
10-11/(200)

2018

GAZETA 
BEZPŁATNA

Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej 
w Grodzisku Górnym otwarte



Numer zamknięto: listopad 2018r.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

3-4
5

9

AKTUALNOŚCI

wybory 2018

Lodowisko coraz bLiżej

6„droga teLefoniczna”

tak w grodzisku uczcili 
woLną i niepodLegłą

W NUMERZE:

29-32ogłoszenia 

OGŁOSZENIA

Renowacja paRku w gRodzisku 
miasteczku

12strona

6koLejne drogi 
poscaLeniowe

750 sesja rady gminy

8stypendia wójta gminy 
przyznane

22jesienne piknikowanie 
nad „czystym”

KULTURA

17
warsztaty 
fotograficzne oraz 
zwiedzanie sejmiku 
województwa 
podkarpackiego

28projekt „angieLski 
na scenie” 
czas zacząć!

28jak się robi czapkę 
turka?

10-11
regionaLne 
centrum 
robotyki 
szkoLnej otwarte

integracja 
sensoryczna 18

12-13grodziski piknik 
patriotyczny

28pieczony ziemniak 
w Laszczynach

26
-27

profiLaktyka zdro-
wia psychicznego 
jako ważne zadanie 
i wyzwanie dLa 
spółczesnej szkoły

26półmetek projektu 
erasmus+

25pełen wrażeń dzień 
języków obcych

24-25saLa kinowa 
w szkoLe

21konkurs w koLorach 
jesieni

21wieczór twórców 
i twórczości

14-15100 lat 
niepodLegłości

20taneczny sukces 
„grodziszczoków” 
w trzcianie

16jubiLeusz osp Laszczyny 
i nadanie jednostce 
sztandaru

20
turki grodziskie na iii 
gaLi niemateriaLnego 
dziedzictwa 
kuLturowego

17spotkanie 
z historią

23-24ruszył nowy 
projekt

śLadami wieLkich 
poLaków 18

WYCHOWANIE I EDUKACJA

22konkurs piosenki 
„sarzyńska jesień
 2018”

Vii wojewódzki festiwaL 
piosenki 18
muzyka i ruch dLa 
każdego 19
andrzejki w kLubie 
seniora 19

23tydzień 
mediacji



3Gazeta z Grodziska i okolic 10-11/2018

- AKTUALNOŚCI - 

Wyniki głosowania na wójta gminy 
na terenie Gminy Grodzisko DolneWyniki głosowania na wójta gminy 

Kandydat Liczba głosów oddanych na 
kandydata % głosów 

1. CHMURA Jacek 2 109 61.06% 
2. KRYLA Kazimierz 1 345 38.94% 

 

 

Wyniki głosowania na wójta gminy w podziale na obwody 

Obwody głosowania CHMURA  
JACEK 

KRYLA 
KAZIMIERZ 

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, 150 Grodzisko Dolne 66.89% 33.11% 

2. Dom Wiejski w Grodzisku Nowym, 274 
Grodzisko Nowe 57.19% 42.81% 

3. Szkoła Podstawowa w Chodaczowie, 59A 
Chodaczów 56.67% 43.33% 

4. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach, 82A 
Opaleniska 60.83% 39.17% 

5. Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej, 
116B Wólka Grodziska 64.80% 35.20% 

6. Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym, 503 Grodzisko Górne 50.26% 49.74% 

7. Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, 332 
Grodzisko Dolne, Miasto 76.80% 23.20% 

 

Wyniki głosowania na wójta gminy 
w podziale na obwody
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Grodzisko Dolne, Miasto 76.80% 23.20% 

 

W wyborach do rady powiatu leżajskiego  
z terenu Gminy Grodzisko Dolne 

mandat radnego otrzymało 3 kandydatów

Radni powiatowi Liczba głosów oddanych na 
kandydata % głosów 

1. MAJKUT Józef 943 16.34% 
2. KRAJEWSKI Franciszek 794 13.76% 
3. MATUSZEK Roman 740 12.82% 
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Okręg wyborczy nr Nazwisko i Imiona 
Liczba % (w skali okręgu 

wyborczego) Mandat 

 Chodaczów WOJTYNA Jacek 96 39.83% Nie 

 Chodaczów KONIECZNY Zbigniew 
Stanisław 

145 60.17% Tak 

 Laszczyny TROJNAR Alicja 114 63.33% Tak 
 Laszczyny  RYFA Stanisław  66 36.67% Nie 

 Zmysłówka BURDA Krzysztof 
Paweł 

128 49.42% Nie 

 Zmysłówka URBAN Wojciech Jan 131 50.58% Tak 
 Opaleniska -Podlesie MIŚ Dorota Anna  145 61.18% Tak 
 Opaleniska -Podlesie KOPYT Dariusz Marian 92 38.82% Nie 
 Grodzisko Nowe RĄCZKA Marian  138 42.20% Nie 
 Grodzisko Nowe MIŚ Mariusz Paweł  189 57.80% Tak 
 Grodzisko Dolne Miasto LEJA Tomasz Zbigniew 51 25.89% Nie 
 Grodzisko Dolne Miasto GDAŃSKI Jerzy 146 74.11% Tak 
 Grodzisko Dolne Miasto KRAJEWSKI Stanisław  70 36.65% Nie 

Grodzisko Dolne Miasto SIGDA Andrzej 
Bronisław  

121 63.35% Tak 

 Grodzisko Dolne GRZYWNA Andrzej 111 50.92% Tak 

 Grodzisko Dolne KONIECZNY Andrzej 
Edward 

107 49.08% Nie 

 Grodzisko Dolne POTEREK Roman 97 35.27% Nie 

 Grodzisko Dolne GDAŃSKI Andrzej 
Paweł 

178 64.73% Tak 

 Grodzisko Dolne NOWAK Roman 93 39.24% Nie 

 Grodzisko Dolne GRABOWIEC Danuta 
Weronika 

144 60.76% Tak 

 Grodzisko Górne NICPOŃ Józef 123 60.00% Tak 
 Grodzisko Górne SOŁEK Henryk  82 40.00% Nie 
 Grodzisko Górne KRYLA Stanisław  114 60.96% Tak 
 Grodzisko Górne URBAN Krystyna 73 39.04% Nie 
 Grodzisko Górne MATUSZEK Kazimierz 136 76.40% Tak 

 Grodzisko Górne CZERWONKA 
Stanisław 

42 23.60% Nie 

 Grodzisko Górne KULPA Stanisław  111 56.06% Tak 
 Grodzisko Górne PELC Anna Maria 87 43.94% Nie 
 Wólka Grodziska RÓŻYCKI Sylwester  157 53.77% Tak 

 Wólka Grodziska  MACH Stanisław 
Andrzej 

135 46.23% Nie 

 

Wyniki głosowania na radnych do 
Rady Gminy Grodzisko Dolne
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Całkiem realnych kształtów nabie-
ra już inwestycja realizowana przez 
Gminę Grodzisko Dolne na stadio-
nie w Grodzisku Górnym, uzupełnia-
jąca istniejącą bazę sportową gminy. 
W miejscu dawnego trawnika widać 
już płytę boiska, które w okresie zi-
mowym będzie służyło jako otwarte 
lodowisko, natomiast w okresie let-
nim będzie pełniło funkcję kortu te-
nisowego.

Wykonawca zakończył prace związane 
z technologią mrożenia płyty lodowi-
ska – zostały wykonane próby szczel-
ności instalacji, jak również został do-
starczony na plac budowy agregat za-
pewniający sprawne mrożenie. Sfinali-
zowano również prace związane z bu-
dynkiem gospodarczym, który będzie 
służył jako garaż na maszynę do czysz-
czenia lodu, jak również magazyn na 
akcesoria związane z lodowiskiem - 

bandy, łyżwy, suszarka do łyżew itp. 
Tak więc lodowisko tuż, tuż i pora za-
cząć poważnie przygotowywać się do 
sezonu zimowego, tak żeby w pełni 
móc skorzystać z zimowej oferty.

Zadanie współfinasowane jest ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach „Programu rozwoju po-
nadlokalnej infrastruktury sportowej”

AT

Lodowisko coraz bliżej

Obiekt będzie otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych spędzaniem czasu wolnego na świeżym powietrzu
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Trwają roboty przy modernizacji od-
cinka drogi powiatowej nr 1269R 
Zmysłówka – Grodzisko Dolne w miej-
scowości Zmysłówka tzw. „droga te-
lefoniczna”. 

W ogłoszonym przez powiat leżajski po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego wpłynęło 4 oferty. Najko-
rzystniejszą, na kwotę 1 137 389,24 zł 
brutto złożyło Konsorcjum Firm: Przed-

siębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. – Lider 
Konsorcjum Rudna Mała, MOLTER Za-
kład Usług Transportowo Sprzętowych 
w Rudnej Małej Sp. z o.o. – Partner 
Konsorcjum Rudna Mała. 
W ramach realizacji projektu, na mo-
dernizowanym odcinku droga powiato-
wa zyska nową nawierzchnię asfaltową 
i pobocza oraz zostały udrożnione rowy 
przydrożne. Dzięki realizacji inwestycji 
kolejny odcinek drogi powiatowej na te-

renie gminy Grodzisko Dolne zostanie 
zmodernizowany, a mieszkańcy gminy 
- w szczególności mieszkańcy Zmysłów-
ki, Podlesia i Opalenisk - uzyskają istot-
ne połączenie z innymi miejscowościa-
mi gminy pozwalające na szybką komu-
nikację. 
Zadanie zostanie w 80% sfinansowa-
ne z budżetu wojewody – środki powo-
dziowe oraz solidarnie w 10 % z budże-
tu Gminy Grodzisko Dolne i 10% z bu-
dżetu Powiatu Leżajskiego.

AT

„Droga telefoniczna”

Zakończono przebudowę kolejnych 
odcinków dróg poscaleniowych w 
Grodzisku Górnym i Wólce Grodzi-
skiej, na realizację których Mar-
szałek Województwa przekazał                  
240 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty Spółdziel-
nia Usług Drogowo-Rolniczych w Gro-
dzisku Dolnym utwardziła nawierzch-
nie tłuczniem kamiennym na łącznej 
długości 1374 mb – w tym na obiek-
cie Grodzisko Górne 935 mb, zaś na 
obiekcie Wólka Grodziska 439 mb.

MH

Kolejne drogi 
poscaleniowe

Zagospodarowanie poscaleniowe w gminie 
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W dniu 12 października br. odbyła 
się ostatnia w mijającej kadencji 
samorządu Gminy Grodzisko Dolne 
Sesja Rady Gminy. W czasie VII ka-
dencji Rada Gminy odbyła 50 sesji, 
w czasie których przyjętych zosta-
ło do realizacji 400 uchwał w spra-
wach należących do wyłącznej wła-
ściwości Rady oraz wynikających z 
przyjętych do realizacji zadań inwe-
stycyjnych.

W czasie minionych czterech lat wójt 
gminy Jacek Chmura – jako organ wy-
konawczy - i 15-osobowa Rada Gmi-
ny – jako organ uchwałodawczy - sta-
rali się jak najlepiej służyć mieszkań-
com tutejszej gminy i sumiennie wy-
pełniać swoje obowiązki. Zrealizowa-
nych zostało wiele inwestycji, głównie 
dzięki pozyskaniu znaczących środ-
ków finansowych z różnych źródeł.

Było to możliwe dzięki zgodnej współ-
pracy wójta gminy z radą gminy i sa-
morządem wiejskim, a także dzię-
ki wsparciu przedstawicieli wyższych 
szczebli samorządu lokalnego miesz-
kających na terenie naszej gminy. 

Również mieszkańcy gminy wnieśli 
niepodważalny wkład w rozwój „swo-
jej małej Ojczyzny”. Ostatnia, podsu-
mowująca czteroletni okres pracy se-
sja była okazją do złożenia podzięko-
wań wszystkim, którzy przyczynili się 
do rozwoju naszej gminy.

JR

50 Sesja Rady Gminy

Radni Rady Gminy Grodzisko Dolne w kadencji 2014-2018

Podziękowania za dotychczasową współpracę
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Po raz kolejny już na uroczystej se-
sji Rady Gminy, która odbyła się 12 
października br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne pan Jacek Chmura wręczył 
uzdolnionej młodzieży stypendia  
naukowe i nagrody specjalne.

Nagrodę specjalną za wybitne osią-
gnięcia sportowe otrzymał pan Le-
szek Łachmanowicz, reprezen-
tant Polski rugbystów na wózkach 
– uczestnik Mistrzostw Świata w tej 
dyscyplinie, które odbyły się w bieżą-
cym roku w Australii w Sydney.
Pozostałe nagrody specjalne otrzy-
mało łącznie osiemnaście osób w 
łącznej kwocie 11 500 zł, między in-
nymi, pan Łukasz Rydzik, który zdo-
był III miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w Kickboxingu, II miej-
sce w Mistrzostwach Małopolski w 
Kickboxingu, I miejsce w Śląskiej Li-
dze Kickboxingu oraz drużyny uczest-
niczące w Światowym Finale Budowy 

i Programowania Autonomicznych Ro-
botów Mobilnych Botball 2018 w In-
dian Wells (California - USA) i Europej-
skim Finale Budowy i Programowania 
Autonomicznych Robotów Mobilnych 
ECER 2018 w Qawra na Malcie. Po-

nadto wójt wręczył również stypendia 
naukowe I, II i III stopnia 123 uzdol-
nionym uczniom, w łącznej kwocie 27 
600 zł.

AT

Stypendia wójta gminy przyznane

Z roku na rok grono stypendystów powiększa się

Nagroda specjalna dla pana Leszka Łachmanowicza



9Gazeta z Grodziska i okolic 10-11/2018

- AKTUALNOŚCI - 

W niedzielę, 11 listopada, w całym 
kraju świętowano 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Uroczyste obchody odbyły się 
również w gminie Grodzisko Dolne. 

Grodziskie świętowanie 100-nej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości miało uroczysty charakter. 
W rocznicowe obchody włączyły się 
poczty sztandarowe, młodzież szkol-
na i nauczyciele, strażacy oraz wła-
dze gminne i mieszkańcy. Wszyst-
kim przewodziła grodziska Orkiestra 
Dęta, której patriotyczne brzmienie w 
sposób szczególny akcentowało ran-
gę tego dnia.
Niedzielne wydarzenia rozpoczęto od 
upamiętnienia miejsc ważnych dla lo-
kalnej społeczności. Biało-czerwone 
wiązanki złożono pod odnowionym 
pomnikiem „Żywią i Bronią” w Grodzi-
sku Miasteczku oraz na grodziskim 
cmentarzu pod obeliskiem „Pamięci 
tym, którzy cierpieli i oddali swe życie 
za Ojczyznę”.
O godzinie 11. w parafialnym kościele 
odprawiona została Msza święta w in-
tencji wolnej i niepodległej Polski. Od-
śpiewano wspólnie hymn narodowy 
oraz patriotyczne pieśni. W części ar-
tystycznej młodzież szkolna z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym nawiązała do lokalnej historii i 
działań patriotycznych podejmowanych 

przez Grodziszczan. Oddając cześć 
miejscowym bohaterom, młodzi arty-
ści odbyli podróż w czasie, przenosząc 
się pod Krzyż Grunwaldu, na Dziurów-
kę, czy sadząc Dęba Wolności. Słowno-
muzyczny montaż przypomniał o trud-
nych momentach jakie miały miejsce 
w naszej małej ojczyźnie. Uświadomił 
też jak wielką cenę za wolność zapłaci-
li nasi dziadkowie i pradziadkowie, któ-
rzy zginęli, byśmy mogli dumnie śpie-
wać – „Jeszcze Polska nie zginęła, kie-
dy my żyjemy”.
Ostatnim z punktów gminnych obcho-
dów odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, był przejazd na wspomniane 
przez młodzież, lokalne miejsca pa-
mięci, gdzie zapalono znicze i złożo-
no kwiaty.       MH

Tak w Grodzisku uczcili Wolną i Niepodległą

Gminna delegacja podczas składania wiązanki na tzw. Dziurówce w Opaleniskach

Paradzie przewodziła Orkiestra Dęta
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Oczy Polski skierowane są na Was 
nie tylko dlatego, że próbujecie po-
bić rekord w paradzie robotów, ale 
dlatego, że otwieramy Regionalne 
Centrum, które mam nadzieję bę-
dzie się rozwijać – mówiła Anna Za-
lewska, Minister Edukacji Narodo-
wej, podczas oficjalnego otwarcia 
Centrum Robotyki Szkolnej w Gro-
dzisku Górnym. Wraz z panią mini-
ster do Zespołu Szkół przybyli także 
Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna 
Podhalicz, Marszałek Województwa 
Piotr Pilch oraz Podkarpacki Kura-
tor Oświaty Małgorzata Rauch.

Uroczysta inauguracja i poświęcenie 
nowego obiektu miało miejsce 16 li-
stopada br. Jak na tego typu placów-
kę przystało, otwarcie miało niekon-
wencjonalny charakter. Zaprogramo-
wany przez uczniów robot zapodał na 
tacy klocki z nazwami Polski, Warsza-
wy i Grodziska Górnego, które zapro-
szeni goście umieścili na specjalnie 
przygotowanej mapie Europy. 
Od kilkunastu dobrych lat dzięki pasji 
nauczycieli, rozwijają się w tym miej-
scu zainteresowania dzieci i młodzie-
ży robotyką, programowaniem i kodo-
waniem, czyli alternatywą dla niewła-
ściwego korzystania z Internetu. Sa-
morząd gminny dostrzegł te zainte-
resowania i podjął decyzję o budo-
wie Regionalnego Centrum Robotyki 

Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej otwarte

Wizyta w Jasionce była okazją do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim

Pani minister Anna Zalewska przywiozła dla uczniów robota, a dla szkoły specjalną flagę od 
prezydenta
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Szkolnej. Pomogły nam w tej decyzji 
środki unijne w wysokości miliona zło-
tych, gmina dołożyła 1,4 mln i wybu-
dowaliśmy obiekt o powierzchni ok. 
700 m2, w którym mieszczą się sale 
dydaktyczna, informatyczna, mate-
matyczna, fizyczna i sala języków ob-
cych – wyliczał wójt Jacek Chmura.
Otwarciu placówki towarzyszył jesz-
cze jeden ważny punkt programu. Go-
ście specjalni i społeczność szkol-
na byli świadkami bicia rekordu Pol-
ski na największą paradę robotów 
LEGO Mindstorms. Sześćdziesiąt za-
programowanych przez uczniów robo-
tów, poruszających się jeden za dru-
gim, pokonało trasę ponad 60 me-
trów, ustanawiając nowy wynik. Robo-
ty wystartowała minister Zalewska, a 
całość zarejestrowała kamera telewi-
zji Rzeszów. 
Otwarcie placówki i ustanowienie re-
kordu to nie jedyne ważne dla spo-
łeczności szkolnej wydarzenie. Dyrek-
cja szkoły wraz z delegacją uczniów 
udała się do Jasionki na Kongres 
590, gdzie mieli sposobność spotka-
nia z premierem Mateuszem Mora-
wieckim. 

MH

Pomysłodawcą bicia rekordu był pan Dominik Czyrny

Symboliczne otwarcie placówki nastąpiło przez zamieszczenie klocków na specjalnej tablicy 

Szefowa MEN z uwagą wsłuchiwała się w wypowiedzi uczniów
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W niedzielne popołudnie 30 wrze-
śnia 2018 roku społeczność gmi-
ny Grodzisko Dolne uczestniczy-
ła w znaczącym wydarzeniu. Tego 
dnia bowiem oddano do użytku 
zrewitalizowany park w Grodzisku 
„Miasteczku”, a przy okazji otwar-
to umieszczoną tam po raz pierw-
szy plenerową wystawę zatytułowa-
ną „Grodziszczanie w walce o nie-
podległość”. Wszystkie te poczyna-
nia mają na celu uczczenie przypa-
dającej w tym roku 100-nej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
pan Jacek Chmura, który pokrótce 
wprowadził obecnych w tematykę wy-
stawy, przedstawił jej autora i doko-
nał oficjalnego otwarcia.
Z kolei głos zabrał pan Stanisław 
Bartnik, radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. W swoim wystąpie-
niu omówił on istotne dla Grodziska 
wydarzenia na tle narodowej historii 
i wspomniał o kilku wybitnych i zasłu-

żonych postaciach.
Jedną z nich był ks. Stanisław Leja, 
proboszcz parafii w Markowej w la-
tach 1993 – 2008. To dzięki jego ini-
cjatywie wszczęto proces wyniesienia 
rodziny Ulmów na ołtarze, a za jego 
sprawą stanął wzniesiony w 2004 
roku pamiątkowy obelisk w hołdzie 
rodzinie Ulmów. Pan Bartnik nadmie-
nił, że uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego ks. Stanisław Leja 
został odznaczony pośmiertnie me-
dalem „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego” za zaangażowanie 
w propagowaniu pamięci o Polakach 
ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej.
Wspaniałą lekcję historii z dziejów 
Polski i Grodziska zaprezentował pan 
Bogumił Pempuś. To właśnie w opar-
ciu o jego notatki, opracowania i zdję-
cia do monografii Grodziska, powsta-
ła niniejsza wystawa. Ciekawa i wzru-
szająca relacja naszego historyka, 
przemawiała do serca i poruszyła nie-
jednego słuchacza.
W tak ważnym momencie dla grodzi-

skiej kroniki wydarzeń nie mogło za-
braknąć przecież nieocenionej i nie-
zastąpionej Orkiestry Dętej. Tego 
dnia Orkiestra pod batutą Jakuba 
Magonia zagrała koncert na iście mi-
strzowskim poziomie. Znane i lubiane 
piosenki legionowe, jak również pie-
śni patriotyczne odegrane z wielką 
wprawą i lekkością, przyniosły orkie-
strantom wielkie brawa.
Na niedzielnym pikniku swoje talenty 
i patriotyczne uczucia pokazała rów-
nież młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Grodzisku Dolnym. Przygotowany 
przez panie Monikę Filę i Alicję Dubiel 
oraz uczniów montaż słowno-muzycz-
ny pt. „Bez tej miłości nie można żyć” 
był swoistą poglądową „ramówką” z 
tragicznych losów naszej Ojczyzny.
Zaś końcową już część spotkania wy-
pełniło wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych przy akompaniamencie 
pana Wojciecha Wołowca.
Poniżej zamieszczamy jeden z wier-
szy autorstwa pani Małgorzaty Bur-
da-Król prezentowany podczas uro-
czystości.       OK

Grodziski piknik patriotyczny
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Patriotyczny program przygotowany przez młodzież

Poczty sztandarowe

POD  NARODOWYM  SZTANDAREM

 
Nadzieją silni, wiarą rozumni
trwaliśmy w cieniu jak żałobnicy.
Szukając przecież drogi wolności
dzień i noc
nie zdejmowaliśmy z głowy przyłbicy.

Swoboda przyszła krwią okupiona
braci poległych na frontach wojny.
Wróg krąg zatoczył i ujął w kleszcze
wioski i miasta dotąd spokojne.

Marszałek Józef na czele stanął
polskich legionów co walczą dzielnie
i w bój je powiódł do wschodnich granic,
gdzie Moskal dusił polskość daremnie.

Padły mocarstwa dysząc z wściekłości,
bezbronną Polskę jak psy dopadły.
W Wersalu traktat sobie stworzyły,
pod okiem Kremla resztki dojadły.

A potem Polska z ruin powstała,
lecz bez splendoru to miejsce kaźni.
Wojsku, żołnierzom dziś cześć i chwała
biało-czerwonej blask świeci jasno.
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Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Laszczynach dzień 29 września 
2018r. na trwałe zapisał się w histo-
rii miejscowości. Tego  dnia społecz-
ność strażacka świętowała jubileusz 
60-lecia OSP oraz nadania nowego 
sztandaru. 

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, a przede wszyst-
kim strażacy z miejscowej jednostki i 
strażacka Orkiestra Dęta pod batutą 
kapelmistrza Jakuba Magonia.
Jubileusz rozpoczęła msza święta od-
prawiona w kościele parafialnym w 

Chodaczowie, podczas której ksiądz 
proboszcz Stanisław Argasiński po-
święcił sztandar jednostki. Po nabożeń-
stwie na oficjalną uroczystość wszyst-
kich zaproszono na plac przed remizę 
OSP w Laszczynach, gdzie odczytano 
akt nadania sztandaru i przekazano go 
na ręce prezesa OSP, Mateusza Pelca. 
Strażacy ochotnicy usłyszeli wiele słów 
gratulacji i życzeń kolejnych pomyśl-
nych lat służby. Zasłużonych druhów 
uhonorowano związkowymi odznacze-
niami. Srebrnymi medalami „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
• dh Mieczysław Ołowiecki
• dh Bogdan Krajewski

Brązowy medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymali:
• dh Mateusz Pelc
• dh Sławomir Pelc
• dh Krzysztof Krajewski
Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali:
• dh Wojciech Czerwonka
• dh Radosław Chrupcała
• dh Daniel Czerwonka
• dh Piotr Żak
• dh Piotr Bielecki
Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali :
• dh Michał Ołowiecki - 45 lat
• dh Bogdan Krajewski - 20 lat
• dh Krzysztof Krajewski - 20 lat
• dh Piotr Żak - 10 lat
• dh Julian Czerwonka - 5 lat 
• dh Maciej Czerwonka - 5 lat

MH

Jubileusz OSP Laszczyny 
i nadanie jednostce sztandaru

Gratulacje na ręce prezesa OSP Mateusza Pelca Wręczanie odznaczeń

Sztandar OSP Laszczyny odznaczono srebrnym medalem
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W ramach obchodów 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy uczestniczy-
li w spektaklu, który był jednocze-
śnie spotkaniem z historią. Spek-
takl przygotował Impresariat Arty-
styczny ARS Media z Krakowa.

Prowadzący w interesujący sposób 
przypominał najważniejsze epizody z 
walki narodu polskiego o odzyskanie 
niepodległości. Można było również 
usłyszeć znane utwory muzyczne i li-
terackie z tego okresu, a także obej-
rzeć wiele pamiątek wojskowych, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. 

M. Maj

Spotkanie z historią

15 listopada 2018 roku grupa uczest-
ników ŚDS wybrała się do Rzeszowa 
na warsztaty fotograficzne oraz zwie-
dzanie Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego.

Podróż rozpoczęto od Warsztatów fo-
tograficznych w Atelier Fundacji Aparat 
Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24, gdzie 
tematem rozmów była CYJANOTYPIA, 
czyli jakim cudem na kartce papieru 
oświetlonej promieniami słońca poja-
wia się obraz?. O tym dowiedzieli się 
uczestnicy warsztatów, na których po-
znali jedną z najstarszych technik fo-
tograficznych. Na przykładzie cyjanoty-
pii poznali w atrakcyjnej formie histo-
rię fotografii oraz podstawowe zasa-
dy powstawania fotografii analogowej. 
Cyjanotypia to żywa historia fotografii 
pozwalająca poczuć klimat XIX wieku. 
Stosunkowo łatwy proces wykonywania 
unikalnych odbitek czyni ją atrakcyjną 
techniką dla osób początkujących, czę-
sto niemających jeszcze z fotografią 
nic wspólnego. Na specjalnie przygo-
towanych kartkach papieru odbija się 

zdjęcia w negatywach lub transparent-
ne przedmioty, takie jak np. szklanka, 
liść, plastik. Efektem są błękitne obra-
zy, które po warsztatach uczestnicy mo-
gli zabrać do domu na pamiątkę.
Następnie uczestnicy skorzystali z moż-
liwości zwiedzania Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, by przekonać się 
jak on funkcjonuje. Grupę miło i ser-
decznie przywitała pani Izabela Fac-kie-
rownik I oddziału obsługi radnych, sesji 

sejmiku i współpracy zewnętrznej kan-
celarii sejmiku, która wyjaśniła nam 
na czym polega praca w sejmiku woje-
wódzkim i czym zajmuje się ten najwyż-
szy szczebel samorządowy.
Uczestnicy mogli zająć dowolnie wybra-
ne przez siebie miejsce i przez chwilę 
poczuć się jak radny sejmiku. Na za-
kończenie wizyty na każdego uczestni-
ka czekało coś słodkiego.

L. Duda

Warsztaty fotograficzne oraz zwiedzanie 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Podopieczni przez chwilę mogli poczuć się jak radni sejmiku

Chętni mogli przymierzyć mundury, czy wziąć do ręki ówczesną broń
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W ramach terapii ruchowej w lasz-
czyńskim ORW systematycznie odby-
wają się zajęcia w Sali Integracji Sen-
sorycznej. 

W pracy tą metodą wykorzystywane są 
huśtawki, platformy, deskorolki, ścieżki 
sensoryczne, liny, kołderki obciążenio-
we. Metoda jest bardzo atrakcyjna dla 
dzieci, ponieważ ma charakter zabawy 
ruchowej. Terapia skupia się na dobra-
niu aktywności dziecka w ten sposób, 
aby wiele zmysłów współpracowało ze 
sobą. Wpływa to na poprawę połączeń 
nerwowych w mózgu, a także procesów 
odbierania i przetwarzania informacji 
przez układ nerwowy. Terapia oddziału-
je na zmianę zachowania w sferze mo-
torycznej, emocjonalnej oraz poprawia 
umiejętności językowe i poznawcze.

ORW

Integracja Sensoryczna „Wycieczka do świata 
zmysłów”

Zajęcia terapeutyczne mają bardzo przyjazną formę 

Z końcem października wychowan-
kowie Ośrodka Rewalidacyjnego- 
Wychowawczego w Laszczynach na-
leżący do grupy harcerskiej Nieprze-
tartego Szlaku odwiedzili leżajskie 
miejsca pamięci narodowej.

Pomniki oraz mogiły Wielkich Pola-
ków są świadectwem bogatej histo-
rii miasta. Udział w wycieczce posłu-
żył kształtowaniu postawy patriotycz-
nej oraz szacunku wobec historii.

ORW

Śladami wielkich Polaków

Wychowankowie ośrodka, należą-
cy do grupy harcerskiej Nieprze-
tartego Szlaku działającego w pla-
cówce, wzięli udział w VII Woje-
wódzki Festiwal Piosenki Patrio-
tycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej 
Placówek Kształcenia Specjalne-
go. 

Druhowie Kamil, Przemek, Piotrek i 
Mateusz wystąpili z piosenką „Ro-
gatywka”. W festiwalu „Na Ojczy-
stym Szlaku...” - Rudnik 2018 wzię-
ło udział dwadzieścia trzy ośrodki, 
w tym dziewiętnaście z wojewódz-
twa podkarpackiego i cztery z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Za rok 
na pewno nas tam nie zabraknie. 
CZUWAJ!!!

VII Wojewódzki 
Festiwal 
Piosenki

Historię należy znać i o niej pamiętać
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Grupa członków działających w 
Gminnych Klubach Seniora posta-
nowiła zadbać o zdrowie i kondycję 
uczestnicząc w zajęciach aerobiku 
na basenie. 

Ćwiczenia odbywają się raz w tygo-
dniu z profesjonalnym instruktorem, 
z czego uczestnicy są bardzo zadowo-
leni. Humoru i wigoru nie brakuje ani 
jednemu seniorowi.

DK

Muzyka i ruch 
dla każdego

- AKTUALNOŚCI - 

Andrzejki to czas wróżb. Dla grodzi-
skich Seniorów jest to również świet-
ny pretekst do wspólnej zabawy i 
ostatnich przed Adwentem tańców. 
Z tej okazji, 17 listopada, wprawdzie 
sporo czasu przed Wigilią św. An-
drzeja, zaplanowano kolejne spotka-
nie zaprzyjaźnionych klubów z Cho-
daczowa, Grodziska Dolnego i Gór-
nego, Opalenisk i Wólki Grodziskiej.

Sołtys Chodaczowa - pan Staszek wie 
co Seniorom w duszy gra, więc znów 
zaprosił w swoje gościnne progi. I jak 
w poprzednich latach, po odśpiewa-
niu soczystego „Sto lat” przy klima-
tycznej muzyce zaczęły się tańce, hu-
lanki, swawole. Być może sprzyjający 
od Wisłoka wiatr, bądź dobry parkiet 
w chodaczowskiej remizie sprawił, że 
prezentowane były wszystkie możliwe 
figury i style taneczne: razem, osob-
no, wespół, gromadnie, solo, wolne, 
szybkie i z piruetami itd. Niepodobna 
zliczyć. Zapewne wielu młodych ludzi 
nie potrafiłoby wykrzesać i uskutecz-
nić tak dobrej zabawy. 
Słodkości i jadła przygotowane przez 
wszystkie kluby smakowały wybornie. 
Dziękujemy wszystkim którzy włą-
czyli się w organizację tej przedniej                        
imprezy.         KZ

Andrzejki w Klubie Seniora

Seniorki trzymają fason

Takie spotkania integrują naszych seniorów

Andrzejkowe spotkania sprzyjają dobrej zabawie
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W dniach 13 - 14 października 2018 
roku w Trzcianie koło Rzeszowa od-
był się 34. Ogólnopolski Konkurs Tra-
dycyjnego Tańca Ludowego - jeden z 
najstarszych konkursów związanych 
z folklorem na terenie Polski. 

Podczas jego trwania prezentowane i 
dokumentowane są tradycyjne tańce 
ludowe z poszczególnych regionów Pol-
ski. Główną ideą przedsięwzięcia jest 
popularyzacja tradycyjnego tańca ludo-
wego w jak najbardziej archaicznej for-
mie. Prezentacje odbywają się w dwóch 
kategoriach: autentycznych grup i par 
tanecznych. W konkursie brało udział 
35 wykonawców w tym 4 grupy dzie-

cięce, 17 par tanecznych, zespoły pie-
śni i tańca, zespoły regionalne i folklo-

rystyczne. Gminę Grodzisko Dolne re-
prezentował Zespół Regionalny „Gro-
dziszczoki”, który przedstawił fragment 
„Wesela Grodziskiego” z towarzyszący-
mi mu lokalnymi tańcami grodziskimi. 
Za swój występ zespół otrzymał wyróż-
nienie I stopnia.        OK

Taneczny sukces 
„Grodziszczoków” w Trzcianie

W Łazienkach Królewskich w Warsza-
wie 22 października 2018 roku odby-
ła się III Gala Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego dotycząca 15 
nowych wpisów na Krajową Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowe-
go. Znalazły się na niej między innymi 
Turki Grodziskie.

Lista ma charakter informacyjny i za-
wiera opis zamieszczonych na niej zja-
wisk, ich rys historyczny, informacje o 
miejscu występowania i znaczeniu dla 
kultywujących je społeczności. Obec-
nie na Liście znajdują się 32 zjawiska. 
Krajową listę prowadzi Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego we współ-
pracy z Narodowym Instytutem Dzie-
dzictwa.
Podczas uroczystej gali wiceminister 
kultury, generalna konserwator zabyt-
ków Magdalena Gawin wręczyła decy-
zje o wpisie na Listę i wyraziła radość z 
powodu, że coraz więcej środowisk pra-
gnie pielęgnować i popularyzować lo-
kalne tradycje w kontekście krajowym 
w Polsce i na świecie.

- Nie można mówić o kulturze bez 
uwzględnienia jej niematerialnego i du-
chowego wymiaru: tradycji orszaków, 
pieśni, tańców czy rzemiosła. Wartość 
tych zjawisk jest nie do przecenienia, 
ponieważ buduje poczucie tożsamości 
w wymiarze lokalnym, ponieważ skupia 
małą społeczność wokół kultywowania 
takiej tradycji, także w wymiarze naro-

dowym - powiedziała Gawin. Krajowa Li-
sta Niematerialnego Dziedzictwa Kultu-
rowego jest jedną z form ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i wynika z podpi-
sanej przez Polskę Konwencji UNESCO 
z 2003 roku w sprawie ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego.

OK

Turki Grodziskie na III Gali Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie

Nagrodę odebrali starsi Turków, pan S. Czerwonka i J. Kulpa w asyście pani K. Mach-
Wawrzaszek

Co rusz Grodziszczoki przywożą z występów nagrody i wyróżnienia
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Jesień zachwyca swoją barwną różno-
rodnością nie tylko artystów, ale każ-
dego z nas, a w szczególności dzieci, 
które tworzą z darów jesieni wspania-
łe obrazki i inne prace plastyczne. Już 
od kilku lat tę twórczą dziecięcą pa-
sję wykorzystujemy w ramach kon-
kursu „Barwy jesieni” organizowane-
go przez Ośrodek Kultury dla dzieci z 
placówek przedszkolnych z terenu ca-
łej gminy.

W tym roku dzieci również popisały 
się swoimi zdolnościami tworząc pięk-
ne prace o tematyce jesieni, które wy-
eksponowane zostały na wystawie w 
holu i sali widowiskowej Ośrodka Kultu-
ry. Za wysiłek i piękne efekty organiza-
tor przygotował dla wszystkich uczest-
ników słodkie upominki i dyplomy z po-
dziękowaniami.
Dodatkową nagrodą dla przedszkola-
ków był spektakl teatralny pt. „Wąż” w 

wykonaniu Grupy Teatralnej „Barata-
rio” z MCK w Leżajsku. Spektakl ten to 
ciekawa opowieść o życiu i poszukiwa-
niu czegoś, co wydaje się w życiu waż-
ne i przynosi szczęście. W rzeczywisto-
ści to tylko złudna wyobraźnia podsuwa 
nam pewne braki, ale one są nieistot-
ne, bo najważniejsze to akceptacja sa-

mego siebie takimi jakimi się jest. Ze 
sceny płynie też inne przeslanie, że każ-
dy ma swoją wyjątkową wartość i posia-
da w swoim wnętrzu prawdziwą magię, 
którą obdarował nas Stwórca. Każdy 
doceniający te wartości i pogodzony z 
losem czuje się szczęśliwy. Na koniec 
dzieci wraz z aktorami zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcia.

OK

Konkurs w kolorach jesieni

Już po raz kolejny Ośrodek Kultury w 
Grodzisku Dolnym był swoistą gale-
rią sztuki – sztuki nietuzinkowej, bo 
tworzonej z pasją przez twórców ludo-
wych i rękodzielników z naszej gminy 
oraz zaproszone twórczynie z Pracow-
ni Ceramicznej Anigma.

Przybyli na spotkanie mieli okazję zoba-
czyć szczególną wystawę – była to wy-
stawa ceramiki artystycznej z rodzinnej 
pracowni Anny, Darii i Joanny Stawarz 
mieszkających w Dybkowie. W zbio-
rach naszych pań znajdziemy prace o 
różnorodnej tematyce – od przedmio-
tów sztuki dekoracyjnej i użytkowej po 
ikony, ceramiczne krzyże, rzeźby wolno-
stojące oraz drobiazgową ręcznie two-
rzoną biżuterię koralikową. Prace two-
rzone są z różnych odcieni gliny, wypa-
lanych w piecu w temperaturze 900ºC, 
a następnie powlekanych szkliwem lub 
kolorową glinką, tzw. angobą lub tlen-
kami metali i ponownie wypalane w 

temperaturze ok. 1050ºC. Wszystkie 
prace są niepowtarzalne, powstały w 
oparciu o autorskie pomysły inspirowa-
ne przyrodą lub fantazją. Oprócz tego 
do widowni przemawiały prace grodzi-
skich twórców. W tym roku były to licz-
ne obrazy haftowane krzyżykami, ko-
ronkowe serwety i obrusy, decoupage, 
szyte z aplikacjami poduszki, materia-

łowe tulipany i inne przedmioty oraz po-
ezja. Wszyscy wystawcy uhonorowani 
zostali dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi. Niniejsze prezentacje umiliły wy-
stępy wokalne dziewcząt: Zosi Kulpy, 
Ani Potaczały, Patrycji Wojnarskiej i Bry-
gidy Bartnik. Na zakończenie wieczoru 
czekał poczęstunek i swobodne rozmo-
wy w gronie miłośników sztuki w każdej 
jej postaci.

OK

Pasjonatów ludowej sztuki w gminnie nie brakuje

Wieczór twórców i twórczości

W nagrodę przedszkolaki obejrzały spektakl
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W ramach Powiatowych Prezentacji 
Kulturalnych Dzieci i Młodzieży „Sa-
rzyńska Jesień”, w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w Nowej Sa-
rzynie odbył się powiatowy konkurs 
piosenki. Gminę Grodzisko Dolne re-
prezentowały cztery wokalistki: Bry-
gida Bartnik, Patrycja Wojnarska i 
Anna Potaczała z Zespołu Szkół w 
Grodzisku Dolnym oraz Magdalena 
Mach reprezentująca Zespół Szkół 
Licealnych w Leżajsku.

Zmagania uczestników oceniało jury 
konkursowe, które wyłoniło laure-
atów w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wśród nagrodzonych zna-
lazły się Brygida Bartnik i Magdalena 
Mach, które w swych kategoriach za-
jęły drugie miejsca i zaprezentowa-
ły się ponownie licznie zgromadzonej 
publiczności podczas koncertu ga-
lowego. Serdecznie gratulujemy na-
szym wokalistkom!

OK

Konkurs piosenki „Sarzyńska 
jesień 2018”

- AKTUALNOŚCI - 

We wtorek 25 września 2018 roku 
Zalew „Czyste” pomimo zimnej aury 
gościł bardzo liczną grupę dzieci i 
młodzieży. Działo się tak za sprawą 
odbywającego się tego dnia Pikni-
ku Ziemniaczanego dla podopiecz-
nych Ośrodka Kultury w Grodzisku 
Dolnym. 

Wbrew nazwie nie było to jednak ty-
powo ziemniaczane święto, ale bar-
dziej grillowo-zabawowa forma spo-
tkania. Tego bowiem dnia dzieci ko-

rzystały do woli z miejscowego placu 
zabaw, brały udział w organizowanych 
zabawach grupowych oraz zapozna-
wały się ze sobą. Na rozgrzewkę zaś 
organizatorzy zafundowali wszystkim 
uczestnikom pieczone kiełbaski i go-
rącą herbatę. Zimne powiewy wiatru 
ociepliły również występy naszych wo-
kalistek Zosi Kulpy i Ani Potaczały. 
Wspólna zabawa trwała aż do zmro-
ku, kiedy przyszła pora się pożegnać.

OK

Jesienne piknikowanie nad „Czystym” 

Solistka Magdalena Mach

Ziemniaczane dzieła wykonane przez dzieci
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Mediacje rówieśnicze i Porozumie-
nie bez przemocy to ważne i ciekawe 
zagadnienia, które w tym roku szkol-
nym zostały wpisane w działania wy-
chowawcze i profilaktyczne Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, a obchodzony w październi-
ku Tydzień Mediacji stał się okazją 
do przybliżenia ich uczniom.

Mediacje rówieśnicze zyskują obecnie 
na znaczeniu, są sposobem na rozwią-
zywanie konfliktów z zaangażowaniem 
stron konfliktu, przy pomocy mediato-
rów - rówieśników oraz dorosłych me-
diatorów. Mediacja ma swoje zasady: 
dobrowolności, bezstronności, neu-
tralności i poufności. W te i inne tajniki 
wiedzy oraz praktyczne umiejętności 
zostali wyposażeni uczniowie klasy 3a 
gimnazjum przez dorosłych mediato-
rów posiadających certyfikat Polskie-
go Centrum Mediacji- p. A. Krauz, p. I. 
Grzywnę, p. W. Deca.
W Tygodniu Mediacji mediatorzy za-
dbali, aby wiedza o mediacjach, ale 
również założenia programu Porozu-
mienie bez przemocy oraz zasady do-
tyczące sposobu komunikowania się 
pozbawionego przemocy, język serca 
i potrzeb, czyli język żyrafy oraz pro-
wadzący do konfliktu, czyli język sza-
kala, został przekazany w atrakcyjnej 
formie wszystkim uczniom. Przygoto-
wano plakaty, miniprzewodniki, przy-

wieszki z logo programu - niebieską 
żyrafą, informujące o realizowanych 
programach, zawartych w nich tre-
ściach, zachęcając uczniów do zapo-
znania się z nimi i wcielania ich w ży-
cie szkolne oraz w relacje rówieśni-
cze. Oprócz przekazywanych wizual-
nie treści mediatorzy pod opieką na-
uczycieli- mediatorów przeprowadzi-
li lekcje wychowawcze, przygotowali 
krzyżówki, quizy, zabawy interaktyw-
ne dla uczniów, angażujące ich zmy-
sły, chęć rywalizacji, a tym samym 
utrwalając i porządkując przekaza-
ne w czasie zajęć informacje. Zapla-
nowano również w kolejnych mie-
siącach konkursy plastyczne i lite-
rackie, zajęcia, w czasie których bę-
dzie pokazana mediacja prowadzona 
przez samych mediatorów, którzy już 
w ten sposób z wykorzystaniem me-
diacji pomagają w rozwiązywaniu sy-
tuacji konfliktowych. Młodsi koledzy - 
uczniowie klas szóstych przygotowują 
się do pełnienia roli mediatora rówie-
śniczego i od września uczestniczą w 
warsztatach prowadzonych przez pra-
cowników poradni. Program szkol-
nych mediacji jest realizowany przy 
współpracy z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Leżajsku, a finan-
sowany ze środków Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
Każde działania realizowane przez 

młodych, zdolnych mediatorów, pro-
wadzone przez nich mediacje zakoń-
czone porozumieniem, niosą wiele 
dobrego i dają poczucie wielkiej sa-
tysfakcji dla uczestników procesu 
mediacji i samych mediatorów, któ-
rzy zarazem zdobywają ważne umie-
jętności, kompetencje, które zapro-
centują w ich dorosłym życiu. Zachę-
camy więc do korzystania z pomo-
cy szkolnych mediatorów, którzy sze-
rzą ideę porozumienia bez przemocy 
- czyli obecny już w naszej szkole- ję-
zyk żyrafy!

Mediatorzy ZS w Grodzisku Dolnym

Tydzień mediacji

Siedmioro nauczycieli Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, którzy poszukują nowych spo-
sobów na pracę z młodzieżą, w okre-
sie IX 2018- XII 2019 będzie uczest-
niczyć w projekcie pt. „Język robo-
tów-rozwijanie kompetencji języko-
wych i TIK od najmłodszych lat” re-
alizowanym ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, projektu 
„Ponadnarodowa mobilność kadry 

edukacji szkolnej”. Na zaplanowane 
działania zostało przyznane dofinan-
sowanie na kwotę ok. 140 000 zł. 

Głównym celem projektu jest podno-
szenie kompetencji pedagogicznych i 
językowych personelu i dyrekcji placów-
ki, w wyniku czego nastąpi podniesie-
nia jakości nauczania języków obcych 
w szkole. Wyjazdy pozwolą na pozna-
nie nowych trendów w dziedzinie na-
uczania języków obcych wykorzystują-
cych metody TIK, CLIL i TBL oraz wdro-

żenie tych metod do codziennej prakty-
ki szkolnej. Pobyt w Anglii umożliwi wy-
mianę doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz nawiązanie kontaktów z nauczy-
cielami z innych krajów Unii Europej-
skiej tak, aby móc zdobytą wiedzę i do-
świadczenie wykorzystać w późniejszej 
pracy w swojej placówce. Realizacja za-
planowanych działań będzie bodźcem 
dla pozostałej kadry do dalszego roz-
woju w dziedzinie znajomości języka 
angielskiego.
Projekt skierowany jest do siedmiorga 

Ruszył nowy projekt 
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nauczycieli, którzy są gotowi zwiększać 
swoje umiejętności językowe. Są oni 
świadomi, że powinni stale podnosić 
swoje kwalifikacje po to, aby w aktywny 
sposób włączyć się w przyszłości w pro-
wadzenie projektów edukacyjnych w ra-
mach różnych programów. Znajomość 
języka angielskiego ułatwi też dostęp 
do nowych trendów w edukacji, rozwi-
nie ich umiejętności metodyczne i języ-
kowe. Nastąpi doskonalenie warsztatu 
pracy, co wpłynie korzystnie na atrak-
cyjność prowadzonych przez nich za-
jęć szkolnych w Polsce. Całość szko-
leń językowo-metodycznych będzie po-
wiązana z wizytą w szkole angielskiej, 
obserwacji zajęć oraz poznania funk-
cjonowania szkoły i wymianą doświad-
czeń na szczeblu kierowniczym, rów-
nież w dziedzinie robotyki. Plany naszej 
szkoły dotyczące zagranicznych mobil-
ności edukacyjnych obejmują wyjazdy 
na kursy metodyczne nauczycieli języ-
ka angielskiego i kursy GE z elementa-
mi ICT (naciska na słownictwo związa-
ne z robotyką) nauczycieli innych przed-
miotów. Ten projekt to nie tylko wyjaz-
dy, ale również różnorodne działania w 
szkole: Dzień Języków Obcych, szkole-

niowe rady pedagogiczne, lekcje otwar-
te dla rodziców i nauczycieli, wdrażanie 
nowych metod i technik pracy z dzieć-
mi, podsumowanie projektu połączone 
z konkursami dotyczącymi krajów an-
glojęzycznych, konkursem robotyki i wy-
stawą robotów. 
Projekt będzie miał wpływ na szkołę, 
uczniów i nauczycieli. Nastąpi podnie-
sienie jakości pracy szkoły oraz jakości i 
efektywności kształcenia. Zwiększy się 
zaangażowanie nauczycieli w projekty 
międzynarodowe i nastąpi wzmocnie-

nie profesjonalnego profilu nauczycieli. 
Doskonalenie pedagogów będzie mia-
ło wpływ na wzrost u uczniów motywacji 
do nauki języków obcych i uzyskiwanie 
przez nich lepszych wyników na egza-
minach i konkursach. Po zakończeniu 
projektu nauczyciele zamierzają kon-
tynuować rozpowszechnianie nabytej 
wiedzy i zdobytych umiejętności oraz 
współpracować z innymi krajami w ra-
mach robotyki.

Monika Fila

W październiku 2018r. do Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym przyjechało Wędrujące Ale 
Kino! – objazdowa wersja poznań-
skiego festiwalu poświęcona dzie-
ciom i młodzieży tęskniącym za wy-
szukanym repertuarem kin. Przez 
dwa dni w szkole sala gimnastyczna 
zamieniła się w salę kinową, w któ-
rej odbyła się projekcja 6 filmów. W 
przedsięwzięciu uczestniczyli wszy-
scy uczniowie szkoły, również znala-
zło się coś dla przedszkolaków. Było 
to możliwe dzięki współpracy Cen-
trum Sztuki Dziecka w Poznaniu z 
Ośrodkiem Kultury w  Grodzisku Dol-
nym i Zespołem Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. 

We współczesnej szkole korzyści pły-

nące z wdrażania edukacji filmowej są 
niepodważalne. Udział w tym progra-
mie pozwolił odejść od szkolnej ruty-
ny. W sposób niekonwencjonalny zo-

stały osiągnięte cele przedmiotowe za-
pisane w podstawie programowej, bo-
wiem film jest wartościowym tekstem 
kultury. Proces kształcenia dotyczył fil-
mu i był realizowany poprzez film. W 
pierwszym przypadku w centrum zain-
teresowania było dzieło filmowe i jego 

Sala kinowa w szkole

Nauczyciele i uczniowie stawiają na naukę języków obcych

Zajęcia pobudzają kreatywność wśród młodych
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środki wyrazu. To właśnie uczniowie 
klas szóstych mieli możliwość poznać 
techniki filmowe, ponieważ uczestni-
czyli w kilkugodzinnych warsztatach 
filmowych. W najbliższym czasie zoba-
czymy efekty ich pracy w postaci ani-
macji ich autorstwa i ich produkcji. 
W drugim — film najczęściej wykorzy-
stywany jest w charakterze kontekstu 
pomocniczego lub interpretacyjnego 
umożliwiającego pełniejsze zrozumie-
nie jakiegoś zjawiska społecznego, wy-
darzenia historycznego czy utworu li-
terackiego. Przedszkolaki i uczniowie 
zobaczyli produkcje nieobecne w re-
pertuarze kinowym i w programie te-
lewizyjnym. Są to wyszukane filmy do-
stosowane do wieku, dzięki czemu 

uczniowie mają możliwość spotkania 
z wartościowym dziełem już od naj-
młodszych lat. Przez dwa dni odbyło 
się 6 seansów filmowych docenionych 
przez MFFMW Ale Kino! i hojnie nagro-
dzonych na światowych festiwalach. 
Powołane jury dziecięce z naszej szko-
ły w składzie: Monika Jużyniec, Marty-
na Grzywna, Weronika Smędra, Ame-
lia Wojtyna, Tobiasz Zygmunt przyzna-
wało szczególne wyróżnienie najlep-
szemu filmowi. Mieli trudne zadanie, 
ale z pomocą instruktorów poradzi-
li sobie świetnie. Otrzymali wiele po-
chwał za profesjonalizm. Za najlepszy 
film uznali „Kacper i Emma na safari” 
(reż. Arne Lindtner Naess).
Dzięki Festiwalowi Młodego Widza Wę-

drujące Ale Kino! uczniowie mieli moż-
liwość być w roli widza, krytyka, juro-
ra, czy twórcy filmowego. Zachwyceni 
byli widzowie, jurorzy, a chyba najbar-
dziej uczestnicy warsztatów. W najbliż-
szym czasie zaprezentowana zostanie 
animacja, którą stworzyli szóstoklasi-
ści i z której są bardzo dumni. Wszyst-
kie działania wpłynęły na rozwój mło-
dego człowieka i wyzwolenie jego kre-
atywności. Na pewno nabyte doświad-
czenie  przyda się w procesie eduka-
cji szkolnej.
Dziękujemy pani Katarzynie Mach- 
Wawrzaszek – dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Grodzisku Dolnym za pomoc w 
zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.
    Monika Fila

Społeczność szkolna Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym świętowała Dzień Języków Ob-
cych. Było to pierwsze takie wyda-
rzenie w szkole, ale na pewno nie 
ostatnie. Działanie zostało zaplano-
wane w projekcie pt. „Język robotów-
rozwijanie kompetencji językowych i 
TIK od najmłodszych lat” realizowa-
nym ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, projektu 
„Ponadnarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej”.

W świętowanie szczególnie zaangażo-
wani byli uczniowie klas 3a i 3b gim-
nazjum, którzy jako dwie konkurujące 
ze sobą drużyny brali udział w konkur-
sach i quizach poświęconych historii, 
geografii krajów anglojęzycznych i nie-
mieckojęzycznych. Uczniowie musie-
li się również wykazać wiedzą nt. zwy-
czajów, tradycji w/w krajów, znajomo-
ścią utworów muzycznych oraz angiel-
skich i niemieckich wykonawców tych 
utworów. Oczywiście wiele zadań opie-
rało się na znajomości języków ob-
cych, których uczniowie uczą się w 
szkole. Były zabawne kalambury, w in-
nej konkurencji należało ułożyć wyra-
zy z ograniczonej liczby liter, bądź po-

dać nazwy ukrytych w pudełku przed-
miotów. Emocji było wiele. Szala zwy-
cięstwa raz przechylała się na stro-
nę klasy 3a, a raz na stronę klasy 3b. 
Końcowa konkurencja, czyli koło fortu-
ny, które jak nazwa wskazuje, ma wie-
le wspólnego ze szczęściem i powo-
dzeniem, przyniosła sukces klasie 3b. 
Każdy uczeń z klasy 3 brał udział w 
przynajmniej jednej konkurencji, więc 
zaangażowano uczniów z bogatą wie-
dzą i umiejętnościami językowymi, jak 
i tych, którzy otwarcie mówią, że nie 
kochają nauki języków obcych. Tym 

razem wszyscy włączali się w zabawy 
i mieli szansę zdobyć punkty dla swo-
jej drużyny. Uczniom i nauczycielom ję-
zyków obcych spodobała się ta uroczy-
stość pełna współzawodnictwa pomię-
dzy uczniami, czasami zażartej wal-
ki, a czasami pełnej radości i humoru 
zabawy. Oczywiście nie obyło się bez 
słodkiego poczęstunku oraz nagród 
dla zwycięskiej drużyny, którą została 
klasa 3b gimnazjum.

Anna Czerwonka

Pełen wrażeń Dzień Języków Obcych

Niekonwencjonalne metody nauki języków obcych pozwalają na szybsze opanowanie języka
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W dniach 1-2 października 2018 r. 
odbyło się kolejne, trzecie już mię-
dzynarodowe spotkanie projektowe 
Erasmus+ w ramach polsko-węgier-
sko-włoskiej współpracy. Tym razem 
miało ono miejsce w Bagherii, wło-
skim miasteczku na Sycylii. 

W spotkaniu brało udział 10 nauczy-
cieli. Ze strony polskiej uczestniczyli 
w nim dyrektor ZS Roman Matuszek 
oraz nauczyciele Dominik Czyrny i Sta-
nisław Rydzik, Włochy reprezentowały 
Carmela Tripoli, Maria Luisa Florio, Lu-
isa Rizzo oraz Claudia Scavuzzo, na-
tomiast z Węgier byli to Cirill Leviczky, 
Barbara Palinko i Anett Balogh.
Program spotkania był bardzo napię-
ty. Wśród najważniejszych zagadnień 
obrad było podsumowanie pierwszego 
roku działań, ewaluacja oraz wnioski 
do dalszej pracy. Opracowany został 
wspólny plan aktywności na następ-
ny rok, omówiono wyniki ankiety ewa-
luacyjnej po mobilności do Polski w 
maju 2018 r., rozpoczęto przygotowa-
nia do złożenia raportu przejściowego 
w systemie Mobility Tool+, którego ter-
min mija 30 listopada 2018 r. oraz pu-
blikacji efektów projektu. Wspólnie zo-

stała podjęta decyzja o ciągłym prowa-
dzeniu działań upowszechniających 
efekty projektu. Był to też czas dysku-
sji nad charakterem dalszej współpra-
cy na lata 2019/2021 i wszyscy obec-
ni zgłosili chęć jej kontynuowania, być 
może w nieco szerszym gronie. Będzie 
się to wiązało z koniecznością składa-
nia kolejnego wniosku w rundzie se-
lekcyjnej 2018/2019.
Najważniejszymi działaniami w dru-
gim roku projektu będzie tygodniowy 
wyjazd z uczniami na Węgry w lutym 
2019 r., goszczenie partnerów w Pol-
sce w maju 2019 r. oraz ostatnie mię-

dzynarodowe spotkanie projektowe w 
październiku 2019 r. również w Pol-
sce.
Ciekawym punktem pobytu była wizy-
ta w nietypowym, rodzinnym muzeum 
ludzi związanych z morzem - Museo 
dell’Acciuga, którego eksponaty w du-
żej części wyławiane są z morza, od-
nawiane i co więcej można je dotykać. 
Przedstawia ono życie, kulturę i zwy-
czaje mieszkających tam ludzi. Pod-
sumowując pierwszy rok projektu był 
on dość trudnym i nieprzewidywalnym 
przedsięwzięciem, jednak wartym za-
angażowania i poświęconego czasu.

Dominik Czyrny
Stanisław Rydzik

Półmetek projektu Erasmus+

Depresja coraz częściej dotyka tak-
że dzieci i młodzież. Szkoła odgrywa 
istotna rolę w walce z zaburzeniami 
depresyjnymi młodych ludzi- stwier-
dza Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. W odniesieniu do statystyk doty-
czących młodzieży szacuje się, że na-
wet u 20 proc. młodych ludzi przed 
ukończeniem 18. roku występują za-
burzenia depresyjne, a co trzeci na-
stolatek może mieć objawy tej cho-
roby.

Depresja u dzieci i młodzieży wiąże 
się z długotrwałym obniżeniem nastro-

ju, podobnie jak u dorosłych. Jednak 
u dzieci i nastolatków często wystę-
pują również zachowania agresywne, 
buntownicze, czasami również auto-
destrukcyjne. Są to więc zachowania, 
które nie mieszczą się w ramach kla-
syfikacji dotyczących depresji. Dlate-
go też u dzieci cierpiących na depresję 
diagnozowane są zaburzenia zacho-
wania lub nadpobudliwość psychoru-
chowa, np. ADHD. Innym nietypowym 
objawem depresji, charakterystycz-
nym dla dzieci i młodzieży, są zaburze-
nia koncentracji, nastroju i trudności 
w zapamiętywaniu. Przy braku właści-

wej diagnozy, braku pracy nad uspraw-
nieniem tych funkcji i bez pomocy ze 
strony dorosłych, może to doprowa-
dzić do narastających problemów w 
nauce a w efekcie do lęku przed szko-
łą i związanych z tym objawów psycho-
somatycznych. Długotrwałe poczucie 
smutku i niezrozumienie przez otocze-
nie powoduje, że dzieci wycofują się 
z kontaktów społecznych, a czasami 
wręcz reagują agresywnie wobec tych, 
którzy próbują nawiązać relacje i mają 
dobre intencje. 
Oprócz właściwej, przeprowadzonej 
odpowiednio wcześnie diagnozy, waż-

Profilaktyka zdrowia psychicznego jako ważne 
zadanie i wyzwanie dla współczesnej szkoły

Pierwszy rok trwania projektu zaowocował kilkoma ciekawymi spotkaniami dla uczniów                     
i koordynatorów  
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ne jest samo leczenie choroby. Bada-
nia naukowe potwierdzają skutecz-
ność leczenia depresji lekkiej i umiar-
kowanej w przypadku dzieci i młodzie-
ży podczas terapii poznawczo- beha-
wioralnej, którą prowadzi psychotera-
peuta. Niezwykle ważne jest wsparcie 
i zaangażowanie, a wręcz włączenie 
rodziny w terapię. Ważna jest również 
pomoc we właściwej formie oraz zro-
zumienie dla dziecka i jego problemu 
przez szkołę, nauczycieli i szkolnych 
specjalistów. Przeważnie w okresie le-
czenia dziecko uczęszcza do szkoły. 
Wskazane jest jednak odpowiednie 
dostosowanie w zakresie organizowa-
nia samej nauki, oceniania i wsparcia 
do aktualnych potrzeb dziecka. Szko-
ła oferuje taką pomoc, udziela szcze-
gółowych informacji oraz współpracu-
je z rodzicami dziecka i poradnią psy-
chologiczno- pedagogiczną oraz inny-
mi specjalistami.
W szkole podejmowane są działania, 

zgodnie z najnowszymi zaleceniami 
MEN odnośnie pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej na miarę możliwo-
ści szkoły w zakresie pomocy uczniom 
z problemami zdrowia psychicznego. 
Oprócz działań ujętych w szkolnym 
programie wychowawczo – profilak-
tycznym w zakresie profilaktyki zdro-
wia psychicznego, w czerwcu 2018 
roku przeprowadzono badania pod ką-
tem ryzyka depresji. Pomoc i zrozu-
mienie w tym trudnym i ważnym tema-
cie wyraził Wójt Gminy Grodzisko Dol-
ne, pan Jacek Chmura, który zapropo-
nował i przeznaczył odpowiednie środ-
ki finansowe, a także pomógł nawią-
zać szkole współpracę z pracownika-
mi naukowymi UMCS w Lublinie, m.in. 
z panią doktor Agnieszką Lewicką- Ze-
lent. 
Badaniem, realizowanym w ra-
mach działań profilaktycznych objęto 
uczniów klas czwartych i siódmych z 
naszej gminy. Zgodnie wybrano tę gru-

pę uczniów ze względu na obserwowa-
ne i zgłaszane przez rodziców, nauczy-
cieli i specjalistów problemy emocjo-
nalne związane z koniecznością szyb-
kiego przystosowania i radzenia sobie 
z wyzwaniami i zmianami zachodzą-
cymi we współczesnej szkole, i szcze-
gólnie ważną w tym czasie potrzebą 
wsparcia przez wszystkich dorosłych 
z najbliższego otoczenia dziecka. Za 
zgodą rodziców uczniowie w macierzy-
stych szkołach wypełniali kwestiona-
riusz, w badaniu uczestniczyli również 
rodzice uczniów oraz dwóch nauczy-
cieli. Wyniki zostały opracowane przez 
zespół pracowników naukowych - psy-
chologów UMCS w Lublinie. Wnioski z 
badań zostały przekazane rodzicom, a 
ogólne zalecenia dla szkoły skierowa-
ne do analizy i wdrożenia przez szkol-
nych specjalistów oraz nauczycieli 
przy wsparciu poradni psychologicz-
no- pedagogicznej. 

Izabela Grzywna

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a 
przy tym świetna okazja do wspólnej 
zabawy i bliższego poznania tego wa-
rzywa. Z tej okazji skorzystały przed-
szkolaki orz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Laszczynach, którzy po raz 
kolejny skorzystali z zaproszenia do 
odwiedzenia gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Siedlisko cztery drogi” 
pani Elżbiety Leja.

Główną atrakcją podczas „Święta Pie-
czonego Ziemniaka” było ognisko, w 
którym dzieci piekły ziemniaki. Poza 
tym dzieci i uczniowie zapoznały się z 
,,Bajką o Ziemniaku’’, z której w prosty 
sposób dowiedziały się skąd on pocho-
dzi i jak trafił do Polski. Przyswoiły sobie 
również wiele ciekawostek i informacji 
na temat ziemniaka: jego różne nazwy, 
potrawy i wiele innych.
Gdy ziemniaki piekły się w ognisku 
dzieci i uczniowie z twarzami pełnymi 
uśmiechów, brały udział w różnych kon-
kursach i zawodach sportowych, w któ-

rych głównym bohaterem był ziemniak. 
Poszukiwali ziemniaków na terenie 
obiektu, rzucali ziemniakiem do celu, 
zorganizowali slalom z ziemniakiem na 
drewnianej łyżce. Wspólne zabawy były 
świetną okazją do integracji społeczno-

ści szkolnej i przedszkolnej. Zakończe-
niem święta była degustacja wyśmie-
nitych pieczonych ziemniaków. Bardzo 
serdecznie dziękujemy właścicielom za 
zaproszenie!

WW

Pieczony ziemniak w Laszczynach

Po minach widać że pieczone ziemniaki smakują wyśmienicie
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Od września 2018 do grudnia 2019r. 
realizowany będzie 16-miesięcz-
ny projekt o nazwie „Angielski na 
Scenie” „English on Stage” w ra-
mach Programu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym operato-
rem jest Nidzicka Fundacja Rozwo-
ju NIDA. Są to niestandardowe zaję-
cia języka angielskiego z elementa-
mi teatru/dramy w oparciu o innowa-
cyjną metodę baśni i bajek, prowa-
dzone w atrakcyjnej dla uczestników 
formie, w oderwaniu od podręczni-
ków, zeszytów, testowania i ocenia-
na. Bezpośrednią grupą odbiorców 
projektu będzie 14-osobowa grupa 
uczniów z klas 5-7 szkoły podstawo-
wej (chłopców i dziewczynek). Na za-
jęciach uczniowie będą mieli niepo-
wtarzalną możliwość kontaktu z ży-
wym językiem angielskim- poprzez 
zabawę, wspólne aktywności, udział 
w zajęciach teatralnych. 

W ramach zajęć zorganizowane zo-
staną warsztaty teatralne, prowadzo-
ne przez profesjonalistów z Akade-
mii Aktorskiej Artysta z Rzeszowa w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym. Ponadto, zorganizowa-
ny zostanie wyjazd do Przemyśla oraz 
na warsztaty teatralne w Przemyskiej 
Akademii Talentów. Na zakończenie 
projektu odbędzie się przedstawie-
nie w wykonaniu uczestników projek-
tu w GOK-u w Grodzisku Dolnym. Be-
neficjenci projektu będą uczestniczyć 
w zajęciach prowadzonych przez nati-
ve speaker’a. 
Wierzę, że udział w projekcie zwięk-
szy motywację dzieci i młodzieży do 

nauki języka angielskiego, spowodu-
je ich większą otwartość i odwagę w 
używaniu języka obcego oraz wzmoc-
ni poczucie własnej wartości. W pro-
jekcie szczególny nacisk kładziemy 
na kontakt z „żywym językiem angiel-
skim” poprzez: angażowanie w działa-
nia speakers of English, kontakt z nati-
ve speakerami oraz korzystanie z ma-
teriałów oryginalnych. 

Joanna Sołek
koordynator projektu

Projekt „Angielski na Scenie” czas zacząć!

Wiedzą to uczestnicy warsztatów wy-
robu czapek dla Turka i warsztatów 
wyrobu konwalii. Zajęcia warsztato-
we prowadzone są w ramach projek-
tu „Turki idą” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka 
Grodziska w programie „Działaj Lo-
kalnie X”. 

Podczas tych spotkań chłopcy wyko-
nują czapkę, a panie z dziewczętami 
przygotowują poszczególne elementy 
jakie będą wchodzić w skład konwa-
lii - zebranej w duży kwiatek zdobią-
cy czapkę.
Projekt dofinansowany ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Fun-
dacją Fundusz Lokalny w Leżajsku – Ośrodek 
Działaj Lokalnie.

BSz

Jak się robi czapkę Turka?

Młodzież aktywnie włącza się w krzewienie lokalnej kultury

Nauka angielskiego bez książek jest możliwa
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Szanowni i drodzy mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne  
 

Pragnę z całego serca podziękować za oddane na moją osobę 
głosy w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
W wyborach uzyskałem 4100 głosów, w tym 347 z Gminy 
Grodzisko Dolne. Mimo, iż nie zdobyłem mandatu radnego 
Państwa poparcie jest dla mnie wielkim zobowiązaniem 
i motywacją do dalszej pracy oraz publicznej działalności. 
Wyrażam ogromną wdzięczność pozostając z wyrazami 
szacunku, 

Marek Ordyczyński 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne 
Pragnę złożyć Serdeczne Podziękowania Wszystkim, którzy w tegorocznych 
wyborach samorządowych obdarzyli mnie zaufaniem i oddali głos na moją osobę. 
Chciałbym zapewnić, że jako Radny Powiatu Leżajskiego dołożę wszelkich starań 
aby nie zawieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki wykonywał będę w poczuciu 
odpowiedzialności za wspólne dobro mieszkańców naszego Powiatu i Gminy. 

Z wyrazami szacunku
Franciszek Krajewski

Drodzy mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne 

Serdecznie dziękuję za zaufanie i udzielone 
mi poparcie w wyborach samorządowych            
do Rady Powiatu Leżajskiego.

Z poważaniem
Roman Matuszek

Radny Powiatu Leżajskiego

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Projekt OZE- aktualności
Przypominamy, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisywania umów na 
montaż instalacji solarnych, proces ich podpisywania powinien zakończyć się do 31 
października br., a ostateczny termin dokonywania wpłat wkładu 
własnego mija 15 grudnia tego roku. W związku z tym prosimy osoby 
zakwalifikowane do projektu, które nie podpisały jeszcze tej umowy o niezwłoczne 
przybycie do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym i dokonanie tego obowiązku.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku kotłów na biomasę umowa z wykonawcą 
podpisana została pod koniec października br., natomiast w przypadku instalacji 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, podpisanie umów z wykonawcami nastąpi na 
przełomie listopada i grudnia tego roku. Wykonawcy ci zobowiązani będą do wykonania 
zamówienia w terminie do 15 sierpnia 2019r. Dla osób, które zadeklarowały 
te instalacje zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne, o którym 
poinformujemy w terminie późniejszym.
W przypadku kotłów na biomasę Wykonawca skontaktuje się bezpośrednio z każdym 
z zainteresowanych mieszkańców, celem dokonania wizji lokalnej, określenia zakresu 
robót do wykonania i ewentualnego poniesienia dodatkowych kosztów lub wykonania 
dodatkowych prac. 
Projekt „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko 
Dolne i Miasto Leżajsk” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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OGŁOSZENIE PŁATNE
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