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Jubileusz 30-lecia działal-
ności artystycznej święto-
wał w sobotę 7 październi-
ka br. Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy Leszczynka 
z Wólki Grodziskiej. Oko-
licznościową uroczystość 
zorganizowano, by doce-
nić artystów, którzy od 30 
już lat stanowią wizytówkę 
grodziskiej kultury i mają 
spory dorobek. 

Przez ten czas popełnili po-
nad 100 piosenek ludowych, 
biesiadnych, kolęd oraz napi-
sali wiele humorystyczno-sa-
tyrycznych wierszy i przy-
śpiewek. Swoją pracą i pasją 
stanowią skarbnicę gminne-
go folkloru. 
Ten radosny i podniosły czas 
świętowania, dzielili z Jubi-
latami zaproszeni goście: 
reprezentanci władz gmin-
nych, dyrekcja i pracowni-
cy Ośrodka Kultury, rodzime 
zespoły, jak również rodziny 
i sympatycy Leszczynki. Sło-
wem tego wieczoru czarował 
sam pan Czesław Drąg, któ-
ry przyjął zaproszenie i pod-
jął się konferansjerki.
W imieniu Zespołu zebra-
nych gości powitali Gospo-
darze - pani Anna Kulpa i 
pan Stanisław Miś. Następ-
nie Jubilatka akcentem mu-
zycznym rozpoczęła świę-
towanie. W poszczególnych 
zwrotkach piosenki przewi-
jały się treści związane z do-
tychczasową działalnością, 

jak również życzenia, by ze-
spół trwał jak najdłużej.
Nim Leszczynka odebrała 
powinszowania i upominki, 
zaproszeni koledzy z bran-
ży artystycznej uhonorowa-
li zespół tym samym towa-
rem artystycznym. Z własny-
mi utworami zaprezentowały 
się Grodziszczoki wraz z Ka-
pelą oraz Wiola.
Następnie głos zabrali go-
ście. Jako pierwszy wójt gmi-
ny Jacek Chmura, który w 
mieniu własnym i samorzą-
du wyraził wdzięczność za 
dotychczasową współpracę. 
Podsumowując aktywność 
sceniczną zespołu wyrazami 
głębokiego uznania, wspo-
mniał o osobach, które swo-
ją wiedzą, talentem i pracą 
przez te wszystkie lata wspie-
rały zespół i dbały o jego wy-
soki poziom artystyczny. Ży-

cząc zdrowia i siły na kolejne 
twórcze lata, wręczył na ręce 
Gospodarzy kwiaty. Do po-
dziękowań i życzeń przyłą-
czyli się zastępca wójta Arka-
diusz Telka, przewodniczą-
cy rady  Jerzy Gdański, soł-
tys Wólki Grodziskiej Krzysz-
tof Dąbek, radny Stanisław 
Mach, a z ramienia Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Wól-
ka Grodziska – Agnieszka 
Grzywna.
Słodkie podarunki  i cie-
płe słowa popłynęły tak-
że z ust Katarzyny Mach-
Wawrzaszek, która jako dy-
rektor Ośrodka Kultury spra-
wuje nad grupą patronat for-
malny i artystyczny. Powin-
szowania złożyły także obec-
ne na uroczystości zespoły.
Upływające 30 lat to bez wąt-
pienia bogata historia ze-
społu, pełna wspomnień z 

lat młodzieńczych, niezapo-
mnianych przeżyć, wrażeń. 
Dzięki talentom jej członków 
przekłuta w znaczące suk-
cesy i nagrody. Historię tę 
wspominał w krótkich dia-
logach z członkami zespo-
łu pan Czesław Drąg. Wspo-
mnienia przywołały także ar-
chiwalne zdjęcia, jakie ze-
spół otrzymał na pamiątkę.
Kończąc część oficjalną 
wszyscy obecni zaśpiewali 
Leszczynce głośne „Sto lat”. 
Oczywiście nie zabrakło ju-
bileuszowego tortu, grom-
kich oklasków i pamiątkowe-
go zdjęcia. Radosny klimat 
uroczystości tworzyły wspól-
ne rozmowy przy zastawio-
nych stołach, a także śpiewy 
i tańce przy akompaniamen-
cie zespołu Cool pa Band.

MH

tworzą i śpiewają od 30 lat

Upominki i kwiaty od przedstawicieli samorządu gminnego

Wspomnienia z twórczej działalności zespołu przywoływał pan CzesławOkolicznościowe życzenia od Grodziszczoków
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Są najlepsi w gminie, i jak 
okazało się nikt im nie do-
równał także na szczeblu 
powiatowym. 

Płynąc na fali ostatnich suk-
cesów, drużyny z Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Gro-
dziska Dolnego po raz kolej-
ny stanęły na najwyższych 
stopniach podium. Szczę-
ście jest podwójne, bo zwy-
cięstwo w swoich katego-
riach przypadło zarówno dru-
żynie kobiecej jak i męskiej. 
W niedzielę 8 października 
br. na stadionie Unii w Nowej 
Sarzynie odbyły się IX Po-
wiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze jednostek OSP 
z terenu powiatu leżajskie-
go. Poziom rywalizacji był 
wysoki, a walka o najlepsze 
miejsca zacięta. W zawo-
dach wystartowało 16 drużyn 
– byli to zwycięscy szczebla 
gminnego. 
Zawody były widowiskowe 
i mimo niezbyt sprzyjającej 
aury skupiły nie tylko straża-
ków, ale ich rodziny i kibiców 
sportów pożarniczych, a tak-
że samorządowców, wśród 
których był m.in. poseł Je-
rzy Paul, władze powiato-
we, wójtowie i liczne grono 
działaczy OSP i PSP. Wszy-
scy wytrwale kibicowali swo-
im zawodnikom, a na koniec 
najlepszym wręczyli puchary 
i nagrody.
Gminę Grodzisko Dolne re-
prezentowało: w grupie C 
(drużyny kobiece): OSP Gro-
dzisko Dolne, OSP Wól-
ka Grodziska i OSP Grodzi-
sko Dolne Miasto, zaś w gru-
pie A (drużyny męskie): OSP 
Grodzisko Dolne i OSP Zmy-
słowka.
Miło nam poinformować, że 
najlepszą jednostką w po-
wiecie została OSP Grodzi-
sko Dolne. Wyniki druży-
ny męskiej jak i żeńskiej po-
zwoliły na zajęcie pierwszych 

miejsc. Świetne czasy i kom-
plety punktów drużyny z Gro-
dziska Dolnego uzyskały 
również w ćwiczeniu musz-
try.
Pozostałe nasze drużyny 
zajęły kolejno: w grupie C - 
miejsce 5 Wólka Grodziska, 
miejsce 6 Grodzisko Dolne 
Miasto, zaś w grupie A zawo-
dy na 6 miejscu zakończyła 
jednostka OSP ze Zmysłów-
ki. Wielkie gratulacje dla tre-
nera i najlepszej jednostki w 
powiecie!!!

MH
fot. KPPSP Leżajsk

jednostka osp Grodzisko dolne najlepsza 
w powiecie

Tak prezentuje się najlepsza jednostka w powiecie

Gratulacje i puchar z rąk posła Jerzego Paula

W swojej kategorii byli bezkonkurencyjni 



5Gazeta z Grodziska i okolic 10/2017

- aKTUaLNOŚCI - 

Gmina placem budowy 
- inwestycje foto

Korzystając ze 
sprzyjającej aury firma 
KOREM prowadzi 
intensywne działania 
przy rozbudowie 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Laszczynach oraz 
filii w Zmysłówce. 
Przed nadejściem zimy 
wykonawca zamierza 
wykonać mury, stropy 
i więźbę dachową. 
Pozostałe prace 
przewidziano na rok 
2018.

Największe 
zaawansowanie prac 
można zaobserwować 
przy powstającym 
obiekcie Dziennego 
Domu Pomocy dla 
Osób Starszych wraz 
z nową siedzibą GOPS 
w Grodzisku Dolnym. 
Do Wójta Gminy 
spływają już pierwsze 
pytania dotyczące 
zasad funkcjonowania 
placówki 
i przyjmowania 
podopiecznych.

Nowy segment 
Zespołu Szkół w 
Grodzisku Górnym 
to budynek 
jednokondygnacyjny. 
Zadaszenie obiektu, 
wstawienie 
okien, część prac 
instalacyjnych  i roboty 
wykończeniowe 
wewnątrz budynku 
to zakres działań do 
zrealizowania jeszcze 
w tym roku. 
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Wydawać by się mogło, 
że mimo licznie rozpoczę-
tych i będących w różnym 
stopniu zaawansowania 
robót budowlanych na te-
renie gminy, już niewiele 
może się wydarzyć do koń-
ca bieżącego roku zwłasz-
cza jeżeli chodzi o nowe 
rozstrzygnięcia przetargo-
we. Nic bardziej mylnego, 
gdyż dokumentacje prze-
targowe i nowe przetargi 
są na bieżąco realizowane 
i wdrażane w życie. 

W miesiącu wrześniu i paź-
dzierniku zostały rozstrzy-
gnięte trzy postępowania 
przetargowe, a mianowicie 
wybrano wykonawcę do re-
alizacji budowy i remontu 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Jest to jak i w 
roku poprzednim Spółdziel-
nia Usług Drogowo Rolni-
czych w Grodzisku Dolnym, 
która bieżący zakres prac 

zrealizuje do połowy listo-
pada. Roboty wyceniono na 
159 tys. zł. Prace drogowe 
dotyczą dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w miej-
scowości Grodzisko Górne i 
Wólka Grodziska. 
Kolejnym postępowaniem w 
szczególności bardzo istot-
nym w kontekście zbliżają-
cej się wielkimi krokami zimy, 
jest wybór oferenta na usłu-
gę związaną z odśnieżaniem 
i likwidacją śliskości na dro-
gach i chodnikach na tere-
nie gminy Grodzisko Dolne. 
W tym postępowaniu została 
złożona jedna oferta - Spół-
dzielni Usług Drogowo Rolni-
czych. Zakres usług związa-
nych z odśnieżaniem i likwi-
dacją śliskości będzie reali-
zowany w terminie od pierw-
szego wyjazdu na drogi, aż 
do wiosny następnego roku. 
Wartość kontraktu można 
powiedzieć że określi sama 
pogoda, gdyż w zależno-

ści od ilości i częstotliwości 
opadów będzie uruchamiany 
sprzęt do odśnieżania i posy-
pywania śliskich nawierzchni 
dróg i chodników. 
Również w tym samym cza-
sie, ze względu na upływ ter-
minu związania umową z po-
przednim dostawcą - został 
wybrany nowy kontrahent, 
który zapewni dostawę gazu 
dla potrzeb budynków będą-
cych w zarządzaniu gminy 
Grodzisko Dolne. Nowym do-
stawcą będzie firma ENER-
GOGAS Sp. z o.o. z Warsza-
wy, która w ciągu dwóch lat, 
a mianowicie 2018 i 2019 za-
pewni nieprzerwaną dostawę 
paliwa gazowego za kwotę w 
wysokości 331 tys. zł. 

W przygotowaniu są kolejne 
postępowania przetargowe, 
które do końca roku muszą 
zostać usankcjonowane pod-
pisaniem ważnych umów na 
dostawy i usługi. Tak więc w 
kolejności czekają rozstrzy-
gnięcia dotyczące dostawy 
energii elektrycznej, zakupu 
i dostawy wyposażenia do 
nowo powstającego dzien-
nego domu pobytu dla osób 
starszych i nowej siedziby 
Gops-u oraz usługi związa-
nej z zagospodarowaniem i 
odbiorem z terenu gminy od-
padów komunalnych w roku 
2018. 

AT

wyniki postępowań 
przetarGowych

Od listopada w kasie 
Urzędu Gminy w Grodzi-
sku Dolnym będzie moż-
na dokonać płatności 
przy użyciu karty płatni-
czej lub telefonu komór-
kowego. 

Możliwość dokonywania 
płatności bezgotówkowych 
w naszym urzędzie jest od-
powiedzią na oczekiwania 
klientów. To bardzo wygod-
ne rozwiązanie, tym bar-
dziej, że wiele osób no-
sząc ze sobą kartę, nie po-
siada jednocześnie gotów-
ki w portfelu. Klienci mogą 
zapłacić kartą np. za śmie-
ci, dzierżawę i czynsze, po-
datek od środków transpor-
towych, czy też dokonać 

opłaty skarbowej. Wszelkie 
koszty związane z obsługą 
płatności, zarówno po stro-
nie klienta jak i urzędu po-
nosi ministerstwo. 
Mamy nadzieję, że przyj-
mowanie opłat w formie 
bezgotówkowej zaoszczę-
dzi Państwa czas, zwięk-
szy bezpieczeństwo trans-
akcji, a dla urzędu przełoży 
się na usprawnienie prac 
całej instytucji.
Dokonywanie płatności w 
formie elektronicznej jest 
możliwe dzięki przystąpie-
niu urzędu do projektu pro-
wadzonego przez Minister-
stwo Rozwoju we współ-
pracy z Krajową Izbą Roz-
liczeniową S.A. 

MH

elektroniczne płatności 
w urzędzie
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We wrześniu zakończył 
się cykl zebrań wiejskich, 
na których mieszkańcy 
decydowali o przeznacze-
niu środków z funduszu 
sołeckiego na kolejny rok 
kalendarzowy. Do podzia-
łu między 10 sołectw było 
277 718,01 zł.

Mieszkańcy mogli poprzez 
sołtysów zgłaszać propo-
zycje, na które chcieli prze-
znaczyć środki z funduszu, 
a następnie wspólnie decy-
dowali – w formie uchwały 
zebrania wiejskiego – na co 
zostaną wydane.
W zebraniach, na zaprosze-
nie sołtysów poszczegól-
nych wsi uczestniczył wójt 
gminy Jacek Chmura oraz 
przewodniczący rady Jerzy 
Gdański. Wójt przypomniał 
o zasadach rozdysponowa-
nia funduszu sołeckiego, jak 
również udzielił odpowiedzi 
na zgłaszane pytania.
Podczas zebrania wiejskie-

go w sołectwie Zmysłówka 
mieszkańcy zadecydowali, 
że kwotę 27 155,86 zł prze-
znaczą w większości na bie-
żące remonty trzech dróg: 
„Na Drążka”, „Na Majkuta” 
i „Na Ryfę”, zaś pozostałe 
środki wykorzystane będą 
na wykonanie dokumentacji 
dotyczącej budowy oświe-
tlenia przy drodze na cmen-
tarz oraz na zakup kamie-
nia.
Cel wspólny przeznacze-
nia środków z funduszu mie-
li mieszkańcy Podlesia. Na 
budowę drogi „Od remizy do 
Króla” wydatkują całą kwotę, 
czyli 18 308,09 zł.
Dwa zadania ze środków so-
łeckich zrealizowane będą w 
sołectwie Wólka Grodziska. 
Na remont drogi „Od kościo-
ła” w lewo i kontynuację re-
montu drogi „Na Zagrodach” 
do p. Majkuta rozdysponują 
33 247,21 zł.
Mieszkańcy Grodziska No-
wego do dyspozycji otrzy-

mali 34 029,90 zł. Zebra-
nie ustaliło, że za te pienią-
dze wyremontują w techno-
logii asfaltowej drogę „Gra-
niczną” oraz zakupią kamień 
na parking przy kościele (na 
działce gminnej).
Obecni na zebraniu wiej-
skim w sołectwie Grodzisko 
zadecydowali, że kwotę 34 
029,90 zł przeznaczą w ca-
łości na remonty i uzupełnie-
nie ubytków w nawierzch-
niach dróg gminnych poło-
żonych na terenie sołectwa.
W sołectwie Laszczyny 
uznano, że środki w kwo-
cie 21 132,57 zł rozdyspo-
nowane zostaną na budo-
wę oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej na 
odcinku od zalewu „Czyste” 
do skrzyżowania w Laszczy-
nach oraz przy drodze „Na 
Kojdra”.
Mieszkańcy Chodaczowa 
zadeklarowali, że za kwotę 
25 590,48 zł wyremontują w 
technologii asfaltowej drogę 

„Na Datę”.
Na zebraniu w sołectwie 
Grodzisko Górne podjęto 
uchwałę o dokończeniu re-
montu dróg gminnych roz-
poczętych w roku 2017, czyli 
drogi „Na Wikierę”, „Na Soł-
ka” i ścieżki pieszej „Na Nic-
ponia”, a także o rozpoczę-
ciu remontu drogi „Na Kul-
pę”. Na realizację tych za-
dań zostanie wydatkowane 
34 029,90 zł.
Zaplanowany na rok przy-
szły fundusz sołecki w kwo-
cie 16 164,20 zł w sołectwie 
Opaleniska zarezerwowano 
na remont drogi „Na wierz-
bę”.
Środki w kwocie 34 029,90 
zł mieszkańcy sołectwa Gro-
dzisko Dolne przeznaczą na 
trzy cele. Wśród propono-
wanych zadań do realizacji 
przyjęto remont drogi gmin-
nej „Na maliny”, drogi „Na 
krzaki” oraz drogi tzw. „Na 
Pelca, Gdańskiego i Maja”.

MH

fundusz sołecki na rok 2018 
podzielony

Jak co roku na terenie gmi-
ny przeprowadzona zosta-
ła zbiórka odpadów zawie-
rających azbest. 

Właściciele nieruchomości, 
którzy zgłosili do gminy po-
trzebę odbioru z ich pose-
sji tego kłopotliwego, a za-
razem szkodliwego odpa-
du, mogli się go pozbyć nie-
odpłatnie. Usuwanie azbe-
stu zostało dofinansowane 
ze środków własnych gminy 
oraz ze środków NFOŚIGW 
i WFOŚiGW w Rzeszowie w 
ramach programu prioryteto-
wego „Gospodarowanie od-
padami innymi niż komunal-
ne, Część II-Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest”. 

W bieżącym roku z terenu 
gminy usunięto 46,58 ton wy-
robów zawierających azbest. 
Wszystkie odpady zostały 
przewiezione na składowi-
sko odpadów niebezpiecz-
nych i tam unieszkodliwio-
ne. Zbiórką objęto 24 budyn-

ki mieszkalne i gospodarcze 
z terenu gminy. W przewa-
żającej części gospodarstw 
płyty eternitowe zostały ścią-
gnięte przez właścicieli nie-
ruchomości, złożone na pa-
letach i przygotowane do od-
bioru. W przypadku 4 gospo-

darstw usunięcie azbestu 
obejmowało dodatkowo de-
montaż eternitu z pokryć da-
chowych przez wyspecjalizo-
waną firmę. 
Właścicieli nieruchomości, 
którzy planują w 2018 roku 
zmianę pokrycia dachowe-
go wykonanego z eternitu 
lub osoby posiadające od-
pady zawierające azbest go-
towy do odbioru, prosimy o 
kontakt z Urzędem Gminy 
Grodzisko Dolne pok. nr 5 
lub o kontakt telefoniczny 17 
2436003 wew. 153., w termi-
nie do 28 lutego 2018r.
W ramach zgłoszenia wy-
specjalizowana firma ścią-
gnie pokrycie dachowe i zu-
tylizuje azbest. Po stronie 
mieszkańców pozostanie je-
dynie koszt zakupu i wykona-
nie nowego pokrycia dacho-
wego.

KK

usuwanie wyrobów 
azbestowych w 2017 roku
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Zakupy w środku nocy, sie-
dząc w fotelu i popijając 
herbatę, płacenie rachun-
ków za media w trakcie 
podróży, wgląd w bieżące 
oceny dzieci zanim jeszcze 
wróciły ze szkoły … to niko-
go już nie dziwi. Dla wielu 
z nas, Internet to duże uła-
twienie życia, z którego ko-
rzystamy na co dzień. Cze-
mu w podobny sposób nie 
załatwiać spraw urzędo-
wych?

W Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne dostrzegamy duży 
potencjał i przyszłość w infor-
matyzacji spraw urzędowych. 
Dlatego angażujemy się w in-
formatyzację pozyskując na 
ten cel środki zewnętrzne. Za-
stosowanie usług elektronicz-
nych daje rzeczywiste korzy-
ści w tym m. in.:
• Oszczędność czasu – nie 

trzeba poświęcać czasu 
na dojazd do urzędu, sta-
nie w kolejce, itp.

• Oszczędność pieniędzy 
- nie potrzeba wydawać 
pieniędzy na dojazd czy 
wysyłkę poczty.

• Dostępność – usługi 
elektroniczne dostępne 
są 24 godziny na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu, 
niezależnie od dni wol-
nych od pracy i z dowol-
nego miejsca w Polsce 
i na świecie. Wystarczy 
dostęp do Internetu. By 
załatwić sprawę elektro-
nicznie nie potrzeba cho-
ciażby wcześniej zwal-
niać się z pracy by zdą-
żyć do urzędu.

• Uproszczenie – być 
może pierwsze wraże-
nie jest odwrotne, gdyż 
e-usługi kojarzą się z no-
woczesną technologią, 
jednak po krótkim obyciu 
się z tym sposobem za-
łatwiania spraw okazuje 
się, że jest to łatwiejsze 

niż na papierze. Formu-
larze elektroniczne za-
wierają podpowiedzi i wy-
jaśnienia, niektóre pola 
są wstępnie wypełnione, 
a niepotrzebne rubryki 
ukrywane.

Jakie sprawy można 
załatwić elektronicznie?
Coraz więcej spraw moż-
na już załatwić w pełni elek-
tronicznie. Przykładem takiej 
usługi udostępnianej przez 
Urząd Gminy Grodzisko Dol-
ne jest deklaracja o wysoko-
ści opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalny-
mi. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami składamy de-
klarację, w której wyliczamy 
opłatę za śmieci na podsta-
wie liczby osób zamieszkują-
cych gospodarstwo domowe. 
Zobowiązani jesteśmy tak-
że składać korektę deklara-
cji, w przypadku gdy zachodzi 
zmiana liczby osób zamiesz-
kujących gospodarstwo, np. 
z powodu narodzin dziecka, 
śmierci członka rodziny, wy-
jazdu lub powrotu z zagrani-
cy, itp. W praktyce takie zmia-
ny mogą zachodzić dosyć 
często i odwiedzanie urzędu 
za każdym razem może być 
uciążliwe. Dopełnienie tego 
obowiązku poprzez Internet 
jest dużym ułatwieniem. Tym 
bardziej, że wypełnienie de-
klaracji w formie elektronicz-
nej jest szybsze i prostsze niż 

na papierze. Nasze dane ad-
resowe wypełniane są auto-
matycznie, a formularz „zna” 
obowiązujące stawki i po wpi-
saniu liczby osób sam oblicza 
wysokość miesięcznej opłaty. 
Elektronicznie można w Urzę-
dzie załatwić m. in. takie spra-
wy jak: 
• złożenie wniosku o wyda-

nie zaświadczenia o wiel-
kości gospodarstwa rol-
nego, 

• złożenie wniosku o nie-
zaleganiu z podatkami, 
opłatami, mandatami lub 
stwierdzające stan zale-
głości,

• złożenie wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego, 

• zgłoszenie utraty lub 
uszkodzenia dowodu 
osobistego, 

• złożenie wniosku o wyda-
nie odpisu aktu stanu cy-
wilnego,

• dopisanie do spisu wy-
borców,

• złożenie wniosku o 
świadczenie 500+,

Przydatne mogą okazać się 
również e-usługi, które moż-
na załatwić w innych urzę-
dach:
• rejestracja i zmiany w 

działalności gospodar-
czej,

• uzyskanie Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego EKUZ,

• sprawdzenie swoich 
punktów karnych.

Od czego zacząć?
To co odróżnia pismo elek-
troniczne od papierowego, to 
przede wszystkim brak od-
ręcznego podpisu. Elektro-
nicznym odpowiednikiem 
podpisu odręcznego jest udo-
stępniony przez Ministerstwo 
Cyfryzacji Profil Zaufany. 
Profil Zaufany to w rzeczy-
wistości identyfikator i hasło 
wraz z naszymi podstawowy-
mi danymi identyfikacyjnymi. 
Złożenie podpisu elektronicz-
nego polega w praktyce na 
podaniu identyfikatora i hasła 
oraz wpisaniu jednorazowego 
kodu otrzymanego sms’em.  
Profil Zaufany jest bezpłatny.
Profil Zaufany zakłada się po-
przez stronę www.pz.gov.pl. 
Niezbędną czynnością jest 
potwierdzenie Profilu Zaufa-
nego, które ma na celu wery-
fikację tożsamości właściciela 
danych podanych przy zakła-
daniu Profilu. Potwierdzenie 
dokonuje się poprzez wizytę 
w urzędzie lub instytucji, któ-
ra jest punktem potwierdza-
jącym (np. Urząd Skarbowy 
czy ZUS). Alternatywnie moż-
na potwierdzić Profil z wyko-
rzystaniem bankowości elek-
tronicznej lub podpisu kwalifi-
kowanego. Od niedawna po-
twierdzenie Profilu jest uła-
twione, gdyż Urząd Gminy 
Grodzisko Dolne uzyskał 
status Punktu Potwierdza-
jącego. 

korzystaj załatwiając sprawy 
elektronicznie

Uwaga, promocja!

Dla pierwszych 10 osób, 
które w listopadzie 2017r. 
dokonają w Urzędzie 
Gminy Grodzisko Dolne 
potwierdzenia Profilu Za-
ufanego przewidzieliśmy 
upominek w postaci uni-
kalnego Power Bank’a 
z logo Gminy Grodzisko 
Dolne. W akcji promocyj-
nej nie mogą brać udziału 
pracownicy Urzędu, jed-
nostek Gminy, ani człon-
kowie ich rodzin.
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Jak wysłać dokument 
elektroniczny?
Przesyłanie dokumentów 
elektronicznych do urzę-
du odbywa się za pośrednic-
twem portalu centralnego e-
PUAP (elektroniczna Platfor-
ma Usług Administracji Pu-
blicznej), znajdującego się 
pod adresem: https://epuap.
gov.pl. W celu złożenia do-
kumentu elektronicznego na-
leży wyszukać właściwy for-
mularz, wypełnić go, wybrać 

urząd do którego jest składa-
ny i podpisać Profilem Zaufa-
nym. Informacje o usługach, 
sposobie ich wyszukiwania 
i załatwienia można znaleźć 
na stronie www.grodziskodol-
ne.pl w zakładce Mieszkańcy-
/e-Urząd.  
Warto wyraźnie podkreślić, 
że pismo elektronicznie pod-
pisane profilem zaufanym ma 
identyczną moc prawną jak 
dokument papierowy!

Przyszłość e-usług
Prace nad rozwojem usług 
elektronicznych trwają i nie-
bawem udostępnimy kolej-
ne. Obecnie testujemy opra-
cowane już e-usługi z zakre-
su informacji przestrzennej. O 
ich uruchomieniu poinformu-
jemy w następnym numerze 
Gazety. 
Zapraszamy do zaintereso-
wania się e-usługami i sko-
rzystania z możliwości ja-
kie już dają. W przypadku ja-

kichkolwiek pytań zaprasza-
my do kontaktu z pracownika-
mi Urzędu. Sceptykom, któ-
rzy wątpią w przyszłość usług 
elektronicznych doradzamy 
pogawędkę ze starszymi oso-
bami, które pamiętają jeszcze 
jakie wątpliwości i opory to-
warzyszyły decyzjom w spra-
wie zastąpieniu sierpa kosą, 
czy elektryfikacji. 

Grzegorz Potaczała

Lubisz mieć wszystko pod 
kontrolą? Chcesz być na 
bieżąco? Chcesz wygod-
nie regulować należności? 
Wypróbuj aplikację eGmi-
na, którą można zainstalo-
wać na telefonie lub uru-
chomić przez stronę inter-
netową.

Zgodnie z zapowiedziami 
uruchamiamy nową usłu-
gę gminną – aplikację eGmi-
na. Dzięki temu każdy nasz 
mieszkaniec dostaje dostęp 
do swoich danych zawartych 
w rejestrach gminnych takich 
jak:
• bieżący stan wpłat za 

podatki i śmieci,
• terminy spłat zobowią-

zań przyszłych,
• wykaz posiadanych 

działek, gruntów i nieru-
chomości,

• zadeklarowana licz-
ba osób do obliczenia 
opłaty za śmieci,

• archiwalne nalicze-
nia podatków i opłat za 
śmieci.

Co istotne, prezentowane in-
formacje są aktualne, gdyż 
są to te same dane na któ-
rych pracują programy gmin-
ne. Dzięki temu zawsze moż-
na upewnić się czy opłata za 
śmieci lub podatek zosta-
ły naliczone zgodnie ze sta-
nem faktycznym. Aplikacja 
posiada możliwość dokona-
nia płatności za wybrane zo-

bowiązania. Podobnie jak 
w sklepach internetowych, 
można wybrać opcję „Za-
płać”, co skutkuje przekiero-
waniem do wybranego serwi-
su bankowego. Aplikacja au-
tomatycznie uzupełnia dane 
do przelewu. Użytkownik 
poza wygodą unika też ry-
zyka związanego z błędnym 
wpisaniem numeru rachunku 
lub kwoty. Alternatywą płat-
ności z aplikacji jest wydru-
kowanie gotowego formula-
rza przelewu. Aplikacja na 
smartfony posiada dodatko-
wo moduł z aktualnościami i 
informacjami o gminie. Użyt-
kownika aplikacji nie omi-
nie żadna ważna informacja, 
gdyż otrzyma powiadomienie 
w telefonie. W serwisie zna-
lazły się także informacje m. 
in. o szlakach turystycznych, 
bazie sportowo-rekreacyjnej, 
zabytkach, stacjach paliw 
wraz z ich lokalizacją na ma-
pie. Informacje te mogą przy-
dać się mieszkańcom jak 
również turystom przebywa-
jącym na terenie gminy, bo-
wiem moduł aktualności i in-
formacji jest ogólnodostępny. 
Sposób uruchomienia apli-
kacji jest bardzo prosty. W 
smartfonie instalujemy apli-
kację eGmina poprzez Go-
ogle Play lub AppStore. W 
wyszukiwarce należy wpisać 
„eGmina” i zainstalować apli-
kację firmy BUK Softres sp. z 
o. o.  W ten sposób, po wy-

braniu Urzędu Gminy Gro-
dzisko Dolne, uzyskujemy 
dostęp do modułu informa-
cyjnego i aktualności. Dostęp 
do swojego konta wymaga 
zalogowania poprzez Profil 
Zaufany. Dostęp do aplikacji 
eGmina w przeglądarce in-
ternetowej odbywa się przez 
stronę: e-gmina.grodzisko-
dolne.pl po zalogowaniu Pro-
filem Zaufanym. Pierwsze lo-
gowanie wymaga zaakcepto-
wania regulaminu. Przypomi-
namy, że Profil Zaufany jest 
bezpłatny a można go zało-
żyć na stronie www.pz.gov.

pl i potwierdzić w Urzędzie 
Gminy Grodzisko Dolne. Za-
chęcamy do zakładania Pro-
filu Zaufanego, który daje 
także możliwość załatwiania 
spraw przez Internet.
Liczymy że serwis eGmina 
w zaproponowanym kształ-
cie będzie przydatnym na-
rzędziem. Jednak już planu-
jemy rozwijanie aplikacji o 
nowe funkcjonalności. Dlate-
go zachęcamy do korzysta-
nia oraz czekamy na wraże-
nia i uwagi! 

Grzegorz Potaczała

aplikacja eGmina wystartowała!

Przykładowy widok aplikacji eGmina
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Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej w part-
nerstwie z Cechem Rze-
miosł Spożywczych w Lu-
blinie, LGD -Stowarzysze-
nie Kraina Lasów i Jezior 
oraz LGD Królewskie Po-
nidzie zorganizowała wizy-
tę studyjną po wojewódz-
twie lubelskim - śladem 
produktów tradycyjnych. 

Do wydarzenia zostali za-
proszeni goście z czterech 
partnerskich województw lu-
belskiego, lubuskiego, świę-
tokrzyskiego i podkarpackie-
go, będącymi producenta-
mi produktów tradycyjnych, 
przedstawicielami restaura-
cji, gospodarstw agrotury-
stycznych, szkół rolniczych, 
organizacji działających dla 
lokalnych społeczności w te-
matyce produktów tradycyj-
nych i lokalnych. Do uczest-
nictwa w trzydniowym wy-
jeździe szlakiem produktów 
tradycyjnych, zostały zapro-
szone m.in. panie ze Sto-
warzyszenia Kobiety Gmi-
ny Grodzisko Dolne wraz z 
doradcą z Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego 
w Leżajsku. 
Pierwszego dnia grupa go-
ściła w Restauracji Kon-
certowej w Lublinie gdzie 
oprócz degustacji trady-
cyjnych potraw, odbyły się 
warsztaty kulinarne. Uczest-

nicy warsztatów pod okiem 
Szefa Kuchni mogli samo-
dzielnie wykonać cebularz 
lubelski – który od 2014r 
znajduje się w rejestrze 
chronionych nazw pocho-
dzenia i chronionych ozna-
czeń geograficznych Unii 
Europejskiej.
Tradycja wypieku cebularzy 
wywodzi się od lubelskich 
Żydów ze Starego Miasta, 
którzy w XIX wieku rozpo-
wszechnili w Lublinie te nie-
zwykłe smakowite placki. 
Ze względu na prostotę re-
ceptury i dobór niedrogich 
składników, pierwotnie były 
one smakołykami biedoty, 
jednak ich doskonały smak 
sprawił, że grono ich wiel-
bicieli rozszerzyło się także 

o zamożniejsze grupy. Tak 
więc piekarnie żydowskie, 
których przed wojną było w 
Lublinie kilkadziesiąt, praco-
wały pełną parą, a zapach 
pieczonych cebularzy uno-
sił się nad całą lubelską sta-
rówką, wabiąc przechod-
niów, co możemy potwier-
dzić dziś poznawszy ich do-
skonały smak.
Kolejnego dnia grupa wizy-
towała olejarnię Skarby Na-
tury. To rodzinne certyfiko-
wane gospodarstwo ekolo-
giczne i firma przetwarzają-
ca pochodzące z niego pło-
dy rolne. W trosce o zdro-
we odżywianie od wielu lat 
w gospodarstwie w Zabłociu 
uprawia się w sposób ekolo-
giczny rośliny oleiste, zbo-
żowe, strączkowe oraz zio-
ła. Rośliny oleiste takie jak: 
len, rzepak, lnianka, ostro-
pest, wiesiołek, czarnuszka 
i gorczyca biała uprawia się 
głównie z myślą o ich prze-
twarzaniu poprzez tłoczenie 
na zimno różnego rodzaju 
olejów, które mogliśmy de-
gustować. 
Następnym przystankiem 
było gospodarstwo Manu-
faktura Różana w Starej 
Wsi. Charakterystyczną ce-
chę tamtego krajobrazu sta-

nowiły mijane kwitnące jesz-
cze pola różane, gdzie na 
obszernych działkach rol-
nych uprawia się róże w 
gruncie. Specjalnością Ma-
nufaktury Różanej są prze-
twory różane oraz inne spe-
cjały wytwarzane według 
starych tradycyjnych przepi-
sów. Przetwory z róży stano-
wią cenne źródło witaminy 
C, zwanej witaminą młodo-
ści. Produkowane są ręcz-
nie, na bazie tradycyjnych 
starych domowych przepi-
sów babci. Produkty lokalne 
na bazie róży, które mogli-
śmy degustować to uciera-
ne z cukrem płatki róży, soki 
i konfitury różane. 
Ciekawym punktem wyjaz-
du była wizyta w gospodar-
stwie FRUX SOLIS Owo-
ce Słońca. Zagroda oferu-
je odwiedzającym produk-
ty tradycyjne i naturalne z 
własnego sadu. U gospo-
darzy można zaopatrzyć się 
w świeże owoce i warzy-
wa, produktów tradycyjnych 
wpisanych na Listę Produk-
tów Tradycyjnych woj. Lu-
belskiego: naturalnego soku 
jabłkowego, marynat owoco-
wych, konfitur, powideł, dże-
mów. Natomiast uczestnicy 
mogli dowiedzieć się jak wy-

wizyta studyjna śladem produktów 
tradycyjnych lubelszczyzny

Uczestniczki warsztatów przy wypiekaniu cebularza lubelskiego 

Fajsławickie zioła przygotowane do warsztatów
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gląda proces i jak powsta-
je cydr lubelski, wytwarzany 
w tym gospodarstwie z wła-
snych jabłek. 
Intensywnie spędzony dzień 
zakończył się pobytem w za-
głębiu zielarskim w Fajsławi-
cach, gdzie na powierzchni 
800 ha uprawiane są wszel-
kiego rodzaju zioła. Najwięk-
sze uprawy zajmują tutaj ty-
mianek, melisa, cząber, ore-
gano, szałwia. Na planta-
cjach spotkać można rów-
nież dziurawiec, lubczyk, ar-
cydzięgiel, mniszek lekar-
ski, jeżówkę purpurową, na-
gietek, kozłek lekarski, kar-
czocha, ogórecznik, mal-
wę, prawoślaz. Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Fajsławice utworzyło 
Centrum Edukacji Zielarskiej 
-Tymiankowy Smak Fajsła-
wic, którego celem jest sze-
roko pojęta edukacja po-
przez organizowanie zajęć 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, integracja społeczna, 
zabawa i wypoczynek. Wi-
zyta zakończyła się warsz-
tatami pachnącymi ziołami, 
gdzie każdy z uczestników 
mógł dla siebie przygotować 
przyprawy skomponowane z 
miejscowych ziół.
Ostatnim punktem poby-
tu była Pszczela Wola, ma-
lownicza osada położona 
14 km na południe od Lu-
blina na trasie Lublin – By-
chawa. Znajduje się tu je-
dyne na świecie Technikum 
Pszczelarskie będące chlu-
bą i dorobkiem wielu po-
koleń pszczelarzy, gdzie 
każdego roku mury szkol-
ne opuszczają nowi adepci 
sztuki pszczelarskiej. Tutaj 
poznano kolejny produkt tra-
dycyjny – Całuski pszczelo-
wolskie. Wytwarzane na ba-
zie ciasta miodowego i cytu-
jąc: Kto raz zasmakował „ca-
łusków pszczelowolskich” 
nie może się oprzeć ich nie-
wątpliwej „urodzie” smako-
wej. Przewrotna nazwa, roz-
sławiana w całej Polsce, po-
przez rozliczne wystawy i 

imprezy, niezmiennie ko-
jarzy się z Pszczelą Wolą. 
Najpierw wzbudza cieka-
wość, by po zasmakowaniu 
wzbudzić zachwyt u nie jed-
nego łasucha. 
Próbując podzielić się ferią 
doznanych smaków, barw i 
zapachów zdradzamy czy-
telnikom przepis na cebu-
larz, którego tajemnica za-
warta jest w jego prostocie.

Wizyta odbyła się w ramach 
projektu: „Zrównoważony 
rozwój regionu w oparciu o 
certyfikowane produkty tra-
dycyjne w ramach środków 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary 
wiejskie”.

R. Mazurek
Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego 
w Leżajsku 

W dniu 17 października 
br. w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej przyznano nagro-
dy Powiatu Leżajskiego. 
W gronie laureatów, którzy 
przyczyniają się do pro-
mocji powiatu w dziedzi-
nie kultury nagrodę za wie-
loletnią społeczną pracę i 
zaangażowanie w działal-
ność Zespołu Regionalne-
go „Grodziszczoki” otrzy-
mała pani Wanda Kuras. 

Pani Wanda jest współzało-
życielką Zespołu Regional-
nego „Grodziszczoki”, który 
istnieje na niwie grodziskiej 
kultury od 1974 roku. Aktyw-
nie działa w Zespole uczest-
nicząc w próbach i wystę-
pach w lokalnym środowisku 
oraz na konkursach, prze-
glądach i festiwalach folklo-
rystycznych. Symboliczną 
statuetkę i dyplom laureatce 
wręczył starosta Marek Śliż. 

naGroda powiatu 
dla wandy kuras

Przepis na cebularz 
lubelski 

Składniki na 12 szt.: 500g 
maki pszennej, 250 ml mle-
ka, 1 jajko, 1 łyżeczka soli, 
1 łyżeczka cukru, 60g masła 
roztopionego i przestudzo-
nego, 30g drożdży świeżych 
lub 15 g drożdży suchych.

Nadzienie cebulowo – ma-
kowe: 2 wielkie cebule, po-
krojone w grubą kostkę (ok 
500g) 3 łyżki maku, 2 łyżki 
oleju, 1 łyżeczka soli. 

Cebulę kroimy w kostkę, do-
dajemy mak, sól, olej i mie-
szamy i odstawiamy. Robi-
my zaczyn z drożdży mąki i 
mleka, mieszamy i odstawia-
my, po chwili dodajemy resz-
tę składników na ciasto i wy-
rabiamy na jednolitą masę, 
odstawiamy do wyrośnię-
cia w ciepłe miejsce. Dzieli-
my ciasto na mniejsze por-
cje formujemy okrągłe placki 
o średnicy 10-15 cm nakła-
damy cebulę z makiem ukła-
damy na blaszce i pieczemy 
20 minut w temp. 200st.

Wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia

Panu Józefowi Lizakowi
Inspektorowi w Urzędzie Gminy 

 w Grodzisku Dolnym 

z powodu śmierci MaMY  

składają

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy
w Grodzisku Dolnym
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Za sprawą Ośrodka Jeź-
dzieckiego EQUISTRO w 
Wierzawicach wychowan-
kowie Ośrodka Rewalida-
cyjno-Wychowawczego w 
Laszczynach mieli oka-
zję uczestniczenia w zaję-
ciach z hipoterapii.

Jazda konna pozytywnie 
wpływa na napięcie i roz-
luźnienie mięśni, uczy przy-
jaźni z żywa istotą. Wyrabia 
poczucie równowagi i sta-
bilności, a także doskonali 

koordynację ruchów, dając 
jednocześnie poczucie sa-
modzielności i wiary w swo-
je możliwości. Sam kon-
takt z ciepłym ciałem ko-
nia wpływa kojąco na cia-
ło i umysł dziecka, wyzwa-
lając przy tym wiele pozy-
tywnych emocji oraz stymu-
luje korzystnie układ nerwo-
wy. Taka forma zajęć spra-
wiła wiele radości.

ORW

na zajęciach 
z hipoterapii

W ramach aktywnego wy-
poczynku i turystyki, w 
Gminnych Klubach Senio-
ra znaczące miejsce zaj-
mują jesienne wyciecz-
ki autokarowe. Tym razem 
seniorzy „z okien autoka-
ru” mieli możliwość po-
znania krajobrazu i przyro-
dy Bieszczad. Natomiast 
tamę w Solinie trzeba było 
pokonać pieszo.

Film o historii budowy tamy, 
która ma 664m długości i 
82m wysokości, powstałej 
w latach 60-tych bez uży-
cia ciężkiego sprzętu zro-
bił duże wrażenie. Godzin-
ny rejs statkiem Białej Floty 
po jeziorze solińskim to nie-
zapomniane przeżycia wido-
ku ogromu wody i krajobrazu 
„zielonych wzgórz nad Soli-
ną”.
Po solidnym posiłku wyru-
szono do Ogrodu Biblijne-
go w Myczkowcach. Historia 
chrześcijaństwa w oprawie 
miniaturowej budowli i cie-
kawej roślinności przybliżyły 
krajobraz Ziemi Świętej i re-
alia, w jakich rozgrywały się 
wydarzenia opisane w Biblii. 
Kolejnym przystankiem był 

skansen w Sanoku. Budow-
le Rynku Galicyjskiego prze-
niosły w epokę lat 20 i 30 - 
tych ubiegłego wieku. Cie-
kawie wybrzmiała opowieść 
przewodnika o symbiozie lu-
dzi z tamtej epoki, kiedy ra-
zem żyli Polacy, Łemkowie, 
Ukraińcy oraz Żydzi.
Po drodze seniorzy mie-
li możliwość zakupienia pa-
miątek dla siebie i bliskich, 
po czym bardzo zadowoleni 
wrócili do domów.

KZ

„zielone wzGórza 
nad soliną”

Uczestnictwo w Klubach Seniora umożliwia zdobywanie i poznawanie naszego pięknego kraju

Rejs statkiem to jedna z atrakcji przygotowana dla seniorów

Koń najlepszym przyjacielem człowieka
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Piknik jesienny zorganizo-
wało Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Wólka Grodziska. 
W tym roku impreza odby-
ła się przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wól-
ce Grodziskiej. Pogoda była 
wymarzona – słońce i tem-
peratura sprzyjały tego dnia 
wszystkim uczestnikom. 

Piknik pieczone ziemniaka jest 
już tradycyjną imprezą w Wól-
ce Grodziskiej i po raz kolejny 
został objęty patronatem Pod-
karpackich Izb Rolniczych. 
Jest to czas na wspólną zaba-
wę dzieci, ich rodzicom i pra-
cowników szkoły. Ognisko do 
pieczenia ziemniaka zapło-
nęło już w południe. Wszyscy 
smakosze mogli zjeść ziem-
niaki z dodatkiem sera. Można 
było też zasmakować w do-
mowych wypiekach, grochów-
ce i innych przysmakach. 
Dużym powodzeniem cieszy-
ła się wystawa lampionów z 
dyni wykonanych przez dzie-
ci i rodziców w „Konkursie na 
najciekawszy lampion z dyni”. 
Liczba prac była bardzo duża,  
a efekt lampionów po zapale-
niu okazał się wspaniały. Lam-
piony przedstawiały ciekawe 

motywy postaci z bajek i zwie-
rząt. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali nagrody książ-
kowe. Dla dzieci przygotowa-
no zakręcone kolorowe balo-
ny, plac zabaw i zabawy z chu-
stą animacyjną.
W tym roku wystąpiły dla na-
szych gości dwa zespoły: „Do-
lany” z Żołyni i „Leszczynka” 
z Wólki Grodziskiej. Pierwszy 
zespół zaprezentował obrzęd 
„Darcia pierza” połączony ze 
śpiewem i tańcem. Natomiast 
zespół Leszczynka zaśpiewał 
dla nas wiele pięknych piose-
nek rozweselając publiczność, 
która chętnie nuciła z wystę-
pującymi.
Bardzo ciekawie zaprezento-
wała się para taneczna Daria 
i Daniel z grupy Maraton Bo-
ogie. Pokazali nam dwa tańce 
boogie woogie w pięknych sty-
lizowanych strojach. Dodatko-
wą atrakcją dla mieszkańców 
Wólki Grodziskiej i nie tylko był 
mecz piłki nożnej drużyn old-
boi. Gospodarze „Wólczan-
ka” z Wólki Grodziskiej zagra-
li z Nowojaworowską druży-
ną z Ukrainy. Licznie zgroma-
dzenie kibice dopingowali za-
wodników obu drużyn. Wygra-
ła Nowojaworowska drużyna 
wynikiem 3:2.

Teresa Nykiel

jesienny piknik rodzinny 
w wólce Grodziskiej

W polskiej obrzędowo-
ści ludowej po wykop-
kach świętowano rozpala-
jąc ogniska i w rozgrzanym 
popiele piekąc ziemniaki.

Dla podopiecznych Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Laszczynach rów-
nież stało się tradycją, że 
co roku o tej porze spotyka-
ją się nad zalewem Czyste i 
urządzają „Dzień pieczone-
go ziemniaka”. Tegoroczne 
spotkanie odbyło się w środę 
27 września. Pieczenie ziem-
niaków uprzyjemniły wspólne 
gry i zabawy.           ORW

ziemniaczane święto

Pomysłów na zabawę z ziemniakiem nie brakowało 

Konkursowa wystawa prac na najciekawszy lampion z dyni

Zabawa na świeżym powietrzu trwała w najlepsze
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W piątek 29 września br. zmarł Józef Kuras – długoletni 
członek Zespołu „Grodziszczoki”, który w listopadzie 
skończyłby 89 lat.
Pan Józef był osobą wielce zasłużoną dla Zespołu 
i zaangażowaną w jego działalność, a także jego 
charakterystyczną postacią. Poświęcał dla Zespołu swój 
czas i serce, przekazując jednocześnie w charakterystyczny 
dla siebie sposób bycia, obyczajowość dawnej wsi grodziskiej 
młodszym członkom Zespołu. Jego specyficzne poczucie 
humoru i niekłamana autentyczność zachowań sprawiała, 
że był postrzegany na scenie jako wyjątkowa osobowość. 
Nieocenione są jego kreacje odtwarzane w widowiskach 
„Miodobranie”, „Poprawiny” i „Od Wigilii do Trzech Króli”.
Pan Józef od lat był kolekcjonerem starych sprzętów 
gospodarskich i zabytkowych przedmiotów użytkowych, 
które w większości są wykorzystywane jako rekwizyty w 
przedstawieniach Zespołu „Grodziszczoki”
Pan Józef był także znakomitym tancerzem ludowym. Swój 

taneczny talent prezentował wielokrotnie na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, 
gdzie zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wraz z Zespołem w 2009 roku „wytańczył” „Łowicki Pasiak” – Nagrodę Główną 
Ogólnopolskiego Spotkania Folklorystycznego w Łowiczu.
Pani Alicja Haszczak – choreograf, badacz tańców Polski południowo-wschodniej mówiła o Panu Józefie: „Nikt w 
Grodzisku i okolicach nie tańczy z taką lekkością, przytupem i swadą jak Pan Józef”. Pan Józef Kuras był i pozostanie 
charakterystyczną postacią grodziskiej kultury, a szczególnie Zespołu „Grodziszczoki”.

odszedł tańczyć 
z aniołami

W dniu 8 października br. 
w Rzeszowie odbył się 
PKO Maraton Rzeszowski. 
Wzięli w nim udział człon-
kowie Grodziskiej Grupy 
Biegowej ,,Szalone Żół-
wie”: Aldona Bocek – Tel-
ka, Małgorzata Piela, Jo-
lanta Bąk, Grzegorz Nykiel 
i Tomasz Tryczyński. Sta-
nowili drużynę w tak zwa-
nej sztafecie maratońskiej. 

Konkurencja polegała na 
tym, że dystans maratoń-
ski został podzielony na pięć 
odcinków (10-10-6-6-10 
km), a każdy z zawodników 
pokonywał jeden z nich bie-
gnąc z pałeczką, którą prze-
kazywał kolejnemu. Czas 
sumowano. W skład każdej 
drużyny – według regulami-
nu – musiała wejść przynaj-

mniej jedna kobieta (więk-
szość składała się więc z 
czterech mężczyzn i jed-

nej kobiety). W biegu wzię-
ły udział 53 drużyny. Żółwie 
zajęły 18 miejsce. To duży 
sukces biorąc pod uwagę 
skład drużyny (aż trzy kobie-
ty) oraz to, że konkurowali 
oni z – w większości – dużo 
młodszymi od siebie zawod-

nikami. Grupa ma nadzieję, 
że ich dobre wyniki będą za-
chętą i inspiracją dla miesz-
kańców Grodziska do czyn-
nego – bez względu na wiek 
– uprawiania sportu.

MP

sztafeta 
maratońska

Łączy ich wspólna pasja do biegania
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Producenci prześcigują 
się w tworzeniu coraz lep-
szych i nowocześniej-
szych czujników (czujek, 
detektorów), które mają 
za zadanie ochronić Two-
je zdrowie i życie. W ofer-
cie sprzedaży możesz zna-
leźć autonomiczne czujki 
dymu i tlenku węgla oraz 
gazu. Mają one za zadanie 
jak najszybciej ostrzec o 
zagrożeniu w mieszkaniu 
lub domu.

Jak działa autonomiczna 
czujka dymu?
Jeżeli do jej wnętrza wniknie 
dym, natychmiast urucho-
mi się głośny alarm dźwię-
kowy oraz alarm optyczny 
(zacznie migać czerwona 
dioda). Urządzenie, mimo 
że nie zapobiegnie powsta-
niu pożaru, skutecznie może 
zaalarmować Ciebie i Two-
ich najbliższych o powsta-
łym pożarze, co umożliwi 
to szybkie opuszczenie za-
grożonego mieszkania lub 
domu. Ma to istotne znacze-
nie zwłaszcza w porze noc-
nej, kiedy wszyscy śpią.
Montaż czujki dymu w 
mieszkaniu jest bardzo pro-
sty, a zasilana może być za-
równo z sieci elektrycznej, 
jak i z baterii. Istotne jest 
miejsce, w którym zostanie 
zamontowana. Najlepiej ulo-
kować ją w centralnej czę-
ści sufitu, np. w przedpoko-
ju. Nie zaleca się montażu 
detektorów dymu na suficie 
w kuchni (mogą pojawić się 
fałszywe alarmy spowodo-
wane obecnością pary wod-
nej), w pobliżu okien i klima-
tyzatorów (zaburzają prze-
pływ powietrza), łazience 
(ze względu na dużą wilgot-
ność powietrza) oraz w miej-
scach podatnych na brud i 
kurz (mogą powodować za-
kłócenia działania czujki). 

Pamiętaj też o niezbędnych 
czynnościach konserwacyj-
nych, np. czyszczeniu czuj-
ki, wymianie baterii.

Po co Ci czujnik tlenku 
węgla (czadu)?
Wykrywa ona już minimal-
ne, a nadal bezpieczne dla 
życia stężenie tlenku wę-
gla (czadu) w powietrzu i 
natychmiast to sygnalizu-
je przez głośny alarm i mi-
goczącą czerwoną diodę. 
Dzięki temu masz czas, by 
zapobiec zatruciu czadem, 
zwanym potocznie „cichym 
zabójcą”. Rozważ zamon-
towanie takiej czujki w po-
mieszczeniu, w którym znaj-
duje się kominek, w sypialni 
śpiących trudno obudzić..., a 
także w pobliżu podgrzewa-
cza gazowego, tzw. junker-
sa. Pamiętaj o konieczno-
ści właściwego użytkowania 
czujki tlenku węgla – tylko w 
pełni sprawna i odpowiednio 
konserwowana skutecznie 
ostrzeże Cię przed „cichym 
zabójcą”.

Przed czym chroni czujka 
gazu?
Jeżeli w Twoim mieszkaniu, 
np. w kotłowni lub łazience, 
znajduje się instalacja ga-
zowa, zastanów się nad za-
montowaniem czujki gazu 
ziemnego. W przypadku roz-
szczelnienia się instalacji, 
zasygnalizuje Ci pojawienie 
się w Twoim mieszkaniu pal-
nej mieszaniny gazów (gro-
żącej wybuchem).
Wszystkie opisane czujki 
ostrzegą Cię o niebezpie-
czeństwie, pozwalając na 
odpowiednią reakcję: ewa-
kuację, powiadomienie służb 
ratowniczych oraz ewentual-
nie samodzielne gaszenie 
pożaru lub przewietrzenie 
pomieszczeń.

źródło: straz.gov.pl

czujnik w twoim 
domu

W Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym po raz kolej-
ny podsumowano konkurs 
plastyczny „Barwy jesieni”, 
którego uczestnikami były 
dzieci z placówek przed-
szkolnych z terenu całej 
gminy. Konkurs ten już na 
stałe wpisał się w program 
jesiennych wydarzeń pla-
cówki.

Jak co roku przedszkola-
ki wykonały wiele ciekawych 
i barwnych prac, zarówno w 
wersji papierowej, jak i prze-
strzennej. Można je oglądać 
na wystawie w holu i świetli-
cy oraz na stronie interneto-
wej - www.kulturagrodzisko-
dolne.pl
Wszystkie dzieci tradycyjnie 
miały okazję obejrzeć widowi-
sko sceniczne przygotowane 
specjalnie dla nich. Tym ra-
zem był to spektakl w wyko-
naniu Grupy Teatralnej „Bara-
tario” z MCK w Leżajsku zaty-
tułowany „Coś”.
Akcja rozgrywa się w kil-

ku miejscach: szufladzie ze 
sztućcami, zestawie narzę-
dzi naprawczych taty, torebce 
mamy, wysypisku śmieci, po-
koju z zabawkami i ostatecz-
nie w pokoju babci, gdzie ty-
tułowe „Coś” trafia do szufla-
dy z dziwnymi rzeczami. Tu-
taj spotyka tak samo dziwne 
jak on przedmioty niewiado-
mego pochodzenia i użytku, 
ale w ogóle nie ma to dla nich 
żadnego znaczenia. Tutaj do-
piero zauważone zostają in-
dywidualne cechy i niezwy-
kłość „Cosia”.
Symbolika utworu niesie ogól-
ne przesłanie, że nieważne 
są w życiu pozycje społecz-
ne i wielkie pieniądze, ale to 
jaki jesteś dla siebie i innych. 
Wyraża się to w słowach koń-
cowej piosenki: „Bo tylko ja-
kość się liczy nie odgrywanie 
roli. W dobrym stylu i z klasą 
możesz swawolić do woli”. Na 
zakończenie były oczywiście 
pamiątkowe zdjęcia i ogląda-
nie wystawy z wielkim zainte-
resowaniem.  OK

jesień oczami 
dzieci

Wystawa prac konkursowych
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W czwartkowy wieczór 28 
września nad jezioro „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym 
przybyła liczna grupa mi-
łośników poezji i wolnych 
słuchaczy. 

Przybyli m.in. koledzy i ko-
leżanki poetki z łańcuckiego 
koła „Wena”, twórcy Podkar-
packiej Izby Poetów działa-
jącej w WDK-owskim Klubie 
„Turkus”, znajomi i zaprzyjaź-
nieni poeci z poetyckiej grupy 
„Perła”, przedstawicielki MBP 
w Leżajsku i GBP w Grodzi-
sku Dolnym, członkinie tutej-
szego Klubu Seniora i pobli-
scy mieszkańcy.
Bohaterką tego wieczoru była 
bowiem Jolanta Szal-Mach, 
poetka pochodząca z Łań-
cuta, a od 6 lat mieszkanka 
Ożanny. Należy ona do Koła 
Lirycznego „Wena” z  Łańcu-
ta, Poetów Podkarpacia „Per-
ły” z siedzibą w Tryńczy oraz 

Teatru Dramatycznego GOK 
w Kuryłówce.
Jej wielką pasją jest poezja, li-
teratura i kaligrafia, której sta-
ra się poświęcać każdą wolną 
chwilę. Swoje wiersze publi-
kowała w kilku czasopismach 
literackich i almanachach. 
Publikuje wiersze na kilku li-
terackich portalach interne-
towych oraz prowadzi dwie 
strony z poezją na Facebo-
oku. Dotychczas wydała trzy 
tomiki poezji: „Jesteś melodią 
mojego życia”, „W drodze” i 
„Zofia”. W ubiegłym roku zdo-
była I miejsce na Międzyna-
rodowym Spotkaniu Poetów 
„Wrzeciono” w Nowej Sarzy-
nie.
W kameralnej scenografii i 
klimacie jesiennej przyrody 
w barwną podróż po roman-
tycznych ścieżkach lirycznych 
strof poezji Jolanty Szal-Mach 
zabrała nas aktorka i koordy-
natorka Podkarpackiej Izby 

Poetów – Danuta Pado.
Wysmakowana oprawa mu-
zyczna wieczoru w wykonaniu 
duetu braci Wołowiec – Wojt-
ka i Tomka również wzbudzi-
ła zachwyt przybyłych gości. 
Sama poetka dała się poznać 
publiczności jako mistrzyni 
malowanych piórem poetyc-
kich rodzimych pejzaży peł-
nych zapachów łąki, lasów, 
wspomnień z dziecinnych lat i 
dojrzałych już nostalgii, uczuć 
do osób najbliższych czy cie-
ni paryskich uliczek.
Wieczór upłynął w bardzo mi-
łej atmosferze. Nie zabrakło 
przy tym akcentów muzycz-
nych i wokalnych oraz wy-
stępów kilku innych poetów. 
Jednym słowem, choć zimno, 
było swojsko i poetycko i ten 
wieczór na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczest-
ników.

OK

poetycki wieczór

Spotkanie z poezją Jolanty Szal-Mach

Złota Polska Jesień

Jesień do nas przybyła 
zza lasów i gór
Szybko się zjawiła 
jak słońce zza chmur
Szybko do nas przyszła 
dużymi krokami
Na kilka tygodni 
pozostanie z nami

O piękna jesieni 
przepięknej urody
Przyniosłaś nam zimno 
i jesienne chłody
Skąd masz takie farby? 
Gdzieś ich kupowała?
Że liście na drzewach 
żeś pomalowała

Musiało to wiele 
wysiłku kosztować
Żeby każdy listek 
ładnie pomalować
Wiedzę żem zdobyła w 
Plastycznym Technikum
Bo przecież jesienią 
mam pracy bez liku

Wszystko pomalować 
na różne kolory
To trzeba pracować 
ranki i wieczory
Nieraz trzeba nawet 
całą noc pracować
Żeby bardzo szybko 
wszystko pomalować

   
Henryk Joniec

Chodaczów
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Motocykliści z leżajskie-
go klubu motocyklowego 
„WEHIKUŁ” byli gośćmi 
październikowego Wieczo-
ru Głośnego Czytania jaki 
miał miejsce w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Gro-
dzisku Dolnym.

Pasjonaci podróży motocy-
klowych przyjechali na spo-
tkanie na dwóch kołach - pan 
Andrzej Sigda na motorze 
YAMAHA XVZ 1300 ROY-
AL STAR VENTURE, a pan 
Henryk Kuras na maszy-
nie HONDA GL 1800 GOLD 
WING.
Wierszem o motocyklistach 
spotkanie rozpoczął pan 
Henryk. Następnie przed-
stawił ciekawą historię klu-
bu. Leżajski Klub Motocyklo-
wy „Wehikuł” został formal-
nie zarejestrowany jako sto-
warzyszenie zwykłe w 1998 
roku, jako kontynuacja dzia-
łalności nieformalnej grupy 
motocyklistów istniejącej od 
początku lat dziewięćdzie-
siątych (1991/1992). Nazwa 
klubu wzięła się ze skróce-
nia tytułu słynnego utworu 
„Wehikuł czasu” legendarne-
go zespołu „Dżem”. Pełny ty-
tuł utworu wydawał się zbyt 
„psychodeliczny”, natomiast 
nazwa „Wehikuł” w pełni od-
powiadała motocyklowemu 

charakterowi klubu. Jak rów-
nież na ówczesne czasy od-
zwierciedlała nasze maszy-
ny - w przeważającej części 
zabytkowe, a obecnie nowo-

czesne wyposażone w różne 
gadżety.
Z kolei pan Andrzej opowie-
dział o wyprawach moto-
cyklowych po kraju i po ca-

łej Europie oraz Azji, doku-
mentując swoje wypowie-
dzi wspaniałymi zdjęciami i 
filmikami. Jak podkreślał w 
rozmowie, klub nie zamyka 
się we własnym hermetycz-
nym gronie, lecz jest otwarty 
na nowych członków - Jeśli 
nie obce Ci są nasze ideały, 
przyłącz się do nas! Wiek, 
stan majątkowy, rodzaj moto-
cykla nie ma znaczenia. Je-
śli jesteś zainteresowany(a) 
- poczytaj nasz Statut LKM i 
skontaktuj się z nami.
Uczestnicy wydarzenia mieli 
również jedyną w sowim ro-
dzaju okazję by zapozować 
i usiąść za kierownicą tych 
pięknych maszyn.

HL

motocykliści w Grodziskiej bibliotece

Spotkania autorskie są po-
trzebne zarówno pisarzom 
jak i czytelnikom. Są jed-
ną z form popularyzacji li-
teratury, służą promocji 
książek i ich twórców. Dają 
możliwość poznania ludzi 
pióra, uczą odbioru litera-
tury, zachęcają do czytel-
nictwa, czasem także do 
podjęcia własnych prób pi-
sarskich.

W środę, 27 września go-
ściem w bibliotece był pan 
Grzegorz Kasdepke - pi-
sarz, autor książek dla dzie-
ci i młodzieży. Zaproszeni do 
udziału w spotkaniu, ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Grodzisku Górnym bar-
dzo uważnie słuchali opo-
wieści pana Grzegorza. Już 
w pierwszych chwilach autor 
nawiązał wspaniały kontakt 
z uczniami. Panowała przy-

jemna atmosfera. Podczas 
wizyty pan Grzegorz zapre-
zentował swoje książki oraz 
z przyjemnością odpowia-
dał na pytania dzieci. Na ko-
niec dzieci ustawiły się w dłu-
uugiej kolejce po autografy.
Spotkanie z autorem było do-
finansowane ze środków In-
stytutu Książki w ramach 
ogólnopolskiego programu 
Dyskusyjny Klub Książki.

AS

spotkanie autorskie 
z GrzeGorzem kasdepke

Opowieści gości wysłuchano z wielką uwagą

Taka maszyna to marzenie niejednego nastolatka

W kolejce po autograf
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Gminna biblioteka poleca

Kasia Marciniewicz, „W 
słoiku. Przetwory przez 
cały rok”, Publicat 2017.

„W tej książce otwieram 
przed Czytelnikami drzwiczki 
kredensu wypełnionego sa-
mymi smakołykami – na pół-

kach m.in. granola, mieszan-
ki własnych przypraw, ulubio-
ne dressingi do sałat, słod-
kie kremy do grzanek i flasz-
ka najlepszego ajerkoniaku. 
Snuję też opowieści o prze-
pastnej spiżarni, w której sto-
ją słoje z konfiturami, kiszon-
kami, marynatami i prze-
tworami mięsnymi. Według 
przedstawionych tu prze-
pisów zrobisz domowe su-
szonki, wyborne buliony, pe-
sto różnych smaków i wiele 
innych przetworów.
Wyciągnij z szuflady drew-
nianą łyżkę, ciemną od mie-
szania powideł, a z szafki 
szeroki gar z grubym dnem. 
Przygotujmy razem coś 
pysznego!” - Kasia Marcinie-
wicz.

Edyta Hołdyńska, „Emi-
gracja ambicji”, Zysk i 
S-ka 2017.

Młodzi, wykształceni i bez 
pieniędzy. To skoncentro-
wany obraz młodego poko-
lenia emigrantów. Tak zwa-
nej nowej emigracji, która, 
co prawda może raz na mie-
siąc wrócić do Polski, bo po-
łączenia lotnicze są tańsze i 
bardziej dostępne niż przed 
laty, ale wcale nie chce.

Wyjechali z kraju, bo nie 
było tu dla nich nadziei na 
godny byt, na dobrze płat-
ną pracę i rozwój zawodo-
wy. Niejednokrotnie musie-
li schować swoje ambicje 
do kieszeni, zakasać ręka-
wy i zamiast karierą, zająć 
się harówką. Pracą w obcym 
kraju, gdzie upokorzenie i 
odmienne traktowanie przez 
rodzimych mieszkańców Za-
chodu zawsze kiedyś dawa-
ło o sobie znać. Jedni z tego 
powodu wrócili, inni mimo 
wszystko zostali, prawdopo-
dobnie na zawsze. Wszyscy 
bezpowrotnie się zmienili.
Warto poznać prawdziwe hi-
storie ludzi, którzy emigrację 
poznali od podszewki. Lu-
dzi, którzy zawsze będą tę-
sknić. Na obczyźnie – za do-
mem, w Polsce – za możli-
wościami wielkiego świata.

Steven K. Scott, „Usłysz 
Jezusa”, Esprit 2017.

Codzienne rozważania słów, 
które wypowiedział Pan Je-
zus. Steven K. Scott swo-
je modlitwy postanowił roz-
poczynać od słów wypowie-
dzianych bezpośrednio przez 

Pana Jezusa – skierowanych 
do Jego uczniów i do zwy-
kłych ludzi – które zachowały 
się dla nas na kartach Ewan-
gelii. Gdy autor zaczął je roz-
ważać, szybko stały się dla 
niego źródłem modlitewnej in-
spiracji i ważną duchową lek-
cją.
W każdym słowie Jezusa Bóg 
zwraca się bezpośrednio do 
ciebie z miłością, prawdą, 
zrozumieniem i głębokim po-
kojem. Te słowa radykalnie 
zmieniają życie. 
„Usłysz Jezusa” to niezwykłe 
zapiski, niemal prywatne wia-
domości Jezusa skierowane 
do nas. Pozwalają dostrzec i 
zrozumieć największy cud ży-
cia – to, że każdy z nas jest 
ukochanym dzieckiem Bo-
żym.

Marcin Mortka, „Królew-
ska Talia”, Zielona Sowa 
2017.

Mandylion to królestwo, któ-
re istnieje od tysięcy lat. 
Rządy w nim sprawuje król 
Duncan III. Służy mu wier-
nie czternaście rodów oraz 
zagadkowa kasta Pieśnia-
rzy, dbająca o wewnętrzny 
porządek kraju. Całość spa-
ja Królewska Talia – pra-
dawny, tajemniczy artefakt, 
który narzuca posłuszeń-
stwo zarówno rodom, jak i 
Pieśniarzom. Spokojne ży-
cie mieszkańców królestwa 

przerywa nadejście Czer-
ni. Niezbadana siła zmusza 
mieszkańców do ucieczki i 
szukania nowej ojczyzny.
Ci, którzy uniknęli star-
cia z Czernią, przeprawia-
ją się przez Wściekłe Mo-
rze do Taliadu, krainy rozbi-
tej na trzy pomniejsze księ-
stwa. Mandyliończycy pod-
bijają ją bez trudu. Ale nowa 
ojczyzna skrywa więcej ta-
jemnic, niż Mandyliończy-
cy byliby w stanie przypusz-
czać. Młody Tankred z rodu 
Hanstarów odkrywa spisek 
skierowany przeciwko jego 
rodowi i wyrusza w podróż 
przez ziemie Taliadu w po-
szukiwaniu prawdy. Chce 
zapobiec rozłamom w kró-
lestwie. Na jego drodze sta-
ją straszliwe widma i śmier-
telnie groźni Jastrzębi Ry-
cerze, tajemnicze budowle 
i przedziwne postacie, któ-
re z czasem staną się jego 
sprzymierzeńcami.
A wszystko otacza wszech-
obecna magia...

„Moje pomysły na dekora-
cje, modę, urodę, przeką-
ski”, Zielona Sowa 2017.

Wspaniały poradnik dla każ-
dej dziewczynki interesują-
cej się modą i urodą! Wska-
zówki dotyczące projektowa-
nia ubrań, mnóstwo oryginal-
nych pomysłów na nietuzin-
kowe ozdoby, kosmetyki na-
turalne i smaczne przekąski.
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Dobiegła końca realizacja 
projektu Erasmus+ Akcja 
1. Mobilność edukacyjna 
w ZS im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Gór-
nym, a rozpoczyna się re-
alizacja następnego dzia-
łania. Tym razem szko-
ła otrzymała dofinanso-
wanie również w ramach 
projektu Erasmus+, ale 
jest to Akcja 2. Partner-
stwa strategiczne, Współ-
praca szkół. Oznacza to, 
że podczas 2-letniej reali-
zacji tego projektu Zespół 
Szkół z Grodziska Górne-
go będzie współpracował 
w dziedzinie kodowania, 
robotyki, nauk ścisłych, a 
także języka angielskiego 
z dwoma placówkami - z 
Włoch i Węgier.

Grupa 12 uczniów w towa-
rzystwie opiekunów weźmie 
udział w dwukrotnej mo-
bilności do placówki part-
nerskiej we Włoszech i na 
Węgrzech, gdzie przez kil-
ka dni będą razem z ró-
wieśnikami z tych państw 
wspólnie uczyć się, dzieląc 
się doświadczeniami i ra-

zem zdobywać wiedzę. Ję-
zykiem komunikacji będzie 
język angielski. Podopiecz-
ni zaprzyjaźnionych szkół 
również odwiedzą placówkę 
w Górnym. Ich pobyt w na-
szym kraju potrwa kilka dni 
i zakończy się konkursem z 
robotyki w maju 2018 i 2019 
roku.
Cały projekt został wsparty 
kwotą 93 450 euro, z cze-
go nasza placówka otrzy-
mała 33 620 euro, a pozo-
stała kwota przeznaczona 
została dla wspomnianych 
partnerów. Środki te będą 
wykorzystane na podróże i 
pobyt za granicą uczniów i 
opiekunów, zakup niezbęd-
nych pomocy do realizacji 
projektu, organizacji kon-
kursów z robotyki oraz po-
zostałe potrzeby związane 
z projektem według uzna-
nia Dyrekcji szkoły oraz Or-
ganu Prowadzącego. Koor-
dynowania projektu podjęła 
się nasza placówka już na 
etapie wnioskowania.
Jeśli chodzi o dobiegają-
cy końca projekt to zreali-
zowane zostały wszystkie 
jego założenia. Głównym 

celem było zdobycie do-
datkowej wiedzy metodycz-
nej nauczycieli języka an-
gielskiego, aby wykorzysty-
wać ją w pracy z uczniami 
oraz podniesienie kompe-
tencji językowych pozosta-
łych nauczycieli - uczest-
ników szkoleń językowych, 
zaangażowanych w pracę 
z uczniami w dziedzinie ro-
botyki, co wiąże się z udzia-
łem w międzynarodowych 
konkursach, gdzie języ-
kiem komunikacji jest język 
angielski. Projekt bez wąt-
pienia miał też pozytywny 
wpływ na bardzo dobry wy-
nik uczniów na egzaminie 
gimnazjalnym z języka an-
gielskiego. Uczniowie otrzy-
mali dodatkowe wsparcie w 
formie konsultacji lub zajęć 
pozalekcyjnych.
Wizyta w szkole angielskiej 
i obserwacja zajęć była do-
brą okazją do przyjrzenia 
się funkcjonowaniu placów-
ki edukacyjnej w Wielkiej 
Brytanii. Kontakt z pedago-
gami z różnych stron świa-
ta dał możliwość wymiany 
poglądów, dzielenia się wie-
dzą i doświadczeniem oraz 

nawiązania i utrzymywania 
kontaktów. Bardzo ciekawy 
program kulturalny przygo-
towany przez szkołę zarów-
no w Eastbourne jak i w Bri-
ghton oraz mieszkanie u ro-
dzin goszczących wpłynęły 
na lepsze poznanie funkcjo-
nowania wielokulturowego 
społeczeństwa brytyjskiego 
budując postawę toleran-
cji, otwartości i szacunku do 
przedstawicieli innych naro-
dowości i kultur.
Kończąc realizację pierw-
szego projektu jego uczest-
nicy składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim za-
angażowanym osobom 
oraz tym, którzy wspierali 
jego realizację.

Barbara Sołga, 
Stanisław Rydzik

coś się kończy, coś zaczyna...

W 2016 roku ruszył „Na-
rodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa”, który do-
tyczy wspierania w latach 
2016-2020 organów pro-
wadzących szkoły oraz bi-
bliotek pedagogicznych w 
zakresie rozwijania zain-
teresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czy-
telnictwa dzieci i młodzie-
ży, w tym zakup nowości 
wydawniczych.

narodowy 
proGram 
rozwoju 
czytelnictwa

Dzięki udziałowi w tym projekcie biblioteka szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II wzbogaciła się o 391 wspaniałych pozycji książkowych. Wszystkie nowe książki 
znajdują się na wystawie w bibliotece i czekają już na swoich czytelników.
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Podstawowe pytanie, któ-
re zadają sobie nie tylko 
uczniowie, ale także ich ro-
dzice brzmi: Jak efektywnie 
uczyć się języków obcych? 
Czy jest to w ogóle możli-
we? Tak, ale należy pamię-
tać o kilku bardzo ważnych 
czynnikach, które odgrywa-
ją kluczową rolę w procesie 
uczenia się. 

Przede wszystkim potrzeb-
na jest wewnętrzna motywa-
cja- uczeń musi chcieć się na-
uczyć. Musi uświadomić so-
bie, że w dzisiejszym świecie 
nie da się funkcjonować bez 
znajomości przynajmniej jed-
nego języka obcego. Język 
angielski jest tym, do którego 
nauki uczniowie mają najlep-
szy i bezpłatny dostęp. 
Poza tym, jako nauczycielka 
języka angielskiego z 14-let-
nim stażem, mogę stwier-
dzić, że języka obcego moż-
na uczyć się nie tylko efek-
tywnie, ale proces ten może 
być także przyjemny. Wystar-
czy stosować konsekwent-
nie trzy zasady: systematycz-
ność, różnorodność oraz rów-
nowagę. 
Według starej, łacińskiej sen-
tencji „Repetitio mater studio-

rum est” to powtarzanie (re-
gularność, systematyczność) 
jest matką nauki. Dlatego naj-
lepiej dzielić sobie materiał na 
mniejsze, łatwiejsze do zapa-
miętania partie i systematycz-
nie je przyswajać. Nawet 20 
minut dziennie przeznaczone 
na naukę języka obcego przy-
niesie wiele korzyści. Ważne 
jest, aby nie piętrzyć zaległo-
ści powodujących stres i znie-
chęcenie do dalszej nauki. 
Jeżeli wyznaczymy sobie cel 
adekwatny do naszych moż-
liwości, czyli podzielimy ma-
teriał do nauki w taki sposób, 
który będzie dla nas najbar-
dziej odpowiedni, to bardziej 
prawdopodobne jest, że osią-
gniemy sukces. Częste, małe 
sukcesy sprawią z kolei, że 
będziemy zadowoleni z sie-
bie i nasza motywacja do na-
uki będzie stale rosła. 
Procesowi nauki bardzo czę-
sto towarzyszy niestety nuda. 
Różnorodność metod i tech-
nik pozwoli ją wyeliminować. 
Pomaga również naprze-
mienne ćwiczenie czterech 
sprawności językowych, czy-
li: słuchania, czytania, pisa-
nia i mówienia. Dwie pierw-
sze są sprawnościami re-
ceptywnymi, co oznacza, że 

wiedza dociera do nas z ze-
wnątrz. Umiejętność ustnego 
wypowiadania się i wypowia-
dania się na piśmie to z kolei 
sprawności produktywne, co 
oznacza, że stajemy się ak-
tywnymi twórcami języka. Za-
tem ani jednych, ani drugich 
nie powinniśmy zaniedbywać, 
ponieważ stanowią one waż-
ny element komunikacji. Po-
lecam jednego dnia przeczy-
tać ciekawy tekst, kolejnego 
obejrzeć film z napisami, trze-
ciego napisać krótki tekst, aby 
czwartego dnia samodzielnie 
powiedzieć choćby kilka zdań 
na interesujący nas temat w 
docelowym języku obcym. 
Uczenie się języka to nie tyl-
ko uczenie się go w klasie, 
czy żmudne powtarzanie listy 
słówek. To spędzanie czasu z 
językiem również poza szko-
łą poprzez słuchanie audycji 
radiowych, czytanie tekstów, 
słuchanie piosenek, ogląda-
nie filmów i programów, czy 
w końcu rozmawianie ze zna-
jomymi w tym języku, które-
go uczeń chce się nauczyć. 
Bardzo lubianym przez mo-
ich uczniów rozwiązaniem 
jest aplikacja BBC- Learn En-
glish Through News. Moż-
na tam znaleźć sześciominu-

towe nagrania audio oraz fil-
miki wraz z transkrypcją. Za-
kres tematyczny materiałów 
jest tak szeroki, że z  pewno-
ścią każdy znajdzie coś dla 
siebie. Nawet jeżeli uczeń nie 
jest jeszcze w stanie wypro-
dukować wypowiedzi w da-
nym języku powinien się nim 
otaczać. W dzisiejszych cza-
sach nie jest to trudne. Inter-
net jest bogaty w ciekawe za-
soby do nauki języków ob-
cych. Wystarczy tylko umie-
jętnie po nie sięgnąć. 
Równowaga pomiędzy świa-
domym uczeniem się ukie-
runkowanym na osiągnięcie 
sukcesu, a językową rekre-
acją, czyli aktywnością, która 
jest przede wszystkim przy-
jemna jest bardzo istotna, aby 
nie popadać ze skrajności w 
skrajność. Uczenie się gra-
matyki, fonetyki oraz wzboga-
canie słownictwa poprzez wy-
konywanie wielu ćwiczeń lub 
czytanie specjalistycznych 
materiałów jest bardzo waż-
ne, jednak powinno przebie-
gać w sposób, który dla da-
nego ucznia jest przyjem-
ny. Można to osiągnąć po-
przez wybieranie źródeł zwią-
zanych z zainteresowaniami 
ucznia. Każdy nastolatek lubi 
słuchać muzyki, co może wy-
korzystać w procesie uczenia 
się języka obcego, na przy-
kład poprzez tłumaczenie tek-
stu ulubionej piosenki i jego 
samodzielną interpretację.  
Podsumowując, efektyw-
na nauka języka obcego jest 
możliwa i może być przyjem-
na. Wytrwałość i samodyscy-
plina z pewnością doprowa-
dzą każdego do sukcesu i to 
nie tylko w uczeniu się.  Dla 
mnie samodyscyplina to spo-
sób myślenia, dzięki które-
mu kontroluję drogę do wy-
znaczonego sobie celu. Każ-
demu uczniowi polecam to 
samo- za cel obierz naucze-
nie się języka obcego i wy-
trwale do niego dąż.

Barbara Sołga

o tym, jak łatwo i skutecznie 
uczyć się języków obcych

Obchody Europejskiego Dnia Języków
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Już po raz kolejny korzy-
stając z gościnności pań-
stwa Elżbiety i Andrze-
ja Lejów, uczniowie i dzie-
ci przedszkolne ze Szkoły 
Podstawowej w Laszczy-
nach wraz z nauczycielami 
dzień ten spędzili w prze-
pięknie położonym „Siedli-
sku – Cztery Drogi”.

Niezmiernie ucieszył wszyst-
kich fakt, iż po dość chłod-
nym poranku wyjrzało sło-
neczko, które ogrzewało 
uczestników licznych zabaw i 
konkurencji ruchowych. Gdy 
ziemniaki piekły się w ogni-
sku przygotowanym przez p. 
Andrzeja, bohater dnia „Pan 
Ziemniak” opowiedział swo-
ją historię, zanim znalazł się 
na naszych stołach. Wymie-
nił również wiele innych okre-
śleń, którymi go nazywają 
w naszym kraju tj. od zna-
nego kartofla poprzez pyry, 

pyrki, knule, grule, bulwy i 
inne. Wiele radości sprawi-
ła wszystkim obecnym „Je-
sienna” kolekcja mody za-
prezentowana na okazałych 
schodach przez przedstawi-
cieli klas 0-3. Po degustacji 
upieczonych już ziemniaków 
z serkiem, z masełkiem oraz 

pieczonego chleba i wypiciu 
hektolitrów pysznej herbaty 
ugotowanej przez p. Elę, na-
deszła pora na kolejny punkt 
dnia.
Był to pokaz wstępnej obrób-
ki ziemniaka do przygotowa-
nia licznych potraw, w wyko-
naniu pań nauczycielek, za-

chwalających jego warto-
ści odżywcze dla organizmu. 
Doskonałym sposobem na 
wyciszenie się po tak mile 
spędzonym dniu były wyko-
nane przez dzieci „Cudaki – 
Ziemniaki”, które po powro-
cie zostały wyeksponowane 
na korytarzu szkolnym.
Jeszcze raz wszyscy DZIĘ-
KUJEMY !!!

B. Kusy

dzień pieczoneGo ziemniaka

W ramach projektu Dzia-
łaj Lokalnie X „Pierwsza 
pomoc ratunek dla ży-
cia”, w dniu 9 październi-
ka 2017r. najstarsi ucznio-
wie oddziału przedszkol-
nego oraz klas 1-3 Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Wólce Grodziskiej wyje-
chali na wycieczkę do Pań-
stwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Łańcucie 

Pod fachowa opieką straża-
ka w sali edukacyjnej „Ognik” 
dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach z zakresu bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego. 
Poznały przyczyny i skutki 
zagrożeń, z jakimi mogą spo-
tkać się na co dzień w życiu. 
Dowiedziały się, czym zaj-
mują się strażacy w codzien-
nej pracy, o ich zaangażowa-
niu i odwadze. Dzieci miały 

okazję zobaczyć bezpośred-
nio różnorodny sprzęt stra-
żacki i jego działanie w prak-
tyce. Zapoznały się z instruk-
cją przeciwpożarową, działa-
niem różnych rodzajem ga-
śnic, hydrantów i czujników 
tlenku węgla. Uczestniczyły 
w praktycznych ćwiczeniach 
ewakuacyjnych, powiada-
miali służby ratownicze o za-
grożeniach, uczyły się udzie-
lać pierwszej pomocy. Mia-
ły też okazję zobaczyć bez-
pośrednia pracę dyspozyto-
ra na stanowisku pracy oraz 
strażaków w wozach stra-
żackich przyjeżdżających i 
wyjeżdżających do akcji. 
Zainteresowanie tematyką 
zajęć było niemałe, a zdoby-
tą wiedzą dzieci mogły po-
dzielić się z domownikami.
Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do 

zrealizowania tematyki prze-
ciwpożarowej w realnym śro-
dowisku edukacyjnym.

Nauczyciele i Dyrektor 
Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego 

w Wólce Grodziskiej
Projekt dofinansowano ze środ-
ków programu „Działaj Lokalnie 
X” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce  oraz Fundacją Fundusz 
Lokalny w Leżajsku – Ośrodek 
Działaj Lokalnie.

w sali edukacyjnej 
„oGnik”

W razie potencjalnego zagrożenia dobrze jest wiedzieć jak się zachować 

Dobre humory nie opuszczały uczestników pikniku
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„Jesteście tyle warci, ile 
warte jest wasze serce…”- 
to motto tegorocznych ob-
chodów uroczystości Świę-
ta Patrona i Dnia Edukacji 
Narodowej.

Rozpoczęły się one Mszą 
świętą, w której uczestniczy-
li nauczyciele, dyrekcja, pra-
cownicy szkoły i zaprosze-
ni goście. Po niej miała miej-
sce uroczysta akademia. Na 
jej wstępie, po krótkim prze-
mówieniu okolicznościowym, 
dyrektor szkoły Halina Gdań-
ska wręczyła nauczycielom 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia w pracy dydaktycz-
no- wychowawczej. 
Po części oficjalnej uczniowie 
zaprezentowali swój program 
artystyczny, prowadzony 
przez przewodniczącą szkoły 
Klaudię Trojnar i Jakuba Ro-
manowskiego. We wzrusza-
jącym montażu słowno-mu-
zycznym uczniowie wspomi-
nali osobę św. Jana Pawła II, 
jego nauczanie, życie pełne 

wiary, nadziei i miłości.
Druga część programu arty-
stycznego została poświęco-
na upamiętnieniu święta pol-
skiej szkoły, nauczycieli, pra-
cowników szkoły. Wystąpi-
li w niej najmłodsi uczniowie. 
Rozpoczęli od pięknego polo-
neza - tańca, w którym gracji 
ruchów towarzyszą dostojne 
kroki. Pierwszoklasiści wspa-
niale poradzili sobie z tym 

trudnym zadaniem. Były rów-
nież wiersze, piosenki.
Na pochwały zasłużyli nie tyl-
ko najmłodsi uczniowie szko-
ły. Pięknie zaprezentowali się 
w programie artystycznym 
również gimnazjaliści, wyka-
zując się zdolnościami recyta-
torskimi i wokalnymi. Szcze-
gólnych wrażeń i wzruszeń 
dostarczyli nam soliści – Szy-
mon Gdański, Aneta Bursz-

ta, Patryk Dzierga oraz chór 
szkolny, prowadzony przez 
p. Alicję Dubiel. Całość uro-
czystości uświetniała również 
barwna dekoracja sali, wyko-
nana przez p. Lidię Pikułę.
Akademię tradycyjnie zakoń-
czyły życzenia dla nauczycie-
li w dniu ich święta oraz wrę-
czenie kwiatów.

R.Gąsiorek

święto patrona i dzień edukacji

W dniu 6 października 
uczniowie klas V i VI z Ze-
społu Szkół w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Gór-

nym, wzięli udział w IV Fe-
stiwalu Techniki zorganizo-
wanym przez Zespół Szkół 
Technicznych w Leżajsku. 

Wychowankowie z dużym 
zainteresowaniem ogląda-
li wystawy i pokazy przygo-
towane przez starszych ko-
legów prezentujących różne 
zawody i specjalności. Zwie-
dzali pracownie i warsztaty 
szkolne wyposażone w no-

woczesny sprzęt mający za-
stosowanie w przemyśle.
Była to wspaniała lekcja in-
spirująca do zdobywania 
wiedzy z różnych dziedzin 
współczesnej techniki -  dzie-
dzin, które decydują o postę-
pie i rozwoju technologicz-
nym naszego kraju.

S.Stępnik

fascynujący świat techniki

W świecie technikiNa uczestników czekały liczne atrakcje

Akademia w wykonaniu młodzieży
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Zagadnienie powyższe re-
guluje Ustawa o postępo-
waniu w sprawach nielet-
nich (w skrócie: upn) z dnia 
26 października 1982 roku 
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1654), 
której głównym celem 
jest podejmowanie dzia-
łań zmierzających do prze-
ciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich 
i stwarzania warunków po-
wrotu do normalnego życia 
nieletnim, którzy popadli w 
konflikt z prawem bądź z 
zasadami współżycia spo-
łecznego.

Przewidziane w ustawie dzia-
łania podejmuje się w wypad-
kach, gdy nieletni:
• wykazuje przejawy de-

moralizacji – wtedy prze-
pisy upn stosuje się w 
zakresie zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji, 
w stosunku do osób, któ-
re nie ukończyły lat 18,

• lub gdy nieletni dopu-
ści się czynu karalnego 
– wtedy przepisy ustawy 
stosuje w – wobec osób, 
które dopuściły się takie-
go czynu po ukończeniu 
lat 13, ale nie ukończyły 
lat 17.

Ponadto ustawa ma zastoso-
wanie w zakresie wykonywa-
nia środków wychowawczych 
lub poprawczych - w stosun-
ku do osób, względem któ-
rych środki te zostały orze-
czone, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez te oso-
by lat 21.
Przez czyn karalny rozu-
mie się czyn zabroniony jako 
przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe albo niektóre 
z wykroczeń (ściśle wymie-
nione w ustawie).
Natomiast o demoraliza-
cji nieletniego mogą świad-
czyć takie okoliczności jak 
(przykładowo wymienione w 
ustawie): naruszanie zasad 

współżycia społecznego, po-
pełnienie czynu zabronione-
go (w tym wykroczenia, któ-
re nie stanowi czynu karalne-
go w myśl wyżej podanej de-
finicji), systematyczne uchy-
lanie się od obowiązku szkol-
nego lub kształcenia zawodo-
wego, używanie alkoholu lub 
innych środków w celu wpro-
wadzenia się w stan odurze-
nia, uprawianie nierządu, włó-
częgostwo, udział w grupach 
przestępczych lub każde 
inne zachowanie nieletniego, 
sprawiającego problemy na-
tury wychowawczej czy sta-
nowiące o niedostosowaniu 
społecznym nieletniego. 
Należy przy tym pamiętać, że 
każdy kto stwierdzi istnienie 
okoliczności świadczących o 
demoralizacji nieletniego ma 
społeczny obowiązek odpo-
wiedniego przeciwdziałania 
temu, a przede wszystkim 
zawiadomienia o tym rodzi-
ców lub opiekuna nieletniego, 
szkoły, sądu rodzinnego, Poli-
cji lub innego właściwego or-
ganu.
Natomiast każdy, dowie-
dziawszy się o popełnieniu 
czynu karalnego przez nielet-
niego, ma społeczny obowią-
zek zawiadomić o tym sąd ro-
dzinny lub Policję.
Sąd rodzinny (właściwy ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania nieletniego) prowadzą-
cy postępowanie w sprawie 
nieletniego ma kierować się 
przede wszystkim jego do-
brem, dążąc do osiągnięcia 
korzystnych zmian w osobo-
wości i zachowaniu się nielet-
niego oraz zmierzając w mia-
rę potrzeby do prawidłowe-
go spełniania przez rodziców 
lub opiekuna ich obowiązków 
wobec nieletniego, uwzględ-
niając przy tym interes spo-
łeczny.
W postępowaniu z nieletnim 
bierze się pod uwagę osobo-
wość nieletniego, a w szcze-

gólności wiek, stan zdrowia, 
stopień rozwoju psychiczne-
go i fizycznego, cechy cha-
rakteru, a także zachowanie 
się oraz przyczyny i stopień 
demoralizacji, charakter śro-
dowiska oraz warunki wycho-
wania nieletniego.
W wyniku prowadzonego wo-
bec nieletniego postępowania 
Sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia;
2) zobowiązać do określone-
go postępowania, a zwłasz-
cza do naprawienia wyrzą-
dzonej szkody, do wykonania 
określonych prac lub świad-
czeń na rzecz pokrzywdzone-
go lub społeczności lokalnej, 
do przeproszenia pokrzyw-
dzonego, do podjęcia nauki 
lub pracy, do uczestniczenia 
w odpowiednich zajęciach o 
charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkole-
niowym, do powstrzymania 
się od przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub 
miejscach albo do zaniecha-
nia używania alkoholu lub in-
nego środka w celu wprowa-
dzania się w stan odurzenia;
3) ustanowić nadzór odpo-
wiedzialny rodziców lub opie-
kuna;
4) ustanowić nadzór organi-
zacji młodzieżowej lub innej 
organizacji społecznej, zakła-
du pracy albo osoby godnej 
zaufania - udzielających po-
ręczenia za nieletniego;
5) zastosować nadzór kura-
tora;
6) skierować do ośrodka ku-
ratorskiego, a także do orga-
nizacji społecznej lub insty-
tucji zajmujących się pracą z 
nieletnimi o charakterze wy-
chowawczym, terapeutycz-
nym lub szkoleniowym, po 
uprzednim porozumieniu się 
z tą organizacją lub instytucją;
7) orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów;
8) orzec przepadek rzeczy 
uzyskanych w związku z po-
pełnieniem czynu karalnego;
9) orzec umieszczenie w mło-
dzieżowym ośrodku wycho-
wawczym albo w rodzinie 

zastępczej zawodowej, któ-
ra ukończyła szkolenie przy-
gotowujące do sprawowania 
opieki nad nieletnim;
10) orzec umieszczenie w za-
kładzie poprawczym;
11) zastosować inne środki 
zastrzeżone w niniejszej usta-
wie do właściwości sądu ro-
dzinnego, jak również zasto-
sować środki przewidziane 
w Kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym.
Sąd rodzinny może również w 
ramach dążenia do umacnia-
nia funkcji opiekuńczo – wy-
chowawczej i poczucia odpo-
wiedzialności rodzin za wy-
chowanie nieletniego:
1) zobowiązać rodziców lub 
opiekuna do poprawy warun-
ków wychowawczych, byto-
wych lub zdrowotnych nie-
letniego, a także do ścisłej 
współpracy ze szkołą, do któ-
rej nieletni uczęszcza, porad-
nią psychologiczno-pedago-
giczną lub inną poradnią spe-
cjalistyczną, zakładem pra-
cy, w którym jest zatrudniony, 
oraz lekarzem lub zakładem 
leczniczym;
2) zobowiązać rodziców lub 
opiekuna do naprawienia w 
całości lub w części szkody 
wyrządzonej przez nieletnie-
go.
Ponadto Sąd może zwró-
cić się do właściwych instytu-
cji państwowych lub społecz-
nych oraz jednostek samo-
rządowych o udzielenie nie-
zbędnej pomocy w poprawie 
warunków wychowawczych, 
bytowych lub zdrowotnych 
nieletniego.
Szczególnym rodzajem orze-
czeń, które sąd może wy-
dać wobec nieletniego w ra-
zie stwierdzenia u niego upo-
śledzenia umysłowego, cho-
roby psychicznej lub inne-
go zakłócenia czynności psy-
chicznych bądź nałogowe-
go używania alkoholu albo in-
nych środków w celu wpro-
wadzenia się w stan odurze-
nia, jest możliwość orzecze-
nia umieszczenia nieletnie-
go w szpitalu psychiatrycz-

o odpowiedzialności 
nieletnich
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Gdyby nasza planeta nie 
miała atmosfery śred-
nia temperatura zamiast 
+15°C wynosiłaby -18°C. 
Zawarte w powietrzu gazy 
- głównie dwutlenek węgla, 
para wodna i metan działa-
ją jak kołderka zatrzymu-
jąc ciepło przy powierzch-
ni Ziemi, a im grubsza koł-
dra, tym pod nią cieplej.

Obserwując pogodę za 
oknem można czasem zwąt-
pić, czy klimat rzeczywiście 
się ociepla. Ostatnia zima 
poczęstowała nas mrozem, 
wiosna kaprysiła z nadej-
ściem, a chłodny i deszczo-
wy lipiec rozczarował nie tyl-
ko wczasowiczów.  Jednak 
pomiary wskazują, że tem-
peratura na Ziemi rośnie – w 
ciągu ostatnich stu lat pod-
niosła się o 0,8 °C, co może 
się wydawać niewiele, ale 
już przy wzroście o 4 stop-
nie poziom oceanów zasila-
nych topniejącym lodem był-
by wyższy o 70 m – wów-
czas na przykład Warsza-
wa stałaby się miastem nad-
morskim. 
Żeby wyobrazić sobie czar-
ny scenariusz skutków wzro-
stu temperatury wystarczy 
proste rozumowanie: słup-
ki termometrów idą w górę 
- topi się lód Arktyki, Antark-

tydy i lodowce górskie,  mo-
rza wkraczają na ląd odbie-
rając ziemie uprawne, nieru-
chomości, całą infrastruktu-
rę, mieszkania i miejsca pra-
cy zmuszając ludzi do prze-
siedleń. Skoro zrobi się cie-
plej, to tam, gdzie już było 
gorąco zabraknie warunków 
do życia – susza i głód wy-
pędzą tubylców w rejony, 
gdzie jeszcze jest znośnie. 
Dotknie to chociażby Afry-
kę i całe śródziemnomorskie 
południe Europy, skąd lud-
ność będzie się przemiesz-
czać na północ. Rozpacz 
i desperacja są motorem 
agresji, więc nie obeszło by 
się bez konfliktów i wzro-
stu przestępczości będą-
cych w tym wypadku najczę-
ściej po prostu walką o prze-
życie. Wyższe temperatury 
to konieczność przestawie-
nia się rolnictwa na uprawę 
roślin do nich przystosowa-
nych, o ile jeszcze będzie je 
czym nawadniać. Przykłado-
wo w Polsce zamiast ziem-
niaków pewnie kukurydza, 
a może oliwki i owoce cytru-
sowe? Za to nie można za-
kładać, że rolnictwo wkroczy 
na obszary okołobiegunowe, 
bo do rozwoju roślin, oprócz 
odpowiedniej temperatu-
ry potrzeba przede wszyst-
kim dużo światła. Jeśli zmia-

ny klimatu będą szybko po-
stępować, to flora i fauna nie 
zdołają się do nich przysto-
sować w tak krótkim czasie 
- nastąpi wielkie wymiera-
nie, więc nie ma co liczyć, że 
przed głodem uchroni w ra-
zie czego wypad do lasu na 
jagody, czy na polowanie, a 
zresztą lasu też już może nie 
być, bo każde drzewo po-
trzebuje kilkaset litrów wody 
dziennie, której przy wyż-
szych temperaturach jest w 
glebie za mało. Zwiększony 
obszar oceanów też nie syp-
nie bogactwem ryb i owo-
ców morza, gdyż zakwasze-
nie wód dwutlenkiem wę-
gla niszczy plankton roślinny 
będący podstawą morskich 
łańcuchów pokarmowych. 
Jakby tego wszystkiego było 
mało, wszelkie zarazy i pa-
sożyty typowe dla rejonów 
tropikalnych szybko skoloni-
zują nowe obszary dopada-
jąc tam ludzi kompletnie na 
nich nieodpornych. W całym 
tym zamieszaniu poradzą 
sobie tylko szczury.
Tak wygląda pesymistyczna 
wersja, ale żeby nie straszyć 
należy dodać, że ewentu-
alny kataklizm według tego 
schematu najwcześniej pod 
koniec stulecia (bezdzietni 
mogą spać spokojnie), albo 
później, a może wcale, jeże-

ciepło… cieplej… Gorąco!nym lub innym odpowiednim 
zakładzie leczniczym. Jeżeli 
zachodzi potrzeba zapewnie-
nia nieletniemu jedynie opie-
ki wychowawczej, sąd może 
orzec umieszczenie go w 
młodzieżowym ośrodku wy-
chowawczym, a w przypad-
ku, gdy nieletni jest upośle-
dzony umysłowo w stopniu 
głębokim i wymaga jedynie 
opieki - w domu pomocy spo-
łecznej.
Ponadto zgodnie z art. 30 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu nar-
komanii ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 poz. 783) sąd rodzin-
ny (prowadząc postępowa-
nie w trybie ustawy o postę-
powaniu w sprawach nielet-
nich) może skierować niepeł-
noletnią osobę uzależnioną 
na przymusowe leczenie i re-
habilitację.
Przy czym w toku postępo-
wania zachodzi konieczność 
stwierdzenia u danej osoby 
uzależnienia od środków odu-
rzających, substancji psycho-
tropowych, środków zastęp-
czych lub nowych substancji 
psychoaktywnych ( tzw. do-
palaczy) Postępowanie w po-
wyższym zakresie sąd może 
wszcząć z urzędu, ale rów-
nież na wniosek przedsta-
wiciela ustawowego ( rodzi-
ców lub prawnego opieku-
na), krewnych w linii prostej, 
rodzeństwa lub faktyczne-
go opiekuna osoby uzależ-
nionej.  Czasu przymusowe-
go leczenia i rehabilitacji nie 
określa się z góry, nie może 
on być jednak dłuższy niż 2 
lata. Jeżeli osoba uzależnio-
na ukończy 18 lat, przed za-
kończeniem przymusowego 
leczenia lub rehabilitacji, sąd 
rodzinny może je przedłużyć 
na czas niezbędny do osią-
gnięcia celu leczenia lub re-
habilitacji, łącznie nie dłużej 
niż 2 lata.

Sędzia Sądu Rejonowego
w Leżajsku

Anna Lasek
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li ludzkość zdąży z opamię-
taniem.
O zmianach klimatycznych 
spowodowanych spalaniem 
paliw kopalnych zaczęło się 
mówić w latach 80-tych XX 
wieku. Od tamtej pory śle-
dzę doniesienia na ten te-
mat i o ile jeszcze kilka lat 
temu trafiały się opinie kwe-
stionujące wpływ ludzko-
ści na efekt cieplarniany lub 
wręcz prognozujące nadcią-
gające globalne zlodowace-
nie, to w ostatnim czasie ta-
kie głosy zamilkły. Niedawno 
natrafiłam na informację, że 
w Stanach Zjednoczonych 
zdemaskowano grupę na-
ukowców, którzy głosili ta-
kie poglądy na zamówienie 
przemysłu naftowego, oczy-
wiście za sowitą opłatą. 
Wzrost temperatury jest nie-
podważalnym faktem i nie 
da się zaprzeczyć, że po-
krywa lodowa Ziemi male-
je w drastycznym tempie, 
co widzą i na bieżąco moni-
torują satelity. Głównym wi-
nowajcą pozostaje dwutle-
nek węgla, który uwalnia się 
podczas każdego spalania 
i rozkładu. Dopóki ludzkość 
nie odkryła korzyści z wy-
dobywania paliw kopalnych, 
jego ilość w powietrzu pozo-
stawała w równowadze. Od 
tamtej pory rośnie. Dokła-
damy do tego pieca jeszcze 
na inne sposoby. Może wy-
dać się śmieszne, ale pod-
czas procesów trawiennych 
u zwierząt przeżuwających 
tworzy się inny składnik „koł-
derki”- metan, a więc bydlę-
ce bąki psują powietrze nie 
tylko smrodem. To nie te 
czasy, gdy gospodarz trzy-
mał jedną lub dwie krowy. 
Dziś, aby Amerykanie mogli 
się raczyć ulubionymi steka-
mi skala hodowli bydła wpły-
wa na zjawiska klimatyczne. 
Problemem z ociepleniem 
klimatu jest to, że jeśli zo-
stanie zapoczątkowane, da-
lej samo już będzie się na-
pędzać i potęgować. Dla-
czego? Po pierwsze: woda 

intensywniej paruje w wyż-
szej temperaturze, a więc 
im cieplej, tym więcej pary w 
atmosferze, a jako gaz cie-
plarniany podnosi tempera-
turę, czyli dalej zwiększa pa-
rowanie. Po drugie: olbrzy-
mie obszary północnej czę-
ści Ameryki i Syberii (25% 
wszystkich gruntów), blisko 
koła podbiegunowego to 
wieczna marzłoć, gdzie pod-
czas krótkiego lata rozma-
rza tylko wierzchnia warstwa 
ziemi. Roztopienie wiecznej 
zmarzliny uwolni do atmos-
fery gigantyczne ilości me-
tanu. Jego olbrzymie zło-
ża znajdują się także w dnie 
Pacyfiku, uwięzione tam, do-
póki woda nad nimi nie sta-
nie się zbyt ciepła.
Czas przejść do bardziej 
optymistycznych scenariu-
szy, o ile można uznać na-
wałnice za jakieś pociesze-
nie. Zdarzają się coraz czę-
ściej, można rzec, że jeste-
śmy z nimi oswojeni (póki to 
nie nam spadają dachy z do-
mów), latem co rusz ogląda-
jąc w TV krajobrazy po burzy. 
Klimatolodzy są zgodni, że 
gwałtowność lub długotrwa-
łość ekstremalnych zjawisk 
(burze, ulewy, susze, hura-
gany, tornada) występują-
cych z tak dużą częstotliwo-
ścią świadczy o nadmiarze 
energii w atmosferze (cie-
pło), która niestety rozłado-
wuje się poprzez różne skraj-
ności. Mimo wszystko da się 
to jakoś przetrwać, bo w koń-
cu są obszary na świecie, 
gdzie choćby trąby powietrz-
ne są normalną cechą klima-
tu (np. w środkowej części 
USA), trzeba więc nauczyć 
się, jak się przed nimi chro-
nić, aby ujść z życiem i zmi-
nimalizować szkody.
Co do tego, jak będzie wyglą-
dał klimat w środkowej Euro-
pie za jakiś czas nie ma jesz-
cze pełnej jednomyślności, 
czyli na dwoje babka wróży-
ła. Tak jak nie da się trafnie 
przewidzieć długoterminowej 
pogody, tak i nie wiadomo do 

końca, jakie zmiany dotkną 
nasze cztery pory roku. Na 
pewno będzie inaczej i nie-
zbyt stabilnie. Jedna z teo-
rii bazująca na symulacjach 
komputerowych prognozu-
je gorętsze lata i deszczowe, 
bezśnieżne zimy, co ostatnio 
się potwierdzało. Jednak nie 
jest wykluczone, że skutkiem 
globalnego ocieplenia będzie 
paradoksalnie ochłodzenie 
się klimatu w naszym rejonie, 
którego oblicze do tej pory 
kształtowały lody arktycz-
ne oraz ciepły prąd morski- 
Golfstrom. Bierze on swój 
początek w strefie równiko-
wej, skąd niesie do wybrzeży 
Europy nagrzane masy wody 
ocieplając powietrze i zwięk-
szając parowanie Atlantyku. 
To dzięki niemu na zachod-
nich krańcach kontynentu 
zimy są łagodne, a tworzące 
się chmury deszczowe suną 
na wschód docierając także 
do Polski. Jednak Golfstrom 
słabnie z powodu topnienia 
Arktyki. Gdyby całkiem za-
nikł, dotychczasowa średnia 
roczna temperatura polskich 
nizin wynosząca około +8 °C 
spadłaby aż o 5-10 stopni, a 
to już prawie epoka lodowco-
wa.
Zmian klimatu nie da się po-
wstrzymać, bo świat nie jest 
gotowy zrezygnować z dnia 
na dzień z węgla, ropy i gazu. 
Każdy z nas chce mieć czym 
jeździć, musi zimą ogrzać 
mieszkanie i korzysta z prądu 
pochodzącego niestety głów-
nie z elektrowni węglowych. 
Co jakiś czas odbywają się 
światowe szczyty klimatycz-
ne, aby nakłonić państwa 
do zaciskania pasa, czyli re-
dukcji emisji gazów cieplar-
nianych. To oznacza kosz-
ty w gospodarce i straty kon-
cernów energetycznych. Na-
dzieja jednak jest, bo techno-
logie produkcji urządzeń od-
nawialnych źródeł energii są 
coraz bardziej zaawanso-
wane, coraz bardziej wydaj-
ne i co najważniejsze - coraz 
tańsze. Niedawno koszt wy-

twarzania energii słonecznej 
spadł poniżej ceny produkcji 
prądu z konwencjonalnych 
źródeł. Ta wiadomość spo-
wodowała między innymi za-
przestanie rozpoczętej budo-
wy elektrowni węglowej w In-
diach - zamiast niej powsta-
nie słoneczna. Na energię 
odnawialną stawiają Chiń-
czycy do tej pory rozkręca-
jąc gospodarkę węglem i tak 
zapaskudzając powietrze, 
że maska stała się niezbęd-
nym wyposażeniem każde-
go mieszkańca miasta. Bo-
gate kraje arabskie „siedzą-
ce” na złożach ropy wie-
trzą interes – słońca na pu-
styniach nie brakuje, a ta-
nia energia może umożliwić 
energożerne odsalanie wody 
morskiej w celach rolniczych. 
Zapobiegliwie przewidują, że 
boom na energię odnawialną 
może w przyszłości pozba-
wić je krociowych zysków ze 
sprzedaży ropy.
U nas coraz więcej indywidu-
alnych gospodarstw domo-
wych inwestuje w instalacje 
OZE ciesząc się ze znacz-
nych oszczędności i zmniej-
szając w ten sposób emi-
sję kłopotliwych dla klima-
tu gazów. Włodarzom krajo-
wej gospodarki marzy się, że 
wkrótce ludność przesiądzie 
się w elektryczne samocho-
dy rozwiązując w miastach 
problem smogu. Jednak nie 
zmniejszy to emisji dwutlen-
ku węgla, dopóki źródłem 
prądu pozostanie węgiel. 
Śnieżne i mroźne zimy cie-
szą chyba tylko dzieci i nar-
ciarzy, podczas gdy resz-
ta z niepokojem zagląda w 
rachunki za ogrzewanie, a 
ślizgawka na drogach spę-
dza kierowcom sen z po-
wiek. Jednak pewnie byliby-
śmy gotowi kochać kapry-
śną i niepraktyczną zimę w 
zamian za gwarancję, że kli-
matyczne perturbacje nas 
ominą. Oczywiście, gdyby-
śmy mieli taki wybór.

Małgorzata Majka
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Zima zbliża się wielkimi kro-
kami, a mroźne poranki są 
już rzeczywistością. Coraz 
częściej będą więc pojawia-
ły się trudności i kłopoty z 
uruchomieniem pojazdu. 
Warunki na drogach wkrót-
ce też znacznie się pogor-
szą śliskie nawierzchnie, 
śnieg czy lód, a do tego 
szybko zapadający zmrok 
nie służą bezpieczeństwu.
Zwróć uwagę na 10 elemen-
tów, które warto jest spraw-
dzić w samochodzie przed 
zimą, aby uniknąć proble-
mów z odpalaniem silnika 
oraz by zwiększyć bezpie-
czeństwo swoje i innych 
użytkowników dróg. 

1. Akumulator
Przed zimą warto zlecić 
warsztatowi wykonanie te-
stu akumulatora odpowied-
nim urządzeniem. Po nim bę-
dziemy wiedzieć w jakim sta-
nie mamy akumulator. Zaciski 
akumulatora należy oczysz-
czać i konserwować, jednak 
trzeba pamiętać o kolejności 
ich odłączania i podłączania. 
2. Świece żarowe 
i zapłonowe
Zużyte świece żarowe mogą 
być przyczyną tego, że zimą 
silnik naszego auta nie zapali 
lub uruchomimy go po długiej 
walce. Dlatego warto spraw-
dzić ich stan przed spadka-
mi temperatur. Niestety, sami 
niewiele tutaj możemy zrobić i 
kontrolę należy zlecić warsz-
tatowi. Z kolei świece zapło-
nowe podlegają okresowej 
lub po określonej ilości prze-
jechanych kilometrów wymia-
nie. Pamiętajmy o przewo-
dach wysokiego napięcia. Na-
leży sprawdzić, czy nie są po-
pękane, nie mają przebić, nie 
reagują przebiciem na wilgoć. 
Jeżeli zauważy się którykol-
wiek z tych objawów, należy 
przewody wymienić na nowe 
przy zakupie trzeba zwrócić 
uwagę na datę produkcji, jest 
ona istotna z punktu widzenia 

trwałości przewodów w przy-
szłości.
3. Hamulce
Układ hamulcowy jest jednym 
z najważniejszych systemów 
mechanicznych w samocho-
dzie. Przed zimą należało-
by sprawdzić stan rozkładu 
sił hamowania (oś przednia i 
tylna) oraz rozkład sił na po-
szczególne koła. Jest to istot-
ne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa kierującego, stano-
wi o możliwie krótkiej drodze 
hamowania.
Warto również zwrócić uwagę 
na stan okładzin, płyn hamul-
cowy, przewody hamulcowe.
Jeśli będą mocno skorodowa-
ne, lepiej je wymienić. Wilgoć, 
sól i chemia, jaką będą posy-
pywane ulice przez kilka naj-
bliższych miesięcy, przyspie-
szą proces korozji. To z kolei 
może być powodem przerwa-
nia przewodów w trakcie ha-
mowania, a co za tym idzie 
nagłej utraty hamulców.
Bagatelizowanie i nieusuwa-
nie usterek układu hamulco-
wego może doprowadzić do 
wydłużenia się czasu reakcji 
systemu hamowania, osłabie-
nia działania układów ABS/
ESP, utratę przyczepności.
4. Światła
Należ sprawdzić stan i usta-
wienie świateł w pojeździe 
oraz ewentualne usterki usu-
nąć. Zwrócić uwagę na usta-
wienie świateł aby prawidło-
wo oświetlały drogę i jedno-
cześnie nie oślepiały innych 
użytkowników. 
Wymianę żarówek trzeba re-
gularnie sprawdzać we wła-
snym zakresie, czy wszyst-
kie świecą, a w razie potrzeby 
uzupełniać braki w oświetle-
niu. By przedłużyć życie żaró-
wek, należy włączać światła 
dopiero po kilku sekundach 
od włączenia silnika, a wyłą-
czać przed wyłączeniem silni-
ka, tak zmniejszymy naraże-
nie ich na skoki napięcia.
5. Pasek klinowy i alternator
Zaleca się sprawdzenie jako-

ści paska klinowego, czy przy-
padkiem nie posiada pęknięć 
poprzecznych i wzdłużnych. 
W razie konieczności trzeba 
go wymienić lub zlecić wy-
mianę mechanikowi. 
Należy również wykonać pod-
stawowy pomiar prądu łado-
wania alternatora oraz jakość 
połączeń przewodów z alter-
natora do akumulatora oraz 
do rozrusznika.
6. Płyn chłodniczy
Przed zimą trzeba spraw-
dzić temperaturę zamarzania 
płynu i w razie potrzeby wy-
mienić go na nowy lub obni-
żyć temperaturę krzepnięcia 
poprzez dolanie koncentratu 
płynu chłodniczego.
7. Wycieraczki i płyn do 
spryskiwaczy
Pierwsze sygnały świadczą-
ce o zużyciu się piór wyciera-
czek to rozmazana/zamglona 
powierzchnia szyby po wy-
konaniu cyklu pracy wyciera-
czek. W naszych warunkach 
klimatycznych, korzystając 
całorocznie z samochodu, 
należy je wymieniać przynaj-
mniej raz w roku. Jeśli robili-
śmy to na wiosnę, obejrzyjmy 
dokładnie, czy pióra nie są 
rozwarstwione lub popękane.
Powinniśmy też dokonać wy-
miany płynu do spryskiwa-
czy na odporny na zamarza-
nie (potocznie mówiąc: zimo-
wy). Powód jest oczywisty: 
mamy spadki temperatur po-
niżej zera. 
8. Zawieszenie
Zwracajmy uwagę na prowa-
dzenie pojazdu, hałasy do-
chodzące z zawieszenia, 
ściąganie pojazdu z toru jaz-
dy, to wszystko powinno nas 
skłaniać do skontrolowania 

i ustalenia przyczyn takiego 
zachowania.
Niesprawne działanie zawie-
szenia i układu kierowniczego 
może doprowadzić do braku 
stateczności pojazdu.
Nie zapominajmy o amorty-
zatorach, które dbają o przy-
czepność kół podczas jazdy.
9. Filtr powietrza
Filtr powietrza może nieko-
niecznie trzeba wymienić 
przed zimą, jednak częstotli-
wość jego wymiany zależy od 
warunków drogowych, w ja-
kich korzystamy z samocho-
du. Warto jednak przed zimą 
zajrzeć do niego. 
10. Ciśnienie w oponach
W okresie wymiany ogumie-
nia na zimowe, zapewne uzu-
pełnione będzie ciśnienie wg 
danych dla danego modelu. 
Z reguły takie dane znajdu-
ją się w postaci naklejanych 
informacji przez producenta 
na słupkach lewym i prawym 
oraz po wewnętrznej stronie 
klapki wlewu paliwa.
Częstotliwość sprawdza-
nia ciśnienia zależy od wła-
snych potrzeb, jak obciążo-
nym autem będziemy jeździć, 
jak dużo jeździmy, większych 
zmian temperatur zewnętrz-
nych. W niektórych modelach 
klasy średniej i wyższej za-
montowane są czujniki kon-
troli ciśnienia w ogumieniu, 
zapewniają one stabilność 
tego wskaźnika, informują 
kierowcę o spadkach ciśnie-
nia w ogumieniu.   
Nieprawidłowy poziom ci-
śnienia w oponach powoduje 
zmniejszenie przyczepności, 
wydłużenie drogi hamowa-
nia i zwiększa ryzyko eksplo-
zji opony. Przyczynia się rów-
nież do większego spalania.

źródło: Internet

postaw na bezpieczną jazdę zimą 



27Gazeta z Grodziska i okolic 10/2017

- OGŁOSZeNIa - 

RE
KL

A
M

A
 P

ŁA
TN

A



28 Gazeta z Grodziska i okolic 10/2017

RE
KL

A
M

A
 P

ŁA
TN

A


