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INWESTYCJE W OBIEKTYWIE - Ostatni etap rozbudowy 
budynków użyteczności publicznej w gminie

Dzienny Dom Pomocy będzie spełniał standardy związane z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Odpowiedni podjazd i winda ułatwią korzystanie z obiektu

Na rozbudowanym obiekcie Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym trwa montaż zakupionego 
wyposażenia 
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Przypomnijmy, że w 2017 roku 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej złożyło do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego wniosek o przyznanie 
pomocy na inwestycję „Budowa i 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Laszczyny i Gro-
dzisko Dolne wraz z rozbudową sieci 
wodociągowej w Zmysłówce”. Wnio-
sek został pozytywnie rozpatrzony i 
w dniu 2 października 2017 została 
podpisana umowa o dofinansowa-
nie inwestycji środkami unijnymi z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

W lutym bieżącego roku pomiędzy 
PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, 
a wybranymi w ramach przetargu nie-
ograniczonego wykonawcami zostały 
zawarte umowy na realizację zadań, 
zaś w marcu nastąpiło przekazanie 
placów budów wszystkich trzech za-
dań. Warto widzieć co zostanie wyko-
nane w ramach rozpoczętej inwesty-
cji i tak:
• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Grodzisko Dol-
ne   (Miasteczko).

Zostanie wykonana sieć grawitacyj-

nej kanalizacji sanitarnej o długości 
jednego kilometra. Trasa projektowa-
nej sieci kanalizacyjnej przebiegać 
będzie w terenie częściowo zabudo-
wanym po południowej stronie drogi 
nr 1269 R (tzw. Żołyńska) oraz drogi 
gminnej od banku w stronę cmenta-
rza żydowskiego.
• Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej w miejscowości Laszczyny.
To największy zakres robót do wyko-
nania obejmujący ponad osiem kilo-
metrów kanalizacji grawitacyjno-tłocz-
nej oraz budowę ośmiu przepompow-
ni w tym  dwóch przydomowych. Tra-
sa projektowanej sieci kanalizacyjnej 
przebiegać będzie obok istniejącej 
zabudowy przy granicach działek oraz 
w obrębie i poboczach dróg gminnych 
i powiatowych. Wybudowana sieć włą-
czona zostanie do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej, a ścieki skierowane zo-
staną do oczyszczalni ścieków w Cho-
daczowie. 
• Rozbudowa sieci wodociągowej 

w Zmysłówce.
To z kolei najmniejszy zakres inwesty-
cji obejmujący wykonanie ponad dwu-
stu pięćdziesięciu metrów sieci wodo-
ciągowej. Trasa wodociągu przebie-
gać będzie po północnej stronie dro-

gi powiatowej relacji Grodzisko Dol-
ne – Zmysłówka (naprzeciwko Stacji 
Uzdatniania Wody w Zmysłówce).
Całość inwestycji zgodnie z przetar-
giem została podzielona na trzy zada-
nia. Rozbudowę kanalizacji sanitar-
nej w Grodzisku Dolnym i wodociągu 
w Zmysłówce realizować będzie firma 
Sanitex Sp. z o. o w Tryńczy, a wykona-
nie kanalizacji w Laszczynach zgod-
nie z wynikiem postępowania przetar-
gowego powierzone zostało firmie Za-
kład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” 
w Pstrągowej, która to firma jeszcze 
przed Świętami Wielkanocnym ruszy-
ła z pierwszymi pracami przy kanali-
zacji w Laszczynach. 
Zgodnie z podpisaną umową z Urzę-
dem Marszałkowskim cała inwestycja 
ma być zakończona do 15 lipca 2019 
roku. 
PGK Sp. z o.o. czyni starania aby ca-
łość kanalizacji w Laszczynach oraz 
w Grodzisku Miasteczku wraz z roz-
budową sieci wodociągowej w Zmy-
słówce wykonać do końca 2018roku. 
O przebiegu prac będziemy na bieżą-
co informować.

Marek Ordyczyński
PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej

Prace przy budowie kanalizacji w Laszczynach
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Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Du-
żej Rodziny uzyskała nową formę 
dokumentu elektronicznego. 

Karta Dużej Rodziny w formie elektro-
nicznej ma wiele zalet. Przede wszyst-
kim członkowie rodzin wielodzietnych 
nie muszą czekać kilka tygodni na 
wyprodukowanie Kart, jak do tej pory. 
Karty w formie elektronicznej udo-
stępniane są swoim posiadaczom w 
przeciągu kilkunastu minut od mo-
mentu, w którym pracownik pozytyw-
nie rozpatrzy wniosek i wyśle zamó-
wienie na karty. Rodzice i małżonko-
wie rodziców mogą wyświetlać nie tyl-
ko swoje karty, ale również karty po-
zostałych członków rodziny, co jest 
bardzo przydatne w przypadku, gdy 
cała rodzina korzysta z ofert Karty Du-
żej Rodziny. Nie ma już konieczności 
szukania przez wszystkich członków 
rodziny plastikowych Kart, wystarczy, 
że jedna osoba posiada na swoim te-
lefonie wszystkie karty członków ro-
dziny. Ponadto aplikacja umożliwia ła-
twe i szybkie znalezienie najbliższych 
Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki 
usłudze geolokalizacji. Aplikacja jest 
cały czas udoskonalana, planowane 
jest uruchomienie nowej funkcji po-

wiadomień dla posiadaczy Kart, dzię-
ki którym mogą dowiedzieć się o no-
wych ciekawych ofertach.
Karta Dużej Rodziny w formie elektro-
nicznej jest bardzo atrakcyjnym na-
rzędziem w znacznym stopniu uła-
twiającym rodzinom wielodzietnym 
korzystanie z przysługujących im zni-
żek. Przy składaniu po raz pierwszy 
zachęcamy, aby ubiegać się o obie 
formy Karty ponieważ nie ma wtedy 
obowiązku ponoszenia opłaty. Zwol-
nieni z opłaty są również członkowie 
rodzin wielodzietnych, którzy wniosek 
o Kartę Dużej Rodziny złożyli przed 
1 stycznia 2018r. i złożą ponownie 
wniosek o kartę elektroniczną naj-
później do 31 grudnia 2019r.

Na stronach internetowych Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej znajdują się wyczerpujące in-
formacje dotyczące wnioskowania o 
Kartę Dużej Rodziny.  
Członkowie rodzin wielodzietnych, 
którzy chcą skorzystać z możliwości 
złożenia wniosku o Kartę Dużej Ro-
dziny mogą to uczynić za pośrednic-
twem Portalu Informacyjno-Usługo-
wego Emp@tia. Wypełnienie wniosku 
o Kartę Dużej Rodziny za pośrednic-
twem Emp@tia zajmuje mniej czasu, 
niż w formie tradycyjnej, w szczegól-
ności, gdy wniosek dotyczy jedynie 
domówienia kart elektronicznych dla 
osób, które posiadają już karty trady-
cyjne.       DCz

Uzyskaj elektroniczną Kartę Dużej Rodziny 

Od nowego roku zatwierdzanie taryf 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków nie jest już 
w kompetencji Rady Gminy, lecz no-
wego organu, którym są Wody Pol-
skie. 

Wraz z wejściem w życie nowych 
przepisów prawa, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Grodzi-
sku Dolnym po raz pierwszy składa-
ło wniosek o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Grodzisko Dolne do 

nowego regulatora. Pierwszy wniosek 
i od razu pozytywna decyzja zatwier-
dzająca taryfy proponowane przez 
PGK. Jesteśmy jednym z pierwszych 
samorządów na podkarpaciu, który 
posiada decyzję zatwierdzającą tary-
fy. Nowe stawki będą obowiązywać 
od czerwca 2018 r. przez najbliższe 
3 lata. 
Za m3 wody dostarczanej z wodocią-
gu gminnego zapłacimy 2,82 zł brutto 
oraz 2,16 zł brutto opłaty abonamen-
towej naliczanej co miesiąc. W roku 
trzecim stawka wzrośnie na 2,83 zł 
brutto. 

Z kolei za m3 odprowadzanych ście-
ków zapłacimy 4,20 zł brutto (z 
uwzględnieniem dopłaty z gminy na 
poziomie roku bieżącego). Analogicz-
nie w roku trzecim stawka za ścieki 
wzrośnie o 1 grosz.      

MH

Stawki za wodę i ścieki 
na dotychczasowym poziomie



6 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2018

- AKTUALNOŚCI - 

Wnętrze remizy OSP w Grodzisku Dol-
nym nabrało nowego wyglądu. Kilku 
strażaków zakasało rękawy i podję-
ło się remontu. Nowe oblicze zyskała 
m.in. świetlica i sale na piętrze. Odno-
wione pomieszczenia będą jak dotąd 
wykorzystywane na większe spotka-
nia i uroczystości.

Dzieląc swój czas między pracę zawo-
dową i dom, w wolnych chwilach gru-
pa strażaków z Grodziska Dolnego w 
czynie społecznym podjęła się grun-
townych prac remontowych w siedzibie 
swojej jednostki. O ile z zewnątrz remi-
za prezentuje się nieźle, to już środek 
wymagał remontu – oznajmia prezes 
jednostki Andrzej Baj. W ramach środ-
ków posiadanych na stanie remizy uda-
ło się nam wyszpachlować sufity, zało-
żyć kamuflaże rur do CO, obłożyć hol 
ozdobnym kamieniem i przemeblować 
kuchnię – wymienia prezes. 
Na sali głównej pojawiło się eleganckie 
oświetlenie i lustra. Działające w straży 
kobiety zadbały o wygląd okien, wiesza-
jąc efektownie wyglądające firany. Do-
kupiono też krzeseł oraz stopniowo, w 
miarę możliwości finansowych wymie-
niane są barierki przy schodach prowa-
dzących na piętro. 
W planach jest też postawienie nowych 
ławek obok grzybka, placu zabaw dla 
dzieci i altanki przy grzybku. Większość 
prac społeczność strażacka wykona 
sama.        MH

OSP zmienia się od środka

Odnowione sale czekają na kolejnych gości
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Przed świętami wielkanocnymi w 
Ośrodku Kultury w Grodzisku Dol-
nym miała miejsce Sesja Rady Gmi-
ny, w trakcie której najzdolniej-
si uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich otrzymali 
stypendia wójta gminy.

Z wiedzą już tak jest, że wiąże się 
z nią pasja, lepszy zawód, większe 
możliwości, ale również wysiłek i po-
święcenie. Chciałbym, aby przyzna-
ne stypendia służyły zarówno rozwo-
jowi tych wszystkich pasji, ale rów-
nież rekompensowały trud związa-
ny z nauką, a w przyszłości skutecz-
nie wspierały wysiłki i sukcesy – roz-
począł wójt Jacek Chmura gratulując 
nagrodzonym stypendystom.
W tej edycji stypendia naukowe otrzy-
mało 38 uczniów z terenu Gminy Gro-
dzisko Dolne. Przyznano również jed-
no stypendium specjalne, które otrzy-
mał pan Łukasz Rydzik – dwukrot-
ny ogólnopolski mistrz w kickboxin-
gu. Dziękując za otrzymane stypen-
dium pan Łukasz po krótce omówił 
na czym polega sport który uprawia.
Kickboxing jest połączeniem pię-

ściarstwa, czyli boksu z tradycyjnym 
karate. Jak przekonywał, w tym spo-
rcie pracuje całe ciało, co pozwala na 
utrzymanie się w doskonałej kondycji 
fizycznej. Rywalizacja wbrew pozorom 
jest bardzo bezpieczna. Pan Łukasz 
od tego roku jest szczęśliwym posia-
daczem czarnego pasa. Po 8 latach 
treningów uzyskał stopień mistrzow-

ski, co umożliwiło zostanie trenerem. 
Prowadzi zajęcia z dziećmi w szkołach 
podstawowych, zajęcia dla dorosłych 
oraz samoobronę dla kobiet. W kwiet-
niu ukazała się książka „Przewodnik 
po kickboxingu”, której jest współau-
torem. Opowiadając o planowanych 
startach w kolejnych zawodach, za-
chęcał grodziską młodzież do zainte-
resowania się sztukami walki. 

MH

Pasja i sukcesy na wagę 
stypendium

Niemal 9 tys. zł trafiło do grodziskiej modzieży na rozwijanie swoich umiejętności
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Dania z gęsi, jakże rzadkie w naszych 
regionach, były tematem warszta-
tów edukacyjno – kulinarnych pt. 
„Gęsina – kujawsko – pomorski, re-
gionalny rarytas w potrawach i prze-
tworach”. 

Ten staropolski przysmak królował 
bardzo często na stołach szlacheckich 
a sztuka kulinarna i jej owoce opiewa-
ne były w prozie i poezji o czym świad-
czy m. in. fragment opisu śniadania u 
Sędziego - księga II - Zamek Adama 
Mickiewicza:

„Zaś dla mężczyzn 
więdliny leżą do wyboru:
Półgęski tłuste, kumpia, 

skrzydliki ozoru,
Wszystkie wyborne, 

wszystkie sposobem domowym
Uwędzone w kominie 
dymem jałowcowym;
W końcu, wniesiono 

zrazy na ostatnie danie:
Takie bywało 

w domu Sędziego śniadanie.”
To właśnie województwo kujawsko-
pomorskie słynie z najlepszych pod 
względem smaku i właściwości odżyw-

czych gatunków gęsi w Polsce przede 
wszystkim białej gęsi kołudzkiej.
Zajęcia, których organizatorem była 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Łań-
cucka, odbyły się w dniach 10 i 11 
kwietnia 2018 r. w Albigowej. Uczest-
nikami warsztatów byli mieszkańcy 
gmin Łańcut, Białobrzegi, Grodzisko 
Dolne, Rakszawa i Żołynia. 
Działanie umożliwiła realizacja pro-
jektu współpracy o akronimie SMAK 
(Symbioza Małych Atrakcji Kulinar-
nych) w ramach poddziałania „Przygo-
towanie i realizacja działań w zakre-
sie współpracy z lokalną grupą działa-
nia” w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” objętego PROW na lata 
2014-2020. 
Uczestniczyły w nich panie ze Stowa-
rzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne, zdobywając wiedzę i praktycz-
ne umiejętności przetwarzania tuszki 
gęsiej na smaczne potrawy.  
Podczas warsztatów, w panelu teore-
tycznym panie zdobyły wiedzę nt. gęsi 
w staropolskiej i regionalnej tradycji 
kulinarnej. W czasie zajęć praktycz-
nych miały możliwość poznać jak efek-
tywnie wykorzystać gęsie tuszki oraz 
metodę przetwarzania i konserwacji w 
gęsim tłuszczu (confit). Z kolei śledziły 

wykonywanie wariacji na temat „gęsie-
go fastfooda” czyli małe co nieco z gę-
sich kiełbasianych farszów, co pozwo-
liło wykopać gęsiego burgera, oraz pip-
kę tj. gęsią szyjkę faszerowaną. Efek-
tem tych działań były m. in. takie potra-
wy jak: okrasa czyli rodzaj tatara gęsie-
go, leberka – pasztet lub farsz na pie-
rogi. Nie zabrakło gęsi pieczonej z ka-
pusta kiszoną, na jabłkach, modrą ka-
pustą szmurowaną oraz wiele innych 
pyszności zarówno na zimno jak i na 
gorąco. Należy dodać, że potrawy nie 
tylko syciły, ale dawały również radość 
podniebieniu. Receptury bardzo pro-
ste, pozbawione dziwacznych łamań-
ców, zachowywały naturalny smak 
mięsa. Do przyprawiania używane były 
sól, pieprz, czosnek oraz zioła, przede 
wszystkim majeranek i czomber. 
Na koniec wspólna biesiada, umila-
na przygrywką na akordeonie i gitarze 
przez pana Krzysztofa oraz wspólnym 
śpiewem piosenek biesiadnych, była 
wspaniałą ucztą dla ciała i duszy.
Warsztaty prowadził ekspert kulinar-
ny w dziedzinie przetwarzania gęsiny 
pan Piotr Lenart – koordynator Szlaku 
„Niech Cię Zakole” z województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 

Członkinie SKGGD

„Półgęsek czyli rarytas nad rarytasy 
oddam Ci za niego ile chcesz kiełbasy”

Uczestniczki warsztatów nie sądziły, że z gęsiny można przygotować tyle potraw
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Oko w oko z papugami
11 kwietnia, grupa wychowanków  
ośrodka miała okazję odwiedzić Papu-
garnię w Rzeszowie - jedyne takie miej-
sce w naszym województwie, gdzie 
można zobaczyć, pogłaskać i nakarmić 
piękne, egzotyczne ptaki oraz zrobić so-
bie z nimi zdjęcie. 
W Papugarni znajduje się około 50 pa-
pug, z 12 gatunków. Ptaki chętnie przy-
fruwały do zwiedzających, pozwalały się 
dotykać i karmić. Wszyscy byli zasko-
czeni i jednocześnie zauroczeni tak bli-
skim oraz bezpośrednim kontaktem z 
tymi zwierzętami. Chętnie odwiedziliby 
to miejsce po raz kolejny.

Spotkanie z listonoszem i fryzjerką
W ramach cyklów spotkań tematycz-
nych „Poznajemy zawody” odwiedził nas 
listonosz. Celem spotkania było przybli-
żenie dzieciom pracy listonosza i innych 
pracowników poczty, poznanie drogi li-
stu od nadawcy do odbiorcy, budzenie 
szacunku dla pracy; pracowników Pocz-
ty Polskiej, zwrócenie uwagi na charak-
terystyczny ubiór listonosza. Wychowan-
kowie z wielkim zainteresowaniem słu-
chali o pracy jaką wykonuje listonosz, 
zadawali wiele pytań. W trakcie zajęć 
dowiedzieli się co należy zrobić, aby wy-
słać list lub paczkę. W jaki sposób za-
adresować kopertę, aby trafiła do adre-
sata. Zajęcia były bardzo ciekawe i po-
uczające. Serdecznie dziękujemy panu 
listonoszowi z Urzędu Pocztowego w 
Grodzisku Dolnym za przybycie.
Kolejnym gościem była fryzjerka, któ-
ra zaprezentowała wychowankom ak-
cesoria niezbędne w zakładzie fryzjer-
skim. Niespodzianką był pokaz mode-
lowania dziewczęcej i chłopięcej fryzury 
oraz fantazyjne uczesanie warkoczy jed-
nej z dziewczynek. Wychowankowie do-
wiedzieli się o pracy fryzjera w salonie, 
poznali przybory fryzjerskie, przełamy-
wali strach przed peleryną fryzjerską, 
nożyczkami i maszynką do strzyżenia. 
Serdecznie dziękujemy pani Renacie z 
Salonu Fryzjerskiego „ DAVIS„ w Wólce 
Grodziskiej!

Z życia ORW
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Czar Wielkanocnych Parad 
- Majdan Zbydniowski 2018

fot. Bogdan Klin
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Współczesny świat wpływa często 
destrukcyjnie na samopoczucie i za-
chowania osób dorosłych, ale przede 
wszystkim dzieci. Okazuje się bo-
wiem, że wyrażanie uczuć czy emo-
cji, a nawet zwykła rozmowa może 
być problemem. Wychodząc naprze-
ciw trudności dzieci i młodzieży, dzię-
ki środkom finansowym z gminnego 
programu profilaktyki i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, do uczniów klas 
czwartych i siódmych ze szkół z te-
renu Gminy Grodzisko Dolne: Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Dolnym, Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Górnym, Szkoły 
Podstawowej w Opaleniskach, Szko-
ły Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
zostały zaproszone osoby uprawnione 
do przeprowadzenia programu profi-
laktyczno – interwencyjnego ”Odczu-
waj, Ufaj, Mów”.  Odbyły się również 
dwa spotkania z rodzicami.

Zajęcia dla dzieci trwały 4 godziny dy-
daktyczne i skupiały się wokół tematów 
komunikacji i zaufaniu. Ich celem było 
zapobieganie stratom występującym z 
powodu problemów interpersonalnych. 
Program składał się z 4 części: 
• części wstępnej dla zbudowania 

dobrego klimatu do pracy,
• części I „Odczuwaj”, która mia-

ła na celu tworzenie klimatu przy-
zwolenia do przeżywania uczuć 
oraz werbalizację stanów emocjo-
nalnych, zwraca uwagę na wpływ 
uczuć na zachowanie oraz rolę po-
zytywnego nastawienia,

• części II „Ufaj”, obejmującej ćwi-
czenia, które zwracają uwagę na 
kwestię prawdomówności, dotrzy-
mywania słowa, budowania zaufa-
nia, wiary w siebie,

• części III „Mów” dotyczącej budo-
wania postawy otwartości, obni-
żenia poziomu lęku przed mówie-
niem o sobie, opanowania umiejęt-
ności aktywnego słuchania i zasad 
dobrej komunikacji.

Trzeba zaznaczyć, że program dotyka 
relacji międzyludzkich oraz pomaga 

konstruować młodym ludziom sposo-
by budowania relacji na fundamentach 
zaufania, szczerej rozmowy i akceptacji 
dla uczuć własnych, jak i innych ludzi.
Bardzo wartościowe było również spo-
tkanie dla rodziców. Czasami należy za-
trzymać się i posłuchać, co na temat 
problemów dzieci i młodzieży mają do 
powiedzenia specjaliści. Istotną kwe-
stią było ukazanie świata jako dżun-
gli, w której żyją młodzi ludzie. Zosta-
ła podkreślona rola rodzica, od którego 
bardzo dużo zależy. To on ma być prze-
wodnikiem w tej dżungli i jak wskazu-
ją badania, to on nim jest najczęściej. 
Mama, tato, dziadkowie, nauczycie-
le odgrywają istotną rolę w życiu małe-

go dziecka, ale ich zachowanie w sto-
sunku do niego będzie miało odzwier-
ciedlenie w dorosłości. To na dorosłych 
spoczywa obowiązek dostrzegania do-
bra w dziecku, chwalenia go, ale rów-
nież dostrzegania niepokojących za-
chowań. Na spotkaniu została poruszo-
na kwestia depresji wśród dzieci. Pro-
blem, o którym słyszymy coraz częściej 
i którego nie możemy zbagatelizować.
Uczniowie objęci programem bardzo 
pozytywnie ocenili zajęcia, w których 
brali udział. Również głosy rodziców 
wskazują na wartościowe spędzenie 
czasu podczas spotkania z trenerami 
programów profilaktycznych.

Monika Fila

„Odczuwaj, Ufaj, Mów” 

Program opracowali państwo Grzegorz i Barbara Paź z Fundacji Homo Homini im. Karola de 
Fonclaud



12 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2018

- AKTUALNOŚCI - 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach przywitali kalenda-
rzową wiosnę. Z tej okazji zorgani-
zowano konkurs MasterChef’a Ju-
niora oraz pokaz mody.

Do konkursowych zmagań kulinar-
nych przystąpiło 36 młodych kucha-
rzy, którzy w parach w ciągu 50 mi-
nut musieli nie tylko wykonać pożyw-
ne przekąski i desery, ale również es-
tetycznie je podać. Walory smakowe, 
pomysłowość wykonania oraz umie-
jętność zaprezentowania własnego 
produktu oceniało jury złożone z na-
uczycieli oraz pani Dyrektor. Pomy-
słów było naprawdę wiele. Podczas 
gdy uczestnicy konkursu byli zajęci 
przygotowywaniem potraw, pozosta-
li uczniowie brali udział w quizie o te-
matyce kulinarnej. 
Tytuł MasterChefa Juniora w klasach 
I-III zdobyły Wiktoria Jasińska i Anna 
Majkut. Weronika Bagienko i Alek-

sandra Cebulak oraz Ewelina Krauz i 
Anna Wojnarska zdobyły wyróżnienie.
MasterChefami w klasach IV-VII zo-
stały Martyna Krauz i Wiktoria Tkacz. 

Natomiast wyróżnione zostały Izabe-
la Borowiec i Patrycja Wojnarska oraz 
Martyna Cebulak i Amelia Bester.

E. Burda

Przygoda z gotowaniem

W dniu 21 marca br. uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Laszczynach odbyli 
ciekawy wyjazd edukacyjny do Leżaj-
ska.

Głównym punktem wyjazdu było zwie-
dzenie Komendy Powiatowej Policji w 
Leżajsku w ramach akcji informacyjno-
edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo przez cały rok szkolny” zaprojek-
towanej z myślą o uczniach szkół pod-
stawowych. Jest ona elementem kam-
panii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Uczniowie obejrzeli sze-
reg filmików profilaktycznych o tematy-
ce związanej z bezpiecznym zachowa-
niem się najmłodszych w różnych sytu-
acjach. Jako ciekawostkę panowie po-
licjanci zaprezentowali jak wygląda po-
bieranie odcisków palców, badanie al-
komatem, czy mierzenie prędkości ra-
darem. Uwagę dzieci przykuł też nowy 
pracownik policji – pies GINA.

Korzystając z pobytu w Leżajsku, dzie-
ci wraz z nauczycielami wizytowali tak-
że w Nadleśnictwie Leżajsk. Tu obejrza-
ły film edukacyjny o zasadach panują-
cych w lesie. Następnie pani przewod-
nik opowiedziała o zachowaniu w le-
sie, dokarmianiu zwierząt zimą oraz o 

dokarmianiu ptaków. Wrażenie na gru-
pie zrobiła kolekcja wypchanych zwie-
rząt żyjących w Polskich lasach. Poka-
zowi towarzyszyły opowieści dotyczące 
wyglądu, budowy ciała oraz ciekawost-
ki związane z każdym ze zwierząt.

W. Wróbel

Akcja edukacyjna

W Nadleśnictwie Leżajsk

Nagrody zostały przyznane laureatom na apelu szkolnym kilka dni po konkursie
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Gazeta codzienna ,,Nowiny” na prze-
łomie 2017/2018 roku zorganizo-
wała kolejną edycję plebiscytu ,,Je-
steśmy pierwsza klasa”. Jego celem 
było wyłonienie najsympatyczniej-
szej pierwszej klasy w woj. podkar-
packim. 

Tegoroczna edycja była wyjątkowa dla 
nas, ponieważ po raz pierwszy do kon-
kursu zgłosiła się szkoła z nasze gmi-
ny. Była to klasa I b z Zespołu Szkół 
Szkoła Podstawowa im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Górnym. Zgło-
szenia dokonała wychowawczyni kla-
sy, pani Maria Danak. Plebiscyt pole-
gał na zebraniu jak największej liczby 
głosów w sms-owym głosowaniu. Do 
plebiscytu zgłoszono 259 klas z ca-
łego woj. podkarpackiego. Po zakoń-
czeniu głosowań, które trwało ponad 

2 miesiące, dzięki sms-om rodziców i 
przyjaciół klasa I b z Grodziska Górne-
go zajęła bardzo wysokie 11 miejsce. 
Uczniowie otrzymali w nagrodę wspa-

niałe plecaki oraz pamiątkowy dyplom 
i tableau ze swoim zdjęciem, które za-
wiśnie w szkole.

M.D

Najsympatyczniejsza pierwsza klasa

Uczniowie otrzymali w nagrodę plecaki oraz pamiątkowy dyplom i tableau ze swoim zdjęciem

„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” to największy turniej pił-
karski dla dzieci w Europie. Pod-
czas rozgrywek zawodnicy rywalizu-
ją w trzech kategoriach wiekowych: 
U8, U10 oraz U12. Główne cele tur-
nieju to popularyzowanie aktywne-
go stylu życia wśród uczniów szkół 
podstawowych, wyłanianie piłkar-
skich talentów oraz spełnianie dzie-
cięcych marzeń. 

Tegoroczne zmagania sportowe w 
ramach XVIII Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku” na 
szczeblu wojewódzkim odbyły się 12 
i 13 kwietnia w Tarnobrzegu. Powiat 
leżajski w kategorii drużyn U8, U10 i 
U12 dziewcząt i U8 chłopców repre-
zentowali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym. 
Przepustką do rozgrywek na tym eta-
pie były wcześniej przeprowadzone 
eliminacje na szczeblu gminnym i po-

wiatowym. Nasi zawodnicy wykaza-
li ogromną siłę walki i zaangażowa-
nie w rozgrywanych meczach. Pozwo-
liło to drużynie U8 i U12 dziewcząt 
dojść do półfinału i w klasyfikacji koń-
cowej zająć odpowiednio III i IV miej-
sce. Oprócz miejsca na podium, ja-
kie przypadło najmłodszemu zespoło-

wi, przyznano także zawodniczce tej 
drużyny, Patrycji Sęk, tytuł najlepszej 
bramkarki turnieju. 
Udział w rozgrywkach na szczeblu 
wojewódzkim był dla uczniów wielką 
przygodą przeżytą w atmosferze spor-
towego święta. 

B. Krajewska, E. Matula

Udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim był dla uczniów wielką przygodą
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Do odkrycia alkoholu z pewnością do-
prowadziło przypadkowe zdarzenie, a 
mogło ono wyglądać tak: ktoś z człon-
ków prastarej społeczności trudniącej 
się zbieractwem i łowiectwem najadł 
się niezbyt świeżych, sfermentowanych 
owoców. Syty, czy nie, doznał błogiego 
rozanielenia, może nawet poczuł przy-
pływ mocy i niebezpieczny świat nagle 
wydał się nie taki straszny. Lekcja zapa-
dła w pamięć i wyzwoliła silną motywa-
cję, żeby ten szczególny posiłek zawsze 
mieć pod ręką, a nie uganiać się za nim 
po okolicy. Sztuka przeprowadzania fer-
mentacji jest starsza niż pisana historia 
cywilizacji, a więc ludzkość wcześniej, 
niż pisać, nauczyła się pić. Niektórzy na-
ukowcy sądzą, że pierwsze próby ho-
dowli zbóż wynikały bardziej z potrzeby 
wyprodukowania piwa niż chleba.
O winie i piwie wspominają przekazy 
sprzed sześciu tysięcy lat przed naszą 
erą. To wtedy w Azji Środkowej już upra-
wiano winorośl, a więc tłoczono wino. 
Winiarstwo, a zwłaszcza browarnictwo 
to jedne z najstarszych profesji w dzie-
jach ludzkości.
Pierwsze prapiwo mogło powstać wsku-
tek zalania wodą kiełkujących nasion 
zbóż lub przez zanurzenie i pozostawie-
nie chleba w wodzie - zawarte w cieście 
drożdże wyprodukowały sfermentowany 
napój. Naukowcom udało się zidentyfi-
kować resztki piwa w ceramicznym na-
czyniu pochodzącym z Iranu z początku 
III tysiąclecia p.n.e. Przypuszcza się, że 
warzono je z nadwyżek jęczmienia w sło-
mianych i trzcinowych koszach uszczel-

nianych naturalnym asfaltem, w skórza-
nych workach, zwierzęcych pęcherzach 
lub w wydrążonych pieńkach. Ponieważ 
piwo było traktowane jako napój odżyw-
czy, jego wyrabianiem zajmowały się ko-
biety. W różnych częściach świata uzy-
skiwano je z miejscowych upraw – w 
Chinach z ryżu, a w Ameryce z kukury-
dzy.
Starożytni Egipcjanie nauczyli się pro-
dukcji piwa od Babilończyków i wkrót-
ce stało się ono podstawowym napit-
kiem mieszkańców kraju. Dzienna racja 
żywnościowa robotników pracujących 
przy budowie piramid egipskich w poło-
wie III tysiąclecia p.n.e. to trzy lub cztery 
bochenki chleba oraz dwa dzbany piwa 
(około pięć litrów). Na podstawie prze-
kazów można się domyślać, że już wte-
dy występowały problemy z pijaństwem, 
skoro z powodu kilku przegranych bitew 
wprowadzono zakazy picia żołnierzom 
armii faraonów oraz w świątyniach, aby 
ukrócić kradzieże i gwałty.
Smak piwa nie przypadł do gustu Gre-
kom i Rzymianom, woleli raczyć się wi-
nem. Słynny filozof Arystoteles (IV wiek 
p.n.e.) tak pisał w rozprawie „O pijań-
stwie”: „W przypadku pozostałych środ-
ków odurzających osoby mocno pod-
chmielone upadają na wszystkie strony: 
i na lewy bok, i na prawy, i na twarz, i na 
plecy. Jedynie ci, którzy upili się piwem, 
padają do tyłu i leżą na wznak.”
Słowianie przejęli zamiłowanie do piwa 
od ludów mongolskich. W Polsce XIII 
wieku wyrabiano je częściej z pszenicy 
niż z jęczmienia, a w średniowiecznej 

Europie z owsa. Dawne piwo było męt-
ne i miało zielonkawe lub brązowe za-
barwienie. Największy wkład do sztuki 
warzenia  wnieśli mnisi, którym wolno 
było spożywać ten napój nawet podczas 
postu. Klasztory produkowały piwo na 
własne potrzeby i na handel, ulepsza-
jąc skład (wprowadzając chmiel zamiast 
innych przypraw) oraz przeprowadzając 
fermentację w zimnych piwnicach, dzię-
ki czemu dłużej zachowywało świeżość.
 Z tamtych czasów pochodzi anegdo-
ta o opactwie znanym z piwa paskud-
nej jakości, którego wyrobu postanowio-
no w końcu zaniechać. W czasie warze-
nia ostatniej partii zakonnik doglądają-
cy produkcji zdrzemnąwszy się wpadł do 
kadzi, a jego ciało odkryto dopiero pod-
czas przelewania napoju. Całe zdarze-
nie postanowiono zachować w tajemni-
cy, by piwo, jak zwykle, sprzedać. Feral-
na partia okazała się wyjątkowym hitem 
napędzającym nowych klientów. Jednak 
kolejne produkty już nie dorównywały 
słynnemu trunkowi i rzesze niezadowo-
lonych konsumentów zasypywały prze-
ora pretensjami. Ten, straciwszy w koń-
cu cierpliwość, zawołał:” Żądania wasze-
go spełnić w żaden sposób nie mogę, 
gdyż musiałbym do każdego waru piwa 
dodawać po jednym zakonniku”.
Z czasem zaczęły powstawać świec-
kie warzelnie, najpierw przy dworach, 
później w miastach. Rosła konkurencja 
wśród browarników, a władze wprowa-
dzały regulacje poprzez nadawanie przy-
wilejów warzenia i naliczanie podatków. 
W średniowiecznej Polsce każde miasto 
miało przynajmniej po kilka browarów. 
Piwo pili wszyscy - od pospólstwa, po 
bogatą szlachtę i magnatów. Zawierało 
ono mniej alkoholu niż obecne i ucho-
dziło za zdrowsze od wody. Przypuszcza 
się, że było podstawowym napojem nie-
malże od kołyski i wypijano go więcej niż 
wody i mleka. Do XVII wieku szlachec-
kie posiłki popijano piwem pszenicznym 
i dopiero produkcja taniej wódki spowo-
dowała, że napój ten stracił pozycję lide-
ra.
Dzisiaj sprzedaje się je w butelkach, 
beczkach lub w puszkach, ale istnieje 

Na początku był alkohol

Arturo Petrocelli  „Mnisi pijący piwo”
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także piwo… w proszku, które wynaleź-
li ukraińscy naukowcy. Zamiast dźwigać 
ze sklepu ciężkie litry trunku można ku-
pić paczkę z saszetkami podobnymi do 
herbacianych, wrzucić do kufla z wodą 
mineralną zimną lub ciepłą i po chwili ra-
czyć się złotym i spienionym napojem o 
zawartości 4-6% alkoholu.
Biblia wspomina o napitku zwanym sy-
cerą, będącym prawdopodobnie piwem 
Izraelitów, jednak znacznie częściej jest 
w niej mowa o winie i winorośli, z którą 
związanych jest wiele nazw miejscowo-
ści biblijnych. Jak ważne było wino w sta-
rożytności może świadczyć fakt, że Gre-
cy prowadząc wojny, chcąc zadać wro-
gowi dotkliwy cios, starali się za wszelką 
cenę zniszczyć jego winnice. Wino mie-
szali z wodą, niekiedy zaprawiali mio-
dem, ziołami, a nawet cebulą, kozim se-
rem i mąką jęczmienną. Uznając je za 
cywilizowany trunek oficjalnie potępia-
li nadużywających, jednak libacje nie 
były im obce. Uczty arystokratów często 
kończyły się pijacką procesją na cześć 
boga wina Dionizosa. Wino lało się ob-
ficie podczas politycznych obrad elit w 
starożytnej Persji. Przezornie zakazywa-
no picia skrybom protokołującym prze-
bieg narad, aby nazajutrz mieć możli-
wość odświeżyć pamięć i nie zaprzepa-
ścić postulatów zgłoszonych poprzed-
niego dnia.
Ponieważ wino i chleb są nieodłącznie 
związane z wiarą chrześcijańską pro-
pagatorami tego trunku były w Europie 
opactwa. Początkowo wino sprowadza-
no, później wraz z budową klasztorów 
zaczęto zakładać winnice, o ile pozwalał 
na to klimat, i wytwarzać je na własne 
potrzeby oraz na sprzedaż. Mnichom za-
wdzięczamy zarówno popularne marki 
piwa – np. Pilzner oraz wina, jak chociaż-
by burgund (wytwarzany przez cyster-
sów). Bywało, że szczególnie cenione 
gatunki powstawały przez przypadek. W 
XVIII wieku w Nadrenii panował zwyczaj 
rozpoczynania winobrania przy klaszto-
rach po wydaniu pozwolenia przez bi-
skupa. Gdy jednego razu zgoda nade-
szła wyjątkowo późno bracia zakonni 
powątpiewali, czy z zeschniętych wino-
gron, w dodatku zaatakowanych przez 
nieznany rodzaj pleśni, uda się zrobić 

dobre wino. Tymczasem produkt okazał 
się wyśmienity, a odkryta pleśń do dzi-
siaj jest wykorzystywana do wyrobu szla-
chetnych trunków. W XVII wieku wino za-
częto przechowywać w butelkach zamy-
kanych korkiem, dzięki czemu stało się 
trwalsze, nabierało innego smaku, bo 
inaczej dojrzewało.
Do Polski wino zaczęło wkraczać z po-
wodów sakralnych po przyjęciu chrześci-
jaństwa. Państwo Piastów sprowadza-
ło je prawdopodobnie znad Renu lub z 
Moraw, ale dopiero w XIII wieku zaczę-
ło się upowszechniać wśród rządzących 
elit zastępując piwo, które pozostali na-
dal pili. 
Sposób otrzymywania alkoholu desty-
lowanego wynaleźli muzułmanie w VIII 
wieku naszej ery, chociaż islam zabra-
nia go pić swoim wyznawcom. W Euro-
pie najstarszy aparat destylacyjny po-
wstał w XIII wieku i składał się z naczy-
nia ogrzewanego w piecyku, chłodnicy 
w postaci rury zanurzonej w beczce z 
wodą i odbieralnika. Mocny alkohol po-
czątkowo wykorzystywano jako lekar-
stwo i zwany był „wodą życia”, stąd sta-
ropolska nazwa „okowita” pochodząca z 
łacińskiej „aqua vita”. 
O ile czystemu alkoholowi trudno przy-
pisywać właściwości lecznicze (z wyjąt-
kiem bakteriobójczych), to ma je czer-
wone wino, zalecane w umiarkowanych 
ilościach przez kardiologów. Odkrycie 
pozytywnego wpływu czerwonego wina 
nastąpiło po stwierdzeniu, że Francuzi, 
mimo jedzenia tłustych potraw, znacz-
nie rzadziej zapadają na choroby serca 
niż mieszkańcy innych krajów, gdzie nie 
jest tak popularne. Czerwone wino za-
wiera substancje blokujące odkładanie 
się cholesterolu w naczyniach krwiono-
śnych i w ramach skutecznej profilakty-
ki wystarczy kieliszek dziennie. Chroni 
przed miażdżycą i zakrzepami, poma-
ga w leczeniu nadciśnienia (zawiera po-
tas) oraz zapobiega tworzeniu się ka-
mieni żółciowych, a pite podczas posił-
ku zwiększa wytwarzanie enzymów tra-
wiennych oraz poprawia ukrwienie ukła-
du pokarmowego. Cenne lecznicze sub-
stancje w czerwonym winie pochodzą 
z pestek, szypułek i skórek winogron, 
dlatego prawie nie ma ich w winie bia-

łym, które wyrabia się z samego soku. 
Wina kwaśne łatwo wymywają z zębów 
wapń i fosfor powodując uszkodzenie 
szkliwa - pod tym względem białe dzia-
ła silniej od czerwonego. Sok z wino-
gron ma znacznie słabsze działanie niż 
wino, ale znacząco poprawia krótkoter-
minową pamięć, pozytywnie wpływa na 
koordynację i równowagę ciała. Istnieje 
specjalna miesięczna kuracja winogro-
nowa oczyszczająca organizm z toksyn 
i usprawniająca przemianę materii, po-
lecana przy niedokrwistości, podagrze, 
astmie oskrzelowej i nieżytach żołądka. 
Piwo także ma swoje zalety - jest lek-
kostrawne, pobudza trawienie, a pite w 
rozsądnych ilościach zapobiega kamie-
niom nerkowym i wspomaga system od-
pornościowy. Spowalnia wydalanie pota-
su i magnezu przyczyniając się do obni-
żenia ciśnienia, oczywiście, o ile nie jest 
spożywane w nadmiarze (alkohol pod-
nosi ciśnienie). Znane jest jego działanie 
zwiększające apetyt, stąd u wielu piwo-
szy „oponka” na brzuchu. Piwa powinny 
unikać osoby cierpiące na dnę mocza-
nową i wrzody żołądka, ponieważ nasila 
ono dolegliwości. Picie powyżej 2-3 piw 
dziennie zwiększa o 75% prawdopodo-
bieństwo zachorowania na raka żołąd-
ka.
Wchłanianie i przemiana alkoholu u ko-
biet i mężczyzn przebiega inaczej, skut-
kiem czego panie po wypiciu takiej sa-
mej ilości upijają się szybciej niż pano-
wie i mają więcej promili we krwi. Wy-
nika to z dwóch powodów:  po pierw-
sze - mężczyźni mają w żołądkach czte-
ry razy więcej enzymu rozkładającego al-
kohol, dzięki któremu nieprzetworzone-
go trunku do krwi trafia mniej. Po drugie 
– w organizmach kobiet jest proporcjo-
nalnie więcej tłuszczu działającego jak 
magazyn dla alkoholu, natomiast wody 
jest mniej niż u mężczyzn i stąd u pań 
wyższe stężenie alkoholu. Zawartość en-
zymu rozkładającego alkohol w żołądku 
jest także indywidualną i wrodzoną ce-
chą, dlatego niektórzy mają „słabszą 
głowę”, chociaż głowa nie ma tu nic do 
rzeczy.
Najlepiej pić tyle, aby rzeczywiście wy-
szło: Na zdrowie!

Małgorzata Majka
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Kurz to prawdziwa zmora. Ledwo co 
go zetrzesz, a już pojawia się nowa 
warstwa. Jeśli masz dosyć ciągłego 
biegania ze ściereczką, przyda ci 
się sposób, dzięki któremu meble 
i sprzęty będą się kurzyć rzadziej.

Nie wszystkim lekko zakurzone pół-
ki czy nieład w domu spędzają sen 
z powiek. Są jednak tacy, którym to 
przeszkadza - ze względów wizual-
nych albo zdrowotnych (np. alergi-
kom).
Jeśli należysz do tej drugiej grupy i 
opcja „odpuść sobie” nie wchodzi w 
grę, możesz spróbować ograniczyć 
powstawanie kurzu domowym spo-
sobem.
Czego potrzebujesz? Tylko kilku rze-
czy, które na pewno znajdziesz w 
domu. Przede wszystkim butelki. Do-
wolnej, chociaż najwygodniejsza bę-
dzie taka z atomizerem - na przy-
kład po zużytym płynie do szyb albo 
mgiełce do ciała. Oprócz pojemnika 
przyda ci się woda.
I „sekretny składnik”, który sprawi, 
że kurz będzie się trzymał z daleka 

od twoich mebli, czyli płyn do płuka-
nia tkanin. Ma właściwości antysta-
tyczne, to znaczy takie, które zmniej-
szają albo neutralizują ładunek elek-
tryczny nagromadzony na jakiejś po-
wierzchni.
Dzięki temu ubrania mniej się elek-
tryzują, a potraktowana takim pły-
nem plastikowa obudowa telewizora 
czy półka ze sklejki nie będzie tak ła-
two „przyciągać” kurzu.
Przepisy na roztwór płynu do płuka-
nia i wody są różne, ale większość 
zaleca, by mieszać je w proporcji 1 

do 4, czyli mniej płynu, więcej wody. 
Jeśli jednak nie widzisz efektów albo 
są niezadowalające, możesz zmie-
szać obie ciecze w stosunku 1 do 1. 
Gotowy roztwór przelej do butelki i 
gotowe. Pamiętaj, żeby używać go 
jako zabezpieczenia powierzchni, 
czyli dopiero po tym, jak zetrzesz z 
nich kurz szmatką. Możesz też przy-
gotować większą ilość takiego roz-
tworu i umyć nim podłogi.

źródło: kobieta.gazeta.pl

Z kurzem nie wygrasz, ale możesz 
ograniczyć jego powstawanie

Wiosna zawitała u nas na dobre. 
Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, 
co sprawia, że wreszcie możemy 
cieszyć się prawdziwymi wyciecz-
kami rowerowymi. Jednak zanim 
skompletujemy nasz rower, waż-
ne, abyśmy pomyśleli o naszym 
bezpieczeństwie na drodze. Nie-
ważne czy jedziemy do parku, czy 
jeździmy ulicą. Wypadki zdarzają 
się codziennie, a w szczególności 
musimy zadbać o bezpieczeństwo 
naszej głowy!

Ochrona głowy to absolutna podsta-
wa każdej wycieczki rowerowej. Nie-
stety nasze głowy nie są nieznisz-
czalne, a podczas wypadku brak 
odpowiedniej ochrony może nieść 
za sobą tragiczne konsekwencje. 
Jednak na szczęście na rynku znaj-
dziemy wiele rodzajów kasków, któ-
re są przeznaczone do różnych sty-
lów jazdy. Czasami taki zwykły kask 
może uratować życie, a z pewno-
ścią zmniejszyć obrażenia powsta-
łe przy upadku.

źródło: fakt.pl

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim!
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Przełom zimy i wiosny to okres, w którym 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodo-
wane jest to wypalaniem suchych traw i 
pozostałości roślinnych. Obszary zeszło-
rocznej wysuszonej roślinności są do-
skonałym materiałem palnym, co w po-
łączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi 
skutkuje gwałtownym wzrostem poża-
rów. W Polsce w 2017 roku odnotowano 
125 892 pożarów, wśród których były 
38634 pożary traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych, co stanowiło 32% wszyst-
kich pożarów. Spłonęło ponad 13 000 
ha traw. Za większość pożarów traw od-
powiedzialny jest człowiek.
Niestety, wśród wielu ludzi panuje błęd-
ne przekonanie, że spalenie suchej tra-
wy użyźni w sposób naturalny glebę, co 
spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost 
młodej trawy, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne.
Prędkość rozprzestrzeniania się poża-
ru może wynosić ponad 20 km/h (szyb-
ki bieg to prawie 19 km/h, szybka jaz-
da na rowerze to około 30 km/h). W roz-
przestrzenianiu ognia pomaga także 
wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i 
gwałtownej zmiany kierunku, pożary bar-
dzo często wymykają się spod kontro-
li i przenoszą na pobliskie lasy oraz za-
budowania, powodując ogromne stra-
ty materialne. Niejednokrotnie w takich 
pożarach ludzie tracą dobytek całego ży-
cia. Często z dymem idzie dorobek wielu 
pokoleń. Występuje również bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
oraz zwierząt. Szacowane straty w wyni-
ku pożarów traw, które powstały w 2017 
roku, to 10 397 000 złotych. Średni czas 
trwania akcji gaszenia pożaru trawy wy-
nosi 47 minut. W 2017 roku podczas 
akcji ratowniczych związanych z gasze-
niem pożarów traw zużyto 74 527 000 
litrów wody, co odpowiada pojemności 
20 basenów olimpijskich. Pożary traw 
na nieużytkach, z uwagi na ich charak-
ter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 
dużą liczbę strażaków i zasobów ratow-
niczych. Każda tego typu interwencja to 
poważny wydatek finansowy. Strażacy, 
zaangażowani w gaszenie pożarów traw 

na łąkach i nieużytkach, w tym samym 
czasie mogą być potrzebni do ratowania 
życia, zdrowia i mienia ludzkiego w in-
nym miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi związaną z wypala-
niem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie 
są bardzo potrzebni.
Pożary traw powodują również spusto-
szenie dla flory i fauny. Niszczone są 
miejsca lęgowe wielu gatunków gnież-
dżących się na ziemi i w krzewach. Palą 
się również gniazda już zasiedlone, a za-
tem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak 
lubianych przez nas wszystkich skow-
ronków). Dym uniemożliwia pszczołom i 
trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną 
w płomieniach, co powoduje zmniejsze-
nie liczby zapylonych kwiatów, a w kon-
sekwencji obniżenie plonów roślin. Giną 
zwierzęta domowe, które przypadko-
wo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą 
orientację w dymie, ulegają zaczadze-
niu). Dotyczy to również dużych zwierząt 
leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dzi-
ki. Płomienie niszczą miejsca bytowania 
zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuro-
patw, zajęcy, a nawet saren. W płomie-
niach lub na skutek podwyższonej tem-
peratury ginie wiele pożytecznych zwie-
rząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, 
jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, za-
jące, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylar-
ki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy 
wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolo-
nia może zniszczyć do 4 milionów szko-
dliwych owadów rocznie. Mrówki zjada-
jąc resztki roślinne i zwierzęce ułatwia-
ją rozkład masy organicznej oraz wzbo-
gacają warstwę próchnicy, „przewietrza-
ją” glebę. Podobnymi sprzymierzeńca-
mi w walce ze szkodnikami są biedronki, 
zjadające mszyce. Ogień uśmierca wie-
le pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 
m.in. dżdżownice (które mają pozytywny 
wpływ na strukturę gleby i jej właściwo-
ści), pająki, wije, owady (drapieżne i pa-
sożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą 
faunę i florę. 
Zakaz wypalania traw zawarto w na-
stępujących aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r.                        

poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypa-

lania łąk, pastwisk, nieużytków, ro-
wów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przydroż-
ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
szuwary – podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

- Ustawa z dnia 28 września 1991 roku        
o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz 

na terenach śródleśnych, jak rów-
nież w odległości do 100 metrów 
od granicy lasu, zabrania się dzia-
łań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególno-
ści: rozniecania ognia poza miejsca-
mi wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego, 
korzystania z otwartego płomienia, 
wypalania wierzchniej warstwy gle-
by i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą suro-
we sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja                

1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 618)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w myśl art. 24 § 1 może 
wynosić od  20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerw-

ca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): 
„Kto sprowadza zdarzenie, które za-
graża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”

Za wypalanie traw grożą, także dotkli-
we kary finansowe nakładane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w postaci zmniejsze-
nia aż do 25%, a w skrajnych przypad-
kach nawet odebrania, należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów dopłat bez-
pośrednich za dany rok.

KP PSP Leżajsk 
na podstawie materiałów KG PSP

PrzyPominamy o karach za wyPalanie traw
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SPRZEDAM

działki położone w Grodzisku 
Górnym o powierzchni 
17,83 ara i 30,14 ara, 

z możliwością zabudowy. 
Media na działce, 

dojazd z drogi powiatowej.

Tel. 600 566 678

 CENA DO NEGOCJACJI

SPRZEDAM

działkę rolną 
położoną w Grodzisku Górnym 

o powierzchni 2,03 ha

Tel. 516 186 859 
lub 509 966 587

 

CENA 50 TYS. Zł

Sprzedam
4 prawie nowe opony letnie 
Matador, o rozmiarze 175/70 
R13 82H, razem z felgami 
stalowymi. Przebieg ok 6000 
km, wiek 4 lata. Od trzech lat 
leżą nieużywane. Gratis piąte 
koło zapasowe z inną oponą. 
Cena: 400 zł
Kontakt: 516 186 859

ChROńMy PSZCZOły i iNNE ZaPyLaCZE!
Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. 
Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin 
uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym i pra-
widłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 
20 do 80 %, w zależności rośliny.
Ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich wystę-
powaniu, a w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów 
szkodliwych jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabez-
pieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i in-
nych owadów pożytecznych. W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i 
innych zapylaczy należy:
• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu,
• przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin,
• przestrzegać okresów prewencji,
• dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie                                                                                                                                          
    prewencji,
• zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem                                                                                                                                          
         aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw,
• zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące                                                                                                                                         
          uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek,
• zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m),
• informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Przypadki upadków pszczół, których przyczyną mogło być nieprawidłowe stosowanie 
środków ochrony należy zgłaszać do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
w Rzeszowie

SPRZEDAM

20 arów działki budowlanej 
wraz z polem ornym 57 arów 

w miejscowości 
Grodzisko Dolne 

(przy drodze powiatowej 
w kierunku Grodziska Nowego)

Tel. 508 054 257
lub 17 240 12 94

 CENA DO NEGOCJACJI

Dyrektor Szkoły podstawowej w Laszczynach

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

GRUPA STARSZA ( 4/5 - 6 LATKI)
GRUPA MŁODSZA (2,5 – 3/4 LATKI)

Karty zgłoszenia dzieci można pobrać w oddziale przedszkolnym, 
świetlicy lub sekretariacie szkoły
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi    

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020 

 
 
 

 
W związku z realizacją  projektu współpracy o akronimie SMAK (Symbioza Małych Atrakcji 

Kulinarnych) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 
lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka zaprasza 
zainteresowanych tematem produktu lokalnego mieszkańców gmin Łańcut, Białobrzegi, Grodzisko Dolne, 
Rakszawa, Żołynia do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych: 

 

SEROWARSKICH I CHLEBOWYCH 
 

 

W programie m.in.: 

Panel teoretyczny  

1. Krótka historia serowarstwa i najpopularniejsze gatunki serów; 

2. Krótka historia serów Żuławskich i Żuław.  

Panel praktyczny 

1. Warzenie sera żuławskiego podpuszczkowego; 

2. Warzenie parzenicy żuławskiej - sera krowiego w typie oscypka; 

3. Pieczenie chleba na zakwasie żytnim według receptury z Dłużyny w Gminie Elbląg; 

4. Degustacja serów i chleba. 

 

Warsztaty poprowadzi Joanna Włodarska – serowar, dziennikarka kulinarna, szefowa kuchni             
i właścicielka Akademii Siedlisko pod Lipami w Dłużynie (woj. warmińsko-mazurskie). 

Warsztaty odbędą się 8 maja 2018 r.  w Ośrodku Kultury w Albigowej w godz. 10.00-14.00.  

Liczba miejsc – max. 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia, LGD zapewni równomierny rozkład 
uczestników z każdej z gmin z obszaru działania LGD Ziemia Łańcucka. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD Ziemia Łańcucka, ul. Grunwaldzka 5,     
37-100 Łańcut, tel. 17 247 32 08,  email: lgdzl@op.pl. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie. 
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Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić 
wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba 
o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy 
wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno 
kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu 
do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.
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MAJA

15.00  - Otwarcie Pikniku

15.10  - Koncert Orkiestry Dętej z okazji 100 rocznicy 
   odzyskania przez Polskę niepodległości

16.30  - Część artystyczna w wykonaniu dzieci ze 
   Szkoły Podstawowej w Chodaczowie

17.00  - Występ Zespołu „Wiola”

17.20  - Wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych

18.30  - Festyn na świeżym powietrzu dla wszystkich 
    

15.45  - Podziękowania dla sołtysa sołectwa Chodaczów 
   za 30 lat pracy na rzecz sołectwa i tutejszej gminy
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