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Trwają prace budowlane na rondzie 
w Grodzisku Górnym. Dzięki współ-
pracy z lokalną firmą jaką jest SUDR 
w Grodzisku Dolnym, istnieje duża 
szansa, że jeszcze w tym roku prze-
jazd przez rondo będzie możliwy.

W związku z licznymi trudnościami 
technicznymi i robotami dodatkowy-
mi prace na rondzie przedłużą się do 
przyszłego roku. Wykonawca do tej 
pory wykonał most, chodniki, robo-
ty ziemne i podbudowy. Przebudowie 
uległa sieć telekomunikacyjna i elek-
tryczna oraz wykonano kanalizację 
deszczową. Do wykonania pozosta-
ły prace związane z położeniem na-
wierzchni i roboty wykończeniowe.
W najbliższym czasie zostanie opra-
cowany projekt organizacji ruchu, 
umożliwiający samochodom osobo-
wym przejazd przez rondo.

    MH

Postępy prac 
na rondzie
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Z nowego busa mogą się cieszyć 
podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach i filii w 
Zmysłówce. W grudniu do ośrodka 
trafił nowy pojazd, którego koszt to 
niemal 167 tys. zł.

9-cio osobowy samochód marki Peu-
geot Boxer przystosowany jest do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w 
tym do przewozu na wózku inwalidz-
kim. Zakup dofinansował Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych kwotą 80 tys. zł.

Jak podkreśla kierownik placówki 
Monika Maj – oprócz codziennych 
systematycznych kursów do Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Lasz-
czynach i Filii w Zmysłówce, wykony-
wane są również kursy dodatkowe 
w celu realizacji Indywidualnych Pla-
nów Postępowania Wspierająco-Ak-
tywizujących. Posiadane samocho-
dy wykorzystywane są również w celu 
ułatwienia uczestnikom dotarcia na 
wizyty do lekarzy, na różnego rodzaju  
komisje, do przychodni, szpitali oraz 
urzędów i innych instytucji użytecz-
ności publicznej. Nasi podopieczni 
mają możliwość wyjazdu i uczestnic-
twa w wielu przedsięwzięciach o cha-
rakterze imprez kulturalnych, oświa-
towych, sportowych i rekreacyjnych, 
dlatego nowy samochód z pewnością 
się przyda. 
Gminne placówki ŚDS liczą 53 osoby, 
do przewozu których służą 3 samo-
chody. Wkład własny gminy w zakup 
nowego pojazdu to prawie 87 tys. zł.

MH

Środowiskowy Dom Samopomocy 
z nowym autem

78 tys. złotych dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
otrzymała Gmina Grodzisko Dolne 
na realizację zadania pod nazwą: 
„Budowa altan wypoczynkowych 
na szlakach turystycznych i nad 
zalewem Czyste w Grodzisku Dolnym 
oraz zakup sprzętu multimedialnego 
dla Ośrodka Kultury w Grodzisku 
Dolnym”. Z początkiem grudnia wójt 
gminy podpisał stosowną umowę.

Modernizacja szlaków i terenu 
rekreacyjnego nad zalewem Czyste 

polegać będzie na budowie 3 
altan wypoczynkowych. Zakłada 
się budowę jednej altany przy 
szlaku rowerowym, jednej altany 
przy szlaku pieszym i altany nad 
zalewem. Obecnie przy szlakach 
brak jest miejsc, aby można było 
„pod dachem” chwilę odpocząć, 
zjeść niewielki posiłek, usiąść i 
zrelaksować się, czy też schronić 
przed upałem lub deszczem.
Doposażenie Ośrodka Kultury 
polegać będzie na zakupie wysokiej 
jakości kompaktowego projektora 

LCD, umożliwiającego projekcję 
filmu, czy też obrazu z dużej 
odległości, obiektywu do projektora 
oraz elektrycznie rozwijanego 
ekranu projekcyjnego.
Modernizacja szlaków i doposażenie 
Ośrodka Kultury jest odpowiedzią 
na zapotrzebowania mieszkańców 
i służyć będzie zaspokajaniu ich 
potrzeb w zakresie samorealizacji 
i wypoczynku. Całkowity koszt 
realizacji zadania to niemal 123 tys. 
złotych.

RP

Są pieniądze na budowę altan i doposażenie 
Ośrodka Kultury

Nowy peugeot to trzeci samochód na stanie ośrodka
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Kolejna droga powiatowa 
wyremontowana 

• W miesiącu listopadzie została pod-
pisana umowa na usługę związaną z 
zimowym utrzymaniem dróg i chod-
ników na terenie Gminy Grodzisko 
Dolne w sezonie 2018/2019. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyła Spół-
dzielnia Usług Drogowo-Rolniczych 
w Grodzisku Dolnym. Zakres rzeczo-
wy usługi przedstawiony do oferty 
wyceniono na 113,5 tys. zł. Kwota 
ta może ulec zarówno zmniejszeniu 
jak i zwiększeniu w zależności od 
warunków pogodowych jakie przy-
niesie okres zimowy. 

• W miesiącu grudniu przetarg na ko-
lejną usługę związaną z odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów ko-
munalnych zmieszanych i segrego-
wanych z terenu Gminy Grodzisko 
Dolne w roku 2019 wygrał Miejski 
Zakład Komunalny w Leżajsku, któ-
ry za wykonanie usługi zaoferował 
cenę w wysokości 754 tys. zł. Druga 
w kolejności oferta została złożona 
przez firmę EKOLINE z Niziny i była 
o 200 tys. zł wyższa od oferty MZK.

• W okresie sierpień-grudzień zosta-
ły rozstrzygnięte dwa przetargi zwią-
zane z realizacją projektu na Odna-
wialne Źródła Energii. Podpisano 4 
umowy na wykonanie poszczegól-
nych rodzajów instalacji. I tak mon-
taż kolektorów słonecznych będzie 
realizować firma ECO-TEAM z Czę-
stochowy. Montażem paneli foto-
woltaicznych zajmie się firma ML 
SYSTEM z Zaczernia. Kotły na bio-
masę będą montowane przez firmę 
SEMPER POWER z siedzibą w Krup-
skim Młynie, zaś dostawę i montaż 
pomp ciepła zapewni firma FLEXI-
POWER GROUP z siedzibą w Woli 
Zaradzyńskiej. Końcowy termin re-
alizacji wszystkich umów podpisa-
nych przez Gminę Grodzisko Dol-
ne z poszczególnymi wykonawcami  
określony jest na dzień 15 sierpnia 
2019 roku. 

AT

Przetargi 
w skrócie

W grudniu dokonano odbioru koń-
cowego drogi tzw. „Telefonicznej” 
w miejscowości Zmysłówka. Na nie-
spełna kilometrowym odcinku dro-
gi powiatowej wykonana została na-
wierzchnia asfaltowa. 

W miejscu najbardziej niebezpiecz-
nym zamontowano barierę ochronną. 
Wykonawcą inwestycji było konsor-
cjum firm z Rudnej Małej. Koszt zada-
nia to ponad 1 mln 145 tys. zł. 

AT
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Projekt OZE- aktualności 
 

Solary (ciepła woda) 
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 minął 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. 

Instalacje fotowoltaiczne (produkcja prądu) 
W związku z podpisaniem przez Gminę umowy z firmą ML System S.A. z Zaczernia na dostawę i montaż 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy informujemy, iż w pierwszym 

kwartale nowego roku zorganizowane zostanie spotkanie dla mieszkańców zakwalifikowanych do projektu. 

W trakcie tego spotkania omówione zostaną dalsze zasady uczestnictwa w projekcie, przedstawione zostaną 

szczegółowe koszty niezbędne do poniesienia oraz będzie możliwość zadania szczegółowych pytań 

technicznych przedstawicielowi głównego wykonawcy. Ponadto, przedstawiciele firmy ML System S.A. w 

miesiącach styczeń-luty dokonają oględzin każdej posesji zgłoszonej do projektu, w celu ostatecznej 

weryfikacji możliwości montażu poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Planowany termin rozpoczęcia 

montażu to marzec/kwiecień 2019 roku. 

Pompy ciepła (podgrzewanie wody lub ogrzewanie domu) 
Mieszkańców zainteresowanych montażem pomp ciepła informujemy, iż z każdym z nich skontaktujemy się 

telefonicznie, w celu wstępnego potwierdzenia udziału w projekcie i omówienia warunków udziału w projekcie. 

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku montażu pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką, moc instalacji 

fotowoltaicznej dobrana zostanie do mocy pompy. Rezygnacja z montażu pompy ciepła wiązać się będzie 

jednocześnie z rezygnacją z instalacji fotowoltaicznej. 

Kotły na biomasę (ogrzewanie domu i podgrzewanie wody) 

Mieszkańców zainteresowanych montażem kotłów na biomasę, informujemy, iż podobnie jak w przypadku 

pomp ciepła z każdym z nich skontaktujemy się telefonicznie, w celu wstępnego potwierdzenia udziału w 

projekcie i omówienia warunków udziału w projekcie. Ponadto przedstawiciele głównego wykonawcy- firmy 

Semper Power Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2019 roku dokonają wizji lokalnej u każdego z mieszkańców 

w celu określenia szczegółowego zakresu robót leżących po stronie wykonawcy jak i ewentualnych przeróbek 

koniecznych do wykonania przez mieszkańców. 
 
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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22 listopada 2018r. w Ośrodku Kul-
tury w Grodzisku Dolnym odbyła się 
pierwsza sesja nowo wybranej Rady 
Gminy Grodzisko Dolne. Radni wraz z 
wójtem złożyli uroczyste ślubowanie 
na następne 5 lat sprawowania swo-
ich funkcji i otrzymali zaświadczenia 
o wyborze.

Najważniejszymi punktami sesji był wy-
bór przewodniczącego rady, zastępcy 
oraz składu komisji stałych. W wyniku 
głosowania tajnego nowym Przewodni-
czącym Rady Gminy Grodzisko Dolne 
został pan Kazimierz Matuszek, a Wi-
ceprzewodniczącym pan Józef Nicpoń. 
Radni w głosowaniu powołali także sta-
łe komisje Rady Gminy na tą kadencję i 
wybrali ich przewodniczących.
Rada Gminy Grodzisko Dolne w ka-
dencji 2018-2023 będzie obradować 
w składzie:
• Matuszek Kazimierz - Przewodni-

czący Rady Gminy Grodzisko Dolne
• Nicpoń Józef - Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Grodzisko Dolne
• Gdański Andrzej
• Gdański Jerzy
• Grabowiec Danuta
• Grzywna Andrzej
• Konieczny Zbigniew
• Kryla Stanisław
• Kulpa Stanisław
• Miś Dorota
• Miś Mariusz
• Sigda Andrzej
• Różycki Sylwester
• Trojnar Alicja
• Urban Wojciech
Skład Komisji Rewizyjnej:
• Różycki Sylwester – Przewodniczący
• Gdański Jerzy – Członek
• Grabowiec Danuta - Członek
• Grzywna Andrzej - Członek
• Kryla Stanisław – Członek
• Kulpa Stanisław - Członek
• Miś Mariusz - Członek
Skład Komisji Budżetu i Finansów:
• Trojnar Alicja – Przewodniczący
• Gdański Jerzy – Członek

• Grzywna Andrzej – Członek
• Konieczny Zbigniew - Członek
• Kryla Stanisław – Członek
• Matuszek Kazimierz - Członek
• Różycki Sylwester - Członek
• Sigda Andrzej - Członek
Skład Komisji Spraw Społecznych:
• Miś Dorota – Przewodniczący
• Gdański Andrzej – Członek
• Grabowiec Danuta - Członek
• Kulpa Stanisław - Członek
• Miś Mariusz - Członek
• Nicpoń Józef - Członek
• Urban Wojciech - Członek
Skład Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji:
• Konieczny Zbigniew – Przewodni-

czący
• Miś Dorota – Członek
• Sigda Andrzej - Członek
• Trojnar Alicja - Członek
• Urban Wojciech - Członek

MH

I sesja nowej Rady Gminy Grodzisko Dolne

Nowa Rada Gminy Grodzisko Dolne
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13 grudnia 2018 roku uczestnicy i 
pracownicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy przygotowali uroczy-
stą Wigilię. Swoją obecnością uro-
czystość uświetnili: ksiądz Stanisław 
Argasiński, Sekretarz Gminy pan 
Grzegorz Potaczała, delegacja pań z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz pani Maria Horoszko kierow-
nik Stowarzyszenia „Dobry Dom”. 

Wizytowe stroje, pięknie nakryty stół, 
charakterystyczne dla Świąt Bożego 
Narodzenia dekoracje i ozdoby oraz 
smaczne tradycyjne potrawy tworzy-
ły niepowtarzalny nastrój wigilijnej wie-
czerzy. Słyszane w tle kolędy potęgowa-
ły uroczysty charakter tego spotkania. 
Była modlitwa, wzajemne łamanie się 
opłatkiem, serdeczne świąteczne ży-
czenia i dzielenie się wrażeniami.
Z wszystkich twarzy emanowała ra-
dość, zadowolenie i świadomość wyjąt-
kowości jedynego takiego dnia w roku.
Więcej zdjęć na stronie ośrodka.

Jolanta Majkut

Wigilijne spotkanie w ŚDS

Siedząc przy wspólnych stołach wspominano mijający rok

Spotkanie przy świątecznym stole to już tradycja w ośrodku

Wszystkim naszym przyjaciołom oraz znajomym naszego Domu składamy 
najserdeczniejsze życzenia cudownych Świąt Bożego Narodzenia,

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
pod żywą choinką zaś dużo prezentów,

a w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija.

Kierownik, uczestnicy i terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Laszczynach i Filia  w Zmysłówce
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W sobotę 8 grudnia na strzelni-
cy plenerowej w Grodzisku Górnym 
przy domku myśliwskim Koła Ło-
wieckiego „Wydra” Dębno tradycyj-
nie odbył się Mikołajkowy Rodzin-
ny Piknik Strzelecki zorganizowany 
dla dzieci z powiatu leżajskiego. Pa-
tronatem honorowym imprezę objął 
Starosta Leżajski, pan Marek Śliż.

Mimo niesprzyjającej aury dzieci w 
wieku od 5 do 15 lat rywalizowały 
w strzelaniu z karabinków pneuma-
tycznych wykazując się doskonałymi 
umiejętnościami strzeleckimi. Chętni 
mieli również możliwość wypróbowa-
nia się w strzelaniu z pistoletu pneu-
matycznego, a oczekujący na swoją 
kolej mogli spróbować wspaniałych 
drożdżówek i kiełbasek z grilla. Nie-
spodzianką dla wszystkich uczestni-
ków było pojawienie się na strzelni-
cy Świętego Mikołaja, który osobiście 
wręczył dzieciom pamiątkowe meda-
le, dyplomy oraz prezenty.
Organizatorami pikniku byli:
• kpt. w st. spocz. mgr inż. Franciszek 
Fedorowicz - Klub Strzelectwa Sporto-

wego „Iglica”,
• asp. szt. Ryszard Kozioł - Komenda 
Powiatowa Policji w Leżajsku,
• mł. insp. Mariusz Nazar - Związek 
Strzelecki „Strzelec” im. Józefa Pił-
sudskiego,
• Paweł Antolak – Stowarzyszenie 
„Kolekcjoner Stalowa Włócznia”.
Prezenty, które otrzymały dzieci ufun-
dowały jednostki samorządu teryto-
rialnego, stowarzyszenia społeczne 
oraz osoby prywatne z terenu powia-
tu leżajskiego: Starostwo Powiatowe 

w Leżajsku, Urząd Miasta w Leżajsku, 
Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Agro-
hurt z Rzeszowa Pan Andrzej Chmu-
ra, GS SCH w Grodzisko Dolne, Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowo-Bu-
dowlane „Aleco” w Leżajsku, Firma 
TEXPOL Chałupki Dębniańskie, Pan 
Krzysztof Trębacz, Masarnia Osip z 
Wierzawic, MOSiR w Leżajsku, Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, MAAW Sport 
oddział Leżajsk.
Serdeczne podziękowania należą się 
również Zarządowi Koła Łowieckie-
go „Wydra” Dębno które nieodpłatnie 
udostępniło swój obiekt dla przepro-
wadzenia imprezy.

R.K.

Turniej Mikołajkowy 

Nagrody i prezenty uczestnikom turnieju wręczył Święty Mikołaj

Tego dnia można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie



10 Gazeta z Grodziska i okolic 12/2018

- AKTUALNOŚCI - 

W piątkowy wieczór 7 grudnia br. w 
Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 
zagościła grupa teatralna „Awantu-
ra” z MCK w Leżajsku, która wystą-
piła z przedstawianiem „Królewna                 
i renifery”. Przedstawienie to mia-
ło zapoczątkować poszukiwania św.                                     
Mikołaja. 

Później animatorka grupy zaprosiła 
dzieci do wspólnej mikołajkowej zaba-
wy przy muzyce. Kuzynka św. Mikołaja 
wręczyła dzieciom w Jego imieniu słod-
kie upominki. W trakcie zabawy nie za-
brakło również występów wokalnych 
naszych młodych wokalistek. Oprócz 
tego każdy uczestnik mógł zaprezento-
wać się z mikrofonem w swojej ulubio-
nej piosence lub wierszu.      OK

Mikołajkowy wieczór z Ośrodkiem Kultury

Kończący się listopad i związane z 
nim Andrzejki, które są czasem wie-
lu wróżb i zabaw, zarówno dla mło-
dych, jak i starszych, obchodzone 
są w polskiej tradycji od co najmniej 
kilkuset lat. 

Dawniej Andrzejkami zainteresowane 
były głównie młode panny. Dziewczy-
ny wróżyły sobie, aby dowiedzieć się 

za kogo i kiedy wyjdą za mąż. Począt-
kowo wróżby andrzejkowe traktowa-
no poważnie i odprawiano je indywi-
dualnie, jednak z czasem zwyczaj ten 
przekształcił się we wspólną zabawę, 
w której mogą brać udział zarówno 
panie, jak i panowie.
Również w Ośrodku Kultury od wie-
lu już lat obchodzone są Andrzejki. 
W tym roku święto to obchodzono we 

wtorek 27 listopada. Do wspólnej za-
bawy włączyły się wszystkie dzieci 
uczestniczące w tutejszych zajęciach 
pozalekcyjnych wraz ze swoimi rodzi-
cami. Imprezę prowadziła animator-
ka kultury, która zapraszała dzieci i 
rodziców do wielu dynamicznych za-
baw przy muzyce. Nie zabrakło rów-
nież quizów związanych z bajkami i 
serialami. Wszyscy bawili się weso-
ło ponad dwie godziny, które minęły 
nadspodziewanie szybko.

OK

Uczestnicy spotkania wspólnie poszukiwali śladów Świętego Mikołaja

Balowe stroje nie przeszkadzały w świetnej zabawie, do której zachęcała pani wodzirej

Andrzejkowe gry i zabawy 



11Gazeta z Grodziska i okolic 12/2018

- AKTUALNOŚCI - 

W dniach 1-2 grudnia 2018 r. Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
zorganizował 37. Spotkania Cymba-
listów. Spotkania Cymbalistów są 
imprezą niezwykle ważną, służącą 
ochronie dziedzictwa kulturowego i 
każdego roku skupiającą liczne gro-
no uczestników i odbiorców. Konkurs 
ma niepowtarzalny w skali kraju cha-
rakter. Ocala od zapomnienia sztukę 
gry na cymbałach - tradycyjnym, cha-
rakterystycznym dla Podkarpacia in-
strumencie. Cymbały to instrument, 
który przywędrował do naszego regio-
nu z kręgu karpackiego i na dobre za-
domowił się na Rzeszowszczyźnie. W 
Polsce występują też cymbały wileń-
skie, które przywieźli polscy osadnicy 
z Litwy.

W konkursie rywalizowało 19 kapel z 
cymbalistami w składzie oraz 22 muzy-
ków - solistów z czterech województw: 
podkarpackiego, śląskiego, warmiń-
sko-mazurskiego i zachodniopomor-
skiego. Najstarszy uczestnik miał 88 
lat, a dwójka najmłodszych po 13. 
Oprócz utworów ludowych zagrali oni 

po jednym dowolnym i były to przebo-
je muzyki pop, standardy jazzowe oraz 
muzyka klasyczna, co ma udowodnić, 
że cymbały nie są archaicznym instru-
mentem, można je wykorzystać rów-
nież w nowoczesnych aranżacjach.
Wszystkie czołowe miejsca w katego-
rii młodzieżowej zdobyło rodzeństwo 
Rydzików: I miejsce - Michał, II - Alek-
sandra i III - Agnieszka. Do grona na-
grodzonych w tej kategorii dołączył rów-

nież wnuk naszego sławnego cymbali-
sty Piotr Markocki (III miejsce).
Również obydwie nasze kapele: Kape-
la Ludowa „Grodziszczoki” oraz Mło-
dzieżowa Kapela Ludowa nie wróci-
ły bez nagrody. W swoich kategoriach 
wiekowych zajęły III miejsca. Doceniony 
został także talent naszej najmłodszej 
cymbalistki – Ani Rydzik, która w kate-
gorii dziecięcej otrzymała wyróżnienie.
Wszystkim laureatom składamy ser-
deczne podziękowania i gratulujmy tak 
dużych osiągnięć.

OK

Tak się gra na cymbałach!

Grodziscy cymbaliści zdominowali rzeszowski konkurs

Trzecie miejsce dla grodziskich kapel
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21 listopada  w Zespole Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym po raz pierwszy obchodzono 
Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. Pierwszy taki dzień świętowano 
w Stanach Zjednoczonych w 1973r. 
Jego idea do dziś pozostaje niezmien-
na – zachęca do bycia wobec siebie 
życzliwym i rozwiązywania proble-
mów w sposób pokojowy.

Był to dzień wyjątkowy, pełen uśmie-
chów, miłych słów, gestów, pozytyw-
nych emocji. Obfitował w różne atrak-
cje. Na dobry początek każdy otrzymał 
plakietkę z hasłem „Życzliwość wystar-
czy” oraz słodkie małe co nieco. 
W naszej szkole dominował kolor żółty 
– kolor optymizmu i radości. Na ścien-
nych gazetkach i schodach pojawiły 
się informacje i hasła  na temat życz-
liwości. Jednym z ważniejszych wyda-

rzeń tego dnia było prowadzenie „życz-
liwych zajęć” dla najmłodszych uczniów 
(przedszkolaków oraz klas I i II) przez 
ich starszych kolegów i koleżanki (z kla-
sy V i VI).
Cała społeczność szkolna, uczniowie i 
nauczyciele, stworzyli również ścianę 
życzliwości, na której każdy mógł wpi-
sać swoje pozdrowienia. Z każdą mi-
nutą życzliwych dłoni przybywało, by w 
efekcie powstała kolorowa ściana po-
zdrowień. Działała także poczta życzli-
wości, w ramach której uczniowie prze-
kazywali sobie miłe, ciepłe słowa. Ini-
cjatorem akcji był samorząd uczniowski 
wraz z opiekunami – Agnieszką Steligą 
i Dominikiem Czyrnym. Po co to wszyst-
ko? Dlatego, że we współczesnym świe-
cie takie cechy jak przychylność wo-
bec siebie, uczynność, sympatia zda-
ją się znikać z codziennych zachowań. 
To tendencja, której skutki są zauwa-
żalne i bardzo dotkliwe. Aby temu prze-
ciwdziałać, musimy pamiętać, że wza-
jemny szacunek i otwartość na drugie-
go człowieka przynoszą natychmiasto-
we rezultaty – sprawiają, że to, co robi-
my daje nam większą satysfakcję i mo-
tywuje do dalszego działania. Szanu-
jąc bowiem cudze starania, sprawiamy, 
że inni doceniają i szanują nasze. Życz-
liwość nic nie kosztuje, a uśmiech na 
twarzy maluje.           A. Steliga

Miej życzliwość w swej naturze, 
bo życzliwi żyją dłużej!

W dniu 5 grudnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wólce Grodziskiej 
odbyło się profilaktyczne badanie sto-
matologiczne w mobilnym gabinecie 
- Dentobusie. 

Badanie obejmowało przegląd jamy 
ustnej uczniów, w czasie którego ozna-
czano wskaźnik intensywności próchni-
cy, ocenę stanu przyzębia i zgryzu oraz 
udzielono indywidualnego instruktażu 
w zakresie higieny jamy ustnej i zasad 
prawidłowego odżywiania.

BSz

Profilaktyka stomatologiczna

Czasami wstarczy zwykłe „cześć” by na twarzy drugiego człowieka pojawił się uśmiech

Wizyta w dentobusie jest mniej stresująca niż w tradycyjnym gabinecie
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„Nie liczy się co robimy ani ile robi-
my, lecz to ile miłości wkładamy w 
działanie”. Wcielając w życie słowa 
św. Matki Teresy z Kalkuty , patronki 
Szkolnego Koła Caritas z Grodziska 
Górnego, młodzież szkolna zainicjo-
wała wiele akcji, których celem była 
szeroko rozumiana pomoc.

Po raz kolejny wolontariusze Szkolne-
go Koła Caritas udowodnili, że obok 
potrzebujących nie przejdą obojętnie. 
Zbierali kosmetyki, zabawki, ubrania, 
artykuły spożywcze, środki czystości 
itp. dla podopiecznych Fundacji Pod-
karpackie Hospicjum dla Dzieci w Rze-
szowie. Serdeczne podziękowania dar-
czyńcom o ogromnych sercach. 

W Dniu Wszystkich Świętych oraz 
w Dzień Zaduszny, na cmentarzu w 
Grodzisku Dolnym odbyła się kwe-
sta uczniów należących do Szkolnego 
Koła CARITAS. Uczniowie zbierali dat-
ki na Caritas, który ofiaruje pomoc po-
trzebującym.

Wspieramy Fundację na Rzecz Osób 
Niewidomych i Niepełnosprawnych Po-
móż i Ty. Akcja „Szkoło Pomóż i Ty” po-
legała na nabywaniu cegiełek (2 zł). 
Zebrana kwota (około 200 zł) została 
przeznaczona na sprzęt rehabilitacyj-
ny dla 15-letniego podopiecznego fun-
dacji. Rozprowadzeniem cegiełek zaj-
mowały się uczennice klasy IIIA: Mar-
tyna Szklanny i Patrycja Pytel.

Szkole Koło Caritas dołączyło do ak-
cji charytatywno-ekologicznej „Na-
kręć się na pomaganie”, polegają-
cej na zbiórce nakrętek. Fundusze z 
ich sprzedaży zostaną przekazane na 
leki, opatrunki medyczne, rehabilita-
cję dzieci lub sprzęt specjalistyczny 
dla podopiecznych Fundacji Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszo-
wie. 4 października 2018r. przekazali-
śmy 200 kg nakrętek. Serdecznie za-
praszamy do zbierania i przekazywa-

nia nakrętek, które sukcesywnie będą 
przekazywane do Hospicjum.

Szkolne Koło CARITAS dołączyło do 
programu „Studnie dla Sudanu”. 
Polega on na zbieraniu makulatu-
ry i przekazywaniu funduszy na bu-
dowę studni w Sudanie, gdzie woda 
jest na wagę złota. 1 kg makulatury 
to 75 l wody dla Afryki. Przekazaliśmy 
już 350 kg makulatury. Akcja będzie 
trwała do końca roku szkolnego, więc 
zapraszamy do przynoszenia makula-
tury. Darczyńcom, którzy już przeka-

zali makulaturę oraz tym, którzy do-
piero to uczynią serdecznie dziękuje-
my!

Szkolne Koło CARITAS uczestniczyło 
w akcji polegającej na zbiórce używa-
nych okularów dla dzieci i dorosłych 
z Afryki znajdujących się pod opieką 
siostry Bożeny Boruckiej w Togo. Sio-
stra Bożena prosiła o używane okula-
ry korekcyjne do czytania i chodzenia. 
Łącznie zebrano 63 pary okularów 
dla mieszkańców Togo.

Warto pomagać. Przyłącz się do nas!

Kiedy komuś pomagamy, pomagamy także sobie - stajemy się lepsi
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PAMIĘTAJMY O BEZDOMNYCH
Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, dlatego też apelujemy 
o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy w okresie zimowym. 
Przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, 
całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie 
zimowym. Pod ten numer telefonu można zgłaszać także konieczność udzielenia pomocy 
osobie potrzebującej. 
Potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych 
można także zgłosić bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym, tel. 17 2429134 oraz na Policji, tel. 997, czy dzwoniąc na numer alarmowy 112. Twój 
telefon może uratować czyjeś życie.
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Tel. 17 240 12 94

SPRZEDAM

20 arów działki budowlanej 
wraz z polem ornym 57 arów 

w miejscowości Grodzisko Dolne 
(przy drodze powiatowej 

w kierunku Grodziska Nowego)

 CeNA DO negocjacji

SPRZEDAM

działki orne o powierzchni 0,27 ha 
i 0,22 ha położone 

w Chodaczowie (obok mleczarni)

Tel.  508 054 257
17 240 12 94

 CeNA DO NeGOCjACjI

Wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

Pani janinie Rydzik
Inspektor w Urzędzie Gminy 

 w Grodzisku Dolnym 

z powodu śmierci BRATA

składają

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy
w Grodzisku Dolnym
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Od lutego 2019 roku zachęcamy do bezpłatnego przekazywania odpadów 
wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
zlokalizowanego obok byłej wiaty Hortino w Grodzisku Dolnym.
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REKLAMA PŁATNA


