów w dwóch 

kierunkach

Koszt remontu rowu 
Jasieniec i drogi 

Wodrolowej to ponad 
275 tys. zł. 

Wykonawcą zadania 
było PGK w Grodzisku 

Dolnym
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Ponad 1000 zestawów za-
wierających elementy od-
blaskowe trafiło do dzieci 
i młodzieży ze wszystkich 
szkół w Gminie Grodzisko 
Dolne. W ten sposób sa-
morząd rozpoczął akcję 
odblaski, której celem jest 
podniesienie świadomo-
ści dotyczącej bezpiecz-
nego poruszania się po 
drogach. 

Samozaciskowe opaski od-
blaskowe, pulsacyjne bre-
loki z diodami LED oraz od-
blaskowe naklejki i zawiesz-
ki przekazał w listopadzie 
samorząd gminy dyrektorom 
przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z 
terenu całej gminy. A wszyst-
ko w trosce o bezpieczeń-
stwo poruszających się po 
drogach dzieci i młodzieży. 

Przyczyny wypadków 
O tym jak łatwo może dojść 
do wypadku z udziałem 
pieszego nie trzeba nikogo 
uświadamiać. Złe warunki 
pogodowe, krótkie dni i szyb-
ko zapadający zmrok oraz 

ciemne ubranie- to najczęst-
sze przyczyny wypadków z 
udziałem pieszych. Proce-
der ten nasila się zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy zagrożenie bez-
pieczeństwa poruszających 
się po zmroku pieszych, dia-
metralnie wzrasta. 

Pieszego z odblaskiem 
kierowca zauważy 5 razy 
szybciej
Osobę poruszającą się 
drogą po zmroku bez ele-
mentów odblaskowych, kie-
rowca zauważy dopiero z 
odległości 20-30 metrów,  
gdy jej sylwetka znajdzie się 
w zasięgu świateł mijania. 
Pojazd jadący z prędkością 
90 km/h (prędkość dopusz-
czalna poza obszarem za-
budowanym) pokonuje w 
ciągu sekundy 25 metrów. 
Kierujący nie ma zatem żad-
nych szans na podjęcie ja-
kiekolwiek reakcji obronnej. 
Jeśli ten sam pieszy ma na 
sobie element odblaskowy, 
kierowca zauważy go już z 
odległości 130 -150 metrów.

Odblaski w szkołach
W miesiącu listopadzie, w 
szkołach i przedszkolach 
przeprowadzono akcję, w 
trakcie której rozdano dzie-
ciom odblaskowe zestawy. 
Prawidłowe zachowanie na 
drodze najlepiej jest zacząć 
wpajać od najmłodszych lat. 
Dlatego nasze działanie w 
pierwszej kolejności skie-
rowaliśmy do szkół. Ale na 
tym nie koniec. Zamierza-
my pójść dalej – zapowiada 
sekretarz gminy, Grzegorz 
Potaczała. Zakupiliśmy 3 
tys. opasek odblaskowych, 
które zamierzamy rozdystry-
buować wśród mieszkańców 
gminy. Jestem przekonany, 
że dzięki temu ktoś z nas 
uniknie nieszczęścia na dro-

dze  – dodaje. 
Do udziału w akcji oprócz 
szkół włączone zostały skle-
py, kościoły, Ośrodek Kultu-
ry i Gminna Biblioteka. Są 
to punkty, w których każ-
dy będzie mógł bezpłatnie 
otrzymać samozaciskową 
opaskę odblaskową. 
Ponadto w akcję włączona 
została również policja, która 
podczas kontroli drogowych, 
będzie uczulać i pouczać 
kierowców, a dodatkowo 
wręczać odblaskowe opaski. 
Mamy nadzieję, że zapo-
czątkowana przez gminę ak-
cja, zwiększy świadomość i 
wyrobi wśród pieszych na-
wyk bezpiecznego porusza-
nia się po drodze. 

MH

DAJ SIĘ DOSTRZEC NA 
DRODZE

Każdy zestaw zawiera trzy elementy odblaskowe
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Tegoroczny sezon inwe-
stycyjny w gminie wciąż 
trwa. We wrześniu i paź-
dzierniku udało się sfina-
lizować kolejne zadania 
inwestycyjne.

Drogi
Zakończono przebudo-
wę drogi gminnej tzw. „Na 
góry” w Grodzisku Dolnym 
i Grodzisku Górnym wraz 
z budową mostu na potoku 
Grodziszczanka w Grodzi-
sku Dolnym. Na dwukilome-
trowym odcinku położono 
nową nawierzchnię, wyko-
nano zjazdy i pobocza. W 
miejsce starego mostu wy-
budowano nowy, bardziej 
wyprofilowany, o lepszych 
parametrach technicznych. 
Dzięki temu zwiększy się do-
stępność do terenów przyle-
głych przy drodze, usprawni 
się ruch i zwiększy bezpie-
czeństwo. Wartość zadania 
to około 1 mln 400 tys. zł. 
Większą część - prawie 800 
tys. zł stanowi pozyskana 
przez gminę  dotacja unijna.
Za ponad 275 tys. zł wyre-
montowano drogę tzw. Wo-
drolową i rów melioracyjny 
Jasieniec w Grodzisku Gór-
nym. Niedawno ogłoszo-
no też przetargi na kolejne 

drogi. Znamy już wykonaw-
cę drogi gminnej Podlesie-
Bartnicza. Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów z Leżajska.
W tym roku przewidziano 
też środki na remonty bieżą-
ce dróg. Przetarg na zakup 
i dostawę kamienia drogo-
wego wygrał Zakład Budowy 
Dróg i Transportu z Leżaj-
ska. Wzorem roku ubiegłe-
go kamień rozdysponowano 
wedle potrzeb  zgłaszanych 
na zebraniach wiejskich. 
Na remont dróg gminnych 
przeznaczono także środki z 
otrzymanej z MSWiA prome-
sy popowodziowej. Za kwotę 
520 tys. zł poprawione zo-
staną 23 odcinki dróg gmin-
nych. Kluczem doboru dróg 
jest sporządzony po ubie-
głorocznych powodziach 
protokół popowodziowy, któ-
ry jasno określa które drogi 
podlegają naprawie w pierw-
szej kolejności. 

Chodniki
W tym roku prawie w 100% 
wykonano plan związany z 
budową chodnika. Sfinalizo-
wano realizację ostatniego 
etapu szlaku turystycznego 
pieszego „Wielkie Grodzi-
sko” na odcinku Grodzisko 

Górne-Wólka Grodziska. 
Trasa łączy się ze szlakiem 
już wybudowanym. Przypo-
mnijmy, że prace na szlaku 
trwały od zeszłego roku i 
wykonywane były etapami. 
Cała trasa liczy ok. 5 kilome-
trów i wiedzie od Czystego, 
do basenu w Wólce Grodzi-
skiej. Projekt został dofinan-
sowany środkami unijnymi.

Drogi powiatowe
Na terenie naszej gminy 
zadania drogowe realizuje 
również powiat leżajski. Przy 
współudziale środków gminy 
- 200 tys. zł wyremontowano 
3 odcinki dróg powiatowych: 
Laszczyny-granica powia-
tu Budy Łańcuckie (zakręt 
na tzw. Wesołej), Kopanie 
Żołyńskie-Grodzisko Dolne 
(kontynuacja) oraz Zmy-
słówka-Grodzisko Dolne 
(dalszy odcinek drogi na p. 
Maja). Drugą połowę dołożył 
powiat.

Oświetlenie uliczne
Rozbudowie podlega rów-
nież oświetlenie uliczne. W 
tym roku nowe lampy poja-
wią się na „Mokrzance”, przy 
Szkole w Chodaczowie, w 
Grodzisku Nowym (tzw. Gra-
niczna) i w Zmysłówce (dro-
ga na Czaję). 

Kanalizacja
Dobiegają końca prace ka-
nalizacyjne. Na obecnym 
etapie inwestycji trwa pod-
łączanie mieszkańców Gro-
dziska Nowego do sieci. 
Przy założeniu, że gospo-
darstwo domowe „wytworzy” 
10 m3 ścieków miesięcznie, 
to koszt ich przywiezienia 
wozem asenizacyjnym przy-
kładowo z Grodziska No-
wego do oczyszczalni ście-
ków, wynosi średnio 101 zł. 
Natomiast koszt wykonania 
średniego przyłącza kana-
lizacyjnego przez PGK Sp. 
z o.o. w Grodzisku Dolnym 
wynosi 390 zł (5 mb) - tłu-
maczy Irena Fus, prezes 
PGK w Grodzisku Dolnym. Z 
rachunków powyższych wy-

nika, iż koszt przyłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej 
zwróci się w ciągu 4-5 mie-
sięcy - dodaje.
W ramach wniosku kanaliza-
cyjnego na stan wyposaże-
nia oczyszczalni w Grodzi-
sku Dolnym trafił samochód 
ciężarowy o ładowności 5t. 
Wcześniej do dyspozycji 
PGK trafił wóz asenizacyjny 
i dwa ciągniki rolnicze wraz z 
osprzętem. Łączna wartość 
sprzętu przekracza milion 
złotych. 

Termomodernizacja
Dobra pogoda umożliwia  
kontynuowanie prac bu-
dowlanych na garażu obok 
Domu Wiejskiego w Grodzi-
sku Nowym. Obecnie stra-
żacy wykonali dach, a przed 
zimą zamierzają zamonto-
wać drzwi i okna. Mówiąc o 
obiektach OSP nie sposób 
nie wspomnieć o remizach 
strażackich w Grodzisku 
Górnym i Dolnym. Obydwa 
obiekty zyskują nowy wy-
gląd. Efekty poczynionych 
prac widoczne są na remizie 
w Grodzisku Górnym. Rów-
nolegle kontynuowane są 
prace elewacyjne na remizie 
w Grodzisku Dolnym.

Oświata
Z kolejnego rozdania w ra-
mach programu „Radosna 
szkoła” skorzystał Zespół 
Szkół w Grodzisku Górnym. 
Oprócz Orlika, w najbliż-
szym czasie obok szkoły 
powstanie nowy plac zabaw. 
Na wyposażeniu placu znaj-
dą się huśtawki, zestaw za-
bawowy, sprężynowiec, ta-
lerz na sprężynach, sklepik 
z tablicą i lokomotywa z wa-
gonem. Końcem paździer-
nika z wykonawcą - Przed-
siębiorstwem APIS z Jaro-
sławia -  podpisana została 
umowa. Wartość zadania to 
ok. 80 tys. zł. 

MH

INWESTYCYJNY 
RAPORT

Nowa nawierzchnia na zakręcie na „Wesołej” 
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Trwa przebudowa mostu 
na drodze powiatowej w 
Grodzisku Dolnym, którą 
realizuje Powiat Leżajski. 
Jest to bardzo potrzebna 
inwestycja dla mieszkań-
ców gminy, gdyż most 
który i tak nie był w naj-
lepszym stanie technicz-
nym dodatkowo ucierpiał 
w trakcie powodzi w roku 
2010. 

Jak zawsze z tego typu in-
westycją wiążą się różne 
niedogodności i problemy. 
Mimo wyznaczonych ob-
jazdów kierowcy ciężkich 
pojazdów często ignoru-
ją ograniczenia tonażowe 
przejeżdżając drogą gmin-
ną „Mokrzanka”. 
W roku 2009 wysokim na-
kładem kosztów droga zo-
stała gruntownie zmoder-
nizowana. Ruch pojazdów 
przekraczających dopusz-
czalną masę spowoduje 
zniszczenie drogi i w efek-

cie zmarnowanie poniesio-
nych nakładów. Dodatkowo 
powstaje zagrożenie dla 
uczestników ruchu drogo-
wego, gdyż droga jest wą-
ska i niedostosowana do 
przejazdu większych pojaz-
dów. 
Z tego powodu wprowadzo-
no całodobowy monitoring 
drogi. Zadanie zlecono fir-
mie, która z powodzeniem 
realizuje podobne usługi 
w sąsiednich gminach. W 
efekcie, w sytuacji gdy na 
„Mokrzankę” wjedzie auto 
o rzeczywistej masie całko-
witej powyżej 5t, do Policji 
kierowany jest wniosek o 
ukaranie kierowcy man-
datem karnym. Do chwili 
obecnej złożono już kilka-
naście takich zawiadomień.  
Przypomnijmy, że złamanie 
zakazu wiąże się z manda-
tem karnym w wysokości 
350 zł i 2 punktami karnymi. 
Z jednej strony dbanie 
o stan nawierzchni dróg 

gminnych, ale przede 
wszystkim aspekt bezpie-
czeństwa zadecydował o 
zamontowaniu kamer. Nie 
jest dopuszczalne, by po 
drodze nieprzystosowanej 
do takiego ruchu poruszały 
się pojazdy ciężkie jak cię-
żarówki, czy autobusy. Na 
tak wąskiej drodze stano-
wią one wielkie zagrożenie 
nie tylko dla innych pojaz-
dów, z uwagi na utrudnienia 
w wymijaniu się samocho-
dów, ale przede wszystkim 
dla pieszych - podkreśla 
Jan Kucło, kierownik poste-
runku policji w Grodzisku 
Dolnym. 

Apelujemy więc o rozsą-
dek i przestrzeganie prze-
pisów. Niedogodności 
związane z objazdem nie 
będą trwały długo, gdyż 
planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 15 
grudzień br. 

GP

„MOKRZANKA” W 
OKU KAMERY INFORMACJA

Koło Łowieckie „Ku-
ropatwa” w Żołyni 
informuje o możliwo-
ści zgłaszania szkód 
łowieckich wyrządzo-
nych na terenie obwo-
dów łowieckich nr 75 i 
89. 
Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 8 mar-
ca 2010r. w sprawie 
sposobu postępowa-
nia przy szacowaniu 
szkód oraz wypłat od-
szkodowań za szkody 
w uprawach i płodach 
rolnych (Dz.U. z dnia 
24 marca 2010r.) zgło-
szenia należy doko-
nywać na piśmie na 
adres koła: Koło Ło-
wieckie „Kuropatwa” 
w Żołyni, 37-111 Rak-
szawa 486.

PODZIĘKOWANIE

Orkiestra Dęta z Gro-
dziska Dolnego składa 
serdeczne podziękowa-
nie Panu Stanisławowi 
Stopyra właścicielowi 
Zakładu Kowalstwa 
Artystycznego w Gro-
dzisku Dolnym, za dofi-
nansowanie książeczek 
marszowych dla Orkie-
stry, w kwocie 500 zł.

Widok z kamery

OGŁOSZENIE

Sprzedam 76a działki bu-
dowlanej w Tryńczy, przy 
drodze powiatowej. Wa-
runki zabudowy na dom 
jednorodzinny.  Media i 
dojazd z drogi asfaltowej. 
Cena za 1a/700 zł.
Tel. 507756277.
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Stowarzyszenie „Kraina 
Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania i Stowarzysze-
nie „Dorzecze Mleczki” 
– Lokalna Grupa Działa-
nia zakończyły realizację 
międzyregionalnego pro-
jektu NORDIC WALKING 
PARK PODKARPACIE 
CENTRUM. W ramach tej 
współpracy powstała sieć 
ponad 400 km tras do upra-
wiania Nordic Walking, na 
obszarze 1086 km2. 

W projekcie uczestniczyło 
10 gmin z powiatów prze-
worskiego (Adamówka, 
Gać, Tryńcza, Zarzecze), 
jarosławskiego (Wiązowni-
ca, Jarosław), leżajskiego 
(Grodzisko Dolne, Kuryłów-
ka) oraz gmina i miasto Sie-
niawa. W każdej gminie zlo-
kalizowany został 1 Nordic 

Walking Park o określonej 
długości i trudności. Gminy 
połączone zostały trasa-
mi łącznikowymi tworząc w 
efekcie „pajęczynę” tras. 
Dzięki temu możliwe jest do-
wolne wydłużanie i skraca-
nie tras oraz zmiana kierun-
ków marszów. Trasy ozna-
kowane zostały czytelnymi 
tablicami zawierającymi 
szczegółowe mapy. Ponad-
to na tablicach umieszczono 
podstawowe informacje o 
technikach, doborze sprzę-
tu i podstawowych ćwicze-
niach. 
Na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne zlokalizowane zostały 
trzy szlaki: trasa zielona (ła-
twa) – o długości 5,5 km, tra-
sa czerwona (średnio trud-
na) – 13 km i trasa czarna 
(trudna) – 16 km. Cała sieć 
tras w naszej gminie nosi 

wdzięczną nazwę „Kraina 
Łowców Reniferów”. 
Wszystkich chętnych, któ-
rzy chcieliby nauczyć się 
chodzić z kijkami i spróbo-
wać swoich sił na szlaku, 
zapraszamy na spotkanie z 

instruktorką Nordic Walking 
- panią Małgorzatą Salwach. 
Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. 509257524. 

MH

„INNY SPACER” CZYLI NORDIC WALKING W 
GMINIE GRODZISKO DOLNE

Jeden z odcinków szlaku nordic walking
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W niedzielę 2 października 
br., tysiące Polaków prze-
maszerowało reprezen-
tacyjną Piątą Aleją w No-
wym Jorku w 74 Paradzie 
Pułaskiego. W kilkugo-
dzinnym, barwnym wido-
wisku zaprezentowały się 
społeczności, organizacje 
i instytucje polonijne ze 
stanów Nowy Jork, New 
Jersey i Connecticut. W 
tym roku na manifestacji 
obecna była także Gmina 
Grodzisko Dolne. 

W paradzie wzięły udział po-
wiewające chorągiewkami 
dzieci, harcerze, uczniowie 
i studenci. Z biało-czerwony-
mi i amerykańskimi flagami 
maszerowali weterani, para-
fie i duchowieństwo. Nie za-
brakło sportowców, policjan-
tów, strażaków, zespołów ar-
tystycznych i szkolnych or-
kiestr w kolorowych kostiu-
mach. 
Na zaproszenie Wielkiego 
Marszałka Parady Puław-
skiego, pana Dariusza Kna-
pika w paradzie uczestni-
czyli także biskup pomoc-
niczy Archidiecezji Przemy-
skiej ks. biskup Rojek, stra-
żacy, policjanci, myśliwi i ka-
pela z Przemyśla. 

Wśród zaproszonych gości 
znalazł się również przed-
stawiciel naszej gminy. W 
paradzie uczestniczył Radny 
Rady Gminy Grodzisko Dol-
ne, emerytowany Komen-
dant Powiatowy PSP w Łań-
cucie - bryg. Józef Nicpoń.
Zaproszeni Goście uczestni-
czyli także w dniu 30 wrze-
śnia br. w spotkaniu okolicz-
nościowym w Konsulacie 
RP w Nowym Jorku. 
W bazylice Św. Patryka na 
Manhatanie odbyła się też 
uroczysta msza święta z 
udziałem biskupa Rojka z 
Przemyśla oraz biskupa No-
wego Jorku. 

GRODZISKO DOLNE 
NA MANHATANIE

Tego dnia Polacy zauważalni byli na każdym kroku

Paradny przemarsz Piątą Aleją w Nowym Jorku

Radny J. Nicpoń z biskupem M. Rojkiem
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Zarząd Powiatu Leżajskie-
go przyznał nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochro-
ny kultury oraz dla zawod-
ników, trenerów i działa-
czy sportowych. 

Przyznano 24 nagrody w 
dziedzinie sportu i 7 nagród 
w dziedzinie kultury. Sta-
rosta Leżajski uhonorował 
również 16-stu nauczycieli 
za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. 
W gronie laureatów nie za-
brakło mieszkańców Gminy 
Grodzisko Dolne. 
Uroczystość wręczenia od-
była się 14 października 
2011r. w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej. Nagrodą Starosty 
uhonorowany został m.in. 
Stanisław Bartnik – dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych w 
Leżajsku.
W dziedzinie sportu nagrody 
otrzymali zawodnicy Klubu 
Modelarskiego w Wierzawi-
cach, Centrum Sztuk Walki i 
Sportu w Leżajsku, Towarzy-
stwa Sportowego „Feniks”, 
zawodnik drużyny rugby na 

wózkach Flying-Wings, za-
wodniczki Kolarskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego 
„Azalia” w Brzózie Królew-
skiej oraz działacze sporto-
wi. 
W kategorii nagród indy-
widualnych i zbiorowych w 
dziedzinie kultury za cało-
kształt dotychczasowej dzia-
łalności związanej z ochroną 
dziedzictwa i upowszech-
nianiem kultury, nagrodzono 
mieszkankę naszej gminy 
– panią Salomeę Misztal z 
Grodziska Dolnego. 
W imieniu laureatki z rąk 
Starosty nagrodę odebrała 
córka. 
Doroczne nagrody Powia-

tu Leżajskiego przyznaje 
Zarząd Powiatu z własnej 
inicjatywy lub na wniosek 
instytucji kultury i sportu, 
jednostek samorządu tery-
torialnego, organizacji po-
zarządowych, środowisk 
twórczych i placówek oświa-
towych. Nagrody są wyróż-
nieniem osób, które w swo-
im dorobku mogą pochwalić 
się wybitnymi osiągnięciami 
i działalnością w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury, a także osią-
gniętymi wynikami sporto-
wymi we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynaro-
dowym i za osiągnięcia w 

działalności sportowej na te-
renie Powiatu Leżajskiego. 

RP
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GRODZISKA TWÓRCZOŚĆ 
NAGRODZONA Pani Salomea Misztal jest 

najbardziej doświadczoną 
twórczynią ludową na tere-
nie Gminy Grodzisko Dolne, 
zajmującą się bukieciar-
stwem i hafciarstwem.
Swoją wiedzę i umiejętno-
ści przekazała kilku pokole-
niom grodziskich twórczyń, 
spod jej rąk wychodziły naj-
ładniejsze bukiety zdobiące 
czapki grodziskich „Tur-
ków”. Wykonane przez nią 
kwiaty zdobiły grodziskie 
kapliczki przydrożne, trafia-
ły na uroczystości kościel-
ne, np. popularne imieniny.
Swoje bukiety i kompozycje 
kwiatowe oraz hafty własne-
go autorstwa prezentowała 
na wielu wystawach i poka-
zach, co otworzyło jej drogę 
do udziału w Przeglądzie 
Polskiej Sztuki Ludowej w 
Hamburgu w 1986 roku.
Pani Misztal jako jedna z 
nielicznych kwiaciarek, po 
dziś dzień tworzy kwiaty w 
prosty, tradycyjny sposób, 
taki jaki przejęła po swojej 
mamie. Również w sposo-
bie haftowania jest wierna 
grodziskiej tradycji ludowej. 
W swoim domu posiada bo-
gatą kolekcję serwet, obru-
sów, gorsetów , poduszek i 
makietek.

Szkoła to miejsce, w któ-
rym Twoje dziecko spędza 
dużo czasu, uczęszczając 
na obowiązkowe i ponad-
programowe zajęcia szkol-
ne, świetlicowe, sportowe 
itp. Jest to miejsce, gdzie 
pozostaje pod opieką na-
uczyciela. Niestety, nie za-
wsze stosuje się do jego 
zaleceń, stwarzając sytu-
acje zagrożenia zarówno 
dla siebie, jak i dla innych. 

Za bezpieczeństwo dziecka 
na drodze odpowiedzialni 
są rodzice. Przypomnijmy 

ważną zasadę, jaka w tym 
zakresie obowiązuje i po-
winniśmy stosować ją na co 
dzień. Dziecko w wieku do 
7 lat może korzystać z dro-
gi tylko pod opieką osoby, 
która osiągnęła wiek co 
najmniej 10 lat. 
Jak pomóc dziecku? Jak sku-
tecznie nauczyć je ostrożno-
ści, rozsądku i właściwych 
zachowań na drodze, a tym 
samym przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa dzie-
ci na drogach, jak korzystać 
z roweru, motoroweru, sa-
mochodu - takie informacje 

przypominają dzieciom klas 
I-III policjanci z Posterunku 
Policji w Grodzisku Dolnym. 
Gdy dzieci rozpoczyna-
ją naukę, początkowo na-
wet przeceniają niebezpie-
czeństwa, które mogą na 
nie czyhać w drodze między 
domem, a szkołą. Im lepiej 
ją znają, tym mniej obawia-
ją się, że może na niej stać 
się im coś złego. Pośpiech, 
stres i brak koncentracji 
mogą znacznie zmniejszyć 
czujność najmłodszych, dla-
tego warto uświadomić dzie-
ciom, by koncentrowały się 
na tym, co dzieje się dooko-
ła nich oraz przypominać o 
zasadach bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Zachowa-

nie zasad ruchu drogowego, 
jak poruszanie się po chod-
niku, a w razie jego braku 
lewą krawędzią drogi, prze-
chodzenie (nie przebiega-
nie) przez jezdnię w wyzna-
czonych miejscach i uprzed-
nie rozejrzenie się czy nic 
nie nadjeżdża, to podsta-
wa bezpieczeństwa dzieci, 
a także dorosłych. Powin-
no się uświadomić dzieciom, 
że lepiej wydłużyć drogę do 
szkoły lub spóźnić się na lek-
cję, niż ryzykować zdrowiem 
czy życiem.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

BEZPIECZEŃSTWO W 
DRODZE DO SZKOŁY
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Od 16 do 29 sierpnia tego 
roku wychowankowie z 
Ośrodka Rewalidacyjno- 
Wychowawczego w Lasz-
czynach wraz z opiekuna-
mi byli na turnusie rehabi-
litacyjnym w Mielnie.

Pogoda przez cały czas do-

pisywała więc po skończo-
nych zabiegach w pensjo-
nacie, można było spędzić 
czas na plaży i kąpielach w 
morzu. Podczas pobytu gru-
pa odwiedziła Górę Chełm-
ską w Koszalinie, gdzie znaj-
duje się Sanktuarium Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Ponadto wychowankowie i 
ich opiekunowie odbyli dwa 
rejsy statkiem. Pierwszy 
podczas zwiedzania Koło-
brzegu, był to rejs statkiem 
po pełnym morzu. Drugi w 
Mielnie po jeziorze Jamno.
Wieczorami podopieczni 
mieli organizowane zabawy, 

ogniska i grillowanie na któ-
rym można było zjeść pie-
czone ryby.
Wszyscy wrócili zadowoleni 
i czekają na następny wy-
jazd.

GS

NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM W 
MIELNIE

- AKTUALNOŚCI - 

Na przestrzeni ostatnich 
miesięcy Gmina pozy-
skała kolejne środki na 
modernizację dróg po-
scaleniowych.

W stu procentach udało się 
zrealizować zadanie po-
legające na modernizacji 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych na obiektach 
poscaleniowych w miej-
scowości Grodzisko Górne 
i Wólka Grodziska. Zada-
nie zrealizowano w opar-
ciu o przyznaną dotację w 
wysokości 200 tys., przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackie-
go,  co zapisane zostało 
w Umowie zawartej w dniu 
15 czerwca 2011r. w Rze-
szowie pomiędzy Woje-

wództwem Podkarpackim, 
a Gminą Grodzisko Dolne. 
Wynegocjowane przez 
Wójta warunki, które na-
stępnie zapisane zostały w 
zawartej umowie  pozwoliły 
na zwolnienie gminy z obo-
wiązku wniesienia udziału 
własnego w kosztach mo-
dernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w 
ramach przyznanych środ-
ków finansowych z budże-
tu województwa.
W wyniku postępowania 
przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczone-
go dokonano wyboru wy-
konawcy robót, którym zo-
stał DIK – POL Paweł Pie-
kut z Łowiska. 
Do przetargu uwzględnio-
no  na obiekcie Wólka Gro-

dziska drogę nr 1031 (tzw. 
na Brzuszka) i na obiekcie 
Grodzisko Górne drogę nr 
2177 (tzw. Skotnik na Dęb-
no). 
W następnej kolejności 
w dniu 22 sierpnia 2011 
roku została spisana ko-
lejna umowa na roboty bu-
dowlane pomiędzy Gminą 
Grodzisko Dolne a Panem 
Pawłem Piekut właścicie-
lem DIG – POL z siedzibą 
w Łowisku. Prace prowa-
dzone były w dobrym tem-
pie  i w oparciu o zgłosze-
nie wykonawcy. W dniu 12 
października br. komisja 
gminna dokonała odbioru 
końcowego prac i stwier-
dziła wykonanie na obiek-
cie poscaleniowym Wól-
ka Grodziska utwardzoną  
nawierzchnię drogi na dł. 
450 mb oraz na obiekcie 
poscaleniowym Grodzisko 
Górne na dł. ponad 700 mb 

pasem o szerokości 3,5m. 
Oczywiście zastosowano 
właściwą technologię po-
legającą na wyścieleniu 
warstwy odsączającej pia-
skiem, nawierzchnię utwar-
dzono tłuczniem, zaklino-
wano klińcem z miałem ka-
miennym i po obu stronach 
dróg tak w sołectwie Wól-
ka Grodziska jak i w Gro-
dzisku Górnym, wykonano 
obustronnie rowy odwad-
niające. 
Trzeba stwierdzić, że przy-
znane środki w obu sołec-
twach wykorzystywane są 
właściwie i maksymalnie 
również wykonawcy, którzy 
w poszczególnych latach 
i obecnie wygrywali prze-
targi jak do tej pory stawali 
na wysokości zadania i do-
brze realizowali zakres za-
planowanych robót.

KS

REMONT DRÓG 
POSCALENIOWYCH
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W okresie od 1 września 
2011r. do 30 września 
2011r. na terenie gminy 
Grodzisko Dolne zaistnia-
ły następujące zdarzenia 
noszące znamiona prze-
stępstwa. 

PRZESTEPSTWO PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzieże
• w dniu 01/02.09.2011r. 
doszło do kradzieży paliwa 
z samochodu ciężarowego 
marki Volvo w miejscowo-
ści Zmysłówka. W sprawie 
tej Policjanci z Posterunku 
Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczęli dochodzenie. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że sprawcy wykorzystując 
miejsce w którym został za-
parkowany pojazd oraz nie-
uwagę posiadacza pojazdu 
dokonali kradzieży około 
500 litrów oleju napędowego 
wartości 2500 zł. Postępo-
wanie w tej sprawie w dal-
szym ciągu prowadzone jest 
przez Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.
Przestępstwo kradzieży za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

Uszkodzenie mienia
• 05.09.2011r. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczął dochodzenie w 
sprawie uszkodzenia wiaty 
przystankowej PKS do któ-
rych doszło na terenie miej-
scowości Chodaczów. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że do uszkodzeń doszło mię-
dzy 20 a 29 sierpnia 2011r. 
W wyniku działa sprawcy/-
ców powstałe uszkodzenia 
oszacowano na kwotę około 
600 zł. Postępowanie w dal-
szym ciągu prowadzi Poste-
runek Policji w Grodzisku 
Dolnym. 
Sprawcy uszkodzenia mie-
nia grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Osoby, które posiada-

ją jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić do 
wykrycia sprawców wyżej 
wymienionych oraz innych 
przestępstw, proszone są o 
pilny kontakt z Posterunkiem 
Policji w Grodzisku Dolnym 
bądź Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO ŻYCIU I ZDROWIU
• w dniu 30.09.2011r. poli-
cjanci z KPP Leżajsk przyjęli 
zawiadomienie od miesz-
kańca Gminy  Grodzisko 
Dolne o uszkodzeniu jego 
ciała przez drugą znaną 
mu osobę. Zdarzenie miało 
miejsce w Grodzisku Dol-
nym w miesiącu czerwcu 
bieżącego roku. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
wszczął dochodzenie w tej 
sprawie za czyn z art. 157§1 
kodeksu karnego.
Zgodnie z kodeksem kar-
nym powyższy czyn zagro-
żony jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

Wypadki
W miesiącu wrześniu 2011r. 
doszło do dwóch tragicz-
nych wypadków drogowych 
w naszej gminie, gdzie ofia-
rami byli rowerzyści:
• pierwszy zaistniał w dniu 
23.09.2011r. w miejsco-
wości Grodzisko Górne na 
trasie Leżajsk – Grodzisko 
Dolne, gdzie młody mężczy-
zna kierując nieoświetlonym 
rowerem i z nieustalonych 
przyczyn zjechał na prze-
ciwległy pas jezdni zderza-
jąc się czołowo z jadącym 
samochodem osobowym. 
Rowerzysta doznając cięż-
kich obrażeń ciała zmarł w 
szpitalu. Postępowanie na-
dal prowadzone jest przez 

Policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Leżajsku 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku,
• drugi zaistniał w dniu 
26.09.2011r. w miejscowo-
ści Laszczyny, gdzie jadą-
ca rowerem kobieta została 
potrącona przez kierującego 
samochodem osobowym 
marki Ford Focus. Z ciężkimi 
obrażeniami ciała głowy ro-
werzystka została przetrans-
portowana śmigłowcem do 
szpitala w Rzeszowie. Po-
stępowanie nadal prowa-
dzone jest przez Policjantów 
z KPP Leżajsk pod nadzo-
rem prokuratury Rejonowej 
w Leżajsku.
Przestępstwo z art. 177§2 
KK zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.

Kierowanie pojazdami w 
stanie nietrzeźwości
• w dniu 06.09.2011r. Poli-
cjanci z Posterunku Grodzi-
sko Dolne wszczęli  docho-
dzenie w sprawie kierowania 
samochodem osobowym  
przez osobę znajdującą się 
pod działaniem alkoholu  w 
miejscowości  Wólka Gro-
dziska  W trakcie prowa-
dzonych czynności okazało 
się, iż  44 letni mieszkaniec 
Chodaczowa  podczas kie-
rowania pojazdem miał w 
organizmie  ponad 2 promile 
alkoholu,
• 28.09.2011r. w miejsco-
wości Grodzisko Dolne po-
licjanci z KPP Leżajsk za-
trzymali mężczyznę  miesz-
kańca Grodziska Dolnego 
do kontroli drogowej  kieru-
jącego rowerem. Podczas  
wykonywania próby stanu 
trzeźwości okazało się, że 
kierujący znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości  około 1,7 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Spraw-
ca odpowie za czyn z art. 
178a§1 KK oraz z art. 244 
KK gdyż okazało się że  pro-
wadził rower po drodze pu-
blicznej mimo orzeczonego 
wcześniej  zakazu wydane-

go przez Sąd.

Zgodnie z kodeksem karnym 
jazda pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości 
na tzw. „podwójnym gazie” 
przestępstwo z art. 178a§1 
zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat 2, a 
przestępstwo z art. 178a§2 
kierowanie rowerem po dro-
dze publicznej w stanie nie-
trzeźwości zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności 
do 1 roku.

PRZESTĘPSTWO PRZE-
CIWKO USTAWIE O PRZE-
CIWDZIAŁANIU NARKO-
MANII
● w dniu 27.09.2011r. pod-
czas podejmowanej inter-
wencji domowej w jednej z 
miejscowości naszej gmi-
ny policjanci z PP Grodzisko 
Dolne  ujawnili w pokoju zaj-
mowanym przez 23-letnie-
go mężczyznę pudełko wy-
pełnione suszem konopi in-
dyjskich, lufkę szklaną oraz 
kilka woreczków foliowych z 
resztkami narkotyku w po-
staci marihuany. Zatrzyma-
ny mężczyzna usłyszał już 
zarzuty oraz dobrowolnie 
poddał się karze.
Posiadanie narkotyków za-
grożone jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA POLICYJNA
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W sobotę 24 września 
2011 roku w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku odbyły 
się kolejne zawody kara-
te zorganizowane przez 
Leżajski Klub Kyokushin 
Karate (LKKK). 

W imprezie o nazwie „I 
Międzynarodowy Turniej 
Karate Kyokushin IKO Ga-
lizia Cup” brał udział uczeń 
Społecznej Szkoły Podsta-
wowej w Wólce Grodziskiej, 
Łukasz Fleszar - który zajął 

3 miejsce (puchar i brązo-
wy medal) w swojej katego-
rii Men kumite, younger ca-
dets (2001 – 2000), weight 
above 35 kg.
Łukasz należy do Leżaj-
skiego Klubu Kyokushin 
Karate od września 2009 
roku. Uczęszcza na tre-
ning dwa razy w tygodniu, 
a przed zawodami trzy razy 
w tygodniu. 
Łukasz zaczynając trenin-
gi miał pas biały, później 
pomarańczowy, a obecnie 
zdał egzamin na pas nie-
bieski.

SUKCESY 
KARATEKÓW Z WÓLKI 
GRODZISKIEJ

Na swoim koNcie Łukasz ma liczNe osiągNięcia:

• I miejsce i złoty medal w walkach w parterze chłopców,
• I miejsce i złoty medal w walkach w parterze w II Powiatowym Turnieju Karate 
– luty 2011r.,
• II miejsce i srebrny medal w walkach w kategorii Kumie oraz to samo miejsce w 
kategorii Kata,
• I miejsce w kategorii Walka na tarczach, II miejsce w kategorii Kata, II miejsce 
w kategorii Kumitet (grupa zawansowana) oraz II miejsce w kategorii Walka w 
parterze w III powiatowym Turnieju Karate – czerwiec 2011r.,
• I miejsce i złoty medal w kategorii Kumie na zimowym obozie karate w Jaworze 
nad Soliną,
• uczestnicząc w zawodach strzeleckich o puchar burmistrza miasta Leżajsk zajął 
IV miejsce,
• na letnim obozie w Okuninie zajął I miejsce w Zawodach Biegowych,
• ostatnio brał udział w Mini Maratonie o puchar posła Zbigniewa Rynasiewicza.

W wyżej wymienionym tur-
nieju w kategorii Men ku-
mite, junior (95 - 94 i 93), 
weight - to 65 kg wysokie 
II miejsce i srebrny medal 
zdobył też Radosław Fle-
szar (starszy brat Łukasza) 
absolwent z 2007r. SSP w 
Wólce Grodziskiej.
Radosław posiada niebie-
ski pas, trenuje od roku. 
Jego przygoda z karate za-
częła się gdy wyjechał jako 

opiekun brata na obóz letni 
organizowany przez LKKK. 
Wcześniej był zawodnikiem 
MOSIR-u w swojej karie-
rze sportowej brał udział w 
licznych zawodach w pły-
waniu, osiągając wysokie 
wyniki.
Życzymy im kolejnych suk-
cesów, a rodzicom gratulu-
jemy!

BSZ

W bieżącym roku szkol-
nym Społeczna Szkoła 
Podstawowa w Wólce 
Grodziskiej po raz kolejny 
uczestniczyła w progra-
mie „Działaj Lokalnie”. 
Tym razem skupiono się 
na historii „małej ojczy-
zny”, a w szczególności 
na poznaniu mieszkań-
ców regionu, którzy w ja-
kiś sposób zapisali się na 
kartach historii. 

W tym celu zrealizowa-
no szereg działań, mają-
cych na celu przybliżenie 
uczniom i społeczności 
lokalnej sylwetek zasłużo-
nych obywateli. 
We wrześniu zorganizo-

wany został rowerowy rajd 
szlakiem przyrodniczo – 
historycznym. Wycieczkę 
poprowadził pan Bogumił 
Pempuś, który w bardzo 
ciekawy sposób przybliżył 
miejscową historię. Od-
wiedzono Zespół Szkół w 
Grodzisku Górnym, gdzie 
uczniowie poznali zasłu-
gi miejscowego patrona 
szkoły prof. Franciszka Leji, 
cmentarz w Grodzisku Dol-
nym, pomnik w „Miastecz-
ku” i Krzyż Grunwaldu. Ko-
lejnym miejscem była „Dziu-
rówka”. Wspólny wyjazd 
rowerowy zakończyła droga 
krzyżowa odprawiona w le-
sie pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Stanisława 

POZNAJEMY NASZĄ 
MAŁĄ OJCZYZNĘ
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2 października 2011r. w 
Wólce Grodziskiej odbył 
się Jesienny Piknik Pie-
czonego Ziemniaka zorga-
nizowany przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Wól-
ka Grodziska, Społeczną 
Szkołę Podstawową, Radę 
Rodziców oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną. W spotka-
niu uczestniczyli zapro-
szeni goście, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice oraz 
mieszkańcy także okolicz-
nych miejscowości.

Piknik rozpoczęła marszowo 
Orkiestrą Dętą z Grodziska 
Dolnego. W dalszej części 
wystąpił zaproszony zespół 
wokalny „Meritum” z Miej-
skiego Centrum Kultury w 
Leżajsku. Uczniowie Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
wykonali pokaz tańców ludo-
wych oraz rozbawili publicz-
ność przedstawiając skecz 
„Marzenia do spełnienia”. 
Dla miłośników śpiewu lu-
dowego wystąpiły zespo-
ły „Wiola” z Chodaczowa i 
„Leszczynka” z Wólki Gro-
dziskiej. 
Podczas pikniku uczniowie 
brali udział w różnych konku-
rencjach m.in. ubijaniu piany 

na czas, obieraniu i uciera-
niu ziemniaków. Największą 
atrakcją dla najmłodszych 
był dmuchany zamek, tram-
polina, a także malowanie 
buzi. Nad dobrym samopo-
czuciem czuwali rodzice, 
którzy przygotowali mnó-

stwo pyszności. Wśród nich 
znalazły się pieczone ziem-
niaki, kiełbaski, hamburgery, 
słodkie domowe wypieki, sa-
łatka owocowa. Każdy mógł 
więc znaleźć coś dla siebie. 
Atrakcją wieczoru były 
„Lampiony szczęścia”, któ-
re powędrowały w niebo o 
godz. 19.00.

Halina Buszta

W ATMOSFERZE 
PIKNIKU

Kulikowskiego. Po chwili 
wspólnej modlitwy uczest-
nicy rajdu wrócili do szkoły. 
Tydzień później klasy II – VI 
oraz chętni rodzice odwie-
dzili miejscowość Trzcinica, 
gdzie znajduje się rekon-
strukcja wczesnośrednio-
wiecznej osady. Ucznio-
wie szkoły wzięli udział w 
zajęciach warsztatowych. 
Dziewczyny wyrabiały 
przedmioty z gliny, a chłop-
cy poznali technikę polowań 
z łuku. Mogli też sami oddać 
kilka strzałów. Wyprawę za-
kończyło wspólne zwiedza-
nie zgromadzonych w mu-
zeum zabytków. 
Przed uczestnikami projek-
tu jeszcze szereg działań do 
zrealizowania. A wszystko 
po to, by pielęgnować i uka-
zywać lokalny patriotyzm 
mieszkańców regionu w któ-
rym mieszkamy i żyjemy.

Koordynator programu 
– Paweł Matuszek
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Pierwszy powakacyjny 
„Wieczór głośnego czyta-
nia” w Gminnej Bibliotece 
Publicznej zgromadził po-
nad pięćdziesięcioro dzie-
ci. Tak licznie najmłodsi 
przyszli na spotkanie z 
Filipem – maskotką SKOK 
Stefczyka. 

Filip jest pasikonikiem, może 
być kojarzony z postacią Fili-
pa z bajki „Pszczółka Maja”, 
jest stworzeniem słusznych 
rozmiarów - w swoim wiel-
kim czerwonym cylindrze 
górował nie tylko nad dzieć-
mi ale i nad dorosłymi. 
Głównym tematem spotka-
nia było oszczędzanie. Naj-
młodszym najbardziej podo-
bało się opowiadanie o tym, 

jak Filipek odkładał pienią-
dze na nowy rower. Dzieci 
również oszczędzają żeby 
zrealizować swoje marze-
nia. Ich projekty są wielkie, 
okazuje się, że dziś nikt już 
nie oszczędza na słodycze 
czy drobne zabawki. Naj-
młodsi deklarowali, że skła-
dają na upragnione rowery, 
komputery, czy wycieczki. 
Jednym z prezentów od Fi-
lipa była skarbonka, która 
powinna pomóc w realizacji 
tych ambitnych zamierzeń. 
Wizytę Filipa zawdzięczamy 
Paniom z Oddziału SKOK 
Stefczyka w Leżajsku - Pani 
kierownik Annie Weresz-
czak, oraz Paniom Małgo-
rzacie Płachta i Emilii Kulpa. 
Dziękujemy za wspaniałe 
spotkanie w atmosferze pik-
niku, z balonami i upominka-
mi dla dzieci.

RC

CZYTANIE Z 
FILIPEM Nie pozostawaj sam 

z problemami 
- pozwól sobie pomóc!

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE:

- Nic Nie usprawiedliwia przemocy!
- przemoc domowa jest przestępstwem!
- Nigdy Nie jest za późNo, by powiedzieć przemocy Nie!
- przemoc Nie skończy się sama!
- pierwszym krokiem do przerwaNia przemocy jest przeła-
maNie milczeNia!

INSTYTUCJE W KTÓRYCH MOŻESZ 
SZUKAĆ POMOCY:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-306 Grodzisko Dolne 134 
Tel. 17 242 91 34

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej  przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie
37-300 Leżajsk ul. M. Curie-Skłodowskiej
Powiatowy Telefon zaufania 17 242 13 00

• Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z pro-
blemem alkoholowym i ich i ich rodzin oraz przemocy 
w rodzinie
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne125
tel. Tel. -17 242 82 65, kom:  604275390

• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie
37-310 Nowa Sarzyna
ul. Łukasiewicza 3
Tel. 17 241 38 13

• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
37-300 Leżajsk ul. Leśna 22
Tel. 17 240 49 42     

• Rewir dzielnicowych
37-306 Grodzisko Dolne 280
Tel. 17 243 60 07, 17 240 63 71

• Gminna Komisja RPA 
37-306 Grodzisko Dolne 125
Tel. 17 243 60 03

• Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 47
Tel. 17 242 03 03, 17 240 53 60

• Sąd Rejonowy
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 51
Tel. 17 240 53 00

telefony ogólnopolskie

,,Niebieska liNia” ogólNopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w 
rodziNie tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna 
od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 22.00, w niedzie-
lę i święta w godzinach 8.00 do 16.00), 
dyżur prawNy tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w ponie-
działek i wtorek w godzinach 17.00 – 21.00),
policyjNy telefoN zaufaNia tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy 
połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w go-
dzinach od 9.30 – 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest 
automat).
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Jak dotychczas jesienna 
pora dostarcza nam spo-
ro słońca i ciepłych dni, 
które warto spędzić na 
świeżym powietrzu. Z tego 
założenia wyszli również 
organizatorzy i sponso-
rzy wrześniowego pikniku 
dla „zerówek” z Grodzi-
ska Dolnego i Grodziska 
Górnego oraz ochronki 
im. Św. Józefa. Spotkanie 
integracyjne odbyło się w 
czwartek 29 września br.

Impreza ta zorganizowa-
na została dzięki staraniom 
kilku osób, którym radość i 
dobro dzieci leży na sercu, a 
mianowicie: państwu Annie 
i Stanisławowi Bieleckim, 
państwu Grażynie i Tade-
uszowi Lejom oraz państwu 
Barbarze i Stanisławowi 
Chmieleckim i pomocy me-
rytorycznej ze strony Ośrod-
ka Kultury. 
Dzieci dotarły na miejsce - 
plac za budynkiem Ośrodka 
Kultury - zgodnie z czasem 
i od razu dały się ponieść 
niecodziennym emocjom. 
Czekało na nich bowiem 
wiele atrakcji. Na początek 
dla ośmielenia i wzajemne-

go zapoznania się dzieci 
uczestniczyły w kilku grupo-
wych zabawach przy muzy-
ce, później zaś podzieleni 
na kilka mniejszych zespo-
łów pod okiem opiekunów 
korzystały z różnych propo-
zycji. A było ich sporo. 
Kiedy jedni uprawiali prze-
jażdżkę na kucyku, inni ba-
wili się przy muzyce lub 
przeżywali jazdę helikopte-
rem oraz quadem. Pozosta-
li zaś korzystali z usług ma-
kijażystek. W rezultacie pra-
wie wszystkie dzieci miały 
pokolorowane twarze i były 
z tego powodu przeszczę-
śliwe. 
Prawie trzy godziny zabaw 
- w tym również zabaw z 
chustą i pozowania do zdjęć 
– minęło bardzo szybko. Do-
rośli nie zapomnieli przy tym 
o poczęstunku dla przed-
szkolaków. Zafundowano im 
słodkie drożdżówki, napoje, 
owoce, słodycze oraz drob-
ne upominki. Najmłodszym 
ogromnie podobał się tak 
miło spędzony dzień. Po-
woli, aczkolwiek niechętnie 
opuszczali plac zabaw.

M. Burda-Król

- AKTUALNOŚCI - 

JESIENNY PIKNIK DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Marzeniem wielu był lot helikopterem

Zabawa przy muzyce

Na twarzach dzieci malowały się uśmiechy
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W dniu 19 października 
br. w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym odbyły 
się eliminacje Powiatowe 
konkursu literackiego z 
wieloletnią tradycją pod 
hasłem „Literatura i dzie-
ci”. Mottem przewodnim 
Tegorocznej edycji były 
trzy magiczne słowa, czyli 
„Proszę, dziękuję, prze-
praszam”.

W eliminacjach powiato-
wych wzięli udział uczniowie 
reprezentujący szkoły pod-
stawowe i Ośrodki Kultury z 
powiatu leżajskiego.
Profesjonalne jury w oso-
bach aktorki Zyty Czechow-
skiej, koordynatorki kon-
kursu i instruktorki WDK w 
Rzeszowie - Danuty Pado 
oraz muzyka i dyrygenta 
Orkiestry Dętej w Grodzisku 
Dolnym – Jakuba Magonia, 
śledziło i oceniało poczyna-
nia tudzież zmagania sce-
niczne recytatorów oraz wo-
kalistów.

Werdyktem jury do eliminacji 
wojewódzkich w Rzeszowie, 
przeszły następujące osoby:
- w kategorii „recytacja” w 
grupie starszej Anna Rej-
man z SP nr 3 w Leżajsku za 
interpretację wiersza W. Ba-
dalskiej „Ballada o grzecz-
nym rycerzu”,
- w kategorii „piosenka” w 
grupie młodszej grupa wo-
kalna „Pod schodami” z SP 
nr 2 w Leżajsku za wykona-
nie piosenki W. Michalskie-

go „Na ulicy”
Ponadto jury przyznało wy-
różnienia kilkunastu uczest-
nikom. W kategorii „recyta-
cja” w grupie młodszej otrzy-
mali je:
- Sandra Kosiarska z SP nr 3 
w Leżajsku za interpretację 
wiersza „Piękne zwyczaje”.
W kategorii „recytacja” w 
grupie starszej wyróżnione 
zostały: Agnieszka Pięta z 
SSP w Wólce Grodziskiej 
za wiersz „Dziękuję za Two-

je włosy” ks. Jana Twar-
dowskiego oraz Wiktoria 
Drożdżak z SP z SP nr 3 w 
Leżajsku – wiersz „Kwoka” 
J. Brzechwy i Paulina Maj 
z ZS w Grodzisku Dolnym 
za interpretację fragmentu 
powieści „Ania z Zielonego 
Wzgórza” L.M. Montgomery.
W kategorii „piosenka” wy-
różnienia wręczono młod-
szym wokalistkom – Wiktorii 
Tysz z SSP w Wólce Grodzi-
skiej i Weronice Joniec z SP 
w Chodaczowie. Obydwie 
wokalistki zaśpiewały pio-
senkę pt. „Grzeczne słów-
ka”.
Wyróżniono także insceni-
zację pt. „Wróżki” według 
baśni Ch. Perraulta w wyko-
naniu grupy teatralnej z ZS 
w Grodzisku Górnym. 
Wszyscy laureaci i wyróż-
nieni w konkursie uczestnicy 
otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Starostwo Po-
wiatowe. Uczestnikom i lau-
reatom składamy serdeczne 
podziękowania i gratulacje 
oraz życzymy sukcesu na 
ostatnim etapie konkursu.

M.Burda-Król

FINAŁ KONKURSU LITERACKIEGO W 
GRODZISKU DOLNYM

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA „RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI” 
pod hasłem „Miasta wolne od dymu”

Gmina Grodzisko Dolne w odpowiedzi na apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Leżajsku postanowiła włączyć się do Ogólnopolskiej Kampanii realizowanej w ramach 
Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu oraz projektu „Odświeżamy 
nasze miasta. TOB3CIT”, jak również do wzięcia udziału w działaniach na rzecz profilaktyki 
antytytoniowej.
Kampania adresowana jest do osób palących jak i również osób narażonych na bierne palenie i ma 
ona na celu przypomnienie o obowiązującym prawie oraz wzmocnienie jego przestrzegania. Zgodnie 
z art. 5 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  z 

dnia 9 list. 1995r.  strefy wolne od dymu tytoniowego obowiązują między innymi: w zakładach pracy, w przedszkolach szkołach, na 
uczelniach, w kinach, teatrach, domach kultury, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w obiektach sportowych, w miejscach 
przeznaczonych do zabaw dzieci, w przychodniach, szpitalach i ośrodkach zdrowia, na przystankach komunikacji publicznej. Za 
palenie w strefie zakazu grozi kara grzywny do 500 zł. Zamierzone cele programu będą osiągane z udziałem koalicji lokalnej, w 
skład której wchodzi Inspekcja Sanitarna, Policja i Straż Miejska.  
W Polsce pali ok. 9 mln osób; szacuje się, że nałogowymi palaczami jest ok. 40% mężczyzn i ok. 25% kobiet. Z powodu 
biernego palenia w 2002 r. zmarło w Polsce ok. 1,8 tys. osób niepalących.
Wśród chorób, na które najczęściej zapadają palacze, wymienia się: nowotwory, choroby układu krążenia oraz przewlekłe nieno-
wotworowe choroby układu oddechowego. Według danych z 2002 r., 23% wszystkich przedwczesnych zgonów w Polsce (przed 
65. rokiem życia) było związanych z paleniem tytoniu. W tym 35% stanowią zgony spowodowane nowotworem,  a 39% - choro-
bami układu krążenia.
Powyższe statystyki są tak wymowne, że każda osoba paląca powinna mocno zastanowić się nad swoim postępowaniem, mając 
na względzie swoje zdrowie, zdrowie najbliższych członków rodziny i osób ze swojego otoczenia narażanych przez nią na tzw. 
bierne palenie. 
Osoby, chcące rzucić palenie i potrzebujące wsparcia, mogą korzystać z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym           
dzwoniąc pod numer 0-801-108-108.
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Rozpoczął się okres 
grzewczy, a wraz z nim 
wzrasta zagrożenie zatru-
cia czadem. 

Każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla, po-
tocznie zwanego czadem, 
ginie kilkadziesiąt osób. Bar-
dzo często nie ma to związ-
ku z powstaniem pożaru, a 
wynika jedynie z niewłaści-
wej eksploatacji budynku 
i znajdujących się w nich 
urządzeń i instalacji grzew-
czych.
Przypominamy, że do czysz-
czenia kominów zobowiązują 
przepisy. Zgodnie z §34 roz-
porządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji z 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpo-
żarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i te-
renów (Dz. U. Nr 109 poz. 
719), w obiektach w których 
odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, usuwa się zanie-
czyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych: 
• cztery razy w roku w do-
mach opalanych paliwem 
stałym(np. węglem, drew-
nem),
• dwa razy w roku w domach 
opalanych paliwem ciekłym i 
gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego ży-
wienia i usług gastronomicz-
nych.
• co najmniej raz w roku usu-
wamy zanieczyszczenia z 
przewodów wentylacyjnych. 
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1c 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.) zobowiązuje wła-
ścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jed-
norodzinnych do okresowej 
kontroli, co najmniej raz w 

roku stanu technicznego in-
stalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymo-
wych, spalinowych i wentyla-
cyjnych).

Skąd się bierze czad i dla-
czego jest tak niebezpiecz-
ny?
Tlenek węgla powstaje pod-
czas procesu niepełnego 
spalania materiałów palnych, 
w tym paliw, które występu-
je przy niedostatku tlenu w 
otaczającej atmosferze. Nie-
bezpieczeństwo zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek 
węgla: jest gazem niewyczu-
walnym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i po-
zbawiony smaku), blokuje 
dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego 
miejsca w czerwonych ciał-
kach krwi, powodując przy 
długotrwałym narażeniu (w 
większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie. 

Co jest główną przyczyną 
zaczadzeń? 
Głównym źródłem zatruć w 
budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewo-
dów kominowych: wentyla-
cyjnych, spalinowych i dy-
mowych. Wadliwe działanie 
wspomnianych przewodów 
może wynikać z ich nie-
szczelności, braku konser-
wacji, w tym czyszczenia, 
wad konstrukcyjnych, niedo-
stosowania istniejącego sys-
temu wentylacji do standar-
dów szczelności stosowa-
nych okien i drzwi, w związ-
ku z wymianą starych okien 
i drzwi na nowe. Powyższe 
może prowadzić do niedroż-
ności przewodów, braku cią-
gu, a nawet do powstawania 
zjawiska ciągu wstecznego, 
polegającego na tym, że 
dym zamiast wydostawać 
się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofa się z po-
wrotem do pomieszczenia. 

Co zrobić, aby uniknąć za-
czadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadze-
nia należy: 
• przeprowadzać kontrole 
techniczne, w tym spraw-
dzanie szczelności przewo-
dów kominowych, ich syste-
matyczne czyszczenie oraz 
sprawdzanie występowania 
dostatecznego ciągu powie-
trza, 
• użytkować sprawne tech-
niczne urządzenia, w których 
odbywa się proces spalania, 
zgodnie z instrukcją produ-
centa,
• stosować urządzenia po-
siadające stosowne dopusz-
czenia w zakresie wprowa-
dzenia do obrotu; w sytu-
acjach wątpliwych należy 
żądać okazania wystawionej 

przez producenta lub impor-
tera urządzenia tzw. deklara-
cji zgodności, tj. dokumentu 
zawierającego informacje o 
specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie sto-
sowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać 
w inny sposób kratek wenty-
lacyjnych,
• w przypadku wymiany 
okien na nowe, sprawdzić 
poprawność działania wen-
tylacji, ponieważ nowe okna 
są najczęściej o wiele bar-
dziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w 
budynku i mogą pogarszać 
wentylację,
• systematycznie sprawdzać 
ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru 
do otworu bądź kratki wenty

BEZPIECZEŃSTWO W 
SEZONIE GRZEWCZYM

tlenek węgla Co, potoCznie zwany Czadem
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny 
gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie 
pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od po-
wierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego 
większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do he-
moglobiny zawartej we krwi.
Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, któ-
re jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do 
tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobi-
ną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu 
przypadkach prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale 
łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko 
niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. 
Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego orga-
nizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedo-
tlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet 
śmierć przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej 
ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból 
głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.
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lacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspo-
mnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomiesz-
czenie, w których odbywa 
się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w 
termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie, 
rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów 
głowy, nudności, wymiotów, 
oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności 
serca i oddychania, gdyż 
mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w 
takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znaj-
dujemy i zasięgnąć porady 
lekarskiej. 
W trosce o własne bezpie-
czeństwo, warto rozważyć 
zamontowanie w domu 
czujek dymu i gazu. Koszt 
zamontowania takich czu-
jek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie 
daje zastosowanie tego 
typu urządzeń (łącznie z 
uratowaniem najwyższej 
wartości, jaką jest nasze 
życie). 

Jak pomóc przy zatruciu 
tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlen-
kiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego 
czystego powietrza; w skraj-
nych przypadkach wybijając 
szyby w oknie, 
• wynieść osobę poszkodo-
waną w bezpieczne miejsce, 
jeśli nie stanowi to zagroże-
nia dla zdrowia osoby ratu-
jącej; w przypadku istnienia 
takiego zagrożenia pozosta-
wić przeprowadzenie akcji 
służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze 
(pogotowie ratunkowe 999, 
straż pożarna 998 lub 112),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana 
nie oddycha, ma zatrzymaną 
akcję serca, należy natych-

miast zastosować sztuczne 
oddychanie np. metodą usta 
- usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w pani-
kę, kiedy znajdziemy dziec-
ko lub dorosłego z objawami 
zaburzenia świadomości w 
kuchni, łazience lub garażu; 
należy jak najszybciej przy-
stąpić do udzielania pierw-
szej pomocy.

ZADBAJ O WARUNKI DO 
EWAKUACJI NA WYPA-
DEK POŻARU: 
• nie stosuj krat w drzwiach 
i oknach, na klatkach scho-
dowych i przejściach mię-
dzy nimi oraz wyjściach na 
dach - krata utrudni ewaku-
ację podczas pożaru oraz 
wydłuży czas oczekiwania 
na pomoc strażaków; jeżeli 
musisz, zakładaj kraty, któ-
re można otworzyć od we-
wnątrz. Klucz przechowuj w 
miejscu, znanym wszystkim 
domownikom; pamiętaj, że 
podczas pożaru może to być 
jedyna droga ewakuacji, 
• nie zastawiaj sprzętami ko-
rytarzy i dojść do mieszkań – 
może to utrudnić ewakuację 
oraz dojście ratowników. 

W ZAKRESIE POSŁUGI-
WANIA SIĘ OTWARTYM 
OGNIEM: 
• dopilnuj, by dzieci nie ba-
wiły się ogniem, materiałami 
pirotechnicznymi czy urzą-
dzeniami elektrycznymi, ni-
gdy nie pozostawiaj małolet-
nich dzieci bez opieki, 
• nie pal śmieci w śmietni-
kach i nie dopuść do zapró-
szenia ognia w zsypie, 
• nie pal papierosów w łóż-
ku - ludzie giną nie tylko w 
pożarach obejmujących całe 
mieszkanie; zdarza się, że 
zaprószenie ognia niedopał-
kiem papierosa po zaśnię-
ciu, prowadzi do śmiertelne-
go zatrucia, 
• nie zapalaj świec w pobliżu 
materiałów łatwo zapalnych, 
• nie pozostawiaj włączonej 
kuchenki bez dozoru - od-
parowanie wody z garnka 

może doprowadzić do zwę-
glenia pozostałości, zapale-
nia ich i silnego zadymienia 
mieszkania, szczególnie nie-
bezpiecznego dla śpiących 
osób; przypadkowe wyga-
szenie kuchenki podczas 
gotowania może również do-
prowadzić do ulatniania się 
gazu i jego wybuchu, 
• przestrzegaj zakazu uży-
wania wyrobów pirotechnicz-
nych w pomieszczeniach, 
• przestrzegaj instrukcji ob-
sługi wyrobów pirotechnicz-
nych, 
• przestrzegaj wymagań pra-
wa lokalnego w zakresie sto-
sowania wyrobów pirotech-
nicznych, 
• wyposaż mieszkanie w ga-
śnicę proszkową, minimum 
2-kilogramową, taką gaśnicą 
będziesz mógł bezpiecznie 
gasić palące się urządzenia 
elektryczne pod napięciem, 
• wyposaż mieszkanie w 
autonomiczną czujkę poża-
rową, alarmującą o powsta-
niu dymu (podczas każdego 
pożaru wydzielają się duże 
ilości dymu). 

GDY OPUSZCZASZ 
MIESZKANIE: 
• sprawdź czy zostały wyłą-
czone wszystkie odbiorniki 
prądu i gazu, 
• przed opuszczeniem domu 
na dłuższy czas odłącz zasi-
lanie prądem elektrycznym 
oraz zakręć zawory wody i 
gazu, 
• u sąsiadów pozostaw infor-
mację, gdzie będziesz prze-
bywać. 

GDY POWSTANIE POŻAR: 
• zadzwoń do straży pożar-
nej pod numer 998 lub 112, 
• staraj się zejść na piętro 
poniżej palącego się miesz-
kania lub wyjść na zewnątrz 
budynku, pamiętaj - dym 
unosi się do góry, nie wolno 
zjeżdżać windami, nie nale-
ży otwierać drzwi, przez któ-
re wydobywa się dym, gdyż 
dostarczenie większej ilości 
tlenu może spowodować 

szybki rozwój pożaru i pło-
mienie mogą nas poparzyć, 
• jeżeli nie możesz opuścić 
mieszkania, nie otwieraj 
drzwi prowadzących na ko-
rytarz, uszczelnij je, wzywaj 
krzykiem pomocy, wykonuj 
polecenia strażaków, 
• nie gaś wodą urządzeń 
elektrycznych, grozi to po-
rażeniem prądem; staraj się 
wyciągnąć z gniazdka prze-
wód zasilający (np. drewnia-
nym kijem od szczotki), moż-
na wykręcić bezpieczniki, by 
odłączyć dopływ prądu do 
mieszkania, 
• powiadom o zagrożeniu są-
siadów, 
• nie wdychaj dymu - zasłoń 
usta mokrą tkaniną; jeżeli 
to możliwe - zmocz swoje 
ubranie lub owiń ciało mokrą 
grubą tkaniną z naturalnych 
materiałów (z lnu, wełny, ba-
wełny itp.). 

GDY POCZUJESZ GAZ: 
• zawiadom jak najszybciej 
pogotowie gazowe i admini-
strację, 
• powiadom sąsiadów, 
• nie włączaj światła ani żad-
nych urządzeń elektrycz-
nych, 
• nie zapalaj zapałek ani za-
palniczek, 
• zamknij zawór gazu w 
mieszkaniu, 
• otwórz szeroko okno, 
• wyjdź na zewnątrz budyn-
ku. 

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do po-
wyższych rad może zależeć 
nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bli-
skich. A wystarczy jedynie 
odrobina przezorności.

Biuro Rozpoznawania 
Zagrożeń Komendy 

Głównej PSP
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We wtorek - 25.X.2011 
roku dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Gro-
dzisku Górnym wyjecha-
ły na wycieczkę do teatru 
„Maska” w Rzeszowie na 
spektakl teatralny ,,Tymo-
teusz wśród ptaków”. Była 
to druga w tym roku szkol-
nym bezpłatna wyciecz-
ka realizowana w ramach 
projektu „Przedszkole in-
westycją w przyszłość” 
w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o 
przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Punktualnie o godzinie 7.15 
wyruszyliśmy do Rzeszo-
wa. Po przybyciu do teatru, 
dzieci zajęły miejsca na 
sali widowiskowej. Wkrótce 
światła zgasły i rozpoczęło 
się przedstawienie. Była to 
bajka o małym niedźwiadku 
Tymoteuszu, który znajduje 
w swej czapce podrzucone 
kukułcze jajo. Postanawia 
znaleźć dom dla pisklęcia. 
Niestety inne ptaki nie są 
skore do przyjęcia kukułki, 
dlatego miś postanawia wy-
siedzieć sam jajko wbrew 
mieszkańcom lasu. 
Jest to humorystyczna, cie-
kawa opowieść ucząca tole-
rancji i otwarcia na innych. 
Sztuka bardzo spodobała 

się przedszkolakom o czym 
świadczyły gromkie brawa 
oraz zadowolone twarze 
małych widzów. Po spekta-
klu odbyła się lekcja teatral-
na, z jedną z aktorek. Zapo-
znała ona dzieci z różnymi 
rodzajami lalek, które grały 
w przedstawieniach, a obec-
nie są w muzeum lalek w 
budynku teatru na zasłużo-
nej ,,emeryturze”. Maluchy 
podczas zajęć były bardzo 
aktywne i zadawały aktorce 
mnóstwo ciekawych pytań. 
Mogły ubrać teatralne ma-
ski, dotknąć różnorodnych 
rekwizytów i próbować za-
grać razem z lalką. Z teatru 
udaliśmy się spacerkiem 
parkowymi alejkami, pełny-

mi kolorowych liści do re-
stauracji, by spożyć pyszny 
obiad. Apetyty przedszkola-
kom bardzo dopisywały. W 
drodze powrotnej do przed-
szkola większość dzieci 
zmęczona zasnęła. Pod 
szkołą czekali na swe pocie-
chy rodzice. Był to bardzo 
udany wyjazd, który dostar-
czył dzieciom dużo wiedzy 
o teatrze i bardzo dużo do-
brych emocji i przeżyć, któ-
re na pewno zapamiętają 
na długo. Przedszkolaki nie 
mogą się już doczekać kolej-
nej wycieczki. 

Danuta Kuras

JESIENNA WIZYTA W TEATRZE W dniach 22-23 paździer-
nika br. w Centrum Kultu-
ry w Trzcianie odbyły się 
prezentacje taneczne w ra-
mach XXVI Ogólnopolskie-
go Konkursu Tradycyjnego 
Tańca Ludowego.

Konkurs ten ma swoją wielo-
letnią tradycję z roku na rok 
przybiera też nową formę 
przekazu scenicznego. W 
tym roku na równi z tańcami 
tradycyjnymi tańczonymi po-
wszechnie stanęły tańce ob-
rzędowe, czyli te ściśle zwią-
zane z obrzędami i zwyczaja-
mi ludowymi, choćby nawet 
były pozbawione zwyczajo-
wego nazywania ich tańcami. 
Do grupy tej należą zatem 
tańce weselne („Taniec z wie-
chą”, „Taniec z kołaczem”, 
„Spuścizna”, „Chmiel”) oraz 
tańce towarzyszące innym 
zwyczajom i obrzędom, np. 
„Taniec zapustny”, „Na len 
i konopie”, „Taniec żniwny”, 
„Okrężne”, obrzędowe ganie-
nie, odprowadzanie itp. 
W przypadku owych tańców 
ocenie podlegają towarzy-
szące im okoliczności, udział 
określonych rangą osób, 
ubiorów, rekwizytów, pieśni 
i muzyki i wszelkich innych 
elementów, składających się 
na dany obrzęd.
Zespół Regionalny „Grodzisz-
czoki” uczestniczy w tym kon-
kursie niemalże bez przerwy. 
W tym roku wystąpił na sce-
nie z repertuarem weselnym, 
czyli tańcami obrzędowymi z 
„Wesela Grodziskiego” zaty-
tułowanymi „Biały Wieniec”, 
tudzież tańce i przyśpiewki 
z „Młodą” oraz tańce grodzi-
skie. Za swoje prezentacje w 
liczbie kilkunastu zespołów 
otrzymał wyróżnienie.
W konkursie w Trzcianie 
uczestniczyły również 2 pary 
taneczne z naszego zespołu 
w składzie: Apolonia Kuźniar i 
Józef Kuras oraz Ewa Kuczek 
i Zbigniew Kuczek. Pierwsza 
z tych par – A. Kuźniar i J. Ku-
ras wytańczyła dla siebie dru-
gą nagrodę.    M. Burda-Król
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Nowy rok szkolny w przed-
szkolu Samorządowym 
w Grodzisku Dolnym roz-
począł się już w połowie 
sierpnia. Większość dzie-
ci, bo aż 21 na 25 zapisa-
nych przybyła do naszej 
placówki po raz pierwszy.  
Dla wielu przedszkolaków 
był to trudny czas, czas 
gdzie trzeba było rozstać 
się na wiele godzin z naj-
bliższymi i odnaleźć swoje 
miejsce w nowej grupie ró-
wieśniczej.

Jednak  z upływem dni, 
życie przedszkolne zaczę-

ło nabierać coraz bardziej 
kolorowych barw. Bogato  
wyposażona sala zabaw, 
możliwość korzystania z 
kompleksu sportowego 
„Orlik”, uczestnictwo w cie-
kawych zajęciach, a nade 
wszystko kontakt z kolegami 
i koleżankami spowodował, 
że nasi milusińscy z chęcią 
zaczęli przekraczać próg 
przedszkola. 
Aby pobyt w naszej placów-
ce jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić, a grupę ze sobą zin-
tegrować we wrześniu zo-
stał zorganizowany „Dzień 
pieczonego ziemniaka”, 

podczas którego był czas na 
radosną zabawę na świe-
żym powietrzu, ziemniacza-
ne konkurencje i degusta-
cję kartofli upieczonych w 
ognisku. Zaś ziemniaczane 
stworki wykonane z pomocą 
rodziców na ogłoszony kon-
kurs, przez długi czas zdobi-
ły przedszkolną wystawkę.
Miesiąc październik  także 
obfitował w wiele ważnych 
wydarzeń, na które dzieci z 
niecierpliwością oczekiwa-
ły. Pierwszym z nich była 
wycieczka do kina „Helios” 
w Rzeszowie na film pt. 
„Smerfy” ,a także pobyt w  
Fantazji, gdzie mogły oddać 
się beztroskiej zabawie. Ko-
lejny wyjazd miał miejsce 25 
października do Leżajska 

na baśń muzyczną pt. „W 
tajemniczej krainie krasna-
li”. Dzień później nasi pod-
opieczni zostali zaproszeni 
na finał konkursu plastycz-
nego pt. „Barwy jesieni”, or-
ganizowanego przez GOK 
w Grodzisku Dolnym, gdzie 
czekały na nich kolejne miłe 
niespodzianki. Wszelkie 
przedsięwzięcia (m.in. o któ-
rych była mowa wyżej), czy 
realizacja codziennych zajęć 
w przedszkolu mają służyć 
dzieciom i  oprócz walorów 
edukacyjnych i stymulują-
cych rozwój  mają najzwy-
czajniej w świecie sprawiać 
radość. 
W realizacji tych celów po-
maga nam wsparcie finanso-
we jakie dostaje nasza pla-
cówka w ramach realizowa-
nego projektu pt. „W stronę 
dziecka” współfinansowane-
go  przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego - Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.1, Pod-
działanie 9.1.1, Priorytet IX.
Wsparcie jakie dostajemy 
jest najlepszą inwestycją, 
jaką można było podjąć. 
Jest inwestycją w małego, 
wspaniałego człowieka. 

Elżbieta Matula 

W PRZEDSZKOLU 
BAWIĘ SIĘ I UCZĘ

Jak każdego roku, tak i w 
tym,  4 października od-
wiedzili nasze Przedszko-
le w Grodzisku Dolnym 
panowie policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku. 

W czasie spotkania z dzieć-
mi przybliżyli zasady bez-
piecznego poruszania się 
po ulicy. Podczas projekcji 
filmu pt „Bezpieczna droga z 
radami Spongeboba” przed-
szkolaki przyswajały zasady 
bezpieczeństwa na drodze 

m.in. nawyk zapinania pa-
sów, noszenia odblasków, 
przechodzenia przez jezd-
nię w miejscach dozwolo-
nych i na zielonym świetle. 
W filmie zawarte były rów-
nież rady dla rowerzystów, 
pasażerów, pieszych, jak 
zachowywać się w samo-
chodzie, a także informacje 
o pojazdach uprzywilejowa-
nych. Bohaterem filmu był 
Filip, który na co dzień sta-
wał przed wieloma wybora-
mi dotyczącymi poruszania 
się na drodze. 

SPOTKANIE Z 
POLICJANTAMI
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W kluczowych momentach 
filmu dzieci miały możliwość 
wybrania jednej z trzech 
wersji tego, co może zro-
bić, a wybrane odpowiedzi 
komentował SpongeBob. 
Na płycie, poza materiałem 
dydaktycznym - filmem, był 
zamieszczony teledysk z 
piosenką dla dzieci, która 
również promowała bezpie-
czeństwo. Dzieci były bar-
dzo zaciekawione tematyką 
spotkania oraz formą, w ja-
kiej zostały przekazane in-
formacje przez policjanta.
Przedszkolaki mogły się po-
czuć jak prawdziwi policjanci 
zakładając czapki, kamizelki 
oraz bawić się sprzętem po-
licyjnym takim jak kajdanki, 
lizak, pałka. Ale największą 

atrakcją  był radiowóz po-
licyjny. Milusińscy byli za-
chwyceni, gdy spełniły się 
ich marzenia by zwiedzić sa-
mochód policyjny, włączyć 

syreny. Dla przedszkolaków 
i dzieci z zerówki było to nie-
zapomniane i pouczające 
spotkanie. Zdobyte wiado-
mości nadal utrwalamy przy 

każdej okazji – np. na spa-
cerze po naszej miejscowo-
ści lub na wycieczkach.

Barbara Jagustyn

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W dniach 22-24 września 
2011 roku uczniowie Gim-
nazjum im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
uczęszczający na zajęcia 
projektowe z chemii, geo-
grafii i biologii rozpoczęli 
wyjazd edukacyjny mający 
na celu poznanie Zakładów 
Silikonowych w Nowej Sa-
rzynie oraz do Wrocławia.

Gimnazjaliści wyruszyli naj-
pierw do Nowej Sarzyny, 
gdzie zapoznali się z niebez-
pieczną pracą w laborato-
rium chemicznym, zobaczyli 
niektóre etapy pracy nad si-

likonem, mogli sami dotknąć 
masy monomeru silikonowe-
go. Dowiedzieli się do czego 
wykorzystywany jest silikon i 
jak przebiega produkcja. Ko-
lejny, długi etap tego wyjazdu 
to podróż do Wrocławia, któ-
ra trwała ok.7 godzin. Prze-
biegała w miłej i przyjemnej 
atmosferze pod opieką pań: 
Małgorzaty Kołcz, Marii Da-
nak, Haliny Majkut i Doroty 
Miś. Po przyjeździe udaliśmy 
się do hotelu, aby się za-
kwaterować. Po krótkim od-
poczynku, zjedzeniu obiadu 
wraz z naszą panią przewod-
nik Elżbietą Zielińską udali-

śmy się na zwiedzanie Wro-
cławia. Pierwszym punktem 
wycieczki był rejs po Odrze, 
który wszystkim bardzo się 
podobał. Płynąc, podziwiali-
śmy piękne budowle, o któ-
rych nasza przewodniczka 
ciekawie opowiadała. Kolej-
nym punktem był spacer po 
Ogrodzie Botanicznym i pre-
zentacja pt. Powstanie życia 
na Ziemi. Każdy zachwycał 
się czym innym, jedni kwiata-
mi, drudzy krzewami. Wszy-
scy znaleźli coś ciekawego 
i godnego uwagi dla siebie. 
Po kilku godzinach zwiedza-
nia wróciliśmy do hotelu na 

kolację, po której mieliśmy 
czas na relaks. Nie trwał on 
jednak długo, gdyż cała gru-
pa udała się do kina na ko-
medie romantyczną Kocha, 
lubi, szanuje. Było świetnie! 
Sceny poruszające a zara-
zem zabawne, które dopro-
wadziły niektórych do łez.
Następny dzień wycieczki za-
częliśmy od śniadania i spo-
tkania z panią przewodnik, 
która przedstawiła plan dnia. 
Pierwszym punktem piątko-
wego zwiedzania był seans 
w Panoramie Racławickiej. 
Odnosiło się wrażenie, że 
namalowany obraz jest rze-
czywisty. Kolejnym punktem 
zwiedzania było Ossolineum, 
Uniwersytet Wrocławski z 
Aulą Leopodialną i Wieżą 
Matematyczną oraz Ry-
nek, gdzie wszyscy oglądali 
mężczyznę przebranego za 
wampira, robili z nim zdjęcia. 
Następnie udaliśmy się na 
Ostrów Piaskowy, gdzie w 
Kościele Najświętszej Maryi 
Panny widzieliśmy ruchomą 
szopkę w środku lata. 
W związku z wizytą Mini-
strów Unii Europejskiej nie-
stety nie mogliśmy zobaczyć 
Hali Stulecia od wewnątrz, 

EDUKACYJNY WYJAZD GIMNAZJALISTÓW
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Proces technologii infor-
macyjnej od początku lat 
dziewięćdziesiątych za-
domowił się na dobre w 
naszym społeczeństwie. 
Wprowadzenie technologii 
informacyjnej (TI) w szkole 
pozwala zdobyć rozległą 
wiedzę i umiejętności w 
zakresie posługiwania się 
komputerem. 

Postęp informatyzacji jest 
bardzo szybki i trudno jest 
dostosować się do jego tem-
pa, zwłaszcza w edukacji. 
Komputery są urządzeniami, 
które najszybciej starzeją 
się i wymagają częstej „ak-
tualizacji”.  Zjawisko to naj-
lepiej można zaobserwować 
na rynku oprogramowania 
wspomagającego naucza-
nie. Do każdego przedmiotu 
można zakupić oprogramo-
wanie, które z każdym no-
wym wydaniem ma coraz 
większe wymagania sprzę-
towe.
W 1998 roku ruszył program 
ministerialny „Internet w każ-
dej gminie”, z którego to w 
następnym roku nasze gim-
nazjum otrzymało pierwszą 
pracownię komputerową z 
10 stanowiskami, drukarkę 
sieciową i podłączeniem do 
Internetu oraz odpowiednim 
oprogramowaniem. Dalsza 

informatyzacja placówki, po-
dobnie jak i poprzednio, była 
możliwa dzięki staraniom 
dyrekcji i organu prowadzą-
cego.  Uczestnicząc w pro-
jekcie ministerialnym „Pra-
cownie komputerowe dla 
szkół”(tym razem dla szkoły 
podstawowej) dotychczaso-
wa pracownia została rozbu-
dowana i zmodernizowana w 
2005 roku. Utworzonych zo-
staje następnych 10 stano-
wisk komputerowych. Dzięki 
kolejnej  edycji ww. projektu 
w 2007 r.  powstaje z puli 
gimnazjalnej druga pracow-
nia komputerowa. Oprócz  
10 stanowisk komputero-
wych, zespół szkół pozysku-
je projektor multimedialny z 
komputerem przenośnym 
i z możliwością podłącze-
nia do Internetu oraz sieci 
komputerowej. Pozwala to 
na dotarcie do nowych źró-
deł informacji, niezbędnych 
w procesie kształcenia. 
Uczniowie mogą zaobser-
wować zjawiska, których nie 
da się przedstawić na tabli-
cy lub na ilustracjach książ-
kowych. Oprogramowanie 
multimedialne pozwala i na 
przekazanie nowych treści, 
zrozumienie i wykorzystanie 
ich w dalszej edukacji.   W 
pracowniach komputero-
wych zainstalowane zostały 

otrzymane również w tych 
projektach drukarki lase-
rowe monochromatyczne.  
Realizowane przez MENiS 
programy związane z infor-
matyzacją placówek oświa-
towych współfinansowane 
były przez Unię Europejską 
w ramach EFS. Warunkiem 
koniecznym do otrzymania 
przez szkołę pracowni było 
uczestnictwo jej opiekuna 
w specjalistycznym kursie 
obejmującym administrowa-
nie siecią komputerową w 
pracowni oraz udział trzech 
nauczycieli w trzymoduło-
wym szkoleniu dotyczącym 
technologii informacyjnej i 
edukacji multimedialnej w 
praktyce szkolnej. Obowiąz-
kiem dyrektora było prze-
szkolenie się w zakresie 
zapoznania się ze sposoba-
mi wdrożenia technologii in-
formacyjnej i możliwościami 
jej wykorzystania w uspraw-
nieniu zarządzania oraz kre-
owania wizerunku szkoły. 
Nasza placówka ma także 
komputery połączone w sieć 
szkolną z dostępem do In-
ternetu w takich miejscach 
jak: sekretariat, gabinet 
wice i dyrektora, pedagog 
szkolny, czytelnia z biblio-
teką (stanowisko ogólno-
dostępne dla nauczycieli i 
uczniów), pokój nauczyciel-

ski, gabinet nauczycieli WF. 
Informatyzacja czytelni to 
również efekt dwukrotnego 
uczestnictwa zespołu szkół 
w projekcie MENiS pt. „In-
ternetowe Centa Informacji 
Multimedialnych w biblio-
tekach szkolnych i peda-
gogicznych”. Zarządzanie 
biblioteki zostało usprawnio-
ne poprzez wprowadzenie 
komputerowej bazy danych 
za pomocą programu kom-
puterowego MOL Optivum, 
co bardzo ułatwia pracę 
bibliotekarzowi.  Informaty-
zacja ww. miejsc pozwala 
na sprawniejsze funkcjono-
wanie naszej placówki zaś 
uczniom na lepsze wykorzy-
stanie informacji multime-
dialnych we własnej eduka-
cji. Pracownicy szkoły korzy-
stają z sieci komputerowej. 
Wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej dużym zaintereso-
waniem cieszą się zajęcia 
z informatyki i dodatkowe 
zajęcia w formach pozalek-
cyjnych. 
Proces informatyzacji wią-
że się z ciągłymi zmianami, 
które zaskakują nas każ-
dego dnia. Kolejny jej etap 
w szkole to doposażenie 
klasopracowni w zestawy 
mobilne oraz sieć Wi-Fi 
bezprzewodowego Interne-
tu, tablice interaktywne, co 
znacznie ułatwi korzystanie 
z dziennika elektronicznego.

H.G 

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

widzieliśmy ją tylko z daleka. 
Na Ostrowie Tumskim zwie-
dzaliśmy zabytkowe kaplice 
barokowe w katedrze. Na-
stępnie mieliśmy czas wolny 
i mogliśmy zrobić małe za-
kupy, każdy znalazł coś dla 
siebie. Niestety tu nadszedł 
czas pożegnania z naszą pa-
nią przewodnik. Większość 
była tym zasmucona, gdyż 
pani pięknie opowiadała o 
Wrocławiu, że szkoda się 
było żegnać. 
Po kolacji pojechaliśmy na 
pokaz grającej fontanny 
nocą. Jej kolory zmieniały 

się jak  kalejdoskopie. Każdy 
był zafascynowany tym wido-
kiem, robił zdjęcia. Po całym 
męczącym i mile spędzonym 
dniu doczekawszy się swojej 
kolejki w łazience, położyli-
śmy się w ciszy do łóżek, tyl-
ko po to, żeby uspokoić czuj-
ność naszych pań. Wtedy 
zaczęła się zabawa. Niestety 
nie dla wszystkich okazało 
się to dobre, gdyż następne-
go dnia, niektórzy nie byli wy-
poczęci i nie mieli siły na dal-
sze zwiedzanie Wrocławia. 
W planach było Wrocławskie 
ZOO, które każdy chciał bar-

dzo zobaczyć. Widzieliśmy 
tam żyrafy, małpy, węże i 
wszystkie inne zwierzęta i 
ptactwo. Najchętniej ogląda-
liśmy niedźwiedzie i misie, 
gdzie nasi koledzy i kole-
żanki z tym oto nazwiskiem 
Miś robili sobie zdjęcia. Po 
wyjściu z ZOO pojechaliśmy 
na Rynek, każdy miał chwi-
lę wolnego czasu dla siebie. 
Następnie poszliśmy do re-
stauracji w Teatrze Lalek na 
obiad. O godzinie 15 poże-
gnaliśmy Wrocław i udaliśmy 
się do Wojsławic, gdzie zwie-
dziliśmy piękne Arboretrum 

Uniwersytetu Wrocławskie-
go, a następnie zjedliśmy 
kolację i ruszyliśmy w drogę 
do Grodziska. Nasza przygo-
da z Wrocławiem zakończy-
ła się szczęśliwie. Myślę, że 
wszystkim uczestnikom nasz 
wyjazd się podobał. Ten nie-
zwykły wyjazd edukacyjny 
bezpłatny dla uczniów, możli-
wy był dzięki realizowanemu 
projektowi  Przez wiedzę do 
gwiazd  współfinansowane-
mu przez Unię Europejską.

Magdalena Czerwonka

INFORMATYZACJA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM
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- OGŁOSZENIA - 

RUSZA KONKURS 
SOŁTYS ROKU 

WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 

– EDYCJA 2011”

Samorząd Województwa 
Podkarpackiego w porozu-
mieniu ze Stowarzyszeniem 
Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego podjął de-
cyzję o organizacji konkur-
su pod nazwą: „Sołtys Roku 
Województwa Podkarpac-
kiego – Edycja 2011”. 
Ma on na celu promowanie 
najbardziej aktywnych soł-
tysów, pracujących na rzecz 
społeczności lokalnej w Wo-
jewództwie Podkarpackim. 
Regulamin konkursu i kar-
ta zgłoszeniowa dostępne 
są na stronie internetowej 
www.ksow.pl w zakładce 
poświeconej Województwu 
Podkarpackiemu. 
Zgłoszenia należy nadsy-
łać do dnia 25 listopada 
br. na adres: Sekretariat 
Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, De-
partament Programów Roz-
woju Obszarów Wiejskich, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego, 
al. Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów z dopiskiem „Soł-
tys Roku – Edycja 2011”.
W konkursie przewidziano 
wyróżnienia dla 9 sołtysów.
Nasze zaangażowanie 
świadczyć będzie o do-
strzeganiu ważnej i trudnej 
roli sołtysa, jako aktywnego 
uczestnika, organizatora i 
bezpośredniego reprezen-
tanta mieszkańców sołectw. 

Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi w grudniu.

bożoNarodzeNiowy koNkurs

Stowarzyszenie „Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania” pod patronatem Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne zaprasza mieszkańców LGD do udziału w Konkursie Bożonarodzenio-
wym, który odbędzie się 11.12.2011r. o godzinie 12.00 w hali sportowej przy ZS im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dolnym.

Tematyka i Kategorie Konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – szopki bożonaro-
dzeniowej lub ozdoby świątecznej – stroika. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne ele-
menty tradycji, nawiązanie do zwyczajów  i obrzędów ludowych.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1. Kategoria A –  „Szopka bożonarodzeniowa”;
2. Kategoria B – „Ozdoba świąteczna - stroik”.

Uczestnicy Konkursu:
Uczestnikami Konkursu mogą być działające na terenie LGD:
1. formalne lub nieformalne organizacje 
2. koła gospodyń wiejskich
3. osoby fizyczne – dorośli
4. dzieci – finaliści gminnych konkursów bożonarodzeniowych (po 1 osobie z 1 kategorii)  

Ogólne warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jej złożenie osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania, Tryńcza 127. lub drogą elektroniczną na adres: krainasanu.lgd@gmail.com 
1. Zgłoszenia należy składać w terminie do 02.12.2011r. do godz. 15.00
2. Każdy z uczestników konkursu  może zaprezentować  prace konkursowe  z jednej lub 
z dwóch kategorii.
3. Każda praca powinna zawierać karteczkę z danymi autora (imię, nazwisko, adres)
4. Prace zostają dostarczone przez uczestników w miejsce przeprowadzenia finału kon-
kursu   w dniu finału.
5. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację wa-
runków niniejszego regulaminu.

Ocena:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów: 
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 
- dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
- powiązania z lokalną tradycją, motywy regionalne,
- estetyka oraz trwałość pracy,
- pomysłowość wykonania.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Nagrody:
1. Za  zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz  
Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia. 

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Finał  Konkursu i wręczenie nagród jego laureatom odbędzie się 11.12.2011r. o godz. 
12.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w  Grodzisku Dolnym.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 02.12.2011 
W BIURZE STOWARZYSZENIA „KRAINA SANU”

Składamy wyrazy żalu 
i współczucia

Pani Małgorzacie Halasa
- Redaktor Gazety 

z Grodziska i Okolic

Z powodu śmierci 
MAMY

Wójt, Przewodniczący Rady, 
Radni oraz pracownicy 

Urzędu Gminy 
Grodzisko Dolne.



23Gazeta z Grodziska i okolic 10-11/2011

INWESTYCJE W OBIEKTYWIE 

Oczyszczalnia ścieków w Chodaczowie 
składa się z części mechanicznej, 

biologicznej i osadowej. Teren działki 
został ogrodzony i obsadzony zielenią

Remiza OSP w Grodzisku Górnym 
- projekty elewacji budynków OSP 

wykonała Firma Reklamowa PUBLICITY 
z Rzeszowa

Remiza OSP w Grodzisku Dolnym 
kolorystycznie nawiązuje do naszej 

drużyny „złotek”

Z wielkim poparciem władz gminy 
spotkała się inicjatywa strażaków 

z Grodziska Nowego, którzy 
w czynie społecznym budują garaż 

dla jednostki OSP
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INWESTYCJE W OBIEKTYWIE 

W ramach wniosku kanalizacyjnego na 
wyposażenie remontowanej 

oczyszczalni w Grodzisku Dolnym trafił 
nowy sprzęt o wartości

 ok. miliona złotych 

Na bazę PrzedsiębiorstwaGospodarki 
Komunalnej trafiły dwa ciagniki 

o mocy 60 i 80 KM

Wóz asenizacyjny o pojemności 
3500 litrów

SZANOWNI PAŃSTWO, 
MIESZKAŃCY GMINY GRODZISKO DOLNE 

Składam serdeczne podziękowanie za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli, 
powierzając mi ponownie mandat Posła na Sejm RP. Zrobię wszystko, aby nie 
zawieść Państwa zaufania.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Rynasiewicz, Poseł na Sejm RP


