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Prawie 3 mln zł to kwo-
ta zadań inwestycyjnych 
realizowanych obecnie w 
naszej gminie. W miesiącu 
kwietniu informowaliśmy 
Państwa o rozstrzygnięciu 
kilku przetargów. Przyj-
rzyjmy się zatem z bliska 
jak wyglądają postępy po-
czynionych prac. 

Drogi gminne
Jak informuje Referat Inwe-
stycji, do odbioru przygoto-
wywana jest droga „na Mar-
cinka” w Zmysłówce. Na 1,2 
kilometrowym odcinku po-
łożono nową nawierzchnię, 
wykonano 19 przepustów 
oraz pobocza z tłucznia ka-
miennego. W najbliższym 
czasie wykonawca, firma p. 
M. Babiś ze Świebodnej, po-
głębi rowy i pobocza. 
Droga „na Marcinka” to dru-
ga droga w gminie wykona-
na w ramach tzw. schetynó-
wek. Koszt inwestycji to po-
nad 388 tys. zł, z czego 30% 
stanowi dofinansowanie z 
pozyskanej dotacji. 

Kładka i boisko sportowe 
w Chodaczowie
W najbliższym czasie w so-
łectwie Chodaczów odebra-
ne zostaną dwie inwestycje. 
SUDR w Grodzisku Dolnym 
zakończył roboty na kład-
ce w Chodaczowie. Środki 
na remont mostu – ponad 
167 tys. zł, pozyskano z 
Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej. Zakres prac 
obejmował malowanie kon-
strukcji stalowej mostu, ma-
lowanie i naprawę elemen-
tów żelbetowych, wymianę 
nawierzchni drewnianej i 
asfaltowej mostu oraz kon-
serwację lin. Teraz swoim 
wyglądem wiszący most w 
Chodaczowie wygląda nie-
malże jak amerykański Gol-
den Gate. 
Na wakacjach nowe boisko 

sportowe przekazane zosta-
nie mieszkańcom Choda-
czowa. Na placu szkolnym 
firma Miarka p. Z. Pilch z 
Sieniawy, wybudowała wie-
lofunkcyjne boisko o po-
wierzchni z poliuretanu. Bo-
isko o wymiarach 32,1x19,1 
zostało ogrodzone siatką 
o wysokości 4 metry. Teraz 
dzieci będą mieć gdzie po-
grać w kosza, siatkę, czy 
tenisa. Docelowo będzie też 
możliwość gry w unihokeja. 
Na realizację zadania z Unii 
Europejskiej udało się pozy-
skać 72 tys. zł. dofinansowa-
nia. Koszt całego przedsię-
wzięcia to ponad 189 tys. zł. 

Trybuny na 
Grodziszczance
Wielkim placem budowy jest 
również stadion Grodzisz-
czanki, na którym prace re-
alizowane są w dwóch eta-
pach. Pierwsza część obej-
muje wykonanie chodników 
i dwóch kompletów małych, 
żółto-bordowych trybun na 
144 miejsca siedzące. Środ-
ki na realizację zadania – 30 
tys. zł., pozyskano z Progra-
mu Bezpieczne Boiska Pod-

karpacia. Wartość zadania 
to ponad 78 tys. zł. 
W etapie drugim wyremon-
towane zostaną istniejące 
trybuny. Wyburzone zostaną 
m.in. istniejące betonowe 
podesty. W trzech modułach 
zamontowane będą 3 rzędy 
trybun, po 168 miejsc każda, 
w sumie 504 miejsca siedzą-
ce. Do trybun będzie dojście 
z kolorowej kostki brukowej. 
Pojawią się też poręcze ze 
stali nierdzewnej. Wybudo-
wane zostanie oświetlenie 
– 8 masztów, na których 
zamieszczonych będzie 26 
projektorów. Zakończenie 
prac planowane jest na 10 
sierpnia br., co oznacza, 
że już w trakcie Gminnych 
Dożynek, będzie można 
usiąść wygonie na nowych 
trybunach. Wartość robót to 
ponad 262 tys. zł, z czego 
70% stanowi dotacja pozy-
skana z Ministerstwa Spor-
tu, w ramach Wojewódzkie-
go Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpac-
kiego. Przetarg na realizację 
obydwu etapów wygrała Fir-
ma Miarka z Sieniawy.

Gminne targowisko
Postępy widoczne są także 
na gminnym placu targo-
wym. Pracownicy SUDR-u 

i PGK murują obecnie bu-
dynek z zapleczem higie-
niczno-sanitarnym. Zada-
szone stoiska handlowe (56 
miejsc), podzielone będą na 
dwie sekcje: przemysłową i 
rolno-spożywczą. Stanowi-
ska rozmieszczone zostaną 
w 7 rzędach, po 8 stoisk w 
każdym rzędzie. Plac pod 
stanowiska zostanie odpo-
wiednio utwardzony i oświe-
tlony. Projekt zawiera rów-
nież wykonanie miejsc po-
stojowych dla samochodów 
osobowych i osób niepeł-
nosprawnych. Prace na tar-
gowisku potrwają do końca 
sierpnia. Wartość inwestycji 
to ponad 705 tys. zł., z cze-
go 60% to środki pozyskane 
z Unii Europejskiej. 

Rusza budowa GOK-u
Do rozbudowy Gminnego 
Ośrodka Kultury przygoto-
wuje się Zakład Usługowo-
Handlowy Vico z Przewor-
ska. Plac budowy został od-
powiednio zabezpieczony, 
a na dniach ruszą pierwsze 
prace. Przypomnijmy, iż re-
alizacja tej ponad miliono-
wej inwestycji jest projektem 
dwuletnim, który uzyskał 
85% dofinansowania ze 
środków RPO WP 2007-
2013. 

MH

GMINA BUDUJE I 
REMONTUJE

Na gminnym targowisku powstanie 56 stoisk handlowych
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WIATR, woda, słońce, bio-
masa, geotermia, zwycza-
jowo nazywane są „zielo-
ną” energią, gaz ziemny  
„błękitną”, a węgiel ka-
mienny „czarną”. Te ko-
lory mają symbolizować 
oczywiście wpływ na śro-
dowisko. Jednak przyjęta 
nomenklatura nie jest ani 
zbyt szczęśliwa, ani traf-
na. Czarny węgiel kamien-
ny jest mniej uciążliwy niż 
brunatny, spalanie gazu 
ziemnego powoduje efekt 
cieplarniany, nijak mając 
się do pozytywnie koja-
rzącego się błękitu, a jeśli 
chodzi o odnawialne źró-
dła energii to sprawa też 
nie jest tak jednoznacznie 
„zielona”.  Bliskie praw-
dy jest jedynie określenie 
„czysta” w stosunku do 
wiatru i słońca. 

Ruch powietrza jest oczywi-
ście niewidoczny, zaś skutki 
oddziaływania na środowi-
sko niewielkie. A co najważ-
niejsze – demontaż wiatraka 
przywraca przyrodę i krajo-
braz do pierwotnego stanu, 
a proces ten trwa jeszcze 
krócej niż sama budowa tur-
biny wiatrowej. Nie da się 
tego powiedzieć o energety-
ce konwencjonalnej (szkody 
górnicze, hałdy, trzęsienia 
ziemi wywołane tąpnięcia-
mi). Nawet uznawana za 
czystą energię woda nie-
odwracalnie zmienia eko-
system i naturalne stosunki 
wodne. 
Dlaczego powinniśmy budo-
wać wiatraki? Cel jest jeden 
– wykorzystywanie natural-
nej, czystej, niewyczerpanej 
energii. Ale są też cele po-
średnie i na nie warto zwró-
cić szczególną uwagę. 

Wiatr napędza gminne 
budżety
Powoli zaczynamy akcep-

tować sąsiedztwo farm wia-
trowych. Ponad trzy czwarte 
Polaków mieszkających w 
ich pobliżu uważa, że wia-
traki nie mają wpływu na ich 
zdrowie. Tak wynika z bada-
nia dotyczącego społecznej 
akceptacji dla elektrowni 
wiatrowych przeprowadzo-
nego przez Millward Brown 
SMG/KRC w kwietniu br. 
Problem nie leży po stro-
nie technologii. Konkretny 
przykład - Gmina Margonin, 
gdzie zlokalizowana jest 
obecnie największa farma 
wiatrowa w Polsce odno-
towała wzrost wpływów do 
budżetu na poziomie 3.5 mi-
liona zł rocznie. Błyskawicz-
nie znalazła się w pierwszej 
10 najbogatszych gmin w 
Wielkopolsce. Pieniądze z 
wiatraków jakie wpływają 

do kasy gminy to około 25% 
jej całego budżetu. Władze 
gminy przebudowały z po-
datków margoniński rynek 
oraz wybudowały halę wi-
dowiskowo-sportową. Dobra 
kondycja finansowa gminy 
umożliwiła dokończenie bu-
dowy kanalizacji w gminie 
oraz elektrycznego wyciągu 
do nart wodnych na  Jezio-
rze Margonińskim. Nawet 
najwięksi oponenci wiatra-
ków przyznają, że dzięki nim 
Margonin rozwija się i może 
inwestować.

Walka z globalnym 
ociepleniem? 
Elektrownie wiatrowe stano-
wią czyste, tzw. zeroemisyj-
ne źródło generacji energii. 
Oznacza to, że przy pro-
dukcji energii elektrycznej 

przez turbiny wiatrowe do 
atmosfery nie są emitowa-
ne gazy cieplarniane, które 
generowane są podczas 
spalania paliw kopalnych w 
konwencjonalnych źródłach 
generacji (elektrowniach i 
elektrociepłowniach).
W polskim systemie elektro-
energetycznym produkcja 
1 MWh energii w oparciu o 
węgiel kamienny powoduje 
emisję 0,9 tony CO2, zaś w 
oparciu o węgiel brunatny 
1,05 tony CO2. Zastępowa-
nie źródeł konwencjonal-
nych przez źródła energii 
odnawialnej pozwala więc 
na uniknięcie emisji dużej 
ilości dwutlenku węgla do 
atmosfery. 

Obowiązki wobec Unii Eu-
ropejskiej
Chętnie korzystamy z fun-
duszy unijnych, jeździmy po 
nowych drogach, dofinanso-
wujemy rodzime firmy. Unia 
to jednak też obowiązki, na 
które zgodziliśmy się wstę-
pując do „europejskiej rodzi-
ny”. Już samo członkostwo i 
zapisy Traktatu Akcesyjnego 
oraz unijnych dyrektyw na-
kładają na Polskę zobowią-
zanie do osiągnięcia udziału 
energii odnawialnej w krajo-
wym zużyciu energii brutto 
w 2010 roku. Komisja Euro-
pejska ma prawo weryfikacji 
realizacji celu i może ukarać 
państwa członkowskie za 
niedostosowanie podejmo-
wanych działań do zadekla-
rowanych wskaźników.  Unia 
zobowiązała się do roku 
2020 ograniczyć o 20 proc. 
emitowane przez siebie ilo-
ści gazów cieplarnianych (w 
porównaniu z rokiem 1990). 
Ma być to osiągnięte przede 
wszystkim przez ogranicze-
nie zużycia energii i zwięk-
szenie wykorzystania ener-
gii odnawialnej. 

Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej

„ZIELONA” ENERGIA W 
GMINACH
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W maju i czerwcu br. w ba-
daniu ankietowym zapy-
taliśmy klientów o jakość 
usług w Urzędzie Gminy. 
Zdecydowanie przeważa-
ły oceny pozytywne, choć 
nie brakło też głosów kry-
tyki.

Od 2008r, w którym to wdro-
żyliśmy system zarządzania 
jakością oparty na normie 
ISO 9001, regularnie pro-
wadzimy badanie ankieto-
we klientów naszego urzę-

du. Ankiety są anonimowe i 
można je wypełnić zarówno 
w Urzędzie lub poprzez stro-
nę internetową www.grodzi-
skodolne.pl. 
W okresie tegorocznego 
badania wypełniono 27 an-
kiet, w tym 10 za pośrednic-
twem strony internetowej. W 
ogólnej ocenie funkcjono-
wania Urzędu w skali od 1 
do 6 (1 – ocena najniższa, 
6 – ocena najwyższa) prze-
ważyły oceny pozytywne. 
Porównując oceny Urzędu 

w poszczególnych latach, 
widzimy wzrost ocen zde-
cydowanie pozytywnych (5 
i 6). Na pytanie co należało 
by zmienić aby usprawnić 
pracę Urzędu, pojawiły się 
propozycje dotyczące dal-
szej modernizacji budynku 
urzędu, wykonania windy 
dla niepełnosprawnych oraz 
podnoszenia sprawności i 
kompetencji pracowników. 
Wszystkim, którzy wzię-
li udział w badaniu bardzo 
dziękujemy. Państwa głos 

i ocena pomagają nam do-
skonalić jakość usług w 
urzędzie. W dalszym ciągu 
można dokonać oceny na-
szej pracy, do czego gorąco 
zachęcamy. Uwagi można 
przekazywać w bezpośred-
nich rozmowach jak również 
za pośrednictwem anoni-
mowej ankiety, której for-
mularze na stałe wyłożone 
są w Urzędzie Gminy oraz 
zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.grodzisko-
dolne.pl w dziale „Ankiety”.

Grzegorz Potaczała

KLIENCI WYSTAWILI OCENĘ 
URZĘDOWI

SPRAWDŹ TERMIN 
WAŻNOŚCI SWOJEGO 

DOWODU OSOBISTEGO

Przypominamy mieszkańcom 

o sprawdzaniu daty ważności 

swojego dowodu osobistego, 

w związku z tym że dowód oso-

bisty jest ważny:

•	 10	lat	od	daty	jego	wydania	

–	 w	 przypadku	 osób,	 które	

ukończyły	18	lat,

•	 5	lat		od	daty	jego	wydania	–	

w	przypadku	osób,	które	nie	

ukończyły	18	roku	życia,

•	 na	 czas	 nieoznaczony	 –	 w	

przypadku	 osoby,	 która	

ukończyła	65	rok	życia.

Data, do kiedy dokument po-

zostaje ważny jest określona 

na dowodzie osobistym - w 

prawym dolnym rogu strony z 

fotografią.

Z powodu nieważnego dowodu 

osobistego nie załatwimy żad-

nych spraw w urzędzie czy na 

poczcie w kwestiach wymaga-

jących weryfikacji tożsamości, 

możemy mieć problem z uzy-

skaniem kredytu bankowego 

czy dokonaniem zakupu ratal-

nego.

W przypadku stwierdzenia 

upływu terminu ważności do-

wodu osobistego prosimy o 

kontakt z urzędem gminy.
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Przestępstwa kryminal-
ne zaistniałe na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne w 
okresie od 01.05.2012r. do 
31.05.2012r. 

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO MIENIU

Kradzieże
• w dniu 02.05.2012r. poli-
cjanci z Posterunku Policji w 
Grodzisku Dolnym ujawnili 
na jednej z posesji w miej-
scowości Grodzisko Dolne 
kradzież energii elektrycznej 
przez jego lokatora. W tej 
sprawie wszczęto docho-
dzenie, w trakcie którego 
zostaną przedstawione za-
rzuty sprawcy przestępstwa. 
Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Zgodnie	z	art.	278	§5	spraw-
ca	za	powyższy	czyn	podle-
ga	 karze	 pozbawienia	 wol-
ności	od	3	miesięcy	do	lat	5.

• w dniu 15.05.2012r. poli-
cja wszczęła dochodzenie 
w sprawie kradzieży tele-
fonu komórkowego marki 
Sony Ericsson zaistniałej 
przy zbiorniku wodnym Czy-
ste w Grodzisku Dolnym. 
Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że do kradzieży do-
szło 01.05.2012r. Sprawca 
dokonał kradzieży telefonu 
z kieszeni spodni, pozosta-
wionych bez nadzoru przy 
zbiorniku. Pokrzywdzony to 
mieszkaniec Łańcuta, war-
tość skradzionego telefonu 
wycenino na kwotę 800 zł. 
Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym.
• w dniu 23.05.2012r. miesz-
kaniec Grodziska Górnego 
zgłosił kradzież oleju napę-
dowego z samochodu cięża-
rowego stanowiącego jego 
własność, zaparkowanego 

przy drodze powiatowej nr 
1259R. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że łupem spraw-
ców padło ponad 300 litrów 
paliwa wartości 1800 zł. Po-
stępowanie w dalszym ciągu 
prowadzi Posterunek Policji 
w Grodzisku Dolnym pod 
nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Leżajsku.
Zgodnie	z	art.	278.	§	1.	Kto	
zabiera	 w	 celu	 przywłasz-
czenia	 cudzą	 rzecz	 rucho-
mą,	 podlega	 karze	 pozba-
wienia	wolności	od	3	miesię-
cy	do	lat	5.	

• w dniu 30.05.2012r. do Po-
sterunku Policji w Grodzisku 
Dolnym zgłosiła się miesz-
kanka Przeworska, która 
złożyła zawiadomienie o 
przestępstwie polegającym 
na przywłaszczeniu przez 
n/n osobę telefonu komórko-
wego m-ki NOKIA wartości 
około 600 zł na szkodę zgła-
szającej. Do zdarzenia do-
szło 29.05.2012r. w miejsco-
wości Grodzisko Dolne nad 
zbiornikiem wodnym Czyste. 
Postępowanie w dalszym 
ciągu prowadzi Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Leżajsku.
Zgodnie	z	art.	 284	§	1.	Kto	
przywłaszcza	 sobie	 cudzą	
rzecz	ruchomą,	podlega	ka-
rze	 pozbawienia	 wolności	
do	lat	3.

Osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje, 
mogące się przyczynić 
do wykrycia sprawców 
wyżej wymienionych oraz 
innych przestępstw, pro-
szone są o pilny kontakt 
z Posterunkiem Policji w 
Grodzisku Dolnym bądź 
Komendą Powiatową Po-
licji w Leżajsku, tel. 17 
2406371, 172406310 lub 
997.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO BEZPIECZEŃ-
STWU W KOMUNIKACJI

• w dniu 25.05.2012r. w miej-
scowości Grodzisko Górne 
do kontroli drogowej został 
zatrzymany kierujący rowe-
rem mieszkaniec Leżajska. 
W trakcie wykonywanych 
czynności przez policjantów 
okazało się, iż 51-letni rowe-
rzysta znajduje się w stanie 
nietrzeźwości - wynik bada-
nia alkomatem wykazał u 
kierującego około 2 promile 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
Zgodnie	 z	 kodeksem	 kar-
nym	 przestępstwo	 z	 art.	
178a§2	kierowanie	rowerem	
na	drodze	publicznej	w	sta-
nie	nietrzeźwości	zagrożone	
jest	 karą	 pozbawienia	 wol-
ności	do	1	roku.

PRZESTĘPSTWA PRZE-
CIWKO RODZINIE I 
OPIECE

• w dniu 01.05.2012r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uporczywego 
uchylania się mieszkańca 
Wólki Grodziskiej od wy-
konywania na nim z mocy 
ustawy obowiązku alimen-
tacyjnego przez niełożenie 
na utrzymanie dzieci, przez 
co naraził ich na niemoż-

ność zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb życiowych. 
W tej sprawie sprawca usły-
szał już zarzuty i odpowie za 
swój czyn przed Sądem Re-
jonowy w Leżajsku.
• w dniu 02.05.2012r. Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodze-
nie w sprawie uporczywego 
uchylania się mieszkańca 
Grodziska Górnego od wy-
konywania na nim z mocy 
ustawy obowiązku alimenta-
cyjnego przez niełożenie na 
utrzymanie dzieci, przez co 
naraził ich na niemożność 
zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych. W 
tej sprawie również sprawca 
usłyszał już zarzuty i odpo-
wie za swój czyn przed Są-
dem Rejonowy w Leżajsku.
Zgodnie	 z	 kodeksem	 kar-
nym	 przestępstwo	 z	 art.	
209§1	 czyn	 ten	 zagrożony	
jest	 karą	 pozbawienia	 wol-
ności	do	lat	2.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

KRONIKA 
POLICYJNA

BEZPIECZNE WAKACJE
WAKACJE	-	tuż,	tuż!	Do	rozpoczęcia	wakacji	pozostało	już	tylko	kil-
ka	dni.	Dzieci	wyruszą	na	kolonie	i	obozy,	dorośli	wyjadą	na	urlopy,	
wiele	 osób	wybierze	 aktywny	wypoczynek	 nad	wodą	 lub	 na	 gór-
skich	szlakach.	Okres	wakacji,	to	również	czas	dalekich	podróży,	co	
wiąże	się	ze	wzmożonym	ruchem	autobusów	i	samochodów,	które	
będą	 przewozić	 dzieci	 na	 letni	 wypoczynek.	 Częściej	 niż	 zwykle	
odwiedzane	będą	kluby,	puby	 i	dyskoteki.	Aby	uchronić	się	przed	
niebezpieczeństwem	i	jego	negatywnymi	następstwami,	warto	przy-
pomnieć	sobie	czego	należy	się	wystrzegać	i	na	co	zwracać	szcze-
gólną	uwagę,	 aby	wakacje	minęły	 bezpiecznie	dostarczając	 tylko	
pozytywnych	i	niezapomnianych	wrażeń.	

Apelujemy do dzieci i młodzieży o rozwagę, a do rodziców i 
opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi, na to co robią ich 
pociechy w czasie wolnym.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
•	 uczulaj	i	pilnuj	najmłodszych,	aby	nie	wchodzili	do	strefy	prac	

polowych,
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XXII sesja Rady Gminy 
Grodzisko Dolne zwołana 
została na dzień 29 maja 
2012r. Głównymi tematami 
majowej sesji były analiza 
i przyjęcie sprawozdania z 
wykonania budżetu gmi-
ny za I półrocze br. oraz 
ocena działalności Przed-
siębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Grodzisku Dolnym za rok 
ubiegły.

Dodatkowo w trakcie obrad 
XXII sesji Radni przegłoso-
wali przyjęcie uchwał:
1.  w sprawie ustalenia 

regulaminu targowiska 
gminnego w Grodzisku 
Dolnym,

2. w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gmi-
ny na rok bieżący,

3. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-
wego Gminy Grodzisko 
Dolne,

4. w sprawie wyrażenia 
zgody na wystawienie 
weksla In blanco wraz z 
deklaracją wekslową ce-
lem zabezpieczenia pra-
widłowej realizacji umo-
wy dotyczącej zadania 
inwestycyjnego pn. 
„Adaptacja remizy OSP 
Podlesie na Placówkę 
Dziennego Pobytu dla 
Dorosłych Osób Niepeł-
nosprawnych (Środowi-

skowego Domu Samo-
pomocy),

5. w sprawie zmiany 
uchwały Nr VI/31/97 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne z dnia 2 marca 
2007r. w sprawie usta-
lenia sieci publicznych 
gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina Grodzisko 
Dolne oraz określenia 
granic tych obwodów,

6. w sprawie zmiany 
uchwały Nr VI/30/07 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne z dnia 02 marca 
2007r. w sprawie usta-
lenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawo-
wych, dla których orga-
nem prowadzącym jest 
Gmina Grodzisko Dolne 
oraz ustalenia granic ich 
obwodów,

7. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/111/04 
Rady Gminy Grodzisko 
Dolne z dnia 31 marca 
2004r. w sprawie usta-
lenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szko-
łach podstawowych pro-
wadzonych przez Gmi-
nę Grodzisko Dolne.

Szersze informacje na temat 
przebiegu XXII sesji Rady 
Gminy można uzyskać na 
stronie: www.bip.grodzisko-
dolne.pl.  JR

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

•	 jeżeli	starsze	dzieci	pomagają	w	pracy	dorosłym	upewnij	się,	
że	maszyny	 rolnicze	są	sprawne	 technicznie	 i	 ich	użycie	nie	
spowoduje	tragedii,

•	 nie	 przewoź	 dzieci	 na	 maszynach	 rolniczych,	 nawet	 na	 po-
dwórku.

Bezpieczeństwo podczas pobytu w górach:
•	 pamiętaj	o	zmiennej	pogodzie	w	górach,
•	 dostosuj	obuwie	i	ubiór	do	panujących	warunków	atmosferycz-

nych,
•	 przemieszczaj	się	tylko	wyznaczonymi	szlakami	górskimi,
•	 zabierz	ze	sobą	telefon	komórkowy	z	zaprogramowanym	nu-

merem	GOPR,
•	 zabierz	dodatkowy	posiłek	oraz	podstawowy	sprzęt	pierwszej	

pomocy,	a	także	gwizdek	i	latarkę	do	ewentualnej	sygnalizacji	
miejsca	pobytu.

Bezpieczeństwo podczas pobytu w lesie:
•	 poruszaj	się	wyłącznie	wyznaczonymi	ścieżkami,
•	 nie	oddalaj	się	od	grupy,
•	 dbaj	o	czystość,	nie	wyrzucaj	śmieci,	nie	niszcz	przyrody,
•	 ognisko	rozpalaj	jedynie	pod	opieką	osób	dorosłych	w	miejscu	

do	tego	wyznaczonym,
•	 po	zakończeniu	palenia	ogniska	należy	je	dobrze	wygasić,	za-

sypać	piaskiem,	a	w	miarę	możliwości	zalać	wodą,
•	 nie	podchodź	do	zwierząt	i	nie	drażnij	ich,	mogą	być	chore	lub	

agresywne.
Zasady bezpiecznego pobytu nad wodą:
•	 korzystaj	tylko	z	kąpielisk	strzeżonych	ograniczonych	bojami:	

żółtymi	dla	początkujących	oraz	czerwonymi	dla	zaawansowa-
nych,

•	 przestrzegaj	zasad	regulaminu	kąpieliska,	stosuj	się	do	zale-
ceń	ratownika	oraz	znaków,

•	 ubrania	i	rzeczy	osobiste	pozostawiaj	pod	opieką	znanej	osoby,
•	 po	dłuższym	opalaniu	się	wchodź	do	wody	powoli	–	szok	ter-

miczny	może	być	przyczyną	tragicznego	w	skutkach	wypadku,
•	 po	spożytym	posiłku	przed	kąpielą	odpocznij,
•	 przed	skokiem	do	nieznanej	wody	zbadaj	dno	-	korzeń,	kamień	

czy	jakikolwiek	przedmiot	może	spowodować	groźny	uraz	krę-
gosłupa,

•	 wzywaj	pomoc	wyłącznie	w	sytuacjach,	kiedy	rzeczywiście	jest	
potrzebna,

•	 zwracaj	uwagę	na	innych	kąpiących	się,	którzy	mogą	potrze-
bować	pomocy,

•	 w	przypadku	złego	samopoczucia	natychmiast	wyjdź	z	wody,
•	 nigdy	nie	wchodź	do	wody	po	alkoholu,
•	 jeżeli	pod	Twoją	opieką	znajduje	się	młodsze	rodzeństwo	ani	

na	chwilę	nie	spuszczaj	go	z	oka	–	małe	dzieci	nigdy	nie	po-
winny	kąpać	się	same.

Bezwzględnie zabrania się korzystania z kąpieliska, na którym 
wywieszona jest flaga koloru czerwonego!!!
Planując wypoczynek nad wodą, zwróć uwagę na miejsca, które 
oznaczono jako Czarny Punkt Wodny, to miejsca gdzie występuje 
zwiększone niebezpieczeństwo utonięcia.

POLICJA RADZI

•	 nie	wpuszczaj	do	domu	nieznanych,	obcych	osób,
•	 nie	obdarzaj	zaufaniem	nowopoznanych	osób,	które	mogą	wy-

korzystać	łatwowierność	celem	zwerbowania	do	grupy	psycho-
manipulacyjnej,

•	 w	rozmowach	telefonicznych	i	osobistych	kontaktach	z	niezna-
jomymi	 nie	 podawaj	 szczegółów	 dotyczących	majątku	 i	 nie-
obecności	dorosłych	w	domu,

•	 nie	korzystaj	z	windy,	gdy	pasażerem	jest	osoba	nieznana,
•	 zachowaj	ostrożność	w	kontaktach	z	wolno	biegającymi	psami,
•	 będąc	na	dyskotece	nigdy	nie	 przyjmuj	 poczęstunku	od	nie-

znajomych	 –	 do	 podanego	 napoju	 mogły	 zostać	 dosypane	
substancje	 psychoaktywne,	 w	 różnym	 stopniu	 ograniczające	
świadomość,

•	 własny	napój	miej	stale	w	zasięgu	wzroku,	aby	uniknąć	przy-
krej	niespodzianki,

•	 unikaj	miejsc	ustronnych,	nieoświetlonych	i	odludnych.

harmonogram zebrań wiejskich 
zwołanych przez wójta gminy w m-cu lipcu:

• Opaleniska - 5.07.2012r., godz. 18.00
• Zmysłówka - 5.07.2012r., godz. 20.00
• Podlesie - 10.07.2012r., godz. 18.00
• Wólka Grodziska - 10.07.2012r., godz. 20.00
• Grodzisko Nowe - 12.07.2012r., godz. 18.00
• Grodzisko Górne - 12.07.2012r., godz. 20.00
• Chodaczów - 17.07.2012r., godz. 18.00
• Laszczyny - 17.07.2012r., godz. 20.00
• Grodzisko Dolne - 19.07.2012r., godz. 20.00
• Grodzisko - 20.07.2012r., godz. 20.00



8 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2012

- AKTUALNOŚCI - 

Wędkowanie to pasja wie-
lu młodych ludzi naszej 
gminy. Stało się tak za 
sprawą Koła Wędkarskie-
go nr 37 „Pstrąg” w Gro-
dzisku Dolnym, które od 
2000r. systematycznie or-
ganizuje zawody wędkar-
skie z okazji „Dnia Dziec-
ka”. 

W tym roku odbyły się one 
po raz dwunasty. Połączo-
no je z konkursem ekolo-
gicznym, a przyświecał im 
szczytny cel: zamiłowanie 
do wędkowania i organiza-
cja wolnego czasu dla młod-
szego pokolenia.
3 czerwca, w niedzielny po-
ranek, o godzinie 9.00 stawi-
ło się na zawody 37 uczest-
ników, którym odczytano 
regulamin, a już od godziny 
9.30 - 12.00 młodzi wędka-
rze zmagali się nie tylko z 
silnie wiejącym wiatrem, ale 
i z rybami, które jak na złość 
pochowały się w głębinie, to-
też połów był niezbyt udany. 
Nie pomogły nawet zanęty 
- dla wędkarzy oczywiście, 
nie dla ryb - w postaci socz-
ków, batonów i owoców. 
Młodzi zapaleńcy posilali się 
na brzegu, a ryby beztrosko 
pluskały się w wodzie, ani 
myśląc dać się złowić. 
Zawody przeprowadzono w 
dwóch kategoriach wieko-

wych: dzieci szkół podsta-
wowych i młodzież gimna-
zjów. 
Wśród szczęśliwców w 
kategorii szkół podstawo-
wych znaleźli się: 
1. Hubert Mścisz - 780 pkt
2. Dawid Burek - 300 pkt
3. Zuzanna Żak - 260 pkt
4. Aleksandra Kisiel - 240 

pkt
5. Jakub Bartnik - 200 pkt

Zwycięzcy w kategorii 
szkół gimnazjalnych:
1. Piotr Tołpa - 1000 pkt
2. Ernest Przeszło - 600 

pkt
3. Gabriela Mucha - 300 

pkt
4. Paweł Halasa - 60 pkt
5. Adrian Czapla - 40 pkt

Wszyscy zawodnicy, którym 
udało się złowić rybę otrzy-
mali cenne nagrody wędkar-
skie w postaci wędek, koło-
wrotków, zestawów wędkar-
skich, siatek. Pierwszą trój-
kę dodatkowo uhonorowano 
pamiątkowymi dyplomami. 
Pozostali, którym połów się 
nie powiódł, otrzymali na-
grody pocieszenia takie jak: 
przybory szkolne, maskotki, 
gadżety rowerowe, itp.
Po zakończeniu zawodów 
strudzeni wędkarze posilali 
się pieczoną kiełbasą przy-
gotowaną przez organiza-

torów. Chętni zapisywali się 
na konkurs ekologiczny, w 
którym ostatecznie wzięło 
udział 43 zawodników. Owe 
szranki ekologiczne prze-
prowadzono w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy I 
– III i IV – VI szkoły podsta-
wowe oraz gimnazja. 
Mimo silnie wiejącego wiatru, 
na szczerym polu uczestnicy 
zmagali się z testem, w któ-
rym musieli odpowiedzieć 
na 20 pytań związanych ze 
środowiskiem i ekologią. W 
pocie czoła, startujący w 
konkursie wykazali się nie 
lada wiedzą. Mimo zróżni-
cowanego czasu i stopnia 
trudności zadań testowych 
w poszczególnych grupach 
wiekowych bezkonkurencyj-
ni okazali się:

W klasach I – III szkół pod-
stawowych:
1. Aleksandra Kisiel
2. Zuzanna Żak
3. Bartosz Kulpa
4. Zuzanna Skalska

W klasach IV – VI szkół 
podstawowych:
1. Bartosz Skiba
1. Dawid Burek
3. Mariola Sanok
4. Konrad Domin

W kategorii szkół gimna-
zjalnych:
1. Wojciech Rzepka
2. Arkadiusz Kruk
3. Kulpa Kamil
4. Anna Kozioł

Najmłodszą uczestniczką 
konkursu ekologicznego 
była Magdalena Kozioł, któ-
ra jak na swój wiek uzyskała 
wysokie wyniki i otrzymała 
nagrodę w postaci albumu 
„Turki Idą”. Zwycięzcy kon-
kursu otrzymali książki i al-
bumy przyrodnicze.

Zarząd Koła Wędkarskiego 
nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym w imieniu dzieci i 
własnym dziękuje wszyst-
kim sponsorom i tym, którzy 
pomogli w organizacji dnia 
dziecka.   AS

DZIEŃ DZIECKA Z 
WĘDKĄ

Organizatorzy zadbali, 
nie tylko o sprawny prze-
bieg i jakość zawodów 
oraz konkursu  ale rów-
nież o cenne nagrody 
rzeczowe pozyskane od 
sponsorów, którymi byli:
• Wójt Gminy Grodzi-

sko Dolne
• Starostwo Powiatowe 

w Leżajsku
• Firma „PRĄDEX” – 

Stanisław Chmielecki
• Sklep Wielobranżowy 

pani Bożeny Gdań-
skiej

• Bank Spółdzielczy w 
Leżajsku

• Firma Car-Test plus w 
Grodzisku Górnym
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Od jesieni kiedy to grodzi-
ska drużyna strażacka po 
raz drugi zdobyła Mistrzo-
stwo Polski czekaliśmy 
na odpowiednią pogodę, 
aby zaprosić „Złotka” do 
biblioteki na Wieczór Gło-
śnego Czytania. Czekali-
śmy na sprzyjającą aurę, 
bo liczyliśmy, że Panie za-
prezentują dzieciom ćwi-
czenia bojowe. Rzeczywi-
stość okazała się jeszcze 
ciekawsza, bo drużyna 
zajechała przed bibliotekę 
wozem strażackim. 

Na spotkanie z najmłod-
szymi „Złotka” stawiły się 
w składzie: panie Jadwiga 
Pelc, Mariola Baj, Karolina 
Deput, Paulina Baj, Beata 
Krajewska, Paulina Usow-
ska, Sylwia Grzywna, Kinga 
Ferszterowska i pan Paweł 
Siwiec, który w drużynie jest 
niezastąpiony. 
Na wstępie Panie opowie-
działy dzieciom o tym, jak 
zdobyły podwójne Mistrzo-
stwo Polski, na czym pole-
gają zawody, jak wygląda 
sztafeta, ćwiczenia bojowe i 
w jaki sposób przygotowują 
się do startów. Później było 
czytanie bajek. Nie wszyscy 
z gości mieli okazję czytać, 
bo dzieci niecierpliwie cze-
kały żeby wyjść i z bliska 

obejrzeć wóz strażacki. 
Auto i cały znajdujący się w 
nim sprzęt zaprezentował 
najmłodszym Paweł Siwiec. 
Dzieci otoczyły go szczel-
nym wianuszkiem, oglądały 
i słuchały z wielkim zainte-
resowaniem. Kulminacyjnym 
punktem pokazu było lanie 
wody z węża strażackiego. 
To była wielka frajda. Lepiej 
mogłoby być tylko jeśli moż-
na by się było chlapać w wo-
dzie. Chętni byli… nie było 
pozwolenia. Wszyscy chcieli 
uczestniczyć w akcji. Zabaw-
nie wyglądało to, jak kilkana-
ścioro dzieci ustawionych w 
rządku jednocześnie trzyma 
wąż strażacki. 
Po mocnych wrażeniach i 
wykonaniu wielu zdjęć w 
strojach bojowych i w sa-
mochodzie, wróciliśmy do 
biblioteki, gdzie dzieci wysłu-
chały ważnych informacji na 
temat tego jak zapobiegać 
pożarom, jak zachować się w 
sytuacji zagrożenia, jak we-
zwać pomoc. Przypomniały 
też sobie numery telefonów 
alarmowych. Najmłodsi pod-
chodzą do spraw bezpie-
czeństwa bardzo poważnie i 
wbrew pozorom mają na ten 
temat dużą wiedzę.
To było pouczające i ekscy-
tujące spotkanie. Dziękuje-
my naszym Mistrzyniom za 

przybycie do biblioteki, Panu 
Pawłowi za pokaz sprzętu 
strażackiego i pogadankę o 
bezpieczeństwie. Całej dru-
żynie życzymy dalszych suk-

cesów, a wszystkim naszym 
strażakom życzymy tylu po-
wrotów ilu wyjazdów, aby za-
wsze byli gotowi do niesienia 
pomocy i mieli do tego jak 
najmniej sposobności.

RC

MISTRZYNIE POLSKI NA 
CZYTANIU W BIBLIOTECE
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3 czerwca w Wólce Grodzi-
skiej odbył  się WIOSEN-
NY PIKNIK z okazji DNIA 
DZIECKA zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska, Społeczną Szkołę 
Podstawową, Radę Rodzi-
ców oraz Ochotniczą Straż 
Pożarną.

Do naszego świętowania 
przyłączyli się pani  Alicja 
Wosik wicewojewoda pod-
karpacki oraz pan Jacek 
Chmura Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne. W spotkaniu 
uczestniczyli także zapro-
szeni goście, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice i miesz-
kańcy okolicznych miejsco-
wości.
Piknik powitaniem przyby-
łych gości, mieszkańców 
i dzieci rozpoczęli Prezes 
Stowarzyszenia Pan Krzysz-
tof Dąbek oraz Pani Dyrek-
tor SSP Barbara Szczęch.
W dalszej części wystąpił 
zespół wokalny „Meritum” 
z  Miejskiego Centrum Kul-

tury w Leżajsku. Dzieci z 
Ochronki św. Józefa w Gro-
dzisku Dolnym wykonały 
pokaz tańców ludowych, a 
grupa z Gminnego Ośrodka 
Kultury zapoznała publicz-
ność z siostrą Czerwonego 
Kapturka podczas spektaklu 
„O wilku i Zielonym Kap-
turku”. Uczniowie z naszej 
szkoły zaprezentowali się w 
dwóch kabaretach: Ananasy 

z IV klasy wystąpiły w scen-
ce pt. „Wizyta w bibliotece”, 
zaś Stokrotki z V klasy roz-
bawiły publiczność „Powro-
tem z Anglii”. 
Dla miłośników  śpiewu  lu-
dowego wystąpił zespół 
wokalny „C.D.N.” i kapela z 
Dąbrowicy. Niezastąpiony-
mi  atrakcjami  dla najmłod-
szych okazały się dmucha-
na zjeżdżalnia, trampolina.  

samochód elektryczny,  a 
także pływanie kajakiem po 
basenie.
Nad dobrym samopoczu-
ciem czuwali rodzice, którzy  
przygotowali mnóstwo pysz-
ności. Wśród nich znalazły 
się pączki ze słodkościami 
dla dzieci, kiełbaski, ham-
burgery, słodkie domowe 
wypieki, sałatka owocowa. 
Każdy mógł więc znaleźć 
coś dla siebie. 
Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wspólne spę-
dzony czas i zapraszamy na 
następne spotkania.

Halina Buszta

RELACJA Z PIKNIKU W 
WÓLCE

Pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować naszym sponso-
rom, którymi byli:
•	 Pan	Aleksander	Mazurek
•	 Pan	Leszek	Majkut
•	 Pan	Tomek	Majkut
•	 Spółdzielnia	 Usług	 Drogo-

wo	–	Rolniczych	w	Grodzi-
sku	Dolnym

•	 Gminna	 Spółdzielnia	 „Sa-
mopomoc	 Chłopska”	 w		
Grodzisku	Dolne

•	 Pan	 Jacek	 Chmura	 Wójt	
Gminy	Grodzisko	Dolne

•	 Pani	Alicja	Wosik	Wicewo-
jewoda	Podkarpacia	

•	 Pan	Jan	Kida	Starosta	Po-
wiatu	Leżajskiego	

•	 Szkółka	 Roślin	 i	 Krzewów	
Ozdobnych	w	Giedlarowej

•	 Pan	 Andrzej	 Chmura	 Dy-
rektor	 Muzeum	 Ziemi	 Le-
żajskiej	

•	 Państwo	 Agnieszka	 i	 Ma-
ciej	Stępięń	

•	 Pani	Teresa	Bechta
•	 Pani	Maria	Szlachta
•	 Bank	 Spółdzielczy	 w	 Le-

żajsku
•	 Hurtownia	„Ania”
•	 Pani	 Krystyna	 Płoszaj	

Sklep	 Spożywczo	 Prze-
mysłowy	 „Gucio”	 w	 Wólce	
Grodziskiej

•	 Pani	Dorota	Karakuła
•	 Firma	Foto-Kulpa
•	 Pani	Marta	Śmiałek
•	 Pan	Tomasz	Gronowicz	
•	 Państwo	 Mariola	 i	 Krzysz-

tof	Szpila
•	 Pani	Agnieszka	Grzywna
•	 Pani	Marta	Dąbek
•	 Pani	 Anna	 Kraska	 Sklep	

„Storczyk”	w	Leżajsku
•	 Pani	 Małgorzata	 Sulikow-

ska	 Sklep	 Przemysłowy	 w	
Leżajsku

•	 Księgarnia	 „NOVA”	 w	 Le-
żajsku
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Przy współpracy z Panią 
prezes M. Kołcz z Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Opie-
kuńczego podopieczni z 
opiekunami Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Laszczynach od 1- 14 
czerwca br., byli na tur-
nusie rehabilitacyjnym w 
Mielnie. 

Pogoda przez cały czas tur-
nusu dopisywała, więc po 
skończonych zabiegach w 
pensjonacie, można było 
spędzić czas na spacerach 
po plaży opalając się i zwie-
dzając okolicę. Podczas po-
bytu grupa odwiedziła Górę 
Chełmską w Koszalinie, 

gdzie znajduje się Sanktu-
arium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. Uczestnicy i ich 

opiekunowie odbyli też rejs 
statkiem po jeziorze Jamno.
Wieczorami podopieczni 
mieli organizowane zaba-
wy, ogniska i grillowanie, 
na którym można było zjeść 
pieczone ryby, ziemniaczki, 

kiełbaskę. Organizowane 
były również wieczorki ta-
neczne. Wyjazd finansowało 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Leżajsku.

AP

- AKTUALNOŚCI - 

NA TURNUSIE W 
MIELNIE

Dnia 14 czerwca w Kielna-
rowej odbyła się XIV Spar-
takiada Sportowa Środo-
wiskowych Domów Sa-
mopomocy organizowana 
przez ŚDS w Tyczynie, 
pod patronatem Wojewo-
dy Podkarpackiego. 

Podczas otwarcia zawodów 
można było obejrzeć wystę-
py wicemistrzyń Europy che-
erleaders grupa „Flimero” z 
Tyczyna oraz przedstawie-
nie upamiętniające historię 
Igrzysk Olimpijskich przy-
gotowane przez podopiecz-
nych ŚDS z Tyczyna. 
Do wspólnej rywalizacji 
uczestników osobiście za-
chęcała Wojewoda Pod-
karpacki Pani Małgorzata 
Chomycz. W rywalizacji 
udział brało około 60 ŚDS-
ów z województwa podkar-
packiego. Nasz ośrodek w 
Laszczynach reprezento-
wali: Maria Buczma, Sławo-
mir Dobrowolski, Wioletta 
Mścisz, Dariusz Jarzyński, 
Zbigniew Markocki oraz Sta-
nisław Tokarz. 

Zawody odbywały się w na-
stępujących konkurencjach: 
rzut piłką lekarską, rzut piłką 
do kosza, drybling piłką po-
między pachołkami, skoki w 
workach, minigolf oraz kon-
kurencja drużynowa „Kon-
struujemy wieżę”.
Nasi uczestnicy wykazali się 
dużą sprawnością fizyczną. 

Najlepiej zaprezentował się 
Sławomir Dobrowolski, który 
zdobył złoty medal w kon-
kurencji rzut piłką lekarską 
osiągając wynik 17 metrów. 
Pani Maria Buczma nato-
miast zdobyła srebrny medal 
i drugie miejsce również w 
konkurencji rzut piłką lekar-
ską osiągając wynik 12 me-

trów. Na tle tak dużej kon-
kurencji również pozostali 
podopieczni zaprezentowali 
się znakomicie i w ogólnej 
klasyfikacji nasz Ośrodek 
zdobył III miejsce wśród 
ośrodków z całego Podkar-
pacia. 
Drużynę do Spartakiady 
przygotowała fizjoterapeut-
ka- pani Jolanta Majkut.  
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

JM

TURNIEJ ŚRODOWISKOWYCH 
DOMÓW SAMOPOMOCY
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Słowo. Czymże ono jest? 
Dzięki niemu możemy 
zmieniać rzeczywistość, 
czasami straszną, czasa-
mi wręcz głupią czy ab-
surdalną. To ono jest na-
szą siłą. To dzięki niemu 
możemy pokazywać to, co 
jest w życiu piękne i zwra-
cać uwagę na to, co jest 
w życiu warte zapamięta-
nia. To właśnie słowo było 
przewodnikiem podczas 
Powiatowego Konkursu 
Krasomówczego „Patroni 
naszych szkół”, który tra-
dycyjnie odbył się w Ze-
spole Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym. Razem z nim już 
szósty raz wędrowaliśmy 
po pięknych zakątkach 
naszych małych Ojczyzn 
i poznawaliśmy histo-
rie osób, które pokazały 
swym życiem, jakie warto-
ści są najważniejsze.

11 czerwca 2012r. o godzi-
nie 9.00 pan Roman Matu-
szek- dyrektor Zespołu w 
Grodzisku Górnym otworzył 
VI Powiatowy Konkurs Kra-

somówczy „Patroni naszych 
szkół”. Zaszczycili nas swo-
ją obecnością zaproszeni 
goście: Ksiądz Proboszcz 
Jan Kuca, Wicestarosta 
Powiatu Leżajskiego Ma-
rek Kogut, Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Gdański, 
Radny Gminy Grodzisko 
Dolne Józef Nicpoń, Dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym Katarzyna 
Mach- Wawrzaszek oraz 
przedstawiciele rodziny prof. 
Franciszka Leji i oczywiście 
nauczyciele.
Aż 23 uczniów udowodniało, 
że piękny język może stać 
się niczym młot rozbijający 
najtwardsze kamienie. Tym 
językiem rozbijali serca wi-
dzów, ale również dbali o 
to, żeby dokonały się w nich 
pozytywne zmiany. Oratorzy 
przybyli z 8  miejscowości: 
Leżajska, Piskorowic, Dęb-
na, Woli Zarczyckiej, Żołyni, 
Kamienia,  Grodziska Dolne-
go i Chodaczowa. Oceniała 
ich profesjonalna komisja 
w składzie: Jolanta Nord- – 
rzeszowska aktorka lalkarka 
występująca w Teatrze Lal-

ki i Aktora „Kacperek” oraz 
Teatrze „Scena Propozycji” 
Janusza Pokrywki - obec-
nie wiceprezes Zarządu 
Okręgu Towarzystwa Kul-
tury Teatralnej, Marek Ko-
gut – Wicestarosta Powiatu 
Leżajskiego, Małgorzata 
Bechta – redaktor „Kuriera 
Powiatowego”, Małgorzata 
Halasa – redaktor „Gazety 
z Grodziska i okolic”, Kata-
rzyna Wikiera – nauczyciel-
ka ucząca w Zespole Szkół 
w Żołyni, Małgorzata Bucior 
– nauczycielka z Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżaj-
sku oraz  Jacek Sało – na-
uczyciel z I  Liceum Ogólno-
kształcącego w Jarosławiu. 
Najlepsi oratorzy to: z kl. I-III 
Aleksandra Kisiel ze Szkoły 
Podstawowej w Chodaczo-
wie, z kl. IV-VI Beata Wójto-
wicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Leżajsku, z gimnazjum - 
Weronika Czyrny  z Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym.
Konkurs urozmaicały wystę-
py wokalno-muzyczne. W 
świat piosenki zabrały nas 
uczennice I Liceum Ogólno-
kształcącego w Jarosławiu 
– Monika Trojnar i Dagmara 
Moskwa, a w świat muzyki 
instrumentalnej - miejscowy 
kwintet w składzie: Michał 
Rydzik, Katarzyna Sołek, 

Mateusz Słysz, Damian 
Słysz, Michał Szklanny. 
Na koniec mała, ale istotna 
uwaga, oczywiście nawią-
zująca do opisywanego wy-
darzenia. Aby dostrzegać 
piękno w naszych małych 
Ojczyznach, musimy się z 
nimi utożsamiać, nie uda-
wać, że jesteśmy kimś in-
nym, bojąc się wyśmiania 
z powodu wywodzenia się 
z niewielkiej miejscowości. 
Pamiętajmy, kim jesteśmy 
i skąd pochodzimy. Pamię-
tajmy o naszych małych Oj-
czyznach, w których wyrośli-
śmy. Nie odcinajmy korzeni, 
bo uschniemy. 

Ten	konkurs	nie	mógłby	się	
odbyć,	 gdyby	 nie	 przyjazne	
osoby,	 instytucje	 i	 firmy,	
które	 ufundowały	 nagrody	 i	
przyczyniły	 się	 do	 profesjo-
nalnej	 organizacji	 tej	 inicja-
tywy.	Zaliczmy	do	nich:
• Posła Zbigniewa Ryna-

siewicza
• Wójta Gminy Grodzisko 

Dolne,
• Starostwo Powiatowe w 

Leżajsku,
• GS „SCH” w Grodzisku 

Dolnym

Monika Fila

MAŁE OJCZYZNY 
SŁOWEM 
MALOWANE
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Dnia 23 maja uczniowie 
klas pierwszych Gimna-
zjum przy Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym odwiedzili 
Politechnikę Rzeszowską. 

Była to wyprawa typowo na-
ukowa. Młodzi fizycy po do-
tarciu na miejsce z wielkim 
zapałem podążyli na wykład 
i prezentację doświadczeń 
przeprowadzonych przez 
profesorów rzeszowskiej 
uczelni. Pierwszy pokaz po-
święcony był elektrostatyce 
oraz elektryczności. Ucznio-
wie podziwiali wielką moc 
prądu i to co dzięki niej moż-
na osiągnąć. Niesamowitą 
atrakcją dla publiczności 
okazał się generator Tesli, 
który wzbudził duże zainte-

resowanie wśród młodzieży 
gimnazjalnej. Transformator 
ten wytwarzający wysokie 
napięcie rzędu milionów 
woltów zobrazował młodym 
widzom efektowne wyłado-
wania elektryczne. Bowiem 
niezwykłość cewki Tesli 
polega nie na jej zasadzie 
działania – prostym następ-
stwie praw Maxwella – ale 
na spektakularnych efek-
tach optycznych. Powoduje, 
że z torusa - głowicy cewki 
wydobywają się różnej dłu-
gości błyskawice tworząc 
niezapomniane widowisko, 
które publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami.
Następnie prowadzący eks-
perymentalnie przedstawił 
uczestnikom pokazów pod-
stawowe prawa elektryczno-

ści dotyczące połączeń sze-
regowych i równoległych od-
biorników oraz następstwa 
związane z nimi. Wiedza ta 
również może przydać się 
uczniom na lekcjach techniki.
Kolejnym punktem programu 
były doświadczenia związa-
ne z ciekłym azotem. Bardzo 
znanym i wykorzystywanym 
m.in. w laboratoriach nauko-
wych jako czynnik termosta-
tyczny i chłodzący, a także 
źródło azotu gazowego do 
atmosfery ochronnej, syn-
tezy amoniaku w procesie 
Habera. Substancja ta z po-
wodu swoich niesamowitych 
właściwości również wzbu-
dziła w młodych fizykach 
ogromny podziw.
Największą „azotową” atrak-
cją okazał się pokaz z piłką, 
która po kilkuminutowym za-
nurzeniu w ciekłym azocie 
rozleciała się po uderzeniu 
w ścianę oraz lewitującym 

krążkiem- unoszącym się 
nad tą niezwykłą cieczą. Nie-
zapomnianym przeżyciem 
dla każdego uczestnika wy-
prawy było zanurzenie ręki 
w tej „magicznej” substancji, 
która może spowodować od-
mrożenie, gdyż temperatura 
wrzenia azotu jest bardzo 
niska.
Ostatnim punktem pokazów 
z fizyki było promieniowanie, 
czyli strumień cząstek lub fal 
wysyłanych przez ciało. Pro-
wadzący pokazał trzy rodza-
je promieniowania tj. alfa, 
beta, gamma, jak również 
sposoby ochrony przed tymi 
szkodliwymi falami.
Wyjazd ten z pewnością po-
zostanie w pamięci uczestni-
ków i rozbudzi w nich pasję 
do fizyki, jak również pomo-
że zrozumieć wiele tajemnic 
otaczającego ich świata.

Krystian Poterek
Błażej Kondub

WYPRAWA NAUKOWA 
NA POLITECHNIKĘ

„Dla moich Rodziców”- pod 
takim hasłem 5 czerwca br. 
obchodzony było w Przed-
szkolu Samorządowym w 
Grodzisku Dolnym Piknik 
Rodzinny.

Przedszkolaki w obecności 
swoich rodziców wystąpiły 
w przedstawieniu pod tytu-
łem „Grymaśna stokrotka”, 
śpiewały piosenki, grały 
na instrumentach, a także 
zaprezentowały wcześniej 
przygotowane tańce. Rodzi-
ce z dumą patrzyli na swoje 
pociechy, a piękne występy 
nagrodzili brawami. Pokaz 
swoich zdolności aktorskich, 
wokalnych i tanecznych 
mali artyści zakończyli od-
śpiewaniem gromkiego „Sto 
lat”, po czym każda mama i 
tato otrzymali własnoręcznie 
wykonane przez dzieci upo-
minki. Po zakończonej czę-
ści artystycznej zgromadze-
ni goście zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek, a 

także na prezentację multi-
medialną podsumowującą 
trzyletni projekt „W stronę 
dziecka”, który był realizo-
wany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX, Działa-
nie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 
współfinansowanego przez 
UE w ramach EFS. Udział 
w tym przedsięwzięciu za-
pewnił dzieciom z przedziału 
wiekowego 3-5 lat nieod-
płatne korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego 
oraz zajęć dodatkowych z 
języka angielskiego, rytmiki 
i logopedii. Przedszkolaki w 
trakcie tych trzech lat miały 
możliwość wzięcia udziału w 
wielu wyjazdach edukacyj-
nych, a także zdobyły nowe 
doświadczenia i umiejętno-
ści podczas każdego dnia 
pobytu w placówce. 
Uwieńczeniem tego uro-
czystego dnia był występ 
dziewczynek i chłopców w 
przedstawieniu pod tytułem 

„Rzepka”. Przedszkolaki 
inscenizując utwór Juliana 
Tuwima zajęły III miejsce 
(na osiem przedszkoli bio-
rących udział) w przeglą-
dzie teatrzyków w ramach 
Powiatowej Przedszkolady 
organizowanej przez Porad-
nię Psychologiczno - Peda-
gogiczną w Leżajsku. Obec-
ność rodziców była kolejną 
okazją do zaprezentowania 

zdolności aktorskich.
Święto, jakie miało miejsce 
w naszym przedszkolu, było 
okazją do podziękowania 
rodzicom za trud włożony 
w wychowanie, a uśmiech 
i zadowolenie, jakie gościły 
na ich twarzach, były wielką 
radością dla nas wszystkich.  

Elżbieta Matula

PRZEDSZKOLAKI 
RODZICOM
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„Z Janem Pawłem II w 
Trzecie Tysiąclecie” - pod 
takim hasłem odbył się 
już po raz jedenasty finał 
powiatowego konkursu, 
którego organizatorem 
był Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym 
w Leżajsku. 

W tym roku gimnazjaliści 
z Dębna, Nowej Sarzyny, 
Grodziska Dolnego, Grodzi-
ska Górnego oraz Leżajska 
rywalizowali ze sobą w kate-
gorii recytatorskiej. Konkurs 
miał na celu nie tylko rozwi-
jać i promować talenty recy-
tatorskie, ale także zachęcić 
młodzież do poznawania 
twórczości literackiej bł. 
Jana Pawła II oraz pobudzić 

ją do refleksji nad swoim ży-
ciem i jego celem. 
Okazało się, że młodzi ludzie 
lubią sięgać po twórczość bł. 
Papieża Polaka, wykazując 
się bardzo dobrą jej znajo-
mością, a także świadomą 
interpretacją. Konkurs odbył 

się na bardzo wysokim po-
ziomie, a komisja po długiej 
naradzie przyznała pierwsze 
miejsce Alicji Rojan z Gim-
nazjum w Nowej Sarzynie. 
Drugie miejsce wywalczyła 
Wiktoria Hander z Gimna-
zjum w Leżajsku, a trzecie 

- Agnieszka Kisiel z Gimna-
zjum w Grodzisku Dolnym. 
Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz atrakcyjne na-
grody rzeczowe. 
Organizatorzy pragną po-
dziękować osobom pracują-
cym w komisji konkursowej: 
Halinie Gdańskiej (dyrekto-
rowi ZS im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym), Stani-
sławie Suszyło (nauczyciel-
ce języka polskiego), Kata-
rzynie Mach–Wawrzaszek 
(dyrektorowi GOK w Grodzi-
sku Dolnym), Krystynie Za-
grodzkiej (dyrektorowi GBP 
w Grodzisku Dolnym), Da-
mianowi Majkutowi (przed-
stawicielowi Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku), 
sponsorom: Grupie Żywiec 
S.A w Leżajsku, Starostwu 
Powiatowemu w Leżajsku 
oraz wszystkim, dzięki któ-
rym konkurs już po raz jede-
nasty mógł się odbyć. 

W.D.

INTERPRETOWALI TWÓRCZOŚĆ 
JANA PAŁWA II

Majowy Dzień Matki to 
jeden z najpiękniejszych 
dni w roku. Dzień, w któ-
rym każdy, dorosły, dziec-
ko pamięta o swojej mat-
ce. 

Również przedszkolaki i 
uczniowie najmłodszych 
klas ze szkoły w Wólce Gro-
dziskiej pamiętali o tym dniu 
i tradycyjnie, jak co roku, po-
stanowili uczcić Dzień Matki 
i zaprosić swoje mamy do 
szkoły.
W dniu 28 maja kochane 
mamy zebrały się w odświęt-
nie udekorowanej sali, by 
obejrzeć długo przygotowy-
wany dla nich montaż słow-
no – muzyczny. Dzieci sło-
wami wierszy oraz piosenek 
chciały wyrazić wdzięczność 
mamom za trud wychowania 
i codzienną troskę. Dzię-
kowały za miłość, dobroć i 

cierpliwość, przepraszały za 
psoty, wybryki i kłopoty, obie-
cywały poprawę, zapewniały 
o swej miłości i szacunku. 
W programie artystycznym 
nie zabrakło wesołych tań-
ców, które miały rozweselić 
mamy i umilić im razem spę-

dzony czas. Dopełnieniem 
występów było gromkie od-
śpiewanie „Sto lat”, gorą-
ce życzenia, ciepły uścisk i 
symboliczny kwiatek. 
Zamiast słodkiego poczę-
stunku wszystkie mamy 
otrzymały ciasteczka w 
kształcie serc z witrażykiem. 
Zostały one upieczone wła-
snoręcznie przez uczniów 
szkoły na warsztatach kuli-
narnych w ramach projektu 

„Wspólnie rozwijamy pa-
sje”. Uśmiech na twarzach 
Mam oraz gromkie brawa 
świadczyły o ich wzruszeniu 
i dumie ze swoich pociech. 
Cieszymy się, że spotkanie 
przyniosło chwile radości 
dzieciom i mamom. Bardzo 
dziękujemy wszystkim go-
ściom za przybycie do szko-
ły.

Elżbieta Słupek

Z WDZIĘCZNOŚĆI 
MAMOM
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Dnia 05.06.2012 roku, 
wczesnym rankiem, 
uczniowie klas „0” – III  
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Wólce Gro-
dziskiej wraz z opiekuna-
mi i rodzicami wyruszyli 
na jednodniową wyciecz-
kę do Zamościa. Miasta 
nazywanego „Perłą Rene-
sansu”, „Miastem Arkad” 
i „Padwą Północy”, jed-
nego z najpiękniejszych 
miast Polski dzięki uni-
kalnemu, zabytkowemu 
Staremu Miastu wpisane-
mu na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

Zaraz po przyjeździe udali-
śmy się na Rynek Wielki, by 
tam spotkać się z przewod-

nikiem i rozpocząć zwie-
dzanie. Pierwszą budowlą, 
którą zobaczyliśmy był Ra-
tusz wzniesiony w końcu 
XVI wieku i będący siedzibą 
władz miasta. Na szczegól-

ną uwagę na Rynku Wiel-
kim zasługiwały również 
kamienice otaczające płytę 
rynku - przede wszystkim 
piękne, zdobione kamieni-
ce ormiańskie oraz  kamie-
nice podcieniowe. Później 
udaliśmy się do Katedry 
- wzniesionej w 1587-1598 
fundacji J. Zamoyskiego. W 

jej prezbiterium znajduje się 
rokokowe, srebrne taberna-
kulum, a sama Katedra to 
wybitne dzieło architektury 
o znaczeniu światowym. 
Po zwiedzeniu Katedry 
przeszliśmy obejrzeć Pałac 
Zamoyskich, a przed nim 
pomnik Jana Zamoyskiego 
– założyciela miasta, budy-

NA WYCIECZCE PO 
ZAMOŚCIU

W dniach 09-11.05.2012 
uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej w 
Wólce Grodziskiej od-
poczywali na wycieczce 
szkolnej. Trzydniowy wy-
jazd umożliwiał uczniom 
poznanie ciekawych 
miejsc, aktywny wypoczy-
nek na świeżym powietrzu 
oraz wzajemną integrację. 

Pierwszego dnia zwiedza-
liśmy zamek w Niedzicy. 
Następnie udaliśmy się na 
dwugodzinny spływ Dunaj-
cem. W trakcie spływu flisa-
cy barwnie ukazywali histo-
rie i tradycje związane z Pie-
ninami. Po zacumowaniu w 
Szczawnicy, udaliśmy się na 
odpoczynek. Następnego 
dnia wyruszyliśmy na Trzy 
Korony oraz do Wąwozu Ho-

mole. Kolejną atrakcją przy-
gotowaną dla uczniów był 
zjazd ze stoku narciarskiego 
specjalnymi rowerami. Chęt-
ni mogli zjechać ze szczytu 
kolejką krzesełkową. Na za-
kończenie pełnego emocji 
dnia rozpaliliśmy ognisko, 
przy którym wszyscy razem 
miło i sympatycznie spę-
dziliśmy czas. Ostatniego 
dnia udaliśmy się do kró-
lewskiego miasta Krakowa. 
Zwiedziliśmy Wawel, krypty 
królów i wieszczów polskich 
oraz grób pary prezydenc-

kiej Marii i Lecha Kaczyń-
skich. Następnie przeszli-
śmy na krakowski rynek. Po 
zwiedzeniu Kościoła Mariac-
kiego uczniowie mieli chwi-
lę wolnego. W tym czasie 
spotkaliśmy goszczącego w 
Krakowie prezydenta Polski, 
Bronisława Komorowskiego 
oraz króla Norwegii.  Ostat-
nim etapem naszej wyciecz-
ki było zwiedzanie Muzeum 
Żup Solnych w Wieliczce. 
Po ponad dwugodzinnej wę-
drówce po kopalni wyruszy-
liśmy w drogę powrotną. 
Uczniowie naszej szkoły 
pragną podziękować tym 
wszystkim, dzięki którym te 
wspaniałe wycieczki mogły 
się odbyć. Szczególne po-
dziękowania składamy Panu 
Jackowi Chmura – Wójto-
wi Gminy Grodzisko Dolne 
oraz Radzie Rodziców przy 
Społecznej Szkole Podsta-
wowej. Część środków pie-
niężnych młodzież szkolna 
zebrała sprzedając makula-
turę i inne surowce wtórne. 

Paweł Matuszek

NA TRASIE 
WYCIECZKOWEJ



16 Gazeta z Grodziska i okolic 6/2012

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

nek Akademii Zamoyskiej - 
jednej z pierwszych polskich 
uczelni, fortyfikacje ziemne 
z bastionami na narożach 
oraz park miejski. Następ-
nie udaliśmy się na Trasę 
Turystyczną Bastionu VII i 
nadszańca, by od wewnątrz 
zobaczyć mury z otworami 
strzelniczymi i dwoma ka-
zamatami. Główna brama 
nadszańca prowadzi na 
bastionu VII, a ustawione 
tam działa przypominają o 
militarnym charakterze bu-
dowli. Stamtąd udaliśmy 
się na dach nadszańca i 
tam wysłuchaliśmy hejnału 
granego przez trębacza z 
wieży Ratusza na trzy stro-
ny świata oraz obejrzeliśmy 
miasto z góry.
Po zejściu z trasy obejrze-
liśmy dodatkowo Rynek 
Solny, Rynek Wodny, Syna-
gogę oraz niektóre główne 
trakty uliczne miasta. Na 
tym zwiedzanie Zamościa 
zakończyliśmy. Jeszcze 
tylko zakup pamiątek, cie-
pły obiad i udaliśmy się do 
miejsca, które dzieci bardzo 
chciały zobaczyć. Tym miej-
scem było zamojskie ZOO, 
gdzie cześć zoologiczną 
stanowią zwierzęta rodzime 
i egzotyczne wraz z pawi-
lonami i wybiegami dosto-
sowanymi do ich wymagań 
życiowych. Odwiedzający 
ZOO uczniowie mieli moż-
liwość spotkania się „oko 
w oko” z przedstawicielami 
zwierząt niemal wszystkich 
kontynentów, poznania ich 
zwyczajów i środowisk ży-
cia. 
Po zwiedzeniu ZOO udali-
śmy się w drogę powrotną. 
Uczniowie głośno wyrażali 
swoją radość i zadowolenie 
z udanej wycieczki, gdyż 
oprócz poznania zabytków 
Zamościa i zobaczenia 
zwierząt żyjących w ZOO, 
miło i przyjemnie spędzili 
czas.

Elżbieta Słupek

sukcesy uczniów zespołu szkół 
im. jana pawła ii 

w grodzisku dolnym

PRZEDSZKOLE
Grupa dzieci 3-5 letnich – III miejsce na etapie powiatowym w Przeglądzie teatrzyków w 
Powiatowej Przedszkoladzie, w tym szczególne wyróżnienie dla Patrycji Wojnarskiej 
za najlepiej odegraną rolę aktorską, opiekuni – mgr Ewa Heleniak i mgr Elżbieta Matula.

Marcin Wlazło – I miejsce, opiekun – Barbara Jagustyn,  Karol ołoWiecKi - III miejsce, 
opiekun - mgr Ewa Heleniak i mgr Elżbieta Matula, na etapie powiatowym w  Turnieju 
warcabowym w Powiatowej Przedszkoladzie. Organizatorem Powiatowej Przedszkola-
dy była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku.

SZKOŁA PODSTAWOWA
aleKsandra rydziK ucz. kl. I - udział w finale wojewódzkim w szachach, opiekun – mgr 
Agnieszka Witwer.

dzieWczęta z Klasy iii – I miejsce w powiecie, V miejsce w województwie w Podkarpac-
kim Turnieju piłki nożnej pt. „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, organizowa-
nym przez PZPN Tymbark, opiekun – mgr Teresa Stępnik.

WiKtoria czerWonKa ucz. kl. VIb – II miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez, KPPSP w 
Leżajsku, opiekun mgr Stanisław Stępnik.

paulina Maj ucz. kl. VIb - wyróżnienie na etapie powiatowym w  Powiatowym Konkursie 
Krasomówczym pt.  „Patroni naszych szkół” organizowanym przez ZS im. prof. F. Leji 
w Grodzisku Górnym oraz wyróżnienie w konkursie recytatoskim pt. „Literatura i dzieci” 
organizowanym przez WDK w Rzeszowie, opiekun – mgr Teresa Majkut.

Marcelina telKa ucz. kl. VIb, jaKub WitWer ucz. kl. VIb - laureaci, piotr Kojder otrzy-
mał wyróżnienie/ Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Bohater Korczakowski w 
oczach dziecka” organizaowanego przez Bibliotekę pedagogiczną w Leżajsku, opiekun 
- mgr Lidia Pikuła.

GIMNAZJUM
aGnieszKa Kisiel ucz. kl. IIIa, aGnieszKa rydziK ucz. kl. Ic - I miejsce w Powiatowym 
Konkursie ph. „Ku pokrzepieniu serc” o Trylogii Henryka Sienkiewicza organizowanym 
przez ZS w Starym Mieście, opiekunowie – mgr Agnieszka Krauz, mgr Anna Kosior oraz 
mgr Renata Gąsiorek.

WeroniKa czyrny ucz. kl. IIIa - I miejsce, aGnieszKa Kisiel ucz. kl. IIIa - wyróżnienie, w 
Powiatowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez ZS im. prof. F. Leji w 
Grodzisku Górnym, opiekunowie – mgr Agnieszka Krauz.

aGnieszKa Kisiel ucz. kl. IIIa - III miejsce w Powiatowym Konkursie  pt. „Z Janem Pawłem 
II w trzecie tysiąclecie” organizowanym przez ZS im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, opiekun -  mgr Agnieszka Krauz.

Krystian potereK ucz. kl. Ic - II miejsce w powiatowych eliminacjach  Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez, 
KPPSP w Leżajsku,  opiekun mgr Stanisław Stępnik.
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W dniach 24 - 26 maja 
2012 roku odbyła się 
trzydniowa wycieczka do 
Chorzowa, Krakowa i Wie-
liczki dla uczniów Zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym. 

Ten bezpłatny wyjazd edu-
kacyjny był jednym z zadań 
projektu „Przez wiedzę do 
gwiazd” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Wzięło 
w nim udział czterdzieścio-
ro uczniów, którzy uczest-
niczyli w pozalekcyjnych 
zajęciach kółka astrono-
micznego, geograficznego i 
chemicznego. 
Wyjazd rozpoczął się jesz-
cze w nocy, bo po godzinie  
3.00 i dlatego już o 9.00 
stało otworem Planetarium 
i Obserwatorium Astrono-
miczne im. Mikołaja Koper-
nika w Chorzowie, gdzie 
znajduje się największy w 
Polsce teleskop. Jego lu-
stro ma ponad 30 cm śred-

nicy i może powiększyć 
obiekty aż 750 razy. Nie 
można też nie wspomnieć 
o sejsmografach i wykre-
sie ostatniego trzęsienia 
ziemi na Podkarpaciu. W 
naszych okolicach nie było 
ono odczuwalne, ponieważ 
epicentrum tego trzęsienia 
znajdowało się w górach i 
miało tylko 4 stopnie w skali 
Richtera. 
Tego dnia uczniowie uczest-
niczyli też w 90- minutowej 
lekcji o ruchu słońca i in-
nych obiektach kosmicz-
nych. Odbyła się ona w po-
mieszczeniu ze specjalnym 
urządzeniem wyświetlają-
cym obiekty na kopule tej 
sali. Pierwszy raz młodzież 
widziała także stację mete-
orologiczną. Pani przewod-
nik opowiadała bardzo cie-
kawie o pracy meteorologa i 
o urządzeniach wykorzysty-
wanych do badania pogody. 
Pokazała różne termometry, 
higrometry badające wilgot-
ność powietrza oraz budkę 
meteorologiczną ze wszyst-

kimi tymi urządzeniami, 
znajdującą się poza budyn-
kiem. Jeszcze tego same-
go dnia gimnazjaliści witali 
Kraków, aby po nocnym od-
poczynku od rana wyruszyć 
na zwiedzanie tego miasta. 
Plan dnia był bardzo ambit-
ny. Najpierw kościół, gdzie 
jest pochowany ksiądz Piotr 
Skarga, a następnie Mu-
zeum Archeologii. Cieka-
we były grobowce, monety, 
dzbany, narzędzia z Egiptu 
i figury przedstawiające jak 
najprawdopodobniej wyglą-
dali prehistoryczni ludzie. 
Później przyszedł czas na 
Ośrodek Badawczy, gdzie 
znajdują się skały pocho-
dzące z różnych epok zie-
mi. Oczywiście nie można 
było pominąć spaceru po 
Rynku, a tam podziwiać 
pomnik Adama Mickiewi-
cza, Sukiennice, Kościół 
Mariacki oraz Ratusz. Ko-
lejny punkt zwiedzania to 
Muzeum Farmaceutyczne. 
Wiedza zdobyta tutaj doty-
czyła dawnych sposobów 
wykonywania pigułek i ta-
bletek oraz wyglądu aptek 
zmieniającego się na prze-

strzeni minionych lat. Póź-
niej jeszcze zwiedzanie Wa-
welu oraz wizyta w Muzeum 
Przyrodniczym Aquarium, w 
którym oczywiście czekały 
na podziwianie różnorodne 
ryby, węże, pająki, gady i 
żółwie. Po tak wyczerpują-
cym zwiedzaniu przyszedł 
czas na godzinny odpoczy-
nek podczas rejsu statkiem 
po Wiśle. To nie wszystko. 
O godzinie 20.00 uczestni-
ków wycieczki zachwycał 
Rynek nocą. Był jeszcze 
piękniejszy niż w dzień. 
Ostatniego dnia wyjazdu 
nastąpiło zwiedzanie fabry-
ki kosmetyków naturalnych 
Bielenia, a następnie wę-
drówka Starym Miastem. 
Na Rynku jeszcze na po-
żegnanie zabrzmiał hejnał 
z wieży Kościoła Mariackie-
go. Ostatnim punktem wy-
prawy był pobyt w muzeum 
kopalni soli w Wieliczce. 
Tylko 380 schodków i witał 
przybyszów dół kopalni. Ma 
ona dziewięć poziomów, ale 
tym razem w planie były trzy 
poziomy. Większość najbar-
dziej zachwyciła kaplica św. 
Kingi. Przewodnik opowia-
dał, że sól w Wieliczce jest 
dowodem na to, że Polska 
leżała kiedyś na równiku i 
pokrywało ją morze, które 
wyschło, pozostawiając po 
sobie złoża soli. Jeszcze 
tylko kilka pamiątek i winda 
wywiozła wszystkich na po-
wierzchnię.
Zarażeni chemicznym i 
astronomicznym bakcylem 
o godzinie 20.30 gimna-
zjaliści wrócili do Grodzi-
ska Górnego zadowoleni i 
szczęśliwi. Wycieczka do-
starczyła wszystkim dużo 
pozytywnych wrażeń i emo-
cji. Umożliwiła także po-
znanie ciekawych miejsc, a 
także wzbogaciła w  wiedzę 
z takich dziedzin nauki, jak 
biologia, chemia, geografia, 
fizyka i astronomia - zachę-
cając do studiowania na ta-
kich kierunkach. 

Uczestnicy wycieczki

WYCIECZKA ATRAKCYJNĄ FORMĄ 
ZDOBYWANIA WIEDZY 
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Od lutego 2012 roku w 
Szkole Podstawowej w 
Grodzisku Dolnym reali-
zowany był projekt: „In-
dywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania 
uczniów klas 1-3 w Gminie 
Grodzisko Dolne” współ-
finansowany przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W ramach tego przedsię-
wzięcia prowadzone były 
zajęcia matematyczno- 

przyrodnicze, muzyczno ru-
chowe i zajęcia z czytania i 
pisania. Zajęcia muzyczno- 
ruchowe prowadzone były 2 
godziny tygodniowo i wzięło 
w nich udział 16 dzieci. 
Realizacja programu na za-
jęciach pozwoliła rozbudzić 
u dzieci zamiłowanie do ryt-
micznego ruchu przy akom-
paniamencie muzyki lub 
śpiewu piosenek, rozwinąć 
pamięć muzyczną, umie-
jętność uczenia się melodii 
piosenek. Dużo radości dała 
dzieciom możliwość  gry na 

różnych instrumentach per-
kusyjnych takich jak: mara-
kasy, kastaniety, tamburyna, 
bandos, dzwonki na pasku 
i na rękę, dzwonki chroma-
tyczne, które zostały zaku-
pione w ramach projektu.
Natomiast zajęcia matema-
tyczno przyrodnicze były 
realizowane w wymiarze 
po 2 godziny tygodniowo w 
poszczególnych klasach od 
1-3 i wzięło w nich udział 18 
dzieci. 
Głównym założeniem zajęć 
było rozwijanie zaintereso-

wań matematyką i przyrodą, 
wdrażanie do logicznego i 
samodzielnego rozumowa-
nia, kształtowanie emocjo-
nalnego stosunku do przyro-
dy. Zadania matematyczne 
były przeplatane doświad-
czeniami i elementami przy-
rodniczymi. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów, gdyż 
w trakcie ich prowadzenia 
wykorzystywane były nabyte 
w ramach projektu pomoce 
dydaktyczne m. in. dystan-
somierz, waga szalkowa i 
sufitowa, lupy, menzurki, ze-
gar, puzzle, zeszyty ćwiczeń 
i programy multimedialne. W 
ramach projektu zostały też 
zorganizowane 3 wyjazdy 
edukacyjne do Rzeszowa: 
do kina  na film „Piraci”, do 
filharmonii rzeszowskiej 
na widowisko „Zaczarowa-
ny świat bajek - Muzyczne 
wędrówki po Europie Dzień 
Dziecka w Filharmonii”, do 
teatru „Maska” na sztukę 
„Tygrys Pietrek” i lekcje te-
atralną. 
Wszystkie wycieczki cieszy-
ły się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów.
Zdobywanie wiedzy w trak-
cie tych wyjazdów dało oka-
zję do rozwoju zaintereso-
wań i zamiłowań, wdrażało 
dzieci do kulturalnego i ra-
cjonalnego organizowania i 
spędzenia czasu. 

Bożena Krajewska 
Teresa Stępnik 

Agnieszka Witwer

INWESTUJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 
DZIECI

ZAWODY WĘDKARSKIE 
NA DNIACH GRODZISKA

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” 
organizuje zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodzieży szkolnej z okazji „Dni Grodziska”.
Zawody odbędą się w niedzielę 15 lipca 
2012r. w godzinach 9.00 – 12.00 nad 
zbiornikiem wodnym „Czyste” w Grodzisku 
Dolnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. Czekają cenne nagrody. 

Zarząd Koła

ZAWODY JEŹDZIECKIE

W dniach 3 – 5.08.2012r. W WierzaWicach 
Klub JeździecKi eQuiSTrO OrganizuJe 

MiędzynarodoWe zaWody jeździecKie 
W sKoKach Konnych przez przeszKody 

O memOriał 8 PułKu ułanóW 
KS. Józefa POniaTOWSKiegO, 

na KTóre Serdecznie Wraz z PułKiem 
zapraszamy!!!
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