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Lodowisko - zimowa strefa rekreacji otwarta

Z pierwszym dniem ferii zimowych 
otwarte zostało gminne lodowisko, 
które cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców.

Jego otwarcie okazało się strzałem 
w dziesiątkę, szczególnie dla dzieci i 
młodzieży, która w ten sposób może 
ten czas spędzać aktywnie na świe-
żym powietrzu.
Warunki atmosferyczne długo unie-
możliwiały zamrożenie odpowied-
niej warstwy lodu. Jednak ostatnie, 
niewielkie spadki temperatur oraz 
ogromna praca pracowników włożona 
w przygotowanie solidnej tafli wystar-
czyła, by uruchomić obiekt. 
By sprawić łyżwiarzom trochę przy-
jemności, konieczne były m.in. sprę-
żarki, glikol i profesjonalny sprzęt. 
Najważniejsze było schłodzenie pły-
ty. W pierwszej fazie za pomocą gliko-
lu zostaje zmrożona betonowa płyta. 
Glikol to roztwór który wytrzymuje mi-
nusowe temperatury i nie zamarza do 
-35 stopni Celsjusza. Proces tworze-
nia tafli lodu odbywa się w następują-
cy sposób: pracownik obsługi lodowi-
ska wylewa przez kilka dni w regular-
nych odstępach czasu ok. 0,5 centy-
metra wody i czeka, aż ta zamarznie. 
Czynność tę trzeba powtarzać przez 
3-4 doby, aż powstanie minimalna 
warstwa ok. 4 centymetrów lodu. Pro-
cesem chłodzenia zajmuje się profe-
sjonalna maszyna chłodząca, która 
utrzymuje stałą minusową tempera-
turę na całej powierzchni lodowiska.
Mniejsza niż 4 centymetry grubość ta-
fli lodu nie zapewnia stabilności ter-

micznej, a lód jest podatny na waha-
nia temperatury, szybciej zaczyna się 
kruszyć i pękać. 
Po wylaniu tafli lodowiska, do jej wy-
równywania używa się specjalistycz-
nej maszyny zwanej rolbą. Za pomo-
cą specjalnych noży usuwa ona wszel-
kie nierówności i poleruje płytę lodo-
wiska. Proces wyrównywania lodu po-
wtarzany jest codziennie.
Tafla lodu po osiągnięciu określonej 
grubości zachowuje swoją stabilność 
i parametry użytkowe do tego stop-
nia, że nawet w cieplejsze dni kiedy 
temperatura wynosi nawet kilka stop-
ni powyżej zera, zachowuje swoje wła-
ściwości użytkowe. 
Dla wszystkich chcących skorzystać z 
zimowej atrakcji jaką jest lodowisko 
należy wspomnieć, że wstęp na płytę 
lodowiska jak i wypożyczanie łyżew i 

kasków są bezpłatne.
Lodowisko czynne jest po okresie 
ferii zimowych od poniedziałku do 
piątku w godz. od 14:00 do 22:00 
(przerwa techniczna – decyzja ob-
sługi lodowiska) oraz w soboty i nie-
dziele w godz. od 10:00 do 22:00. 
Lodowisko będzie czynne do czasu, 
kiedy będą pozwalać na to warunki 
atmosferyczne.
Czas korzystania z lodowiska z wypo-
życzonymi łyżwami jest limitowany. 
Jednorazowo można przebywać na 
ślizgawce do 2 godzin. Przekroczenie 
tego czasu skutkować będzie zaka-
zem wypożyczenia łyżew przez okres 
7 kolejnych dni.  
Wprowadzony limit jest po to, aby jak 
najwięcej osób, które nie posiada-
ją własnych łyżew, mogło skorzystać 
z obiektu. Wybierając się na lodowi-
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sko pamiętajmy koniecznie o bezpie-
czeństwie, szczególnie pamiętajmy 
wyposażyć swoje dzieci w kask (moż-
na go wypożyczyć bezpłatnie na miej-
scu). Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że chcociaż lodowisko może wyda-
wać się dość bezpieczne, w rzeczywi-
stości potrafi zagrażać naszemu zdro-
wiu i bezpieczeństwu, jeżeli w spo-
sób nieodpowiedzialny z niego korzy-
stamy. Jest to ograniczona przestrzeń 
ze śliską, twardą powierzchnią, często 
zapełniona ludźmi, którzy nie zawsze 
wiedzą, co robią. Pamiętajmy, że kask 

powinien zawsze ciasno przylegać do 
głowy. Nie może przesuwać się z boku 
na bok lub do przodu i do tyłu. Należy 
upewnić się, że pasek na brodę jest w  
odpowiedni sposób zapiety. 
Nie musimy zaopatrywać się w typowy 
kask do jazdy na łyżwach. Możemy go 
zastąpić innym: kaskiem narciarskim, 
na deskorolkę, hokejowym lub rowe-
rowym. Są one w stanie również wy-
trzymać silne uderzenia z podłożem w 
sytuacji upadku na taflę lodowiska.
Na koniec wszystkich łyżwiarzy prosi-
my o zapoznanie się z regulaminem 

lodowiska oraz regulaminem wypo-
życzalni sprzętu sportowego. Znajo-
mość tych przepisów pozwoli nam 
nie tylko prawidłowo ale i bezpiecz-
nie korzystać z lodowiska dbając o 
własne bezpieczeństwo i innych.
Regulaminy znajdują się przy wejściu 
na płytę lodowiska oraz na stronie in-
ternetowej urzędu gminy.
Lodowisko zostało dofinansowane 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej (FRKF).

MK

Nowe wiaty przystankowe
Na terenie gminy pojawiły się 2 
nowe wiaty przystankowe, co zna-
cząco poprawiło wygląd naszego 
otoczenia.

Wiaty zostały zamontowane przy 
rondzie w Grodzisku Górnym oraz 
obok galerii handlowej (BAS) w Gro-
dzisku Dolnym.
Nowe wiaty poprawiły w dużym stop-
niu estetykę tych miejsc i zastąpi-
ły mocno wysłużone już stare przy-
stanki. Gmina sukcesywnie podej-
muje działania zmierzające do po-
prawy estetyki urządzeń i instalacji 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy, z których korzystają miesz-
kańcy w codziennym życiu. Wszyst-
kim nam zależy na tym, by żyć w za-
dbanym i pięknym otoczeniu.
Wspomniane obiekty zakupione zo-
stały ze środków budżetu gminy.
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W czwartek 19 grudnia miało miejsce 
uroczyste otwarcie nowej części kom-
pleksu budynków, w których znajdu-
ją się pomieszczenia: Urzędu Gminy, 
Dziennego Domu Pomocy oraz Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W uroczystości otwarcia i poświęcenia bu-
dynku udział wzięli: Ks. Jan Kuca– pro-
boszcz Parafii pw. Św. Barbary i Anny w Gro-
dzisku Dolnym, wójt gminy Jacek Chmu-
ra, zastępca wójta Mariusz Jasic, sekretarz 
gminy Adam Chmura, przewodniczący rady 
gminy Kazimierz Matuszek, radni, sołtysi 
oraz zaproszeni goście. 
W czasie uroczystych przemówień nie za-
brakło słów podziękowania dla wszystkich, 
którzy swoją pracą i zaangażowaniem przy-
czynili się do powstania tego miejsca. 
Rozbudowa budynku służy wielu potrze-
bom i celom jakie realizuje gmina dla swo-
ich mieszkańców.
Dzienny Dom Pomocy jest miejscem po-
prawy jakości życia najstarszych jej miesz-
kańców. Seniorzy mogą uczestniczyć w za-
jęciach ruchowych, plastycznych, muzycz-
no-teatralnych, komputerowych, czy rekre-
acyjno-kulturowych. Mają również zapew-
nione posiłki, wsparcie psychologiczne oraz 
opiekę pielęgniarki.
Dom organizuje ponadto kursy i warsztaty 
tematyczne.
Zdaniem wójta gminy Jacka Chmury, pla-
cówka tego typu była bardzo potrzebna. 
Dzięki niej seniorzy mogą rozwijać swoje pa-
sje a spędzając czas w towarzystwie nie są 
skazani na samotność. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozy-
skał nową siedzibę, w której zarówno pra-
cownicy jak i mieszkańcy gminy zyskali lep-
sze warunki pracy i obsługę klienta. Infra-
struktura pozwala na łatwe i bezproblemo-
we korzystanie z usług GOPSu. Przed bu-
dynkiem znajduje się wiele miejsc parkingo-
wych, stoiska na rowery, a w samym budyn-
ku winda ułatwiająca poruszanie się po bu-
dynku szczególnie osobom niepełnospraw-
nym i starszym. Układ pomieszczeń i ich 
wielkość gwarantuje przyjemną i sprawną 
obsługę klienta.
Urząd Gminy po rozbudowie budynku uzy-
skał nową salę konferencyjną, w której od-
bywają się sesje rady gminy, uroczystości 
zawarcia związku małżeńskiego oraz inne 
spotkania ważne dla życia gminy i jej miesz-
kańców. W nowej części kompleksu znajdo-
wać się będzie również kasa.

Inwestycja została zrealizowana w ramach 
zadania pn. „Budowa Dziennego Domu Po-
mocy dla Osób Starszych wraz z nową sie-
dzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym realizowany w ra-
mach osi priorytetowej VI Spójność prze-
strzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infra-
struktura ochrony zdrowia i pomocy spo-

łecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura 
pomocy społecznej Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014 – 2020.”.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 5 mln 
484 tys. zł, z czego 2 mln 883 tys. zł to dofi-
nansowanie unijne.

MK

Uroczyste otwarcie nowej części kompleksu budynków GOPSu i Urzędu Gminy
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Ozdoby świąteczne na terenie gminy
Ozdoby świąteczne to obecnie nie-
odłączny element świąt Bożego 
Narodzenia i krajobrazu miejsc pu-
blicznych. Zdobią one ulice, parki i 
skwery wprowadzając w atmosfe-
rę świąt.
W naszej gminie pojawiły się: cho-
inki, szopka bożonarodzeniowa, 
bombka oraz świąteczny strażak.
Gmina wyraża podziękowanie dru-
hom OSP Miasto, OSP Grodzisko 
Górne, OSP Laszczyny oraz pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Kultury 
za pomoc i zaangażowanie w deko-
rowaniu naszych ulic i miejsc.

KOMUNIKAT
Stypendia Wójta - rusza termin składania wniosków

Przypominamy, że do dnia 20 lutego można składać w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium w 
ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
Stypendia przyznawane są za okres półroczny i wypłacane jednorazowo, a ich wysokość uzależniona jest 
od uzyskanych osiągnięć oraz środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych na terenie gminy oraz 
uczniowie szkół średnich, którzy są zameldowani w gminie. 
Prawo do ubiegania się o stypendium daje wysoka średnia ocen: co najmniej 5,0 (szkoła podstawowa) i co 
najmniej 4,8 (szkoła średnia) lub miejsce na podium w konkursie szczebla wojewódzkiego np. w olimpia-
dzie przedmiotowej, konkursie sportowym czy też konkursie artystycznym. 
Niezbędnym warunkiem do uzyskania stypendium jest, co najmniej dobra ocena z zachowania.

Wniosek może złożyć rodzic, organizacja pozarządowa, trener czy też dyrektor szkoły. Aktualny wzór wnio-
sku oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się na stronie www.grodziskodolne.pl w zakładce 
stypendia.
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Dobrze wykonana instalacja fo-
towoltaiczna jest doskonałą in-
westycją, która potrafi się w sto-
sunkowo szybkim czasie spłacić.

Aby satysfakcja z niej płynąca 
nie została przerwana, należy od 
czasu do czasu skontrolować jej 
stan. Typowy system fotowoltaicz-
ny składa się z:
• modułów fotowoltaicznych, 
• falownika (inaczej zwanego 
również inwerterem),
• zabezpieczeń przeciwprzepię-
ciowych po stronie DC, 
• przewodów solarnych,
• konektorów MC4, Amphenol, 
Sunclix lub Tyco, 
• zabezpieczeń po stronie prą-
du zmiennego (pomiędzy falowni-
kiem na rozdzielnią główną bądź 
innym punktem przyłączenia in-
stalacji PV do sieci użytkownika). 
Pierwszym aspektem, na któ-
ry warto zwrócić uwagę jest fa-
lownik. W przypadku wystąpie-
nia anomalii falownik wskazuje nr 
błędu wraz z krótkim opisem. Błę-
dy w przypadku falowników Fro-
nius mają swoje klasy, które są 
określane przez pierwszą cyfrę 
kodu błędu.
Komunikaty statusu klasy 1 naj-
częściej mają charakter przejścio-
wy i są powodowane przez pu-
bliczną sieć elektryczną. Jeśli po 
dokładnej kontroli okaże się, że 
warunki sieci wróciły do normy, fa-
lownik wznawia zasilanie sieci.
Klasa 3 obejmuje komunikaty 
statusu, które mogą wystąpić w 
trakcie zasilania sieci, zasadniczo 
nie prowadzą jednak do trwałego 
przerwania trybu zasilania sieci.
Po automatycznym odłączeniu od 
sieci i przepisowym monitorowa-
niu jej parametrów, falownik pró-

buje wznowić tryb zasilania sieci.
WAŻNE! 
Z powodu słabego nasłonecz-
nienia, każdego ranka i każdego 
wieczora naturalnie pojawiają 
się komunikaty statusu 306 (Po-
wer low (Niska moc)) oraz 307 
(DC low (Niski prąd stały)). Te ko-
munikaty statusu nie są spowo-
dowane przez usterki.
Komunikaty statusu klasy 4 i 6 
wymagają po części interwencji 
technika serwisowego przeszko-
lonego przez firmę Fronius. Ko-
munikaty statusu klasy 5 zasad-
niczo nie uniemożliwiają funk-
cjonowania trybu zasilania sieci, 
ale mogą powodować ogranicze-
nia w czasie trwania tego trybu. 
Są wyświetlane do momentu ich 
potwierdzenia przez naciśnięcie 
przycisku (w tle falownik pracuje 
nadal normalnie).
Komunikaty statusu klasy 7 do-
tyczą sterownika, konfiguracji 
oraz rejestracji danych falownika 
i mogą mieć pośredni lub bezpo-
średni wpływ na tryb zasilania sie-
ci.
W przypadku błędów innych niż 
306, 307, 522 i 523 (te mogą 
się pojawiać wieczorami i ranka-
mi, kiedy napięcie na łańcuchu 
jest zbyt niskie), 509 i 520 (w 
przypadku, kiedy wyłączyliśmy 
instalację na ponad 24h, lub gdy 
śnieg długotrwale zalega na mo-
dułach) należy skontaktować się 
z Urzędem Gminy w Grodzisku 
Dolnym. Warto zaznaczyć, że fa-
lownik podłączony do internetu 
pozwala na monitorowanie pracy 
instalacji w czasie rzeczywistym 
i to nie tylko w zakresie obecnej 
produkcji, ale też występowania 
błędów. 
Dla zdalnej diagnostyki wysoko 

zalecane jest podłączenie falow-
nika do sieci internetowej, ponie-
waż oprócz identyfikacji błędów, 
często powstaje możliwość wy-
konania aktualizacji, która może 
przywrócić w kilka - kilkanaście 
minut poprawną pracę falowni-
ka. W przypadku falowników mar-
ki Fronius podłączenie do interne-
tu może zostać zrealizowane po-
przez przewód ethernetowy jak i 
również WIFI. 

Falowniki Fronius posiadają moż-
liwość wykrywania również błę-
dów w okablowaniu (np. przerwa-
nie izolacji przewodów lub kabli 
od modułów). Inwerter wówczas 
wyświetla błąd 502 i rozłącza ob-
wód. Wówczas przeglądu wyma-
gają elementy takie jak przewody 
solarne, konektory MC4 (lub po-
dobne) czy ograniczniki przepięć. 
W przypadku wystąpienia prze-
pięć, które są następstwem wyła-
dowań atmosferycznych, uszko-
dzeniu może ulec ogranicznik 
przepięć. Dzieje się to wtedy, kie-
dy wyładowanie atmosferycz-
ne ma wartość wyższą niż zakła-
dana dla ogranicznika przepięć. 
Większość ograniczników prze-
pięć posiada okienka, które wska-
zują, czy ochronnik jest spraw-
ny czy uszkodzony.  Takie ogra-
niczniki przepięć znajdują się po-
między modułami i falownikiem, 
oraz pomiędzy falownikiem a roz-
dzielnicą użytkownika. Jeśli, któ-
ryś z ograniczników jest spalony, 
to praca instalacji nie będzie mo-
gła być kontynuowana i należy 
niezwłocznie wyłączyć rozłącz-
nik nadmiarowo-prądowy (po-
ciągając dźwignię napędową w 
dół) oraz rozłącznik izolacyjny 
(umieszczony w dolnej części fa-

Bezpieczne użytkowanie instalacji fotowoltaicznej



8gazeta z grodziska i okolic 01/2020

lownika – należy przekręcić na 
pozycję 0) oraz poinformować o 
sytuacji Urząd Gminy w Grodzi-
sku Dolnym. W przypadku wystą-
pienia przepięcia o wysokiej war-
tości po stronie prądu zmienne-
go (pomiędzy rozdzielnicą a falow-
nikiem), należy podać informację 
czy wyłącznik nadmiarowo-prądo-
wy zadziałał i wyłączył instalację 
(dźwignia na dole). Ponowne jego 
załączenie może uszkodzić płytę 
PCB Symofil, dlatego też koniecz-
ny jest dokładne zrelacjonowanie 
przebiegu awarii technikowi/ser-
wisantowi wykonawcy, który po-
dejmie decyzję czy można ponow-
nie uruchomić instalację bez jej 
sprawdzenia na miejscu. 
Przepięcia po stronie modułów fo-
towoltaicznych potrafią uszkodzić 
diody bypass w modułach, czego 
efektem będzie obniżona produk-
cja np. instalacja o mocy 4,5kWp 
może przy bardzo dobrym nasło-
necznieniu i optymalnej tempe-
raturze produkować 100-300W. 
Wówczas to należy sprawdzić in-
stalację za pomocą specjalistycz-
nego sprzętu np. miernika Se-
award PV200, który potrafi wyzna-
czyć krzywą IV dla sekcji modułów 
(jak również dla poszczególnego 
modułu), dzięki której przeszkolo-
ny technik będzie w stanie ocenić 
przyczynę obniżonej produkcji.  
Jednym z powodów obniżonej 
produkcji może być trwałe za-
brudzenie modułów. 
Producenci zalecają przynaj-
mniej raz w roku przemyć modu-
ły fotowoltaiczne, aby móc cie-
szyć się dobrą produkcją ener-
gii. Oczywiście w przypadku duże-
go zapylenia (np. bliskość żwirow-
ni, drzew i krzewów pylących lub 
często uczęszczanej drogi), może 
występować konieczność częst-
szego mycia. 

Warto tą czynność zlecić specja-
listycznym firmom, które zajmują 
się profesjonalnym myciem modu-
łów fotowoltaicznych. Jeśli jednak 
ktoś planuje myć swoją instalację 
we własnym zakresie to musi bez-
względnie przestrzegać przepi-
sów BHP oraz wymogów w tym za-
kresie ustanowionych przez pro-
ducenta paneli fotowoltaicznych. 
Większość producentów zaleca 
użycia dużej ilości wody zdemi-
neralizowanej (umycie zwykłą 
wodą spowoduje zacieki) i mięk-
kiego materiału. Wykorzystanie 
chemii, detergentów, środków 
szorujących może spowodować 
uszkodzenie powierzchni modu-
łu i utratę gwarancji. W przypad-
ku wysokiego zabrudzenia moż-
liwe jest wykorzystanie alkoholu 
izopropylowego zmieszanego z 
wodą. Takie prace muszą zostać 
wykonane w momencie, kiedy 
moduły są zimne, (czyli początek 
dnia lub jego koniec), ponieważ 
podczas wykonywania tej czyn-
ności w trakcie dnia występuje 
ryzyko pęknięcia szyby pod wpły-
wem dużej różnicy temperatur.  
Zakazane jest użycie myjek ci-
śnieniowych! 
Często pojawiającymi się pytania-
mi są:
– co może być przyczyną poża-
ru instalacji fotowoltaicznej/elek-
trycznej oraz co zrobić w sytuacji 
wystąpienia pożaru?
Na pierwsze pytanie można odpo-
wiedzieć, iż przyczyną może być 
złe wykonanie instalacji fotowolta-
icznej, wada urządzeń, brak odpo-
wiedniej konserwacji i zaniedba-
nia w zakresie eksploatacji sieci. 

W przypadku instalacji fotowolta-
icznych przyczyną pożaru może 
być uszkodzenie podwójnej izola-
cji przewodu solarnego przez złe 
zabezpieczenie przewodów lub 

działanie gryzoni bądź błędnie za-
robione złącza konektorowe. Wy-
stąpienie kodu błędu 475 jest wy-
nikiem wykrycia przez falownik 
tego typu sytuacji. Pojawienie się 
tego statusu oznacza koniecz-
ność niezwłocznego poinformo-
wania o tej sytuacji urząd gminy. 
Pożar instalacji elektrycznej, 
może być spowodowany złym sta-
nem technicznym instalacji, nie-
właściwym użytkowaniem urzą-
dzeń elektrycznych, „prowizorycz-
nymi rozwiązaniami”, nie właści-
wymi połączeniami elektryczny-
mi, złych styk czy korzystaniem z 
uszkodzonych urządzeń.
Najważniejszą czynnością jaką 
może wykonać właściciel obiek-
tu w przypadku pożaru instalacji 
elektrycznej jest przede wszyst-
kim rozłączenie dopływu prą-
du do budynku oraz poinformo-
wanie Straży Pożarnej o wystą-
pieniu pożaru. Jeśli jest to możli-
we to należy niezwłocznie wyłą-
czyć rozłącznik główny w obiek-
cie (znajduję się on w domowej 
rozdzielnicy głównej i z reguły 
jest to trójfazowy wyłącznik) a 
następnie wyłączyć rozłącznik w 
złączu kablowym, który znajdu-
je się w skrzynce z licznikiem. W 
sytuacji, kiedy wyłączenie prą-
du nie spowoduje zakończenia 
pożaru należy niezwłocznie przy-
stąpić do gaszenia ognia za po-
mocą gaśnicy proszkowej, śnie-
gowej (CO2) lub piaskiem.  

WAŻNE!
WODA, PIANA lub INNE ROZ-
TWORY posiadające w swoim 
składzie wodę są KATEGORYCZ-
NIE ZABRONIONE. Użycie środ-
ków posiadających w składzie 
wodę (która jest przewodnikiem) 
może spowodować porażenie 
gaszącego a nawet dodatkowe 
rozszerzenie pożaru. 
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Wszelakie próby gaszenia insta-
lacji elektrycznych pod napię-
ciem są wysoce ryzykowne i po-
winny być wykonywane przez 
Straż Pożarną.  

Posiadając instalację fotowolta-
iczną warto pamiętać o tym, aby 
w ramach możliwości:
1. Codziennie sprawdzać czy nie 
pojawiły/ały się jakieś błędy. Jeśli 
wystąpiły to należy ocenić zgodnie 
czy nie jest konieczne poinformo-

wanie o tym fakcie wykonawcy.
2. Raz w miesiącu – sprawdze-
nie produkcji i wydajności instala-
cji (zaleca się użytkowanie moni-
toringu internetowego w celu uła-
twienia tej czynności jak i czynno-
ści z pkt 1.), 
Kontrola poziomu zabrudzenia 
modułów fotowoltaicznych.
3. Raz na maksymalnie czte-
ry lata – pomiar i testy instalacji 
zgodnie z normą PN-EN 62446-1

Moździerz Dawid

Źródła:
1. Biała księga : Ograniczenie ry-
zyka wystąpienia pożaru w insta-
lacjach PV – FRONIUS,
2. Instrukcja obsługi falownika 
Fronius
3. Portal Edukacja PSP prowadzo-
ny przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu

KOMUNIKAT POLICJI
W związku z licznymi informacjami od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, dotyczących 
utrudnień w dotarciu pod wskazany adres w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych z powodu niereali-
zowania przez wielu właścicieli, użytkowników nieruchomości obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 
albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, dzielnicowi Posterun-
ku Policji w Grodzisku Dolnym informują, że w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia 1 
stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. będą prowadzić kontrole dotyczące prawidłowego oznakowa-
nia posesji. Celem działania będzie informowanie mieszkańców o obowiązku prawidłowego oznakowania pose-
sji. Należy pamiętać, że w przypadku potrzeby nagłej pomocy liczy się każda minuta. 

• Oznaczenie posesji nieruchomości zawarte jest w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne art. 47b ust. 1 i 4, który mówi, że:

• „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścia-
nie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o ustaleniu tego numeru”, „ w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nierucho-
mości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu”.

• Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie ta-
bliczki z numerem porządkowym nieruchomości uregulowane jest w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń 

• Art. 64§1 Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopeł-
nia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z nume-
rem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 
zł albo karze nagany.

• § 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości.

Dzielnicowi
Posterunku Policji
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Odpady komunalne - obowiązkowa segregacja śmieci
Od 1 stycznia 2020r. weszły w życie 
przepisy wprowadzające obowiązek 
segregacji odpadów przez wszystkich 
mieszkańców gminy.  

Przypominamy mieszkańcom zasady 
segregacji obowiązujące na terenie na-
szej gminy.  Do selektywnego gromadze-
nia odpadów stosujemy worki lub po-
jemniki w następującej kolorystyce oraz 
oznakowaniu:
• żółty, oznaczony napisem ,,Metale 

i tworzywa sztuczne” – worek prze-
znaczony na tworzywa sztuczne, 
puszki, drobny złom, opakowania 
wielomateriałowe;

• zielony,  oznaczony napisem 
,,Szkło” – worek przeznaczony na 
szkło bezbarwne i kolorowe;

• niebieski, oznaczony napisem ,,Pa-
pier” – worek przeznaczony na pa-
pier i tekturę;

• brązowy, oznaczony napisem ,,Bio”  
– worek przeznaczony na bioodpa-
dy stanowiące odpady komunalne;

• szary, oznaczony napisem ,,Popiół 
i drobny gruz” – worek przeznaczo-

ny na drobny gruz budowlany i zim-
ny popiół.

Pozostałe odpady, które nie nadają się 
do segregacji gromadzimy w czarnych 
workach, oznaczonych napisem ,,Zmie-
szane odpady komunalne” . Dodatkowo 
w okresie od kwietnia do października 
zostaje wprowadzona dodatkowa zbiór-
ka worków czarnych na odpady zmie-
szane.  Szczegółowe zasady segrega-
cji oraz dokładne terminy odbioru odpa-
dów są określone w harmonogramie od-
bioru odpadów. 
W przypadku, gdy w pojemnikach lub 
workach czarnych będą znajdować się 
odpady podlegające selektywnej zbiór-
ce, pracownicy firmy odbierającej od-
pady zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy. 
Wówczas właściciel nieruchomości za-
płaci podwójną stawkę za odpady.
W dniu zbiórki odpadów właściciel nie-
ruchomości wystawia pojemniki lub wor-
ki z odpadami do granicy pasa drogi pu-
blicznej, uwzględnionej w trasie prze-
jazdu odpwiednich służb. Odpady opa-
kowaniowe powinny być w miarę moż-
liwości oczyszczone z resztek produk-

tów i zgniecione w celu zmniejszenia ob-
jętości. Worki lub pojemniki musza być 
oznakowane naklejkami z kodem kre-
skowym oraz odpowiednio zawiązane i 
zabezpieczone. Odpady zgromadzone w 
workach lub pojemnikach nieoznakowa-
nych będą traktowane jak odpady zbie-
rane w sposób nieselektywny. 
Odpady problemowe tj. odpady wielko-
gabarytowe, meble, zużyty sprzęt elek-
tryczny, zużyte opony, odpady budow-
lane, przeterminowane chemikalia itp. 
można przekazać do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Grodzisku Dolnym.
Odpady kuchenne i odpady zielone tzw. 
bioodpady zachęcamy gromadzić w 
przydomowym kompostowniku. Kompo-
stownik należy zadeklarować w Urzędzie 
Gminy. Osoby, które zadeklarowały kom-
postownik będą miały obniżoną opłatę 
za odpady o 2 zł. brutto od osoby.
Harmonogram wywozu oraz zasady se-
gregacji odpadów znajdują się w rubry-
ce „ogłoszenia” w bieżącym numerze 
gazety.

Justyna Lasek

Praktyczny brelok ratowniczy może uratować życie
Jest mały z możliwością zaczepienia 
do torby, kluczy lub plecaka.

Brelok to niewielki przedmiot wyposażo-
ny w nóż do cięcia pasów bezpieczeń-
stwa i automatyczny wybijak do szyb. 
Może przydać się w niespodziewanym 
momencie naszego życia. Wyposażenie 
zapewnia nam bezpieczeństwo podczas 
wypadku. Ten gadżet został zaprojekto-
wany dla wszystkich kierowców, jako 
bezpieczne i łatwe w użyciu narzędzie 
pomagające w wydostaniu się z rozbite-
go w czasie wypadku, płonącego lub za-
topionego auta. Dzięki swoim kompak-
towym kształtom i eleganckim wyglądzie 
spokojnie może służyć jako brelok przy 
kluczach od samochodu.
Breloki ratownicze w zależności od mo-
delu posiadają następujące funkcje:
1. automatyczny, sprężynowy wybijak 

szyb samochodowych, który uru-
chamia się poprzez przyciśnięcie do 

szyby. Takie zaprojektowanie wybija-
ka pozwala na skuteczne użycie w 
każdych niemal warunkach;

2. bezpieczne ostrze do przecinana 
pasów bezpieczeństwa, które szyb-
ko uwalnia kierowcę i pasażerów w 
przypadku blokady mechanizmów 
zapinaczy pasów. Ostrze zostało za-
projektowane w obudowie urządze-
nia, aby uchronić użytkownika przed 
przypadkowym skaleczeniem;

3. wskaźnik ciśnienia powietrza w opo-

nach.,
4. alarm o wysokich tonach do odstra-

szenia napastnika lub wzywania po-
mocy;

5. ultra jasną latarkę LED;
6. tryb migającego światła do wezwa-

nia pomocy,
7. miernik wysokości bieżnika w opo-

nach.

Zbigniew Gdański
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Strażackie spotkanie opłatkowe 

Tradycyjnie, jak co roku w stycz-
niu odbyło się spotkanie opłatko-
we strażaków ochotników z naszej 
gminy. 

Organizatorem tegorocznego wyda-
rzenia była jednostka OSP Laszczy-
ny.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w Kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Cho-
daczowie, którą w intencji straża-
ków odprawił ks. Stanisław Argasiń-
ski.
W uroczystości udział wzięły delega-
cje ze wszystkich jednostek OSP z 
terenu naszej gminy, zaprzyjaźnio-
na jednostka OSP z Bud Łańcuckich 
oraz zaproszeni goście.
Po odprawionej liturgii wszyscy uda-
li się do remizy OSP w Chodaczowie, 
gdzie na miejscu dh Mateusz Pelc 
-prezes jednostki z Laszczyn, powi-
tał wszystkich zebranych. 
Po uroczystym powitaniu głos zabra-

li: Poseł na Sejm RP - Jerzy Paul, Ko-
mendant Powiatowy PSP w Leżajsku 
- st. bryg. Józef Kludys, z-ca Prze-
wodniczącego Rady Gminy - Józef 
Nicpoń oraz emerytowany Generał 
Policji Józef Gdański. Zgodnie dzię-
kowali oni strażakom ochotnikom 
za ich służbę społeczną, podejmo-
wane wyzwania, chęć podnoszenia 
swoich kwalifikacji oraz zaangażo-

wanie w sprawy gminy. Z kolei wójt 
– Jacek Chmura podsumował ubie-
gły, niezwykle udany rok, podkreśla-
jąc m.in. pozyskanie fabrycznie no-
wego samochodu dla jednostki z 
Grodziska Dolnego oraz przedsta-
wił swoją wizję dotyczącą inwesty-
cji w  jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w nadchodzących latach.
Po przemowach uczestnicy spotka-
nia przełamując się opłatkiem, zło-
żyli sobie noworoczne życzenia, po 
czym w ciepłej i świątecznej atmos-
ferze zasiedli do poczęstunku przy-
gotowanego przez organizatorów. 
Całość wydarzenia uświetnił kon-
cert Grodziskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą Jakuba Magonia, która za-
prezentowała melodie najpiękniej-
szych polskich kolęd oraz kilka pre-
mierowych utworów muzyki rozryw-
kowej.

OSP Laszczyny

fot. Jan Zybura

fot. Jan Zybura

fot. Jan Zybura fot. Jan Zybura
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Ksylamit wciąż truje
W latach 60., 70. i 80. XX w. do impre-
gnacji drewna budowlanego, aby za-
bezpieczyć je przed rozwojem grzy-
bów oraz larw używany był środek 
chemiczny Ksylamit. 
Jak się teraz okazuje Ksylamit był środ-
kiem ogólnotrującym, silnie szkodliwym 
dla ludzi i zwierząt o działaniu rakotwór-
czym. Od wielu lat nie wolno go już sto-
sować w budownictwie mieszkaniowym 
oraz gospodarstwach domowych. Efek-
ty działania tego środka, są odczuwal-
ne przez użytkowników i domowników 
do dziś. 
Ksylamit ma nieprzyjemny zapach, a 
u osób, które przez wiele lat narażone 
były na wdychanie jego oparów wystę-
pują duszności, omdlenia, nudności, 
wymioty i kłopoty z zaśnięciem. 
Jak rozpoznać Ksylamit?
Charakteryzuje się on dokuczliwym i 
drażniącym  zapachem, który jest wy-
czuwalny nawet z odległości kilku me-
trów od miejsca jego użycia. Ksylami-

tem przesiąkają również ubrania i rze-
czy znajdujące się w domu, w którym 
on wystepuje. Najczęstsze z objawów 
zdrowotnych wystepujących po dłuż-
szym przebywaniu w otoczeniu tego 
środka to ciągły katar, zapalenie oskrze-
li, duszności i ból głowy, które według le-
karzy mogą być zwiastunem astmy. To 
niejedyna jego wada. Zawiera także sil-
nie toksyczne związki chemiczne, środ-
ki biobójcze o trwałym i silnym zapachu. 
W wysokim stężeniu może powodo-
wać podrażnienie spojówek, błon śluzo-
wych, górnych dróg oddechowych, ma 
działanie rakotwórcze. Materiały zaim-
pregnowane Ksylamitem mogą oddzia-
ływać szkodliwie i emitować dokuczliwy 
chemiczny zapach nawet po upływie kil-
kudziesięciu lat. 
Zgodnie z przepisami budowlanymi w 
budynkach przeznaczonych na stały po-
byt nie wolno stosować materiałów za-
pachowych emitujących gazy, pary, pyły, 
ponieważ są one szkodliwe dla zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zakazuje bew-
zględnie stosowania obecnie wyrobów 
zawierających Ksylamit. PZH zaleca 
przeprowadzanie gruntownych remon-
tów w budynkach zawierających ten sil-
nie trujący środek chemiczny.
UWAGA! Zakazuje się palenia w piecach 
centralnego ogrzewania drewnem na-
sączonym Ksylamitem. 
Wszelkie przypadki stwierdzenia używa-
nia takiego opału do ogrzewania budyn-
ków należy bezwzględnie zgłaszać do 
urzędu gminy i na policję. Nasze życie i 
zdrowie jest najważniejsze.

Zbigniew Gdański

Zużyte podkłady kolejowe
Polscy naukowcy alarmują - Podkła-
dy kolejowe impregnowane rakotwór-
czym kreozotem wykorzystywane są 
w polskim ogrodnictwie, jako elemen-
ty dekoracyjne. 
Kreozot uznany został za czynnik rako-
twórczy oraz substancję niebezpieczną. 
Tymczasem na popularnych polskich 
portalach ogrodniczych i w magazynach 
branżowych „kwitnie” na nie moda. 
Zgodnie z polskim prawem zużyte pod-
kłady kolejowe powinny być utylizowa-
ne. Nie mogą być przekazywane oso-
bom fizycznym do jakiegokolwiek wy-
korzystania. Ofiarą padają jednak nie-
świadomi działkowicze, właściciele do-
mów i ogrodów w całej Polsce. Niektóre 
media ogrodnicze, portale internetowe, 
blogerzy zupełnie nieświadomie nakrę-
cają koniunkturę na takie produkty. Za-
chęcają do wykorzystania wycofanych 
z użytku podkładów kolejowych impre-
gnowanych zabronioną, niebezpiecz-
ną i rakotwórczą substancją w charak-
terze dekoracyjnym, wsparcia dla roślin 

ogrodowych, również owoców i warzyw. 
Podkłady chwalone są przede wszyst-
kim za swoją wytrzymałość na warunki 
atmosferyczne i z tego powodu chętnie 
stosowane jako wyścielenie podjazdów 
i ścieżek. Ludzie nie zdają sobie spra-
wy z toksyczności substancji zawartych 
w takich podkładach. To bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia, dla osób prze-
bywających w ich pobliżu. Toksyczne 
substancje uwalniają się do środowi-
ska i w nim pozostają. Ilość substancji 
zawarta w 45 podkładach kolejowych 
jest w stanie zabić człowieka o wadze 

70 kg. Powszechne niebezpieczeństwo 
jednak tkwi w małych dawkach, które 
mogą wywoływać raka i doprowadzać 
do śmierci. Kreozot określany jest czyn-
nikiem rakotwórczym, co oznacza, że 
żadna jego ilość nie jest bezpieczna dla 
człowieka.
UWAGA! Zakazuje się palenia w pie-
cach centralnego ogrzewania drewnem 
nasączonym kreozotem (podkłady ko-
lejowe). 
Wszelkie przypadki stwierdzenia używa-
nia takiego opału do ogrzewania budyn-
ków należy bezwzględnie zgłaszać do 
urzędu gminy i na policję. 

Zbigniew Gdański
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- AKTUALNOŚCI - 

W niedzielę 10 listopada w So-
chaczewie odbyły się Mistrzostwa 
Polski MMA 2019. Były to pierw-
sze tego typu zawody organizowa-
ne pod egidą niedawno powsta-
łego Polskiego Związku Miesza-
nych Sztuk Walki.

W zawodach uczestniczyło aż 420 
zawodników. Rywalizowali oni w 
dziewięciu kategoriach – od kade-
tów (od 13 lat) do mastersów (po-
wyżej 35 lat).
Daniel Matuszek, mieszkaniec na-
szej gminy miał okazję brać w nich 
udział po raz trzeci.
Zwyciężył w zawodach, w dwóch 
walkach i uzyskał tym samym  tytuł 
Mistrza Polski w kategorii 66kg full 
contact (formuła walk MMA, w któ-
rych zasady są identyczne jak w po-
jedynkach zawodowych). 
Obie walki zakończył przed czasem. 
Pierwszą przez poddanie a dru-
gą przez TKO (techniczny nokaut - 
ogłaszany, gdy sędzia lub inne oso-
by np. lekarz ringowy, sam zawod-
nik lub jego trener, przerwie pojedy-
nek z powodu niezdolności zawod-
nika do kontynuowania dalszej wal-
ki, mimo że ten nie został wyliczony. 
W takim przypadku decyzja o tech-
nicznym nokaucie podejmowana 
jest w wyniku przekonania, że dal-
sza walka może zagrozić jego zdro-
wiu lub życiu). Dla Daniela był to nie 

tylko kolejny udany start, ale też po-
wrót do zwycięstw po przegranej, 
jaką poniósł w czerwcu ubiegłego 
roku w zawodowej walce na Armia 
Fight Night 6, podejmując rywala 
z Radomia zajmującego pierwsze 
miejsce w europejskim rankingu 
zawodników jego kategorii. 
Z nim spotkał się jeszcze wcześniej, 
bo w czerwcu 2018r. Wygrał wte-
dy na punkty, tak więc trzecia wal-
ka jest nieuchronna ze względu na 
remisowy stan rywalizacji pomiędzy 
zawodnikami. 
„Zwycięzcy życzymy dalszych suk-

cesów zawodowych, dzięki którym 
będzie mógł dopisać swoje kolejne 
zwycięstwa oraz braku kontuzji”. 

Redakcja
„Wszystkim mieszkańcom gmi-
ny chciałbym w nowym roku życzyć 
wszystkiego, co najlepsze a zwłasz-
cza motywacji do działania i wsze-
lakich sukcesów - szczególnie oso-
bom, dla których tak jak dla mnie, 
sport jest czymś więcej niż tylko 
hobby czy rekreacją”.

Daniel Matuszek

Mistrzostwa Polski MMA Full Contact do 66 kg

OGŁOSZENIE!
Właściciele nieruchomości, którzy planują w 2020 roku zmianę pokrycia da-
chowego wykonanego z eternitu lub osoby posiadające odpady zawierające 
azbest, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Grodzisko Dolne pok. nr 6 lub o 
kontakt telefoniczny  17 2436003 wew. 161.
Specjalistyczna firma bezpłatnie wykona usunięcie pokrycia dachowego 
wykonanego z eternitu oraz zbiórki pozostałych materiałów zawierających 
azbest, które zostaną odpowiednio zabezpieczone i przewiezione na składo-
wisko odpadów niebezpiecznych. 
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Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń to szybko 
szerząca się, zakaźna choroba wi-
rusowa, na którą podatne są świ-
nie domowe, świniodziki oraz dzi-
ki. 

W przypadku wystąpienia ASF w 
stadzie dochodzi do dużych spad-
ków w produkcji: zakażenie prze-
biega powoli i obejmuje znaczny 
odsetek zwierząt w stadzie, przy 
czym śmiertelność zwierząt sięga 
nawet 100%. 
Okres inkubacji choroby wynosi 
15 dni (w środowisku naturalnym: 
4-19 dni, w przypadku choroby o 
ostrym przebiegu: 3-4 dni).
Wirus jest wyjątkowo odporny na 
działanie niskich temperatur i za-
chowuje właściwości zakaźne we 
krwi, kale, tkankach (zwłaszcza su-
rowych, niedogotowanych produk-
tów z mięsa wieprzowego lub dzi-
ków) przez okres nawet 3-6 miesię-
cy.
Ludzie nie są wrażliwi na zaka-
żenie wirusem ASF, w związku, z 
czym choroba ta nie stwarza za-
grożenia dla ich zdrowia lub życia.
Najczęstszym sposobem zakaże-
nia zwierząt jest bezpośredni lub 
pośredni kontakt ze zwierzęta-
mi zakażonymi. Rozprzestrzenia-
nie się wirusa jest stosunkowo ła-
twe za pośrednictwem osób i pojaz-
dów odwiedzających gospodarstwo, 
skażonego sprzętu i narzędzi, zwie-
rząt mających swobodny dostęp do 
gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), 
jak również przez skażoną paszę, 
wodę oraz skarmianie zwierząt od-
padami kuchennymi zawierającymi 
nieprzetworzone mięso zakażonych 
świń lub dzików.
Jak rozpoznać ASF?
Objawy afrykańskiego pomoru świń 
mogą być niespecyficzne, podobne 
do innych chorób lub zatruć, mogą 
być różne w różnych stadach. Obja-
wy, które zawsze powinny zaniepo-
koić hodowcę m.in.:
•nagłe padnięcia świń 
•wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała 

zwierzęcia (do 40,5-42°C), 
•sinica skóry uszu, brzucha i bo-
ków ciała,
•drobne, lecz liczne wybroczyny w 
skórze,
•zaczerwienienie skóry widoczne 
zawłaszcza na końcach uszu, ogo-
na i kończynach,
•biegunka - często z domieszką 
krwi,
•wymioty,
•niedowład zadu.
Świnie zakażone wirusem afrykań-
skiego pomoru świń często wykazu-
ją objawy chorobowe podobne do 
objawów innych chorób, dlatego w 
przypadku najmniejszego podejrze-
nia możliwości wystąpienia ASF w 
stadzie, przede wszystkim na ob-
szarach, na których choroba wystę-
puje lub w sąsiedztwie tych obsza-
rów, należy zgłosić podejrzenie do 
powiatowego lekarza weterynarii 
celem umożliwienia pobrania pró-
bek w kierunku wykluczenia ASF. 
Zgłoszenie należy przekazać bezpo-
średnio za pośrednictwem lekarza 
weterynarii lub właściwego miej-
scowo organu samorządu teryto-
rialnego (wójta).
WAŻNE! Posiadaczowi zwierzę-
cia, który dopełnił obowiązku zgło-
szenia podejrzenia przysługuje ze 
środków budżetu państwa zapo-
moga za zwierzę, które padło z 
powodu zachorowania na ASF za-
nim powiatowy lekarz weterynarii 
otrzymał informację o zgłoszeniu.
Co zrobić z padłymi sztukami?
Padłej trzody chlewnej bezwzględ-
nie nie należy zakopywać - dzia-
łanie takie jest surowo zakazane 
przepisami prawa. 
Hodowcy nie ponoszą kosztów 

związanych z przekazywaniem pa-
dłych zwierząt do utylizacji. W Pol-
sce funkcjonuje specjalny system 
dopłat z budżetu państwa dla za-
kładów utylizacyjnych odbierają-
cych od rolników padłe zwierzęta.
Likwidacja ogniska ASF wiąże się 
z koniecznością podjęcia przez In-
spekcję Weterynaryjną działań ma-
jących na celu:
•jak najszybszą likwidację ogniska,
•ustalenie źródła choroby,
•ustalenie czy nie doszło do prze-
niesienia choroby do innych gospo-
darstw (lub innych podmiotów, np. 
rzeźni).
W przypadku stwierdzenia ogniska 
ASF podejmowane są m. in. nastę-
pujące działania:
•wszystkie świnie w gospodarstwie 
muszą zostać niezwłocznie zabite, 
a ich zwłoki zniszczone;
•zniszczeniu podlegają również 
obecne w gospodarstwie wszel-
kie produkty pozyskane od świń 
oraz przedmioty i substancje z nimi 
związane.
Po zakończeniu wszelkich niezbęd-
nych działań musi minąć odpowied-
nio długi okres, zanim w gospodar-
stwie ponownie będą mogły być 
umieszczone pierwsze świnie, (co 
najmniej 40 dni od dnia zakończe-
nia oczyszczania i dezynfekcji).
Wokół ogniska ASF wyznacza się 
obszar zapowietrzony (o promie-
niu co najmniej 3 km) i obszar za-
grożony (o promieniu co najmniej 
7 km poza obszarem zapowietrzo-
nym). W gospodarstwie utrzymują-
cym świnie, położone w obszarze 
zapowietrzonym lub zagrożonym 
obowiązuje bezwzględny zakaz wy-
prowadzania świń z tego gospodar-
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stwa przez okres:
•40 dni - w obszarze zapowietrzo-
nym
•30 dni - w obszarze zagrożonym, 
Po upływie ww. okresów należy 
zgłosić się do powiatowego lekarza 
weterynarii w celu uzyskania po-
zwolenia na przemieszczenie zwie-
rząt z gospodarstwa. 
Wszyscy hodowcy, u których wy-
stąpiło ognisko ASF, spełniający 
wymagania weterynaryjne (w tym 
z zakresu identyfikacji i rejestra-
cji świń) otrzymają należne im od-
szkodowanie za straty poniesione 
w związku z działaniami Inspekcji 
Weterynaryjnej.
W celu ograniczenia ryzyka zaka-
żenia świń wirusem ASF w gospo-
darstwach, w których utrzymywa-
ne są świnie powinny być wdrożone 
wszystkie podstawowe zasady za-
bezpieczenia miejsc utrzymywania 
zwierząt przed przypadkowym prze-
niesieniem czynników zakaźnych w 
sposób mechaniczny:
•nie kupowanie świń nieoznako-
wanych i bez świadectwa wete-
rynaryjnego - dla zdecydowanej 
większości ognisk stwierdzonych 
w 2016 r. jako przyczynę przenie-
sienia zakażenia wirusem ASF, na 
podstawie wyników dochodzeń 
prowadzonych przez Inspekcję We-
terynaryjną oraz Policję, wskazuje 
się nielegalną działalność człowie-
ka (osoby prowadzące nielegalne 
lub niezgodne z przepisami prawa 
działania w zakresie przemieszcza-
nia świń/dzików lub pozyskanych z 
nich produktów);
•nie skarmianie zwierząt pa-
szą niewiadomego pochodzenia 
ani produktami (w tym resztkami, 
zlewkami) pochodzenia zwierzęce-
go;
•unikanie kontaktu z padłymi świ-
niami (lub dzikami) - w przypad-
ku kontaktu z padłą świnią lub dzi-
kiem należy jak najszybciej umyć 
ręce lub zdezynfekować środkiem 
na bazie alkoholu oraz oczyścić i 
zdezynfekować obuwie;
•zabezpieczenie budynku, w któ-
rym są utrzymywane świnie, przed 

dostępem zwierząt domowych;
•utrzymywanie świń w budynkach, 
w których nie są jednocześnie 
utrzymywane inne zwierzęta gospo-
darskie kopytne;
•zabezpieczenie budynków inwen-
tarskich, magazynów pasz oraz 
miejsc przechowywania ściółki 
przed dostępem zwierząt dzikich (w 
tym gryzoni);
•rezygnacja z udziału w polowa-
niach;
•nie wnoszenie do gospodarstw 
części dzików;
•zachowanie podstawowych zasad 
higieny:
•odkażanie rąk i obuwia,
•stosowanie odzieży ochronnej i 
narzędzi pozostawianych w budyn-
ku inwentarskim po zakończeniu 
prac,
•okresowe odkażanie odzieży 
ochronnej i narzędzi;
•zastosowanie mat dezynfekcyj-
nych na wjazdach i wyjazdach do 
gospodarstw i przed wejściami do 

budynków inwentarskich;
•uniemożliwienie osobom postron-
nym (nie zajmującym się zawodo-
wo zwierzętami lub leczeniem zwie-
rząt w danym gospodarstwie) wcho-
dzenia - zwłaszcza po kontakcie z 
padłą świnią lub dzikiem - do bu-
dynków inwentarskich w gospodar-
stwach, w których utrzymywane są 
świnie.
Ponadto należy ściśle stosować się 
do zaleceń służb weterynaryjnych 
na danym terenie.
Informacja o niepokojących ob-
jawach chorobowych lub padnię-
ciach świń powinna być niezwłocz-
nie przekazana do powiatowego le-
karza weterynarii.

Główny Inspektorat 
Weterynarii

Numery telefonów firm utylizacyjnych realizujących usługi zbioru, transpor-
tu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem 

ARiMR
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Marii Pieniążek
Emerytowanemu pracownikowi Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 

TATY

Zbigniewowi Koniecznemu
Radnemu Gminy  Grodzisko Dolne

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

MAMY
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.  
Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. 

Niech Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.  
W te piękne i jedyne w roku chwile, chcemy złożyć najlepsze życzenia  

pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku
                                                    życzą 

dzielnicowi Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym, 
asp. Stanisław Półćwiartek i asp. Stanisław Gałdyś. 

Niedziele handlowe w 2020 roku

Od tego roku niedziele bez zakazu han-
dlu będą wypadały maksymalnie sie-
dem razy w roku. 
Zgodnie z założeniami ustawy od  2020 
roku niedziala handlowa może wypa-
dać w: dwie niedziele poprzedzające 
Boże Narodzenie, niedzielę poprzedza-
jącą Wielkanoc oraz ewentualnie ostat-
nia niedziela stycznia, kwietnia, czerw-
ca i sierpnia.
• 26 stycznia 
• 5 kwietnia 
• 26 kwietnia
• 28 czerwca
• 30 sierpnia
• 13 grudnia 
• 20 grudnia 

Ptasia grypa - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku przypomina, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry-
py ptaków w związku z tym wszyscy hodowcy drobiu w powiecie leżajskim powinni pamiętać o konieczności zacho-
wania szczególnej ostrożności i stosowania odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minima-
lizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa (identyczne jak przy ostatniej inwazji wirusa w 
2016/17).
W szczególności należy podejmowac prewencyjnie następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:
- zabezpieczać budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
- zabezpieczać paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosować maty dezynfekujące przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
Zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji każde podejrzenie 

wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu. W powiecie leżajskim jest nią Powiatowy Inspektorat Weterynarii:  
Leżajsk, ul. Plac Dworcowy 1 tel. 17 242 08 90
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„Boże Narodzenie 2019” - podsumowanie policyjnych działań
Podkarpaccy policjanci poda-
li wyniki akcji „Boże Narodzenie 
2019.” 

Na podkarpackich drogach w cza-
sie trwania sześciodniowej policyj-
nej akcji „Boże Narodzenie 2019” 
doszło do 17 wypadków (w roku 
2018 – 16 wypadków). Rannych 
zostało 21 osób (w 2018 roku 22), 
nikt nie zginął.
Policjanci zatrzymali i udaremni-
li dalszą jazdę 42 kierowcom, któ-
rzy wsiedli za kierownicę pomimo 
tego, że wcześniej pili alkohol. Pod-

czas akcji w oku 2018 takich zda-
rzeń było 34.
Na drogach regionu było więcej po-
licyjnych patroli ruchu drogowego 
niż w roku ubiegłym. Funkcjonariu-
sze czuwali nad bezpieczeństwem 
wszystkich podróżujących po dro-
gach Podkarpacia. Reagowali na 

łamanie prawa przez kierujących, 
zwłaszcza tych, którzy jeździli nie-
bezpiecznie - zbyt szybko, nieprawi-
dłowo wyprzedzając, czy wymusza-
jąc pierwszeństwo. Nie było pobłaż-
liwości dla pijanych kierowców.

Policja

6 grudnia 2019 r. weszły w życie prze-
pisy dotyczące „korytarza życia” oraz 
jazdy zgodnie z zasadą zamka błyska-
wicznego – tzw. jazdy na suwak.

Korytarz życia
Obowiązek tworzenia korytarza życia 
dotyczy kierowców poruszających się 
drogami, o co najmniej dwóch pasach 
ruchu w jednym kierunku. W sytuacji 
wymagającej utworzenia korytarza ży-
cia kierujący pojazdami powinni umożli-
wić swobodny przejazd pojazdom służb 
ratowniczych poprzez odpowiednie usy-
tuowanie.
Zgodnie z przyjętą zasadą kierujący po-
jazdami, poruszający się lewym pasem 
będą musieli zjechać do lewej krawę-
dzi pasa, a pozostali do prawej krawę-
dzi. Im szybciej kierujący pojazdami zro-
bią miejsce dla swobodnego przejazdu 
służb ratowniczych, tym większa szan-
sa na uratowanie życia, .Nowe przepisy 
zabraniają pojazdom innym niż uprzywi-
lejowane korzystania z utworzonego ko-
rytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy za-
rządców dróg lub pomocy drogowej bio-
rący udział w akcji ratowniczej.
Jazda na suwak
Przepisy dot. „jazdy na suwak” precyzu-
ją sposób zachowania kierowców w sy-
tuacji występowania zatoru na drodze, 

przy jednoczesnym zanikaniu pasa ru-
chu lub występującej na nim przeszko-
dzie.
Zgodnie z nowymi przepisami w warun-
kach znacznego zmniejszenia prędko-
ści na jezdni z kilkoma pasami ruchu 
w tym samym kierunku jazdy, w przy-
padku, gdy nie ma możliwości kontynu-
acji jazdy pasem ruchu z powodu wy-
stąpienia przeszkody na tym pasie ru-
chu lub jego zanikania, kierujący pojaz-
dem poruszający się tym pasem ruchu 
nie będzie miał (jak dotychczas) obo-
wiązku ustępowania pierwszeństwa po-
jazdowi jadącemu po pasie ruchu (ma-
jącym kontynuację), na który zamierza 
wjechać.
W takiej wyjątkowej sytuacji drogowej 
kierujący pojazdem poruszający się są-
siednim pasem ruchu (mającym kon-
tynuację) jest obowiązany bezpośred-

nio przed miejscem wystąpienia prze-
szkody lub miejscem zanikania pasa ru-
chu, umożliwić jednemu pojazdowi lub 
jednemu zespołowi pojazdów, znajdu-
jącym się na takim pasie ruchu, zmia-
nę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, 
na którym istnieje możliwość kontynu-
acji jazdy.
Przepis ma na celu przede wszystkim 
zapewnienie większej płynności ruchu 
na całym przekroju (szerokości) jezdni. 
Dla stosowania nowej zasady muszą 
zaistnieć jednocześnie dwa warunki:
1.musi występować znaczne zmniejsze-
nie prędkości
2.miejsce wjazdu zostało wyraźnie 
określone jako miejsce (końcowy odci-
nek pasa ruchu) bezpośrednio przed 
miejscem wystąpienia przeszkody lub 
miejscem zanikania pasa ruchu. 

Policja

Korytarz życia i jazda na „suwak” 
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Związek Banków Polskich, pod pa-
tronatem Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
we współpracy z Policją i Federa-
cją Konsumentów rozpoczął akcję 
„Dokumenty Zastrzeżone”.

Jej celem jest przeciwdziałanie 
przestępstwom z użyciem skra-
dzionych i zagubionych dokumen-
tów tożsamości. Jak wynika ze sta-

tystyk codziennie przestępcy po-
dejmują dziesiątki prób użycia cu-
dzych dokumentów w celu wyłu-
dzenia kredytów, wynajmu nieru-
chomości w celu popełnienia prze-
stępstw podatkowych i gospodar-
czych. 
Według danych z najnowszego, 39. 
„Raportu o dokumentach infoDOK” 
z października 2019 r., w czasie 
trwania tego projektu udaremnio-
no już ponad 83,4 tys. prób wy-
łudzeń kredytów na łączną kwotę 
4,7 miliarda złotych. To niewyobra-
żalna suma pieniędzy.
Aby zapobiegać nadużyciom w za-
kresie kradzieży danych i tożsamo-
ści obywateli Związek Banków Pol-
skich uruchomił System Zastrze-
gania Kart, który pozwala na szyb-
kie i efektywne zastrzeganie skra-
dzionych lub zagubionych doku-
mentów w tym przede wszystkim 
kart płatniczych. Korzystanie z sys-
temu jest niezwykle proste. Oso-
ba, która utraciła lub zagubiła do-
kument tożsamości lub kartę płat-
niczą powinna niezwłocznie za-

dzwonić pod nr telefonu: (+48) 
828 828 828, dostępny 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
by skutecznie i w ciągu kilku mi-
nut zastrzec swoje dane. Połą-
czenie z tym numerem jest możli-
we z każdego miejsca na świecie, 
o każdej porze, zarówno z telefo-
nów stacjonarnych jak i komórko-
wych. Jedynym ponoszonym kosz-
tem dla użytkownika (posiadacza 
karty) jest standardowy koszt połą-
czenia, zgodny z tabelą opłat jego 
operatora.
Zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy do wprowadzenia tego nu-
meru do swoich telefonów komór-
kowych, bądź zapisania go w swo-
im notatniku.
Jest to numer niezwykle ważny, po-
nieważ dotyczy naszego bezpie-
czeństwa i jest narzędziem poma-
gającym chronić naszą tożsamość, 
która w dobie powszechnej infor-
matyzacji jest szczególnie narażo-
na na kradzież.

System Dokumenty Zastrzeżone

Jak skutecznie zabezpieczyć swoje dokumenty

INFORMACJA 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o ter-
minie składania wniosków dotyczących zwro-
tu podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystanego rolniczo w ra-
mach limitu zwrotu podatku określonego na 2020r.
W terminie od 3-go lutego do 2-go marca 2020r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gmi-
ny Grodzisko Dolne wraz z fakturami VAT stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocni-
ka.
Dokumenty do wniosku:
- dowód osobisty
- numer NIP
- numer konta bankowego

Zgłaszanie usterek 
 instalacji fotowoltaicznych,  

solarnych, pomp ciepła i kotłów  
na biomasę

W związku z realizacją projektu pn. „Montaż i in-
stalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 
i Miasto Leżajsk” w zakresie obowiązującej gwa-

rancji informujemy, iż ewentualne usterki  prosimy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne  

w godz. 7.30-15.30 
dzwoniąc pod nr telefonu:

(17) 242 82 65 (wew. 231,233), 
osobiście (pokój nr 13)  

lub mailowo: serwis@grodziskodolne.pl
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Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  
W hali sportowej w Giedlarowej 7 grud-
nia odbył się Mikołajkowy Turniej Pił-
karski Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych, w których udział wzięły dwie 
drużyny z OSP z Grodziska Dolnego. 
Zawody zostały rozegrane w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 8-9 lat i 10-11 lat 
- drużyny mieszane (chłopcy i dziewczę-
ta). Nasi młodzi zawodnicy spisali się 
wyśmienicie wygrywając wszystkie me-
cze w swoich grupach. Zawody przebie-
gały w miłej mikołajkowej atmosferze i 
sportowej rywalizacji.  

OSP w Grodzisku Dolnym

Podopieczni ŚDS w Laszczynach 12 
grudnia obchodzili Wigilię Bożego Na-
rodzenia.
Tradycyjnie z życzeniami pospieszyli: Se-
kretarz Gminy - Adam Chmura, Dyrektor 
PCPR w Leżajsku - Mariusz Konior, ks. 
Stanisław Argasiński – Proboszcz Parafii 
pw. MBNP w Chodaczowie oraz pracow-
nicy GOPSu w  Grodzisku Dolnym. 
Spotkanie odbyło się w pełnej życzliwo-
ści atmosferze, jaka panuje w Domu. 
Była wspólna modlitwa, dzielenie się 
opłatkiem i spożywanie tradycyjnych wi-
gilijnych potraw. Wszystkim udzielała się 
świąteczna atmosfera radości i miłości.

Leszek Duda

Spotkanie Wigilijne w ŚDS

Wigilia w ORW
Boże Narodzenie to magiczny i rado-
sny okres, czas pełen zadumy, refleksji 
oraz spotkań rodzinnych. Świąteczny 
nastrój zapanował również w Ośrodku 
rewalidacyjno-Wychowawczym w Lasz-
czynach.
Długo oczekiwane spotkanie wigilijne w 
ośrodku odbyło się 18 grudnia. Bożona-
rodzeniowy klimat dopełniały okoliczno-
ściowe dekoracje, lampki, choinka oraz 
odświętnie nakryty stół z tradycyjnymi wi-
gilijnymi potrawami.
W spotkaniu wziął udział ks. Jan Szcze-
paniak, a część artystyczną zapewniła 
grupa wokalna  „Meritum”                 ORW
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Wycieczka do „Muzeum Bombki Choinkowej” 
Uczniowie szkoły Podstawowej w 
Laszczynach 12 grudnia wybrali się 
do ,,Fabryki Bombki Choinkowej” w 
Nowej Dębie.

Wycieczka w formie zwiedzania fa-
bryki miała na celu zapoznanie się z 
procesem powstawania ozdób cho-
inkowych. Pod opieką przewodni-
ka można było zobaczyć stanowiska 
z choinkami i bombkami z różnych 
części świata i epok. Dzieci uczest-
niczyły w procesie produkcji bom-
bek, którey jak się okazuje jest bar-
dzo skomplikowanym procesem, w 
którym występują różne związki che-
miczne tj. m.in. azotan srebra i amo-
niaku. Dzieci mogły obserwować 
pracę pań, zajmujących się ręcznym 

zdobieniem bombek. Przekonały się, 
że ta czynność wymaga nie tylko ta-
lentu, ale też ogromnej cierpliwości. 
Na pamiątkę pobytu w fabryce każ-

dy uczestnik wycieczki otrzymał wła-
snoręcznie wykonaną bombkę.

W. Wróbel

Podsumowanie projektu - „Wspólne świętowanie”
16 grudnia spotkaniem podsumowu-
jącym Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Wólka Grodziska zakończyło projekt 
„Wspólne świętowanie”.

Spotkanie było okazją do świętowa-
nia 15 lat Polski w Unii Europejskiej. 
Uczniowie wraz z członkami Zespołu 
Śpiewaczo-Obrzędowego „Leszczyn-
ka” zaprezentowali program słowno-
muzyczny opowiadający jak zmieniła 
się Wólka Grodziska w tym czasie.
Na koniec spotkania rozstrzygnięto 
konkursy: plastyczny, piosenki żołnier-
skiej i prezentacji multimedialnej. Fi-
naliści otrzymali nagrody i dyplomy.

ZSP Wólka Grodziska
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  

akademię Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku – Ośrodek Działaj Lokalnie.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

Z okazji niedawno obchodzonego Dnia Babci i Dziadka, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
Chcemy byście zdrowi byli i zawsze bezpiecznie przez jezdnię przechodzili.

Na rowerze też uważajcie, a w samochodzie pasy zapinajcie.
Gdy wieczorem po drodze chodzicie – wtedy odblaski mieć musicie.

Nasze słowa do serca weźcie, 
Dziękujemy, że jesteście!
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Wizyta nauczycieli w Hiszpanii
„Kto nie widział Granady, w ogóle nic 
nie widział” - to hiszpańskie przysło-
wie jest bardzo wymowne i na pew-
no zachęcające do podróży w okoli-
ce Granady. Właśnie tam już w lutym 
wyjadą uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, a 
w ostatnim czasie odwiedziło to miej-
sce troje nauczycieli, którzy uczestni-
czyli w spotkaniu międzynarodowym 
w szkole CEIP GÓMEZ MORENO. 

Głównym celem było omówienie naj-
ważniejszych kwestii wymiany między-
narodowej, która odbędzie się w ra-
mach projektu „Szkoła przyszłości” fi-
nansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Erasmus+ sektor Edukacja 
szkolna.
Przedmiotem spotkania było omówie-
nie wraz z liderami z Hiszpanii najważ-
niejszych kwestii pobytu uczniów w 

szkołach hiszpańskich i polskich. Pod-
czas spotkania dyskutowano nad dzien-
nym planem zajęć oraz wyjazdami edu-
kacyjnymi i krajoznawczymi. To był in-
tensywny czas poświęcony na dopra-
cowanie szczegółów. Duże wrażenie 
na uczniach hiszpańskich zrobił robot 
przywieziony przez naszych nauczycieli 
z Polski. Młodzi ludzie mieli dużo pytań 
do pana Tomasza Sołka, który będzie w 
tym projekcie razem z naszymi dziećmi  
uczył naszych partnerów budowy i pro-
gramowania robotów. Na koniec warto 
podać kilka ciekawych informacji na te-
mat miejsca wyjazdu naszych uczniów, 
czyli Granadzie. Jest ona ceniona za 
piękno i wspaniałość krajobrazu. Jest 
miejscem, w którym znajdują się oka-
załe zabytki architektury. Okolice mia-
sta posiadają swój niepowtarzalny urok. 
Wielkie przestrzenie łańcucha górskie-
go Sierra Nevada zyskały status parku 
narodowego. Do tego wiecznie ośnieżo-

ne szczyty stanowią wspaniałą desty-
nację na wycieczki. Współcześnie Gra-
nada jest nie tylko miastem atrakcyj-
nym turystycznie, ale również jednym z 
ważniejszych ośrodków akademickich 
w całej Andaluzji. Uniwersytet, założony 
przez Karola V w 1531 roku, znajdujący 
się w centrum miasta, jest trzecim co 
do wielkości w całej Hiszpanii. 

Monika Fila

Program English Teaching skierowa-
ny jest do szkół, nauczycieli oraz or-
ganizacji pozarządowych. Poprzez 
szkolenia i konkursy grantowe wspie-
ra działania na rzecz promocji języka 
angielskiego oraz podnoszenia pozio-
mu jego nauczania wśród dzieci i mło-
dzieży ze wsi i małych miast.
Podsumowanie projektu miało miejsce 
12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym. Podczas uroczy-
stości uczestnicy zaprezentowali efekty 
swojej pracy w spektaklu pt. „Kopciu-
szek” w języku angielskim. Po premie-
rze, odbyło się uroczyste wręczenie dy-
plomów oraz drobnych upominków dla 

wszystkich uczestników projektu. Po-
nadto, szanowne jury wybrało najlepszą 
aktorkę – Weronikę Makówkę oraz naj-
lepszego aktora – Dawida Marka. Nasi 
młodzi aktorzy spisali się na medal, a 
najważniejsze, że mogli zaprezento-
wać swoje umiejętności przed rodzica-
mi i rodziną. Zwieńczeniem uroczystości 
był poczęstunek, który zintegrował całą 
społeczność lokalną.  
Program English Teaching daje znako-
mitą okazję do doskonalenia znajomo-
ści języka angielskiego w nietypowy spo-
sób. Uczniowie podczas zajęć teatral-
nych nie tylko wzbogacili swoją wiedzę 
o nowe zwroty i słownictwo w języku an-

gielskim, ale również wzmocnili poczu-
cie własnej wartości i wiarę w sukces. 
W trakcie trwania projektu uczniowie 
uczestniczyli we wielu aktywnościach. 
Warto przypomnieć kilka z nich, mię-
dzy innymi warsztaty aktorskie, wyjaz-
dy, przedstawienia i spotkania. W ra-
mach projektu zorganizowane zostały 
warsztaty teatralne, prowadzone przez 
profesjonalistów z Akademii Aktorskiej 
Artysta z Rzeszowa w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Grodzisku Dolnym oraz 
w Przemyskiej Akademii Talentów. Po-
nadto, szkoła otrzymała dodatkowy bo-
nus – Maksymilian Marek w nagrodę 
za zaangażowanie w prace w projek-
cie i za kompetencje językowe wyjechał 
na dwutygodniowy letni obóz do Załę-
cza Wielkiego. Dzięki projektowi odbył 
się również w naszej gminie Dzień Języ-
ka Angielskiego z ciekawymi konkursa-
mi, zabawami i występami. Projekt cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem a 
uczestnicy deklarują chęć udziału w ko-
lejnych podobnych inicjatywach

Koordynator: Joanna Sołek

Podsumowanie projektu: Angielski na scenie
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Sukces drużyny w zawodach  First Lego League 2020
5 stycznia dwie drużyny z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 
Górnym pod opieką pana Romana Ma-
tuszka startowały w eliminacjach re-
gionalnych Konkursu Robotyki FIRST 
LEGO League (FLL) 2020 w Warszawie.
Drużyna GG1 „SŁODZIAKI” w składzie: 
Maciej Matuszek, Jakub Fila, Justyna Ku-
ras, Aleksandra Marek, Krystian Obara, 
Konrad Malach, Maksymilian Marek, Pa-
weł Skiba oraz Kacper Lasek zajęła na-
stępujące miejsca w poszczególnych 
konkurencjach: 
1.„Robot Design” (ocena konstrukcji i 
oprogramowania robota) – 1 miejsce, 
2.„Team Work” (ocena pracy w grupie)– 
2 miejsce,
3.„Research” (ocena projektu badaw-
czego)  – 3 miejsce,
4.„Robot Game” (pojedynki robotów) – 
2 miejsce.
Dzięki temu nasza drużyna GG1 „SŁO-
DZIAKI” zwyciężyła w klasyfikacji general-
nej, czym zakwalifikowała się do Półfina-
łu Europy Wschodniej!
Młodsza Drużyna GG2 „ROGATKI” w skła-
dzie: Mateusz Matuszek, Julia Urban, 
Amelia Czerwonka, Liliana Grzywna, Bog-
dan Łaszczowski, Sebastian Majkut, Ra-
dosław Matuszek, Marcel Pytel oraz Ar-
kadiusz Skiba startując po raz pierwszy, 
zaprezentowała wysoki poziom zajmując 
ostatecznie 8 miejsce w klasyfikacji ge-

neralnej.
Szczególnym zainteresowaniem sędziów 
cieszył się nasz projekt badawczy doty-
czący bezpieczeństwa pieszych korzy-
stających z telefonów podczas porusza-
nia się w miejscach publicznych. Nasz ze-
spół stworzył aplikację ostrzegającą użyt-

kownika przed zbliżającym się pojazdem, 
wysyłając sygnał dźwiąkowy w jego tele-
foniew sytuacji zbliżania się samochodu 
do pieszego., gdy ten znajduje się przed 
przejściem dla pieszych.

Kapitan GG1 „SŁODZIAKI” 
Maciej Matuszek

Spotkanie, które odbyło się w Giedla-
rowej, pozwoliło na wymianę doświad-
czeń między szkołami, w których wpro-
wadza się mediacje rówieśnicze. 
W roku szkolnym 2018/2019 pracow-
nicy PPP w Leżajsku przeszkolili grupę 
ośmiu mediatorów rówieśniczych, któ-
rzy prowadzą mediacje oraz zajmują się 
ich promocją wśród uczniów i rodziców. 
Od września szkoli się kolejna grupa me-
diatorów rówieśniczych, która wraz ze 
starszymi koleżankami, z dorosłymi me-
diatorami i Panią dyrektor Haliną Gdań-
ską uczestniczyła 28 listopada w II Po-
wiatowym Kongresie Mediatorów Szkol-
nych ph. Od mediacji do dobrych relacji. 

Mediatorzy podczas kongresu omawia-
li szereg tematów związanych z media-
cją. W spotkaniu uczestniczył Rzecznik 
Praw Dziecka Pan Mikołaj Pawlak. Kon-
gres mediatorów dał możliwość wspól-

nej pracy i rozmów z osobami wierzący-
mi w skuteczność mediacji. Był wyjątko-
wym wydarzeniem, które z pewnością 
przyczyni się do propagowania mediacji 
w środowisku szkolnym.

Mediatorzy nauczyciele

Uczniowie na Kongresie Mediatorów Szkolnych  
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Cymbaliści z różnych regionów Polski 
przyjechali do Rzeszowa, gdzie w Wo-
jewódzkim Domu Kultury odbyło się 
38. spotkanie miłośników gry na tym 
instrumencie.

Podczas dwudniowej imprezy zaprezen-
towało się kilkudziesięciu muzyków, dla 
których gra na cymbałach to prawdziwa 
pasja. Co więcej, umiejętność ta, prze-
kazywana jest w wielu rodzinach z poko-
lenia na pokolenie. 
W sobotę 7 grudnia trwały przesłucha-
nia indywidualne, w których rywalizowa-
ło 27 solistów. W konkursie tym wystą-
piło aż 8 uczniów Michała Rydzika wraz 
z nim samym, co stanowiło jedną trze-
cią wszystkich wykonawców. Każdy z 
uczestników wykonał dwie melodie lu-
dowe i jeden utwór muzyki popularnej. 
W kategorii do lat 14 naszą gminę repre-
zentowała Anna Rydzik, która jako utwór 
nieludowy zagrała „Badinerie” Jana Se-
bastiana Bacha i za swój występ zdoby-
ła I nagrodę. W tej kategorii debiutowa-
ło także czworo uczniów Michała z gmi-
ny Adamówka. 

W kategorii młodzieżowej (do lat 30) Mi-
chał Rydzik jako utwór dowolny zagrał 
„Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena i 
otrzymał II nagrodę. Natomiast Agniesz-
ka Rydzik (utwór nieludowy - walc „Ty i 
tylko ty” na motywach operetki „Zemsta 
nietoperza” Johanna Straussa - syna), 
Aleksandra Rydzik (polonez „Pożegna-
nie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogiń-
skiego) i Piotr Markocki (piosenka rosyj-
ska „Katiusza”) w tej kategorii otrzymali 
wyróżnienia.

W niedzielę 8 grudnia zaprezentowa-
ło się 15 kapel mających w składzie in-
strumentalnym cymbały. Każda wykony-
wała cztery melodie ludowe, w tym jed-
ną ze śpiewem. Nasza Kapela Ludowa 
„Grodziszczoki” za swój występ otrzyma-
ła wyróżnienie.
Spotkania Cymbalistów są imprezą nie-
zwykle ważną, służącą ochronie dzie-
dzictwa kulturowego. 

OK

38. spotkanie cymbalistów w Rzeszowie

Chociaż kolędowanie związane z okre-
sem Bożego Narodzenia dobiega już po-
woli końca, to w niektórych placówkach 
właśnie teraz trwa okres widowisk i spo-
tkań kolędniczych.  

Bogactwo polskiej obrzędowości i trady-
cji kolędniczych nie ma sobie równych, za-
równo pod względem tematyki i związanej 
z tym różnorodności. Dlatego tak często i 
chętnie sięgamy w tym okresie do korzeni 
polskiej kultury ludowej. W Ośrodku Kultury 
w Grodzisku Dolnym rokrocznie pielęgnuje-
my tradycyjne i nowoczesne kolędowanie 
organizując wieczór artystyczny ph. „Hej 
kolęda, kolęda”. Biorą w nim udział zespo-
ły, wokalistki i grupy śpiewacze działające 
pod patronatem naszej placówki prezentu-
jąc świąteczny, bożonarodzeniowy repertu-
ar w różnym wydaniu. W tym roku takie no-
woroczne spotkanie miało miejsce w nie-
dzielę 12 stycznia. Chociaż za oknem brak 
oznak zimy, to dla wykonawców nie zabra-

kło zimowej scenerii zarówno w scenogra-
fii, jak i treści prezentowanych widowisk.
W świąteczną atmosferę wprowadziła wi-
downię najmłodsza wokalistka, 8-letnia Jo-
anna Kulińska, przeżywając również w tym 
dniu swój debiut sceniczny. Dalsze wokal-
ne występy należały do Oliwii Stopyry, trio – 
Ani Koń, Natalii Moskal i Leny Marek oraz 
duetu – Mileny Baj i Julii Majkut. Po tych 
prezentacjach przyszła kolej na popisy do-
rosłych. W tej odsłonie zobaczyliśmy Zespół 
Regionalny „Grodziszczoki”, który przyszedł 
po kolędzie nie tylko do członkiń zespołu, 
Zespół „Leszczynka” oraz kolędowanie Ze-

społu „Wiola” z noworocznymi życzeniami.
Zespół „Leszczynka” uraczył nas widowi-
skiem pt. „Babska kolęda”, w którym wy-
stępują zarówno prawdziwi kolędnicy, jak i 
ich zastępcy – przebierańcy. Prowadzona 
wartko fabuła okraszona dowcipem i hu-
morem wiejskiego życia rozbawiła zgroma-
dzoną publiczność. W finale nie zabrakło 
także noworocznych życzeń dla wszystkich, 
od pana Wójta, ks. kanonika Antoniego Pa-
wula i pani dyrektor Ośrodka Kultury, a tak-
że poczęstunku przygotowanego przez or-
ganizatora.  

Małgorzata Burda-Król

Wieczór z kolędą
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W niedzielę 5 stycznia grodziska 
świątynia zamieniła się w salę kon-
certową, w której odbył się Nowo-
roczny Koncert naszej Orkiestry. 

Przed licznie zgromadzoną w ko-
ściele parafialnym publicznością, 
najpierw wystąpiła Młodzieżowa 
Kapela Ludowa, grająca kolędy i 
pastorałki.  
Niedzielny koncert zapoczątko-
wał obchody roku jubileuszowego 
– 110-lecia Orkiestry. W pierwszej 
części koncertu usłyszeliśmy mu-
zykę filmową znaną z ekranów kina 
bądź telewizji (m.in. z „Gangu Olse-
na, „Różowej pantery”, „Dzieci San-
cheza” czy „Pretty Woman”), nato-
miast w drugiej części Orkiestra za-
prezentowała kolędy, w wykonanie, 
których włączyła się również zgro-
madzona publiczność, by wspólnie 
hołdować Jezusowi zrodzonemu po-
nownie w Betlejem. 

OK

Koncert Noworoczny Grodziskiej Orkiestry Dętej

Choć Święta Bożego Narodzenia 
i okres noworoczny już za nami, 
nadal tu i ówdzie rozlegają się 
dźwięki wspólnego kolędowania. 

Takim też było spotkanie grup ko-
lędniczych z całego Podkarpa-
cia i Małopolski w kolbuszowskim 
Domu Kultury, gdzie 6 stycznia od-
bywał się przegląd najbardziej róż-

norodnych i widowiskowych scen 
okołobożonarodzeniowych.
Przegląd, który odbywa się od po-
czątku lat 80. ma ważną ideę i 
przesłanie, by dbać o tradycję, 
która buduje pamięć i wspólno-
tę. W tym niecodziennym widowi-
sku uczestniczyło około 200 osób, 
dla których podtrzymywanie trady-

cji dawnego kolędowania stanowi 
priorytet. W tej grupie znalazł się 
również Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Leszczynka” z „Babską ko-
lędą”, za którą jury przyznało III 
nagrodę.

OK

Noworoczne Kolędowanie w Kolbuszowej 



25gazeta z grodziska i okolic 01/2020

- AKTUALNOŚCI - 



26gazeta z grodziska i okolic 01/2020

- AKTUALNOŚCI - 



27gazeta z grodziska i okolic 01/2020

Szanowni Państwo
Bardzo prosimy o pomoc naszemu synowi, poprzez przekazanie 1% swojego podatku za 
2019 rok. 
Paweł od samego początku nie miał łatwo. Urodził się, jako wcześniak w 7 miesiącu ciąży. 
Przebył wiele chorób, min. wylew krwi do mózgu oraz niewydolność oddechową. Niestety, 
konsekwencją tych zaburzeń jest mózgowe porażenie dziecięce. W celu częściowego uwol-
nienia od spastyczności, przeszedł operację podcięcia ścięgien na dwóch poziomach oraz 
wielokrotnie miał podawaną toksynę botulinową. Od pierwszego roku życia jest systematycz-
nie rehabilitowany.
W imieniu własnym oraz naszego 13 - letniego Pawła bardzo prosimy o okazanie zrozumie-
nia i pomoc. Dzięki Państwa wsparciu, Paweł będzie mógł uczestniczyć w turnusach rehabi-
litacyjnych, po których zawsze wraca z nowymi umiejętnościami. Mimo swojej choroby jest 
bardzo ciekawy świata, chętnie się uczy, ćwiczy, czego efektem są widoczne postępy. Dzięki 
rehabilitacji nie ma trwałych przykurczów mięśni, ale nie potrafi samodzielnie chodzić. Jego 
ruchy są mocno ograniczone, ponieważ nadal ma nieprawidłowe napięcie mięśni i problemy 
z utrzymaniem równowagi. W celu lepszego rozwoju psychoruchowego i zmniejszenia spa-
styczności, wymaga systematycznej rehabilitacji ze specjalistami.
Jesteśmy onieśmieleni, aby prosić Państwa o pomoc, ale rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna. Jako rodzice chcemy dać nasze-
mu dziecku szansę na lepsze życie, jednak sami nie jesteśmy w stanie sprostać kosztom wszystkich potrzeb związanych z lecze-
niem i rehabilitacją. 

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA 
RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, Cel 
szczegółowy 1% ( 6109, Burda Paweł).
Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w leczeniu i rehabilitacji Pawła, poprzez przekazanie 1% swojego podatku z góry dziękujemy.

Agnieszka i Andrzej Burda, Podlesie
andrzejburda@o2.pl
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