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Śmieci - nowe stawki w 2020 roku w gminie
Od 1 stycznia 2020r. w naszej gmi-
nie będą obowiązywać nowe, wyż-
sze stawki opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych. 

Wynikiem wzrostu stawek opłat są 
rosnące w całej Polsce oraz w na-
szym regionie koszty odbioru i zago-
spodarowania odpadów. W niektó-
rych gminach podwyżki opłat za wy-
wóz odpadów komunalnych sięga-
ją od 50% do 100 %. Średni wzrost 
opłaty od osoby w naszej gminie wy-
niesie 50 %.
W listopadzie został ogłoszony prze-
targ na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z tere-
nu Gminy Grodzisko Dolne na rok 
2020r. Jedyną ofertę złożył Miejski 
Zakład Komunalny w Leżajsku i jest 
to kwota wyższa niż w roku 2019r. o 
ponad 320 tyś. zł.
Na koszt funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi składa się:
1. odbiór, transport, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów ko-
munalnych,

2. prowadzenie punktu selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych, 

3. zakup worków i drukowanie na-
klejek do znakowania worków,

4. obsługa administracyjna syste-
mu,

5. ilość odbieranych odpadów ko-
munalnych (w naszej gminie 
mieszkańcy oddają corocznie 
około 40 ton odpadów więcej w 
stosunku rok do roku),  

6. wzrost cen energii elektrycznej i 
tym samym wyższe koszty ope-
racyjne zakładów przetwarzają-
cych odpady komunalne,

7. drastyczny wzrost opłat środowi-
skowych od zezwoleń i zgód na 
prowadzenie działalności w za-
kresie działalności gospodar-
ki odpadami (wzrost od 70% do 
100%.).

Koszty wymienione wyżej zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach mu-
szą być w całości pokrywane z opłat 
pobranych od właścicieli nierucho-
mości. Nie ma możliwości dopłaty 
do systemu z budżetu gminy. 
W związku z powyższym opłaty mu-
szą wzrosnąć ponieważ system nie 
zbilansuje się w przypadku utrzymy-
wania stawek opłat na dotychcza-
sowym poziomie. Od stycznia 2020 
roku stawki wynosić będą odpo-
wiednio:
1. 12,00 zł brutto od osoby w przy-

padku posiadania przydomo-
wego kompostownika (wzrost w 
stosunku do roku obecnego o 
4.00 zł brutto),

2. 14.00 zł brutto od osoby w przy-
padku braku przydomowego 
kompostownika.

Od nowego roku ustawa wprowa-
dza obowiązek segregacji odpa-
dów komunalnych przez wszyst-
kich mieszkańców. Jest to sytuacja 
odwrotna niż dotychczas. Dotych-
czas mieszkaniec miał możliwość 
wyboru czy chce segregować odpa-
dy. Od 1 stycznia już takiej możliwo-
ści miał nie będzie. Nie będzie moż-
liwości złożenia deklaracji  niese-
gregowania śmieci i płacenia wyż-
szej stawki za odpady niesegrego-
wane. Gdy firma odbierająca odpa-
dy stwierdzi, że mieszkaniec nie se-
greguje śmieci, poinformuje o tym 
Urząd Gminy, wówczas zostanie na-
liczona na tego mieszkańca kara w 

postaci dwukrotności stawki opłaty 
za odpady, o której mowa wyżej.
Zmiana stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie ozna-
cza konieczności składania nowych 
deklaracji przez mieszkańców. Każ-
dy z mieszkańców na początku no-
wego roku indywidualnie otrzyma 
informację otrzyma informację o 
wysokości opłaty na podstawie do-
tychczasowej deklaracji jaką złożył 
w urzędzie z kompletem kodów kre-
skowych oraz harmonogramem od-
bioru odpadów komunalnych. 
Na koniec należy przypomnieć o sta-
łych obowiązkach każdego z miesz-
kańców w zakresie funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. W przypadku zaist-
nienia zmiany co do liczby osób za-
mieszkujących daną nieruchomość 
( np. narodziny, zgony, fakt zamiesz-
kania nowych domowników oraz wy-
prowadzki) właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany do dokonania 
korekty złożonej deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmia-
na. Opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana.

Justyna Lasek
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Od kwietnia na terenie naszej gminy 
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych zlokalizo-
wany w Grodzisku Dolnym przy drodze 
gminnej tzw. Mokszance. Jest to miej-
sce gdzie mieszkańcy mogą pozosta-
wić tzw. odpady problemowe. 

W okresie od kwietnia do listopada z usług 
PSZOK-u skorzystało 616 mieszkańców, 
którzy dostarczyli około 170 ton odpadów 
takich jak:
- odpady wielkogabarytowe – 96,47 ton
- zużyte opony – 16,76 ton
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 
11,04 ton
- szkło – 11,72 ton
- papier i tekturę – 1,66 tony
- odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i re-
montów – 25,32 ton
- tworzywa sztuczne – 2,2 tony
- materiały izolacyjne – 2,42 tony
- farby i oleje – 1,6 tony
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważnio-
ny pracownik PSZOK-u po sprawdzeniu za-
wartości dostarczonych odpadów, ich zgod-
ności z wykazem, czystości, składu i zabez-
pieczenia. Pracownik ma również prawo od-
mówić ich przyjęcia. W przypadku odmowy 
sporządza protokół w treści którego poda-
je dane dostawcy, rodzaj, ilość i ew. przyczy-
nę odmowy przyjęcia. Korzystający z punk-
tu zobowiązani są do bezwzględnego prze-
strzegania jego Regulaminu.
W PSZOK-u jest prowadzona także ewiden-
cja przyjmowanych odpadów. Każdorazo-
we ich przyjęcie zostanie zarejestrowane 
na formularzu przyjęcia, który zawiera takie 
dane jak: rodzaj dostarczanych odpadów, 
kod, masę przekazywanych odpadów, datę 
dostarczenia, imię i nazwisko osoby dostar-
czającej, adres nieruchomości, na której 
wytworzono odpady. 
Do PSZOKu mieszkańcy mogą oddawać ta-
kie odpady jak:
• odpady wielkogabarytowe (meble, 

ramy okienne, dywany, wykładziny itp.) 
- odpady te muszą być opróżnione z 
zawartości oraz nie mogą zawierać in-
nych odpadów,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny- nie powinien być zdekompletowany;

• zużyte baterie i akumulatory;
• świetlówki i termometry;
• zużyte opony - mogą pochodzić wyłącz-

nie z rowerów, wózków, motocykli, sa-
mochodów osobowych oraz innych po-

jazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej do 3,5 tony, które nie są wykorzysty-
wane do prowadzenia działalności go-
spodarczej;

• przeterminowane leki, zużyte strzykaw-
ki i igły;

• przeterminowane chemikalia powstają-
ce w gospodarstwach domowych (zuży-
te oleje i farby) - odpady niebezpieczne 
płynne powinny znajdować się w orygi-
nalnych opakowaniach producenta;

• szkło okienne; 
• drobny gruz budowlany - gruz, odpa-

dy budowlane, rozbiórkowe remonto-
we będą przyjmowane wyłącznie w ilo-
ściach wskazujących, że pochodzą z 
drobnych prac budowlanych, remon-
towych lub rozbiórkowych, wykonywa-
nych samodzielnie właściciela lub po-
siadacza nieruchomości. Jednorazowo 
mieszkaniec gminy może dostarczyć 
max. 200 kg takich odpadów, nie wię-
cej niż 400 kg w ciągu jednego miesią-
ca kalendarzowego.

Zgodnie z Regulaminem PSZOKu, do punk-
tu nie są przyjmowane:
• niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne,
• odpady zanieczyszczone innymi odpa-

dami,
• odpady budowlane zawierające azbest, 

smołę. itp.
• odpady od osób fizycznych w ilościach 

wskazujących na pochodzenie z inne-
go źródła niż gospodarstwo domowe,

• odpady, które zostały wytworzone w 
związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, lub istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że zostały przyjęte przez 
dostawcę odpadów od podmiotu pro-
wadzącego taką działalność,

• odpady, które nie należą do grupy od-
padów komunalnych. 

Odpady przywożone do punktu powinny być 
posegregowane. Każdy z pojemników i kon-
tenerów znajdujących się na terenie PSZO-
Ku jest szczegółowo opisany. Mieszkaniec 
przywożący odpady musi samodzielnie roz-
ładować i rozdzielić je do odpowiednich 
kontenerów.
Punkt  jest jednym z elementów tworzą-
cych system gospodarki odpadami komu-
nalnym w naszej gminie, do którego miesz-
kańcy mogą oddać odpady problemowe w 
ramach stałej opłaty za odpady komunal-
ne. PSZOK cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, dlatego też zachęca-
my do dalszego korzystania z punktu w celu 
utrzymywania czystości w naszych gospo-
darstwach i na terenie gminy. 

Barbara Danak

PSZOK- podsumowanie roku 2019
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Twoja Krew - moje życie
Krew jest tkanką składającą się czę-
ści płynnej, czyli osocza (plazmy) 
oraz komórek, do których zaliczamy: 
krwinki czerwone, krwinki białe oraz 
płytki krwi. Całkowita objętość krwi 
krążącej w organizmie dorosłego 
człowieka wynosi ok. 5 litrów, co sta-
nowi ok. 8% masy ciała.

Krew i jej składniki podawane są głów-
nie osobom, które utraciły własną 
krew w wyniku wypadku albo zabiegu 
operacyjnego, osobom z zaburzeniami 
krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, 
a także m.in. pacjentom z nowotwora-
mi, w trakcie i po chemioterapii. 
Potrzebne są wszystkie grupy krwi, bo 
istnieją biorcy o różnych grupach. Naj-
bardziej, z użytecznego punktu widze-
nia, deficytowa jest krew grupy zero, 
mająca ujemne Rh, ponieważ w na-
głych wypadkach, przy braku krwi wła-
ściwej grupy, można ją przetoczyć każ-
demu bez ryzyka odrzucenia przez 
biorcę. Jest to jednak jedna z najrza-
dziej występujących grup krwi - ma ją 
ok. 7 proc. Polaków. 
Od jednej osoby jednorazowo pobie-
ra się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwy-
kle od pięciu do ośmiu minut. W ciągu 
roku kobiety mogą oddawać krew me-
todą konwencjonalną nie częściej niż 
cztery razy (po 450 ml), mężczyźni zaś 
- maksymalnie sześć.
Krew jest badana po oddaniu, m.in. 
pod kątem stężenia hemoglobiny i 
wartości hematokrytu, ewentualne-
go zakażenia wirusem HIV czy zapale-
nia wątroby typu B i C. Określana jest 
również grupa krwi. Po pobraniu zo-
staje poddana preparatyce, która po-
lega przede wszystkim na rozdzieleniu 
jej na składniki. Aby przyspieszyć roz-
dział, preparuje się ją w specjalnych 
wirówkach. Wirowanie umożliwia roz-
dzielenie krwi na trzy frakcje: koncen-
trat krwinek czerwonych, osocze i tzw. 
kożuszek leukocytarno-płytkowy, który 
służy do uzyskania koncentratu krwi-
nek płytkowych.
„Oddawanie krwi nie uzależnia”
Eksperci zaznaczają, że oddawanie 

krwi nie uzależnia i nie zmienia pro-
cesu tworzenia krwi w organizmie, a 
wszelkie inne opinie krążące na ten te-
mat nie mają podstaw naukowych.
Oddawanie krwi nie wiąże się z żad-
nym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie 
stanowi zagrożenia dla Twojego zdro-
wia czy życia.Oddając krew:
• ratujesz życie i zdrowie drugiego 
człowieka,
• za każdym razem masz wykonywane 
badania laboratoryjne,
• w dniu oddania przysługuje Ci zwol-
nienie z pracy, szkoły,
• możesz uzyskać zwrot kosztów 
przyjazdu do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub 
najbliższego Terenowego Oddziału 
Centrum,
• otrzymujesz czekolady, jako ekwiwa-
lent kaloryczny.

Najbliższy Terenowy Oddział Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa, miejsce w którym 
można oddać krew znajduje się w Le-
żajsku.

Dane adresowe:
37-300 Leżajsk ul. Leśna 22 
tel. (0-17) 242-03-07;
godziny pracy 7.00-13.35; 
godziny rejestracji dawców 7.00-10.30

Odznaczenia i wyróżnienia dla hono-
rowych dawców krwi:
1. „Ustawowe za oddaną krew” - 

przyznawane wyłącznie po odda-
niu odpowiedniej ilości krwi, nieza-
leżnie od przynależności organiza-
cyjnej.

2. „Ustawowe za oddaną krew i dzia-
łalność” - przyznawane za oddawa-
nie krwi oraz spełnienie przez daw-

cę odpowiednich kryteriów, o któ-
re mogą występować jednostki or-
ganizacyjne publicznej służby krwi 
(Centra Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa) lub organizacje pozarządo-
we, do których dawca przynależy.

3. „Organizacyjne”, w których jednym 
z kryteriów jest przynależność do 
organizacji czy klubów HDK.

Podczas obchodów Światowego Dnia 
Krwiodawcy w roku 2018  w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Rzeszowie nastąpiło uro-
czyste wręczenie odznaczeń. Otrzyma-
li je Ci, którzy oddali, co najmniej 20 
000 ml krwi. odznaczenia wraz z le-
gitymacjami wręczyła na podstawie 
udzielonego przez Ministra Zdrowia 
upoważnienia Dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Rzeszowie Ewa Zawilińska.
Do zaszczytnego grona odznaczo-
nych dołączył mieszkaniec naszej gmi-
ny Prezes OSP Grodzisko Dolne MIA-
STO- Sławomir Żak, który oddał już po-
nad 44 litry pełnej krwi.
Serdecznie gratulujemy wspaniałego 
wyniku.

MK
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- AKTUALNOŚCI - 

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE! POMOŻEMY CI W TYM
Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,  

stosuje przemoc - jest takie miejsce w gminie, gdzie możesz uzyskać pomoc. 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin 
oraz Przemocy w Rodzinie Gminy Grodzisko Dolne

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym
Grodzisko Dolne 125A, 37-306 Grodzisko Dolne

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny:
1. prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależ-
nień, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2. jest miejscem wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz dla osób współ-
uzależnionych;
3. prowadzi działania profilaktyczne związane z nabywaniem umiejętności w radzeniu sobie z nadmiernym używa-
niem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych (narkotyki, leki).

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:
1. będących w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności życiowych,
2. uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
3. członków rodzin osób uzależnionych,
4. doświadczających przemocy,

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:
1. wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
2. udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, medycznych, prawnych  w zakresie terapii uzależnień,
3. motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoho-
lu i innych substancji psychoaktywnych,
4. motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
5. motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
6. motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współ-
uzależnionych,
7. umożliwianie uczestniczenia krewnym i przyjaciołom osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psycho-
aktywnych w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających,
8. udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności,
9. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
10. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
11. prowadzenie wśród mieszkańców gminy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania pro-
blemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny nie prowadzi terapii.

Dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie:
każdy czwartek tygodnia w godz. 17.00 – 19.00
dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa:

każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 17.30
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7.  
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OFERTA POMOCY !!!
dla potrzebujących po stracie bliskiej osoby z powodu śmierci 

Każda śmierć kogoś bliskiego jest bolesna. Jest to cios, który burzy naturalny porządek rzeczy. Kiedy najbardziej po-
trzeba wsparcia, okazuje się, że wokół jest pustynia a tuż za nią nieraz bywa ocean rozpaczy.
Zapraszamy do kontaktu członków rodzin, przyjaciół, znajomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płaszczyźnie 
zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto  stracił życie. 
Oferujemy bezpłatne spotkania indywidualne z psychologiem w związku z kryzysem i żałobą po stracie osoby bli-
skiej. Podczas spotkań będziesz mógł (mogła) świadomie przeżyć żałobę, opowiedzieć o swoich trudnych przeży-
ciach, podzielić się z innymi własnym doświadczeniem, być razem w trudnych chwilach. 

Pomożemy Ci poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myślami związanymi ze śmiercią. Zgłoś się!
dyżur psychologa – psychoterapeuty

każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 17.30
W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji istnieje możliwość zapewnienia pomocy specjalisty  

w każdym czasie
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 7

– lub zadzwoń na nr 17 2436003 w. 171
Zapewniamy anonimowość i pełną dyskrecję!!!

MIEJ ODBLASKI! DAJ SZANSĘ ZOBACZYĆ SIĘ NA DRODZE!
Jesienią szybko zapada zmrok 
powodując, że źle widoczni pie-
si oraz rowerzyści na drodze są 
bardziej narażeni na niebezpie-
czeństwo potrącenia przez innych 
użytkowników dróg. 

Policjanci apelują o używanie przez 
dzieci i dorosłych odblasków, które 
poprawią ich bezpieczeństwo, a na-
wet mogą uratować życie.
Leżajscy funkcjonariusze ruchu 
drogowego prowadzą różne dzia-
łania profilaktyczne w przedszko-
lach i szkołach podstawowych na 
terenie powiatu, które mają na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa 
na drodze. Zachęcają dzieci do 
umieszczania na odzieży i torni-
strach emblematów, gadżetów od-
blaskowych, które w znaczny spo-
sób poprawią ich bezpieczeństwo.
Jesienne warunki atmosferyczne 
są bardzo zmienne: mżawka, opa-
dy deszczu, mgła oraz szybko zapa-
dający zmrok sprawiają, że widocz-
ność na drodze jest ograniczona. 
Źle widoczni piesi oraz rowerzyści 
w takich warunkach nie mają szans 
w spotkaniu z samochodami. Jeżeli 
pieszy ubrany jest na ciemno i nie 
posiada na sobie żadnych elemen-

tów odblaskowych, to kierujący ma 
szansę zauważyć go około 30 me-
trów przed maską swojego samo-
chodu. Ominięcie lub bezpieczne 
zatrzymanie pojazdu jest praktycz-
nie niemożliwe. Jeśli pieszy lub ro-
werzysta ma na sobie gadżety od-
blaskowe pozwala to kierującemu 
na zauważenie ich w światłach mi-
jania samochodu już z odległości 
130-150 metrów. Tylko wtedy kie-
rujący ma możliwość wykonania od-
powiedniego manewru omijającego 
pieszego.

Policjanci przypominają, że 
osoby poruszające się po 
zmierzchu po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, mają 
obowiązek używania emblema-

tów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu. 

Nie znaczy to, że poruszając się w 
obszarze zabudowanym nie powin-
niśmy posiadać elementu odbla-
skowego. Będąc bardziej widocz-
nym na drodze jesteśmy bezpiecz-
niejsi.
Pamiętajmy, że odblaski mogą ura-
tować życie!
Przypominamy, że każdy mieszka-
niec gminy, może otrzymać BEZ-
PŁATNIE opaskę odblaskową jeśli 
tylko wybierze się do urzędu gmi-
ny i odwiedzi pokój nr 13.

Policja
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Co to jest prędkość bezpieczna i jak należy ją interpretować?

Prędkość bezpieczna to pojęcie wa-
runkowe i nie jesteśmy w stanie za po-
mocą przepisów prawa określić, jaka 
będzie bezpieczna dla ruchu drogowe-
go. 

Prawo o ruchu drogowym nakazu-
je kierowcy pojazdu jechać z taką 
prędkością, która zapewni panowa-
nie nad pojazdem z uwzględnieniem 
warunków, w jakich ruch się odbywa, 
np. usytuowanie terenu, stan jezdni, 
widoczność na drodze, warunki at-
mosferyczne. Innymi słowy prędko-
ścią bezpieczną jest taka prędkość, 
która pozwala kierującemu na pano-
wanie nad pojazdem w określonych 
warunkach drogowych i jest zależna 
od kierowcy, pojazdu oraz drogi. Wy-
mienione elementy są elementami 
zmiennymi, od których zależy pręd-
kość. Kierowca pojazdu jest osobą, 
od której zależy nasze bezpieczeń-
stwo, ponieważ reaguje on na zmia-
ny zachodzące w pojeździe i na dro-
dze. Bardzo ważny jest czas reakcji, 
na który wpływa wiek, zmęczenie czy 
doświadczenie w prowadzeniu po-
jazdów. Kierowca powinien przewi-
dywać, iż szybkość jego reakcji może 
być opóźniona ze względu na zmę-
czenie bądź przyjmowane leki. Waż-
na jest również umiejętność przewi-
dywania na drodze oraz skupienie 
i podzielność uwagi. Wpływ same-
go pojazdu na określenie prędkości 
bezpiecznej zależy od wielu czynni-
ków np.:
• wymiaru zewnętrznego pojazdu;
• obciążenia pojazdu;
• prędkości pojazdu oraz jego 

możliwości przyspieszenia;
• dynamiki hamowania pojazdu;
stateczności pojazdu;
W sytuacji, w której prędkością bez-
pieczną dla samochodu bez obciąże-
nia (bagażu) z samym kierowcą bę-
dzie prędkość 90 km/h., dla tego sa-

mego pojazdu, ale z kompletem pa-
sażerów i pełnym obciążeniem pręd-
kością bezpieczną nie będzie 90 
km/h, lecz 70 km/h. Trzeba wziąć 
pod uwagę większą masę pojaz-
du, a co za tym idzie pojazd ten bę-
dzie miał wydłużoną drogę hamowa-
nia. Opisane wyżej czynniki są tylko 
przykładowymi. Występuje szereg in-
nych, które mają znaczenie dla okre-
ślenia prędkości bezpiecznej dla da-
nego pojazdu. Najczęstszym miej-
scem wypadków, w których kierowcy 
nie dostosowali prędkości do warun-
ków na drodze jest teren niezabu-
dowany. Kolejną przyczyną jest nad-
mierna prędkość oraz stan nietrzeź-
wości kierowcy.
Im większa prędkość tym większe ry-
zyko zaistnienia wypadku. Wraz z jej 
wzrostem zwiększa się droga hamo-
wania, wykonanie manewrów sta-
je się trudniejsze, a na ludzkie ciało 
podczas zderzenia oddziałują więk-
sze siły.
Parametry wpływu prędkości pojaz-
du na bezpieczeństwo:
Wraz ze wzrostem prędkości:
- rośnie długość drogi zatrzymania 
(hamowanie + reakcja kierowcy). Na 
suchej nawierzchni asfaltu droga ha-
mowania wynosi odpowiednio: 

30 km/h – 4,68 m
50 km/h – 13,13 m
60 km/h – 18,95 m
70 km/h – 25,58 m
90 km/h – 42,47 m
120 km/h – 75,36 m
Powyższe wartości mówią nam za-
tem o tym, że: 
1. wraz ze wzrostem prędkości po-

jazdu wzrasta siła zderzenia z 
przeszkodą,

2. pogarszają się warunki utrzyma-
nia równowagi pojazdu na nie-
równościach drogi i zakrętach, 
zmniejsza się przyczepność 
opon do nawierzchni,

3. zmniejsza się możliwość postrze-
gania otoczenia przez kierow-
cę, zawęża się pole percepcji, 
dostrzeżenia pieszych, znaków 
drogowych, istotnych informacji, 
przeszkód na drodze.

Pamiętajmy!
Najechanie na sztywną przeszkodę 
można porównać do zrzucenia sa-
mochodu na twardą powierzchnię z 
wysokości odpowiednio przy prędko-
ści:
 30 km/h - upadek z 1 pietra, 
50 km/h - upadek z 3 piętra, 
90 km/h - upadek z 10 piętra, 
130 km/h - upadek z 26 piętra.

Zbigniew Gdański
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Zdarzenia na drodze z udziałem dzikich zwierząt 
Do wypadków z udziałem lub z powo-
du zwierząt dochodzi coraz częściej 
nie tylko poza terenem zabudowa-
nym, ale również w granicach miej-
scowości. Bardzo często czworonoż-
ny sprawca wcale nie ginie na miej-
scu, ale cały i zdrowy lub tylko ranny 
ucieka, a na miejscu pozostaje uszko-
dzony samochód i poszkodowany kie-
rowca. 

Pamiętajmy, że wiosną i jesienią 
prawdopodobieństwo, że na drodze 
spotkamy dzikie zwierzę jest naj-
większe. 
Do najpoważniejszych w skutkach 
wypadków spowodowanych przez 
zwierzęta dochodzi w wyniku pró-
by uniknięcia kolizji. Podczas gwał-
townego manewru łatwo jest stra-
cić panowanie nad samochodem, 
wylecieć z drogi, dachować czy ude-
rzyć w drzewo lub w auto jadące z 
naprzeciwka. Z testów zderzenio-
wych jednoznacznie wynika, że na-
wet przy większych prędkościach 
najechanie na dzika czy sarnę nie 
jest niebezpieczne dla pasażerów 
auta, kończy się jedynie poważnym 
uszkodzeniem samochodu.
Gorzej jest w przypadku większych 
zwierząt, np. kilkusetkilogramowy, 
wielki łoś może wpaść do wnętrza 
auta osobowego, co często kończy 
się tragicznie zarówno dla niego, 
jak i dla pasażerów pojazdu. Tyle, 
że zderzenie z drzewem czy autem 

jadącym z naprzeciwka wcale nie 
musi się okazać mniej brzemienne 
w skutkach.
Jak uniknąć tragedii?
Minimalizuj ryzyko. Największe 
prawdopodobieństwo kolizji z dzi-
kim zwierzęciem występuje po 
zmroku lub o zmierzchu, na dro-
gach wiodących przez lasy lub w 
pobliżu łąk. Pamiętaj, że zimą zwie-
rzęta mogą wychodzić na drogi, 
żeby zlizywać z nich sól. Jeśli wi-
dzisz zwierzę stojące przy drodze, 
od razu zwolnij i licz się z tym, że 
spróbuje ono w ostatniej chwili 
przebiec przed autem.
Hamuj, ale nie za wszelką cenę! Je-
śli widzisz na drodze zwierzę, spró-
buj maksymalnie wytracić pręd-
kość. Przed ostrym hamowaniem 
warto się jednak upewnić, czy np. 
za nami nie porusza się inny po-
jazd. 
Nie trąb, nie migaj światłami. Wie-

le zwierząt reaguje w takiej sytuacji 
zupełnie inaczej, niż byśmy tego 
oczekiwali. Zamiast uciec z drogi, 
może po prostu zastygnąć w bezru-
chu - tak podpowiada mu instynkt.
Bardzo ważne jest zachowywa-
nie przez użytkowników dróg pu-
blicznych zdrowego rozsądku i po-
ruszanie się po nich z dozwoloną 
prędkością. Często sami jeździmy 
za szybko i niezgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego.
Stosowanie się do przepisów dro-
gowych często w zupełności wy-
starcza, aby w porę zauważyć po-
tencjalną przeszkodę.
Pamiętajmy o tym, że zderze-
nie ze zwierzęciem skomplikuje 
nam nie tylko własne życie z po-
wodu powikłań jak i straty mająt-
kowe, które często w dużym stop-
niu nadszarpują nasz budżet do-
mowy.

Zbigniew Gdański

Pamiętajmy o bezdomnych
Okres zimowy jest  szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, dlatego też apelujemy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy w tym okresie.
Przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy nr 
informacyjno-koordynacyjny 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym. Pod nr telefonu 
można zgłaszać także konieczność udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmos-
ferycznych. Zgłoszenia są również przyjmowane bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Dolnym tel.  17 242 91 34 lub ogólnokrajowy telefon alarmowy 112.
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Kiedy na zewnątrz panują niskie 
temperatury wiele osób narażonych 
jest na utratę życia lub zdrowia na 
skutek wychłodzenia organizmu.

Problem ten dotyka przede wszyst-
kim osoby bezdomne, samotne, w 
podeszłym wieku. Zagrożenie takie 
dotyczy także osób będących pod 
wpływem alkoholu. Nie bądźmy obo-
jętni i alarmujmy Policję za każdym 
razem, kiedy ktoś jest narażony na 
wychłodzenie organizmu. Wystarczy 
jeden telefon, aby uratować komuś 
życie!
Jednym z najczęstszych a zarazem 
najbardziej powszechnych mitów jest 
ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest 
alkohol. To nieprawda. Organizm po 
spożyciu alkoholu jest jeszcze bar-
dziej narażony na wyziębienie. Du-
żym niebezpieczeństwem jest wycho-
dzenie na zewnątrz będąc pod wpły-
wem alkoholu. Wystarczy chwila nie-
uwagi, śliska, nierówna nawierzch-
nia. Wtedy o tragedię nietrudno. Dla-
tego też nie należy przechodzić obo-
jętnie obok osób znajdujących się 
pod wpływem alkoholu podczas sil-
nych mrozów. Pamiętajmy, że wyma-
gają one od nas szczególnej pomo-
cy – człowiek nietrzeźwy zdecydowa-
nie szybciej traci ciepło.
Nasze zainteresowanie może przy-
czynić się do tego, że uratujemy ko-
muś życie. 
Kto jest narażony na wychłodzenie:
• Osoby bezdomne, które przeby-

wają na ulicach miast lub żyją w 
pustostanach,

• Osoby starsze (powyżej 80 roku 
życia) – głownie te samotnie 
mieszkające, przewlekle chore. 
Często takie osoby ubierają się 
nieodpowiednio do warunków at-
mosferycznych, nie palą w pie-
cach z powodu oszczędności, ale 
i demencji starczej czy choroby 
Alzheimera,

• Dzieci,

Jakie są objawy wychłodzenia:
• Zimna skóra, dłonie, stopy i 

twarz są nadmiernie blade lub si-
ne, na całym ciele występuje tzw. 
„gęsia skórka” . 

• Dreszcze. Przy tej okazji war-
to wspomnieć że występowanie 
dreszczy to proces energochłon-
ny i może powodować dodatkowo 
hipoglikemię, czyli spadek pozio-
mu glukozy we krwi.

• Apatia, spowolnienie psychoru-
chowe, zaburzenia mowy.

• Zaburzenia świadomości i sen-
ność.

• Utrata przytomności (brak reakcji 
na głos i zadany bodziec bólowy).

• Zwolnienie akcji serca i oddechu,
Wszystkie te objawy w przypadku 
braku reakcji lub pomocy z zewnątrz 
w konsekwencji prowadzą do zatrzy-
mania krążenia i śmierci człowieka.

Postępowanie:
• Nie pozwól osobie wychłodzonej 

wykonywać gwałtownych ruchów, 
nie pionizuj jej, nie stawiaj siłą 
na nogi, ogranicz jej do minimum 
jej ruchy w stawach. Gwałtowne 
poruszanie powoduje, że zimna 
krew z obwodu (z kończy górnych 
i dolnych) dostaje się do mięśnia 
sercowego powodując zaburze-
nia rytmu serca, które mogą do-
prowadzić do nagłego zatrzyma-
nie krążenia,

• Jeśli jesteś w stanie przenieś 
osobę, najlepiej w pozycji po-
ziomej do ciepłego pomieszcze-
nia, zdejmij z niej mokrą i zimną 
odzież i ubierz w ciepłą i suchą 
(czasami będzie to twoja kurt-
ka i czapka, twój koc z samocho-
du lub z domu itp.) oraz zastosuj 
ogrzewanie warstwowe np. folia 
– koc –folia.  

• Pamiętaj, żeby okryć całe cia-
ło osoby wyziębionej! Podłóż koc 
pod grzbiet tej osoby (izoluj ją od 

podłoża) oraz nie zapominaj o 
ochronie głowy, rąk i stóp – tam 
ciepło „ucieka” najszybciej,

• W żadnym wypadku nie należy 
podawać osobie wyziębionej al-
koholu! 

• Podaj tylko ciepłe (nie gorące) 
mocno słodkie napoje np. her-
batę.

• Jeśli chory będzie nieprzytomny, 
nie będzie miał prawidłowego od-
dechu oraz oznak krążenia roz-
pocznij resuscytację krążenio-
wo oddechową.

Zasady postępowania przy resuscy-
tacji. Wykonuj na przemian nastę-
pującą sekwencję czynności: uci-
skaj 30 razy klatkę piersiową i rób 
2 oddechy ratownicze. 
Staraj się zaangażować do akcji ra-
towniczej, którą prowadzisz przypad-
kowe osoby znajdujące się w pobliżu. 
Nie wstydź się głośno krzyczeć i wo-
łać pomocy. Jeśli jest taka możliwość 
poproś kogoś aby dostarczył na miej-
sce zdarzenia automatyczny defibry-
lator zewnętrzny tzw. AED. W naszej 
gminie takie defibrylatory znajdują 
się w dwóch miejscach. Pierwszym 
z nich jest budynek urzędu gminy. 
Znajduje się on na ścianie zewnętrz-
nej od strony drogi gminnej prowa-
dzącej bezpośrednio do ośrodka 
zdrowia. Drugi znajduje się na ścia-
nie frontalnej biblioteki gminnej. Oba 
urządzenia posiadają pulsacyjny sy-
gnał świetlny, dzięki któremu są wi-
doczne zarówno w dzień jak i w nocy. 
Poza własnymi doraźnymi działania-
mi bezwzględnie wezwij zespół ra-
townictwa medycznego (nr 112 ).

Nie bądź obojętny! To, że pacjent 
jest po spożyciu alkoholu nie znaczy, 
że nie potrzebuje pomocy. Podejdź 
i sprawdź! Później powiadom odpo-
wiednie służby – Policję lub jeśli bę-
dzie to niezbędne Pogotowie Ratun-
kowe i Straż Pożarną.

PSP

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychło-
dzeniem organizmu!



11gazeta z grodziska i okolic 12/2019

- AKTUALNOŚCI - 



12gazeta z grodziska i okolic 12/2019

- AKTUALNOŚCI - 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Białobrzegach, 16 listopa-
da odbyły się „VIII Powiatowe Kata-
rzynki”, połączone z kulinarnym kon-
kursem „Piernik staropolski dojrze-
wający”.

Konkurs miał na celu m.in. propago-
wanie sztuki kulinarnej z zachowa-
niem tradycji regionu, pogłębienie 
wiedzy na temat tradycyjnych recep-
tur wypieku ciast piernikowych. Cia-
sta piernikowe różniły się kształtem, 
grubością, miękkością oraz dodatka-
mi. Zawsze jednak uwodziły aroma-
tycznym, korzennym zapachem przy-
praw. Są to ciasta robione z mieszani-
ny mąki pszennej i żytniej, mleka, ja-
jek, karmelizowanego cukru, miodu, 
mocno przyprawione cynamonem, im-
birem, goździkami, kardamonem, gał-
ką muszkatołową, anyżem i lawendą. 
W przeszłości pierniki uważane były za 
symbol dobrobytu.
Polska nazwa piernik pochodzi od 
starodawnego słowa pierny, (czyli pie-
przny). Najstarszy zachowany pol-
ski przepis na jego wypiek pochodzi 
z 1725 roku i zanotowany został nie 
w książce kucharskiej, ale poradniku 

medycznym. Początkowo, bowiem cia-
sto to było nie tylko przysmakiem, ale 
i lekarstwem, które zalecano w razie 
niestrawności lub przeziębienia.
Pierniki przygotowane przez panie 
z kół gospodyń i stowarzyszeń oce-
niało jury w składzie: Barbara Pila-
wa- Krauz – Wicestarosta Łańcucki, 
Janina Kamińska – Zastępca Dyrekto-
ra PODR w Boguchwale, Agata Borcz 
– Inspektor KRUS w Rzeszowie oraz 
pan Paweł Leżański z Powiatowego 
ODR w Łańcucie. Udział w wydarze-
niu wzięły również panie ze Stowarzy-
szenia „Kobiety Gminy Grodzisko Dol-
ne”. Za swój wypiek otrzymały dyplom 
i upominek z rąk wicestarosty powia-
tu łańcuckiego.
Spotkanie „katarzynkowe”, oprócz 

pysznego jadła i ciast uświetniły wy-
stępy Zespołu Wokalnego „Sąsiedzi” 
działającego przy GOKiCZ w Biało-
brzegach oraz Zespół Pieśni Ludowej 
„Biesiada” z Tuczemp.

Maria Rydzik

VIII Powiatowe Katarzynki

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać 
z paczkomatu firmy InPost, który zlo-
kalizowany jest tuż obok sklepu Pio-
truś Pan w Grodzisku Dolnym. Jest to 
bardzo dobra wiadomość dla osób ro-
biących zakupy przez Internet. 

Paczkomaty to nowoczesne urzą-
dzenia do samodzielnego odbie-
rania i nadawania przesyłek czyn-
ne przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. W każdej chwili można 
obserwować etap podróży przesył-
ki poprzez opcję śledzenia paczek. 
Dzięki nowoczesnym terminalom 
mieszkańcy gminy zyskają wiele 
udogodnień m.in.: możliwość kom-
fortowego nadawania i odbierania 

przesyłek, atrakcyjne ceny wysyłek 
oraz wygodny odbiór zakupów. 
Mamy nadzieję, że paczkomat bę-
dzie się cieszył dużym zaintereso-
waniem, szczególnie wśród mło-

dzieży, która dzisiaj większych swo-
ich zakupów robi przez internet 
oraz korzysta z nowoczesnych form 
zamawiania towarów.

MK

Pierwszy w gminie paczkomat już działa!
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„Andrzejki” w ŚDS Laszczyny
Wieczór andrzejkowy to czas, kiedy 
wróżby okazują się wyjątkowo traf-
ne.  W tym dniu warto zajrzeć w przy-
szłość i dowiedzieć się, co ona przy-
niesie. 

W dniu 28 listopada Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Laszczynach 
zorganizował zabawę andrzejkową 
w ramach treningu umiejętności 
spędzania wolnego czasu oraz in-
tegracji z innymi uczestnikami do-
mów, na którą zostały zaproszone 
zaprzyjaźnione placówki.  
Były tańce przy muzyce oraz prze-
różne wróżby związane z tym 
szczególnym dniem. Wspólna za-
bawa przyniosła wiele radości. W 

przerwie można było wypić kawę, 
zjeść pyszne ciasta przygotowane 
przez uczestników w ramach tre-
ningu kulinarnego. Wszyscy bawi-
li się doskonale. Był to bardzo mile 

spędzony dzień, w którym każdy 
był uśmiechnięty i zadowolony.

Leszek Duda

Spotkanie Andrzejkowe KGW z Opalenisk
W Szkole Podstawowej w Opaleni-
skach w ostatni listopadowy wieczór 
odbyła się zabawa andrzejkowa, któ-
rej organizatorem było Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Opalenisk.  

Wśród zaproszonych gości był Po-
seł na Sejm RP Jerzy Paul oraz 
przedstawiciele Lokalnej Grupy 
Działania ‘’Ziemia Łańcucka’’ pani 
Gabriela Wróbel i pan Michał Le-
nart, którzy dokonali prezentacji 
dotyczącej pozyskiwania środków 
unijnych ze źródeł zewnętrznych 
m.in. za pośrednictwem lokalnych 
grup działania.
W ten wieczór nie zabrakło wspa-
niałej zabawy oraz degustacji po-
traw, ciast i różnych smakołyków, 
które przygotowały członkinie KGW.
Wszyscy bawili się doskonale przy 
muzyce do późnych godzin noc-
nych.
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości. 

MW
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Dzień Życzliwości i Pozdrowień
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym
21 listopada w ponad 180 krajach 
obchodzi się Światowy Dzień Życzli-
wości, którego celem jest wzbudze-
nie pozytywnych emocji i uwrażliwie-
nie na wzajemną życzliwość. 

W tym dniu również mediatorzy mają 
swoje święto, dlatego właśnie z ich ini-
cjatywy przy współudziale samorzą-
du uczniowskiego zorganizowano w 
naszej szkole obchody Dnia Życzliwo-
ści. Do wspólnej zabawy, promującej 
ideę wzajemnej życzliwości i współpra-
cy w przyjaznej atmosferze, zaproszo-
no uczniów i nauczycieli. Wyrazem tego 
były przegotowane przez klasy wyjąt-
kowe gazetki tematyczne. Mediatorzy 
i przedstawiciele samorządu uczniow-
skiego wyróżnili najciekawsze. Pierw-
sze miejsce przyznali klasie 6B, dru-
gie- 4a, a trzecie- 7b. Jednak wszyscy 
zasłużyli na nagrody, dlatego uczniowie 
otrzymali lizaczki- buźki. Słodycze w 
tym dniu były darowane z uśmiechem 

i życzliwością. Uczniowie wybierali rów-
nież najbardziej życzliwą osobę w kla-
sie. Osoba ta została nagrodzona przez 
mediatorów orderem z ciasta, który wy-
glądał pięknie i apetycznie, a uczniowie 
dumnie go prezentowali. Kolejną atrak-
cją było drzewko życzliwości, na którym 
każdy mógł przywiesić liść- karteczkę z 
pozdrowieniami. W ten sposób powsta-
ło urocze jesienne drzewko pozdrowień 

i życzliwości.
W tym dniu uśmiech i pozytywne emo-
cje rozgościły się w naszej szkole. Dzię-
kujemy wszystkim uczniom i nauczycie-
lom za zaangażowanie, wspólną zaba-
wę, ale też pracę. Pamiętajmy jednak, 
że nie tylko 21 listopada warto być życz-
liwym.

nauczyciele i uczniowie- 

Urząd Gminy - Punkt Obsługi Interesanta w nowym miejscu

W związku ze zmianą organiza-
cji pomieszczeń i otwarciem kom-
pleksu budynków obejmujących 
Urząd Gminy, GOPS i Dzienny Dom 
Pomocy zmianie uległa lokalizacja 
wejścia głównego oraz umiejsco-
wienie punktu obsługi interesan-
ta. Wszystkich mieszkańców za-
praszamy do korzystania z nowego 
wejścia i punktu informacyjnego.
Dodatkowo wchodząc wejściem 
głównym do dyspozycji jest win-
da, która ułatwia poruszanie się po 
kondygnacjach budynku. Z windy 
można skorzystać już od poziomu 
0, kierując się w prawo bezpośred-
nio po wejściu do budynku.
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Dzień Języków Obcych po raz drugi!

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym świętowaliśmy 
po raz drugi Dzień Języków Obcych. 

Drugi raz - to już prawie tradycja! 
Działanie to było wpisane 
w założenia projektu 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 
Edukacja Rozwój 2014-2020, pro-
jektu „Ponadnarodowa mobilność 
kadry edukacji szkolnej”.
W konkursach, zabawach i grach 
brali udział uczniowie klas 7a i 7b 
oraz 8a i 8b oraz nauczycielki ję-
zyków obcych – p. Alicja Zalepa, p. 
Anna Zygmunt, p. Anna Czerwonka.
Uczniowie, podzieleni na dwa zespo-
ły, uczestniczyli w ciekawych konku-
rencjach sprawdzających ich wie-
dzę z języków obcych, tradycji, hi-
storii i geografii różnych krajów. Była 
zabawa w kalambury, rozwiązywa-
nie krzyżówek, głuchy telefon. Żad-
nej z drużyn nie udało się poprawnie 
przekazać łamańców językowych za 
pomocą głuchego telefonu. Ucznio-
wie natomiast dobrze poradzili so-
bie z rozpoznawaniem krajów, ob-
serwując ilustracje przedstawiają-
ce charakterystyczne budowle, sław-
ne osoby, stroje. Trudna była konku-
rencja polegająca na zapamiętywa-

niu jak największej liczby szczegó-
łów z tekstów opisujących Oktober-
fest i Londyn. Nic dziwnego, ponie-
waż opisy zawierały mnóstwo szcze-
gółów, liczb, nazw i dat a więc stano-
wiły prawdziwe wyzwanie dla pamię-
ci uczestników.  Niektórzy ucznio-
wie doskonale poradzili sobie z pyta-
niami w quizie o kulturze, współcze-
sności, sławnych postaciach z polity-
ki, sztuki, a nawet religii. Szala zwy-
cięstwa przechylała się raz na stro-
nę jednej drużyny, raz na stronę dru-
giej drużyny. Ostatnia konkurencja 
zdecydowała o zwycięstwie klas 7b 
i 8b. Uczniowie tej drużyny otrzyma-
li nagrody, wszyscy zaś uczestnicy 
mogli skosztować słodkich lub sło-
nych cukierków popularnych w róż-

nych krajach europejskich. Na ko-
niec uwieczniliśmy nasze spotkanie 
wspólną fotografią.
Nasze wspólne świętowanie Dnia 
Języków Obcych jest doskonałą oka-
zją do poznania i otwarcia uczniów 
na kultury, zwyczaje i tradycje in-
nych narodowości. Z pewnością mo-
tywuje również uczniów do pogłę-
biania wiedzy o różnych krajach, 
rozwijania pasji podróżniczych, po-
znawania faktów historycznych i 
geograficznych. A co dla nas, na-
uczycieli języków obcych jest nie-
zmiernie ważne - poprzez te wszyst-
kie elementy zachęca do nauki języ-
ków obcych.

Anna Czerwonka
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Naukowe podsumowanie projektu 
W poniedziałek 2 grudnia w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym odbyło się oficjalne podsumo-
wanie projektu pt. „Język robotów-ro-
zwijanie kompetencji językowych i 
TIK od najmłodszych lat” realizowane-
go ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, projektu „Ponadnaro-
dowa mobilność kadry edukacji szkol-
nej”, w którym uczestniczyło siedmio-
ro nauczycieli. 

Projektem objętych było siedmioro na-
uczycieli. Uczestniczyli oni w zagranicz-
nych mobilnościach edukacyjnych, któ-
re obejmowały wyjazdy na kursy meto-
dyczne i kursy GE z elementami ICT (na-
ciska na słownictwo związane z roboty-
ką). Trzeba zwrócić uwagę na szkoły ję-
zykowe, w których zdobywali wiedzę: 
Regent Brighton i Regent Oxford.  Są 
to szkoły jedne z najpopularniejszych w 
Wielkiej Brytanii, które specjalizują się 
w uczeniu języka angielskiego uczniów 
międzynarodowych. Było to nieocenio-
ne doświadczenie, ponieważ nauka od-
bywała się najpierw przez 5 dni, a po-
tem przez następne 10 dni kilka go-
dzin dziennie spędzali czas wśród stu-
dentów z różnych krajów, np. z Francji, 
Szwajcarii, Korei, Włoch i Hiszpanii uży-
wając języka angielskiego w praktyce. 
Celem tego przedsięwzięcia było pod-
niesienie kwalifikacji po to, aby w ak-
tywny sposób włączyć się w przyszło-
ści w prowadzenie projektów eduka-
cyjnych w ramach różnych programów. 
Dzięki udziałowi w kursach nauczyciele 
poznali nowe trendy w edukacji, rozwi-
nęli umiejętności metodyczne i języko-
we, co wpłynęło korzystnie na atrakcyj-
ność prowadzonych w szkole zajęć.  Z 
realizacją tego projektu wiązały się róż-
norodne działania. Bardzo ekscytują-
cy dla uczniów był w tamtym i w tym 
roku szkolnym Dzień Języków Obcych. 
To czas wypełniony wiedzą, ale i zaba-
wą.  W trakcie 15 miesięcy nie zabra-
kło też informacji przekazanych innym 

nauczycielom i przede wszystkim lekcji, 
podczas których nauczyciele języków 
obcych wdrażali nowe metody i techni-
ki pracy z dziećmi. 
Ostatnim wydarzeniem było oficjalne 
podsumowanie projektu, które okazało 
się atrakcyjną formą nauki dla dzieci, a 
nauczycielom dało możliwość przeanali-
zowania wzrostu swoich kompetencji. W 
tym dniu uczniowie uczestniczyli w tur-
nieju z robotyki „Walki robotów sumo”. 
Zawody zorganizował i przeprowadził 
pan Tomasz Sołek- prowadzący zajęcia 
robotyki w naszej szkole. Uczestnikom 
i widzom bardzo podobały się walki ro-
botów. Zawody były bardzo efektowne i 
wyzwalały wiele emocji, ponieważ wzo-
rowane są na prawdziwych japońskich 
walkach sumo, które stylem przypomi-
nają zapasy. Walka dwóch autonomicz-
nych robotów toczyła się na powierzchni 
białego koła (ringu) ograniczonego czar-
nym marginesem. Wygrywał ten robot, 
który zdołał wypchnąć przeciwnika poza 
ring. Rozgrywki odbywały się w angiel-
skiej scenerii, ponieważ pani Anna Czer-
wonka i pani Anna Zygmunt, nauczyciel-
ki języka angielskiego, przeprowadziły 
konkursy plastyczne dotyczące krajów 
anglojęzycznych i efekty prezentowały 
podczas podsumowania projektu. Salę 
zdobiły rysunki kl. V-VIII ukazujące za-

bytki i tradycje krajów anglojęzycznych 
oraz prace kl. I-IV dotyczące tradycji bo-
żonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii. 
Ważną częścią tej imprezy był pokaz 
robotów zbudowanych przez uczniów 
uczęszczających na zajęcia z roboty-
ki, podczas którego koledzy i koleżan-
ki mieli możliwość zapytać o szczegóły 
działania robotów, mogli dotknąć robo-
ta, a nawet spróbować go uruchomić. 
Wydarzeniami szczególnie byli zainte-
resowani uczniowie klas I-III, ponieważ 
niektórzy pierwszy raz uczestniczyli w 
takim naukowym spotkaniu. Na koniec 
zwycięzcy turnieju oraz konkursów pla-
stycznych zostali nagrodzeni i otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 
Realizacja projektu przełożyła się na 
efektywniejszą pracę podczas zajęć. 
Już można zauważyć osiąganie przez 
uczniów lepszych wyników z języka an-
gielskiego na egzaminach zewnętrz-
nych oraz duże zaangażowanie w dzie-
dzinie robotyki. Udział nauczycieli w tym 
projekcie przyczynił się do nawiązania 
współpracy z szkołą zagraniczną i napi-
sania dwóch projektów ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach programu POWER i Erasmus+ 
skierowanych do uczniów.

Monika Fila
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Spełniło się marzenie społecz-
ności szkolnej Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym. 10 listopada doszło do 
niepowtarzalnego wydarzenia, a 
mianowicie odbyło się nadanie i 
poświęcenie nowego sztandaru 
szkoły.

Idea ta zrodziła się w momencie 
wygaśnięcia gimnazjum. Dotych-
czasowy sztandar uświetniał uro-
czystości szkolne przez wiele lat. 
Jego awers stanowiła pełna na-
zwa szkoły, a w środku znajdowała 
się otwarta księga nawiązująca do 
trudu i wysiłku w zdobywaniu wie-
dzy przez Patrona. Sztandar gim-
nazjum wykonany został zgodnie z 
projektem pani Lidii Pikuły.
Pomysłodawczyni nowego projek-
tu sztandaru pani wicedyrektor 
Barbara Sołga, po konsultacji 
z nauczycielami i pracownika-
mi szkoły, zachowała ogólną sza-
tę graficzną, uwspółcześniając go 
o nowe elementy. Realizacja tak 
wielkiego przedsięwzięcia była 
możliwa dzięki zaangażowaniu dy-
rektora szkoły pana Romana Ma-
tuszka, wsparciu finansowemu lo-
kalnych władz, byłych dyrektorów, 
nauczycieli, rodziców i uczniów.
Główna strona sztandaru (awers) 
posiada granatowe tło. Centralne 
miejsce sztandaru zajmuje postać 
Profesora Franciszka Leji. Wizeru-
nek Patrona usytuowany jest obok 

otwartej księgi, która jest kontynu-
acją trudu i wysiłku w zdobywaniu 
wiedzy. W górnej części sztandaru 
widnieje nazwa: Zespół Szkół im. 
prof. Franciszka Leji, a w dolnej w 
Grodzisku Górnym.
Rewers sztandaru jest biało - czer-
wony. Na tym tle umieszczone jest 
godło państwowe - orzeł biały w 
złotej koronie ze złotymi szpona-
mi i dziobem zwróconym w prawo. 
Rozpostarte skrzydła symbolizują 
dążenie do najwyższego lotu, goto-
wość do pokonywania przeszkód i 
trudności. Wokół orła znajduje się 
napis: Bóg, Ojczyzna, Honor, Na-
uka. Sztandar obszyty jest złoty-
mi frędzlami. Drzewiec natomiast 
zakończony jest okuciem z meta-
lowym, srebrnym orłem. Dla spo-
łeczności szkolnej to symbol Polski 
– Narodu i Ziemi, symbol Małej Oj-
czyzny, jaką jest szkoła i jej najbliż-
sze otoczenie.
Ceremonia nadania sztandaru 
zbiegła się z gminnymi obchodami 
101. Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę.
Obchody rozpoczęły się uroczystą 
Eucharystią w Kościele pw. Św. 
Barbary i Anny w Grodzisku Dol-
nym celebrowaną przez ks. Jana 
Kuca, ks. Tomasza Garbowskiego i 
ks. Łukasza Pernala.
W okolicznościowym kazaniu ks. 
Tomasz odniósł się do Ewangelii 
wg św. Łukasza, zwracając uwagę 

na to, że „niebo istnieje napraw-
dę”. Nawiązał również do roli i hi-
storii sztandaru w walce o nie-
podległość Polski. Ksiądz Tomasz 
skierował również słowa w stronę 
uczniów, aby w swoim życiu sztan-
dar prowadził ich jak najwyżej po 
szczeblach nauki. 
Niezwykle doniosłym momentem 
było oficjalne poświęcenie sztan-
daru, którego dokonał proboszcz 
Jan Kuca i przejęcie go przez 
poczty sztandarowe oraz dyrekcję 
szkoły. Następnie poczet sztan-
darowy w składzie: Jakub Fila, 
Anna Maria Czerwonka i Iwona 
Pysz przekazali sztandar poczto-
wi rezerwowemu, w którego skład 
wchodzi: Marcin Majkut, Aleksan-
dra Płoszaj i Justyna Kuras. Mło-
dzież szkolna, przyjmując sztan-
dar, zobowiązała się wcielać war-
tości ujęte hasłami sztandaru, ale 
również nieść w świat życiowe cre-
do Patrona Szkoły: „Jesteśmy je-
den dla drugiego”.
Uroczystość uświetnił przygotowa-
ny przez uczniów z Grodziska Gór-
nego montaż słowno – muzycz-
ny poświęcony 101. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości. Młodzież 
w niezwykle obrazowy sposób uka-
zała losy Ojczyzny, jej dążenie do 
wolności i zrzucania kajdan nie-
woli. Nad przygotowaniem insceni-
zacji czuwali: Joanna Sołek, Hali-
na Ślanda, Małgorzata Majka, Ma-
ria Danak i ks. Tomasz Garbow-
ski. Była to piękna lekcja historii 
o miłości do Ojczyzny zakończona 
wspólnym odśpiewaniem hymnu 
narodowego.
Oficjalną część uroczystości zwień-
czył przemarsz pocztów sztandaro-
wych w asyście władz lokalnych, 
służb mundurowych, zaproszonych 
gości oraz społeczności szkolnej.
Święto szkolne i narodowe uatrak-
cyjniła Orkiestra Dęta z Grodziska 
Dolnego, której pieśni patriotycz-
ne rozbrzmiewały w kościele i ca-

Szkoła z nowym sztandarem
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łej okolicy.
W Ośrodku Kultury w Grodzisku 
Dolnym nastąpiła dalsza część uro-
czystości. Zaproszonym gościom, 
nauczycielom i rodzinie Profesora 
zaprezentowano ciekawe momen-
ty z życia szkoły oraz nowy sztan-

dar. W krótkich przemówieniach 
Wójt Gminy Jacek Chmura i dyrek-
tor szkoły wspomnieli o zaangażo-
waniu Profesora Franciszka Leji w 
działalność lokalnego środowiska. 
Podkreślili znaczenie Patrona, któ-
ry jako matematyk stał się autory-

tetem dla młodzieży z Grodziska 
Górnego, podejmującej wyzwania 
w dziedzinie robotyki.
Podsumowania tak doniosłego wy-
darzenia dokonał dyrektor szkoły, 
który podziękował wszystkim zaan-
gażowanym za pomoc i wsparcie w 
organizacji niezwykłego przedsię-
wzięcia.
Zakończenia uroczystości dopełni-
ło złożenie kwiatów i zapalenie zni-
czy na grobie Patrona. Delegacja 
Samorządu Szkolnego wraz z opie-
kunem panią Agnieszką Steligą  w 
asyście pocztów sztandarowych, 
dyrekcji, nauczycieli i rodziny odda-
ła hołd grodziszczaninowi Profeso-
rowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– Franciszkowi Leji.
 

Danuta Sigda
Halina Majkut

Przygoda z chemią na Politechnice Rzeszowskiej 
W sobotę, 23 listopada, 20-osobowa 
grupa uczestników projektu 
pt. „Metoda projektu naszym sposo-
bem na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych”, realizowanego w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym w ramach projektu „Po-
nadnarodowa mobilność uczniów”, 
finansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego brała udział w za-
jęciach laboratoryjnych na Wydziale 
Chemii Politechniki Rzeszowskiej. 

Eksperymentalna chemia zafascyno-
wała wielu młodych przyrodników. Za-
jęcia w prawdziwym, nowoczesnym, 
dobrze wyposażonym laboratorium, 
pod okiem pracowników uczelni wyż-
szej okazały się ciekawą lekcją che-
mii, podczas której każdy mógł zgłębić 
wiedzę i nabyć umiejętności praktycz-
nych. Uczniowie poznali i przeprowa-
dzili różne typy reakcji chemicznych, 
m.in. reakcje egzo- i endoenergetycz-
ne, reakcje w stanach gazowych, syn-
tezy, analizy i wymiany. Sporządza-
li różnorodne mieszaniny i rozdzielali 
ich składniki metodą destylacji, chro-
matografii i sączenia. Obserwowali po-

kazowe doświadczenia z sublimacją 
suchego lodu i zbierali do baloników 
różne gazy wydzielające się podczas 
reakcji. Nie lada atrakcją okazała się 
„gra w kolory”, czyli zabawa z wskaź-
nikami kwasowo-zasadowymi i szaco-
wanie wartości pH roztworu. Podczas 
4-godzinnych zajęć uczniowie doku-
mentowali przeprowadzone doświad-
czenia, opisując je wg schematu, pisa-
li równania reakcji chemicznych, wy-
konywali obliczenia dotyczące stęże-
nia procentowego roztworu. Wszystko 
to zamieszczali w kartach pracy autor-
stwa prowadzących. Dla wielu uczest-
ników pierwsza przygoda z chemią na 
Politechnice Rzeszowskiej może mieć 

ciąg dalszy w dorosłym życiu. Na pew-
no w każdym z nich rozbudziła cieka-
wość świata, a ponadto kreatywność, 
przedsiębiorczość i strategiczne my-
ślenie. 
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, 
a zapamiętam. Pozwól mi uczestni-
czyć, a zrozumiem”. To słynne powie-
dzenie chińskiego filozofa Konfucju-
sza jest nadal aktualne we współcze-
snym świecie.

Agnieszka Kulpa
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Polsko – hiszpańska wymiana uczniów w ramach Programu Erasmus+ 
W projekt pt. „Szkoła przyszłości” re-
alizowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Erasmus+ sektor Edukacja 
szkolna oprócz Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dolnym (koordy-
nującego projekt) zaangażowana jest 
szkoła hiszpańska CEIP GÓMEZ MO-
RENO. 

Obydwie placówki poszukują nowych 
rozwiązań w pracy z dziećmi. Biorąc 
pod uwagę potrzeby szkół, głównym ce-
lem przedsięwzięcia jest podniesienie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji edu-
kacyjnych i społecznych u uczniów po-
przez wprowadzenie innowacyjnych me-
tod nauczania. Wprowadzone meto-
dy mają zapewnić skuteczność nauki 
wszystkim uczniom i zapobiec wyklu-
czeniu społecznemu. 
W ramach współpracy każda ze szkół 
wykaże się swoją metodologią, a jedno-
cześnie pozna metodologię szkoły part-
nerskiej i dzięki temu wprowadzi ją rów-
nież u siebie. Planujemy 2 wyjazdy krót-
koterminowe uczniów do szkoły hisz-
pańskiej i 2 przyjazdy uczniów do szkoły 
polskiej. Wizyty w Hiszpanii będą opie-
rać się na najważniejszych osiągnię-
ciach programu „Społeczności uczą-
cych się”. Głównym elementem wpro-
wadzającym dzieci polskie w ten pro-
gram będą realizowane na terenie Go-

mez Moreno działania: grupy interak-
tywne, tertulia, w tym przypadku kul-
turalne i literackie, metoda projektu. 
Uczniowie będą uczestniczyć w gru-
pach interaktywnych, czyli zajęciach 
z moderatorami, podczas których po-
dzieleni na 4-osobowe, polsko-hiszpań-
skie, grupki, będą rozwiązywać zada-
nie, które powinno być skonstruowa-
ne w ten sposób, żeby wymusić jak naj-
większą współpracę między dziećmi. 
Zostaną również zorganizowane tertu-
lia- spotkania dotyczące kultury oraz li-
teratury polskiej i hiszpańskiej. Naj-
ważniejszym osiągnięciem „Społecz-
ności uczących się” jest wprowadze-
nie nauczania metodą projektów, dla-
tego podstawowe zajęcia będą opie-
rać się na tej metodzie. Temat projektu, 
nad którym będą pracować uczniowie, 
będzie dotyczył kultur obu krajów. Pod-
czas zajęć uczniowie dostrzegą natural-
ną potrzebę nauki języków obcych, po-
nieważ w tym języku będą się komuni-
kować. Podczas drugiej wizyty w szko-
le hiszpańskiej uczestnicy projektu w 
grupach polsko-hiszpańskich będą pra-
cować nad projektem związanym z ro-
botyką- będzie to przygotowanie kon-
ferencji z robotyki. Natomiast ucznio-
wie hiszpańscy podczas pierwszego po-
bytu w Polsce wezmą udział w warsz-
tatach z robotyki. Zajęcia będą opierać 
się na posiadających przez szkołę mo-

dułach do nauki programowania i ro-
botyki na poziomie podstawowym i za-
awansowanym (Lego WeDo 2.0 i Lego 
Mindstorms). Podczas drugiego poby-
tu uczniowie hiszpańscy sprawdzą na-
byte umiejętności podczas turnieju z ro-
botyki. Rywalizacja z innymi pozwoli na 
odczucie sukcesu. W skład grupy doce-
lowej wejdą chętni uczniowie, którzy na-
piszą list w języku angielskim przedsta-
wiający motywację do udziału w projek-
cie, prezentujący wiedzę o dziedzictwie 
kulturowym własnego kraju i wyrażający 
zainteresowanie dziedzictwem kulturo-
wym krajów partnerskich oraz robotyką. 
Będzie też brany pod uwagę stosunek 
do obowiązku szkolnego. Kryterium pre-
miujące będzie dotyczyć uczniów z róż-
norodnymi trudnościami społecznymi, 
np. adaptacyjnymi w Hiszpanii. Uczest-
nicy działań będą mieć zapewnione 
wsparcie przygotowawcze. Odbędą się 
spotkania wprowadzające w tematykę 
projektu oraz warsztaty przygotowujące 
do wyjazdów. 
Przed uczniami i nauczycielami cieka-
we wyzwanie, które na pewno wpłynie 
pozytywnie na ich rozwój osobisty, jak 
wniesie dużo dobrego do szkół. 

Monika Fila

Sukcesy naszych wokalistek na Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Tegoroczny Powiatowy Festiwal Pio-
senki Mikołaj po raz XXIV rozbrzmie-
wał w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 
Piękna sceneria, wspaniała widownia 
i utalentowani, młodzi artyści niczym 
największe „gwiazdy” prezentowały 
swoje zdolności wokalne i estradowe.
Festiwal od wielu lat cieszy się dużą 
popularnością mając na celu propa-
gowanie kultury muzycznej, promocję 
oraz motywowanie wykonawców bio-
rących udział w konkursie, jak również 
popularyzację piosenek dziecięcych. 

Skierowany jest do uczniów szkół pod-
stawowych, a prezentacje oceniane są 
w trzech kategoriach wiekowych: I ka-
tegoria: klasy 0 - III, II kategoria: klasy 
IV-VI i III kategoria: klasy VII-VIII.
Dopracowane występy wokalne oraz 
bogaty repertuar złożony w głównej 
mierze z tych mniej znanych lecz efek-
towych i trafionych utworów, a w mniej-
szej przez tzw. klasyki piosenki dziecię-
cej wskazywały na niezwykłe zaanga-
żowanie oraz ciężką pracę wokalistów 
i ich instruktorów. 
Do pierwszego etapu, jakim były prze-
słuchania konkursowe – we wtorek 3 

grudnia przystąpiło 35 uczestników z 
powiatu leżajskiego, natomiast 8 grud-
nia odbył się koncert finałowy. 
Naszą gminę reprezentowały cztery 
wokalistki i wszystkie wróciły z nagro-
dami. 
•Natalia Moskal – I miejsce w kategorii I
•Zofia Kulpa – III miejsce w kategorii II
•Brygida Bartnik – I miejsca katego-
rii III
•Patrycja Wojnarska – II miejsca kate-
gorii III
Serdecznie gratulujemy wokalistkom 
osiągnięcia tak wysokich miejsc. 

OK
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- AKTUALNOŚCI - 

„Logika zaprowadzi cię z puntu A do 
punktu B.
Wyobraźnia zabierze cię wszędzie.”

A.Einstein

Żyjemy obecnie w świecie zdominowa-
nym przez wszelkiego rodzaju media 
i technikę i to one w większości dyktu-
ją nam sposób widzenia i postrzegania 
otaczającej nas rzeczywistości. Jednak 
wszystkie osiągnięcia i zdobycze, które 
są nam obecnie dostępne na codzień, 
niegdyś były dla żyjących ludzi jedynie 
mrzonką i czystą fantazją. Ale tylko dzię-
ki wybitnym umysłom i ich wyobraźni cy-
wilizacja i ludzkość mogła się rozwijać i 
stwarzać nieograniczone możliwości do 
działania. 
Jedną z takich dziedzin, w której króluje 
niczym nieograniczona wyobraźnia jest 
literatura. Daje ona twórcy pole do popi-
su, podsuwa pomysły i ciekawe rozwią-
zania. Z bogactwa literackiego dorobku 
korzystają dzieci i młodzież biorąc od lat 
udział w różnorodnych konkursach zwią-
zanych ze światem wymyślonych lite-
rackich bohaterów i zdarzeń, w ramach 
konkursu „Literatura i dzieci”, którego 
pomysłodawcą jest WDK w Rzeszowie, 
a organizatorem eliminacji rejonowych 
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym. 
W tym roku motywem przewodnim kon-
kursu była wyobraźnia – ta ukryta w sło-
wie poetyckim i kreatywna wyobraźnia 
dziecięca, która miała ożywić i ubarwić 
ów świat przedstawiony w utworze lite-
rackim. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
Poniedziałkowe prezentacje, które odby-
ły się 18 listopada wyłoniły najlepszych 
wykonawców na szczeblu gminnym, zaś 
20 listopada w środę trwały przesłucha-
nia rejonowe – z powiatów leżajskiego i 
łańcuckiego. 
Wykonawcy prezentowali się w recytacji, 
piosenkach oraz inscenizacjach według 
określonych kategorii wiekowych:
 I kategoria – klasy 0 - II, II kategoria – 
klasy III - V i III kategoria – klasy VI - VIII 
szkoły podstawowej. 
Wyniki po eliminacjach rejonowych 
przedstawiają się następująco:
KATEGORIA I
RECYTACJA:
I miejsce – Hanna Rynasiewicz (ZS Gro-
dzisko Dolne)
II miejsce – Amelia Turkosz (SP Nr 2 Żo-
łynia)
III miejsce – Lena Staroń (SP Brzyska 
Wola)

PIOSENKA:
I miejsce – Wiktor Kotuła (Leżajsk)

KATEGORIA II
RECYTACJA:
I miejsce – Izabela Kycia (SP Dąbrowi-
ca)
I miejsce – Maja Mączka (SP Brzóza 
Stadnicka)
II miejsce – Julia Obajtek (ZS Grodzisko 
Górne)
III miejsce – Zuzanna Adamczyk (ZS 
Grodzisko Dolne)

PIOSENKA:
I miejsce – Maria Szklanny (ZS Grodzi-
sko Górne)
wyróżnienie – Zofia Kulpa (OK Grodzi-
sko Dolne)

KATEGORIA III
RECYTACJA:
I miejsce – Julia Majkut (ZS Grodzisko 
Dolne)
II miejsce – Jakub Fila (ZS Grodzisko 
Górne)
III miejsce – Maja Darnia (SP Dąbrowi-
ca)

PIOSENKA:
I miejsce – Patrycja Wojanarska (OK 
Grodzisko Dolne)
II miejsce – Marcel Kotuła (Leżajsk)
wyróżnienie – Brygida Bartnik (OK Gro-
dzisko Dolne)
wyróżnienie – Aneta Socha (SP Dąbro-
wica)

INSCENIZACJA:
I miejsce – Grupa Teatralna „Promy-
czek” z SP w Brzyskiej Woli

Laureaci I miejsc zaprezentują się w fi-
nale wojewódzkim w Wojewódzkim 
Domu Kultury.

Ośrodek Kultury składa serdeczne po-
dziękowania Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” za ufundowanie 
poczęstunku dla uczestników konkursu. 

Małgorzata Burda-Król

W świecie literackiej i dziecięcej wyobraźni
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W listopadzie – miesiącu pełnym 
wspomnień, zadumy, oddawania 
czci i hołdu poległym bohaterom i 
zwykłym ludziom – zbliżamy się ku 
refleksji nad życiem, sensem ludz-
kich wyborów i działań, a tym sa-
mym do więzi łączącej człowieka z 
Bogiem. 

Kierując się różnymi wyborami bu-
dujemy zawsze fundament własne-
go losu, dokonujemy rozrachunku z 
własnym sumieniem i dylematami, 
które jako przeszkody stają nam na 
drodze. Niemal każde ludzkie życie 
to historia wzlotu i upadku, bądź na 
odwrót. I o jednej z takich historii, 
sięgającej czasów biblijnych, mogli-
śmy się dowiedzieć oglądając wido-
wisko pt. „Jesteś potrzebny Panu” 
– historia Jonasza w wykonaniu 
Łańcuckiej Grupy Teatralnej działa-
jącej przy kościele farnym, a prowa-
dzonej przez siostrę Elizę. Widowi-
sko mogliśmy zobaczyć w niedziel-
ne popołudnie 24 listopada br. w 
Ośrodku Kultury. 
Kim był ów Jonasz? Zanim otrzymał 
od Boga misję nawrócenia pogań-
skich mieszkańców Niniwy, był zwy-
kłym człowiekiem żyjącym skrom-
nie jak każdy inny Izraelita. Czuł się 
szczęśliwy i spełniony. Ale gdy od-
poczywał któregoś razu w cieniu 
rozłożystego drzewa nawiedził go 
dziwny sen, a potem kolejno dwa 
następne. Wtedy przybył do Jona-
sza gołąb, boski posłaniec i oznaj-
mił mu, że jest on potrzebny Panu. 
Niebawem przed Jonaszem sta-
nął sam Bóg i wyjaśnił mu wszyst-
kie sny. Pierwszy oznacza, że Jah-
we jest jak drzewo chodzące; drugi 
– pójdziesz tam, dokąd ja zechcę i 
trzeci – uczyniłem cię narzędziem 
moich dalekosiężnych obietnic. 
Bóg zażądał od Jonasza, że ma iść 
do Niniwy i przepowiedzieć jej za-
gładę, jeśli się nie nawróci. Jonasz 
nie był gotów na tak trudne zada-
nie, wystraszył się, że nie sprosta, 

wsiadł na okręt płynący do mia-
sta Tarszisz i postanowił uciec. Bóg 
jednak sprawił, że na morzu rozsza-
lała się straszna burza. Spienione 
morskie bałwany waliły wściekle w 
statek i rzucały nim jak łupiną orze-
cha. Morze wyło i świszczało zło-
wrogo nie mając litości dla garst-
ki ludzi pozostawionych samych so-
bie w paszczy żywiołu. Wtedy Jo-
nasz zrozumiał, iż to sam Bóg gnie-
wa się na niego za jego nieposłu-
szeństwo. Poprosił załogę, by wy-
rzuciła go za burtę, bo to on ścią-
gnął na wszystkich to nieszczęście. 
Kiedy to uczyniono, wiatr ucichł i 
fale uspokoiły się. Jonasz jednak 
nie utonął, ponieważ Bóg postano-
wił dać mu drugą szansę. Nadpły-
nął olbrzymi wieloryb i połknął go. 
Jonasz znalazł się w jego brzuchu 
niczym w kabinie na statku. Podzię-
kował Panu za ocalenie i obiecał, 
że zrobi, co mu Bóg nakazał. Jed-
nak, gdy znalazł się na plaży – wy-
rzucony przez wieloryba okazało 
się, że tutejsi mieszkańcy, nie chcą 
wcale słuchać słów jakiegoś włó-
częgi o swoim nawróceniu. Jonasz 
był załamany i pewien swej śmier-
ci. Ale znów zjawił się Bóg i docenił 
poświęcenie swego proroka. Ziar-
no prawdy, które Jonasz zasiał w 
sercach Niniwitów zaczęło kiełko-
wać i sprawiło, że miasto nawróci-
ło się do Pana. Tym samym Jonasz 

stał się wspólnikiem samego Boga 
i dokonał dzieła zaczętego niegdyś 
przez Stwórcę. I tak oto po raz ko-
lejny Bóg okazał swoje miłosierdzie 
i nie zniszczył miasta, ponieważ ko-
cha wszystkich ludzi i cieszy się, 
gdy podnoszą się z upadku i wraca-
ją na dobrą drogę. A sam Jonasz? 
Jonasz był teraz szczęśliwy, bo za-
ufał Bogu. W tej pouczającej histo-
rii Pan był dla Jonasza głosem jego 
wewnętrznego sumienia. Sztuka ta 
ma więc wymiar uniwersalny – opo-
wiada o trudnej podróży każdego z 
nas do własnego wnętrza. Przesła-
nie „Wstań i idź” to słowa skierowa-
ne do każdego z nas. Pozostaje je-
dynie problem – jak na nie odpo-
wiadamy.
Druga część niedzielnego wieczoru 
to kolejna odsłona adaptacji sce-
nicznej „Kamieni na szaniec” w wy-
konaniu Grupy Teatralnej „Improwi-
zacja” z Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym (pierwsza miała miejsce na 
naszej scenie 8 listopada w trakcie 
„Wieczoru Patriotycznego” poświę-
conego Ojczyźnie). Dojrzała gra ak-
torska młodzieży szkolnej po raz 
kolejny zachwyciła grodziską pu-
bliczność, która nagrodziła ich wy-
stęp owacją na stojąco.

Małgorzata Burda-Król

Wieczór teatralny w Ośrodku Kultury
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Chociaż godziny i minuty przesuwają 
się do przodu z jednostajną prędko-
ścią, to subiektywne odczucie każe 
nieraz sądzić, że czas przyspiesza lub 
zwalnia. 

Długo wyczekiwany urlop mija nie-
sprawiedliwie szybko, godzin-
na nuda potrafi się ciągnąć niczym 
doba, a w poczekalni do specjalisty 
w publicznej przychodni czas może 
nawet stanąć w miejscu. Wszelkie 
przyjemne chwile natychmiast odla-
tują w przeszłość, a ból, cierpienie, 
czy bezsenność spowalniają zegary 
niemiłosiernie jak na złość.
Do początku XX wieku uważano, 
że pomimo subiektywnych wrażeń, 
czas upływa zawsze i wszędzie w 
niezmiennym tempie. Teoria względ-
ności Alberta Einsteina wstrząsnęła 
światem naukowym, bo dowodziła, 
że jest inaczej. Czas zwalnia w silniej-
szym polu grawitacyjnym, czyli na 
przykład na Ziemi, ale gdyby umie-
ścić zegar wyżej, gdzie przyciąganie 
jest słabsze – zacznie przyspieszać.  
Im dalej od powierzchni Ziemi, tym 
mniejsza grawitacja. Miliardowe czę-
ści sekundy różnią upływ czasu na 
parterze i na wysokich piętrach wie-
żowca, a nawet na podłodze i na sto-
le, co wykażą super dokładne ato-
mowe zegary. Czasomierze chodzą 
wolniej w ruchu przy dużych pręd-
kościach, chociaż żaden pirat dro-
gowy nie jest w stanie tak się rozpę-
dzić, aby to zauważyć. Jednak sate-
lity służące powszechnie do nawiga-
cji satelitarnej (GPS) poruszające się 
z prędkością prawie 4 km/s i znajdu-
jące się wysoko nad Ziemią muszą 
już korygować wskazania swoich 
atomowych zegarów, by zsynchro-
nizować się z ziemskim czasem, co 
jest niezbędne do dokładnego loka-
lizowania obiektów. Wprawdzie róż-
nice wynoszą tylko 39 mikrosekund 
na dobę (mikrosekunda to miliono-
wa część sekundy), lecz gdyby ich 
nie uwzględnić, GPS byłby bezuży-
teczny – 10 mikrosekund niedokład-

ności przekłada się na błąd około 3 
kilometrów w terenie. 
Fizycy objaśniając względność cza-
su często przywołują, jako przy-
kład „paradoks bliźniąt”. Gdyby je-
den z nich pozostał na Ziemi, a dru-
gi wyruszył w kosmiczną podróż su-
per szybką rakietą, po powrocie po 
dziesięciu ziemskich latach byłby 
wyraźnie młodszy od brata. Wynika 

z tego również, że dla braci nie by-
łoby jednej teraźniejszości – dla po-
dróżującego teraźniejszość brata 
już się wydarzyła, jest przeszłością.  
Skoro czas zwalnia wraz ze wzro-
stem prędkości, to czy możliwe jest 
jego całkowite zatrzymanie? Teo-
ria względności mówi, że tak – czas 
stanąłby w miejscu w ruchu z pręd-
kością światła (300 000 km/s), której 
na razie nie mamy szans osiągnąć. 
Jak dotąd udało się pokonać pręd-
kość dźwięku (343 m/s). 
Teoria Einsteina dopuszcza moż-
liwość podróżowania w czasie, 
zwłaszcza w przyszłość, lecz na ra-
zie jest to możliwe tylko w wizjach 
autorów powieści i filmów science 
fiction. Jeżeli kiedykolwiek miałoby 
się to ziścić, to zamiast lecieć wehi-
kułem czasu, turyści korzystaliby z 
tuneli czasoprzestrzennych, takich 

ścieżek na skróty, którymi natych-
miast można by dotrzeć zarówno w 
czasy przeszłe i przyszłe, jak rów-
nież w dowolne miejsce we wszech-
świecie. Brzmi to fantastycznie, lecz 
przez fizyków traktowane jest cał-
kiem poważnie.
W każdym języku dla wyrażenia 
czynności ludzie posługują się cza-
sem teraźniejszym, przeszłym i przy-
szłym. Ale fizycznie teraźniejszość 
nie istnieje, gdyż to by oznaczało, że 
na chwilę czas musiałby się zatrzy-
mać (na teraz), a więc chociaż czyn-
ność trwa (pracuję, śpię, czytam), to 
godziny, minuty, sekundy nieustan-
nie przeskakują z przyszłości w prze-
szłość.
Dla dzisiejszej cywilizacji niewyobra-
żalne jest funkcjonowanie bez do-
kładnego pomiaru czasu. Wyobraź-
my sobie, że ludzie chcą się umówić 
na spotkanie, nie mając dostępu do 
urządzenia pokazującego czas. Jak 
ustalić porę, żeby zejść się w miarę 
jednocześnie? O wschodzie słońca, 
w południe, o zachodzie? Niezbyt 
to precyzyjne, a tym bardziej przed, 
czy po południu, albo wieczorem. 
Kiedyś tak było, ale też współcze-
śni mieli pewnie więcej cierpliwości (i 
czasu) na oczekiwanie. Żyło się wol-
niej, nie goniły terminy, nie oglądano 
seriali. Znany rytm pór roku wymu-
szał przystąpienie do zbiorów w peł-
ni lata, a wysokość słońca w ciągu 
dnia dawała sygnał do rozpoczęcia, 
czy zakończenia prac. 
To właśnie słońce było dla ludzko-
ści pierwszym zegarem.  W okoli-
cach równika pojawiało się i znikało 
stale w równym odstępie czasu (tam 
dzień i noc trwają po 12 godzin), lecz 
na półkuli północnej to tempo cy-
klicznie ulegało zmianie wraz z ko-
lejnymi porami roku, ale one też po-
wtarzały się rytmicznie. Upływ cza-
su mierzono, więc rytmem zmian za-
chodzących w przyrodzie. Dowody 
archeologiczne wskazują, że już 20-
30 tys. lat temu mieszkańcy Syberii 
orientowali się, ile dni liczy rok, czy-
li okres od jednego przesilenia zimo-
wego (lub letniego) do następnego, 

Jak ten czas leci

zegar atomowy
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a więc obserwując wysokość Słoń-
ca wiedzieli, kiedy ono nastąpi. 1800 
lat p.n.e. Babilończycy dzielili rok na 
12 miesięcy, wyróżniali siedmiodnio-
wy tydzień, a bazując na systemie 
dwunastkowym wprowadzili pojęcie 
doby, godziny i minuty. 
W najstarszym kalendarzu rzymskim 
rok miał 10 miesięcy i rozpoczynał 
się 1 marca – stąd do dziś w języ-
ku łacińskim i angielskim funkcjonu-
ją pierwotne nazwy miesięcy – sep-
tember (czyli siódmy; wrzesień), 
october (ósmy; październik), novem-
ber (dziewiąty; listopad), december 
(bo grudzień w Rzymie był dziesią-
tym miesiącem). Władca Rzymu Ju-
liusz Cezar (I w p.n.e.) wprowadził 
rok przestępny i na jego cześć na-
zwano lipiec imieniem Julius, a cały 
system kalendarzem juliańskim. Na-
stępca Cezara cesarz August też 
chciał coś wnieść do kalendarza, 
więc jego imieniem „ochrzczono” 
sierpień (łacińskie –augustus, angiel-
skie august), i dodano jeden dzień, 
żeby nie ustępował długością juliań-
skiemu lipcowi (ach, ta ludzka za-
zdrość). Odtąd obydwa miesiące li-
czą po 31 dni. 
W języku polskim nazwy miesięcy 
mają inną genezę: styczeń (styka się 
stary i nowy rok); luty (dawniej to sło-
wo oznaczało coś zimnego i nieprzy-
jemnego); marzec (od boga wojny i 
planety Mars); kwiecień (od kwia-
tów); maj (po łacinie majus oznacza- 
miły); czerwiec (od owada czerwca, 
którego poczwarki zbierano w tym 
czasie dla uzyskiwania czerwonego 
barwnika); lipiec (kwitnące lipy); sier-
pień (sierp); wrzesień (od kwitnących 
wrzosów); październik (od suchych 
łodyg lnu, czyli paździerzy); listopad 
(spadające liście) i grudzień (od gru-
dy, czyli zamarzniętej ziemi). 
Aby monitorować przebieg dnia wy-
myślono zegary słoneczne. Najstar-
szy odkryty przez archeologów da-
tuje się na XIII w. p.n.e. Posługiwa-
li się nimi starożytni Chińczycy, Ba-
bilończycy, Grecy, Rzymianie i Fe-
nicjanie. Były to pierwsze przyrządy 
naukowe i pomiarowe skonstruowa-

ne przez ludzkość. Nie potrzebowały 
żadnego mechanizmu napędowego, 
ale działały tylko w ciągu dnia przy 
bezchmurnej pogodzie - cień nie-
ruchomej wskazówki wędrował po 
tarczy z podziałką zataczając pół-
kole. W początkach średniowiecz-
nej chrześcijańskiej Europy używa-
nie zegarów słonecznych wymusiły 
pory modlitw nakazanych przez litur-
gię. W VII w. naszej ery papież naka-
zał umieszczanie ich na budynkach 
kościołów i wzywanie wiernych na 
nabożeństwa przy pomocy kościel-
nych dzwonów. 
Niedoskonałości zegara słoneczne-
go skłaniały do poszukiwania innych 
sposobów liczenia czasu i tak oko-
ło 1500 roku p.n.e. Egipcjanie wpa-
dli na pomysł wykorzystania wody, 
która kapała kropla po kropli z dna 
kamiennego naczynia, a jej poziom 
wewnątrz wskazywał aktualną porę 
(klepsydra wodna). Wreszcie można 
było określić godzinę nocą bez zda-
wania się wyłącznie na intuicję i ze-
gar biologiczny. Klepsydry wodne 
nie były jednak dokładnymi mierni-
kami, gdyż wraz ze zmniejszaniem 
się ilości wody w górnym naczyniu, 
malało ciśnienie w otworze pomię-
dzy zbiornikami i w efekcie woda nie 
spływała zbyt regularnie.  Zastąpie-
nie wody piaskiem lub innym prosz-
kiem nie poprawiło precyzji klepsy-
dry. Dopiero w XIV wieku we Fran-
cji wymyślono zegar mechanicz-
ny, w którym energia popychająca 
wskazówkę do przodu pochodziła 
z odważnika lub nawiniętej spręży-
ny. Takie zegary montowano na ko-
ścielnych wieżach i posiadały one 
tylko wskazówkę godzinową, gdyż 
nikt wówczas nie odczuwał potrze-
by dokładniejszego mierzenia czasu. 
Wskazówka minutowa pojawiła się 
w 1577 roku na życzenie pewnego 
astronoma, dla którego dokładniej-
sze oznaczanie czasu było niezbęd-
ne podczas obserwacji ruchów ciał 
niebieskich. 
Zegary mechaniczne rozregulowy-
wały się około 20 minut dziennie, 
więc stale musiano je przestawiać 

po odczytach z zegarów słonecz-
nych. W tamtych czasach możliwość 
skonstruowania czasomierza do-
kładnego, co do sekundy wydawała 
się absurdalna i dla większości ludzi 
nie miała znaczenia – poza żeglarza-
mi. W XV wieku ruszyła epoka wiel-
kich odkryć geograficznych, a po-
dróżowanie po morzach i oceanach 
najbardziej utrudniał brak umiejęt-
ności dokładnej nawigacji, czyli od-
czytywania współrzędnych geogra-
ficznych. Z szerokością geograficz-
ną nie było problemu, już starożyt-
ni Grecy znali przyrządy do jej okre-
ślania na podstawie gwiazd. Kłopot 
stanowiło ustalanie długości geogra-
ficznej, a powodem były niedokład-
ne zegary. Ziemia obraca się wokół 
własnej osi wykonując pełny obrót w 
24 godziny, czyli pokonuje 1° w cią-
gu 4 minut. Oznacza to, że o jeden 
stopień dalej na wschód od jakiegoś 
miejsca czas słoneczny jest póź-
niejszy o 4 minuty, a o stopień da-
lej na zachód- o 4 minuty wcześniej-
szy. XVI- wieczni żeglarze zabiera-
li na pokład dwa zegary – jeden me-
chaniczny ustawiony według czasu 
słonecznego w macierzystym porcie 
i drugi pokazujący aktualny czas sło-
neczny na morzu. Różnice we wska-
zaniach pozwalałyby obliczyć do-
kładną długość geograficzną, o ile 
zegary nie opóźniałyby się lub nie 
spieszyły. Rządy wielu krajów ofero-
wały nagrody dla tego, komu udało-
by się rozwiązać ten problem (słyn-
na Nagroda Długości Geograficznej 
wynosiła ponad milion dzisiejszych 
amerykańskich dolarów). Pomysł 
poddał Galileusz - włoski matema-
tyk, astronom i filozof. Legenda gło-
si, że podczas modłów w katedrze 
zapatrzył się w kołyszące się mono-
tonnie kadzidło zwisające ze sklepie-
nia. To doprowadziło do odkrycia, że 
wszystkie ruchy małe i duże, waha-
dła wykonują w równych odstępach 
czasu. Dokładniejsze zegary waha-
dłowe stały się powszechne pod ko-
niec XVII wieku i znacząco obniżyły 
ryzyko żeglugi. Nadal były ustawia-
ne według czasu słonecznego, czy-
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li w miejscowościach oddalonych o 
stopień lub więcej pokazywały inną 
godzinę (przykładowo: w Rzeszowie 
12.00, to dwa stopnie dalej w Krako-
wie 11.52). Kiedy wynaleziono kolej 
pojawił się dylemat, bo podróżują-
cy musieli przestawiać swoje zegar-
ki do przodu lub do tyłu, choć prze-
mieszczali się w granicach jednego 
państwa, a zarządzający dworca-
mi mieli koszmarny problem z opi-
saniem rozkładu jazdy. Pierwsi wy-
brnęli z tego Brytyjczycy, którzy w 
latach 40-tych XIX wieku wprowa-
dzili w kraju jednolity czas urzędowy. 
Godzina 12.00 pokrywała się z po-
łudniem słonecznym na przebiega-
jącym przez Londyn południkiem 0° 
(tzw. czas Greenwich). Zegary kole-

jowe zsynchronizowano za pomocą 
telegrafu. Pod koniec XIX wieku wy-
znaczono na Ziemi wzdłuż południ-
ków 24 piętnastostopniowe strefy 
czasowe (każde 15° to godzina róż-
nicy w czasie słonecznym), w któ-
rych obowiązywała ta sama godzina. 
Większość Polski leży w strefie środ-
kowoeuropejskiej (według południka 
15°), ale wschodnie krańce obejmu-
je wschodnioeuropejska strefa cza-
sowa. Polskim czasem urzędowym 
jest zimą czas środkowoeuropejski, 
a latem wschodnioeuropejski. W na-
szej okolicy godzina na zegarze ni-
gdy nie pokrywa się z rzeczywistym 
czasem według położenia słońca. 
Kiedy w Rzeszowie jest 12.00 cza-
su urzędowego, to w rzeczywisto-

ści latem jest jeszcze przed połu-
dniem (11.28 ), a  zimą już po połu-
dniu – 12.28.
Dzisiaj zegary wahadłowe to już 
przeważnie antyki, a my używamy 
kwarcowych. Częstotliwość wibracji 
kryształów kwarcu jest nieporówny-
walna z prędkością wahadła i umoż-
liwia mikrosekundową dokładność. 
Najdokładniejsze są zegary atomo-
we, w których rytm elektronów cezu 
pozwala na precyzję pomiaru, co do 
nanosekundy (jednej miliardowej se-
kundy), czyli są tysiąc razy dokład-
niejsze od kwarcowych.

Małgorzata Majka

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia

składamy serdeczne życzenia

Życzymy pięknych i niezapomnianych chwil w gronie rodziny.
Niech przyniosą one radość, wzajemną życzliwość  

i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku.

Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne
Kazimierz Matuszek

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
Jacek Chmura
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