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Z końcem miesiąca paź-
dziernika zostały oddane 
do użytku świeżo wyre-
montowane pomieszcze-
nia w budynku szatni spor-
towej w Grodzisku Gór-
nym. W pomieszczeniach 
tych znalazła swoją siedzi-
bę biblioteka, która swój 
nowy na wskroś nowocze-
sny wygląd zawdzięcza 
środkom finansowym po-
zyskanym w ramach wie-
loletniego programu „ Kul-
tura + Priorytet Biblioteka 
+ Infrastruktura Bibliotek” 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Po-
zostałą część kosztów re-
montu pomieszczeń i wy-
posażenia biblioteki po-
krył budżet gminy Grodzi-
sko Dolne. 

Na blisko 380 m2 powierzch-
ni zostały przygotowane dla 
użytkowników komfortowe 
miejsca pracy, nauki i wy-
poczynku. Nowa bibliote-
ka posiada wypożyczalnię, 
czytelnię, salę audiowizual-
ną i strefę cichej nauki po-
łączoną z kawiarenką inter-
netową wyposażoną w 10 
nowoczesnych stanowisk 
komputerowych z bezpłat-

nym dostępem do interne-
tu, jak również telewizję sa-
telitarną oraz stację odsłu-
chową do płyt CD i audio bo-
oków. Remont pomieszczeń 
szatni sportowej obejmował 
roboty konstrukcyjne stro-
pu nad parterem, wymianę 
posadzek, wbudowanie no-
wych okien dachowych w 
poddaszu, wymianę stolar-
ki drzwiowej, szpachlowanie 
i malowanie ścian jak rów-
nież instalacje internetowe 
i telefoniczne oraz wymianę 
oświetlenia. W zakres reali-
zacji tego zadania wchodzi-
ło również pełne wyposaże-
nie biblioteki. Tak więc wy-
remontowane pomieszcze-
nia uzyskały nowy wygląd 
poprzez wstawienie nowych 
mebli i regałów bibliotecz-
nych. Na ścianach położo-
ne są kolorowe tapety, któ-
re rozweselają pomieszcze-
nia i zachęcają czytelników 
do korzystania z tej skarbni-
cy wiedzy. 
Na niskim parterze budynku 
szatni, na poziomie boiska 
sportowego została przy-
gotowana sala multimedial-
na wyposażona w projek-
tor oraz ekran umożliwiający 
oglądanie filmów, projekcji i 

prezentacji w naprawdę du-
żym formacie. Sala projek-
cyjna wyposażona jest rów-
nież w internet i telewizję sa-
telitarną. Można powiedzieć, 
że nasza biblioteka dokona-
ła gigantycznego skoku w 
XXI wiek, w nowoczesność 
opartą na najnowszych roz-
wiązaniach technologii kom-
puterowej i ergonomii. 
Jasne pomieszczenia, żywe 
kolory, estetyczne me-
ble i nowe oświetlenie, ale 
przede wszystkim dostęp 
do ogromnej ilości wolumi-
nów zarówno w formie pa-
pierowej jak i elektronicznej, 
tworzy jednolitą nierozerwal-
ną przestrzeń nauki i wiedzy, 
pracy i wypoczynku, relak-
su i zabawy. Każdy z użyt-
kowników tej biblioteki – po-

cząwszy od przedszkolaka, 
a skończywszy na osobach 
starszych będących już na 
emeryturze, znajdzie tu coś 
dla siebie i na pewno nie bę-
dzie się nudzić. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich czytelników i tych 
małych i tych dużych do sko-
rzystania z oferty, jaką przy-
gotowano, do odwiedzenia 
nowych pomieszczeń biblio-
tecznych i rozwijania swoich 
zainteresowań przy użyciu 
narzędzi, jakie oferuje Gro-
dziska Biblioteka na Plus. 
Serdecznie zapraszamy!!!!

AT

GRODZISKA BIBLIOTEKA 
NA PLUS Biblioteka czynna jest od 

poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 
18.00, natomiast w so-
boty w roku szkolnym od 
godziny 9.00 do 13.00. 
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Mieszkańcy sołectwa Gro-
dzisko Nowe mogą korzy-
stać z nowych obiektów 
sportowych. W październi-
ku oddano do użytku kom-
pleks boisk sportowych. 

Budowa kompleksu tzw. „zie-
lony Orlik” wraz z chodnikiem 
w Grodzisku Nowym koszto-
wała ponad 1 mln 64 tys. zł. 
Na realizację zadania pozy-
skano dofinansowanie w kwo-
cie 479,5 tys. zł ze środków 
PROW na lata 2007-2013 i Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 
Inwestycja polegała na budo-
wie boiska trawiastego do piłki 
nożnej, wielofunkcyjnego bo-
iska o sztucznej nawierzchni 
do koszykówki i siatkówki oraz 
placu zabaw dla dzieci. Ca-
łość obiektu została ogrodzo-
na. W ramach zadania wybu-
dowano także chodnik o dłu-
gości 0,7 km na odcinku od to-
rów kolejowych do krzyżów-
ki na Chodaczów. Dodatko-
wo poszerzona została jezd-
nia na długości wybudowane-
go chodnika. MH

„ZIELONY 
ORLIK” 
ODDANY 

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU  
W WYBORACH WÓJTA, DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW 

 
 
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO – Rada Powiatu 
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO – Rada Gminy 
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU NIEBIESKIEGO – Sejmik Województwa 
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO – Wójt Gminy 
 

                                                                                           

 głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w 
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu 

 
Przyczyną nieważności głosu jest: 

 oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście 
 nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce 
 postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona 

 

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

  

Głosy ważne Głosy nieważne 
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W ramach przyjętego w 
ubiegłym roku przez Radę 
Gminy, Gminnego Pro-
gramu Wspierania Uzdol-
nionych Uczniów, na paź-
dziernikowej Sesji Rady 
Gminy Grodzisko Dol-
ne, uzdolniona młodzież 
otrzymała stypendia Wój-
ta Gminy.
Stypendia na rok szkol-
ny 2014/2015 przyznano w 
trzech kategoriach. 
Za wysokie wyniki w na-
uce i szczególne osiągnię-

cia stypendia otrzymało 75-
ciu uczniów z terenu gminy 
Grodzisko Dolne, na łączna 
kwotę 15 600 zł.
Program stypendialny ma na 
celu wspieranie młodych lu-
dzi. Cieszę się, że rzetelna 
praca jest dzisiaj nagradza-
na, a Wasze liczne grono, 
jest dowodem na to, że w 
Grodzisku nie brakuje ambit-
nej i mądrej młodzieży - pod-
kreślał wójt Jacek Chmura 
wręczając stypendia. 

MH

WARTO 
SIĘ UCZYĆ

Stypendium I stopnia (kwota 500 zł) otrzymali:
Tokarz Magdalena, Wnęk Aneta, Majkut Michalina, 
Baj Dariusz, Rachwał Aneta.

Stypendium II stopnia (kwota 250 zł) otrzymali:
Telka Marcelina, Polański Jakub, Ślanda  Paulina,       
Rydzik Agnieszka, Kondub Błażej, Joniec Mateusz, 
Dziamara Kinga, Bosak Marcelina, Czerwonka Wikto-
ria, Maj Sławomir, Marciniec Laura, Kulpa Wojciech, 
Gronowicz Gabriela, Ślanda Katarzyna, Tysz Wikto-
ria, Różycki Dawid, Czerwonka Małgorzata, Karaku-
ła Małgorzata, Szczęch Kamil, Rączka Justyna, Szałaj        
Zuzanna, Foryt Ilona, Matuszek Regina, Pytel Marze-
na, Pelc Monika, Salwach Kamila. 

Stypendium III stopnia (kwota 150 zł) otrzymali:
Kojder Kinga, Kuras Anna, Pysz Kamil, Śmiałek Szy-
mon, Baj Aleksandra, Żak Sylwia, Kulpa Gabriela, 
Gdańska Elżbieta, Gdańska Anna, Bosak Bartłomiej, 
Nicpoń Kinga, Pelc Natalia, Krauz Magdalena, Ba-
biarz Ewa, Pelc Magdalena, Chmura Zuzanna, Czop 
Klaudia, Rydzik Aleksandra, Misztal Natalia, Hader 
Anna, Matuszek Agata, Majkut Julia, Gdański Szy-
mon, Bechta Kamil, Kojder Ewa, Pelc Agnieszka, Matu-
szek Agnieszka, Skiba Aleksandra, Burszta Aneta, Dy-
jak Magdalena, Piela Adrianna, Burszta Mariola, Sig-
da Marlena, Pytel Klaudia, Grabowiec Gabriela, Bart-
nik Jan, Pelc Miłosz, Mączka Karolina, Dyjak Katarzy-
na, Chmura Paulina, Król  Sebastian,  Grzywna Jakub, 
Danak Paweł, Skiba Natalia.
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Rocznice ślubu bywają ob-
chodzone przez szczęśli-
we pary radośnie, bo jest 
to w istocie święto miłości, 
zaufania, wyrozumiałości i 
wzajemnego oddania. Dzi-
siaj jest to Wasze osobiste 
święto. Małżeńska proza 
życia stała się sprawą wagi 
państwowej – tymi słowa-
mi kierownik USC w Gro-
dzisku Dolnym, pani Danu-
ta Zygmunt powitała pary 
małżeńskie, które obcho-
dziły piękny jubileusz 50 i 
więcej wspólnie spędzo-
nych lat.

Po raz piąty gmina Grodzisko 
Dolne zorganizowała uroczy-
stości jubileuszowe, honoru-

jące pary z długoletnim sta-
żem małżeńskim. Dziesięć 
par z terenu gminy otrzyma-
ło w dniu 29 października br. 
z rąk wójta - Jacka Chmury 
medale za pół wieku małżeń-
stwa. Uroczystości zorgani-
zowano w Domu Weselnym 
CRYSTAL w Grodzisku Dol-
nym.
Małżonkowie, którzy przeży-
li w jednym związku 50 lat są 
nagradzani w naszym kra-
ju specjalnym odznaczeniem 
przyznawanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Medalem za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. 
Mam dzisiaj zaszczyt wrę-
czyć Państwu prezydenckie 
odznaczenia, będące wyra-

zem najwyższego uznania i 
społecznego szacunku – mó-
wił wójt zwracając się do Ju-
bilatów. Aktu dekoracji wraz 
z wójtem dokonali z-ca wójta 
– Arkadiusz Telka i Przewod-
niczący Rady Gminy – Jerzy 
Gdański.
Do życzeń dla Jubilatów do-
łączono upominki, kwiaty 
i poczęstunek. Nie zabra-
kło toastu i lampki szampa-
na oraz okolicznościowe-
go tortu. Chwile wzruszeń i 

wspomnień wywołały wystę-
py zaproszonych zespołów 
– „Wioli” z Chodaczowa oraz 
„Leszczynki” z Wólki Grodzi-
skiej.   MH

SAKRAMENTALNE „TAK” 
POWIEDZIELI PÓŁ 
WIEKU TEMU

Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie odzna-
czeni zostali Państwo:
• Helena i Franciszek 

Czerwonka z Grodzi-
ska Górnego – docze-
kali się 2 dzieci i 4 wnu-
ków

• Stanisława i Szczepan 
Grabowiec z Choda-
czowa – doczekali się 3 
dzieci, 5 wnuków i 1 pra-
wnuka

• Stanisława i Jan Klin 
z Grodziska Górnego 
– doczekali się córki i 3 
wnuków

• Irena i Edward Moszko-
wicz z Grodziska Dol-
nego – doczekali się 4 
dzieci, 11 wnuków i 1 
prawnuczki

• Maria i Jan Majkut z 
Grodziska Górnego – 
doczekali się 3 dzieci i 6 
wnuków

• Maria i Jan Czupich z 
Grodziska Nowego – 
doczekali się 4 dzieci i 5 
wnuków

• Anna i Stanisław Ko-
chan z Wólki Grodzi-
skiej – doczekali się 2 
dzieci

• Emilia i Stanisław Ma-
zurek z Grodziska Dol-
nego – doczekali się 2 
dzieci i 6 wnuków

• Genowefa i Henryk Nic-
poń z Laszczyn – do-
czekali się syna i 4 wnuków

• Genowefa i Władysław 
Czerwonka z Choda-
czowa – doczekali się 4 
dzieci i 10 wnuków
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W wyniku realizacji jed-
nego z punktów Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Sołec-
twa Grodzisko na lata 
2013-2020, na cmenta-
rzu w Grodzisku Dolnym 
odrestaurowano obelisk 
oraz mogiły dwóch księ-
ży proboszczów, w spo-
sób szczególny zasłu-
żonych dla lokalnej spo-
łeczności.

Groby i pamięć o nich, to 
część naszej historii naro-
dowej i lokalnej, zwłasz-
cza, gdy są to groby osób 
o szczególnych zasługach 
dla lokalnej społeczności. 
Osobami takimi byli wła-
śnie ks. Feliks Świerczyń-
ski (proboszcz w latach 

1873-1926) oraz ks. Stani-
sław Kmiotek (proboszcz w 
latach 1927-1955). Czas, 
jaki upłynął od momentu 
wykonania nagrobków zro-
bił swoje, dlatego też ko-
niecznym było ich odre-
montowanie.
W miejsce starych znisz-
czonych płyt położono 
nowe, granitowe z pamiąt-
kowymi tablicami. Nowy 
wygląd zyskała także mo-
giła, pod którą co roku, w 
dniu 11 listopada odbywają 
się uroczystości patriotycz-
ne. Odnowiono kamień i 
zamieszczoną na nim oko-
licznościową tabliczkę „Pa-
mięci tych, którzy cierpieli i 
oddali życie za Ojczyznę. 
Wdzięczni Grodziszcza-

nie.” Odczyszczono i od-
malowano krzyż oraz me-
talowe ogrodzenie otacza-
jące mogiłę, a przy dojściu 
do placu ułożono nową 
kostkę.
Na realizację powyższego 
zadania w ramach Podkar-
packiego Programu Odno-
wy Wsi na lata 2011-2016 

otrzymano dofinansowanie 
w kwocie 10 tys. zł. Dru-
gie 10 tys. zł wyłożyła gmi-
na. Swój wkład w realizację 
zadania mieli także miesz-
kańcy sołectwa, którzy w 
czynie społecznym doko-
nali rozbiórki dotychczaso-
wego chodnika.

MH

DBAMY O MIEJSCA 
PAMIĘCI

Całkowity koszt realizacji za-
dnia wyniósł 5 961 306,00 zł 
i został on sfinansowany z 

budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 

w wysokości 2 955 815,00 
zł, Powiat Leżajski w wyso-
kości 1 390 000, 00 zł, gminę 

Grodzisko Dolne w wysoko-
ści 864 943,00 zł oraz gmi-
nę Leżajsk w wysokości 750 
548,00 zł. Generalnym wy-
konawcą wybranym w dro-
dze przetargu nieograniczo-
nego była SKANSKA S.A. 

„NOWA” DROGA POWIATOWA 
DO LEŻAJSKA
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Znana jest już stawka po-
datku rolnego na rok 2015. 
Zgodnie z wnioskiem Wój-
ta, Rada Gminy postano-
wiła nie zmieniać jego wy-
sokości w przyszłym roku. 

Wszystkie gminy ustala-
ją wysokości podatków na 
swoim terenie, jednak nie 
są w tym do końca samo-
dzielne. Ministerstwo Finan-
sów określa górne stawki 
podatków, których nie moż-
na przekroczyć. Co więcej, 
subwencja dla Gminy nali-
czana jest zawsze tak, jak-
by gmina ustaliła maksymal-
ne stawki podatków. Można 
więc powiedzieć, że z po-
wodu obniżenia podatków 
gminy tracą podwójnie. Sa-
morządy gminne stają więc 

przed sporym dylematem, 
a w szczególności takie jak 
Gmina Grodzisko Dolne, 
gdzie budżet nie ma wpły-
wów z innych źródeł jak np. 
duże podmioty gospodar-
cze. Ostatecznie stawki po-
datkowe są z reguły niższe 
niż stawki maksymalne, np. 
w bieżącym roku podatek od 
gruntów rolnych w Gminie 
Grodzisko Dolne wynosi 100 
zł od hektara a mógłby wy-
nosić 173,20 zł. 
W celu kompleksowego po-
równania obciążeń miesz-
kańców w okolicznych gmi-
nach policzyliśmy roczne 
koszty dla przeciętnej ro-
dziny z uwzględnieniem po-
datków i opłat lokalnych jak 
woda, ścieki oraz śmieci. Do 
porównania przyjęliśmy na-

stępujące założenie: 5 osób 
w gospodarstwie domowym, 
budynek mieszkalny o pow. 
120 m2, działka o pow. 15 
arów, garaż o pow. 30 m2, 
miesięczne zużycie wody w 
wysokości 8 m3. Otrzymali-
śmy następujące wysokości 
opłat rocznych w poszcze-
gólnych gminach: Grodzi-
sko Dolne – 1269,60 zł, Bia-
łobrzegi – 1368,90 zł, Ku-
ryłówka – 1591,80 zł, Le-
żajsk – 1439,04 zł, Tryń-
cza – 1584,48 zł, Żołynia – 
1812,60 zł.  Przeprowadzo-
na została również symula-
cja dla takiej samej rodziny, 
ale z uwzględnieniem go-
spodarstwa rolnego o pow. 
4 ha i bez garażu na auta 
osobowe. Wyniki przedsta-
wiają się następująco: Gro-
dzisko Dolne – 1399,60 zł, 
Białobrzegi – 1556,40 zł, 
Kuryłówka – 1577,80 zł, Le-
żajsk – 1406,44 zł, Tryń-

cza – 1588,48 zł, Żołynia – 
1569,60 zł. 
Warto zauważyć, że pomi-
mo opisanych wyżej nega-
tywnych skutków obniżeń 
podatków, obciążenia finan-
sowe mieszkańców Gmi-
ny Grodzisko Dolne są jed-
nymi z najniższych w okoli-
cy. Braki w dochodach po-
datkowych staramy się nad-
rabiać zwiększoną aktyw-
nością w pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych – czyli 
pomnażaniem posiadanych 
środków. Dobre efekty ta-
kiego podejścia pokazują m. 
in. rankingi gmin za ostatnie 
lata. Jasno wynika z nich, że 
pomimo najniższych docho-
dów w okolicy inwestujemy 
najwięcej a jednocześnie je-
steśmy najmniej zadłużeni.

Grzegorz Potaczała

PODATEK ROLNY
BEZ ZMIAN

„Póki żyjesz tańcz, bo 
póki tańczysz żyjesz” to 
motto przewodnie nasze-
go niezrównanego i nie-
pokonanego w tańcach 
tradycyjnych 86-ciolet-
niego członka Zespołu 
Regionalnego „Grodzisz-
czoki” – pana Józefa Ku-
rasa.

Dla pana Józefa taniec to 
nie tylko pasja i przyjem-
ność, ale również sposób 
na optymistyczne podejście 
do życia, witalność i zdro-
wie. Że w tańcu nie ma so-
bie równych, świadczy fakt, 
iż przez szereg kolejnych 
lat był laureatem Ogólno-
polskiego Konkursu Trady-
cyjnego Tańca Ludowego 
w Trzcianie, zawsze podbi-
jając serca jurorów, a wśród 
publiczności – gdziekolwiek 
by się nie pojawił – wzbu-
dzając podziw, zachwyt i 
uznanie.
Ogólnopolski Konkurs Tra-

dycyjnego Tańca Ludowe-
go w Rzeszowie to najbar-
dziej prestiżowa konfron-
tacja umiejętności tanecz-
nych wśród zespołów i par 
indywidualnych. Jury oce-
nia bowiem całokształt po-
cząwszy od autentyczno-
ści stroju, gestu, posta-
wy, śpiewu, a na prawidło-
wości poszczególnych ele-
mentów tanecznych, m.in. 

kroków, przytupów, zwro-
tów kończąc. Ponadto tań-
ce są oceniane w czterech 
kategoriach jako: tańce tań-
czone powszechnie, tańce 
obrzędowe, tańce - zabawy 
lub taneczne zabawy dzie-
cięce.
Ogółem w tegorocznym 
konkursie tanecznym od-
bywającym się w dniach 18 
– 19 października br. udział 
wzięło 18 zespołów oraz 20 
par tanecznych. Nasz Ośro-
dek Kultury reprezentował 
Zespół „Grodziszczoki” w 

tańcach zespołowych oraz 
2 pary taneczne w tańcach 
indywidualnych, ale tylko 
jedna z nich wróciła jako 
laureat konkursu. Tą nagro-
dzoną parą są: Bogusława 
Popek i Józef Kuras, którzy 
za autentyczną prezentację 
3 tańców: krakowiaka, obe-
rka i polki w lewo uginanej 
zdobyli II nagrodę.
Jury doceniło w szczegól-
ności naturalną swobodę, 
lekkość i znajomość techni-
ki tańców ludowych przez tę 
parę. Jeden z jurorów – pan 
Czesław Drąg wygłosił lau-
dację na cześć pana Józefa 
i skierował pełen szacunku 
ukłon w jego stronę. Zgro-
madzona publiczność, a 
w szczególności młodzież, 
zgotowała zaś naszemu 
zwycięzcy prawdziwą owa-
cję na stojąco. My również 
dołączamy do tego grona 
chyląc czoła przed tak wiel-
kim i doskonałym Mistrzem. 
Panie Józefie, tańcz dla nas 
i dla siebie jak najdłużej i 
zawsze bądź sobą!

Małgorzata Burda-Król

TANECZNYM KROKIEM 
PRZEZ ŻYCIE
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W niedzielę 19 paździer-
nika br., przedstawicie-
le jednostek OSP z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne 
uczestniczyli w akcji sa-
dzenia „Dębów Wolności”.

„Dęby Wolności”, upamięt-
niające 25. rocznicę wybo-
rów 4 czerwca 1989 i dal-
szych przemian demokra-
tycznych w Polsce i na świe-
cie, są sadzone w całej Pol-
sce. Ta wspólna inicjatywa 
Kancelarii Prezydenta RP 
oraz Lasów Państwowych, 

które w tym roku obchodzą 
jubileusz 90-lecia powsta-
nia, dotarła także do Gminy 
Grodzisko Dolne. Do stra-
żaków trafiły sadzonki wraz 
z okolicznościowymi tablica-
mi oraz listem od Prezyden-
ta RP. 
Wójt Gminy w towarzystwie 
strażaków i przedstawicie-
li lasów państwowych po-
sadzili 4 dęby: pod „Krzy-
żem Grunwaldu”, przy Re-
mizie OSP w Opaleniskach, 
przy Domu Wiejskim w Gro-
dzisku Nowym oraz Remizie 

OSP w Grodzisku Dolnym. 
Z okazji jubileuszu 85-lecia, 
tydzień wcześniej swojego 

„Dęba Wolności” posadzili 
również strażacy z jednostki 
z Grodziska Górnego.    MH

SADZILI DĘBY 
WOLNOŚCI
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Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Laszczy-
nach obchodzi mały jubi-
leusz, mija bowiem wła-
śnie 5 lat od jego utworze-
nia. Przez ten okres pla-
cówka okrzepła a nawet 
rozszerzyła działalność o 
filię w Podlesiu. Warto po-
kusić się o małe podsumo-
wanie.

ŚDS w Laszczynach rozpo-
czął działalność z końcem 
2009r. jako jednostka orga-
nizacyjna Gminy. Stary bu-
dynek remizy został grun-
townie przebudowany w 
ten sposób, że znalazło się 
miejsce dla strażaków i dla 
nowej placówki. Koszt ada-
ptacji i wyposażenia budyn-
ku wyniósł 1 mln 100 tys. 
zł, jednak dzięki pozyska-

niu środków zewnętrznych z 
różnych źródeł, Gmina prze-
znaczyła na ten cel jedynie 
100 tys. zł. 
Celem Domu jest rehabilita-
cja lecznicza i terapia zaję-
ciowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Do tego słu-
żą utworzone pracownie: rę-
kodzieła artystycznego, pla-
styczna, kulinarna, rzemiosł 
różnych i komputerowa. Po-
moc i opiekę znajduje tu 30 
osób, głównie z terenu na-
szej Gminy. W 2012 r. utwo-
rzono filię w Podlesiu dla 15 
osób dotkniętych dodatkowo 
niepełnosprawnością rucho-
wą. Podopieczni codzien-
nie są dowożeni i odwożeni 
dwoma autami, które są na 
wyposażeniu jednostki.
Gminy nie są obowiąza-
ne do prowadzenia środo-

wiskowych domów samo-
pomocy, jednak usilnie za-
biegaliśmy by taka placów-
ka oraz jej filia tu powsta-
ła. Przede wszystkim osoby, 
które z racji swojego scho-
rzenia są w pewien spo-
sób wykluczone społecznie, 
znajdują tutaj profesjonal-
ną pomoc i opiekę. Co tak-
że ważne, pomoc udzielona 
uczestnikom Domu, przekła-
da się na wsparcie ich ro-
dzin. Z budynków placówki 
korzystają mieszkańcy, np. 
w trakcie zebrań wiejskich, a 
także organizowane są za-
jęcia dla dzieci ze szkoły w 
Laszczynach. ŚDS to tak-
że miejsca pracy. W placów-
ce w Laszczynach i jej filii w 
Podlesiu zatrudnienie znala-
zło łącznie 15 osób. W na-
szych warunkach każde 
miejsce pracy jest na wagę 
złota. Co ciekawe, wszyst-
kie wymienione wyżej korzy-
ści uzyskujemy bez obciąża-

nia budżetu Gminy. Bieżące 
funkcjonowanie ŚDS w cało-
ści pokrywane jest z budże-
tu Państwa. W efekcie stru-
mień rządowych pieniędzy, 
w wysokości około 500 tys. 
zł rocznie, trafia na teren 
Gminy. Utworzenie Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy i jego filii w Podlesiu to 
niewątpliwie jedno z bardziej 
udanych przedsięwzięć. Po-
zostaje życzyć jednostce 
dalszego rozwoju i sukce-
sów w rehabilitacji uczestni-
ków.

Grzegorz Potaczała

JUBILEUSZ ŚDS 
W LASZCZYNACH

Wszystko wskazuje na 
to, że już niedługo na te-
renach Opalenisk, Podle-
sia, Zmysłówki oraz czę-
ści Grodziska Dolnego 
poprawi się sygnał tele-
fonii komórkowej. 

Na wieży ciśnień w Pod-
lesiu T-Mobile Polska S.A. 
zamontuje swoją stację ba-
zową. Stosowana umowa 

najmu została już podpi-
sana, a inwestor rozpoczął 
proces uzyskiwania po-
zwolenia na budowę.
Nadajnik nie powstanie tu-
taj przypadkowo. Niewie-
le ponad rok temu rad-
ni gminni reprezentują-
cy Opaleniska, Podlesie i 
Zmysłówkę, zwrócili się do 
wójta o podjęcie działań w 
celu poprawy zasięgu. Sto-
sowne pisma zostały wy-
słane i pewnie skończyłoby 
się na lakonicznych odpo-
wiedziach, gdyby nie skar-

ga złożona przez wójta do 
Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej. W następstwie 
tego T-Mobile przystąpił do 
pomiarów sygnału na tere-
nie Gminy, które potwier-
dziły słowa naszych rad-
nych. Operator podjął de-
cyzję o budowie nadajnika 
w Podlesiu i mamy nadzie-
ję, że w niedalekiej przy-
szłości sytuacja zasięgu te-
lefonów komórkowych ule-
gnie poprawie. 

Grzegorz Potaczała

BĘDZIE LEPSZY 
ZASIĘG KOMÓREK

- AKTUALNOŚCI - 

Przypatrzcie się nam 
dobrze, nasi goście mili i nie 
zapomnijcie nigdy tej chwil,

Lepszych przyjaciół 
nigdy nie miałem – 

wcześniej po ulicach 
tylko się szlajałem,

Tutaj znalazłem 
drugą rodzinę, 

teraz dokładnie wiem, 
dla kogo żyję,

Każdy każdemu 
w domu pomaga: 
silniejsi słabszym 

– prosta to sprawa,
Wszyscy czujemy się 

tutaj potrzebni, z zazdrością 
patrzą na nas niejedni,

Tutaj jest nasze miejsce na 
ziemi, tutaj oddycham, tu 

uczę się życia,
Bardzo mocno 

trzymam Cię za rękę, 
nie pozwolę żebyś upadł...”

(Słowa utworu napisanego 
przez  Podopiecznego ŚDS) 
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Jesień ma różne oblicza i  
to właśnie pokazały nam    
w swoich pracach dzie-
ci z placówek przedszkol-
nych i opiekuńczo-wycho-
wawczych z terenu naszej 
gminy.

Dnia 27 października br. od-
było się rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego „Barwy 
jesieni”, który jest organizo-
wany przez Ośrodek Kultury 
już od kilku lat. Jak co roku, 
tak i teraz, sala widowisko-

wa i gabloty wystawowe w 
holu zapełniły się barwnymi 
pracami najmłodszych. Na 
uwagę zasługuje pomysło-
wość i różnorodność tema-
tyczna oraz spontaniczna 
twórczość małych artystów. 
Ekspozycja jest bardzo cie-
kawa i warta obejrzenia, bo 
może stać się inspiracją do 
własnej twórczości.
Wszyscy uczestnicy konkur-
su zostali uhonorowani upo-
minkami i dyplomami. Pa-
miątkowe dyplomy otrzyma-
ły również wszystkie placów-
ki przedszkolne. 
Przedszkolaki miały również 
przyjemność obejrzeć insce-
nizację pt. „W cukierni” w 
wykonaniu Teatrzyku „Pro-
myczki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli.
W rolę aktorów wcieliły się 
dzieci 6-cio i 7-mio letnie, 
które w ubiegłym roku szkol-
nym zostały laureatami Po-
wiatowej „Przedszkolady” 
i mają już na swoim koncie 
wiele indywidualnych na-

gród w kategorii – teatr, mu-
zyka, plastyka na różnych 
szczeblach.
Podziwiając ich grę sce-
niczną można było dosko-
nale zauważyć ich różnora-
kie umiejętności. Dzieciom z 
przedszkola bardzo podoba-
li się ich rówieśnicy na sce-
nie, toteż na zakończenie 
podziękowali im za występ 
gromkimi brawami. 
Dla wielu wielkim przeży-
ciem było również oswaja-
nie się ze sceną i jej kulisa-
mi oraz wspólne pamiątko-
we zdjęcie.

Małgorzata Burda-Król

FINAŁ KONKURSU 
„BARWY JESIENI”

„Oda do jesieni”
Jesień często jest przekorna.

Raz wesoła i pogodna,
Kwieciem liści przystrojona
Jak welonem panna młoda.

Babie lato w polu goni,
Barwi wrzosy gdzieś pod lasem.

Urodzaju kosze dźwiga
Pijąc rankiem chłodne rosy,

By w południe blaskiem słońca
Ogrzać ziemię jeszcze troszkę.

Zanim przyjdą szare dni,
Zanim błogość chwili minie,

Zanim uśnie snem zimowym:
Mroźnym, głuchym 
snem kamiennym.

To znów burzą, deszczem straszy
Srożąc chmurne swe oblicze.

Rozsierdzone, gniewne, wrogie.
To zwiastuny zimy srogiej,

Która wkrótce już nadejdzie.
Żegnaj Wiosno! Żegnaj Lato!

Rok zatacza koła kręgi.
Z nowym rokiem znów się zbudzi

Cykl przyrody nieodmienny
Chwaląc dzieło Stwórcy Pana,
Iż jest wielki, wszechpotężny,

W majestacie swym niezmienny.
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Podopieczni Środowisko-
wych Domów Samopo-
mocy z Laszczyn i Zmy-
słówki wzięli udział w IX 
Wojewódzkim konkursie 
plastycznym p.n. „Nasz 
wspólny świat” zorganizo-
wanym przez MDK w Gło-
gowie Małopolskim.

Zadaniem konkursowym 
było wykonanie pracy pla-
stycznej w dowolnej techni-
ce o tematyce związanej z 
niepełnosprawnością wśród 
nas. Celem konkursu było 
propagowanie twórczości 
artystycznej samych niepeł-
nosprawnych jak i zdrowych 
dzieci o niepełnosprawnych.    
Konkurs miał na celu uwraż-
liwienie nas na problemy 
osób niepełnosprawnych,  
przybliżenie zagadnień do-
tyczących niepełnosprawno-
ści, takich jak integracja, to-
lerancja, równość oraz roz-
wijanie wyobraźni i talentów 

plastycznych. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
miało nastąpić 30.10.2014r. 
i tak się stało. Spośród 19 
wystawionych prac wyko-
nanych przez Stanisława 
Moszkowicza, Sławomira 
Dobrowolskiego, Wioletty 
Mścisz, Pawła Szala, Kami-
la Wojnara, Piotra Słabiaka 
i Wiesława Krówki, dwie za-
służyły na wyróżnienie. Były 
to dzieła Stanisława Mosz-
kowicza i Pawła Szala.  

Jest nam niezmiernie miło, 
że nasi podopieczni pre-
zentują wysoki poziom swo-
ich umiejętności  i  że są do-
strzegani i wyróżniani w tak 
szerokim gronie uczestni-
ków. 
Autorom prac gratulujemy 
pomysłów i liczymy na dal-
sze sukcesy w dziedzinie 
malarstwa. 

Monika Maj

„NASZ WSPÓLNY 
ŚWIAT”

Miesiące wrzesień i paź-
dziernik są z reguły miesią-
cami, kiedy ku końcowi mają 
się wszelkie zadania inwe-
stycyjne. 

Tegoroczny okres jesienny 
sprzyja realizacji inwestycji 
dlatego też trwają jeszcze 
prace związane z naprawa-
mi dróg gminnych i chodni-
ków. W październiku zostały 
rozstrzygnięte kolejne postę-
powania przetargowe, które 
pozwolą na przygotowanie 
dróg i chodników do okresu 
zimowych chłodów, a miano-
wicie:
• Dostawa kamienia drogo-
wego III etap - dostawą ka-
mienia w drugim etapie tego 
zadania po rozstrzygnięciu 
przetargowym została firma 

Handlowo – Usługowa WA-
NIK – Anna Dudek z Dębi-
cy, a wartość dostawy zosta-
ła określona na kwotę 29 tys. 
zł, a kamień drogowy w ilości 
468 ton został dostarczony 
do poszczególnych sołectw 
gminy do końca październi-
ka bieżącego roku. 
• Remont chodnika wzdłuż 
dróg powiatowych na tere-
nie gminy Grodzisko Dolne 
II etap – w wyniku otwarcia 
ofert do realizacji tego za-
dania została wybrana firma 
Usługi Transportowe Dariusz 
Siek z Harasiuk. W zakres 
zadania wchodzi remont 
chodnika, wymiana niektó-
rych elementów obrzeży be-
tonowych, wymiana uszko-
dzonej lub popękanej kost-
ki brukowej oraz uzupełnie-

nie poboczy i nasypów zie-
mią, jak również wykonanie 
odwodnienia w szczególnie 
wrażliwych miejscach gro-
madzenia się wód opado-
wych. Wartość zadania zo-
stała ustalona na kwotę bli-
sko 60 tys. zł, a roboty zosta-
ną wykonane w miesiącu li-
stopadzie. 
• Zimowe utrzymanie dróg i 
chodników na terenie gminy 
Grodzisko Dolne – w okre-
sie jesiennym każdego roku 
przeprowadzane jest postę-
powanie mające na celu wy-
łonienie usługodawcy, któ-
ry zapewni zimowe utrzyma-
nie dróg i chodników na te-
renie gminy Grodzisko Dol-
ne. W sezonie zimowym 
2014/2015 usługę tą na 
rzecz gminy będzie wykony-
wała Spółdzielnia Usług Dro-
gowo – Rolniczych z Grodzi-
ska Dolnego. Wartość usługi 
w sezonie zimowym została 

wyceniona przez oferenta na 
kwotę blisko 80 tys. zł. Ter-
min zakończenia świadcze-
nia usługi to 30.03.2015 r.
• W miesiącu październi-
ku został oddany do użytku 
mieszkańców długo ocze-
kiwany parking w miejsco-
wości Chodaczów. Parking 
ten był realizowany w dwóch 
etapach. W obu wykonaw-
cą parkingu była Spółdziel-
nia Usług Drogowo – Rolni-
czych w Grodzisku Dolnym. 
Wartość całej inwestycji wy-
niosła 315 tys. zł. Parking 
posiada kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych, w tym czte-
ry miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. Ponadto wy-
konane zostało odwodnie-
nie liniowe parkingu i ogro-
dzony zbiornik odparowują-
cy. Zasadzono również niską 
zieleń.

AT

JESIENNE 
REMONTY
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Rozpoczął się okres grzew-
czy, a wraz z nim gwałtow-
nie wzrasta zagrożenie za-
trucia czadem!

Czad - cichy zabójca
Tlenek węgla potocznie zwa-
ny czadem  jest gazem sil-
nie trującym, bezbarwnym i 
bezwonnym, nieco lżejszym 
od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza i 
w nim rozprzestrzenia. Po-
wstaje w wyniku niepełnego 
spalania wielu paliw m.in.: 
drewna, oleju, gazu, benzy-
ny, nafty, propanu, węgla, 
ropy, spowodowanego bra-
kiem odpowiedniej ilości tle-
nu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać 
z braku dopływu świeżego 
(zewnętrznego) powietrza 
do urządzenia, w którym na-
stępuje spalanie, albo z po-
wodu zanieczyszczenia, zu-
życia lub złej regulacji palni-
ka gazowego, a także przed-
wczesnego zamknięcia pa-
leniska pieca lub kuchni. 
Jest to szczególnie groźne 
w mieszkaniach, w których 
okna są szczelnie zamknię-
te lub uszczelnione na zimę. 
Czad powstaje także często 
w czasie pożaru. Niebezpie-
czeństwo zaczadzenia wyni-
ka z faktu, że tlenek węgla 
jest gazem niewyczuwalnym 
dla człowieka. Dostaje się do 
organizmu przez układ od-
dechowy, a następnie jest 
wchłaniany do krwioobie-
gu. W układzie oddecho-
wym człowieka tlenek wę-
gla wiąże się z hemoglobi-
ną 210 razy szybciej niż tlen, 
blokując dopływ tlenu do or-
ganizmu. Stwarza to poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia i 
życia człowieka. Uniemoż-
liwia prawidłowe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i po-
woduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów Na-
stępstwem ostrego zatru-
cia może być nieodwracal-

ne uszkodzenie ośrodkowe-
go układu nerwowego, nie-
wydolność wieńcowa i zawał 
albo nawet śmierć. Czad gro-
madzący się w pomieszcze-
niu, w temperaturze pokojo-
wej jest bezbarwnym, bez-
wonnym gazem, który do-
datkowo nie szczypie w oczy 
i nie „dusi w gardle”. Tlenek 
węgla ma nieco mniejszą gę-
stość od powietrza, co powo-
duje, że w zamkniętych po-
mieszczeniach gromadzi się 
głównie pod sufitem. Jest to 
gaz palny, pali się niebieskim 
płomieniem, w wyniku spala-
nia powstaje dwutlenek wę-
gla. Gaz ten ma silne właści-
wości toksyczne.

Jak znaleźć drogę ewaku-
acyjną!
Przy zadymieniu pomiesz-
czenia poruszaj się przy ścia-
nie jak najbliżej powierzch-
ni podłogi (tam jeszcze jest 
najwięcej tlenu). W ten spo-
sób rękoma dotykając ścia-
ny znajdziesz wyjście z za-
dymionego pomieszczenia.
Jeśli jesteś w zamkniętym 
pokoju (mieszkaniu), przed 
wyjściem z niego sprawdź 
temperaturę drzwi. Nigdy nie 
rób tego wewnętrzną czę-
ścią dłoni. Sprawdzaj tem-
peraturę zewnętrzną czę-
ścią. Dotknij klamki oraz po-
wierzchni drzwi. Jeśli są one 
zimne, to dobrze. Możesz je 
otworzyć i szukać innej dro-
gi ucieczki. Gorzej, jeśli wy-
czuwasz ciepło. Wtedy nie 
otwieraj drzwi. Za nimi sza-
leje pożar. Jeśli to możliwe, 
uciekaj oknem. Gdy miesz-
kasz dość wysoko i nie mo-
żesz wyskoczyć przez okno, 
wywieś w nim białe, bądź ko-
lorowe prześcieradło. Będzie 
to znak dla strażaków, że w 
tym pokoju ktoś jest. Przy-
spieszy to akcje ratunkową, 
ponieważ strażacy będą wie-
dzieć, gdzie szukać. W celu 
zmniejszenia ilości dymu w 

pokoju, podłóż mokrą szmat-
kę pod drzwi, jeśli to możli-
we. Utrzymaj łączność te-
lefoniczną lub głosową ze 
służbami ratowniczymi bę-
dącymi na miejscu. Odsuń 
się jak najdalej od źródła po-
żaru.

Jak zapobiegać zatruciu
Podstawową przyczyną za-
truć jest niepełne spalanie, 
do którego może dojść np. 
gdy zbyt szczelnie zamknię-
te są okna, brak jest właści-
wej wentylacji . Powoduje to 
powstawanie tlenku i utrud-
nia jego odpływ. Tyle spa-
lin wypłynie na zewnątrz ile 
świeżego powietrza napłynie 
do pomieszczenia. Przede 
wszystkim należy więc za-
pewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powietrza 
do paleniska (pieca gazowe-
go, kuchenki gazowej, kuch-
ni węglowej lub pieca) oraz 
swobodny odpływ spalin.
PAMIĘTAJ
-  aby uchylić okno w miesz-
kaniu, gdy korzystasz z ja-
kiegokolwiek źródła ognia 
(pieca gazowego z otwartą 
komorą spalania, kuchenki 
gazowej lub węglowej), 
- nie zasłaniać kratek wenty-
lacyjnych i otworów nawiew-
nych, 
- przy instalacji urządzeń i 
systemów grzewczych ko-
rzystaj z usług wykwalifiko-
wanej osoby, 
- dokonywać okresowych 
przeglądów instalacji wen-
tylacyjnej i przewodów ko-
minowych oraz ich czysz-
czenia. Gdy używasz węgla 
i drewna należy to robić nie 
rzadziej niż raz na 3 miesią-
ce. Gdy używasz gazu ziem-
nego czy oleju opałowe-
go – nie rzadziej niż raz na 
pół roku. Zarządca budyn-
ku lub właściciel ma obowią-
zek m.in. przeglądu insta-
lacji wentylacyjnej nie rza-
dziej niż raz w roku, użyt-

kować sprawne techniczne 
urządzenia, w których odby-
wa się proces spalania zgod-
nie z instrukcją producenta, 
kontrolować stan techniczny 
urządzeń grzewczych, sto-
sować urządzenia posiada-
jące stosowne dopuszczenia 
w zakresie wprowadzenia do 
obrotu. W sytuacjach wątpli-
wych należy żądać okaza-
nia wystawionej przez pro-
ducenta lub importera urzą-
dzenia tzw. deklaracji zgod-
ności, tj. dokumentu zawie-
rającego informacje o specy-
fikacji technicznej oraz prze-
znaczeniu i zakresie sto-
sowania danego urządze-
nia. 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 pogar-
szać wentylację. Systema-
tycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykła-
danie kartki papieru do otwo-
ru, bądź kratki wentylacyj-
nej; jeśli nic nie zakłóca wen-
tylacji, kartka powinna przy-
wrzeć do wyżej wspomnia-
nego otworu lub kratki, czę-
sto wietrzyć pomieszczenie, 
w których odbywa się pro-
ces spalania (kuchnie, ła-
zienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozsz-
czelnienie okien, rozmieścić 
czujniki tlenku węgla w czę-
ści domu, w której sypia two-
ja rodzina. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, dodatko-
we czujniki warto umieścić 
w każdym pomieszczeniu. 
Nie spalaj węgla drzewne-
go w domu, garażu, na za-
mkniętej werandzie. Jeże-
li pomieszczenia te nie mają 
odpowiedniej wentylacji, nie 
zostawiaj samochodu w ga-
rażu na zapalonym silniku, 
nawet jeżeli drzwi do garażu 

SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I DLACZEGO JEST 
TAK NIEBEZPIECZNY

- AKTUALNOŚCI - 
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pozostają otwarte. Nie ba-
gatelizuj objawów duszno-
ści, bólów i zawrotów głowy, 
nudności, wymiotów, oszoło-
mienia, osłabienia, przyspie-
szenia czynności serca i od-
dychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że ulegasz zatru-
ciu czadem. W takiej sytuacji 
należy natychmiast przewie-
trzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy i zasię-
gnąć porady lekarskiej.

Podstawowe zasady po-
stępowania z urządzenia-
mi grzewczymi
Nie dogrzewaj pomieszczeń 
kuchenką gazową, ponie-
waż długotrwałe palenie się 
gazu powoduje ubytek tle-
nu w powietrzu oraz powsta-
je niewyczuwalny tlenek wę-
gla (CO). Pamiętaj, że bu-
tle gazowe w kuchni należy 
umieszczać w odległości co 
najmniej 1,5 m od urządzeń 
emitujących ciepło, np. pie-
ce, grzejniki (z wyjątkiem ze-
stawów kuchni gazowych). 

Butle należy ustawiać pio-
nowo, zabezpieczyć przed 
upadkiem i uderzeniem oraz 
z dala od urządzeń powo-
dujących iskrzenie. Nie na-
leży pozostawiać bez do-
zoru włączonych urządzeń 
grzewczych, np. termowen-
tylatorów, grzejników elek-
trycznych i innych urządzeń 
grzejnych, jak grzałki, czajni-
ki elektryczne, żelazka, su-
szarki do włosów itp. Nie na-
leży włączać urządzeń grzej-
nych w pobliżu materiałów 
palnych (np. cieczy palnych, 
ubrań, mebli itp.).
Nie należy używać urządzeń 
elektrycznych z widoczny-
mi uszkodzeniami przewo-
du zasilającego. Podłącze-
nie do jednego gniazdka kil-
ku urządzeń o dużym pobo-
rze mocy może spowodować 
przegrzanie instalacji elek-
trycznej.

Jakie są objawy zatrucia 
tlenkiem węgla: ból głowy, 
zawroty głowy, ogólne zmę-

czenie, duszność, trudno-
ściami z oddychaniem, od-
dech przyspieszony, niere-
gularny, senność, nudności.
Osłabienie i znużenie, które 
czuje zaczadzony, oraz za-
burzenia orientacji i zdolno-
ści oceny zagrożenia powo-
dują, że jest on całkowicie 
bierny (nie ucieka z miejsca 
nagromadzenia trucizny), 
traci przytomność i – jeśli 
nikt nie przyjdzie mu z po-
mocą – umiera. 

Jak pomóc przy zatruciu 
tlenkiem węgla: należy na-
tychmiast zapewnić dopływ 
świeżego, czystego powie-
trza, jak najszybciej wynieść 
osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, na świeże 
powietrze, rozluźnić poszko-
dowanemu ubranie – rozpiąć 
pasek, guziki, ale nie rozbie-
rać go, gdyż nie można do-
prowadzić do jego przemar-
znięcia, wezwać służby ra-
townicze (Pogotowie Ra-
tunkowe – tel. 999, Straż 

Pożarna – tel. 998 lub 112).
Jeśli po wyniesieniu na świe-
że powietrze zaczadzony nie 
oddycha, należy niezwłocz-
nie przystąpić do wykona-
nia sztucznego oddychania i 
masażu serca.
Można łatwo zapobiec po-
wstawaniu tlenku węgla i 
jego przenikaniu do miesz-
kań, spełniając cztery pod-
stawowe warunki bezpiecz-
nego użytkowania urządzeń 
spalających gaz. Są to: pra-
widłowa instalacja, stały do-
pływ świeżego powietrza, 
swobodny odpływ spalin, 
właściwa eksploatacja za-
pewniająca dobry stan tech-
niczny urządzenia gazowe-
go.
PAMIĘTAJMY!!! Stosujmy 
się do powyższych rad jeśli 
zależy nam na zdrowiu i ży-
ciu swoim i swoich bliskich. 
Wystarczy jedynie odrobina 
przezorności.

Zbigniew Gdański

CZY WIESZ, ŻE...
ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosun-
ku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat  (art. 207 Kodeksu Karnego).

Pamiętaj, że to przestępstwo ścigane z urzędu! Policja ma obowiązek interweniować zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czy-
nu, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie jest zobowiązana wdrożyć procedurę interwencji „Niebieska Karta”, która może 
stanowić dowód w sądzie. Niebieską Kartę mogą wdrożyć również pracownicy pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, oraz 
członkowie Gminnej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PAMIĘTAJ, ŻE
uderzenia pięściami, wyrywanie włosów, rzucanie o ścianę, szczypanie, bicie po twarzy, popychanie, niszczenie przedmiotów, ale 
także ubliżanie, obelgi, groźby, areszt domowy czy ograniczenie swobody poruszania się- to coś więcej niż kłótnia, nieporozumienia 
czy konflikty małżeńskie.

Choć przez wiele lat traktowane jako sprawa prywatna, bicie, wykorzystywanie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem pod-
legającym karze tak samo jak przemoc wobec obcych osób.

Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 01.08.2010r., obowiązują nowe przepisy 
kodeksu karnego pozwalające na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc wobec 
najbliższych.

Środki karne, które można orzec w stosunku do osoby skazanej za przemoc w rodzinie:
- zakaz kontaktowania się z określonymi osobami
- obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
- zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
- zakaz zbliżania się do określonych osób
- nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Interesantów osób krzywdzonych bronią również zapisy prawa cywilnego zawarte głównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!
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Pasowanie na ucznia to 
bardzo ważne wydarzenie 
dla uczniów klas pierw-
szych, ich rodziców i sa-
mych nauczycieli. 

W tym dniu, 2 października 
2014 r. chcieliśmy być razem 
z uczniami klas pierwszych i 
wspólnie przeżyć ten nieza-
pomniany moment. Pierw-
szoklasiści w pięknych, ga-
lowych strojach udowodnili 
wszystkim zebranym, że są 
już gotowi, aby stać się peł-
noprawnymi uczniami. Do tej 
chwili przygotowywali się od 
pierwszego tygodnia nauki.
Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny, w któ-
rym ukazały swoje umiejęt-
ności wokalne, recytator-
skie i teatralne. Uczniowie 
klas pierwszych od 1 wrze-
śnia zapoznali się ze swoimi 
prawami i obowiązkami oraz 
przyswoili sobie zasady pa-
nujące w szkole. Zakończe-
niem tego etapu poznawa-
nia funkcjonowania szkoły 
było uroczyste ślubowanie. 
W obecności wszystkich 
zgromadzonych dzieci od-

ważnie złożyły ślubowanie. 
Kolejnym ważnym wydarze-
niem dla pierwszoklasistów 
było pasowanie na ucznia, 
którego dokonała pani dy-
rektor poprzez symbolicz-
ne dotknięcie ramienia każ-
dego dziecka „dużym ołów-
kiem”. Złożyła również ży-
czenia wielu sukcesów w 
nauce i uśmiechu na co 
dzień, a wychowawcy swo-
im wychowankom wręczy-
li pamiątkowe dyplomy, ma-
skotki oraz słodkości przy-
gotowane przez rodziców.

Bożena Krajewska
Agnieszka Witwer

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODZISKU DOLNYM

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Chodaczów w okre-
sie od 01.09.2014r. do 
30.06.2015r. realizuje  w 
Szkole Podstawowej w 
Chodaczowie projekt pt. 
„Równe szanse, równy 
start” współfinansowany  
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego na kwotę 40 350,71zł. 

Dzięki projektowi ucznio-
wie mają możliwość uczest-
niczenia w zajęciach poza-
lekcyjnych: matematyczno 
– przyrodniczych, kompute-

rowych, języka angielskie-
go, dydaktyczno – wyrów-
nawczych oraz pierwszej 
pomocy. Na tych zajęciach 
będą doskonalili i utrwalali 

zdobyte wiadomości i umie-
jętności oraz rozwijali zain-
teresowania i zdolności re-
alizując treści wykraczają-
ce poza podstawę progra-
mową. W celu uzyskiwania 
większej efektywności za-
mierzonych osiągnięć edu-
kacyjnych zakupiono cie-
kawe pomoce dydaktycz-

ne, w oparciu o które dzie-
ci będą doświadczać i eks-
perymentować. Zakupione 
zostały też materiały ćwicze-
niowe i przybory szkolne dla 
uczniów oraz doposażono 
salę komputerową  w biurka, 
krzesła i laptop. 16 września  
2014r. w samo południe 
uczniowie klas I – III brali 
udział w akcji zorganizowa-
nej przez WOŚP polegającej 
na biciu rekordu       w jedno-
czesnej resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej na jak 
największej ilości fantomów, 
a co za tym idzie przez jak 
największą ilość osób, gdzie 
mogli wykorzystać umiejęt-
ności zdobyte na zajęciach 
z pierwszej pomocy.

Urszula Przeszło

„RÓWNE SZANSE, 
RÓWNY START”
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Tegoroczny Dzień Papie-
ski przeżyliśmy pod ha-
słem „Jan Paweł II – Świę-
tymi bądźcie”. Jednocześnie 
był to temat konkursu dla 
uczniów gimnazjum organi-
zowanego przez Akcję Kato-
licką Archidiecezji Przemy-
skiej.
Jak co roku konkurs cie-
szył się zainteresowaniem 
uczniów grodziskich szkół. 
Wzięliśmy w nim udział, pi-
sząc prace literackie. Wło-
żyliśmy w nie wiele wysiłku 
i poświęciliśmy wiele czasu, 
by jak najlepiej się zaprezen-
tować. Dzięki temu lepiej po-
znaliśmy i pojęliśmy naucza-
nie św. Jana Pawła II doty-
czące świętości. Podczas 
pisania prac zrozumieliśmy, 
że: Światu [...] potrzeba Bo-
żych szaleńców, którzy będą 
szli przez ziemię, jak Chry-
stus, jak Wojciech, Stani-
sław czy Maksymilian Maria 
Kolbe [...], którzy będą mieli 
odwagę miłować i nie cofną 
się przed żadną ofiarą.

Zgodnie z regulaminem do 
etapu dekanalnego prze-
szły 3 prace, natomiast dzię-
ki uznaniu komisji mogłam 
reprezentować swoją szko-
łę w finale konkursu, w któ-
rym zostałam nagrodzona 
wyróżnieniem. Można po-
wiedzieć, że byłam do tego 
powołana, gdyż jako uczen-
nica szkoły, której Patronem 

jest Ojciec Święty Jan Paweł 
II, mam kroczyć Jego śla-
dem, jak śpiewamy w hym-
nie naszej szkoły.
16 października, w 36. rocz-
nicę wyboru na papieża Ka-
rola Wojtyły, zebraliśmy się 
wraz z uczniami szkół z Gro-
dziska Dolnego i Górnego 
na mszy świętej, by razem 
podziękować Bogu za dar 

kanonizacji Papieża Pola-
ka, a także uczcić Dzień Na-
uczyciela. 
Po mszy św. w kościele pa-
rafialnym udaliśmy się do 
szkół na dalsze uroczysto-
ści. Uczniowie przygotowa-
li okolicznościowe przed-
stawienie dotyczące życia i 
nauczania Jana Pawła II. Z 
okazji Święta Edukacji Naro-
dowej złożyliśmy wszystkim 
nauczycielom i pracowni-
kom szkoły najserdeczniej-
sze życzenia i wręczyliśmy 
im symboliczne upominki 
(serduszka z życzeniami).

Wiktoria Czerwonka

BYŚMY I MY BYLI ŚWIĘCI
„Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość 
nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.”

św. Jan Paweł II, 
Orędzie na XVII Światowe Dni Młodzieży  

W dniach 23 i 30 paździer-
nika  2014 r. w ramach 
projektu „Razem działa-
my, więc się rozwijamy” 
w Szkole Podstawowej w 
Opaleniskach odbyły się 
zajęcia z quillingu. 

Uczestnikami byli mieszkań-
cy wsi Opaleniska, Podlesie, 
Zmysłówka. Zarówno do-
rośli, jak i dzieci pod okiem 
p. Agnieszki Fus uczyli się 
techniki, służącej do tworze-
nia ozdób z wąskich skręco-
nych pasków papieru. Efek-

ty pracy można będzie zo-
baczyć podczas wystawy 
zorganizowanej w szkole 
podstawowej podczas im-
prezy podsumowującej dzia-
łania projektu. 
Kolejne spotkanie odbędzie 
się 13 listopada 2014 r. Będą 
to warsztaty z haftu koraliko-
wego (tworzenie kolczyków, 
wisiorków, pierścionków). 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych. Infor-
macje można uzyskać pod 
nr tel. 17 243 60 11.

Małgorzata Mach

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Programu „Działaj Lokal-
nie” VIII Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fun-
dację Fundusz Lokalny w Le-
żajsku.

QUILLING W 
OPALENISKACH
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Dnia 14 października w 
Szkole Podstawowej w 
Laszczynach, w Dniu Edu-
kacji Narodowej do grona 
uczniów zostali przyjęci 
uczniowie klasy I, a wśród 
nich czterech 6-latków. 

Uroczystość miała podniosły 
charakter, a rozpoczęła się 
występem „pierwszaków”, 
którzy przedstawili część ar-
tystyczną prezentując swoje 
umiejętności aktorskie i wo-
kalne, przed licznie zgroma-

dzoną widownią. Najmoc-
niej bili brawa zasiadający 
w pierwszym rzędzie rodzi-
ce małych uczniów. Następ-
nie dzieci z klasy I zaśpie-
wały hymn „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, a po nim złoży-
ły ślubowanie na godło i fla-
gę Polski. Nadszedł długo 
oczekiwany moment, Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Laszczynach Wiole-
ta Niemiec pasowała ich na 
uczniów. Tradycja ta wywo-
dzi się z dawnych czasów, 

kiedy to dokonywano cere-
monii pasowania, czyli przy-
jęcia do stanu rycerskiego, 

poprzez trzykrotne uderze-
nie płazem miecza po ra-
mieniu. Na tę pamiątkę każ-
de dziecko zostało dotknię-
te ołówkiem w ramię. Nowo 
pasowani uczniowie otrzy-
mali dyplomy, upominki oraz 
wiele serdecznych życzeń. 
Uroczystość zakończył słod-
ki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. Dzię-
kujmy za pomoc Rodzicom 
uczniów klasy I, Stowarzy-
szeniu Rozwoju Wsi Lasz-
czyny oraz fundatorom upo-
minków – Urzędowi Gminy 
w Grodzisku Dolnym i Firmie 
Vidamet z Łańcuta.

Grażyna Pytel 

ŚLUBUJĘ 
UROCZYŚCIE

W niedzielę, 12 paździer-
nika, młodzież Zespołu 
Szkół im. Jan Pawła II w 
Grodzisku Dolnym wzię-
ła udział w dorocznej Piel-
grzymce do Bazyliki Archi-
katedralnej w Przemyślu, 
inaugurującej nowy rok 
pracy formacyjnej oraz z 
okazji XIV Dnia Papieskie-
go - „Świętymi bądźcie”. 

Młodzi pielgrzymi wraz z 
opiekunem Ks. Piotrem Ste-
fańskim, wzięli udział w spo-
tkaniu młodzieży w auli In-
stytutu Teologicznego przy 
Wyższym Seminarium Du-
chownym, wysłuchując 

świadectw o Ojcu św. Janie 
Pawle II oraz cennych infor-
macji na temat rozpoczętych 
już przygotowań do Świato-
wego Dnia Młodzieży w Kra-
kowie (26-31 lipca 2016 r.). 
Wszystko to przebiegało w 
pięknej oprawie wokalno-
muzycznej, przygotowanej 
przez Diakonię Muzyczną 
Archidiecezji Przemyskiej.
Następnie w Archikatedrze 
wszyscy uczestniczyli w uro-
czystej Mszy św. koncele-
browanej pod przewodnic-
twem bpa Stanisława Jam-
rozka. Ksiądz biskup w homi-
lii wskazał, że świętość jest 
drogą miłości i trzeba nie-

ustannie szukać Pana Boga, 
aby ją osiągnąć. Zaznaczył, 
że w osiągnięciu świętości 
pomoże życie w zażyłości z 
Bogiem.   Podczas Euchary-
stii nasi uczniowie w geście 
zapalonej świecy przyjęli z 
rąk Księdza biskupa Świa-
tło Chrystusa. Na uroczysto-
ściach były obecne poczty 
sztandarowe szkół w archi-
diecezji przemyskiej, które 

noszą szlachetne imię Jana 
Pawła II, w tym również z ZS 
w Grodzisku Dolnym.
Po zakończonej Mszy św., 
na parkingu naprzeciw Wyż-
szego Seminarium Duchow-
nego odbyła się agapa, pod-
czas której uczestnicy piel-
grzymki zostali poczęsto-
wani pyszną wojskową gro-
chówką.

Waldemar Dec

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY 
DO ARCHIKLATEDRY
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Zaczyna też w tym czasie 
przychodzić i przyglądać się 
rozwojowi zespołu były czło-
nek z 1922 roku Szklanny 
Franciszek, który chwilowo 
spróbował chleba zakonne-
go, a że próbował już chleba 
z niejednego pieca, na pew-
no przyda się teraz w zespo-
le. Wśród tej pracy, przeważ-
nie szkoleniowej, dociągnął 
zespół do Wielkanocy. Praca 
całozimowa dała wynik już 
przy tradycyjnym graniu wiel-
kanocnym. Dziś ogół mógł 
podziwiać nie tylko młodych, 
ładnych naszych chłopaków, 
ale i ich dobrze wyćwiczoną 
muzykę. A chłopcy z zespo-
łu prócz uciechy z przyjścia 
pięknej wiosny cieszą się ze 
swojego planu. Po Wielka-
nocy niedługo wypada świę-
tego Wojciecha jedna myśl 
w zespole: z wdzięczności 
za używaną salę idziemy za-
grać jej właścicielowi w dniu 
jego imienin. Cieszy się nasz 
solenizant, że orkiestra o 
nim pamięta, lecz nie dość, 
że salę ofiarował do użyt-
ku orkiestry w dniu imienin 
urządza gościnę na dodatek 
i tak jak dobry to pod każ-
dym względem, wśród takich 
ludzi zespół zawsze świetnie 
by się rozwijał. Dalej z bu-
dzącą się wiosną budzi ze-
spół Grodziszczan nie jak 
ubiegłego roku capstrzykiem 
w nocy, ale rano pobudką w 
dniu 3-maja. Jak różnica z 
pobudką tak i z obchodem, 
do którego zorganizowania 
przyczynia się przeważnie 
Koło Młodzieży. Pochód od-
był się pod „Drzewko Wolno-
ści”, albo inaczej pod „Dąb-
ka” koło Ochronki. Dąbek ten 
został zasadzony pod ko-
niec wojny światowej na pa-
miątkę uznania państwa pol-
skiego przez Austrię. Całe-
mu obchodowi wszędzie do-
daje uroku orkiestra swą mu-
zyką. Ledwie wiosenny wiatr 
poniósł dźwięki muzyki gro-

dziskiej w dal, już ze wszech 
stron zaczynają płynąć za-
proszenia po zespół. Naj-
pierw prosi zarząd Koło Mło-
dzieży z Przeworska na swój 
zjazd. W czasie tym już nikt 
się nie lęka wyjazdów poza 
obręb Grodziska, bez wzglę-
du czy to na wieś, czy do 
miasta. Po załatwieniu z za-
praszającymi formalności 
co do programu i warunków 
jadą wszędzie i dają sobie 
radę. 
Jak i w Przeworsku ograw-
szy program związany z czę-
ścią poważną zjazdu, po 
obiedzie grają nasi muzy-
kanci na tamtejszym festynie 
to do tańca, to do koncertu 
na zewnętrzny wygląd nie-
pokaźni, ale pod względem 
muzyki podziwiani. Po Prze-
worsku zaproszenie niedłu-
go na poświęcenie sikawki 
Straży Pożarnej w Głogow-
cu, do sąsiadów trzeba też 
jechać. Na próbach między 
jednym, a drugim wyjazdem, 
uzupełnia się i poprawia w 
czym są braki i niedociągnię-
cia. Zbliżył się dzień wyjaz-
du na Głogowiec. Jak pięk-
ne i wesołe wstało dziś słoń-
ce, tak piękne w czerwonych 
rogatywkach i wesoło jadą 
nasze chłopaki na poświę-
cenie sikawki. Ukazanie się 
orkiestry dętej na wiosce to 
sensacja i coś wielkiego tak 
też i tu nie obchodzi zebra-
ną prawie cała parafię, tyle 
nowa sikawka co orkiestra. 
Po przygraniu do wstępnych 
uroczystości przy poświę-
ceniu, po gościnnym Gło-
gowczan obiedzie, zaczy-
na się festyn. Nasi rozocho-
ceni i podnieceni wiwatowa-
li na cześć orkiestry, grają 
a grają do późnego wieczo-
ra, poczęstunku nie brakuje, 
tak że ze wszystkim zaciągło 
nocy. Trzeba więc nocować, 
każdy szuka kwatery, gdzie 
mu się podoba, to też rano 
trzeba było zbierać kapelmi-

strzowi rozpuszczoną po ca-
łej wsi wiarę. Jedni korzysta-
jąc z ciepłej nocy, widocz-
nie wsłuchani w śpiew słowi-
ków zaczęli w słonecznikach 
na polu, o innych żartowa-
no, że kobiety „w podołkach” 
na miejsce zbiórki ich wyno-
szą nie wiadomo jak tam na-
prawdę było, w każdym razie 
wesoła gromada zebrała się 
w komplecie i zdrowo wraca 
do swoich.
Zdaje się, że niedzieli nie 
usiedzimy w Grodzisku, 
mówi kapelmistrz, gdy prze-
wodniczący łańcuckiego ko-
mitetu festynu, zaprasza ze-
spół z muzyką. Ale zespo-
łowi w to graj, jadą aby tyl-
ko możliwe warunki, a w tym 
wypadku nieźle, ugoda za 50 
zł. Po przyjeździe do Łańcu-
ta, na Podzwierzyniec małe 
nieporozumienia. Przewod-
niczący przywiózł swoją gro-
dziską orkiestrę, a łańcuccy 
zgodzili jakiś żydowski ze-
spół smyczków. Rozgniewa-
ło to przewodniczącego, któ-
ry ze złości przepędza tam-
tejszy zespół, a jego orkie-
stra dęta z Grodziska urzę-
duje. Jak tak to tak, gra się 
co podejdzie, a muzyka in-
teresuje i cieszy wszystkich. 
Znajdują się tu i muzykan-
ci z wojskowej orkiestry. Je-
den z nich kornecista z ja-
rosławskiej rwie się do po-
pisu, zezwala nasz kapel-
mistrz, podkładając coś trud-
nego, lecz amator sypie sie-
bie i cały zespół, nieudało 
mu się. Nie sądził by te chło-
paki i trudne rzeczy grali. Co 
on nie dokazał, dokazał nasz 
kornecista Ślanda, górą Gro-
dziszczanie! Wymieniony 
też jarosławski kornecista 
w zadość uczynienie fundu-
je co może, tak i ze wszyst-
kich stron płynie poczęstu-
nek to wódki Potockiego, 
to zakąski, to piwo. A z gra-
niem pod koniec festynu, to 
co kto mógł, grunt że grają 
do ostatka. A powrót z nocą, 
szczęście że bez przygód. 
Sądząc, że znajdzie się ja-
kaś niedziela wolna, przystę-

puje się w zespole do przy-
gotowania aż dwu festynów 
– jeden z nakazu starostwa 
dochód na lotnictwo, a drugi 
dla siebie, dochód na instru-
menta. Ale gdzież tam, Le-
żajsk prosi na poświęcenie 
pomnika „Nieznanego żoł-
nierza”, a tu równocześnie 
kapelmistrz dostaje powoła-
nie na ćwiczenia do wojska. 
Odpowiedź wobec tego dla 
Leżajska odmowna. W Le-
żajsku ruch, potrafili jednak 
przedłużyć termin powoła-
nia kapelmistrza na ćwicze-
nia, ale tylko orkiestra grała. 
Jak tak to jedziemy. Program 
na dzień dzisiejszy to granie 
przy przemarszu, poświęce-
niu pomnika i na zabawie w 
Domu Narodowym. Przy po-
święceniu wszystko pięknie 
w swoim porządku i czasie, 
ale za to na zabawie nie ma 
końca. Rozbawieni uczest-
nicy, a zwłaszcza obywate-
le Leżajska goszczą orkie-
strę, ale i w końcu nie usta-
ją. Naraz wpadł im do gło-
wy „kadryl”, którego gwałtem 
się domagają, co tu skom-
binować,…już się robi, wola 
kapelmistrza, a tu w nutach 
szuka podobnego tempa. 
Zachodzi w wiązance „Pie-
śni Legionowe” i już płynie 
kadryl. Lecz teraz gorsza 
sprawa, bo rozbawione to-
warzystwo, nie ma zamia-
ru kończyć zabawy. Poczę-
stunku nie brakuje. Naszym 
młodziutkim kornecistą Fran-
kiem Majkutem opiekuje się 
płeć piękna siedzącego na 
ćwiartce piwa. A nie więk-
szy jest też od niej. Dekoru-
ją wieńcem i częstują aby tyl-
ko grał, i tak by było chyba 
bez końca, gdyby ukradkiem 
pojedynczo, nie zaczęli zmy-
kać nasi muzykanci na umó-
wiony plac zbiórki do wyjaz-
du w rynku miasta. Z grają-
cych został tylko Mach Antek 
z fletem i bębny on też gra, a 
bębny zagłuszają ucieczkę. 

ciąg dalszy nastąpi

KRONIKA ORKIESTRY 
WŁOŚCIAŃSKIEJ
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W roku bieżącym po raz 
pierwszy w swej histo-
rii Ludowy Klub Sporto-
wy Grodziszczanka Gro-
dzisko Dolne zgłosił do       
rozgrywek piłki nożnej 
drużynę kobiet. Zespół z 
Grodziska został umiesz-
czony w III lidze podkar-
packiej wraz z zespołami 
z Tarnowa, Przemyśla, Go-
rzyc, Stalowej Woli i Roź-
wienicy. 

Regularne rozgrywki rozpo-
częły się w sierpniu a zakoń-
czyły w październiku – na 
zasadzie mecz i rewanż. 
Swój pierwszy mecz Gro-
dziszczanki rozegrały na 
trudnym terenie w Tarnowie 
– notabene – z najlepszym 
zespołem rundy jesiennej 
Tarnowią Tarnów. Nieste-
ty zderzenie z rzeczywisto-
ścią okazało się dosyć bo-
lesne. Dużo lepsze przeciw-
niczki, grające piłkę dojrza-
łą i zespołową, gładko i wy-
soko pokonały zespół z Gro-
dziska 9:0 do przerwy wy-
grywając 6:0. Później przy-
szedł czas na zmierzenie 
się z kolejnym zespołami z 
tabeli i nabieranie nowych 

doświadczeń boiskowych. 
W tych wypadkach również 
Grodziszczanki wypadały 
na tle swoich rywalek dużo 
słabiej, przegrywając swoje 
mecze w różnym wymiarze 
bramkowym. Jednak cier-
pliwość, praca i determina-
cja zostały w końcu nagro-
dzone. Pierwsze historycz-
ne zwycięstwo zawodniczki 
z Grodziska odniosły w me-
czu wyjazdowym, pokonując 
dużo wyżej notowany zespól 
Motoru Przemyśl 2:1. Można 
powiedzieć, że był to przeło-
mowy moment rundy jesien-
nej. Od tego czasu zespól 
z Grodziska do końca roz-
grywek nie przegrał żadne-
go spotkania, zdobywając 

w sumie 11 punktów i plasu-
jąc się na 5 miejscu w tabe-
li końcowej. W rozgrywkach 
rundy jesiennej uczestniczy-
ło w sumie 23 zawodniczki, 
a mianowicie: Justyna Jo-
niec, Karolina Czerwonka, 
Wioleta Matuszek, Karoli-
na Tabin, Karolina Żak – ka-
pitan zespołu, Karolina Ry-
nasiewicz, Marcelina Bo-
sak, Gabriela Kojder, Pauli-
na Nowak, Andżelika Chmu-
ra, Klaudia Majkut, Dorota 
Majkut, Małgorzata Nowak, 
Aneta Rachwał, Adrian-
na Piela, Katarzyna Mosz-
kowicz, Sylwia Joniec, Iwo-
na Szpila, Magdalena Ko-
nieczny, Katarzyna Grzyw-
na, Martyna Duży, Kamila 

Dałomis oraz Patrycja Ficek. 
Grodziszczanki wygrały trzy 
mecze, dwa zremisowały i 
pięć pojedynków przegrały – 
zdobyły 11 punktów. Strzeli-
ły swoim przeciwniczkom 13 
goli same tracąc 33 bramki. 
Gole dla zespołu z Grodzi-
ska strzelały: 

Tabela końcowa rundy je-
siennej przedstawia się na-
stępująco: 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 
2014 – III LIGA KOBIET – PIŁKA NOŻNA

Małgorzata Nowak – 6, 
Katarzyna Moszkowicz 
– 3, Kamila Dałomis – 2, 
Gabriela Kojder – 1, Ka-
rolina Żak (w tabeli koń-
cowej uwzględnione jest 
16 goli zdobytych – doli-
czony wynik 3:0 walkower 
z drużyną z Roźwienicy). 

Miejsce Nazwa zespołu 
Ilość 

rozegranych 
spotkań 

Punkty 
Zwycięstwa  

Remisy  
Porażki 

Bramki 
strzelone 
Bramki 

stracone 
1. Tarnovia Tarnów 10 30 10-0-0 38-6 
2. Motor Przemyśl 10 15 5-0-5 27-28 
3. San Gorzyce 10 14 4-2-4 26-22 
4. Aquila Stalowa Wola 10 13 4-1-5 19-20 
5. Grodziszczanka 

Grodzisko Dolne 10 11 3-2-5 16-33 

6. Syrenka Roźwienica   10 3 0-3-7 5-22 
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O Puchar Tymbarku- XV 
turniej piłkarski na szcze-
blu powiatu leżajskiego 
zainaugurowano w dniach 
28 i 29 października br. 
na stadionie LKS –u Gro-
dziszczanka i na hali spor-
towej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. 

Od tej jesieni, rozgrywki w 
tym turnieju odbywają się 
w systemie jesień-wiosna tj. 
szczebel gminny i powiato-
wy jesienią, a wojewódzki i 
krajowy na wiosnę przyszłe-
go roku. Uczniowie szkół 
podstawowych rywalizują w 
następujących kategoriach 
wiekowych U-8, U-10, U-12 
wśród dziewcząt i chłopców.
Szkoła Podstawowa w Gro-
dzisku Dolnym wystawiła ze-

społy we wszystkich katego-
riach. Młodzi adepci piłkar-
stwa z tej szkoły zanotowa-
li dobre występy.
28 października br. na sta-
dionie Grodziszczanki w ka-
tegorii U-12 dziewczęta wy-
grały zdecydowanie turniej 
pokonując drużyny z Gro-
dziska Górnego, Sarzyny i 
Rudy Łańcuckiej. W skła-
dzie drużyny wystąpiły: Pau-
lina Chmura - bramkarz i za-
wodniczki w polu - Andżeli-
ka Mazur, Amelia Rząsa, Te-
resa Sołek, Gabriela Rącz-
ka, Wiktoria Gdańska, Iwo-
na Rynasiewicz, Regina Bo-
roń, Klaudia Majkut, Alek-
sandra Mroszczyk i Gabriela 
Mazurek. Instynktem strze-
leckim w turnieju błysnęła 
Andżelika Mazur, która zdo-
była  aż 10 bramek. Zwycię-

stwo w turnieju dało naszym 
piłkarkom awans do finałów 
wojewódzkich. W tej katego-
rii chłopcy uplasowali się na 
czwartym miejscu. 
29 października br. na hali 
sportowej Zespołu Szkół JP 
II rozegrano turniej w naj-
młodszej kategorii U-8. W tej 
kategorii zarówno dziewcząt 
i chłopców zwyciężyły druży-
ny gospodarzy, czyli SP Gro-
dzisko Dolne przed Grodzi-
skiem Górnym, co dało pra-
wo występu w finałach wo-
jewódzkich. Dziewczęta wy-

stąpiły w składzie: Julita Kul-
pa, Milena Baj, Julia Majkut, 
Julia Ordys, Martyna Grzyw-
na, Monika Jużyniec, Mar-
ta Chmura, Weronika Smę-
dra, Klaudia Szozda i Wikto-
ria Świąder. Chłopcy w skła-
dzie: Dominik Krzeszowski, 
Kacper Krasnodębski, Da-
mian Duda, Kamil Małek, 
Dawid Lizak, Wiktor Sowa, 
Piotr Kiełbicki, Arkadiusz Jo-
niec, Krzysztof Kochman i 
Patryk Mazur. 
Również 29 października br. 
ale na stadionie Grodzisz-
czanki swój turniej rozegrała 
kategoria U-10. W tej kate-
gorii dziewczęta zajęły dru-
gie miejsce za SP Grodzisko 
Górne, zaś chłopcy trzecie 
miejsce.
Najlepsze zespoły w każ-
dej kategorii otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplo-
my ufundowane przez Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne. 
Naszym drużynom życzy-
my powodzenia na szcze-
blu wojewódzkim na wiosnę 
przyszłego roku!

KB

Z PODWÓRKA NA 
STADION
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Korzyści jakie możesz osiągnąć :  
 

 polepszenie relacji w rodzinie 
 poszerzenie świadomości  
 rozwój samoświadomości emocjonalnej  
 zdobycie umiejętności rozpoznawania, nazywania uczuć i wyrażania ich w sposób korzystny dla siebie i dla innych osób, 
 nauka mówienia jasno i wprost o swoich potrzebach ] 
 umiejętność realizowania swoich celów i zamiarów w sposób nie krzywdzący nikogo.  

 

 

KKaattaalloogg  pprrzzeessttęęppssttww  ddoottyycczząąccyycchh  pprrzzeemmooccyy  ww  rrooddzziinniiee  
 

Art. 207 kk - Znęcanie się 
§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat. 

Art. 208 kk - Rozpijanie 
Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 
Art. 209 kk - Uchylanie się od alimentów 

§1.  Kto uporczywie uchyla się do wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na 
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ja na niemożliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

 
Art. 210 kk - Porzucenie 

§1. kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 
fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 

Art. 211 kk – Uprowadzenie 
Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze 
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 

Art.  197 kk – Zgwałcenie 
§1. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12 [ . . . ]  
 

Art. 198 kk – Wykorzystywanie bezradności, upośledzenia 
Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do 
rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej 
czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

 
Art. 200 kk – Obcowanie płciowe z małoletnim 

§1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do 
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
§2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonywanie czynności seksualnej.  

 
Art. 201 kk – Kazirodztwo 

kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
MMoożżeesszz  zzmmiieenniićć  sswwoojjee  ppoossttęęppoowwaanniiee  zzggłłoośś  ssiięę  ddoo  lluuddzzii,,  iinnssttyyttuuccjjii,,  oorrggaanniizzaaccjjii  mmooggąąccyycchh  ccii  ppoommóócc  ww  zzmmiiaanniiee    

ZZRRÓÓBB  TTOO  DDLLAA  SSIIEEBBIIEE  II  SSWWOOJJEEJJ  RROODDZZIINNYY  
 

                                                               Zwróć się o pomoc do:  
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                 Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym        Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
         w Grodzisku Dolnym                                                       Grodzisko Dolne 280   Problemów Alkoholowych 
        Grodzisko Dolne 134                                               37-306 Grodzisko Dolne                            Urząd Gminy  
     37-306 Grodzisko Dolne    tel. 17 240 63 71          Grodzisko Dolne 125 a 
          tel. 17 24 29 134            37-306 Grodzisko Dolne   
e-mail gops@grodziskodolne.pl                   tel. 17 242 86 65 

          
Panorama Sp. z o.o.            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku                   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Centrum Zdrowia NZOZ                                   Ośrodek Interwencji Kryzysowej                              Przemocy w Rodzinie 
   Grodzisko Dolne 125 a                        ul. M. Curie-Skłodowskiej 8                     całodobowo 
37-306 Grodzisko Dolne                             37-300 Leżajsk                 tel. 0801100002 
      tel. 17 242 68 07                             tel. 17 242 13 00                                                                        
                   e-mail pcprlezajsk@gmail.com 
  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej            Ośrodek Zdrowia NZOZ w Wólce Grodziskiej         Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar  
             w Grodzisku Dolnym              Wólka Grodziska 119 a   Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie 
              Grodzisko Dolne 125             37-306 Grodzisko Dolne              ul. Ignacego Łukasiewicza 3 
          37-306 Grodzisko Dolne              tel.  17 243 60 59                37-310 Nowa Sarzyna 
              tel. 17 242 68 07                                     tel. 17 241 38 1 
          e-mail sownowasarzyna@vp.pl 



22 Gazeta z Grodziska i okolic 11/2014

- OGŁOSZENIA - 



23Gazeta z Grodziska i okolic 11/2014

REKLAMA PŁATNA



24 Gazeta z Grodziska i okolic 11/2014

- OGŁOSZENIA - 

REKLAMA PŁATNA


