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„Kubek ryżu za złotówkę...!”
Epidemia koronawirusa, z którą zmagamy się od kilku miesięcy 
spowodowała, że musieliśmy zmienić swoje podejście do spraw ży-
ciowych, musieliśmy nauczyć się nowych zachowań, funkcjonowa-
nia w rodzinie, w pracy i w relacjach społecznych. Mamy to szczę-
ście, że w tym trudnym czasie doświadczamy wsparcia ze strony 
państwa, instytucji publicznych i społecznych zajmujących się po-
mocą potrzebującym. Mamy zapewniony dach nad głową i nie bra-
kuje nam jedzenia w przeciwieństwie do innych zakątków naszego 
globu, gdzie bardzo trudno w tym czasie o zapewnienie tych pod-
stawowych warunków do życia. Jednym z takich miejsc jest Mada-
gaskar i wspólnota o. Zdzisława Grada, naszego rodaka, którego 
wszyscy bardzo dobrze znamy i zawsze wspieramy.
Chcemy się z Państwem podzielić słowami o. Zdzisława, jakie kie-
ruje do naszej Wspólnoty w związku z tą sytuacja, prosząc o wspar-
cie materialne i modlitwę.
Drodzy Przyjaciele i ofiarodawcy, mieszkańcy Ziemi Grodziskiej!
To już kilka miesięcy jak na Madagaskarze epidemia Coronavirus 
zbiera swoje tragiczne żniwo. Być może statystycznie Madagascar nie 
jest w czołówce krajów, gdzie liczba zachorowań i przypadków śmier-
telnych jest najwyższa. Na obecną chwilę mamy kilkaset osób zakażo-
nych i kilkanaście przypadków śmierci. Walka z epidemią trwa i prze-
dłuża się, a z powodu różnorodnych obostrzeń sanitarnych, tak na 
Madagaskarze jak i w całej Afryce, powoli wyłania się inna epidemia, 
o wiele groźniejsza w skutkach...To epidemia GŁODU...
Zmuszeni do pozostania w domu, setki tysięcy osób utraciły swoją pracę i źródło utrzymania. Tutaj większość pracujących 
żyje z dnia na dzień, systemem jednodniowym i nie mają takich oszczędności jak osoby w Europie. Po kilkumiesięcznej 
utracie pracy budżety rodzinne są już na wyczerpaniu. Wobec widma głodu społeczeństwo może więcej nie wytrzymać ob-
ostrzeń sanitarnych i na swoją rękę zacznie szukać rozwiązania. A to może być tragiczne...
Jako misjonarze staramy się być razem z naszymi wiernymi w doli i niedoli. Z natury naszego posłania chcemy być znakiem 
nadziei i solidarności, dlatego szukamy różnych  środków i sposobów, aby pomóc szczególnie tym najbiedniejszym czyli 
chorym, cierpiącym, głodnym i pozbawionym pracy a głównie rodzinom. 
Przez pośrednictwo Dzieła Pomocy „Ad Gentes” z Polski, my misjonarze z kraju nad Wisłą, w święto Najświętszego Serca Je-
zusa,  prosimy naszych rodaków, przyjaciół i wszelkich dobrodziejów o okazanie Serca i wsparcie naszych wysiłków w nie-
sieniu pomocy i ratunku dla Madagaskaru i całej Afryki. 
Osobiście jako misjonarz na Czerwonej Wyspie Madagaskaru pragnę zorganizować akcję pod tytułem „Kubek ryżu za zło-
tówkę...!” Ryż to chleb codzienny Malgaszy i bez niego życie normalne ustaje na Madagaskarze. Dosłownie za złotówkę 
można na Madagaskarze kupić taki kubek ryżu i przeżyć kolejny dzień.
Dlatego  osobiście pragnę wpierw bezpośrednio ogarnąć  tą pomocą dzieci i rodziny wielodzietne. Mam nadzieję, że pol-
ska moneta zwana złotówką, pomnożona przez setki czułych serc będzie ZNAKIEM Wielkiego Polskiego Serca tu na dale-
kim Madagaskarze. Za każdy gest serca serdecznie dziękuję i zawierzam Was Najświętszemu Sercu Jezusa. Bóg zapłać!
O. Zdzisław Grad svd, misjonarz z Madagaskaru

Razem możemy pomóc naszemu Rodakowi. Stowarzyszenie Misyjne „Missio Misericordiae” prowadzi od kilku ty-
godni zbiórkę funduszy na zakup ryżu – podstawowego pożywienia dla Malgaszy. To wspólnota, która powstała w 
2004r. przy parafii św. Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębniańskich, której głównym moderatorem jest wszyst-
kim dobrze znany ks. Jan Szczepaniak. Stowarzyszenie znane jest mieszkańcom gminy z racji corocznie organi-
zowanego Kongresu Misyjnego. W tym roku z uwagi na stan epidemii, nie było możliwe zorganizowanie tego wy-
darzenia w formie takiej, jaka jest nam znana. Niemniej jednak Stowarzyszenie kontynuuje ciągle zbiórkę pie-
niędzy na pomoc naszemu Rodakowi w jego codziennej pracy misyjnej. Pierwsze „owoce” akcji pomocy „Kubek 
ryżu za złotówkę” można zobaczyć na profilu Facebook o. Zdzisława, pod linkiem: https://www.facebook.com/
zdzislaw.grad inicjatora akcji. Znajdziecie tam informacje, gdzie, komu i w jaki sposób docierają pieniądze dla 
najuboższych rodzin na Madagaskarze. Pomoc uzyskały już dzieci i najbardziej potrzebujące rodziny, którym bra-
kuje pożywienia. Jednym z beneficjentów akcji jest także Dom Seniora w mieście Morondava na zachodnim wy-
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brzeżu Madagaskaru. Ci starsi i chorzy ludzie są zdani całkowicie na miłosierdzie innych. Potrzebujący dotych-
czas w ramach akcji otrzymali pomoc żywnościową w postaci ryżu, środków higienicznych, oleju, mydła i mase-
czek sanitarnych. Najgorzej jest w stolicy Antananarivo, gdzie ostatnio dziennie przybywa ponad 200 zakażeń ko-
ronawirusem.
O. Zdzisław będąc nad Oceanem Indyjskim, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki misyjne mówi: „Na kilka dni powra-
cam w te strony z animacją dotyczącą naszej akcji „kubek ryżu” czy także misyjnej szkolnej adopcji serca na od-
ległość. Patrząc na skuteczność naszej pomocy i jej stronę wychowawczą jestem ogromnie wdzięczny wszystkim 
ofiarodawcom i naszym przyjaciołom, którzy będąc często wiele kilometrów od nas, dzielą się z nami pamięcią, 
modlitwą i ofiarą. Nasza symboliczna ZŁOTÓWKA zamienia się w talent nadziei i rozbudza inicjatywę...Serdecz-
nie dziękuję za każdą złotówkę, ofiarę płynącą z dobrego serca.”
Więcej informacji o dziełach naszego Rodaka na Madagaskarze mogą Państwo uzyskać odwiedzając stronę Sto-
warzyszenia Misyjno-Charytatywnego Missio Misericordiae: www.misje.grodzisko.com, a także obserwując na 
bieżąco profil Facebook o. Zdzisława. 
„Nasza pomoc jakże wielki ma sens. Dziękuję wszystkim za Serce.” 

Nr rachunku: 

94 9187 1024 2003 2000 0143 0001

Wesprzyj akcję swoim sercem

Grodzisko Nowe 273
37-306 Grodzisko Dolne

tel. 501 630 411

Przelew z dopiskiem 
„kubek ryżu”

Kod SWIFT: POLUPLPR
Bank Spółdzielczy w Leżajsku
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W tradycji Dożynek Grodziskich oraz głównych ob-
rzędów z nimi związanych od dawien dawna wyma-
gane było przygotowywanie wypieku specjalnych ro-
dzajów ciast, ciasteczek i chleba. 
Grodziski „Korowal” to okrągły chleb, przystrojony 
w kwiaty i wianek. Przygotowywali go starostowie, a 
jego krojenie było zawsze doniosłym momentem ob-
rzędu weselnego. Po pokrojeniu dzieliło się go między 
wszystkich uczestników wesela. 
W obecnych czasach podczas uroczystości dożynko-
wych, Starostowie (przedstawiciele sołectw) prezen-
tują tradycyjne, przystrojone „Kołacze”. Oprócz chle-
ba „Kołacza” tradycyjnym wypiekiem są tzw. Szyszki 
(dawniej w kształcie rożka, pieczone w dużej ilości na-
wet do 200-300 sztuk). Szyszki pakowane były w wo-
reczki i podczas orszaku weselnego rozrzucane przez 
Starostów dla spotykanych podczas drogi do kościo-
ła i z powrotem przyglądających się mieszkańców wsi. 
Był to swoisty dar ofiarny mający umożliwiać symbo-
liczny udział w obrzędzie weselnym całej wspólnocie 
lokalnej. Obyczaj do dziś dnia przetrwał w grodziskiej 
tradycji. Dzisiaj do tradycyjnych szyszek dodaje się 
oprócz rogalika, często cukierki, czekoladki, wkłada 
się je do woreczka i przewiązuje kolorową tasiemką.
„Szyszka grodziska” jest powszechnie znana nie tyl-
ko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Ten wypiek 
w 2001 roku otrzymał „Złotą Perłę” w Ogólnopolskim 
Konkursie na najlepszy polski produkt żywnościowy 
„Nasze kulinarne dziedzictwo”. Jest to ogromny suk-
ces i duma naszych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wólce Grodziskiej. 
Podczas Święta Plonów (dożynki) w naszej gminie wyko-
nywane są również piękne tradycyjne wieńce z polnych 
kwiatów, ziół oraz zbóż, jako symbol chłopskiej tradycji. 
Wije się je na znak zakończenia żęcia zboża „chlebowe-
go”. Sama nazwa „dożynki” oznacza zakończenie żęcia 
żyta, które zazwyczaj kończono żąć do 15 sierpnia.
W tym roku obchody święta rolniczego trudu i pracy 
odbędą się niestety bez wspólnej zabawy, próbowa-
nia lokalnych potraw, chleba i miodu. Zabraknie tra-

dycyjnych śpiewów, występów, barwnych przejazdów 
na stadion gminny z wieńcami na przystrojonych 
wstążkami wozach. Nie możemy pozwolić jednak, by 
tradycja poświęcenia wieńca i chleba w naszych ko-
ściołach również się nie odbyła. Zaniesiemy nasze 
wieńce i chleby do świątyń, gdzie podczas uroczy-
stych Mszy Św., wspólnie podziękujemy za tegorocz-
ne plony, które zostaną pobłogosławione.

źródło: Jan Grad
 „Z ludowych tradycji Grodziska, Obyczaje weselne”

„Zatrzymać smaki przeszłości” 
Stowarzyszenie Kraina Sanu

Aby poczuć atmosferę Dożynek i wspólnoty jaka łą-
czy nas w ten dzień w normalnych okolicznościach 
dzielimy się z Wami, Drodzy Mieszkańcy Dożynko-
wymi Szyszkami Grodziskimi, składając najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
codziennych trudach pracy na roli oraz błogosła-
wieństwa Bożego podczas zbierania plonów, a tak-
że radości i wzajemnej życzliwości w domach rodzin-
nych.

Wójt Gminy

„4 Dożynkowe Szyszki Grodziskie dla każdego gospodarstwa”
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Przepis na Szyszki Grodziskie
Z mleka, drożdży, soli i mąki zrobić rozczyn i postawić w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. Gdy ciasto zacznie rosnąć dodać cukier, 
roztopioną margarynę, żółtka i resztę mąki. Dobrze wyrobić, aż 
ciasto zacznie odstawać od ręki. Znów odstawić w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość wykłada-
my je na stolnicę podsypaną mąką i rozwałkujemy na grubość 1 
cm. Kroimy nożem paski długości 15 cm. i szerokości 1,5 cm. 
Ciasto zawijamy w środku tak, jak byśmy wiązali supełek. Sma-
rujemy rozbitym białkiem. 
Z mąki i margaryny wyrabiamy ciasto na kruszonkę wysiąkując 
je nożem. Potem zagniatamy lekko i rozkruszając w rękach po-
sypujemy szyszki. 
Pieczemy 10 minut w mocno nagrzanym piecu”.
Kruszonka: margaryna, mąka
Skład: mleko, mąka, cukier, drożdże, margaryna, sól, jajka.

Lato dla jednych jest okresem wypoczynku, urlopów, 
wakacji - dla innych, w tym rolników okresem wyjątko-
wo pracowitym. Szczególnie w okresie żniw następuje 
spiętrzenie prac polowych, na które często duży wpływ 
ma niekorzystna pogoda. Pracom tym towarzyszy wów-
czas pośpiech, przemęczenie, lekceważenie zasad 
bezpieczeństwa, a niekiedy brawura.  Aby żniwa prze-
biegały bez przykrych niespodzianek, należy odpowied-
nio się do nich przygotować i pamiętać o kilku ważnych 
kwestiach związanych z bezpieczeństwem. 
1. Użytkowanie maszyn i urządzeń
Przed rozpoczęciem żniw należy sprawdzić każdą 
maszynę oraz urządzenie i upewnić się czy działa-
ją prawidłowo. Podstawowym obowiązkiem osób ko-
rzystających z maszyn jest skontrolowanie sprawno-
ści elementów i podzespołów tj. przekładnie, końców-
ki wałów, wszelkich osłon i elementów zabezpieczają-
cych przed wypadkiem, światła i hamulce. Pamiętaj! 

Wszelkie naprawy i regulacje maszyny powinny odby-
wać się przy wyłączonym sprzęcie. Maszyny i pojaz-
dy (zwłaszcza ciągniki i kombajny) na wypadek poża-
ru należy wyposażyć w gaśnicę. Po zakończonej pra-
cy sprzęt powinien być odpowiednio zabezpieczony, a 
kluczyk wyjęty ze stacyjki.
Sporą grupę zdarzeń stanowią upadki osób z maszyn. 
Nie wolno zeskakiwać oraz wchodzić po zaczepach 
czy burtach. W trakcie załadunku materiałów na przy-
czepę należy korzystać z drabiny. Przed rozpoczęciem 
transportu ładunek powinien być odpowiednio zabez-
pieczony (sznur, pas spinający).
2.  Organizacja pracy podczas żniw
Organizacja i planowanie pracy powinno odbywać 
się z uwzględnieniem przerw na odpoczynek oraz 
posiłki. W okresie upałów należy zaopatrzyć się w za-
pas wody. Przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie 
jej wykonywania zabronione jest spożywanie alkoho-
lu. Do pracy należy zakładać ubrania robocze, przy-
legające do ciała, bez zwisających lub luźnych ele-
mentów, które mogłyby zostać pochwycone przez ru-
chome części. Zaleca się także używać obuwia robo-
czego, z podwyższoną cholewką, na podeszwie anty-
poślizgowej i ze wzmacnianym noskiem.
3.  Dzieci w gospodarstwie rolnym
Ważną kwestią jest zorganizowanie w okresie żniw 
odpowiedniej opieki dzieciom, które w tym czasie 
przebywają w domu i mają wiele wolnego czasu. Wa-
kacje to również czas wyjazdów do rodziny. Jeżeli w 
danym gospodarstwie na okres wakacji przebywają 
osoby  przyjezdne, warto poinformować je o trwają-

Bezpieczne żniwa – o czym należy pamiętać, aby ustrzec się wypadku

Wyk. p. Anna Chmura
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Obecnie zakończył się nabór na rachmistrzów tereno-
wych, którzy będą dokonywać spisów naszych gospo-
darstw rolnych w terminie od 1 września do 30 listopa-
da br. Na ogłoszenie o naborze odpowiedziało 9 osób z 
terenu naszej gminy. Obecnie osoby te przygotowują się 
z egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny o. w Rzeszowie, który odbędzie się w 
sierpniu. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egza-
minu otrzymają urzędowe upoważnienie do dokonywania 
czynności spisowych, którym będą się legitymować pod-
czas wizyt w naszych gospodarstwach domowych. Każ-
dy rolnik będzie miał prawo żądać okazania takiego upo-
ważnienia od osoby, która dokonuje spisu. Prosimy z tego 
uprawnienia korzystać zawsze, kiedy odwiedzać Was bę-
dzie osoba żądająca informacji o Waszym gospodarstwie.
Rolniku! Pamiętaj udział w spisie jest obowiązkowy. 
Powinieneś udzielić prawdziwych informacji rachmistrzo-
wi spisowemu. W spisie rolnym będą zbierane dane, 
dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograni-

czeniach naturalnych;
• osobowości prawnej;
• typu własności użytków rolnych;
• produkcji ekologicznej;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni zasiewów według upraw;
• powierzchni nawadnianej;
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup 

wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rol-

nym;
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika 

i członków jego gospodarstwa domowego oraz 
pracowników najemnych.

Poza tradycyjną formą uczestniczenia w Powszech-
nym Spisie Rolnym, każdy z rolników może spisać 
się w następujący alternatywny sposób:
1. poprzez stronę internetową GUS stat.gov.pl oraz 

spisrolny.gov.pl,
2. telefonicznie z rachmistrzem spisowym; 

Dane pozyskane podczas spisów będą wykorzystywa-
ne wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych oraz do aktualizacji operatów do badań sta-
tystycznych prowadzonych przez służby statystyki pu-
blicznej.

Główny Urząd Statystyczny

Powszechny Spis Rolny w Gminie Grodzisko Dolne - aktualne informacje

cych aktualnie pracach, a przede wszystkim o tym, 
w jakim rejonie gospodarstwa lepiej się wówczas nie 
poruszać i których przedmiotów nie dotykać. W trak-
cie żniw dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu 
miejsca pracy, a tym bardziej zabronione jest  powie-
rzanie im operowania maszynami czy zlecanie innych 
ciężkich prac. 
W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej 
osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformo-
wać bezzwłocznie najbliższą jednostkę Kasy. Czyn-
ności tych należy dokonać najlepiej bezpośrednio po 
zdarzeniu, ponieważ mają one decydujące znacze-
nie przy ustalaniu przebiegu i okoliczności wypadku. 

Zgłoszenia wypadku można dokonać osobiście, tele-
fonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
drogą elektroniczną (e-mailem).

  Oddział Terenowy KRUS w Leżajsku
ul. Adama Mickiewicza 82A, 37-300 Leżajsk

 tel: 17 240 54 20 
 e-mail: lezajsk(at)krus.gov.pl). 

Krzysztof Tokarz 
 Starszy specjalista PT KRUS w Leżajsku
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INWESTYCJE W SKRÓCIE

PRzEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
LASzCzYNY - BUDY ŁAńCUCKIE 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku ogłosiło przetarg na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1275R relacji Budy Łańcuckie-Laszczyny”. Przebu-
dowa ma na celu poprawę nawierzchni oraz bezpie-
czeństwa jej użytkowników poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i chod-
nika o szer. 2.0 m. na dł. 1900 mb. Na realizację in-
westycji uzyskano dofinansowanie  z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 60%. Pozostałe 40% 
solidarnie dokładają Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku oraz Gmina Grodzisko Dolne.

KOLEJNY ETAP
 „PRzEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1267R 

WÓLKA GRODzISKA - KOPANIE żOŁYńSKIE”

Po ulewnych deszczach nastąpiła poprawa pogo-
dy, która pozwoliła firmie „Molter” z Rudnej Ma-
łej na wznowienie prac na odcinku przebudowy-
wanej drogi powiatowej. Wykonana została już 
stabilizacja i podbudowa, a także w niektórych 
miejscach ułożono już kostkę brukową. 
Ponadto Wykonawca przerównał podbudowę na 
jezdni, tym samym poprawiając przejezdność i 
komfort jazdy przebudowanym odcinkiem dro-
gi powiatowej. Dodatkowo wykonana została 
część przelotowa na obu przebudowanych prze-
pustach.

BUDOWA NOWEGO MOSTU 
W GRODzISKU DOLNYM

Starostwo Powiatowe w Leżajsku podpisało umowę z 
firmą „Remost Sp z o.o.” z Dębicy, na rozbudowę dro-
gi powiatowej nr 1259R w związku z rozbiórką istnie-
jącego mostu i kładki oraz budowę nowego mostu w 
miejscowości Grodzisko Dolne w km. 5+431.
Wartość zadania wyniesie 1 991 738,54 zł z termi-
nem wykonania do 30 listopada br. Objazdy odbywać 
się będą drogami powiatowymi nr 1274R w kierunku 
Chodaczowa dr. 1271R na Grodzisko Nowe oraz dr. nr 
1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów. Ponadto ruch 

pieszych w kierunku „czystego” odbywać się będzie 
przy wykorzystaniu kładki technologicznej.
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KOLEJNY NOWY PLAC zABAW

Dobiega końca budowa nowoczesnego placu zabaw 
znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Grodzi-
sku Górnym. W skład placu zabaw wchodzą: huś-
tawki, karuzela, zestaw zabawowy (zjeżdżalnie, tory 
z przeszkodami, elementy edukacyjne) oraz 4 ławki, 
które posłużą m.in. do odpoczynku dla opiekunów ba-
wiących się dzieci. Zadanie zostało podzilone na dwa 
etapy. Pierwszy to montaż elementów wymienionych 
wyżej, drugi to montaż zestawu sprawnościowego, 
dwóch dodatkowych ławek i innych urządzeń, które 
pozwolą na miłe, spokojne i aktywne spędzanie wol-
nego czasu na świeżym powietrzu. Wszystkim uzyt-
kownikom placu zabaw życzymy bezpiecznej zabawy i 
prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych w cza-
sie epidemii koronawirusa.

REMONTY DRÓG GMINNYCh

Trwają prace wykończeniowe w związku z tegoroczny-
mi remontami dróg gminnych.
Na realizację tego zadania została przeznaczona kwo-
ta w wysokości 639 922, 76 zł. Zakres przedmiotowych 
remontów obejmuje głównie realizację wniosków z ze-
brań sołeckich, przegłosowanych we wrześniu 2019r. 
Są to m.in.: utwardzenie działki obok  szkoły w Opaleni-
skach i w Grodzisku Górnym z przeznaczeniem na par-
king, remont odcinka drogi koło Banku Spółdzielczego 
w Grodzisku Dolnym i placu zabaw w Chodaczowie. Po-
nadto w ramach wyżej wymienionych remontów dróg 
wykonane zostały uszczelnienia w nawierzchni, czy re-
monty niektórych dróg tłuczniem.
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GMINA POzYSKAŁA śRODKI 
NA USUWANIE AzBESTU

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Grodzi-
sko Dolne otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu.
Zadanie polegać będzie na zbiórce, transporcie i unieszko-
dliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu naszej 
gminy. Zbiórka obejmuje azbest z budynków prywatnych, 
mieszkalnych i gospodarczych, zgłoszony przez właścicieli 
tych nieruchomości w Urzędzie Gminy w bieżącym roku.
Koszt całkowity zadania określono na ok. 26 tys. zł, z cze-
go całkowita kwota dofinansowania to 9 520 zł. Kwota dota
cji obejmuje środki udostępnione przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 5 

600 zł oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do 3 920 zł.
W związku z wysokością udzielonego dofinansowania w wyni-
ku realizacji zgłoszonego zadania winien być – w roku 2020 
– osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako 
masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, 
wynoszący co najmniej 16 ton odpadów azbestowych.
Wywozem azbestu zajmie się wyspecjalizowana firma, po-
siadająca stosowne uprawnienia do demontażu wyrobów 
zawierających azbest. Zbiórka przeprowadzona zostanie do 
30 września br.

 KOLEJNY OPERATOR INTERNETU 
śWIATŁOWODOWEGO NA TERENIE GMINY

Skyware Sp. z o.o. to rzeszowski operator telekomunika-
cyjny działający na lokalnym rynku już od 2003r. Od wielu 
lat przy planowaniu kolejnych inwestycji bierze pod uwagę 
przede wszystkim zapotrzebowanie lokalnych miejscowości 
na usługi telekomunikacyjne i proponuje najnowocześniej-
sze rozwiązania. Działa zarówno w Rzeszowie, Łańcucie jak 
i w najmniejszych miejscowościach naszego regionu. Docie-
ra światłowodem do dużych osiedli i pojedynczych domków 
jednorodzinnych. Obecnie priorytetem firmy jest budowa sie-
ci w miejscowości Laszczyny oraz Chodaczów. Realizuje ona 
wykonanie w tej okolicy ok. 20 km trasy światłowodu, w za-
sięgu, której znajduje się blisko 600 domów. 
Największą korzyścią ze światłowodu jest szybkość łącza – 
w Skyware nawet do 1000 Mb/s, która umożliwia korzysta
nie z coraz popularniejszych serwisów streamingowych, 
oglądanie filmów w najwyższych standardach jakości, poro

zumiewanie się na odległość ze znajomymi, a także tak waż-
ną w ostatnim czasie zdalną nauką oraz pracą.  
Światłowody to obecnie najnowocześniejsza i bardzo dyna-
micznie rozwijająca się technologia, która pod względem 
niezawodności i szybkości łącza zdecydowanie przewyższa 
standardowe łącza. Również pod względem bezpieczeństwa 
światłowód jest bardzo dobrym rozwiązaniem – przez kabel 
nie przepływa prąd, nie nagrzewa się. Jest bardzo odporny 
na warunki atmosferyczne, co minimalizuje ryzyko przerw w 
dostępie usługi.
Dodatkowo to inwestycja na lata – wysoki poziom jakości prze-
syłu utrzymywany jest przez bardzo długi okres użytkowania.
Skyware Sp. z o.o. to kolejny obok Enformatic Sp. z o.o. opera-
tor internetu światłowodowego na terenie naszej gminy. Sta-
nowi to dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców, ponie-
waż ta sytuacja będzie stwarzać możliwość wyboru usługo-
dawcy internetu według własnych potrzeb i preferencji uzyt-
kownika. 

WzMOżONY RUCh NA DROGACh

W terminie od 28.09 - 07.10. br. możliwy jest wzmożony ruch 
na drogach pow. nr 1271R  - Chodaczów i 1259R - Grodzisko 
Dolne na terenie naszej gminy. W ww. terminie planowane są 
prace remontowe nawierzchni na przejeździe kolejowo-drogo-
wym w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice. 
Średni dobowy ruch samochodowy na ww. odcinku dr. krajo-
wej wynosi ponad 3 tyś. samochodów, dlatego w dniach, w któ-
rych wykonywane będą prace remontowe, szczególnie prosimy 
o koncentrację i rozwagę na drogach w celu uniknięcia niepo-
trzebnych kolizji, bądź wypadków z udziałem pieszych, rowerzy-
stów, czy kierujących pojazdami.
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 z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym

NOWE URząDzENIE 
DO CzYSzCzENIA KANALIzACJI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grodzi-
sku Dolnym zakupiło w ostatnim czasie nowe urzą-
dzenie wysokociśnieniowe (Wuko) PYTON 150/75, 
zabudowane na przyczepie jednoosiowej, służące do 
czyszczenia sieci i przyłączeń kanalizacyjnych.Urzą-
dzenie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametra-
mi i wyposażone jest w zestaw głowic czyszczących, 
które umożliwiają odblokowanie i całkowite czyszcze-
nie rur i kanałów w sieciach kanalizacyjnych. 
Zakup nowoczesnego urządzenia do udrażniania, 
czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych jest ko-
lejnym krokiem w rozwoju i unowocześnianiu Przed-
siębiorstwa. Z roku na rok zwiększa się w gminie dłu-
gość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy. Na koniec 
2019 roku to 112 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 
ponad 10 km kanalizacji tłocznej oraz 1549 przyłą-
czy kanalizacyjnych. W samym roku ubiegłym przyby-
ło ponad 9 km sieci kanalizacyjnej w Laszczynach i w 
Grodzisku Dolnym oraz 62 przyłącza kanalizacyjne. 
Zakup nowego urządzenia do czyszczenia stał się ko-
nieczny nie tylko z uwagi na zwiększającą się długość 
kanalizacji, ale też z uwagi na to, że 16 letnie urządze-
nie, którym dysponuje spółka wymagało już wymia-
ny. Musimy mieć na wyposażeniu sprzęt i urządze-
nia, które zapewnią bezpieczne i prawidłowe funkcjo-
nowanie sieci kanalizacyjnych. Nowy sprzęt zapewni 
nam dużą niezależność. Wcześniej zdarzały się przy-
padki, że musieliśmy odpłatnie korzystać ze sprzętu 
zewnętrznego a teraz będziemy w stanie samodziel

nie uporać się z każdym problem zatkanej kanaliza-
cji. Apeluję w tym miejscu do użytkowników, aby nie 
wrzucać do kanalizacji różnego rodzaju odpadów sta-
łych jak: tekstylia, ścierki, elementy mopów, plastiko-
wych butelek, gruzu budowlanego i resztek jedze-
nia. Niestety takiego rodzaju odpady pracownicy PGK 
bardzo często znajdują w kanalizacji a ich wrzuca-
nie powoduje awarie na przepompowniach ścieków 
– uszkodzenia pomp oraz blokady w przepływie ście-
ków na sieciach. Prawidłowe i bezawaryjne użytkowa-
nie kanalizacji leży w interesie wszystkich użytkowni-
ków. Nowoczesny sprzęt nie wystarczy, jeżeli nie bę-
dzie odpowiedzialnego korzystania z kanalizacji…”
Wuko wyposażone jest również w wysokociśnieniowy 
pistolet z lancą i dyszą pozwalający na czyszczenie ta-
kich obiektów jak studzienki, place, parkingi, fasady 
budynków, tarasy, maszyny i wiele innych.

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

KOLEJNY ETAP ROzBUDOWY SIECI 
WODOCIąGOWO-KANALIzACYJNEJ W GMINIE

W dniu 03.07.br. w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę na do-
finansowanie inwestycji związanej z rozbudową sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach 
Laszczyny, Grodzisko Dolne i Opaleniska. Jej celem 
jest wybudowanie 192 mb sieci wodociągowej w m. 
Grodzisko Dolne i Opaleniska oraz 3237 mb sieci ka-
nalizacyjnej w miejscowości Laszczyny, co stanowi 
II etap oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej w tej 
miejscowości. Wybudowane także będą dwie prze-

pompownie ścieków. 
Całkowity koszt inwestycji to blisko 700 000 zł netto 
przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwa-
lifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
W najbliższym czasie Spółka ogłosi postępowanie 
przetargowe na wybór wykonawcy robót. 
O postępie realizacji inwestycji będziemy na bieżąco 
informować.
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WYMIANA zNAKÓW NA DRODzE GMINNEJ
 „MOKRzANKA” 

Roboty polegały na demontażu starych oraz montażu 
nowych znaków drogowych.

REMONT URząDzEń NA PLACU zABAW 
W GRODzISKU NOWYM 

Wymienione zostały uszkodzone elementy placu zabaw, 
oraz odmalowane zostały elementy drewniane kon-
strukcji.

MONTAż NOWYCh ŁAWEK 
NAD zBIORNIKIEM „CzYSTE” 

Gmina systematycznie uatrakcyjnia teren nad zalewem 
„Czyste”. W ostatnim czasie zamontowano 7 nowych ła-
wek od strony kąpieliska, które upiększą to miejsce i po-
zwolą na miłe spędzanie czasu nad wodą. Stare ławki 
były zniszczone, nie spełniały już swojej funkcji dlatego 
też wymagały wymiany na nowe.

MONTAż DODATKOWYCh ŁAWEK 
W PARKU W MIASTECzKU

W parku w Miasteczku w Grodzisku Dolnym  stanęły do-
datkowe ławki, które uatrakcyjnią nowo zagospodaro-
wane miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży oraz relaksu 
dla pozostałych mieszkańców gminy.

WYMIANA USzKODzONYCh 
DESEK NA MOLO

Na naszym lokalnym molo przed sezonem kąpielowym 
wymienione zostały zniszczone elementy konstrukcyjne 
barierek oraz podłogi. Wszystkie te działania służą po-
prawie bezpieczeństwa wszystkich osób wypoczywają-
cych nad zbiornikiem wodnym. 
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Wybory na Prezydenta RP w Gminie Grodzisko Dolne

Wyniki głosowania w I turze w Gminie Grodzisko Dolne

Wyniki głosowania w II turze w Gminie Grodzisko Dolne

W dniu 28 czerwca br. odbyła się pierwsza tura wybo-
rów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W wybo-
rach brało udział 11 kandydatów. W pierwszej turze w 
Gminie Grodzisko Dolne oddało głos 4 057 osób, co 
stanowi 63,89% uprawnionych do głosowania. Zwycię-
żył w niej obecnie urzędujący Prezydent Andrzej Duda, 
osiągając wynik 73,95%, na drugim miejscu uplasował 
się kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 
9,86%, a na trzecim kandydat Koalicji Obywatelskiej 
Rafał Trzaskowski otrzymując 7,32% głosów. Zgodnie z 
wynikiem ogólnopolskim do drugiej tury Wyborów Pre-
zydenckich weszli: obecnie urzędujący Prezydent RP 

Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski. 
W drugiej turze wyborów, która odbyła się 12 lipca udział 
wzięło niemalże 200 osób więcej niż w pierwszej, co dało 
ogólną frekwencję w gminie 66,86%. Drugą turę wybo-
rów w gminie zwyciężył ponownie p. Andrzej Duda dekla-
sując swojego rywala p. Rafała Trzaskowskiego wynikiem 
85,09% do 14,91%.
Zgodnie z wynikiem ogólnopolskim obecnie urzędujący 
Prezydent zwyciężył w wyborach i tym samym p. Andrzej 
Duda pozostanie na stanowisku przez kolejne 5 lat.

Aplikacja ,,E-niezbędnik COVID-19’’
Aplikacja ,,E-niezbędnik COVID-19’’ powstała w ramach II 
edycji ogólnopolskiej kampanii STOP Barierom na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. 
Partnerem Strategicznym projektu jest PKO Bank Polski.
Zapewnia ona przede wszystkim kompendium wiedzy 
dla osób niepełnosprawnych na temat koronawirusa. 
Znajdziemy tutaj informacje dotyczące objawów cho-
roby, sposobów zarażenia się koronawirusem i metod 

ochrony przed nim. Takie wiadomości są ważne zwłasz-
cza dla tej grupy społecznej, bo osoby niepełnosprawne 
zazwyczaj znajdują się w grupie ryzyka.
Ponadto korzystając z aplikacji uzyskujemy dostęp do 
szczegółowych informacji o różnych formach pomocy fi-
nansowej przysługującej osobom z niepełnosprawno-
ścią w trakcie pandemii. Aplikacja informuje również o 
zmianach w przepisach prawnych i zawiera dane kon-
taktowe do instytucji zapewniających pomoc niepełno-
sprawnym osobom.                                     PolskaTimes
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Dzienny Dom Pomocy ponownie otwarty
Informujemy, że ponownie został otwarty Dom Pomocy w Gro-
dzisku Dolnym. Było to możliwe dzięki zachowaniu reżimu sa-
nitarnego przez uczestników i pracowników Domu.
Korzystać z opieki mogą tylko osoby zdrowe, bez objawów wska-
zujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej, a ich do-
wożący opiekunowie mają zakaz wchodzenia na teren placówki. 
Zakaz przychodzenia mają również osoby, które w ciągu ostat-
nich 14 dni miały kontakt z osoba, u której potwierdzono lub po-
dejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a tak-
że osoby wskazujące objawy infekcji dróg oddechowych.
Wejście do DDP możliwe jest tylko od strony tzw. ogrodu zi-
mowego. Przed wejściem dokonywany jest bezdotykowy po-
miar temperatury oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk. Posił-
ki wydawane są w turach po kilka osób, a zajęcia prowadzo-

ne są w grupach kilkuosobowych. Personel pracuje w ma-
seczkach. Właściwa higiena, korzystanie z naczyń i sztuć-
ców jednorazowych, regularne wietrzenie pomieszczeń oraz 
częsta dezynfekcja powierzchni i wyposażenia ma na celu 
zmniejszenie ryzyka potencjalnego rozprzestrzeniania się 
wirusa.

GOPS

śDS wznowił swoją działalność
Po przerwie spowodowanej zawieszeniem działalności 
ośrodków zajmujących się działalnością na rzecz osób nie-
pełnosprawnych ponownie pojawili się uczestnicy i pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczy-
nach i Filii w Zmysłówce. Całą kadrę pracowniczą czekały po 
powrocie duże zmiany. Pobyt w placówkach wygląda nieco 
inaczej niż dotychczas i odbywa się zgodnie z rygorystyczny-
mi przepisami sanitarnymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Personel Domu, każdego dnia przy-
gotowując się do pracy z podopiecznymi dezynfekuje wszyst-
kie pomieszczenia i ustala harmonogram zajęć dla pod-
opiecznych. Obowiązkowa dezynfekcja oraz podział uczest-
ników na mniejsze grupy ma na celu uchronić personel jak i 

podopiecznych oraz ich najbliższych rodzin przed ewentual-
nym zarażeniem koronawirusem.

Leszek Duda

zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
Już po raz kolejny w niedzielny poranek 19 lipca br. wędka-
rze stanęli w szranki o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dol-
ne. Tradycyjnie, zawody odbyły się nad zbiornikiem wodnym 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym, a ich organizatorem, wzorem 
ubiegłych lat, było Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg w Grodzi-
sku Dolnym. Mimo wczesnej pory w zwodach wystartowa-
ło 18 wędkarzy. Połów odbywał się metodą dowolną z wyłą-
czeniem spinningu na dwie wędki. Wójt ufundował puchary 
dla zwycięzców zawodów. Po czteroipółgodzinnej rywalizacji 
zwycięzcami zostali:
1 miejsce –  Witold Mączka   –  zdobył   - 2220 pkt.
2 miejsce – Adam Buniowski, - zdobył – 1380  pkt.
3 miejsce –  Czesław Skiba  - zdobył  - 1180 pkt.   
Puchary wręczył w imieniu Wójta Gminy Grodzisko Dolne 
Prezes koła wędkarskiego kol. Roman Matuszek. Po wrę-
czeniu nagród odbyło się wspólne pieczenie kiełbasy. 
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dol-

nym składa podziękowanie Panu Wójtowi za ufundowanie 
pucharów.

Andrzej Sigda

Działalność jednostek organizacyjnych
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Kolejna akcja dystrybucji żywności za nami

W dniach 07.07.2020r. oraz 28.07.2020r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym przeprowadził kolej-
ną akcję dystrybucji żywności dla najuboższych rodzin naszej 
gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 współfinansowanego z EFPNP.
Łącznie w dwóch akcjach rozdano ponad 25,5 t. żywności. 
Z pomocy skorzystało 400 osób/rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. Kwalifikacja osób do otrzymania ta-
kiej pomocy opiera się o stosowne zaświadczenia potwierdza-
jące brak dochodów w rodzinie lub osiąganie dochodów poni-
żej kryterium socjalnego.
Wartość rozdanej żywności to prawie 120 tys. zł. Pomoc ta w 
znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu 
żywności w rodzinach, które skorzystały z tej pomocy. Wśród 
produktów jakie otrzymały rodziny znalazły się: groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiór-
ki, powidła śliwkowe, soki, makarony, ryż, kasza, mleko, sery, 

wędliny, cukier, olej i inne. 
Kierownik GOPS składa serdeczne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w akcję w tym pracownikom oraz strażakom 
OSP w Grodzisku Dolnym na czele z Panem Prezesem.

GOPS

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY GRODzISKO DOLNE
dot. zwrotu podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o terminie składania wniosków dotyczących zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2020r.
W terminie od 3-go sierpnia do 31-go sierpnia 2020r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. 
w następujący sposób:
1. wypełniając go osobiście w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. W tym celu należy zabrać ze sobą na-

stępujące dokumenty: Dowód Osobisty, Zaświadczenie o numerze NIP, numer rachunku bankowego 
oraz faktury potwierdzające zakup oleju napędowego

2. przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowego do 
Urzędu Gminy za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 
37-306 Grodzisko Dolne 125a, lub składając w zamkniętej kopercie na biurze podawczym Urzędu 
Gminy w godzinach pracy urzędu

3. przesyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur zakupu oleju napędowe-
go do Urzędu Gminy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Gminy 
(91k9c3bgdm/skrytka)

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny - www.grodziskodolne.pl.
Mając na uwadze obecnie obowiązujący stan epidemii na terenie kraju zachęcamy do pobierania 
wniosków ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz składania gotowych już wypełnionych wnio-
sków wraz z fakturami zakupu oleju napędowego w zamkniętej kopercie na biuro podawcze Urzędu 
Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy e-PUAP.
Na kolejnych stronach przedstawiamy przykładowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Wniosek należy wypełniać długopisem w kolorze niebieskim bądź czarnym.
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Program„Moja Woda”
ogólne informacje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu prio-
rytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie 
retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących wła-
ścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny i realizowa-
ny będzie w latach 2020-2024. Wnioski można składać od 
dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. 
Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalo-
gowaniu w Portalu Beneficjenta (https://beneficjent.wfo-
sigw.rzeszow.pl). Wypełnione wnioski elektronicznie należy 
wydrukować i podpisać. Kompletne dokumenty należy prze-
słać pocztą tradycyjną na adres: 

WFOśiGW w Rzeszowie 
ul. zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

W przypadku pytań i wątpliwości możliwy jest kontakt telefonicz-
ny z pracownikami Funduszu w godzinach:
1. 8.00 - 10.00 Katarzyna Karnas - tel. 17 853 63 61, 

wew. 136, katarzyna.karnas@wfosigw.rzeszow.pl
2. 10.00 - 12.00 Anna Madera-Piech - tel. 17 853 63 61, 

wew. 124, anna.madera@wfosigw.rzeszow.pl
3. 12.00 - 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz - tel. 17 853 63 

61, wew. 121, magdalena.chmaj@wfosigw.rzeszow.pl
4. 14.00 - 15.30 Przemysław Belczyk - tel. 17 853 63 61, 

wew. 128, przemyslaw.belczyk@wfosigw.rzeszow.pl

WFOŚiGW

„Zdalna Szkoła +”– kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego
Gmina Grodzisko Dolne otrzymała kolejne dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej na zakup sprzętu kom-
puterowego do nauki zdalnej w związku z pandemią ko-
ronawirusa. Ogłoszone 11 marca br. zawieszenie zajęć 
szkolnych w obecnej formie zmusiło nauczycieli i uczniów 
do podjęcia nauki w formie zdalnej. Sytuacja ta uwidocz-
niła ogromny problem polegający na braku niezbędne-
go sprzętu do nauki, szczególnie w rodzinach wielodziet-
nych, gdzie w wieku szkolnym jest kilkoro dzieci, któ-
re muszą jednocześnie korzystać z komputera. Wycho-
dząc naprzeciw zaistniałym potrzebom „Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa” ogłosiło nabór wniosków na zakup 
niezbędnego  do nauki zdalnej sprzętu komputerowego 
„Zdalna Szkoła” w wyniku którego gmina otrzymała 60 
tyś zł, za które zakupiła i przekazała 20 kompletów lapto-
pów z routerami do szkół. Szkoły z kolei udostępniły ten 
sprzęt wybranym uczniom potrzebującym pomocy w tym 
zakresie. Projekt „Zdalna Szkoła +” jest kontynuacją pro-
jektu „Zdalna Szkoła”. Po ustaniu pandemii i powrocie do 
szkół, komputery zostaną zwrócone przez uczniów, którzy 
korzystali z nich do szkół. W projekcie „Zdalna Szkoła +” 
Gmina Grodzisko Dolne uzyskała dofinansowanie w kwo-
cie 75 000 zł, za które zakupiła 32 laptopy wraz z opro-
gramowaniem, 13 routerów bezprzewodowych, 2 urzą-
dzenia wielofunkcyjne i jedną drukarkę. Sprzęt zostanie 

przekazany do wszystkich szkół z terenu gminy w zależ-
ności od zgłoszonych potrzeb, a następnie, jeżeli nowy 
rok szkolny rozpocznie się w trybie zdalnym, użyczony zo-
stanie uczniom najbardziej go pochodzącym,pochodzą-
cym szczególnie z rodzin wielodzietnych. 

JS

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.  „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej  
Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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W dniu 29 lipca br. na zasłużoną emeryturę przeszła Pani 
Janina Rydzik – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, długolet-
ni pracownik Urzędu Gminy Grodzisko Dolne. Pani Janina 
swoje stanowisko piastowała od 5 czerwca 1989 roku. Pod-
czas pożegnalnego spotkania Wójt Gminy Jacek Chmura w 
imieniu własnym oraz wszystkich pracowników urzędu zło-
żył Pani Janinie podziękowania za ponad 30-letnią pracę na 
rzecz społeczności lokalnej. Nie zabrakło wyrazów wdzięcz-
ności ze strony kolegów, wspomnień z minionych lat i przeży-
tych wydarzeń, a także życzeń zdrowia i pomyślności na dal-
sze lata w życiu osobistym. 
Pani Janina przez te wszystkie lata pracy cieszyła się uzna-
niem i szacunkiem oraz sympatią wśród współpracowników. 
Była uczynna, serdeczna, każdemu służyła radą i dobrym sło-
wem, a w swojej pracy była zawsze zaangażowana i oddana.
Pani Janino, dziękujemy za wszystko i składamy Pani, w tym 
nowym bardzo wartościowym okresie życia, najlepsze życze-
nia zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainte-
resowań oraz wszelkiej pomyślności.

Przejście na emeryturę
wieloletniego pracownika urzędu

Wójt Gminy Grodzisko Dolne składa wyrazy uznania dla Pana 
Dominika Sołka, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Górnym, za uratowanie życia koledze na stanowisku 
pracy, poprzez podjęcie natychmiastowej akcji ratunkowej. 
Współpracownik Pana Dominika znalazł się w sytuacji zagro-
żenia zdrowia i życia. Podczas pracy zasłabł i stracił przytom-
ność, nie wykazywał podstawowych funkcji życiowych. Wyma-
gana była natychmiastowa interwencja w postaci resuscytacji 
poszkodowanego (wykonanie masażu serca). Dzięki szybkiej 
reakcji mieszkańca naszej gminy nie doszło do tragedii. 
Pan Dominik ukończył Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomo-
cy, z którego mogli skorzystać nasi druhowie. Ukończenie 
tego kursu pozwala na niesienie pomocy i ratowanie ludzkie-
go życia. Jest to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu 
pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształ-
cenia medycznego. Jego program jest ściśle określany praw-
nymi przepisami, prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione 
i przeszkolone pod tym kątem osoby 
Nie znamy dnia ani godziny, kiedy taka pomoc może urato-
wać drugiemu życie. W tym przypadku, dzięki odbyciu szkole-
nia i poznaniu podstawowych zasad udzielania pierwszej po-
mocy nasz bohater ocalił kolegę.
Postawa naszego druha zasługuje za uznanie jeszcze z jed-
nego ważnego powodu. Reanimował swojego kolegę przez 
ponad 30min. bez pomocy innych osób, mimo iż takowe 
znajdowały się w pobliżu. W tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na problem częstego braku odwagi w społeczeństwie w 
podjęciu działania w celu uratowania drugiego człowieka. 
Będąc świadkami tragicznych wydarzeń stajemy się obser-

watorami „akcji” jaka rozgrywa się na naszych oczach. W 
przypadku ratowania drugiego człowieka, tymczasem ważna 
jest każda osoba, każda para dłoni aby zastąpić kogoś, kto 
w tym momencie reanimuje poszkodowanego, aby pomóc 
wezwać pomoc, czy zorganizować zabezpieczenie terenu 
wypadku. Nie bójmy się podejmować tych działań, ponieważ 
mogą one uratować ludzkie życie. Bierzmy również udział w 
szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.

Nasz strażak ochotnik bohaterem



20gazeta z grodziska i okolic 07-08/2020

60 lat w służbie Bogu i ludziom
Ks. Stanisław Grzywna uro-
dził się 8 stycznia 1937 
roku w Grodzisku Dolnym. 
Rodzicami jego byli Jan  
i Maria z d. Szklanny. Miał 
troje rodzeństwa: Józefa, 
Annę i Stanisławę oraz przy-
rodnią siostrę Salomeę.
Wychował się w religij-
nej, patriotycznej rodzinie,  
z której wyniósł szczególne 
przywiązanie do Boga, do 
pracy, nauki, szacunek do 

drugiego człowieka, uczciwość, gościnność, pokorę.
Ówczesną, siedmioklasową, szkołę podstawową ukończył  
w 1950 r. Od przyjęcia I Komunii Świętej do końca szkoły 
podstawowej służył jako ministrant. Wykazywał ogromne 
zdolności intelektualne, podjął więc dalszą naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Leżajsku, do którego uczęszczał w la-
tach 1950-1954 i ukończył je maturą z wynikiem celującym, 
pozostając w opinii profesorów jako wzorowy, pod każdym 
względem, uczeń. 
Idąc za głosem powołania, wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu, w którym studiował w latach 1954-1960. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Franciszka Bar-
dy w dniu 12 czerwca 1960 r., jako jeden z 39 wyświęco-
nych alumnów, (studia teologiczne podjęło 49 kleryków). 
Jako prymus seminarium otrzymał propozycję kontynuowa-
nia studiów teologicznych na KUL w Lublinie, ale bardziej po-
rywała go praca duszpasterska wśród wiernych.

Na pierwszą placówkę został skierowany do Parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Brzostku k. Jasła. Okazał się 
„mocnym” wikarym, bo w ciągu trzech lat pobytu na tej pla-
cówce w latach 1960-63 zmieniło się trzech tamtejszych 
proboszczów, ale ks. Stanisław „ostał się”. Brzostek jako pa-
rafia (miasteczko) liczyła 5,5 tys. parafian, dlatego praca ka-
techetyczna zajmowała znaczą część obowiązków kapłań-
skich, najpierw w szkołach SP Nawsie Brzosteckie i Janusz-
kowice, a następnie w punkcie katechetycznym (po wprowa-
dzeniu przez władze PRL systematycznego ograniczania na-
uczania religii w szkołach).
Drugą placówką był Jarosław, parafia farna, Kolegiata Bo-
żego Ciała. Tu duszpasterzował 3 lata. Warto wiedzieć, że 
do tej parafii w latach 1963-1966 należał cały Jarosław. Za-

nim powstały nowe parafie, ok. 30 tys. wiernych objętych 
było opieką duszpasterską przez 6 wikarych i 2 kateche-
tów stałych. Proboszczem tej rozległej placówki był ks. Pra-
łat Władysław Opaliński, kanonik Kapituły Przemyskiej. Do 
obowiązków ks. Stanisława należała katecheza młodzieży 
Technikum Ekonomicznego i SP Nr 11. Aktywnie włączał się  
w inne, liczne obowiązki, gdyż tak ogromna parafia wymagała 
wielu posług (bardzo często w ciągu jednego dnia odprawia-
no 5-6 pogrzebów, także udzielano wielu innych sakramen-
tów), tym bardziej, że zbliżały się - w dniu 3 maja 1966 r. w 
Częstochowie - milenijne obchody Chrztu Polski, do których 
przygotowywała się również fara jarosławska, między innymi 
poprzez organizację pielgrzymek wiernych na Jasną Górę.

Latem 1966 r., decyzją biskupa przemyskiego, został prze-
niesiony do parafii Nienaszów k. Jasła, gdzie pracował do 
1968 roku, a następnie do Albigowej, parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, jako wikariusz.
Po dwóch latach otrzymał tutaj nominację na proboszcza  
z rąk bpa Ignacego Tokarczuka.
W parafii Albigowa rozpoczął się zasadniczy okres pracy 
duszpasterskiej i zarządzania parafią jako proboszcz, i trwał 
do 2007 roku. Po 39 latach posługi duszpasterskiej w Albi-
gowej, w tym 37 jako proboszcz, odszedł na emeryturę.
Okres albigowski był najbardziej pracowity i owocny dla ks. 
Stanisława Grzywny. Pracowity dlatego, że sprawował obo-
wiązki administrowania parafią, a zarazem sam prowadził 
działalność duszpasterską w pełnym zakresie. Dopiero po 
7 latach, od 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk skierował do po-
mocy księdza wikariusza. Nadmiar obowiązków przekraczał 
fizyczne możliwości jednego kapłana. Bywało, że w blisko 
3-tysięcznej parafii Msze Św. trwały do 1,5 godziny z racji 
jednoosobowej posługi komunikowania wiernych.
Ks. Stanisław zaangażował się do pracy całkowicie jako ka-
płan, ale podjął też szereg ważnych i potrzebnych zadań  
i inicjatyw na rzecz kościoła i parafii. Szczególną uwagę przy-
wiązywał do wszystkich ważnych wydarzeń religijnych, anga-
żując do nich licznie wiernych. Masowy  ale i głęboki religij-
nie charakter miały 2-krotne peregrynacje do parafii, w sym-
bolu pustych ram, Ewangelii i świec (1970 r.) oraz w kopii 
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obrazu jasnogórskiego w 1980 roku. Wydarzeniem głęboko 
religijnym, jednoczącym parafię w Albigowej, było nawiedze-
nie Krzyża Papieskiego (2006 r.).
Ks. Proboszcz nieustannie troszczył się i wzbogacał życie du-
chowe wspólnoty parafialnej poprzez bogatą i głęboką reli-
gijnie oprawę liturgiczną, formację młodzieży ministranc-
kiej, organizację licznych pielgrzymek do miejsc świętych  
i sanktuariów. Aby formacja duchowa wspólnoty parafialnej 
była owocna zorganizował Akcję Katolicką, 2 Kręgi Domowe-
go Kościoła, chór parafialny Alcanto. Podjął ożywioną współ-
pracę z Radiem Maryja. Zorganizował i pozyskał do współ-
pracy aktywną Radę Duszpasterską, nawiązał bliskie relacje 
ze szkołami i instytucjami kultury.
Wiele troski i starań dołożył do modernizacji kościoła, jego 
wyposażenia, wystroju, jak też obiektów służących parafii. 
Między innymi wykonano:
• nowy ołtarz główny,
• nowe tabernakulum,
• złocenie trzech ołtarzy i ambony (w stylu rokoko),
• gruntowny remont organów,
• kapitalną konserwację dachu kościoła (dwukrotną),
• remont kapitalny plebanii i wikarówki,
• polichromię świątyni,
• pierwsze ogrzewanie kościoła (11.02.1971 r.).
Ponadto wybudowano kaplicę pogrzebową na cmentarzu  
i okazały dom katechetyczny.
Szczególna duchowość i charyzma, głęboka pokora i wraż-
liwość wobec parafian, dla drugiego człowieka, delikatność, 
takt i kultura, skromność, postawa nacechowana pobożno-
ścią zjednały Mu szacunek i wielki autorytet jako kapłana  
i człowieka. Nie zdarzyło się, by uraził kogoś słowem, tym bar-
dziej niestosownym zachowaniem.
Nie wyobrażano sobie w tej parafii innego proboszcza, tym 
trudniej było parafianom pogodzić się z myślą, że po 39 la-
tach posługi w Albigowej przyszedł czas odejścia Ich pro-
boszcza, ks. Stanisława. Entuzjastycznie ale z głębokim ża-
lem cała parafia, na dziedzińcu szkolnym, podziękowała 19 
sierpnia 2007 r księdzu proboszczowi, dając liczne dowody 
przywiązania, miłości, braterstwa i uznania.
Żył dla Boga, ale także dla ludzi, których Opatrzność posta-
wiła na Jego drodze.

Nie obce mu były ludzkie sprawy i pasje. Wyróżnia go niezwy-
kły talent wokalny, którym zachwyca słuchaczy, troska o ja-
sny, czysty język, przejrzysty i klarowny przekaz.
Od lat szkolnych pasjonował go sport, który towarzyszył 
Mu na co dzień przez szkołę średnią i seminarium, zarów-
no czynnie, jak i przez doping sportowy. Trudno o większe-
go znawcę sportu i zamiłowanie do niego. Można by w tysią-
ce liczyć obejrzane przez Niego na żywo widowiska sporto-
we, oglądane transmisje, relacje, przeczytaną prasę sporto-
wą. Z sentymentem, po latach, wspomina pierwszą wyprawę 
motocyklem z Brzostka do Mielca 19 marca 1961 r. na mecz 
piłkarski I ligii pomiędzy Stalą Mielec, a ŁKS-em Łódź, zakoń-
czony remisem 1:1. Swoje sportowe zainteresowania prze-
niósł na podwórko parafialne, będąc współzałożycielem i au-
torem nazwy klubu piłkarskiego „Arka Albigowa”.
Ks. Stanisław Grzywna powrócił do rodzinnej parafii Grodzi-
ska Dolnego, przyjęty bardzo życzliwie przez najbliższą rodzi-
ną – Siostrę Anię i szwagra śp. Józia Sigdę, który z wielką tro-
ską przygotował godziwe mieszkanie i warunki do spokojnej 
kapłańskiej emerytury.
„Szerokie serce” okazał proboszcz parafii Grodzisko Dolne 
ks. Antoni Pawul, przyjmując księdza seniora Stanisława do 
posługi w kościele parafialnym, po bratersku odnosząc się  
i traktując swojego brata kapłana. W tej relacji widać głębo-
ką, chrześcijańską i humanitarną postawę. Równie z wielką 
serdecznością i życzliwością został przyjęty przez kolejnego 
proboszcza ks. Prałata Jana Kucę, który z wielkim szacun-
kiem i taktem odnosi się do starszego kapłana. 
Ks. Stanisław z gorliwością i benedyktyńską pokorą służy na-
dal wiernym – rodakom swojej rodzinnej parafii przez syste-
matyczną posługę przy ołtarzu i w konfesjonale. 
Obchody parafialne Jubileuszu ks. Stanisława dopełniła uro-
czysta Msza Św. dziękczynna z udziałem księży rodaków  
z obszerną laudacją ks. prałata, proboszcza Jana Kucy. 

Bogu niech będą dzięki za wiernego Bogu i ludziom Kapła-
na, za 60 lat służby tego żniwiarza w winnicy pańskiej. Niech 
Matka Kościoła i kapłanów otacza Go troskliwą opieką,  
a Jego i nasz Mistrz-Jezus Chrystus obficie błogosławi w służ-
bie swojego Kościoła. Szczęść Boże !
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Nie każdego rolnika stać na demontaż, transport i 
utylizację azbestu we własnym zakresie. Dlatego też, 
gmina od kilku lat prowadzi zbiórkę wyrobów z azbe-
stem z gospodarstw domowych zlokalizowanych na 
jej terenie. Obecnie trwa kolejna zbiórka takich wy-
robów, do której zakwalifikowanych zostało 20 go-
spodarstw z terenu naszej gminy. Działania jakie są 
podejmowane w związku z usuwaniem azbestu są 
wynikiem zobowiązań jakie przyjęła Polska w zakre-
sie usuwania wyrobów azbestowych w celu zminima-
lizowania jego rakotwórczego wpływu na zdrowie lu-
dzi i ochronę środowiska.
Azbest jest naturalnym, trwałym surowcem o budo-
wie włóknistej. Jego włókna są kilkudziesięciokrot-
nie cieńsze niż ludzki włos. Unoszą się w powietrzu, 
są niewidoczne dla oka i z łatwością wdychane przez 
ludzi, powodując wiele groźnych chorób. Azbest 
może być przyczyną m.in.: raka płuc, międzybłonia-
ka opłucnej, pylicy azbestowej czy przewlekłego za-
palenia oskrzeli. Skutki działania azbestów w orga-
nizmie człowieka mogą ujawnić się po kilkunastu la-
tach. Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi od kil-
kunastu lat zaprzestano produkcji płyt eternitowych 
oraz innych wyrobów zawierających azbest, a gospo-
darstwa, w których budynki są pokryte tym mate-
riałem kwalifikuje się do bezpłatnego usunięcia na 
koszt podmiotów realizujących zadania publiczne. 
Warto zatem zgłaszać do Urzędu Gminy wnioski o 
zakwalifikowanie danej lokalizacji, budynku, gospo-
darstwa do gminnego programu usuwania płyt eter-
nitowych. Jeśli posiadają Państwo obiekt budowlany 
pokryty eternitem mogą w pierwszej kolejności udać 
się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go w celu dokonania kontroli stanu poszycia dacho-

wego zawierającego azbest. W wyniku tej kontroli 
otrzymają Państwo informację, czy eternit kwalifiku-
je się do natychmiastowego usunięcia. Posiadając 
taki formularz oceny, mają Państwo pierwszeństwo 
w zakwalifikowaniu się do gminnego programu usu-
wania azbestu bez ponoszenia własnych kosztów.
Nie demontuj płyt eternitowych samodzielnie!
Jeżeli już to robisz, powinieneś bezwzględnie stoso-
wać się do zasad bezpieczeństwa z tym związanych.
1. Minimalizuj pylenie płyt w trakcie demontażu 

(należy je lać wodą aby podczas całego proce-
su utrzymywać je w stanie wilgotnym, nie używaj 
narzędzi szybkoobrotowych narzędzi elektrome-
chanicznych typu szlifierka, nie używaj dmuchaw 
i sprężonego powietrza).

2. Nie łam lub w jakikolwiek inny sposób nie uszkadzaj płyt.
3. Zwracaj uwagę na warunki atmosferyczne pod-

czas demontażu (nie prowadź prac podczas 
wietrznej pogody oraz podczas upałów).

4. Bezwzględnie stosuj odzież ochronną (załóż ma-
skę antypyłową, okulary robocze, gumowe rę-
kawice i kombinezon ochronny). Po skończonej 
pracy niezwłocznie zdejmij odzież ochronną i daj 
do prania, a sam całe ciało spłucz obficie wodą).

5. Zdemontowane płyty ułóż jedna na drugiej w bez-
piecznym miejscu z dala od dzieci i innych do-
mowników. Płyty należy przykryć folią polietyle-
nową o gr. min. 0,02mm i gęstości min. 1000kg/
m3 . Zaleca się używanie podwójnej warstw folii o 
wspomnianej grubości.

6. Oznakuj zabezpieczony materiał napisem „azbest”
7. W trakcie wykonywanej pracy nie pal papiero-

sów, nie spożywaj posiłków i nie pij napojów.
8. Pracując na wysokościach używaj asekuracji 

(szelki i linki bezpieczeństwa, inna osoba).
Państwowa Inspekcja Pracy

Kilka słów o azbeście

Szkolenie rotacyjne wojsk terytorialnych na terenie gminy

W dniach 4-5 lipca br. na terenie naszej gminy w okolicach 
Laszczyn realizowane było szkolenie rotacyjne, w którym 
brało udział blisko 100 żołnierzy 324 Kompanii Lekkiej Pie-
choty z 32 Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska. 
Głównym zadaniem terytorialsów było rozpoznanie Stałego 
Rejonu Odpowiedzialności w okolicach zalewu „Czyste” oraz 
patrolowanie okolicy. W godzinach nocnych żołnierze pozo-
rowali działania grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz pro-
wadzili obserwacje wyznaczonych rejonów.

Dowódca 324klp
ppor. Mateusz Muzolf
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Nie wchodź do wody po alkoholu!
Wakacje, słońce i ładna pogoda zachęcają do wodnych ką-
pieli. Niestety tegoroczne rozpoczęcie sezonu nad zalewem 
„Czyste” okazało się być tragiczne w skutkach.
Podczas letniego wypoczynku nad wodą często zapomina-
my o najważniejszym – o własnym bezpieczeństwie.
Najczęstszymi przyczynami utonięć są: alkohol, brawu-
ra, słabe rozeznanie zbiornika wodnego, brak umiejętno-
ści pływania lub nieodpowiednie przygotowanie się do ką-

pieli. W wielu przypadkach, aby ustrzec się przed tragedią, 
wystarczy zachowanie większej ostrożności oraz przestrze-
ganie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych. 
Zwracajmy uwagę na osoby nietrzeźwe. Nie pozwalajmy 
im wchodzić do wody. Zgłaszajmy wszystkie podejrzane 
sytuacje policji. Nasz alarm może uratować komuś życie! 
W takich sytuacja dzwoń na nr 112. Na zbiorniku „Czy-
ste” obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli z wyjątkiem 
strzeżonego kąpieliska.                                                       MK

Drodzy mieszkańcy ! 
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych przypominamy o konsekwencjach 
prawnych dla każdego, kto spożywa alkohol w takim miejscu. Za spożywanie alkoholu w miejscach pu-
blicznych grozi kara grzywny lub ograniczenie wolności, a w sytuacjach kiedy w wyniku jego spożywa-
nia dojdzie do uszkodzenia ciała drugiego człowieka lub zostaną zniszczone urządzenia i infrastruktu-
ra, której właścicielem jest gmina, również odpowiedzialność odszkodowawcza. 
Przypominamy wszystkim użytkownikom obiektów gminnych (teren wokół „Czystego”, place zabaw, bo-
iska sportowe i inne miejsca rekreacji), że są one objęte monitoringiem. Obowiązuje na nich bezwzględ-
ny zakaz spożywania alkoholu. Obecnie bezpośredni dostęp do obrazu z kamer posiada na mocy poro-
zumienia z gminą Posterunek Policji  w Grodzisku Dolnym. 
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O tym, że opona zimowa ma w letnie dni, a szczególnie 
w upały, gorsze właściwości od letniej, wie już chyba każ-
dy. Guma opony zimowej jest w lecie miękka, powoduje, 
że auto „płynie” na ostrych zakrętach, a w czasie deszczu 
bieżnik gorzej radzi sobie z odprowadzaniem wody desz-
czowej. Droga hamowania wydłuża się, pogarsza stabil-
ność jazdy, a podczas jazdy po wypełnionych wodą kole-
inach łatwo dochodzi do powstania poduszki wodnej mię-
dzy oponą a nawierzchnią drogi. W takiej sytuacji sterow-

ność samochodu staje się zerowa, kręcenie kierownicą nie 
ma wpływu na kierunek jazdy, a hamowanie z reguły przy-
nosi mizerny efekt. Jeżeli ktoś nie jest przekonany do zmia-
ny opon na letnie, to niech pomyśli o sytuacjach, które każ-
demu mogą się przydarzyć w trakcie jazdy. Efektywność let-
niej opony na mokrej lub rozgrzanej nawierzchni może się 
okazać decydującym czynnikiem uniknięcia wypadku dro-
gowego. Warto na nie wydać równowartość nawet kilku ba-
ków paliwa. 

Zbigniew Gdański

Latem na zimowych oponach

Siadając za kierownicę pojazdu należy pamiętać, że na dro-
dze wiele zależy od naszej postawy - stylu jazdy, decyzji zwią-
zanych z prędkością, wyprzedzaniem i korzystaniem z urzą-
dzeń znajdujących się w aucie. MY decydujemy – czy bę-
dzie to relaksująca, bezpieczna podróż. Wyjeżdżając w dal-
szą trasę odpowiedzialnie zaplanujmy podróż. Samochód 
powinien być sprawny, a kierowca i pasażerowie przez całą 
drogę powinni mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Młodsze 
dzieci należy bezwzględnie przewozić w fotelikach bezpie-
czeństwa. Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej zatrzymać 
się i zrobić przerwę w kierowaniu. Wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. Gdy widzimy, że 
któryś z kierowców zachowuje się nieodpowiedzialnie i nie-
bezpiecznie, reagujmy! Nie lekceważmy podejrzeń, że nie-
trzeźwa osoba jest kierowcą. Zadzwońmy pod numer 112.
W okresie letnim wiele osób preferuje długie spacery. Obo-
wiązani są oni do uważania na drodze i przestrzegania prze-
pisów ruchu drogowego. Warto pamiętać również o zakłada-
niu odblasków, dzięki którym kierowca ma szansę zauważyć 
taką osobę zdecydowanie wcześniej i prawidłowo zareago-
wać. W sytuacji kiedy jesteśmy świadkami zdarzenia, wy-
padku lub kolizji drogowej, dzwoniąc na nr alarmowy zosta-
niemy zapytani o naszą lokalizację. Będąc w podróży nie je-

steśmy często w stanie określić miejsca naszego położe-
nia. W tym momencie należy podbiec do najbliższego słup-
ka drogowego i przekazać dyspozytorowi numery, które się 
na nim znajdują. Po tych numerach służby ratunkowe do-
kładnie zlokalizują nasze położenie.

Policja

Bezpieczeństwo na drodze -
wspólna sprawa

Gdzie wyrzucać styropian?
Styropian to jeden z tych rodzajów śmieci, który stwa-
rza najwięcej problemów podczas segregacji odpa-
dów komunalnych. Często nie wiemy w jaki sposób 
się go pozbyć.
Gdzie wyrzucać styropian budowlany (docieplenio-
wy)? Styropian budowlany jest wykorzystywany w bu-
downictwie, chroniący budynki przed utratą skumu-
lowanego ciepła i panującymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Jego resztki nie mogą być gromadzone w z 
odpadami komunalnymi. Taki styropian musi być wy-

wożony osobno do Punktu Selektywnej Zbiórki Opa-
dów Komunalnych.
Styropian budowlany umieszczony w workach na od-
pady komunalne i wystawiony przed posesje w czasie 
zbiórki odpadów na terenie gminy, nie będzie odbierany.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Grodzisku Dolnym czynny:
• wtorek od 13.00 do 17.00
• sobota od 9.00 do 13.00.
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Szczepionkę przeciwko grypie z 50% zniżką mogą ku-
pić osoby po 65 roku życia. O drugie 50% dofinanso-
wania mogą ubiegać się osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji finansowej po spełnieniu procedury zwią-
zanej z przyznawaniem świadczeń z pomocy społecz-
nej, Osoby te muszą spełniać kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wyno-
si 528 zł na osobę, dla osób samotnie gospodaru-
jących 701 zł.
Szczepienia obowiązkowe dzieci były odroczone do 
18 kwietnia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Główny 
Inspektorat Sanitarny zalecają wykonywanie wszyst-
kich szczepień obowiązkowych u dzieci, z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. 
Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspek-
tor Sanitarny zalecają szczepienia przeciwko pneu-
mokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, 
w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, 
ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, 
nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburze-
nia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapa-
lenie płuc. Zalecają również szczepienia przeciwko 
krztuścowi u kobiet w ciąży.

Szczepienia przeciwko grypie
i pozostałe szczenipienia

Apel o oddawanie krwi
Zaczynają się wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla pu-
blicznej służby krwi. W tym okresie bieżące stany maga-
zynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie male-
ją. Stąd apel do krwiodawców o oddanie jej przed wyjaz-
dem na wakacje.
Na braki w stanach magazynowych Centrów Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa (CKiK) wpływ ma także sytuacja 
związana z pandemią koronawirusa. Dlatego CKiK ape-
luje do honorowych dawców krwi oraz wszystkich zdro-
wych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do 
innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wi-
rusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi w jed-
nym z centrów krwiodawstwa w Polsce (niezależnie od 
miejsca zamieszkania).
Szpitale każdego dnia wykonują setki planowych za-
biegów oraz skomplikowanych operacji, które wymaga-
ją zabezpieczenia dużych ilości krwi. Warto podkreślić, że 
średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu jej potrzebuje.

Obecnie wszystkie grupy krwi są potrzebne. Najbardziej 
oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w na-
głych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może 
być przetoczona każdemu biorcy. Jest to jednocześnie 
jedna z rzadziej występujących grup. Posiada ją zaled-
wie ok. 7%. Polaków.
Oddawania krwi nie należy się obawiać, ponieważ jest ono 
bezpieczne i nie szkodzi zdrowiu. Do realizacji tego zada-
nia potrzebni są jednak krwiodawcy, których brakuje. Pa-
miętajmy, że krew to bezcenny lek, którego nie można wy-
produkować – może ją ofiarować wyłącznie człowiek.
Kto może oddać krew?
Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby od 18 do 
65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Stan zdro-
wia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wy-
maganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywołało 
ewentualnych ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia 
lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

Ministerstwo Zdrowia
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3 elementy, które skutecznie redukują ryzyko zakażeń COVID-19
Elementy redukujące ryzyko zakażenia koronawirusem 
do  aż 80% to:
1. Zabezpieczanie się w miejscach publicznych - za-

mkniętych poprzez zakładanie i noszenie maski 
ochronnej

2. Zachowanie higieny osobistej poprzez częstą dezyn-
fekcję rąk 

3. Zachowywanie dystansu społecznego (min. 2 m. od 
innych osób) -

Tymi prostymi metodami możemy znacznie zmniejszyć za-
grożenia, które zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Ważne 
jest wyrobienie sobie w tym zakresie nawyku zachowywa-
nia tych środków ostrożności.  
Są to najprostsze, ale jednocześnie najbardziej skutecz-
ne metody. Fakt, że zapomnieliśmy o nich wynika z wielu 
uwarunkowań. Dodatkowym negatywnym czynnikiem w 
stosowaniu się do tych zasad jest okres w jakim się znaj-
dujemy. Czas wakacji oraz ostatnie tygodnie „zmęczenia” 
epidemią koronawirusa spowodowały, że podejmujemy 
każdego dnia ryzyko zarażenia się wirusem poprzez wła-
sną nieuwagę, lekkomyślność i nieodpowiedzialność wo-
bec istniejącego zagrożenia. Jedziemy na upragnione wa-
kacje zachowując się nieodpowiedzialnie w miejscach, w 
których jesteśmy, a których dobrze nie znamy i nie wie-
my czy 5 min. wcześniej przed nami w tym miejscu nie 
znajdowała się osoba zarażona. Wchodzimy do pizzerii, 
restauracji, kawiarni bez dezynfekcji rąk i bez zakładania 
maski, ponieważ uważamy, że wchodzimy tylko na przysło-
wiową chwilę i nie zdajemy sobie sprawy, że w ten sposób 
ryzykujemy zdrowie nasze i naszych bliskich. 
Udało się nam jako społeczeństwu dzięki kwarantannie, 
maskom i dystansowi w marcu i kwietniu właściwie prze-
rwać pierwszą falę zakażeń, ale w tej chwili wiemy, że ta 
fala powraca, że zakażeń jest więcej i będzie ich jeszcze 
więcej, jeśli będziemy bagatelizować te najprostsze zasa-
dy bezpieczeństwa.
Włóżmy maski, dezynfekujmy ręce,
zachowajmy dystans!

Jeżeli możemy takimi prostymi metodami jak higiena 
rąk, noszenie masek w miejscach publicznych oraz za-
chowanie dystansu zmniejszyć zagrożenie to niezrozu-
miałym jest bagatelizowanie przez nas w codziennym 
życiu tych czynności i zaleceń. 
Obecna sytuacja pokazuje, że mieszkańcy naszej 
gminy przestali nosić maseczki w miejscach publicz-
nych. Nie zachowują dystansu w sklepie, na targowi-
sku, a także nad zbiornikiem wodnym „Czyste”. Nie 
noszą maseczek w kościołach i sklepach. Patrząc na 
te obrazy należy sobie zadać pytanie dlaczego tak 
jest. Dlaczego odpuściliśmy reżim sanitarny w jakim 
staraliśmy się funkcjonować jeszcze nie tak dawno. 
Miejmy świadomość ogromnej pracy, jaką do tej pory 
wykonaliśmy, a którą przez własną nieodpowiedzial-
ność możemy teraz w jednym momencie stracić. Pa-
miętajmy, że odpowiedzialny „ja” to również odpo-
wiedzialny mój sąsiad i każdy kogo spotkam na swo-
jej drodze. Ludzie bardzo często patrzą, jak zacho-
wują się inni. Jeżeli widzą w swoim otoczeniu, że nikt 
nie nosi maseczek nikt się, w cudzysłowie, nie przej-
muje i wobec tego że nie wiedzą, co robić, robią to 
samo. Potem obejmuje to coraz większe grupy osób.
Odpowiedzialność za zdrowie i życie zaczyna się od nas 
i kończy się na nas. Jeżeli wszyscy zastosujemy się do 
tych słów, to skutecznie uda nam się wygrać tę walkę.

ACh

Pożar w stadninie koni w Wierzawicach

Do pożaru doszło 2 sierpnia ok. godz. 3:30. Ogień objął ujeżdżal-
nię koni i znajdujące się w niej bale siana oraz traktor rolniczy. 
Doszczętnie spłonęło 2/3 ujeżdżalni oraz roczny zapas bali sta-
nowiący pokarm dla zwierząt. W akcji walki z pożarem udział bra-
ło kilka zastępów straży pożarnej z całego powiatu leżajskiego. 
Wśród jednostek pożarniczych były również 2 jednostki z  terenu 
naszej gminy: OSP z Grodziska Dolne oraz OSP z Grodziska Dol-
nego „Miasto”. Strażakom składamy podziękowanie za udział 
w akcji oraz bohaterską postawę. W tym miejscu w imieniu wła-
ściciela stadniny prosimy także o pomoc dla ośrodka w postaci 
przekazania siana dla koni. W tej sprawie prosimy kontaktować 
się z właścicielem stadniny pod nr tel. 665 566 855.



27gazeta z grodziska i okolic 07-08/2020

Wyjaśnienie stopni zagrożeń meteorologicznych

(najwyższy) oznacza się kolorem czerwonym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorolo-
gicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia. 
Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana jest najwyższa ostrożność, 
potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

(wyższy) oznacza się kolorem pomarańczowym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteoro-
logicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ogranicza-
ją prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytu-
acji pogodowej.

(najniższy) oznacza się kolorem żółtym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, 
które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrze-
ba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jeżeli burza zastanie nas poza domem należy:
• jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie np. budynek
• unikaj przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni,
• jeżeli w pobliżu nie znajduje się budynek znajdź obniżenie 
terenu (np. dołek, rów) i kucnij w nim ze złączonymi i podcią-
gniętymi pod siebie nogami. Nie siadaj i nie kładź się na ziemi. 
• jeżeli pływasz w wodzie lub znajdujesz się na łodzi wyjdź 
na brzeg i oddal się od wody
• wyłącz telefon komórkowy, gdyż jest on odbiornikiem radiowym. 
• unikaj dotykania przedmiotów metalowych oraz przebywa-
nia w ich pobliżu 
• jeśli jedziesz samochodem, zatrzymaj się i pozostań w nim,
• osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni po-
winny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, 

aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła 
udzielić pomocy porażonym,
• jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natych-
miast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem 
do nich nie podchodź (nr alarmowy 112)
Jeżeli podczas burzy przebywasz w domu:
• unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych 
zasilanych z sieci, odłącz od sieci elektroniczny sprzęt domowy
• unikaj kąpieli
• przygotuj latarkę z bateriami, na wypadek przerw w dostawie prądu,
• jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, po-
palone przewody lub czujesz swąd – wyłącz, jeżeli jest to moż-
liwe. Pamiętaj o zakręceniu głównego zaworu gazu. Natych-
miast opuść dom i wezwij odpowiednie służby techniczne.

Komenda Główna PSP

Jak bezpiecznie przetrwać burzę

Mycie opryskiwaczy w zbiornikach wodnych i w rzekach - zabronione!
Każdy rolnik wie, że po każdym użyciu opryskiwacza należy go 
dokładnie umyć. Należy to robić w celu zapewnienia ich beza-
waryjnej pracy, a także zachowania bezpieczeństwa dla upraw, 
środowiska oraz operatora opryskiwacza i innych osób. 
Mycie sprzętu należy przeprowadzać w miejscach, w których 
nie spowoduje to bezpośredniego lub pośredniego zanie-
czyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych. Ope-
rację tę, a zwłaszcza mycie wewnętrzne, polegające na płu-
kaniu instalacji cieczowej najlepiej przeprowadzać na polu 
uprawnym. zakazuje się mycia opryskiwaczy w rzeczkach, 
zbiornikach wodnych, czy jeziorach!
Woda użyta do mycia jest skażona środkami ochrony roślin 
zmywanymi z opryskiwacza. W warunkach polowych są one 
rozkładane i tym samym neutralizowane przez mikroorgani-
zmy obecne w glebie. Jeżeli opryskiwacz nie posiada odpo-
wiedniego wyposażenia do mycia, to należy je przeprowadzić 
w miejscu umożliwiającym skierowanie skażonej po myciu 
wody do zamkniętego systemu zbierania płynnych pozostało-
ści lub odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Niedopuszczalne jest mycie opryskiwaczy na podwórku i 

wylewanie wody na własnym ogrodzie. Miejmy świadomość 
tego, że po naszym podwórku chodzą inne osoby oraz zwierzę-
ta domowe, które w kontakcie z chemikaliami mogą doznać 
poważnych chorób i zakażeń. Jeśli zużycie nadwyżki cieczy lub 
pozostawienie jej w opryskiwaczu nie jest możliwe, to do cza-
su jej zagospodarowania, neutralizacji lub utylizacji, należy ją 
przechować w specjalnie do tego celu przeznaczonym zbior-
niku. Zbiornik ten musi być szczelny, zabezpieczony przed do-
stępem niepowołanych osób, oraz wyraźnie oznakowany, ze 
wskazaniem zawartości.

źródło: agrofagi 
„Poradnik mycie opryskiwaczy”
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Polski Bon Turystyczy - kilka informacji o programie dopłat do wypoczynku
Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu 
wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionych przez 
skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku ma po-
móc  pośrednio branży turystycznej.
Bon Turystyczny wynosi jednorazowo 500 zł na każde 
dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie 
w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawności .
Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi ho-
telarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przed-
siębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publiczne-
go na terenie kraju. 
Dopłata do wypoczynku ma formę elektronicznego nume-
ru generowanego przez system rejestracji na Platformie 
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
www.zus.pl/pue/ i jest ważna  do końca marca 2022 r.
Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu swoje-
go dziecka w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agrotury-
stycznym, na kolonii, obozie harcerskim, obozie sportowym 
lub rekreacyjnym.
Jest on przeznaczony dla rodzin z co najmniej jednym dziec-

kiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą 
przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w 
przypadku świadczenia wychowawczego „500+”.
Z bonu można korzystać tylko i wyłącznie w Polsce.  
Jak płacić bonem za usługi turystyczne?
Bon, czyli elektroniczny numer, który został wcześniej wyge-
nerowany na Platformie Usług Elektronicznych ZUSu, nale-
ży okazać lub podać podczas rezerwacji pobytu w ośrodku 
hotelarskim, lub innym miejscu, które honoruje płatności 
bonem turystycznym. Proces płatności odbywa się poprzez 
przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji 
salda oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających za-
kup w momencie płatności za usługę. Możesz płacić bo-
nem wielokrotnie, aż do wyczerpania środków, jednak nie 
dłużej niż do 31 marca 2022 roku. 

Widzisz dziurę w drodze, odkrytą studzienkę, nieza-
bezpieczoną studnię, uschnięte drzewo lub gałęzie 
przewrócone drzewo albo zerwany przewód energe-
tyczny? Uruchom moduł „Usterka” w swoim smartfo-
nie, zrób zdjęcie, zaznacz miejsce na mapie i wyślij 
zgłoszenie. Urząd Gminy zostanie natychmiast po-
wiadomiony o zagrożeniu.
Moduł „Usterka” to narzędzie komunikacji elektro-
nicznej, którym posługuje się urząd gminy do celów 
prostego, szybkiego i wygodnego zgłaszania różne-
go rodzaju awarii i uszkodzeń infrastruktury drogo-
wej, oświetlenia, zapełnionych koszy na śmieci i ze-
psutych urządzeń w miejscach publicznych na terenie 
naszej gminy. Zgłoszenia dokonywane są  w sposób 
zapewniający precyzyjną lokalizację awarii lub uster-
ki poprzez zaznaczenie tego miejsca na mapie gminy.
Zgłoszeń można dokonywać 24 godziny na dobę i we 
wszystkie dni tygodnia! Jeżeli uznasz potrzebę pilnej 
interwencji dzwoń na numer 112.
Moduł „Usterka” dostępny jest na interaktywnej ma-
pie, którą można otworzyć ze strony internetowej gmi-
ny www.grodziskodolne.pl albo z Elektronicznego Biu-
ra Obsługi Mieszkańców znajdującego się pod adre-
sem ebom.grodziskodolne.pl. W prawym górnym rogu 

mapy znajduje się przycisk „usterka” z ikoną megafo-
nu, który służy do uruchomienia modułu zgłoszeń.
Przypominamy przy tej okazji wszystkim mieszkań-
com gminy z uwagi na trwającą epidemię koronawi-
rusa, że w Elektronicznym Biurze Obsługi Mieszkań-
ca na stronie ebom.grodziskodolne.pl można równie 
szybko załatwić wiele innych spraw urzędowych, tj. 
np.: złożyć deklarację śmieciową, wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, wniosek o zaświadczeń z Urzędu 
Stanu Cywilnego (np. odpis skrócony aktu urodzenia, 
aktu zawarcia małżeństwa, zgonu), dokonać zapłaty 
za podatki, opłaty za odpady komunalne, czy spraw-
dzić położenie swojej działki w gminnym rejestrze. 

KL

Twoje sprawy w jednym miejscu
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Album „Cymbały znane i nieznane”
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ra-
mach realizowanego międzynarodowego projektu „AR-
TISTIC”, wspiera wydanie dwupłytowego albumu instru-
mentalnego na cymbałach rzeszowskich w wykonaniu 
Michała Rydzika i jego uczniów. Projekt obejmuje na-
granie tradycyjnych melodii oraz utworów współcze-
snych, z zachowaniem historycznego brzmienia cym-
bałów rzeszowskich. Na wydanie dwupłytowego albu-
mu „Cymbały znane i nieznane” potrzeba 6 tys. zło-
tych. Jest to pierwsza tego typu kampania w regionie, 
która wnosi nowe spojrzenie na cele i narzędzia nie-
zbędne we współpracy z lokalną społecznością i pod-
miotami z regionu, aby pomagać twórcom w realizacji 
ich pomysłów na rzecz zachowania i promocji tradycji. 
Projekt obejmuje wydanie albumu z tradycyjnymi me-
lodiami oraz utworami współczesnymi, z zachowaniem 
historycznego brzmienia cymbałów rzeszowskich. Al-
bum o nakładzie 1000 egz. będzie dostępny za darmo, 
a dla tych, którzy wezmą udział w zbiórce na ten cel, 
przygotowany jest wyjątkowy muzyczny pakiet. 
zbiórka jest dostępna pod adresem https://zrzutka.
pl/cymbaly-znane-i-nieznane.
Nagranie materiału muzycznego odbyło się w Studiu 
koncertowym im. Tadeusza Nalepy w Polskim Radiu 
Rzeszów w dniach 18-19 czerwca br. Nasze wydawnic-
two pozostanie materialnym śladem historii folkloru. Pol-
ska muzyka ludowa jest bezcennym i żywym dziedzic-
twem narodowym, które wywarło znaczący, choć niedo-
ceniany w Polsce wpływ na kulturę europejską i świato-
wą – informuje Katarzyna Mach-Wawrzaszek, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.
Platforma crowdfundingowa zrzutka.pl powstała z my-
ślą o wszystkich osobach, które chcą realizować cie-
kawe projekty i urzeczywistniać kreatywne pomysły. 
Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, które 
pomoże uzyskać niezbędne fundusze na ich realizację.
W Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli. Oddział Mu-
zeum Okręgowego w Rzeszowie soliści spotkali się z 
Farba Films - Kacper Leśniewski, aby nakręcić clip pro-
mujący wydanie albumu. Efekt pracy zostanie zamiesz-
czony na profilu solistów pod adresm www.zrzutka.
pl/z/cymbaly-znane-i-nieznane
Dodatkowo 7 lipca br. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. odbyła się konferencja prasowa pod-
sumowującą realizację projektu ARTISTIC. W trakcie 
konferencji odniesiono się do roli współpracy instytu-
cji użytku publicznego tego typu przedsięwzięć. W kon-
ferencji w roli eksperta wystąpił dr Robert Godek - Dy-
rektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go UMWP oraz przedstawiciele Muzeum Etnograficzne-
go w Rzeszowie, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie oraz dyrekcja Ośrodka Kultury Grodzisko Dolne. 

Młodzi muzycy rokrocznie biorą z powodzeniem udział 
w „Spotkaniach Cymbalistów” organizowanych przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz w innych 
konkursach o zasięgu regionalnym i krajowym. 
W 2016 r. razem z Kapelą Ludową „Grodziszczoki” z 
Grodziska Dolnego nagrali płytę CD zawierającą naj-
bardziej reprezentatywne utwory z folkloru muzyczne-
go Grodziska i okolic. 
Cymbały są instrumentem uniwersalnym, gdyż można 
na nich grać zarówno melodię jak i akompaniament.  
Akompaniament młodych muzyków, na zasadniczo in-
strumencie ludowym Europy Wschodniej, nadał nowego 
brzmienia również współczesnym piosenkom z albumu  
tj. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee,  K. Bedelt - 
„The Black Pearl” z filmu „Piraci z Karaibów”, ale także 
Q. Mendoza - „Cielito Lindo”, twórczości z lat 60-70-tych 
oraz  pieśniom ludowym. Soliści wykonali muzykę róż-
nych epok oraz sięgają po utwory wielkich kompozyto-
rów, w tym: J. Strauss II, J. S. Bach,  A. Vivaldi.
W ramach kampanii soliści zaangażowali się w pro-
jekt Fundacji Rzeszowskiej. W sobotę 11 lipca br. wzięli 
udział w imprezie „Podkarpackie Klimaty” na Kwadra-
cie Kultury.

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
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Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników dla ZS im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to ponad 
sto tysięcy przeczytanych książek i przeszło pięćdziesiąt ty-
sięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju!
W roku szkolnym 2019/2020 również Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym przyłączył się do tej 
wielkiej akcji promocji czytelnictwa.
Konkurs skierowany jest do uczniów, a także ich rodzi-
ców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do 
czytania książek oraz wspólnego czytania książek przez 
dzieci i rodziców. Misją wydarzenia jest przede wszystkim 
promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej for-
my spędzania wolnego czasu. Celem konkursu jest także 
wyłonienie najaktywniejszych czytelników.
Młodsi uczniowie szkoły (klasy I – IV) oraz starsi (klasy 
V – VIII) przez cały rok szkolny zdobywali sprawności czy-
telnicze: uczestniczyli w konkursach recytatorskich, lite-
rackich, wykonywali albumy ulubionych książek, lapbooki 
do lektur oraz plakaty promujące czytanie legend i ba-
śni. Najważniejszym zadaniem było jednak przeczytanie 
10 książek – lektur i rozwiązanie testów z ich znajomo-
ści. Po trzech najlepszych czytelników w obydwu katego-
riach wiekowych pod koniec mają wzięło on-line udział w 
etapie powiatowym. Uzyskali oni wymaganą liczbę punk-
tów i zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Wiel-
ka Liga Czytelników”. Są to: Katarzyna Lizak, Maciej Za-
lepa i Krzysztof Wnęk (grupa młodsza) oraz Brygida Bart-
nik, Tobiasz Zygmunt i Weronika Smędra (grupa starsza).
Komisja konkursowa, powołana przez Pedagogicz-
ną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie - Koordynato-

ra Wojewódzkiego projektu Wielka Liga Czytelników, 
przyznała zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym Certyfikat „Placówka Aktywnie Promująca 
Czytelnictwo”. 
„To wyjątkowe wyróżnienie dla naszej placówki promują-
cej czytelnictwo wśród najmłodszych! Zależy nam na roz-
wijaniu kultury czytelniczej dzieci w wieku przedszkol-
nym, szkolnym i młodzieży. Dokładamy wszelkich starań, 
aby czytanie było modne w domach i szkole. Promowanie 
talentów naszych wychowanków oraz twórczości dziecię-
cej i młodzieżowej, a także literatury regionalnej i świato-
wej jest naszym nadrzędnym celem. Chcemy, by dla mło-
dego pokolenia książka stała się przyjacielem i domow-
nikiem”.

ak

XIX edycja konkursu „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”

Święty Jan Paweł II zajmuje z pewnością wyjątkowe miej-
sce w sercach i umysłach Polaków. Jego rolę w funkcjo-
nowaniu naszego Narodu oraz indywidualnie w życiu każ-
dego z nas odkrywamy i doceniamy zwłaszcza teraz, kie-
dy przeżywamy setną rocznicę urodzin naszego wielkie-
go Rodaka. Uświadamiamy sobie jednak, że wciąż powin-
niśmy pogłębiać Jego nauczanie, które kierował do nas 
jako papież, a wcześniej jako kapłan i biskup. Dzisiaj, kie-
dy żyjemy w czasach, które są skażone ideologiami kon-
testującymi podstawowe chrześcijańskie wartości (zagra-
żające zwłaszcza młodemu człowiekowi), tak bardzo po-
trzebujemy „odświeżenia” nauczania papieskiego. Może 
teraz nadszedł moment, kiedy sięgniemy po którąś z en-
cyklik Papieża Jana Pawła II lub po prostu odsłuchamy w 
rodzinie wybraną homilię, którą wygłosił w czasie licznych 
pielgrzymek do Ojczyzny. 
Ważną rolę w pielęgnowaniu wiedzy o życiu i nauczaniu 
św. Jana Pawła II pełni Szkoła Podstawowa w Grodzisku 
Dolnym, której patronuje Papież- Polak. W tym roku po 

raz dziewiętnasty odbył się Powiatowy Konkurs „Z Janem 
Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”. Po raz dziewiętnasty 
znaleźli się także młodzi ludzie, którzy do serca wzięli so-
bie słowa naszego świętego Rodaka: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 
Konkurs przeprowadzono mimo trwającej pandemii ko-
ranowirusa, stosując się do wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa. Wzięło w nim udział 28 uczniów ze szkół podstawo-
wych z następujących miejscowości: Dąbrowicy, Grodziska 
Dolnego, Grodziska Górnego, Huciska, Opalenisk, Tarno-
góry i Sarzyny. Szkoły, w wyniku eliminacji szkolnych, wy-
stawiły od jednego do trzech finalistów. Uczniowie klas IV – 
VI mogli wykonać pracę plastyczną dowolną techniką doty-
czącą wybranych wydarzeń z życia św. Jana Pawła II. Nato-
miast uczniowie klas VII – VIII mieli do wyboru: wykonanie 
albumu zawierającego elementy literackie oraz plastyczne 
dotyczące wybranej pielgrzymki Papieża do Polski lub na-
pisanie listu do św. Jana Pawła II, w którym należało uka-
zać ponadczasowość nauczania Ojca Świętego. 
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Obradująca w dniu 15 czerwca komisja konkursowa nie 
miała łatwego zadania, ponieważ poziom zgłoszonych 
prac był wysoki. 
W kategorii „praca plastyczna” I miejsce zajęła Izabela Ky-
cia ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. W kategorii „al-
bum” I nagrodę przyznano Anecie Dubiel ze Szkoły Pod-
stawowej w Sarzynie. W kategorii „list” zwycięzcą została 
Karolina Siuzdak ze Szkoły Podstawowej w Hucisku. Jury 
przyznało także drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia 
w każdej kategorii konkursowej. Wszyscy uczniowie zosta-
li nagrodzeni za trud, który włożyli w przygotowanie swoich 
prac. Otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez sponsorów: Gminę Grodzisko Dol-
ne, Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Szkolne Koło Cari-
tas działające przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy uczestnicząc tak 
licznie i chętnie w konkursie,  włączyli się w dzieło pielę-
gnowania życia i nauczania św. Jana Pawła II. Młodzi przy-
jaciele, gratulujemy! Słowa podziękowania kierujemy rów-
nież do rodziców dzieci, które wzięły udział w konkursie. 
Drodzy rodzice, dziękujemy za to, że towarzyszyliście w 
tworzeniu tych prac, które są dowodem na to, że jeste-
ście razem ze swoimi dziećmi promotorami „cywilizacji ży-
cia i miłości”, którą głosił Papież- Polak. Dobrze, że są lu-
dzie, którzy kierują się nie tylko wiedzą i umysłem, ale i 
wiarą. Podkreślił to święty Papież w encyklice „Fides et ra-
tio”: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch 
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Obyśmy potrafili 
wszyscy owocnie odczytywać nauczanie św. Jana Pawła II, 
które jest pieczęcią naszej katolickiej wiary i moralności.  

Ks. Łukasz Pernal

Wybrane prace uczestników 
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Biedronka azjatycka - kilka słów 
o szkodniku
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o inwazji biedro-
nek azjatyckich (arlekinach). Zostały one sprowadzone do 
Europy i Ameryki Północnej, aby wspomagać walkę z mszy-
cami. Są bardzo ekspansywne, bardzo szybko się rozmna-
żają i zasiedlają tereny dotychczas zajmowane przez na-
sze rodzime gatunki – biedronkę siedmiokropkę i biedron-
kę dwukropkę. Biedronki azjatyckie wielkością przypomi-
nają naszą biedronkę siedmiokropkę, ale charakteryzują 
się bardzo zmiennym ubarwieniem, mogą być czerwone, 
pomarańczowe, a nawet czarne. Liczba kropek na pokry-
wie też jest zmienna (nasza biedronka siedmiokropka za-
wsze wygląda tak samo, czyli jest czerwona i ma po trzy 
kropki na każdej pokrywie i jedną u nasady).
W przeciwieństwie do naszych biedronek, te azjatyckie (za-
równo ich larwy jak i osobniki dorosłe) są bardzo żarłoczne. 
W okresie około 10-dniowego rozwoju larwa zjada od 90 do 
370 mszyc. Owad dorosły zjada od 15 do 65 mszyc dzien-
nie. Gdy brakuje pokarmu zjadają inne owady, także jaja i 
larwy innych biedronek.
Biedronki azjatyckie potrafią ukąsić człowieka. Ślady po 
ugryzieniach są czerwone i swędzące, powodujące czasem 
objawy alergii, takie jak: nieżyt nosa, astma, pokrzywka, 
obrzęk naczynioruchowy.
Do ugryzień najczęściej dochodzi jesienią, kiedy gromadnie 
szukają miejsca schronienia (często w zabudowaniach). 
Oprócz tego wydzielana przez nią w momencie zagrożenia 
(a nawet po śmierci) żółta substancja (hemolimfa) pozosta-

wia plamy, których nie da się usunąć.
Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem na po-
zbycie się z domu biedronek azjatyckich jest wciągnię-
cie ich odkurzaczem.
Po dokładnym odkurzeniu wszystkich miejsc, w których za-
obserwowaliśmy nawet pojedyncze osobniki, najlepiej wy-
rzucić worek i natychmiast wynieść go z domu do śmietnika.
Aby zabezpieczyć się przed inwazją, warto założyć moski-
tierę na okno.

źródło:zielonyogrodek

Biedronka azjatycka jest jednym z najszybciej roz-
przestrzeniających się gatunków. W naszym kraju 
jest gatunkiem obcym i stanowi zagrożenie dla ro-
dzimych biedronek. Pierwszy raz zaobserwowana 
w 2006 roku, w Poznaniu.

Czy wiesz, że...

Larwa biedronki 
azjatyckiej

Biedronki azjatyckie

Biedronka 
siedmiokropka



33gazeta z grodziska i okolic 07-08/2020

Sprzedam działkę 29a 
nr 10/17 znajdującą się 

w Wólce Grodziskiej.

Cena do uzgodnienia
Kontakt: 601 874 292

SPRzEDAM DzIAŁKĘ
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Nieodpłatna pomoc prawna - informacje

Kto może otrzymać pomoc?
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, 
mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników 
przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej? 
1. Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
2. Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
3. Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
4. Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Jak uzyskać poradę w okresie trwania epidemii koronawirusa?

Aby uzyskać pomoc należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 882-015-438 lub poprzez adres e-
mail: npp@starostwo.lezajsk.pl

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej, numeru telefonu osoby upraw-
nionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość), preferowanej daty i godziny wizyty, adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem.

Miejsce udzielenia porady 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, 

Rozkład jazdy PKP Leżajsk - Przeworsk 
ze stacji Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne - Leżajsk 
odjazdy

04:58, 05:58, 14:38, 16:53, 20:42 

Leżajsk - Grodzisko Dolne
odjazdy

07:11, 7:59, 15:53, 16:49, 20:31 

Grodzisko Dolne - Przeworsk
odjazdy

07:22, 16:04, 17:00, 20:42

Przeworsk - Grodzisko Dolne
odjazdy

04:45, 05:45, 14:21, 16:40

PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym - 
zgłaszanie awarii

Informujemy, że awarie na sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, mieszkańcy naszej 
gminy mogą zgłaszać poprzez:

1. formularz na stronie internetowej 
www.pgkgrodzisko.pl/informacje-
dla-klienta/zgloszenie-awarii/

2. Sieć wodociągowa tel: 
535 643 909, 535 644 151

3. Sieć kanalizacyjna tel: 
535 644 151, 660 855 337
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REKLAMA PŁATNA

REKLAMA PŁATNA


