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Centrum Robotyki Szkolnej w Grodzisku Górnym

Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Podlesiu

Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach
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Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play 

- AKTUALNOŚCI - 

Nie wiesz gdzie jesteś, 
a potrzebujesz pomo-
cy medycznej? Ścią-
gnij bezpłatnie na swój 
telefon nową aplikację, 
dzięki, której pomoc na-
dejdzie szybciej.

Wojewódzka Stacja Po-
gotowia Ratunkowego w 
Rzeszowie we współpra-
cy z firmą PGnet Piotr 
Gryniewicz stworzyła apli-
kację, dzięki której w sy-
tuacji zagrożenia zdrowia 
i życia możemy powiado-
mić pogotowie ratunkowe 
w obszarze województwa 
podkarpackiego, a także 
ma za zadanie przesłanie 
pozycji, w której znajdu-
je się osoba potrzebująca 
pomocy.
Aplikacja o nazwie Na Po-
moc Podkarpacie pozwa-

la dyspozytorowi medycz-
nemu precyzyjnie namie-
rzyć osobę wzywającą po-
mocy.  Dzięki niej ratowni-
cy medyczni będą mogli 
znacznie szybciej dotrzeć 
do osoby poszkodowanej. 
Osoba doznająca wypad-
ku np. drogowego bardzo 
często nie potrafi dokład-
nie zlokalizować miejsca 
zdarzenia, podobnie jak 
osoby wybierające się 
choćby w góry czy wyjazd 
poza miasto. W sytuacji 
wypadku, urazu, nagłego 
zachorowania osoba zde-
nerwowana, potrzebują-
ca pomocy bardzo często 
nie potrafi określić miej-
sca, w którym się znajdu-
je lub nawet podaje błęd-
ną lokalizację.
Dzięki aplikacji Na Pomoc 
dyspozytor może zloka-

lizować osobę potrzebu-
jącą pomocy z dokład-
ności do 1m w ciągu za-
ledwie kilku sekund. Tak-
że wszystkie dane wpro-
wadzone do aplikacji, jak 
np. imię i nazwisko, nr te-
lefonu, czy osoba jest nie-
sprawna ruchowo lub nie-
słysząca automatycznie 
wypełniają się na karcie 
wyjazdowej.
Aplikację można pobrać 
bezpłatnie ze sklepu Go-
ogle Play. Działa ona na 
telefonach z systemem 
android, a jedyne wyma-
gania to włączony moduł 
GPS i transmisja danych. 
Po zainstalowaniu należy 
jednorazowo wprowadzić 
swoje dane do aplikacji.
Program jest niezwykle 
prosty w obsłudze, po 
jego uruchomieniu, gdy 

włączony jest GPS i trans-
misja danych, charakte-
rystyczna pinezka zna-
na z map Google powin-
na zaświecić się na zielo-
no, po jej naciśnięciu pro-
gram automatycznie łą-
czy się z nr 999, a dyspo-
zytor po kilku sekundach 
zna dane i dokładną loka-
lizację osoby wzywającej 
pomocy.
Zachęcamy wszystkich 
do zainstalowania aplika-
cji, jednocześnie mając 
nadzieję, że nigdy nie za-
istnieje potrzeba jej uży-
cia. Aplikacji używamy 
wyłącznie w stanie zagro-
żenia życia i zdrowia, a 
każde jej bezpodstawne 
użycie będzie karane.

Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 

aplikacja „na pomoc podkarpacie” może 
uratować życie
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- AKTUALNOŚCI - 

Powstaje przy wsparciu 
funduszy unijnych i będzie 
działał co najmniej 8 godzin 
dziennie. Na starcie przyj-
mie 30 seniorów, którzy ze 
względu na wiek, stan zdro-
wia lub niepełnosprawność 
będą wymagali opieki. Pen-
sjonariusze będą mogli li-
czyć na profesjonalne usłu-
gi opiekuńczo-pielęgnacyj-
ne, zajęcia terapeutyczne i 
ciepły posiłek. 

Przy Urzędzie Gminy w Gro-
dzisku Dolnym powstaje cen-
trum pomocy społecznej, w 
ramach którego będzie dzia-
łał Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oraz Dzienny 
Dom Pobytu dla Osób Star-
szych. Z założenia placówka 
ma pomagać w codziennym 
funkcjonowaniu osób star-
szych oraz ich rodzin. Opie-
kę znajdą w nim osoby star-
sze, samotne i chore. Z usług 
domu będą mogli korzystać 
mieszkańcy Gminy Grodzi-
sko Dolne - kobiety od 60 

roku mężczyźni od 65 roku 
życia.
Potrzeba funkcjonowania ta-
kiej placówki w gminie jest co-
raz większa. Społeczeństwo 
się starzeje i problem opie-
ki nad osobami w podeszłym 
wieku będzie narastał. We-
dług listopadowych danych 
z Urzędu Stanu Cywilnego 
wynika, że w gminie miesz-
ka 990 kobiet w wieku 60+ i 
541 mężczyzn w wieku 65+ 
co stanowi niemal 19% ca-
łej populacji gminnej. Działa-

jące w gminie Kluby Senio-
ra mają swoich zwolenników 
i odpowiadają na pewny za-
kres potrzeb seniorów. Dzien-
ny dom będzie ich rozszerze-
niem, i mamy nadzieję, że 
znajdzie swoją grupę odbior-
ców. Chcemy, by w domu tym  
osoby starsze, czuły się jak 
u siebie - wylicza wójt gminy  
Jacek Chmura. Placówka bę-
dzie dostosowywana do indy-
widualnych potrzeb uczestni-
ków - dodaje.
Placówka będzie oferować 
całodzienną i kompleksową 
opiekę nad osobami starszy-
mi. Na Dzienny Dom prze-
znaczone są pomieszczenia 

na parterze budynku, gdzie 
znajdować się będą m.in. po-
mieszczenia klubowe, sala 
ćwiczeń, szatnia, kuchnia, 
pralnia, czy pokój wyciszeń. 
Prace w obiekcie potrwają 
jeszcze kilka miesięcy. Uru-
chomienie placówki plano-
wane jest na II kwartał 2018 
roku. Wartość robót budowla-
nych zgodnie z umową pod-
pisaną z wykonawcą wynosi 
ponad 4 mln 570 tys. zł. Kwo-
ta dofinansowania to ponad 2 
mln 450 tys. zł. W chwili obec-
nej GOPS pozyskał dodat-
kowe środki na rozpoczęcie 
działalności placówki. 

MH

alternatywa dla 
seniorów

Koniec roku jest zawsze 
okresem podsumowań 
i oceny tego, co zdarzy-
ło się w ciągu mijające-
go okresu. Można powie-
dzieć, że i w dziedzinie za-
mówień publicznych jest 
to dość gorący okres ze 
względu na fakt, iż niektó-
re z umów zawartych w la-
tach poprzednich kończą 
swój bieg właśnie z upły-
wem roku bieżącego i w 
związku z tym, należy wy-
brać nowych dostawców i 
usługodawców, którzy za-
pewnią ciągłość w świad-
czeniu usług ważnych dla 
całej gminy. 

W poprzednich miesiącach 
zostali wybrani oferenci, któ-
rzy w 2018 roku będą od-
śnieżać drogi i chodniki, do-
starczać paliwo gazowe dla 
potrzeb gminy oraz zago-
spodarowywać odpady ko-
munalne. Kolejne postępo-
wania, które w chwili obec-
nej są prowadzone i będą 
w niedługim czasie sfinali-
zowane podpisaniem sto-
sownych umów, to rozstrzy-
gnięcia dotyczące dosta-
wy energii elektrycznej, za-
kup i dostawa wyposaże-
nia do nowo powstające-
go Dziennego Domu Pomo-
cy dla Osób Starszych i no-
wej siedziby GOPSU-u oraz 

usługi związanej z zagospo-
darowaniem i odbiorem z te-
renu gminy odpadów komu-
nalnych w roku 2018. 
W przypadku odpadów ko-
munalnych najkorzystniejszą 
ofertę złożył jak i w roku po-
przednim Miejski Zakład Ko-
munalny Sp. z o.o. z siedzibą 
w Leżajsku. Łączna kwota za 
wykonanie tej usługi w roku 
2018 została określona w 
wysokości 515 tys. zł. Jeże-
li chodzi o nowego dostaw-
cę energii - to najkorzyst-
niejszą ofertę na wykonanie 
tej usługi złożyła firma BAR-
TON ENERGIA Sp. z o.o. z 
siedzibą w Jankach. War-
tość całego kontraktu zosta-
ła ustalona na kwotę 499 tys. 
zł. Dostawa będzie dotyczyła 
zakupu energii elektrycznej 
dla potrzeb gminy Grodzisko 

Dolne w latach 2018 – 2019, 
a stosowna umowa zosta-
ła podpisana w grudniu bie-
żącego roku. W przypadku 
trzeciego postępowania, któ-
re dotyczy zakupu i dostawy 
wyposażenia dla Dzienne-
go Domu Pomocy dla Osób 
Starszych oraz nowej siedzi-
by GOPS- u, w chwili obec-
nej trwają prace komisji przy 
ocenie ofert. Ze względu na 
fakt, że w przedmiotowym 
postępowaniu zostało złożo-
ne sześć ofert oraz istnieją 
rozbieżności w wycenie po-
szczególnych elementów za-
mówienia, komisja przetar-
gowa wystosowała wniosek 
do oferenta, który złożył naj-
korzystniejszą ofertę cenową 
o uzupełnienie i uszczegóło-
wienie swojej oferty. 

AT

Przetargowa 
końcówka roku

Pod jednym dachem będzie się mieścił GOPS i Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych
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Święto niepodległości 
jest niewątpliwie jednym 
z ważniejszych polskich 
świąt narodowych. Powin-
no być wzniosłym i rado-
snym świętem. Obchodzo-
ne 11 listopada przypomi-
na rok 1918. Rok w którym 
odzyskawszy swą pań-
stwowość po 123 latach 
niewoli w zaborach rosyj-
skim, pruskim i austriac-
kim – Polska znalazła się 
na mapach świata. 

Wyrażając wdzięczność bu-
downiczym Rzeczypospoli-
tej, społeczność gminy Gro-
dzisko Dolne uczciła wol-
ność swojej „małej ojczy-
zny”. Obchody miały miej-
sce w niedzielę, 12 listopa-
da.
Najistotniejszym wydarze-
niem z punktu widzenia 99. 
rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, było 
uhonorowanie bohaterów i 
obrońców polskiej niepodle-
głości. W uformowanej ko-
lumnie, której przewodzi-
ła Orkiestra Dęta z Grodzi-
ska Dolnego udano się pod 
pomnik „Żywią i bronią” w 
Grodzisku Miasteczku. Tu 
przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych złoży-
li wieńce. Podobny przebieg 
miały uroczystości na gro-
dziskim cmentarzu, gdzie 
pochylono się przy symbo-
licznym bezimiennym grobie 
upamiętniającym walczą-
cych Grodziszczan.
Zgodnie z tradycją, central-
ną częścią obchodów je-
denastolistopadowych była 
uroczysta Msza święta w 
kościele parafialnym w Gro-
dzisku Dolnym. Na wspól-
nej modlitwie za wolną Oj-
czyznę zgromadzili się za-
proszeni goście, parafianie, 
młodzież szkolna, nauczy-
ciele, strażacy oraz pocz-
ty sztandarowe z proporca-

mi szkół, straży pożarnych i 
pszczelarzy.
Po zakończonej liturgii od-
był się krótki montaż słow-
no-muzyczny przygotowa-
ny przez młodzież z Grodzi-
ska Górnego. Młodzi artyści 
pod duchowym przewodnic-
twem ks. Bogusława ode-
grali scenki symbolizujące 
zawirowane losy naszego 
narodu w drodze do upra-
gnionej wolności. 
Akcentem wieńczącym je-
denastolistopadowe obcho-
dy, był tradycyjny przejazd  
delegacji gminnej i straża-
ków pod Krzyż Grunwaldu 
i na tzw. „Dziurówkę”, gdzie 
również złożono kwiaty i za-
palono znicze.

MH

Słowem, śpiewem i czynem uczcili 
niepodległość

O drodze do wolności opowiedziała młodzież w krótkiej inscenizacji

Uczcili pamięć bohaterów

Warto świętować razem

Bóg, Honor, Ojczyzna
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Od obejrzenia występów 
samych stypendystów 
rozpoczęła się gala sty-
pendialna, w trakcie któ-
rej wójt gminy nagrodził 
najzdolniejszą młodzież. 
Uroczyste wręczenie sty-
pendiów miało miejsce w 
Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym, podczas paź-
dziernikowej Sesji Rady 
Gminy. W wydarzeniu 
uczestniczyli radni, sołty-
si oraz rodzice.

Są kryteria mierzalne jak 
średnia, dobre stopnie, czy 
sukcesy. Ale są też kryte-
ria niemierzalne, może cza-
sem ważniejsze, bo dotyczą 
otwartości na świat i na dru-
giego człowieka. Edycja bie-
żąca to 96 stypendiów na-
ukowych i 17 stypendiów 
specjalnych.
Żyjemy w takich czasach, 
kiedy wiedza jest ogrom-
ną wartością i jestem prze-
konany, że to co się dzie-
je na naszych oczach, jeśli 
chodzi o przyszłość tej mło-
dzieży będzie miało pozy-
tywny wymiar – rozpoczął 
wójt Jacek Chmura. Chciał-
bym też zwrócić uwagę, że 
większość stypendiów spe-

cjalnych to pasje uczniów 
związane z robotami, któ-
re mają przełożenie na całe 
środowisko szkolne. Robo-
tyka rozpoczęła się w Gro-
dzisku Górnym, ale obecnie 
i szkoła w Grodzisku Dolnym 
realizuje projekty, które roz-
wijają zainteresowania mło-
dzieży właśnie w tym kierun-
ku. Wiążemy z tym wielkie 
nadzieje i życzyłbym sobie, 
aby robotyka i wszystko co z 
nią związane, stało się spe-
cjalnością Gminy Grodzisko 
Dolne – uzasadniał wójt wrę-
czając stypendia specjalne. 
Niemal wszystkie trafiły do 
laureatów konkursów w bu-
dowaniu robotów autono-
micznych. Przypomnijmy, że 
sukcesy mają rangę świa-
tową. Młodzież osiągnęła je 
w takich miastach jak So-
fia w Bułgarii, czy Norman w 
USA.
Rodzynkiem w grupie nagro-
dzonych stypendium spe-
cjalnym, był pan Mateusz 
Chmiel - student 5 roku na 
kierunku Metalurgia – Od-
lewnictwo na AGH w Kra-
kowie. Możliwości jakie daje 
uczelnia pan Mateusz wyko-
rzystał odbywając staż na 
Uniwersytecie w Oksfordzie. 

powiało 
wielkim światem STYPENDIA NAUKOWE 

OTRZYMALI

Stypendia I stopnia: Gdańska Wiktoria, Rydzik Anna, 
Ślanda Paulina, Rydzik Agnieszka, Fila Jakub, Stępień 
Julia, Tokarz Magdalena.

Stypendia II stopnia: 
Szczęch Kamil, Chmura Katarzyna, Wojnarska Patrycja, 
Kulpa Wojciech, Wawrzaszek Ada, Buszta Mateusz, 
Czerwonka Wiktoria, Czerwonka Hubert, Przeszło Aneta, 
Grabowiec Barbara, Szymon Gdański, Bartnik Brygida, 
Joniec Weronika, Majkut Michalina, Czerwonka Anna 
Maria, Skiba Natalia, Pytel Małgorzata, Ołowiecki Karol. 

Stypendia III stopnia: 
Danak Paweł, Potaczała Piotr, Joniec Kinga, Rydzik 
Aleksandra, Pysz Łukasz, Marciniec Laura, Foryt Ilona, 
Kulpa Gabriela Maria, Chmura Paulina, Rząsa Amelia, 
Matuszek Regina, Kulpa Bartłomiej, Baj Mateusz, 
Czerwonka Martyna, Krupa Rafał, Goch Faustyna, Wnęk 
Dominik, Szałaj Zuzanna, Świąder Julia, Stopyra Kacper, 
Rydzik Łukasz, Tysz Alicja, Nykiel Gabriela, Wróbel 
Patrycja, Maślenik Agnieszka, Majkut Izabela, Czupich 
Joanna, Mączka Karolina, Krauz Martyna, Rynasiewicz 
Iwona, Trojnar Mateusz, Ryfa Szymon, Makosiej 
Kinga, Dyjak Magdalena, Pięta Agnieszka, Matuszek 
Agata, Możdżeń Oliwia, Król Wiktoria, Rydzik Dominik, 
Smędra Karol, Bik Magdalena, Miś Karol, Czerwonka 
Paweł, Cebula Zuzanna, Żak Sylwia, Wróbel Kamila, 
Karakuła Joanna, Grzywna Julia, Krupa Aleksandra, 
Czaja Magdalena Aleksandra, Kołcz Zuzanna, Kojder 
Kinga, Majkut Aleksandra, Kulpa Karolina, Bagienko 
Jakub, Stawarz Marta, Klin Anna, Danak Alicja, Marek 
Aleksandra, Hutkowska Marcelina, Joniec Ewelina, 
Panek Patrycja, Klin Sebastian, Klin Agnieszka, Szklanny 
Martyna, Sigda Marlena, Matuszek Magdalena, Dzierga 
Patryk, Baj Paulina, Telka Marcelina, Mach Magdalena.
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Stworzył też coś z myślą o in-
nych, m.in. o osobach niewi-
domych. Projekt unikalnych 
„Szachów dla niewidomych” 
polega na umożliwieniu oso-
bom niewidomym i słabowi-
dzącym rywalizacji na rów-
nych szansach. Na czym 
polega innowacyjność ta-
kich szachów? Po pierwsze 
- figury mocowane będą ma-
gnetycznie, więc nie będą 
się przewracały. Pod drugie 
– wyjaśnia Mateusz – sza-
chownica ma zamontowany 
głośnik mówiący, więc niewi-
domy słyszy gdzie w chwili 
obecnej znajduje się dana fi-
gura. Po trzecie kształt figur 
dopracowany został w taki 
sposób, by niewidomy bez-
błędnie rozpoznał jaką figu-
rą się porusza. I po czwar-
te po skończonej rozgrywce 
istnieje możliwość wydruko-
wania i odtworzenia przebie-
gu gry - dodaje. 
Opowieści o projekcie towa-
rzyszyła prezentacja multi-
medialna, w trakcie której 
obecni na sali obejrzeli pro-
ces powstawania takich sza-
chów, od momentu pomysłu 

do realizacji na drukarce 3D. 
Warto dodać, że powyższy 
projekt otrzymał nagrodę w 
konkursie  firmy Henkel.
Zachęcając młodych ludzi 
do studiowania, pan Mate-
usz przygotował film z poby-
tu na stażu w Oksfordzie. Z 
pewnością nie jednemu mło-
demu stypendyście otwo-
rzył oczy, że wielki świat stoi 
przed nimi otworem. Wystar-
czy tylko korzystać z możli-
wości jakie stwarza.

MH

Podczas listopadowej uro-
czystości w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie, Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart 
wręczyła Krzyże Zasługi 
30 strażakom ochotnikom, 
którzy wyróżnili się dzia-
łalnością na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej. Od-
znaczenia nadał Prezydent 
RP. Wśród wyróżnionych 
znalazł się przedstawiciel 
naszej gminy.

Wysoka ocena pracy i uzna-
nie w oczach kolegów i prze-
łożonych sprawiło, iż Srebr-
nym Krzyżem Zasługi uho-
norowany został dh Andrzej 
Moszkowicz – Komendant 

Gminny Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Grodzi-
sku Dolnym. Druh Andrzej 
Moszkowicz ze strażą zwią-
zany jest od wielu lat, a funk-
cję komendanta gminnego 
pełni od 2010 roku.
W sumie z rąk wojewody z 
terenu powiatu leżajskie-
go odznaczenia państwo-
we otrzymali także dh Dą-
bek Mieczysław - OSP Sa-
rzyna – Srebrny Krzyż Za-
sługi oraz dh Kula Stanisław 
- OSP Biedaczów – Brązowy 
Krzyż Zasługi.
Odznaczonym gratulowa-
li Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. An-
drzej Babiec oraz prezes Za-

rządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
Janusz Konieczny.
Krzyż Zasługi został ustano-
wiony przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustawą z 
dnia 23 czerwca 1923 roku 
i jest nagrodą dla osób, któ-

re położyły zasługi dla pań-
stwa lub obywateli, przekra-
czające zakres ich zwykłych 
obowiązków. Krzyż Zasługi 
może być nadany także za 
ofiarną działalność publicz-
ną, ofiarne niesienie pomo-
cy oraz działalność charyta-
tywną.

MH

komendant gminny 
odznaczony

STYPENDIA SPECJALNE OTRZYMALI:

• Mateusz Chmiel (Nagroda w konkursie Henkel „Szachy dla Niewidomych”,  Staż na 
Uniwersytecie w Oksfordzie), 

• Szczęch Kamil, Polański Jakub, Joniec Mateusz, Majkut Bartłomiej, 
Król Sebastian, Kryla Magdalena, Tokarz Magdalena (zajęcie 7 miejsca w 
międzynarodowym Konkursie budowy i programowania robotów autonomicznych 
„GCER 2017” BOTBALL - USA), 

• Danak Paweł, Kulpa Bartłomiej, Baj Mateusz, Rydzik Dominik, Pytel Małgorzata, 
Szklanny Martyna, Danak Krzysztof, Foryt Ilona, Rydzik Łukasz (Europejskie 
Zawody w budowaniu robotów autonomicznych ECER 2017 PRIA Open - Bułgaria)

Łączna pula przyznanych w bieżącej edycji nagród na stypendia naukowe 
i specjalne to 35 650 zł. 

Zdobywca stypendium specjalnego - pan Mateusz Chmiel

Dh Andrzej Moszkowicz odznaczony Srebrym Krzyżem Zasługi 
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Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym w dniu 
30.10.2017r. zajmował się 
dystrybucją żywności w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współ-
finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomo-
cy Najbardziej Potrzebu-
jącym - Podprogram 2017.

Żywność w postaci: groszku 
z marchewką – 640 kg, fa-
soli białej- 640 kg, koncen-
tratu pomidorowego- 256 
kg, buraczków wiórki – 280 
kg, powidła śliwkowego – 
240 kg, makaronu jajeczne-
go - 800 kg, makaronu ku-
kurydzianego bezgluteno-
wego - 200 kg, kaszy gry-

czanej – 400 kg, herbatni-
ków maślanych – 160 kg, 
mleka UHT – 800l, gulaszu 
wieprzowego z warzywa-
mi – 340 kg, szynki wieprzo-
wej mielonej - 240 kg, szynki 
drobiowej – 240 kg, pasztetu 
wieprzowego 128 kg, cukru 
białego – 800 kg, oleju rze-
pakowego – 800l. Łącznie 
6 964 kg żywności rozdane 
zostało 400 osobom/rodzi-
nom znajdującym się w trud-
nej sytuacji życiowej, które 
złożyły stosowne zaświad-
czenia potwierdzające ich 
dochody. Kryterium docho-
dowe na osobę w rodzinie 
nie może przekraczać 1028, 
00 zł, a dla osoby samotnie 
gospodarującej 1268,00 zł 
miesięcznie.
Wartość żywności wynio-

sła 25 907,38 zł. Pomoc ta 
w znacznym stopniu wpły-
nęła na zmniejszenie kosz-
tów zakupu żywności w ro-
dzinach, które skorzystały z 
w/w pomocy.
Osoby zainteresowane w/w 

pomocą żywnościową, któ-
re do tej pory nie korzysta-
ły z żywności proszone są o 
zgłoszenie się do Gminnego 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym.

JM

gopS wydawał 
żywność

 

 

 

Od 1 lipca br. weszły w ży-
cie nowe przepisy wpro-
wadzające jednakowy mo-
del selektywnego zbiera-
nia śmieci na terenie całe-
go kraju. Do tej pory gmi-
ny same mogły ustalać, w 
jaki sposób wprowadzają 
selektywną zbiórkę śmieci 
na swoim terenie tzn. jakie 
frakcje odpadów są zbie-
rane oraz do jakiego ko-
loru worków/ pojemników 
mają trafić. 

Wprowadzony nowy mo-
del selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych tyl-
ko nieznacznie będzie róż-
nił się od tego jaki obowią-
zywał na terenie Gminy Gro-
dzisko Dolne do tej pory. 
Zmianie ulegnie jedynie ko-
lor worka przeznaczonego 
na szkło – do tej pory ta frak-
cja odpadów była zbierana 
do worków w kolorze białym, 
a obecnie będzie to worek 

w kolorze zielonym. Drugą 
różnicą będzie  kolor worka 
przeznaczonego na odpa-
dy ulegające biodegradacji, 
które do tej pory były zbiera-
ne do worka w kolorze zie-
lonym, a obecnie będzie to 
worek w kolorze brązowym. 
Pozostałe kolory worków po-
zostaną bez zmian. 
Worki o zmienionym ozna-
kowaniu i kolorystyce zosta-
ną dołączone do każdego 
gospodarstwa podczas gru-
dniowej zbiórki odpadów. 
W dalszym ciągu koniecz-
ne będzie umieszczanie na 
każdym wystawionym wor-
ku naklejek z kodem kre-
skowym. Oznaczenie to jest 
przydatne przy kontroli pra-
widłowości segregacji od-
padów, którą zadeklarowa-
ło 99% właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie 
naszej gminy. Zestaw nakle-
jek dołączony zostanie do 
informacji o wysokości opła-

ty za odpady komunalne na 
2018r. W przypadku wyczer-
pania lub utraty kodów na-
leży zgłosić się do Urzędu 
Gminy pok. 5 po nowy ze-
staw. 
Jednocześnie przypomina-
my też, że w przypadku za-
istnienia zmiany co do liczby 
osób zamieszkujących daną 
nieruchomość takich jak: na-
rodziny, zgony, fakt zamiesz-
kania lub wyprowadzki do-
mowników - zamieszkanie w 
nowym budynku, właściciel 
nieruchomości jest zobowią-
zany do dokonywania korek-
ty złożonej „deklaracji śmie-
ciowej” w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany. Po-
mimo tego, iż urząd posiada 
informację o zgonach oraz 
narodzinach na terenie tut. 
gminy, to zgodnie z obowią-
zującymi przepisami zmianę 
taką można wprowadzić je-
dynie po otrzymaniu korek-
ty deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości. 
Dlatego terminowe składa-
nie korekt deklaracji pozwoli 
uniknąć naliczania opłaty za 
odpady wstecz, często kilka 

miesięcy do tyłu. 
Przypominamy również, że 
„deklarację śmieciową” moż-
na wygodnie złożyć drogą 
elektroniczną a zobowiąza-
nia z tego tytułu weryfikować 
i regulować z aplikacji eGmi-
na. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na stro-
nie www.grodziskodolne.pl 
w zakładce eUrząd.
Na zdjęciu obok przedsta-
wiamy zasady prawidłowej 
segregacji, które będą obo-
wiązywać na terenie naszej 
gminy od 1 stycznia 2018r.

KK

segregacja 
odPadów w 2018
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Od 1 stycznia 2018r. za go-
spodarowanie odpada-
mi komunalnymi zapłaci-
my o 0,50 zł/os. więcej niż 
w roku 2017r. Podwyżka ta 
jest skutkiem rozstrzygnię-
tego w dniu 9 listopada 
2017r. przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne w 
2018 roku. Uzyskana w po-
stępowaniu najkorzystniej-
sza cena, jaką zaoferowała 
firma MZK Leżajsk, jest o 
ponad 29 tys. zł wyższa od 
ceny za odbiór odpadów w 
2017r. 

Z uwagi na fakt, że system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zorganizowa-
ny przez gminę powinien się 
samofinansować, tzn. gmina 

nie może dopłacać do syste-
mu gospodarowania odpa-
dami, ani na nim zarabiać, 
koniecznym było podniesie-
nie stawki opłaty za śmieci o 
kwotę, która zabezpieczy po-
krycie kosztów funkcjonowa-
nia systemu w 2018r. W wy-
niku przeprowadzonej kalku-
lacji ustalono, że wzrost opłat 
o 0,50 zł od osoby zapewni 
bilansowanie się systemu. 
W przypadku, gdy odpady 
komunalne zbierane będą w 
sposób selektywny (segre-
gowane) miesięczna staw-
ka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości zamiesz-
kałych, w zależności od licz-
by mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość, 
w 2018 roku będzie wynosić: 
• 1-6 osób w wysokości 

6,00 zł brutto od osoby;
• 7 osób w wysokości 5,00 

zł brutto od osoby;
• 8 osób w wysokości 4,50 

zł brutto od osoby;
• 9 osób w wysokości 4,00 

zł brutto od osoby;
• 10 osób w wysokości 

3,50 zł brutto od osoby;
• 11 osób i powyżej w wy-

sokości 3,00 zł brutto od 
osoby.

Z kolei dla nieruchomości 
niezamieszkałych tj. sklepy, 
szkoły, ośrodki zdrowia, jed-
nostki organizacyjne itp. mie-
sięczna stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi za pojemnik o 
określonej pojemności, w 
przypadku odpadów zbiera-
nych w sposób selektywny 
wyniesie:
• 120 litrów – 12,00 zł 

•  240 litrów - 24,00 zł 
• 1100 litrów - 96,00 zł 
• 7000 litrów KP-7 – 

480,00 zł
W przypadku, gdy odpady 
komunalne zbierane będą w 
sposób nieselektywny (zmie-
szane), wysokość opłaty wy-
niesie dwukrotność opłat 
wskazanych powyżej.
Zmiana stawki nie powodu-
je obowiązku złożenia dekla-
racji lub korekty deklaracji o 
wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami. Infor-
macja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na 2018r. wraz 
z kompletem kodów kresko-
wych oraz harmonogramem 
odbioru odpadów zostanie 
dostarczona jak w latach po-
przednich. 

KK

nowe Stawki za wywóz śmieci w 2018

W listopadzie odebrano 
kolejne 4 drogi poscale-
niowe wykonane w ramach 
dodatkowych środków po-
zyskanych z Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Ponad 159 tys. zł otrzyma-
ła gmina z budżetu marszał-
ka na kontynuację przebu-
dowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych na obiek-
tach poscaleniowych Gro-
dzisko Górne i Wólka Gro-
dziska. Dotację przeznaczo-
no na modernizację trzech 
odcinków dróg w Grodzisku 
Górnym, tj. drogę nr 1354, 
1746, 742 oraz odcinek drogi 
nr 408 w Wólce Grodziskiej. 
Prace na obiektach prowa-
dziła Spółdzielnia Usług Dro-
gowo-Rolniczych w Grodzi-
sku Dolnym, która za powyż-
szą kwotę wykonała łącznie 
918 metrów bieżących dróg. 
Przebudowane odcinki dróg 
ułatwią rolnikom dojazd do 
uprawnianych gruntów.    MH

przybyło utwardzonych dróg poScaleniowych

Ostatni w tym roku odbiór dróg poscaleniowych miał miejsce w listopadzie 
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Od stycznia przyszłego 
roku Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w 
Grodzisku Dolnym wpro-
wadza  nowe taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i ścieki. 

Na listopadowej sesji Rady 
Gminy prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku Dolnym przed-
stawił radnym nową kalku-
lację stawek zaopatrzenia w 
wodę i odbiór ścieków. Rad-
ni podjęli stosowne uchwały, 
zgodnie z którymi za odbiór 
metra sześciennego ścieków 
mieszkaniec gminy zapła-
ci 4,20 zł brutto (więcej o 10 
groszy). Z kolei za metr sze-
ścienny wody zapłacimy 2,83 
zł brutto (o 5 groszy więcej). 
Prezes PGK w Grodzisku 

Dolnym pan Marek Ordyczyń-
ski wyjaśnia, że to nie jedyna 
zmiana stawek jaka nas cze-
ka w przyszłości - W związ-
ku z wejściem w życie w dniu 
12 grudnia 2017 r. ustawy z 
dnia 27 października 2017r. o 
zmianie ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 
oraz niektórych innych ustaw, 
przyjęte przez Radę Gminy w 
Grodzisku Dolnym taryfy za 
wodę i kanalizację zachowa-
ją moc przez okres 180 dni od 
wejścia w życie ustawy. Usta-
wa wprowadza tzw. regula-
tora na rynku wody, podmiot 
zewnętrzny działający w ra-
mach powoływanej nowej in-
stytucji „Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Pol-
skie”, który ma odpowiadać 
za standaryzację i ujednoli-

cenie świadczenia usług z za-
kresu zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków. Regu-
lator będzie opiniować regu-
laminy dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków oraz 
zatwierdzać taryfy wodocią-
gowo kanalizacyjne, a więc 
przejmie te kompetencje, któ-
re dotychczas posiadały sa-
morządy. Na mocy nowych 
przepisów w 2018 roku na-
stąpi ponowne ustalenie taryf 
na dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków. Istotna zmia-
na polega również na tym, iż 
taryfy zatwierdzane będą na 
okres trzech lat, a do tej pory 
ustalane były na okres jed-
nego roku - tłumaczy prezes 
PGK.
Na poziomie sprzed dwóch 
lat pozostaje stawka podatku 
rolnego, która wynosi 100 zł 
od hektara. 

MH

nowe stawki za 
wodę i ścieki

U SOŁTySA PODATKU JUŻ NIE ZAPŁACISZ!

Rezygnacja z możliwości płacenia podatków u sołtysów to ważna zmiana 
czekająca mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne w przyszłym roku. Od stycznia 
2018 roku sołtysi nie będa przyjmować podatków od mieszkańców, tak jak 
miało to miejsce do tej pory. Podatnicy do wyboru będą mieli inne formy jak 
np.  kasa w Urzędzie Gminy, bank, przelew elektroniczny  lub poprzez aplikację 
e-Gmina.

ROLNIKU WARTO 
SIĘ UBEZPIECZAĆ

Bieżący rok, jak i lata 
poprzednie w sposób 
dobitny pokazały jak ol-
brzymie szkody mogą 
spowodować w gospo-
darstwach rolnych ne-
gatywne zjawiska at-
mosferyczne, będące 
efektem anomalii kli-
matycznych wywoła-
nych zmianami klima-
tu. W związku z powyż-
szym Zarząd Podkar-
packiej Izby Rolniczej 
w Trzebownisku infor-
muje i apeluje do rol-
ników o konieczność 
ubezpieczania upraw 
rolnych i zwierząt go-
spodarskich, tym bar-
dziej że składki z tytułu 
tych ubezpieczeń dofi-
nansowywane są z bu-
dżetu państwa w wyso-
kości do 65 %. 
Brak takiego ubezpie-
czenia powoduje, że 
o 50% obniżona jest 
kwota pomocy, o którą 
może występować po-
szkodowany rolnik do 
ARiMR składając wnio-
sek o przyznanie po-
mocy na odtworzenie 
zniszczonych składni-
ków gospodarstwa w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w 
odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywraca-
nie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych 
i katastrof” w ramach 
PROW 2014 - 2020. W 
przypadku braku ubez-
pieczenia i braku moż-
liwości skorzystania z 
pomocy ze środków 
Agencji poszkodowa-
nemu rolnikowi pozo-
staje jedynie wniosko-
wać do gminy o umo-
rzenie podatku rolnego.
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W dniach 27-28 listopada 
2017r. odbyło się pierwsze 
Międzynarodowe Spotka-
nie Projektowe w ramach 
realizowanego w Zespole 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
projektu edukacyjnego Era-
smus+ Partnerstwa strate-
giczne, Współpraca szkół. 
W spotkaniu oprócz peda-
gogów z w/w szkoły wzię-
ło udział czworo nauczycie-
li z Włoch i dwoje z Węgier. 
Szkoła partnera z Włoch 
znajduje się w mieście Ba-
gheria na Sycylii, natomiast 
na Węgrzech jest to szkoła 
w mieście Kecskemet.

Spotkanie miało roboczy 
charakter, a jego celem było 
wspólne omówienie i zapla-
nowanie działań, które będą 
miały miejsce podczas reali-
zacji tego projektu. Przedmio-
tem rozmów były zatem ter-
miny mobilności zagranicz-
nych z uczniami, organiza-

cja zakwaterowania oraz har-
monogram i tematyka za-
jęć podczas pobytu za grani-
cą, jak również program kul-
turalny, który będzie przy-
gotowany przez organizację 
przyjmującą. Podczas poby-
tu w Polsce goście mieli oka-
zję poznać szkołę w Grodzi-
sku Górnym i historię jej pa-
trona. Poznali również naszą 
miejscowość i jej tradycje po-
przez prezentację przedsta-
wioną przez uczniów klas II 
i III gimnazjum oraz filmiki z 
gminnych uroczystości, które 
przedstawiła pani wicedyrek-

tor. Poza tym, nasi zagranicz-
ni goście obserwowali niektó-
re zajęcia, oraz wzięli udział 
w odsłonięciu banera projek-
towego. W roli gospodarzy 
występowali dyrektor Roman 
Matuszek oraz wicedyrektor 
Barbara Sołga.
Oprócz takich spotkań będą 
miały miejsce wyjazdy zagra-
niczne z uczniami trwające 
nieco dłużej, zatem zapew-
ne nie braknie okazji i czasu 
na program edukacyjny i kul-
turalny.
Było to pierwsze z czterech 
zaplanowanych tego typu 

spotkań. Następne odbędzie 
się w kwietniu 2018 r. na Wę-
grzech w celu szczegółowego 
omówienia harmonogramu i 
tematyki zajęć podczas poby-
tu uczniów z Włoch i Węgier 
w Polsce w maju 2018 r. Ma-
jowa wizyta partnerów zagra-
nicznych zakończy się mię-
dzynarodowym konkursem z 
robotyki. Harmonogram dzia-
łań projektowych przedstawia 
się następująco:
• Listopad 2017 r.- Między-

narodowe Spotkanie Pro-
jektowe w Polsce

• Luty 2018 r. - 8 dnio-
wa wizyta we Włoszech 
uczniów i opiekunów z 
Polski i Węgier w celu 
wspólnej nauki robotyki i 
kodowania

• Kwiecień 2018 r. – Mię-
dzynarodowe Spotkanie 
Projektowe na Węgrzech

• Maj 2018 r.- 6 dniowa wi-
zyta w Polsce uczniów 
i opiekunów z Węgier i 
Włoch w celu wspólnej 
nauki kodowanie, robo-
tyki i nauk ścisłych za-
kończona międzynaro-
dowym konkursem z ro-
botyki

• Luty 2019 r.- 6 dnio-
wa wizyta na Węgrzech 
uczniów i opiekunów z 
Polski i Włoch w celu 
wspólnej nauki kodowa-
nia, robotyki i nauk ści-
słych

• Kwiecień 2019 r. –Mię-
dzynarodowe Spotkanie 
Projektowe we Włoszech

• Maj 2019 r.- 6 dniowa wi-
zyta w Polsce uczniów 
i opiekunów z Węgier i 
Włoch w celu wspólnej 
nauki kodowanie, robo-
tyki i nauk ścisłych za-
kończona międzynaro-
dowym konkursem z ro-
botyki

• Październik 2019 r.- Mię-
dzynarodowe Spotkanie 
Projektowe w Polsce ma-
jące charakter podsumo-
wujący i określający plan 
dalszej współpracy.

Stanisław Rydzik

pierwSze międzynarodowe 
sPotkanie Projektowe

Pamiątkowa fotka pod odsłoniętym banerkiem projektowym

Zapowiada się owocna współpraca
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Podczas II Forum Nowych 
Technologii i Innowacji  w 
Edukacji i Nauce 24 listopa-
da 2017 r. w Kielcach odby-
ła się uroczystość wręcze-
nia nominacji do nagrody o 
„Laur Mistrza Nowoczesnej 
Edukacji”. Nominowano w 
sumie 83 szkoły i placów-
ki edukacyjne z całej Pol-
ski, w tym Zespół Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym.

O Laury rywalizowały przed-
szkola lub placówki działa-
jące w innej formie edukacji 
przedszkolnej, szkoły podsta-
wowe, gimnazja lub licea, a 
także technika i szkoły zawo-
dowe. Celem przedsięwzięcia 
było wyróżnienie placówek, 
które wyróżniają się stosu-

jąc w swojej codziennej prak-
tyce nowe rozwiązania tech-
nologiczne, innowacyjne me-
tody i programy nauczania, a 

zatrudnieni w nich nauczycie-
le potrafią współpracować z 
młodzieżą w taki sposób, by 
wydobyć jej kreatywność i pa-

sje do rozwijania swoich zain-
teresowań.

Barbara Sołga

Szkoła z nominacją

W miniony weekend 2 – 3 
grudnia 2017 roku 20 mu-
zyków solistów i 15 kapel 
rywalizowało w 36. Ogól-
nopolskich Spotkaniach 
Cymbalistów. Ten wyjąt-
kowy w skali całego kra-
ju konkurs organizuje Wo-
jewódzki Dom Kultury w 
Rzeszowie.

Spotkania Cymbalistów są 
imprezą niezwykle ważną, 
służącą ochronie dziedzic-
twa kulturowego i każde-
go roku skupiają liczne gro-
no uczestników i odbior-
ców. Kultywowanie i popu-
laryzacja kultury ludowej po-
przez muzykę jest ciekawą 
formą odkrywania polskie-
go folkloru. Celem wydarze-
nia jest zaprezentowanie sta-
nu żywej jeszcze tradycji gry 
na cymbałach oraz jej doku-
mentacja. Cymbały są cha-
rakterystycznym instrumen-
tem muzycznym dla naszego 
regionu, gdzie przebiega pół-

nocna granica występowania 
tzw. cymbałów karpackich. Z 
kolei na Mazurach i Podlasiu 
spotykane są tzw. cymbały 
wileńskie, przywiezione tu po 
II wojnie światowej przez Po-
laków przesiedlonych z oko-
lic Wilna.

W konkursie tym uczestni-
czyli również nasi cymbaliści. 
W kategorii kapel z udziałem 
cymbalisty nasza Młodzieżo-
wa Kapela Ludowa zdobyła 
wyróżnienie. 
Natomiast w konkursie so-
listów-cymbalistów w kate-

gorii dziecięcej wyróżnienia 
zdobyły Ania i Ola Rydzik, a 
w kategorii młodzieżowej Mi-
chał Rydzik zajął II miejsce, 
zaś Agnieszka Rydzik i Piotr 
Markocki otrzymali równo-
rzędne III Nagrody. 

OK

w rzeSzowie odbył Się 36 konkurS 
cymbaliStów 

Grodziscy cymbaliści wrócili z konkursu z nagrodami

Nominację do nagrody odbierali dyrektorowie Zespołu Szkół
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Jak co roku w grudniu 
Święty Mikołaj odwiedza 
wszystkie grzeczne dzieci 
– mniejsze oraz te większe. 
Na jego wyjątkowej trasie 
znalazły się również Śro-
dowiskowe Domy Samopo-
mocy. Dlatego też 5 grud-
nia 2017r. uczestnicy z nie-
cierpliwością oczekiwali na 
przybycie tak wspaniałego 
gościa.

Na przywitanie Mikołaja 
uczestnicy zaśpiewali pio-
senkę , po czym w nagrodę 
gość przystąpił do rozdawa-
nia prezentów, które wzbudzi-
ły mnóstwo radości i uśmie-
chu. Bardzo dziękujemy Mi-
kołajowi, że nie zapomniał o 
naszych uczestnikach w tym 
roku  i oczywiście zaprasza-
my za rok.

Leszek Duda

wizytacja 
mikołaja

Wszyscy obecni tego dnia otrzymali prezent

W dniu 4 grudnia pod-
opieczni ŚDS w Laszczy-
nach i Filii w Zmysłówce 
obejrzeli na scenie Gmin-
nego Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym spek-
takl przygotowany przez 
Impresariat Artystyczny‘ 
ARS Media z Krakowa. Ak-
torzy przedstawili spektakl 
pt „Lekcja pokory” wg Ka-
rola Wojtyły.

W spektaklu wykorzystano 
motyw filozoficzny tzw. Za-
kładu Pascala. Mimo pozor-
nie trudnej tematyki porusza-
nej w utworze sposób inter-
pretacji i wykonania nie po-
zostawia zbędnych niedomó-
wień, wręcz przeciwnie, an-
gażuje widza, działa na niego 
emocjonalnie stwarzając pole 

do dalszej prywatnej analizy 
tematu. Dramat zawiera po-
nadczasowe i uniwersalne 
treści. Spektakl przedstawiał 
próbę szukania odpowiedzi 
na pytania o istotę wiary, mi-
łości, o sens wzajemnych re-
lacji tak z Bogiem, jak i z inny-
mi ludźmi. We współczesnym 
świecie przepełnionym pogo-
nią za tym co materialne, peł-
nym przemocy, niesprawiedli-
wości, podążanie drogą pozy-
tywnych wartości jest bardziej 
wyzwaniem niż czymś oczy-
wistym. I o tym pisał Karol 
Wojtyła. Spotkanie ze sztuką 
zapewne pozwoliło uczestni-
kom na wiele osobistych re-
fleksji nad swoim życiem i nie 
zawsze właściwym postępo-
waniem.

Leszek Duda

„lekcja pokory” 
według karola 
wojtyły

Ponad 2-godzinny pro-
gram zaoferował dzieciom 
Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym w dniu 5 grud-
nia br. Na spotkanie przy-
były licznie dzieci wraz z 
rodzicami. 

Prym na mikołajkowym balu 
wiodła kolorowo ubrana wo-

dzirejka, która przygotowa-
ła dla dzieci mnóstwo cieka-
wych zabaw i konkurencji. 
Włączali się w nie również 
rodzice towarzysząc chętnie 
swoim pociechom. W tym 
dniu nie brakło również słod-
kich akcentów. 

OK

mikołajki w ośrodku 
kultury

Na zakończenie zabawy dzieci otrzymały balonikowe zwierzaki

Spektakl wszystkim przypadł do gustu
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Łamią stereotypy i sche-
maty o „jesieni życia” w 
domu z kubkiem herba-
ty, przed telewizorem lub 
przy krzyżówce. Są ener-
giczni, pełni zapału i wigo-
ru. Ciekawość świata i ra-
dość z życia sprawia, że 
pokonują bariery i ograni-
czenia przypisane niespra-
wiedliwie do wieku. A prze-
cież komu wypada jak nie 
im właśnie…

Spora, bo 70-cio osobowa 
grupa seniorów działająca w 
ramach Gminnych Klubów 
Seniora w dniu 23 listopada 
obchodziła Andrzejki. Oko-
licznościowy bal dla senio-
rów odbył się w Remizie w 
Chodaczowie. Była muzyka, 
dobre towarzystwo i pyszne 

jedzenie, o które zadbały pa-
nie z Biblioteki i Ośrodka Kul-
tury. Po pierwszych dźwię-
kach sala zapełniła się tan-
cerzami. W parach, wspól-
nie w kółeczku, seniorzy ba-
wili się w rytm przygrywa-
nych utworów z czasów mło-
dości. Aż miło było popatrzeć 
na uśmiechnięte twarze.
Taneczną imprezę otworzy-
ła pani Krystyna Zagrodzka, 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, w ramach której 
Kluby Seniora działają. Ser-
decznie powitała wszystkich 
przybyłych gości, a następ-
nie w kilku słowach opisała 
jak zmienia się obraz „grodzi-
skiego” seniora. - Seniorzy 
otwierają nowy rozdział ży-
cia. Wychowali dzieci, wnu-
ki, a teraz inwestują w swój 

rozwój. Lubią aktywnie spę-
dzać czas razem. Jeżdżą na 
rowerowe wycieczki, orga-
nizują ogniska i spotkania w 
plenerze. Byli w kinie, na krę-
glach, ćwiczyli gimnastykę, 

spotykają się na warsztatach 
i biorą udział w wydarzeniach 
kulturalnych. Nawet woda im 
nie straszna, a że na base-
nie można się dobrze bawić, 
wiedzą o tym najlepiej. Zali-
czyli też kilka podróży po Pol-
sce i planują kolejne – wyli-
czała z zachwytem pani Kry-
styna.
Kiedy nadchodzi czas na 
wyjście zmieniają się nie do 
poznania. Modne babcie w 
stylowych garsonkach, w bu-
cikach na obcasie, uczesa-
ne, umalowane, bo jak same 
mówią - kobieta w każdym 
wieku lubi dobrze wyglądać. 
Eleganccy panowie, w gar-
niturach pod krawatem. Za-
chwycają nie tylko wyglą-
dem, ale i podejściem do ży-
cia. Można się od nich sporo 
nauczyć.
Pani Dorota Król, instruk-
torka Klubów Seniora opo-
wiada, że seniorzy w gminie 
Grodzisko Dolne to ludzie 
do tańca i do różańca. – Jest 
tak, że na spotkaniach śpie-
wamy i śmiejemy się do roz-
puku, ale kiedy trzeba to i po-
ważne tematy poruszamy. 
Seniorzy nigdy nie narzeka-
ją, i z radością przyjmują to 
co dla nich przygotowałam. 
Bardzo się lubią i każdego 
dnia udowadniają, że wiek to 
nie liczba.

MH

andrzejkowy bal u Seniorów

W organizację spotkania zaangażowała się Biblioteka i Ośrodek Kultury

Seniorzy udowadniają że potrafią i lubią się bawić
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Dzień solidarności z 
osobami z mózgowym 
porażeniem dziecięcym
Od kilku lat w Polsce obcho-
dzony jest dzień solidarności 
z osobami z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym (MPD). 
W tym roku również ośrodek 
w Laszczynach włączył się w 
tą akcję. Motywem przewod-
nim jest zwrócenie uwagi na 
potrzeby osób z MPD. Kolo-
rem dominującym tego dnia 
jest zielony, ponieważ daje 
nadzieję. Symbolizuje on 
także solidarność z osobami 
dotkniętymi mózgowym po-
rażeniem dziecięcym. Dlate-
go poprzez zabawy kolorem 
zielonym chcemy uświado-
mić, że osoby z MPD są peł-
noprawnymi członkami spo-
łeczeństwa, ale potrzebu-
ją naszej pomocy oraz więk-
szego zrozumienia dla swo-
ich ograniczeń i niepełno-
sprawności.

Sieniawa jesienią
Korzystając z pięknej jesien-
nej aury, wychowawcy wraz 
z podopiecznymi wybra-
li się na wycieczkę do parku 
przy zamku w Sieniawie. Do-
świadczanie przyrody w na-
turalnym środowisku dostar-
czyło wszystkim wielu pozy-
tywnych bodźców. Można się 

było dotlenić, zrelaksować 
jak również zaobserwować 
zachodzące zmiany w przy-
rodzie.

Bajkoterapia
Od września wychowan-
kowie ORW mają okazję 
uczestniczyć w zajęciach z 
bajkoterapii. Bajkoterapia 
poprzez wykorzystanie od-
powiednio dobranego tekstu 
wywiera na dzieci pozytyw-
ny wpływ, uczestnicy zajęć 
poznają swoje uczucia, ich 
przejawy, a także przyczy-
ny. Treści zawarte w książce 
pozwalają na zdobycie no-
wych umiejętności, umożli-
wiają zrozumienie nowej sy-
tuacji i podpowiadają jak so-
bie z nią radzić. Bajka peł-
ni również ważną rolę relak-
sacyjną. Ma ona za zadanie 
ograniczenie stresu czy na-
pięcia emocjonalnego, budo-
wanie dobrego samopoczu-
cia i rozwijanie aktywności. 
Literatura wykorzystywana, 
jako forma zabawy ułatwia 
rozwijanie funkcji poznaw-
czych, umiejętności rucho-
wych, współdziałania w gru-
pie. Dzięki zaangażowaniu 
rodziców w realizację zajęć 
oraz wprowadzenie zwycza-
ju wspólnego czytania jako 
formy rodzinnie spędzanego 

czasu razem z dziećmi, mo-
żemy spodziewać się pozy-
tywnych i długotrwałych efek-
tów bajkoterapii. 
Dzięki środkom pozyska-
nym w ramach projektu „Baj-
koterapia w terapii dziec-
ka niepełnosprawnego inte-
lektualnie” zakupiono bajki, 
książki, pacynki, instrumen-
ty muzyczne i kostiumy, któ-
re umożliwiają przeprowa-
dzenie zajęć w sposób atrak-
cyjny i adekwatny do potrzeb 
i możliwości naszych wycho-
wanków stwarzając im moż-

liwość aktywnego spędzenia 
czasu i terapię w formie za-
bawy.

Uczcili pamięć bohaterów
Obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w ośrodku 
zostały upamiętnione wyjaz-
dem do Łańcuta na Cmen-
tarz Komunalny, gdzie zapa-
lono znicze w kwaterze woj-
skowej. Ponadto zaśpiewano 
wspólnie pieśni patriotycz-
ne oraz wykonano prace pla-
styczne związane z Dniem 
Niepodległości.

uczą, bawią, leczą. 
listoPad w orw

Zrozumienia i serdeczności potrzebują osoby z MPD

Znicz pamięci dla wojskowych 

Bajkoterapia to nowy sposób na leczenie dzieciJesień zachwyca kolorami
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Zgodnie z zasadą równo-
ści szans i niedyskrymina-
cji w dostępie do oferowa-
nych form wsparcia Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy w Laszczynach i Fi-
lia w Zmysłówce umożli-
wił swoim podopiecznym 
zadbanie o swój wszech-
stronny rozwój.

Uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Laszczynach i Filii w Zmy-
słówce wzięli udział w pro-
jekcie pt. „Język niemiecki 
kluczem do rozwoju osobi-

stego i zawodowego” współ-
finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.
Celem projektu było naby-
cie kwalifikacji z języka nie-
mieckiego na pełnym pozio-
mie biegłości osób o niskich 
kwalifikacjach wykazujących 
się nieznajomością języka 
niemieckiego, w wieku 25 lat 
i więcej zamieszkujących, 
uczących się lub pracują-

cych na terenie woj. Podkar-
packiego, z własnej inicja-
tywy zainteresowanych na-
byciem, podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności 
i kompetencji językowych.
Grupa 13 osób ŚDS w Lasz-
czynach oraz Filii w Zmy-
słówce entuzjastycznie roz-
poczęła zajęcia w czerwcu 
bieżącego roku. Jak to za-
zwyczaj bywa wraz z upły-
wem czasu i trudnościami 
napotykanymi w nauce en-
tuzjazm osłabł, jednak dzię-
ki odpowiedniej motywacji i 
profesjonalnego podejścia 

trenera Nasi podopieczni 
dzielnie trwali na zajęciach. 
Szkolenie zakończyło się 
we wrześniu przeprowadze-
niem zewnętrznego egzami-
nu  oraz wydaniem certyfika-
tów.
Zajęcia z języka niemieckie-
go miały za zadanie przeka-
zywać podopiecznym ŚDS 
nie tylko wiedzę językową, 
ale także poszanowanie dla 
innej kultury i tradycji, wie-
dzę ogólną o otaczającym 
świecie, rozwijać umiejętno-
ści językowe i pozajęzyko-
we m.in. umiejętność logicz-
nego myślenia, pracy zespo-
łowej i samodzielnej, a także 
kształtować pożądane po-
stawy, sprzyjające dalszemu 
rozwojowi.
Podopieczni ŚDS składa-
ją serdeczne podziękowa-
nia prowadzącej zajęcia, 
Pani Małgorzacie Bieńkow-
skiej, za miłą i przyjazną at-
mosferę stworzoną podczas 
zajęć, za starania jakie wło-
żyła, aby zajęcia były cieka-
we i mobilizujące do dalszej 
pracy oraz za wyrozumia-
łość jaką zostali obdarowani 
podczas trwania całego pro-
jektu.

Marta Wojnarska

„język niemiecki kluczem do rozwoju”

Trening umiejętności spę-
dzania wolnego czasu to 
świetna forma integracji 
uczestników, dzięki której 
nawiązują znajomości, po-
znają nowe miejsca, a tym 
samym kształtują swoje 
osobowości. Dlatego też 
podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Laszczynach oraz filia w 
Zmysłówce wzięli udział w 
imprezie integracyjnej or-
ganizowanej przez ŚDS Ty-
czyn. Spotkanie odbyło się 
w restauracji „Taberna pod 
sosnami” mieszczącej się 
w Kielnarowej.

W imprezie wzięło udział kil-
ka zaprzyjaźnionych ośrod-
ków dla osób niepełnospraw-
nych. Wszyscy uczestni-
cy bawili się świetnie dzięki 
wspaniałej oprawie muzycz-
nej oraz zorganizowanym za-
bawom i konkursom. Uroczy-
stość urozmaicona była dzię-
ki kulinarnym pysznościom 
serwowanym przez obsługę 
restauracji.
Podopieczni wrócili zadowo-
leni i uśmiechnięci. To była 
bardzo udana impreza inte-
gracyjna.

Karolina Klin

impreza integracyjna

Motywacja w nauce języka obcego to podstawa 

Integracja jest ważnym elementem życia takiej placówki jaką jest ŚDS
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25 listopada obchodzono 
Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. Z tej okazji Filia 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zmysłówce zorgani-
zowała dla najmłodszych 
spotkanie z „wielkim plu-
szowym Misiem”.

Na powitanie maluchy wy-
słuchały piosenki „Jadą, jadą 
misie”, przy której bawiły się 
wraz z przyniesionymi przez 
siebie pluszowymi przytulan-
kami. Następnie poznały hi-
storię pluszaka i różne cieka-
wostki z nim związane. Dzie-
ci zapoznały się z książkami, 

których bohaterami były małe 
misie: Miś Uszatek, Gumisie, 
Kubuś Puchatek, Coralgol.
Do sympatycznej atmosfe-
ry w bibliotece przyczyniły się 
zabawy z misiami, odgadywa-
nie misiowych zagadek, wy-
bór największego, najmniej-
szego, najgrubszego misia. 
Oczywiście na spotkaniu nie 
zabrakło głośnego czytania,  
tym razem o misiu Teofilu.
Obchody Światowego Dnia 
Pluszowego Misia w bibliote-
ce zakończyły się słodkim po-
częstunkiem.

JK

dzień pluSzowego miSia

Na spotkanie do biblioteki maluchy przybyły z własnymi przytulankami

W dniu 27.11.2017. w Śro-
dowiskowym Domu Samo-
pomocy w Laszczynach od-
były się warsztaty kulinar-
no- dietetyczne zorganizo-
wane przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Dolnym w ra-
mach projektu „Podkarpac-
kiego Banku Żywności”.

Grupa uczestników ŚDS w 
ramach warsztatów zapozna-
ła się z zasadami prawidłowe-
go żywienia i pod okiem pani 
dietetyk Joanny Niemiec- 

Górskiej przygotowali diete-
tyczne potrawy z produktów 
otrzymanych z Banku Żywno-
ści między innymi:
• Pasta z fasoli
• Pasta śliwkowa
• Kasza gryczana z bata-

tami
• Kulki mocy. Daktylowo-

owsiane pralinki
Odbyte warsztaty były po-
uczającą lekcją zdrowego od-
żywiania i inspiracją do two-
rzenia na co dzień urozma-
iconych i zdrowych posiłków.

warSztaty kulinarno-dietetyczne 
w śdS laSzczyny

Twórcze zabawy z przygotowywaniem posiłków

W dniu 24 listopada 2017r. 
Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Laszczy-
nach i Filia w Zmysłówce 
przygotował zabawę An-
drzejkową dla uczestni-
ków ośrodka.

Spotkanie było okazją nie 
tylko do wspaniałej zabawy, 
ale również do umocnienia 
zawartych już przyjaźni. Im-
prezie towarzyszyły liczne 
wróżby andrzejkowe, oraz 
doskonała muzyka wprawia-
jąca wszystkich w wspania-
ły nastrój.
W polskiej tradycji Andrzej-

ki zawsze miały wyjątko-
wy charakter. Obecnie sta-
ły się okazją do wesołych 
spotkań integracyjnych. Na-
szych uczestników uczymy, 
że wróżby mogą się spełnić, 
ale tak naprawdę wszystko 
zależy od nich samych i ich 
ciężkiej pracy nad realizacją 
planów i zamierzeń.
Na zakończenie spotkania 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki.

Leszek Duda

andrzejkowo w śdS

Muzyka i taniec wypełniły mury placówki
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Są sytuacje, w których 
sami nie dajemy sobie 
rady. Kiedy mówimy: „nie 
mam już siły”, ”nie wiem 
co zrobić”, nie mogę tego 
wytrzymać”. W takich sy-
tuacjach potrzebujemy 
czyjejś pomocy, porady, 
wsparcia. 

Najczęściej zwracamy się 
po nią do najbliższych – ro-
dziny, przyjaciół, znajomych. 
Ale jest wielu takich, którzy 
na taką pomoc nie mogą li-
czyć, nie mają w swoim oto-
czeniu nikogo, kto mógłby jej 
udzielić. Albo wymagana jest 
pomoc specjalistów – osób 
specjalizujących się w nie-
sieniu pomocy. Takim miej-
scem, gdzie możemy otrzy-
mać specjalistyczną pomoc 
w trudnych sytuacjach, jest 
Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej prowadzony przez 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Leżajsku.
Jak podaje pani Agata Mar-
kocka – psycholog Ośrodka, 
osoby będące w trudnej sy-
tuacji życiowej mogą liczyć 
na natychmiastową, doraź-
ną pomoc i wsparcie w ta-
kich sytuacjach, jak prze-
moc w rodzinie, uzależnie-
nia i współuzależnienia, pro-
blemy wychowawcze, kon-
flikty małżeńskie i rodzin-
ne, utrata kogoś bliskiego i 
inne. - Każda sytuacja trud-
na, z którą nie możemy so-
bie poradzić, to sytuacja kry-
zysowa. Prowadzi ona do 
zachwiania równowagi psy-
chicznej, poczucia bezrad-
ności i lęku. W takiej sytuacji 
powinniśmy wesprzeć się na 
kimś, kto pomoże nam jak 
najszybciej z niej wyjść – 
mówi Pani Agata Markocka.
Na jaką jeszcze pomoc mo-
żemy liczyć zgłaszając się 
do Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej? - W Ośrodku pra-
cują bądź pełnią dyżury tacy 
specjaliści, jak psycholo-

dzy, specjalista psychote-
rapii uzależnień, osoba zaj-
mująca się profilaktyką uza-
leżnień, pracownik socjalny 
– podkreśla pani Aneta Cza-
pla-Kaszowska, pracownik 
socjalny PCPR w Leżajsku. 
Ponadto osoby korzystają-
ce z Ośrodka mogą uzyskać 
bezpłatną poradę prawną, a 
doznający przemocy w ro-
dzinie, wymagający czaso-
wego osobnego zamiesz-
kania, mogą skorzystać ze 
Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie w Nowej Sa-
rzynie  – dodaje.
Osoby korzystające z Ośrod-
ka mogą liczyć na spokoj-
ną, pełną dyskrecji rozmo-
wę. Ponadto w ostatnim cza-
sie Ośrodek został tak prze-
organizowany, również pod 
względem wyglądu i wypo-
sażenia, by sprawiał wraże-
nie raczej przyjaznego miej-
sca spotkania, niż urzędu. 
Do Ośrodka przychodzą lu-
dzie z różnymi problemami, 
często bardzo osobistymi, 
intymnymi, dlatego stara-
my się zapewnić jak najlep-
sze warunki swobodnej roz-
mowy. Chcemy, aby było to 
miejsce przyjazne, nie wy-
wołujące kolejnych, niepo-

trzebnych stresów – zazna-
cza pani Agata Markocka.
Ponadto osoby zgłaszające 
się mają zapewnioną całko-
witą dyskrecję. - Wiemy, że 
przy pewnego rodzaju pro-
blemach, na przykład prze-
mocy w rodzinie bądź kon-
fliktach rodzinnych, osoby 
zgłaszające się boją się re-
akcji innych członków rodzi-
ny, dlatego Ośrodek udzie-
la pomocy przy zachowa-
niu całkowitej dyskrecji – za-
pewnia pani Aneta. Naszym 
celem jest pomoc osobie 
tego potrzebującej, a nie na-
rażanie jej na dodatkowe 
problemy – dodaje. 
Zgłoszenia do Ośrodka moż-
na dokonywać bezpośrednio 
bądź telefonicznie. Pomoc 

udzielana jest bezpłatnie. W 
uzasadnionych przypadkach 
możliwa jest interwencja w 
miejscu zamieszkania oso-
by bądź innym właściwym 
miejscu. - Osoby wymaga-
jące pomocy nie powinny 
bać się o tą pomoc zwrócić. 
Najlepiej, gdy zgłoszenie 
jest dokonane jak najszyb-
ciej, zanim problem się nasi-
li i stanie się coraz trudniej-
szy do rozwiązania. Dlate-
go zachęcamy do korzysta-
nia z naszej pomocy – dzięki 
szybkiej, fachowej interwen-
cji unikniemy sytuacji, gdy 
kryzys stanie się problemem 
nie do rozwiązania – podsu-
mowuje pani Agata zachę-
cając do skorzystania z ofer-
ty Ośrodka.

doświadczaSz kryzySu – SkorzyStaj 
z pomocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony 
jest przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 
pracuje od poniedziałku do piątku w godz.: 
• poniedziałek, środa i czwartek w godz. 

7.30 – 17.00
• wtorek i piątek w godz. 7.30 – 15.30

Tel. 17 242 82 58 wew. 19, Telefon zaufania: 
17 240 13 00.
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Podczas pożarów mieszkań 
w 70% przyczyną śmier-
ci jest zetknięcie z dymami 
i toksycznymi produktami 
spalania, takimi jak tlenek 
węgla, chlorowodór, cyja-
nowodór.

Skąd się bierze czad?
Tlenek węgla, czyli czad, po-
wstaje podczas procesu nie-
pełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, który 
zachodzi przy niedostatku tle-
nu w otaczającej atmosferze.

Czad, dlaczego jest tak 
niebezpieczny?
Niebezpieczeństwo zacza-
dzenia wynika z faktu, że tle-
nek węgla jest gazem nie-
wyczuwalnym przez zmysły 
człowieka (bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku), 
blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu – zajmuje jego miejsce 
w czerwonych ciałkach krwi, 
powodując przy długotrwa-
łym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez udu-
szenie.

Co jest główną przyczyną 
zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w 
budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów ko-
minowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych. 
Wadliwe działanie tych prze-
wodów może wynikać z ich 
nieszczelności, braku kon-
serwacji (w tym czyszczenia), 
wad konstrukcyjnych oraz 
często niedostosowania ist-
niejącego systemu wentylacji 
do stopnia szczelności stoso-
wanych okien i drzwi.

Jak uniknąć zatrucia?
Nie bagatelizuj następują-
cych objawów: duszności, bó-
lów i zawrotów głowy, nudno-
ści, wymiotów, oszołomienia, 
osłabienia, przyśpieszenia 
czynności serca i oddycha-
nia, ponieważ mogą być sy-
gnałem, że ulegasz zatruciu 

czadem. W takiej sytuacji na-
tychmiast przewietrz miesz-
kanie, w którym się znajdu-
jesz, wyjdź na zewnątrz, za-
dbaj o bezpieczeństwo swojej 
rodziny, wezwij straż pożarną 
i zasięgnij porady lekarskiej.

Jak zachować się w czasie 
pożaru?
Jeśli zauważyłeś pożar:
• Wyjdź z domu,
• Zostań na zewnątrz
• Zadzwoń pod numer 998 

lub 112,
• Nie rozłączaj się pierw-

szy!
• Co możesz zrobić, za-

nim przyjedzie straż po-
żarna?

• Wyprowadź z mieszka-
nia dzieci i osoby niepeł-
nosprawne;

• Jeżeli jest na to czas – 
weź ze sobą dokumen-
ty oraz niezbędne lekar-
stwa;

• Dbając o własne bezpie-
czeństwo – spróbuj wyłą-
czyć dopływ gazu i ener-
gii elektrycznej oraz usuń 
z zasięgu ognia materia-
ły palne lub wartościowe 
rzeczy, a potem zacznij 
gasić pożar;

• Nie dopuść do tego, by 
pożar odciął Ci drogę 
ewakuacji.

Pożar odciął Ci drogę 
ewakuacji? Nie panikuj!:
• Idź do pokoju z oknem 

lub balkonem, jak najda-
lej od miejsca pożaru;

• Jeśli to możliwe – zabierz 
ze sobą mokry ręcznik 
lub koc wykonany z natu-
ralnych materiałów (lnu, 
wełny, bawełny itp.) i za-
mknij za sobą drzwi na 

klamkę;
• Wzywaj pomoc przez 

okno lub z balkonu;
• Jeśli temperatura i za-

dymienie wzrastają: po-
łóż się na balkonie, pod 
oknem, i przykryj szczel-
nie trudno palnym okry-
ciem wykonanym z natu-
ralnych materiałów.

Czujniki w Twoim domu
W sprzedaży możesz znaleźć 
autonomiczne czujki dymu, 
tlenku węgla, gazu oraz du-
alne (tlenku węgla i dymu). 
Mają one za zadanie jak naj-
szybciej ostrzec o zagrożeniu 
w mieszkaniu lub domu.

Jak działają autonomiczne 
czujki dymu lub czadu?
Jeżeli do jej wnętrza wniknie 
dym lub uwolni się czad, na-
tychmiast uruchomi się głośny 
alarm dźwiękowy oraz alarm 
optyczny. Czujka dymu, mimo 
że nie zapobiegnie powstaniu 
pożaru, skutecznie może za-
alarmować Ciebie i Twoich 
najbliższych o powstałym po-
żarze, co umożliwi to szybkie 
opuszczenie zagrożonego 
mieszkania lub domu. Ma to 
istotne znaczenie zwłaszcza 
w porze nocnej, kiedy wszy-
scy śpią. Czujka czadu wy-
krywa już minimalne, a na-
dal bezpieczne dla życia stę-
żenie tlenku węgla (czadu) w 
powietrzu i natychmiast to sy-
gnalizuje przez głośny alarm i 
migoczącą czerwoną diodę.

Rozważ zamontowanie 
takiej czujki w:
• pomieszczeniu, w którym 

znajduje się kominek;
• w sypialni (śpiących 

trudno obudzić);

• w pobliżu podgrzewacza 
gazowego.

ILE WARTE JEST TWOJE 
ŻYCIE? Ile warte jest życie 
twojego dziecka? Mniej niż 
cena czujnika? Zabezpiecz 
swój dom!

Gaśnica – zanim przyjedzie 
straż pożarna
1. Prawo nie nakazuje 

posiadania gaśnicy w 
mieszkaniu, ale dbając o 
własne bezpieczeństwo, 
warto ją mieć. Właściwie 
użyta, skutecznie ugasi 
pożar w zarodku.

2. Zadbaj o to, by Twoja 
gaśnica zawsze była 
sprawna. Nie rzadziej 
niż raz na rok zleć 
profesjonalistom jej 
przegląd i konserwację. 
Wszystkie czynności 
konserwacyjne muszą 
być potwierdzone 
indywidualną cechą 
aktualizacji tzw. 
kontrolką.

3. Do zabezpieczenia 
mieszkania najlepiej 
wybierz gaśnicę 
oznaczoną symbolami 
ABC (do kuchni z 
symbolem F). 

Masz obowiązek czyszcze-
nia przewodów dymowych, 
spalinowych, wentylacyj-
nych w budynkach miesz-
kalnych:
• Przewody od palenisk 

opalanych paliwem sta-
łym - co 3 miesiące;

• Przewody od palenisk 
opalanych paliwem ga-
zowym i płynnym - co 6 
miesięcy;

• Przewody wentylacyjne - 
1 raz w roku.

mł. bryg. Wojciech Długosz
na podstawie 

materiałów kampanii 
społecznej MSWiA „Czad i 

ogień. Obudź czujność”

czad i ogień. obudź czujność. Straż apeluje
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Okres jesienno-zimowy to 
czas, w którym rolnicy po-
dejmują wzmożone pra-
ce związane z pozyskiwa-
niem drewna na potrze-
by gospodarstwa rolnego. 
Prace przy wycince drzew, 
przecinaniu, rąbaniu drew-
na są szczególnie niebez-
pieczne, co odzwiercie-
dlają statystyki. Rocznie 
do jednostek KRUS w ca-
łej Polsce zgłaszanych 
jest ok. 1500 wypadków 
związanych z pozyskiwa-
niem i obróbką drewna, z 
czego ponad 150 zdarzeń 
ma miejsce na Podkarpa-
ciu. Należy jednak zazna-
czyć, że dane te są zani-
żone, ponieważ cześć po-
szkodowanych w momen-
cie zdarzenia nie podlega 
ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników i nie mając 
prawa do odszkodowania 
nie zgłasza wypadku do 
KRUS. 

W trakcie przeprowadzania 
postępowania dowodowego 
w sprawie wypadku stwier-
dzamy, że do zdarzenia do-
chodzi w wyniku szeregu 
czynników, takich jak:
• zły stan techniczny 

urządzeń wykorzysty-
wanych podczas pracy, 
szczególnie brak osłon 
i zabezpieczeń rucho-
mych części maszyn,

• wykonywanie napraw i 
regulacji maszyn przy 
włączonym napędzie,

• nieprawidłowy sposób 
posługiwania się narzę-
dziami  (trzymanie na-
rzędzi w jednej ręce),

• nieodpowiednio przygo-
towane stanowisko pra-
cy (bałagan, nierówne, 
śliskie podłoże)

• nieużywanie środków 
ochrony indywidualnej, 
w tym odzieży roboczej.

• stan psychofizyczny po-
szkodowanego (wyko-
nywanie pracy po spo-

życiu alkoholu, zmęcze-
nie, stres, pośpiech)

Najwięcej wypadków zda-
rza się z użyciem pilarek tar-
czowych. Są to urządzenia 
często wykonane domowym 
sposobem, bez osłon na ru-
chome elementy, klina roz-
szczepiającego, popycha-
czy. Praca na takich pilar-
kach odbywa się w miejscu 
to tego nieprzygotowanym. 
Podłoże jest nierówne bądź 
śliskie, a wokół pilarki pa-
nuje bałagan. Osoby, które 
wykonują pracę zazwyczaj 
nie używają żadnych środ-
ków ochrony indywidual-
nej, a w trakcie cięcia drew-
na przebywają w strefie od-
rzutu drewna. Do urazu naj-
częściej dochodzi w wyniku 
kontaktu kończyn górnych z 
tarczą piły lub wskutek od-
rzucenia przecinanego  ma-
teriału.
Dużą liczbę zdarzeń notuje 
się z użyciem pilarek łańcu-
chowych. Najczęściej cięcie 
drewna odbywa się na zie-
mi, bądź na pryzmie. Przyci-
nane drewno przytrzymywa-
ne jest nogą. Czasami zda-
rza się, że poszkodowany 
trzyma pilarkę w jednej ręce. 
Osoby pracujące pilarką za-
zwyczaj nie używają odzie-
ży ochronnej wykonanej z 
materiałów antyprzecięcio-
wych. Urazy powstają naj-
częściej w wyniku odbicia 
lub zakleszczenia prowadni-
cy w materiale. 
Również bardzo niebez-
pieczną czynnością jest roz-
łupywania drewna siekie-
rą. W wyniku niewłaściwe-
go postępowania (trzymania 
siekiery w jednej ręce, prze-
trzymywania rozłupywanego 
drewna drugą ręką) docho-
dzi do urazu kończyn gór-
nych i dolnych. 
Obrażenia jakich dozna-
ją poszkodowani w trakcie 
prac związanych z pozyski-
waniem drewna są często 
bardzo poważne i pozosta-

wiają długotrwały, a niekiedy 
trwały uszczerbek na zdro-
wiu. W wielu przypadkach 
wymagana jest bardzo dłu-
ga rehabilitacja. Część po-
szkodowanych nie odzysku-
je zdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym i zmu-
szona jest zaprzestać pro-
wadzenia gospodarstwa rol-
nego i przejść na rentę in-
walidzką. Dlatego, aby zmi-
nimalizować ryzyko zaistnie-
nia wypadku należy prze-
strzegać kilku zasad:
Ścinka i obalanie drzew:
•  przed rozpoczęciem 

pracy sprawdzić stan 
techniczny pilarki spali-
nowej (m. in. działanie 
hamulca bezpieczeń-
stwa, napięcie i ostrość 
łańcucha tnącego, pra-
widłowe smarowanie),

• przed ścinką ustalić kie-
runek obalania drzewa i 
upewnić się, czy w stre-
fie niebezpiecznej nie 
przebywają osoby po-
stronne.

• wyznaczyć i oczy-
ścić (np. z gałęzi, krze-
wów) ścieżki oddalania, 
w celu bezpiecznego 
odejścia po zakończe-
niu ścinki.

• w trakcie ścinki zacho-
wać odpowiednią pozy-
cję ciała (praca powin-
na być wykonywana w 
lekkim rozkroku, pilar-
kę należy trzymać obu-
rącz, blisko ciała, nie 
wolno pracować pilarką 
powyżej ramion),

• drzewa zawieszone po-
winny być niezwłocznie 
ściągnięte przy użyciu 
długiej liny i ciągnika,

• podczas pracy uży-
wać odpowiednich środ-
ków ochrony indywidu-
alnej (spodnie wyko-
nane z materiału anty-
przecięciowego, rękawi-
ce ochronne, obuwie na 
podeszwie protektoro-
wanej z metalowymi no-
skami, kask z ochronni-

kami słuchu i siatką za-
bezpieczającą oczy.

Załadunek oraz transport 
drewna do gospodarstwa:
• nie przekraczać do-

puszczalnych norm 
dźwigania (mężczyźni 
do 30 kg podczas pra-
cy stałej i do 50 kg pod-
czas pracy dorywczej),

• załadowane drewno za-
bezpieczyć pasami spi-
nającymi,

• nie przewozić osób na 
transportowanym drew-
nie,

• oznakować i oświetlić 
transport w czasie po-
ruszania się po drodze 
publicznej,

• podczas transportu uni-
kać gwałtownego hamo-
wania, nagłych i ostrych 
skrętów, a także jechać 
z bezpieczną prędko-
ścią. Nie wolno jechać 
z wyłączonym silnikiem 
lub rozłączonym napę-
dem na biegu jałowym.

Rozładunek oraz 
składowanie drewna
• przed rozpoczęciem 

rozładunku przygotować 
odpowiednie miejsce 
do składowania drew-
na o równym, stabilnym 
i utwardzonym podłożu, 
oddalone w bezpiecznej 
odległości od ciągów 
komunikacyjnych w go-
spodarstwie,

• środek transportu za-
bezpieczyć przed  nie-
kontrolowanym ruchem,

• w pobliżu nie mogą 
znajdować się osoby 
postronne,

• stos powinien być stara-
nie ułożony i zabezpie-
czony przed osunięciem 
np. siatką, palikami.

Cięcie drewna
• w miejscu wykonywania 

pracy powinien pano-
wać ład i porządek,

• pilarkę tarczową usta-
wić na równym i twar-
dym podłożu,

• używać  pilarek wypo-

Sezon na wypadki
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W zależności od tego po 
jakim kraju jeździmy sa-
mochodem, będą obejmo-
wały nas różne regulacje 
dotyczące obowiązkowe-
go wyposażenia auta. Ap-
teczka, gaśnica czy kami-
zelka odblaskowa w jed-
nych krajach są wymaga-
ne, a w innych nie. Trój-
kąt ostrzegawczy i gaśni-
ca obowiązkowe w Polsce.

W Polsce zgodnie z pra-
wem, w każdym pojeździe 
powinna znaleźć się ga-
śnica i trójkąt ostrzegaw-
czy ze znakiem homologa-
cji. Brak gaśnicy może skut-
kować mandatem. Funk-
cjonariusz policji może wy-
stawić również mandat je-
śli gaśnica nie znajduje się 
w miejscu, w którym ma się 
do niej łatwy dostęp. Nie po-
winno się więc trzymać jej 
w bagażniku. Co ciekawe, 
nie otrzymamy mandatu je-
śli wygasła już jej przydat-
ność do użycia. Gaśnice po-
winny być jednak poddawa-
ne przeglądowi przynajmniej 
raz do roku. Zawartość środ-
ka gaśniczego nie może być 
mniejsza niż 1 kilogram. 
Brak gaśnicy może przyczy-
nić się również do negatyw-
nego wyniku przeglądu tech-
nicznego pojazdu.

Obowiązkowo w każdym sa-
mochodzie musi także zna-
leźć się trójkąt ostrzegaw-
czy. Co istotne, musi on po-
siadać ważną homologację. 
Zgodnie z aktualnym tary-
fikatorem za niesygnalizo-
wanie lub niewłaściwe sy-
gnalizowanie postoju pojaz-
du z powodu jego uszkodze-
nia lub wypadku grozi man-
dat. Trójkątem musi być tak-
że oznakowany pojazd, któ-
ry jest holowany w przypad-
ku braku tego oznakowania 
kierowca otrzyma mandat.

Czy trzeba mieć apteczkę 
samochodową
W Polsce posiadanie ap-
teczki w samochodzie nie 

jest konieczne, ale jest to 
rzecz, która może się przy-
dać. Tym bardziej, że udzie-
lenie pierwszej pomocy jest 
w naszym kraju obowiązko-
we. Dla bezpieczeństwa in-
nych oraz własnego warto 
mieć ją w samochodzie.
Warto zainwestować w ap-
teczkę, która będzie wypo-
sażona w: bandaże, kom-
presy gazowe, plastry z opa-
trunkiem i bez, opaskę uci-
skową, środek dezynfekują-
cy, ustnik do przeprowadze-
nia sztucznego oddychania, 
rękawiczki ochronne, chu-
stę trójkątną, koc termoizo-
lacyjny, nożyczki, agrafki, 
a także instrukcję udziela-
nia pierwszej pomocy. War-

to zaznaczyć, że o ile prze-
ciętny kierowca nie ma obo-
wiązku wożenia ze sobą ap-
teczki, to jest to już obligato-
ryjne w przypadku tych, któ-
rzy dokonują przewozu osób 
musi się więc ona znaleźć       
w taksówkach, autobusach, 
a nawet w samochodach na-
leżących do szkół jazdy.

Co jeszcze może się 
przydać
Przydatnym elementem wy-
posażenia na pewno będzie 
kamizelka odblaskowa, któ-
ra zajmuje niewiele miejsca, 
a może okazać się pomoc-
na w razie ewentualnego 
wypadku, czy konieczności 
dokonania drobnej naprawy 
na poboczu jak np. wymiana 
koła. Dobrze jest więc mieć 
także pod ręką narzędzia, 
które pozwolą nam na doko-
nanie tego samodzielnie.
Wśród dodatkowych ele-
mentów wyposażenia war-
to wymienić też linę holow-
niczą. Warto także pamię-
tać o posiadaniu w swoim 
samochodzie dodatkowe-
go kompletu żarówek. Nie 
jest to co prawda obowiąz-
kowy element wyposaże-
nia, ale za jazdę bez wyma-
ganych świateł można otrzy-
mać mandat. Dobrze jest 
więc mieć w zanadrzu zapa-
sowe żarówki.

ZG

gaśnica w Samochodzie - 
obowiązek czy rozSądek?

sażonych w osłony, po-
dajniki, a w przypad-
ku cięcia wzdłużnego w 
klin rozszczepiający,

• w trakcie pracy rękoma 
operować w bezpiecz-
nej odległości od ostrza 
piły, a także nie stać na 
linii możliwego odrzutu 
przecinanego drewna,

• stosować środki ochro-
ny indywidualnej 
(odzież przylegającą 
do ciała, ochronniki słu-
chu, okulary ochronne, 

kask).
Rozłupywanie drewna
• przed rozpoczęciem 

pracy wpierw sprawdzić 
stan techniczny siekie-
ry (poziom naostrzenia, 
stan styliska),

• do rąbania używać pień-
ka dostosowanego do 
wzrostu, który powinien 
być ustawiony na twar-
dym i równym podłożu,

• podczas pracy stać w 
lekkim rozkroku, aby 
zminimalizować ryzy-

ko trafienia siekierą w 
nogę,

• siekierę trzymać obu-
rącz, co wpływa na więk-
szą kontrolę i zmniejsza 
ryzyko wyślizgnięcia,

• w żadnym przypad-
ku  nie wolno przytrzy-
mywać rozłupywanego 
drewna rękoma,

• podczas pracy stoso-
wać okulary ochronne 
oraz rękawice.

Na każdym etapie wykony-
wania pracy przy pozyski-

waniu drewna oprócz po-
wyższych zaleceń niezbęd-
ny jest zdrowy rozsądek i  
rozwaga. Podczas pracy na-
leży pamiętać, że zdrowie i 
życie są wartością najważ-
niejszą i należy je chronić za 
wszelką cenę. 

Krzysztof Tokarz Starszy 
Specjalista PT KRUS 

w Leżajsku
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Pani Dyrektor, jakie działania 
były  priorytetowe dla ARiMR  
w 2017 roku?
Każde z wdrażanych działań 
było dla nas ważne, ale cały czas 
skupiamy się głównie na projek-
tach dotyczących rolników roz-
poczynających działalność rolni-
czą oraz planujących  poprawić 
konkurencyjność swoich gospo-
darstw. Ważną kwestią jest rów-
nież wsparcie inwestycji na ob-
szarach Natura 2000 oraz przy-
wracanie potencjału po klę-
skach i zapobieganie ich skut-
kom. Na spore pieniądze mogły 
liczyć też nowe grupy i organiza-
cje producenckie oraz młodzi rol-
nicy. Jednak dla większości pod-
karpackich rolników najważniej-
sze są działania związane z re-
alizacją płatności do gruntów rol-
nych, bo to one decydują o opła-
calności gospodarowania. Wy-
płacane są już po raz trzynasty, a 
pracownicy Podkarpackiego Od-
działu Regionalnego ARiMR zro-
bili wszystko, aby rolnicy, pienią-
dze z Unii otrzymali szybko i bez 
utrudnień. Zaliczki w wysokości 
70 proc. kwoty dopłat za 2017 
rok zaczęliśmy  wypłacać już od 
16 października. Ostatni rolnicy 
otrzymają je do końca listopada. 
Pozostała część pieniędzy bę-
dzie wypłacana sukcesywnie od 
1 grudnia. W pierwszej kolejności 
pieniądze trafią do rolników z te-
renów zniszczonych przez klęski 
żywiołowe oraz z obszarów ob-
jętych ASF. Do 28 listopada br. 
Agencja przekazała w ramach 
tych płatności na konta bankowe 
4 225  rolników z powiatu leżaj-
skiego kwotę 12 906 844,24 zł.
Ilu jest rolników w wojewódz-
twie podkarpackim, korzysta-
jących z dopłat do gruntów rol-
nych ?
W 2017 r. wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich złożyło 
115 060 rolników z województwa 
podkarpackiego. Analogicznie do 
ubiegłego roku ich liczba zmala-
ła. Wiąże się to z uruchomieniem 
przez ARiMR naborów w ramach 
PROW 2014 – 2020,  takich dzia-
łań jak: „Premie dla młodych rol-
ników”, „Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw” i „Płatności 
na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych go-
spodarstw, którzy trwale przeka-

zali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi”. Jednym ze skutków 
realizowania tych projektów była 
konieczność przekazania gospo-
darstwa następcy. 
W jakim stopniu uruchamiane 
programy wspierają podkar-
packie rolnictwo ?
Od 2004 r. do 2016 r.  w ramach 
„Płatności bezpośrednich”, któ-
re są głównym instrumentem 
wsparcia dochodów producen-
tów rolnych,  wypłacono ponad 
5,3 mld zł. Te pieniądze wpłynę-
ły na rozwój wielu podkarpackich 
gospodarstw. 
Oprócz tego ARiMR pomaga rol-
nikom, przedsiębiorcom rolnym 
i mieszkańcom obszarów wiej-
skich w procesie zmian, oferując 
wsparcie merytoryczne oraz fi-
nansowe w ramach PROW 2014 
-2020. Są tu  nowe programy dla 
różnych grup rolników i gospo-
darstw  zarówno małych jak  i du-
żych.  Wspomnę o tych, które w 
województwie podkarpackim cie-
szą się największym zaintereso-
waniem: są to działania wspiera-
jące młodych rolników, rolnośro-
dowiskowe i ekologiczne, ale też 
„Modernizacja gospodarstw rol-
nych” , „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”  oraz 
„Restrukturyzacja małych gospo-
darstw”.
Na co rolnicy i przedsiębiorcy 
rolni przeznaczają otrzymane 
dotacje ? 
W województwie podkarpackim 
pieniądze są kierowane na inwe-
stycje w gospodarstwach, budo-
wę potencjału przemysłu prze-
twórczego, tworzenie miejsc pra-
cy oraz organizację grup produ-
centów rolnych. Ale nie tylko. To 

również przedsięwzięcia chro-
niące środowisko naturalne, po-
prawiające infrastrukturę w gmi-
nach, wspierające lokalną ak-
tywność. Te zmiany już widać.  
Na polach pracuje nowoczesny 
sprzęt, w gospodarstwach sto-
ją nowe budynki. Wzrosła kon-
kurencyjność gospodarcza tere-
nów wiejskich, na którą składa 
się nie tylko produkcja rolna, ale 
również turystyka, sektor usług, 
handel, rzemiosło i małe przed-
siębiorstwa. Dziś podkarpacka 
wieś, obok swej tradycyjnej roli 
producenta żywności, zyskuje na 
znaczeniu jako przestrzeń dzia-
łalności gospodarczej niezwiąza-
nej z rolnictwem. 
Dzięki dostępnym działaniom 
rozwinęły się istniejące i powsta-
ły nowe zakłady przetwórcze. 
Przedsiębiorcy inwestują otrzy-
mane środki  w nowoczesne  i 
wydajne maszyny, linie techno-
logiczne. Poprawiła się jakość 
wytwarzanych produktów oraz 
zwiększyła kontrola nad bezpie-
czeństwem  wytwarzanej żywno-
ści.  
Czy da się obliczyć jakie środ-
ki spłynęły na podkarpacką 
wieś, by tak się zmieniła?
Uwzględniając środki przedakce-
syjnego programu wsparcia rol-
nictwa SAPARD i pomoc krajo-
wą, udzielaną w formie różnego 
rodzaju dopłat do kredytów rol-
niczych, na  podkarpacką wieś 
łącznie trafiło ponad 10,1 mld zł. 
Wspominałam już o 5,3 mld zł  w 
ramach płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych.  W ramach 
PROW 2007 -2013 rolnicy otrzy-
mali  ponad 3,4 mld zł. Obecnie 
wdrażany PROW 2014 - 2020 

dofinansował już podkarpackich 
rolników kwotą ponad 384 mln zł. 
Czy wiadomo o jakie wsparcie 
finansowane w ramach PROW 
2014-2020 będzie można ubie-
gać się w 2018 roku ?
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi dokonało aktualiza-
cji harmonogramu planowanych 
do końca 2018 r. naborów wnio-
sków w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Wiele z wdraża-
nych dotychczas działań, cieszą-
cych się zainteresowaniem rolni-
ków, pozostało. Znamy już ter-
miny naborów. Podam te, które 
jak przewidujemy, będą się cie-
szyć największym zainteresowa-
niem wśród podkarpackich rolni-
ków. Są to: Modernizacja gospo-
darstw rolnych obszar D (zwią-
zany z racjonalizacją technolo-
gii produkcji, wprowadzeniem in-
nowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produk-
cji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej 
produktu) -  nabór planowany w  
I kwartale 2018 r., Modernizacja 
gospodarstw rolnych obszar A 
(rozwój produkcji prosiąt), B (roz-
wój produkcji mleka krowiego), C  
(rozwój produkcji bydła mięsne-
go) -  II kwartał 2018 r., Premie 
dla młodych rolników - I kwartał 
2018 r. ,Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej,  Re-
strukturyzacja małych gospo-
darstw  i Przetwórstwo i marke-
ting produktów rolnych – zakłady 
przetwórcze to również I kwartał 
2018 r., na IV kwartał 2018 r. za-
planowano uruchomienie działa-
nia dla rolników na Przetwórstwo  
i marketing produktów rolnych a 
Płatności dla rolników przekazu-
jących małe gospodarstwa to III 
kwartał 2018r.  Informacje do-
tyczące wszystkich działań ob-
sługiwanych przez ARiMR moż-
na uzyskać  na stronie interneto-
wej www.arimr.gov.pl. Informacje 
można uzyskać także pod nume-
rem telefonu  17/875 60 00 oraz 
bezpłatnej infolinii   0 – 800 38 00 
84, w Podkarpackim Oddziale 
Regionalnym oraz w Biurach Po-
wiatowych Agencji. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

rozmowa z tereSą pamułą, dyrektorem 
podkarpackiego oddziału regionalnego arimr
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„Syberyjska Odyseja Pola-
ków” – pod takim hasłem 
przebiegało spotkanie z Eu-
geniuszem Kinaszem zor-
ganizowane we czwartek 
16 listopada br. przez Ośro-
dek Kultury w Grodzisku 
Dolnym. W programie tego 
niezwykłego wieczoru au-
torskiego znalazł się film 
dokumentalny przygoto-
wany przez Zarząd Główny 
Związku Sybiraków w War-
szawie zatytułowany „Losy 
zesłańców Sybiru” oraz 
prelekcja autora na temat 
przeżyć i losów własnych i 
swojej rodziny w czasie po-
bytu na zesłaniu.

Pan Eugeniusz Kinasz z Ja-
rosławia jest jednym z tysięcy 

Polaków, którzy wraz ze swo-
imi rodzinami po wkroczeniu 
Sowietów do Polski zosta-
li deportowani na Syberię lub 
w głąb Rosji. Rodzina Kina-
szów w 1939 roku zamiesz-
kiwała w miejscowości Niwra, 
powiat borszczowski na Po-
dolu, nad rzeką Zbrucz, gdzie 
przebiegała wschodnia grani-
ca Polski.
W dniu 10 lutego 1940 roku, 
wraz z innymi mieszkańcami, 
zostali zatrzymani i nakazem 
NKWD wywiezieni bydlęcymi 
wagonami do Rosji. Podróż 
w nieludzkich warunkach, o 
głodzie i chłodzie, trwała cały 
miesiąc. Całą sześcioosobo-
wą rodzinę wraz z innymi ze-
słańcami, wielu z nich zmarło 
podczas podróży, osadzono 

w syberyjskim łagrze w ałtaj-
skim kraju w rejonie Telmen-
ka. Przez długi czas przy kil-
kudziesięciostopniowym mro-
zie dorośli pracowali przy 
wyrębie lasu, by zarobić na 
dzienne porcje chleba z przy-
działu. Dzieci pomagały, jak 
mogły, by też zdobyć cokol-
wiek do jedzenia, bo głód i tę-
gie mrozy były nie do wytrzy-
mania.
Po napaści Niemiec na Zwią-
zek Sowiecki nakazem Sta-
lina zesłańcy zostali obję-
ci amnestią, tzn. mogli prze-
mieszczać się w granicach 
Rosji. Wówczas cała rodzina 
przedostała się do Kazach-
stanu w rejon Otar. Żyli tutaj 
przez jakiś czas codziennie 
ciężko walcząc o przetrwa-
nie, potem zaś uciekli w inne 
strony Kazachstanu do osady 
Łub Zawod. Tutaj zastał ich 
koniec wojny i wiadomość, że 
mogą wracać do Polski. Ale 
wcale nie było to takie proste.
Ze swoimi ubogimi tobołka-
mi przemieszczali się więc, 
czym się dało, w stronę ja-
kiejś najbliższej stacji kolejo-
wej. Tym sposobem znaleź-
li się w miejscowości Fruze w 
Kirgizji i tu z wielkimi trudami, 
po dwutygodniowym oczeki-

waniu, wsiedli na pociąg jadą-
cy w stronę Polski. Ów trans-
port dotarł do Jeleniej Góry i 
tam został rozwiązany. Był to 
już rok 1946.
Kinaszowie zostali osiedle-
ni tymczasowo na terenie 
koszar wojskowych, a póź-
niej Państwowy Urząd Re-
patriacyjny skierował ich do 
Jarosławia, gdzie cała rodzi-
na oczekiwała na przyjazd 
ojca (zaciągnął się wcześniej 
do tworzonej tam armii pol-
skiej). W 1947 roku ojciec do-
łączył do rodziny osiedlonej 
już w Surochowie pod Jaro-
sławiem.
Pan Eugeniusz udziela się w 
różnych organizacjach i sto-
warzyszeniach, jest współza-
łożycielem Związku Sybira-
ków w Jarosławiu, który po-
wstał w 1989 roku oraz jako 
naoczny świadek opowiada 
na spotkaniach o sześciolet-
niej rodzinnej i narodowej ge-
hennie Polaków na tej nie-
ludzkiej ziemi.
Niniejszemu wydarzeniu to-
warzyszyła wystawa z IPN w 
Rzeszowie „Wieś polska mię-
dzy dwoma totalitaryzmami 
(1939–1945)”, którą można 
oglądać do końca listopada.

Małgorzata Burda- Król

SyberyjSka odySeja polaków

Autorski wieczór rozpoczął fragment z „Hymnu do Sybiraków”

Wspomnienia, nostalgia i 
tęsknota za minionym cza-
sem, za bliskimi – w takim 
zazwyczaj nastroju prze-
żywamy wszyscy porę je-
sieni. Aby nieco ubarwić 
tę szarą rzeczywistość co-
dzienności, w Ośrodku Kul-
tury w Grodzisku Dolnym 
odbył się „Jesienny Wie-
czór ze Sztuką”.

Tego wieczoru można było 
delektować się sztuką w róż-
nym wydaniu, bo atrakcji dla 
wymagającej widowni było 

naprawdę wiele. Na początek 
uwagę wszystkich przycią-
gnęła wystawa grafiki Sabi-
ny Pelc. Autorka zaprezento-
wała na wystawie kilkanaście 
prac graficznych w różnych 
formatach o zróżnicowanej 
tematyce – motywy architek-
toniczne, portrety i postaci z 
elementami przyrody. Prawie 
wszystkie grafiki, z wyjątkiem 
dwóch w technice akwaforty, 
wykonane są w technice su-
chej igły.
Dalsza część spotkania upły-
nęła pod znakiem poetyckie-
go słowa. Swoje utwory czy-
tali i recytowali poeci z Leżaj-
ska: Stanisław Kornasiewicz, 
Zdzisława Giża i Jerzy Welc 
oraz Małgorzata Burda-Król.

Powyższe występy uświetni-
ła muzyka. Duet braci Wojt-
ka i Tomka Wołowców kilka-
krotnie umilał muzyką śro-
dowe spotkanie. Ponadto na 
scenie wystąpiła nasza woka-
listka Magdalena Mach – lau-
reatka Nagrody Specjalnej w 
Powiatowych Prezentacjach 

Kulturalnych Dzieci i Młodzie-
ży „Sarzyńska Jesień 2017” w 
kategorii „piosenka”.
Wszystkim bez wyjątku udzie-
lała się niesamowita atmosfe-
ra tego wieczoru, bo poetyc-
ko-muzyczny nastrój jesieni 
wypełnił po brzegi salę wido-
wiskową.  OK

wieczór 
ze Sztuką

Poeci podzielili się swoją twórczością
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W środę 8 listopada w 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Rudniku nad Sanem 
Zespół Regionalny „Gro-
dziszczoki” koncerto-
wał na otwarciu wystawy 
„Gorsety haftem malowa-
ne”. 

Tradycyjne tańce i przy-
śpiewki grodziskie idealnie 
wpasowały się w klimat wy-
stawy prezentującej blisko 
pięćdziesiąt dawnych gor-
setów ludowych z czterech 
powiatów: leżajskiego, łań-
cuckiego, niżańskiego i rze-
szowskiego. Pomysłodaw-
cą wystawy była Fundacja 
„OCALIĆ OD ZAPOMNIE-
NIA” im. Stanisławy Tutka.
Wystawa jest unikatowa, po-
nieważ większość ekspona-
tów pozyskano od osób pry-

watnych. Gorsety urzekają 
bogactwem haftów, znacz-
na część z nich ma blisko 
sto lat. Nadzór merytoryczny 
nad wystawą objęła Elżbie-

ta Piskorz-Branekova, etno-
graf, specjalista w zakresie 
polskich strojów ludowych.
Wśród prezentowanych gor-
setów są gorsety z Gro-
dziska Dolnego, Górnego i 
Wólki Grodziskiej, przekaza-
ne od członkiń Zespołu Re-

gionalnego „Grodziszczoki”, 
Zespołu Śpiewaczo-Obrzę-
dowego „Leszczynka” i se-
niorek z Klubów Seniora.
Gorsety można oglądać od 9 
listopada do 31 grudnia 2017 
r. w Centrum Wikliniarstwa w 
Rudniku.  OK

„gorSety 
haftem malowane”

W dniu 23 października 
2017 roku w Ośrodku Kul-
tury w Nowej Sarzynie od-
były się przesłuchania 
konkursowe do Między-
powiatowego Konkursu 
Twórczości Dzieci i Mło-
dzieży - Sarzyńska Jesień 
2017. 

W konkursie piosenki udział 
wzięło 39 uczestników, a w 
konkursie recytatorskim 18 
uczniów wyłonionych wcze-
śniej w eliminacjach szkol-
nych. Ponadto komisja kon-
kursowa wyróżniła 69 spo-
śród 189 nadesłanych prac 
plastycznych.
Natomiast 27 październi-
ka miał miejsce Koncert 
Galowy, podczas które-
go swój kunszt artystyczny 
przed publicznością zapre-

zentowali laureaci konkur-
sów piosenki oraz zdobyw-
cy głównych nagród w kon-
kursie recytatorskim.
W konkursie piosenki re-
prezentująca nasz Ośrodek 
Kultury Magdalena Mach 
otrzymała nagrodę spe-
cjalną: bezpłatny udział w 
II Podkarpackich Warszta-
tach Jazzowych. Natomiast 
w konkursie recytatorskim, 
w swoich kategoriach wie-
kowych, nagrody otrzyma-
ły uczennice Zespołu Szkół 
w Grodzisku Dolnym: Wik-
toria Gdańska – I miejsce, 
Weronika Smędra – II miej-
sce i Karolina Dzierga – wy-
różnienie. Wszystkim laure-
atom gratulujemy.

OK

nagroda sPecjalna 
na „SarzyńSkiej 
jesieni 2017”

Gorsety były kiedyś traktowane jako ubiór odświętny

Laureatki konkursu w Sarzynie
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Kubuś Puchatek, to ulu-
bieniec wszystkich dzieci. 
W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grodzisku Dol-
nym obchodzono jego ko-
lejne urodziny - dziewią-
te. Tym razem gośćmi Ku-
busia były dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego z Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym, grupa 
maluchów i starszaków.

Dzieci zapoznały się z posta-
cią autora oraz historią po-
wstania przygód Kubusia 
Puchatka i jego przyjaciół. 
Uważnie wysłuchały opowia-
dania jak „Krzyś organizuje 
przyjęcie na cześć Puchat-
ka”, za uratowanie Prosiacz-

ka z powodzi. Przygody misia 
są bardzo dobrze znane dzie-
ciom - na zagadki odpowia-
dały perfekcyjnie. Urodzinowi 
goście mieli okazję skoszto-
wać smakołyku Kubusia, czy-

li miodku. W zlizywaniu go z 
wafla byli rewelacyjni.
Goście przynieśli Kubusio-
wi prezenty, złożyli piękne ży-
czenia oraz zaśpiewali kilka 
piosenek o misiach. I jak to na 

urodzinach, nie obyło się bez 
tortu. Wszyscy zaśpiewali Ku-
busiowi Puchatkowi gorące 
Sto lat. Na pożegnanie otrzy-
mali od Kubusia kolorowanki i 
małe upominki.  HL

Sto lat, 
kubuSiu

Takie urodziny to my lubimy

Niezłym pomysłem na 
spędzanie długich jesien-
nych wieczorów może być 
ciekawy film i dobra książ-
ka. Do takich wniosków 
doszli członkowie Gmin-
nych Klubów Seniora, któ-
rzy postanowili wybrać się 
do kina w Leżajsku na se-
ans pt. „Dwie korony”.

Obraz jest fabularyzowa-
ną opowieścią o życiu św. 
Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Dla wszystkich był to film 
nie tylko pełen wzruszeń, ale 
przede wszystkim ukazujący 
nieznane dotąd powszech-
nie fakty z życia o. Maksy-
miliana.

Biblioteka

Seniorzy w kinie
Dnia 9 listopada 2017 roku 
w Ośrodku Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, uczniowie 
grodziskich szkół mieli oka-
zję zobaczyć spektakl te-
atralny „Spór o zamek czy-
li Ostatni Zajazd na Litwie”. 
Monodram wg Pana Tade-
usza przedstawił znany ze 
„Spotkań z balladą” kra-
kowski aktor – Andrzej Jur-
czyński. 

Monodram to bardzo szcze-
gólny utwór dramatyczny, któ-
ry wymaga od aktora wielkich 
umiejętności i niezwykłej pa-
mięci. Dlatego w sztukach 

tego rodzaju zobaczyć można 
z reguły, tylko wybitnych i do-
świadczonych artystów. Aktor 
musi bowiem zainteresować 
widownię nie tylko przedsta-
wianą treścią utworu, ale tak-
że wyrazić gestem, ruchem i 
mimiką wszystko to, co czyni 
zwykle cały zespół aktorski. 
Dla uczniów była to ciekawa 
lekcja mickiewiczowska, bio-
rąc pod uwagę, iż „Pan Tade-
usz” znajduje się w kanonie 
lektur szkolnych. Z całą pew-
nością pan Andrzej Jurczyń-
ski sprostał temu wyzwaniu. 

OK

„sPór o zamek”

Filmowy wieczór w kinie Mickiewiczowska lekcja w Ośrodku Kultury
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Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, 
którzy wsparli finansowo zakup umundurowania dla werblistek naszej Orkiestry:

• Grażyna i Tadeusz Leja
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym
• Wiesław Grzywna
• Stanisław Stopyra - Pracownia Rzemiosł Artystycznych
• „CASTRA” Sp. z o.o. Chałupki Dębniańskie
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym
• Aleksander Lech Skarba - NZOZ „Centrum Zdrowia”
• Stanisław Bechta - Transport Handel
• Stanisław Piela - NZOZ „Zdrowie”
• Barbara i Mariusz Hrycyszyn - „Garden”
• Józef Grzywna
• Zbigniew Krzemiński - Produkcja i Usługi Meblowe
• Barbara i Stanisław Chmieleccy
• Anna i Stanisław Bieleccy
• Pizzeria u Mareckiego

Za okazaną pomoc i wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni.

podziękowanie

W dniach 14 -15 paździer-
nika br. w Trzcianie odbył 
się 33 Ogólnopolski Kon-
kurs Tradycyjnego Tańca 
Ludowego.

Główną ideą Konkursu jest 
ukazywanie i zachowanie 
tradycyjnego tańca ludowe-
go w jak najbardziej auten-
tycznej formie. W konkursie, 
w którym udział biorą ze-

społy z całej Polski, Zespół 
Regionalny „Grodziszczoki” 
prezentując tańce towarzy-
szące krojeniu korowala we-
selnego, w kategorii grupy 
taneczne zdobył wyróżnie-
nie I stopnia. 
Zespołowi składamy ser-
deczne gratulacje i życzy-
my kolejnych sukcesów ar-
tystycznych. 

OK

wytańczyli 
wyróżnienie 
w trzcianie

Konkurs skupia uczestników z całej Polski
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GODZINy 
OTWARCIA

- Poniedziałek–Piątek:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        900 – 1800

- Sobota (w roku                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        szkolnym): 900 – 1300

gminna biblioteka poleca

Adam Jarczyński, „Z kla-
są, na luzie. Dobre maniery, 
zdrowy rozsądek i sztuka ła-
mania zasad”, Znak 2017.

„Każde dziecko dobrze wie, 
co wypada, a co nie”. A po-
tem zaczynają się schody. No 
bo kto da sobie rękę uciąć, że 

wie, jak zaprosić pokłóconą 
parę znajomych na swoje uro-
dziny? Co powiedzieć, wysia-
dając z windy? Jak grzecznie 
uwolnić się od towarzystwa 
gadatliwego współpasażera? 
I wreszcie: jak cieszyć się opi-
nią osoby dobrze wychowa-
nej, a jednocześnie nie utknąć 
w pancerzu staromodnych, 
napuszonych gestów?
Adam Jarczyński, ekspert od 
dobrych manier – ale też są-
siad, klient, współpracownik, 
turysta i ojciec – odpowiada 
na te pytania (oraz na wiele in-
nych) w przystępny, klarowny 
i jednocześnie zabawny spo-
sób. Przytaczając masę aneg-
dot z codziennego życia, tłu-
maczy, jak zachować się z kla-
są w każdej sytuacji... i nie dać 
się przy tym zwariować.

Raisa Ruder, Susan Cam-
pos, „Sekrety urody ba-
buszki. Słowiański elemen-
tarz pielęgnacji”, Znak 2017.

Bo sekret nieprzemijającego 
piękna leży w naturze! Czy na-
prawdę musimy się uczyć dba-
nia o urodę od Francuzek, Hin-
dusek czy Koreanek? Czas na 
słowiański elementarz pielę-
gnacji! Rosjanki i Ukrainki sły-
ną z urody na całym świecie, 

ale też potrafią ją pielęgnować. 
Najwyższy czas wrócić więc 
do korzeni, posłuchać rad ba-
buszki i przekonać się, że kilka 
prostych, niedrogich i spraw-
dzonych metod pielęgnacji ide-
alnie dopasowanych do na-
szego typu urody pozwoli nam 
osiągnąć efekty, o jakich za-
wsze marzyłyśmy. Raisa Ru-
der ujawnia genialne w swo-
jej prostocie receptury babusz-
ki przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Zdradza sposo-
by na piękną cerę, wyraziste 
usta czy lśniące włosy, oparte 
na niedrogich, naturalnych pro-
duktach spożywczych, takich 
jak jajka, mleko, miód, drożdże 
czy truskawki. Raz na zawsze 
pozbądź się więc kompleksów 
i preparatów pełnych chemii. 
Skorzystaj z sekretów babusz-
ki, naucz się sama przygoto-
wywać naturalne kosmetyki i 
zachwycaj urodą.

Lene Kaaberbøl, „Zakli-
naczka. Próba ognia”, De-
bit 2017.

Clara sądziła, że jest całkiem 
zwyczajną nastolatką. Może 
trochę za bardzo zwyczajną 
i nieśmiałą. Gdy jednak pew-
nego dnia dziewczyna zosta-
je zaatakowana przez wiel-
kiego czarnego kota, ujawnia 
się jej wyjątkowy dar – Clara 
ma nadzwyczajny kontakt z 
przyrodą i słyszy myśli zwie-
rząt. Jej ciotka Isa, Zaklinacz-
ka, uczy ją ufać własnym in-
stynktom i odpowiednio uży-
wać bliskiej więzi z naturą. 

Jadwiga Skibińska-Pod-
bielska, „W krainie dębów i 
krwi”, Zysk i S-ka 2017.

Porywająca saga rodzinna. Po-
wieść ,,W krainie dębów i krwi” 
z epickim rozmachem przy-
wołuje obraz życia Polaków 
na Wołyniu w pierwszej poło-
wie XX wieku. Jest on barw-
ny, pełen sarmackiego tempe-

ramentu i głębokiego autenty-
zmu. Dramatyczne wydarze-
nia tych lat ukazane są przez 
pryzmat losów rodziny Korze-
niowskich. Opowieść zaczyna 
się przed pierwszą wojną świa-
tową, przed Bożym Narodze-
niem 1913 roku. W tym czasie 
rodzi się pierwszy syn Adama i 
Róży Korzeniowskich…
Wołyń jest wówczas wielona-
rodowościowy, Polacy utrzy-
mują dobre kontakty z Ukraiń-
cami, Żydami, Niemcami. To 
zarazem czas przełomowych 
wydarzeń. Czytelnikowi dana 
jest okazja współuczestnicze-
nia wraz z bohaterami powie-
ści w tworzeniu się legionów 
Piłsudskiego, w Bitwie War-
szawskiej, a następnie w dru-
giej wojnie światowej. I w roku 
1943 – wyjątkowo tragicznym 
dla Wołynia…

Gina Mayer, „Tajemnica za 
tajemnicą”, Skrzat 2017.

Odkąd pojawiła się ciocia Abi-
gail, Violet każdą wolną chwi-

lę spędza w jej kwiaciarni. Z 
zamiłowaniem uczy się pie-
lęgnować złotożółte narcy-
zy i jasnoniebieskie hiacynty, 
a gdy nikt nie patrzy... zapo-
znaje się z Magiczną księgą 
kwiatów. Dziewczynka wie, 
że to zakazany przedmiot, 
ale tylko dzięki niemu może 
pomóc pianistce Fiorelli i na-
uczycielowi Bachelorowi. Jak 
wielkie zamieszanie wprowa-
dzi moc zaczarowanych ro-
ślin? Na straży jakiej tajemni-
cy stoją kot Lord Nelson i pa-
puga Lady Madonna ? I dla-
czego przeszłość cioci jest 
taka zagadkowa?
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Dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wólce 
Grodziskiej uczestniczyły 
w „Dniu Otwartym” Agen-
cji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Le-
żajsku. Hasłem przewod-
nim spotkania było „Ra-
zem wprowadzamy zmia-
ny na wsi, żyjemy bez-
piecznie”. 

Podczas spotkania ze stra-
żakami i policjantami ucznio-
wie zapoznali się z szerokim 
tematem bezpieczeństwa 
dzieci na wsi oraz zagroże-
niami jakie mogą je spotkać. 
Wzięli też udział w pokazie 
wozu bojowego straży po-
żarnej, obejrzeli sprzęt ga-
śniczy i sami sprawdzili jak 
ciężko utrzymać wąż stra-
żacki. Najbardziej spodobała 
się możliwość wypróbowania 
różnych strumieni wody po-
dawanych z sikawki. 

W drugim pokazie dzieci 
obejrzały samochód policyj-
ny oraz uczestniczyły w róż-
nych grach i zabawach z za-
kresu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. W nagro-
dę za aktywny udział w kon-
kursach panowie policjanci 
wręczali gadżety odblasko-

we. W ramach projekcji wy-
świetlono dwa filmy. Pierw-
szy pt.: „Bezpieczna droga 
z radami SpongeBoba” oraz 
drugi jak bezpiecznie poma-
gać i bawić się w gospodar-
stwie rolnym.
To nie koniec atrakcji, jesz-
cze rozdanie nagród i upo-
minków za udział w konkur-
sie plastycznym, którego te-
matem było bezpieczeństwo 
dzieci na wsi. Ciekawe na-

grody w postaci maskotek, 
pendrive, czapek oraz po-
werbanków trafiły do laure-
atów. Wszystkie dzieci otrzy-
mały słodkie upominki, przy-
bory szkolne i kolorowe ba-
lony z logo agencji. Podczas 
imprezy uczniowie szko-
ły spotkali się z panem Je-
rzym Paulem Posłem RP, z 
którym wykonali pamiątko-
we zdjęcie.

B.Szczęch

bezpiecznie 
na wsi

W dniach od 12 do 22 paź-
dziernika 2017r. szkol-
ne koło wolontariatu dzia-
łające w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wól-
ce Grodziskiej przeprowa-
dziło akcję zbiórki białych i 
czerwonych zniczy.

Do akcji włączyli się ucznio-
wie klas 0 – VII, wspierani 
przez nauczycieli, rodziców 

i mieszkańców Wólki Gro-
dziskiej. Zebrano 360 zni-
czy, które zostały przewiezio-
ne do Rzeszowa. Za pośred-
nictwem TVP3 Rzeszów zni-
cze trafiły na cmentarz Ły-
czakowski na Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, a zwłaszcza fir-
mie „Bispol” za udział w akcji 
Światełko pamięci dla Łycza-
kowa.             Halina Buszta

światełko pamięci 
dla łyczakowa

W miesiącu październiku 
szkolne koło wolontariatu 
z Wólki Grodziskiej prze-
prowadziło akcję zbiórki 
szczoteczek i past do zę-
bów. 

Do kampanii włączyli się 
uczniowie, rodzice i nauczy-

ciele. W sumie zebrano 57 
szczoteczek i 44 pasty. Po 
spakowaniu za pośrednic-
twem poczty pakunek prze-
słano do Fundacji Redemp-
toris Missio w Poznaniu. 
Stamtąd trafią na placówki 
misyjne w Afryce.

Halina Buszta

kuP Pan 
Szczoteczkę

Pogadanek o bezpieczeństwie nigdy dość
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Przez cały tydzień po-
przedzający Święto Nie-
podległości przedszkola-
ki z Ochronki św. Józefa 
w różnej formie przygoto-
wywały się do przeżywa-
nia tej uroczystości. 

Mali Polacy kochają swo-
ją Ojczyznę, a w śpiewaniu 
Mazurka Dąbrowskiego są 
niezrównani.

MSz

mali Patrioci 
z ochronki

Uroczystość Wszystkich 
Świętych skłania do zapa-
trzenia się w Niebo, do po-
znania kilku osób STAM-
TĄD… Jak w tym pomóc 
maluchom? W ostatnich 
dniach października, każ-
dy przedszkolak z Ochron-
ki Św. Józefa w Grodzisku 
Dolnym mógł poznać swo-
jego osobistego Patrona – 
św. Oliwię, św. Martynę, św. 
Patryka, bł. Marcelinę i wie-
lu innych.

Dzieci wykonywały ich podo-
bizny z papieru, aby patrząc 
na nie w domu, móc podtrzy-
mać tą znajomość. Niektó-
re maluchy zapałały większą 
chęcią poznania Niebiańskich 
Przyjaciół i nakłoniły rodzi-
ców do czytania im opowie-
ści o świętych w domu. Bra-
wo dzieciaki!!!
Personel Ochronki także mu-
siał się dokształcić, aby od-
powiedzieć na wiele pytań 
– „czy rodziców też słuchali 
święci kiedy byli mali?...”
Na korytarzu Ochronki poja-
wiła się „brama do Królestwa 
Niebieskiego”, której strzegł 
św. Piotr i aniołowie. Żaden 
„nieświęty” człowiek nie mógł 
się dostać do sali zabaw.
Dzieci przebrały się (oczywi-

ście z pomocą rodziców) za 
przeróżnych świętych, bło-
gosławionych i aniołów. Te 
„święte osobistości” wspania-
le się przedstawiły, tańczyły, 
brykały i brały udział w cieka-
wych konkursach, np. dobie-
ranie atrybutów do poszcze-
gólnych świętych, pokonywa-
nie przeszkód na drodze do 
nieba – zabawy sprawnościo-
we, itp.
Na zakończenie balu, wszy-
scy wypuścili do swoich pa-
tronów w niebie baloniki wy-
pełnione nie tylko helem, ale 
także dziecięcą miłością, mo-
dlitwą i ciekawością. Ten mo-
ment zawsze dostarcza dużo 
radości.
Odnosząc się zaś do ostat-
nich hallowenowych praktyk, 
z podpisywaniem przez dzie-
ci cyrografu włącznie (zda-
rzenie z Bytomia), by zaba-
wa była udana… - do święto-
wania należy zaprosić Niebo, 
bo tam jest radość prawdziwa 
i wieczna, a konsekwencje 
takiego zaproszenia o wie-
le bardziej pozytywne. Oby, 
jak podpowiadają słowa dzie-
cięcej piosenki: „ każdy ta-
tuś i mamusia, chciał święte-
go mieć dzidziusia, aby dziec-
ko było święte, z aureolą, nie-
przeciętne…”.             MSz

aureola marzy nam Się od przedSzkola

Każdy uczestnik balu wypuścił balonik dla swojego świętego

Przejście przez „bramę do Królestwa Niebieskiego”

Mają zaledwie po kilka lat, a już znają hymn i barwy narodowe 
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Zakończyły się zajęcia z 
gimnastyki korekcyjno - 
kompensacyjnej prowa-
dzone w Szkole Podsta-
wowej w Laszczynach w 
ramach programu finan-
sowanego z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki .

Uczestniczyło w nich 30 
uczniów klas I – III. Ćwicze-
nia odbywały się dwa razy 
w tygodniu od marca do 
czerwca  oraz od wrześniu 
do listopada (w sumie 60 go-
dzin).   
Celem programu było kształ-
towanie prawidłowej posta-
wy, opanowanie i utrwale-
nie techniki podstawowych 
ruchów oraz ważniejszych 
nawyków ruchowych, a tak-
że wdrażanie do aktywnego 
stylu życia. 
Wzmacniano mięśnie postu-
ralne i rozciągano przykur-

czone. Stosowano różno-
rodne metody i formy pracy 
ukierunkowane głównie na 
nauczanie ruchu pod wzglę-
dem doskonalenia jego jako-

ści. Dużo uwagi poświęco-
no lepszemu wykorzystaniu 
czasu na ruch wprowadza-
jąc obwód ćwiczebny, ścież-
ki zdrowia, zadania dodatko-
we i współzawodnictwo. 
Zajęcia z gimnastyki korek-
cyjno - kompensacyjnej cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem, panowała na nich 

radosna atmosfera. Dzieci 
starały się poprawnie wyko-
nywać zaplanowane ćwicze-
nia rozwijając swoją spraw-
ność fizyczną pod okiem na-
uczyciela specjalisty. 

MB

W niedzielę 22 październi-
ka, zawodnicy szkółki pił-
karskiej LKS Grodzisz-
czanka Grodzisko Dolne 
mieli możliwość na żywo 
obejrzeć mecz 13. kolejki 
LOTTO Ekstraklasy Wisła 
Kraków – Legia Warszawa. 

Spotkanie, ku uciesze wielu 
sympatyków ze szkółki, za-
kończyło się zwycięstwem 
drużyny ze stolicy Polski, 
po tym jak zdobyli bramkę w 
pierwszej połowie zawodów. 
Mecz obfitował w wiele cie-
kawych akcji, które cieszyły 
oko młodych kibiców i może 
przyszłych sportowców.
Uczestnicy wyjazdu do Kra-
kowa mieli możliwość obser-
wowania na żywo wielu by-
łych i obecnych zawodników 
reprezentacji Polski, m.in. 

Pawła Brożka, Michała Paz-
dana, Michała Kucharczyka.

Na pewno dla wielu z nich 
wielkim przeżyciem była 
możliwość obejrzenia na 
żywo takiego spotkania i nie 
straszna im była blisko czte-
rogodzinna podróż do Kra-
kowa, ani powrót do Grodzi-

ska późno w nocy.
Organizatorami wyjazdu byli 
panowie Paweł Matuszek, 
czyli trener Szkółki, a także 
Prezes LKS Grodziszczanki,  
Mirosław Sander.

KD

młodzi piłkarze na 
meczu ekStraklaSy

Emocje na trybunach to nie to samo co przed ekranem telewizora

„z gimnaStyką za 
pan brat”

W Laszczynach dbają o prawidłową postawę ciała
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Gimnazjaliści z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym wzięli 
udział w konkursie „Z nie-
mieckim w drogę” organi-
zowanym przez Goethe-In-
stitut w Warszawie.

Uczniowie klas 2a, 2b i 3b 
gimnazjum zaprojektowa-
li kartkę pocztową nawiązu-
jącą do tematyki wakacyjnej. 
Grupa wykazała się pomysło-
wością i kreatywnością, za co 
otrzymała nagrodę z Goethe 
- Institut.

nagrodzeni w konkursie 
goethe-inStitut

Z końcem października 
uczennice Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji z 
Grodziska Górnego wraz 
z nauczycielką języka nie-
mieckiego gościły w Ze-
spole Szkół im. A. Mickie-
wicza w Żołyni. Celem wi-
zyty był finał konkursu 
wiedzy o Szwajcarii pn. 
„Śladami Wilhelma Tel-
la”, w którym wzięli udział 
uczniowie z Zespołu Szkół 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym, Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym, 
Zespołu Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Żołyni oraz 
Gimnazjum nr 2 w Łańcu-
cie.

W eliminacjach szkolnych 
wzięło udział łącznie ponad 
50 uczniów, a do ścisłego fi-
nału zakwalifikowano naj-
lepszą szesnastkę. Finało-

wy test dotyczył geografii, hi-
storii, literatury, kultury, spor-
tu, a także roli Szwajcarii na 
arenie międzynarodowej.
Pierwsze miejsce ex aequo 
zajęły Ewa Babiarz z Gro-
dziska Górnego oraz Daria 
Brzezicka z Żołyni. Na dru-
gim miejscu uplasowały się 
Agata Matuszek z Grodziska 
Górnego, Karolina Bzdek 

z Żołyni i Ewelina Boroń z 
Grodziska Dolnego. Trzecie 
miejsce przyznano Julii Dyr-
da z Żołyni i Adamowi Kosio-
rowi z Łańcuta.
Dwa wyróżnienia za dodat-
kowy esej o Szwajcarii otrzy-
mały Wiktoria Tysz z Grodzi-
ska Górnego oraz Anna Ry-
dzik z Grodziska Dolnego. 
Po zakończeniu konkursu i 
wręczeniu nagród ufundo-
wanych przez Instytut Go-
ethego w Krakowie, wszy-
scy uczestnicy zostali zapro-

szeni do Gminnego Ośrodka 
Kultury na seans filmowy.
Konkurs zorganizowano z 
inicjatywy germanistek: Mał-
gorzaty Bieńkowskiej, Alicji 
Zalepy i Marty Hryniewskiej 
przy współpracy z Instytu-
tem Goethego w Krakowie. 
Kolejną okazją do językowej 
rywalizacji będzie międzysz-
kolny przegląd kolęd w Gro-
dzisku Dolnym oraz konkurs 
gramatyczno – leksykalny w 
Grodzisku Górnym.

Małgorzata Bieńkowska

„śladami 
wilhelma tella”

Pierwsze miejsce przypadło Ewie Babiarz z Grodziska Górnego

Uczniowie opracowali pocztówkę oraz napisali krótkie pozdrowienia z wakacji
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Według ludowych wierzeń 
w noc wigilijną zwierzę-
ta mówią ludzkim głosem. 
Źródło tej legendy się-
ga betlejemskiej stajenki, 
gdzie świadkami narodzin 
Jezusa miały być, oprócz 
pasterzy, woły i osły, któ-
re rzekomo jako pierw-
sze rozpowszechniały do-
brą nowinę.  Chociaż żad-
na z Ewangelii nie wspo-
mina o ich obecności przy 
żłóbku, utarł się zwyczaj 
dzielenia się opłatkiem ze 
zwierzętami gospodarski-
mi. Dawniej istniały także 
przesądy przypisujące du-
szom zmarłych moc prze-
mawiania w tę szczególną 
noc przez zwierzęta, dlate-
go zalecano je szczodrze 
karmić resztkami z wigilij-
nego stołu. 

Ludzie zawsze mieli skłon-
ność do ubarwiania wyda-
rzeń i przypisywania im cu-
downych i fantastycznych 
cech, aby dodać swoim opo-
wieściom więcej sensacji. 
Nie tylko dzieci lubią baśnie 
i niesamowite historie, cho-
ciaż większość zdaje sobie 
sprawę, że nie wszystko na-
leży przyjmować na serio. 
Czy na pewno? Oto jak bajki 
i ludowe opowieści budują w 
odbiorcach błędne przeko-
nania i uprzedzenia do róż-
nych stworzeń.
Szczwany lis. W polskiej 
i europejskiej kulturze lis 
uosabia same złe cechy, a w 
bajkach obsadza się go w ro-
lach czarnych charakterów. 
„Chytry jak lis”, „farbowany 
lis”- czyli przebiegły złodziej, 
sprytny oszust i fałszywy po-
chlebca. Czymże sobie za-
służyło nieszczęsne zwie-
rzę na taką opinię? Tym, że 
czasem udaje mu się ujść z 
życiem podczas polowania? 
W świecie drapieżników, do 
którego lis się zalicza, bycie 
ofermą oznacza rychłe wy-
padnięcie z gry – śmierć z 

głodu lub w roli ofiary. Zatem 
spryt i przebiegłość to szan-
sa przetrwania i niezbęd-
na cecha każdego polujące-
go mięsożercy. Instynkt na-
kazuje, aby zdobycie obiadu 
odbyło się jak najmniejszym 
kosztem, bo kto wie, kiedy 
trafi się kolejne danie, jeśli 
to ledwo upatrzone ucieknie  
sprzed nosa.  Przydomowe 
kurniki to więc dla lisów istny 
dar niebios, a ludzkie prawo 
własności jest niezrozumia-
łe także dla innych drapież-
ników i tylko psy pojmują z 
niego co nieco. 
Zły wilk. W „Czerwonym 
Kapturku” na przystaw-
kę połknął babcię i popra-
wił wnuczką. W legendach o 
wilkołaku za dnia przybierał 
ludzką postać, a nocą sta-
wał się krwiożerczą bestią. 
Wilki uważano za sprzymie-
rzeńców diabła i czarownic. 
W przysłowiach i powiedze-
niach najczęściej symboli-
zują zło: „patrzeć wilkiem”, 
„człowiek człowiekowi wil-
kiem”, „wilk w owczej skó-
rze”, „nie wywołuj wilka z 
lasu”, „wilczy apetyt”, czy 
„wilczy bilet”. Strach przed 
wilkami wynikał często z 
błędnej interpretacji ich za-
chowań. Powszechnie uwa-
ża się, że wilki wyją do księ-
życa, co zawsze wydawało 
się tajemnicze i kojarzyło ze 
złymi mocami. Wycie dla wil-
ków to sposób nawoływania 
się (np. w celu znalezienia 
partnera),  komunikowania, 

wyznaczania swojego tery-
torium i przepędzania intru-
zów. Księżyc o tyle obcho-
dzi wilki, że jego światło uła-
twia im polowanie, stąd mo-
ment jego wzejścia bywa sy-
gnałem do wyruszenia na 
łowy, które poprzedza zbiór-
ka ogłoszona wyciem.  Wil-
ki z reguły unikają kontaktu 
z człowiekiem i rzadko ata-
kują ludzi, a ich krwiożer-
czość nie wyróżnia się na tle 
innych drapieżników. 
Fałszywy kot. W bajkach 
koty to prawdziwi gwiaz-
dorzy, jak chociażby Kot w 
butach, Puszek ze Shre-
ka, Garfield, Jinks, Filemon 
i Bonifacy. Niby więc tak lu-
biane, a przypisuje się im 
nieszczerość, zwodniczość 
i obłudę – czyli fałsz. Tym-
czasem kot jest modelowym 
przykładem zwierzęcia, któ-
re nigdy niczego nie udaje i 
szczerze obwieszcza swo-
im zachowaniem aktualne 
potrzeby. Kocie komunika-
ty są jednoznaczne i czytel-
ne, o ile komuś chce się po-
znać ich znaczenie. Kto nie 
rozumie języka kociego cia-
ła, a namolnie próbuje na-
kłonić kota do swego widzi-
misię musi się liczyć z tym, 
że zwierzak w końcu uży-
je ostatecznego argumen-
tu sprzeciwu- czyli pazurów. 
Jak to jest, że u ludzi podzi-
wiamy niezależność, bez-
kompromisowość i asertyw-
ność, a takie same cechy u 
kotów budzą niechęć? Sko-
ro nie wymagamy od kota, 
aby szczekał jak pies, nie 
oczekujmy, że będzie jak 
pies posłuszny, przymilny i 
wierny. Koty na pewno nie 
są fałszywe, a ten, kto tak 
twierdzi, nie rozumie zna-
czenia słowa „fałsz”.
Świnia źle się kojarzy. Na-
zwanie kogoś świnią to obe-
lga. Ileż to negatywnych za-
chowań określamy odwołu-
jąc się do rzekomych oby-
czajów tych zwierząt: „upić 

się jak świnia”, „wybru-
dzić się jak świnia”, „spo-
cić się jak świnia”, „zrobić 
komuś świństwo”, „podło-
żyć komuś świnię”, „świń-
ski kawał”, „świntuch”, „do-
rwać się jak świnia do kory-
ta”. Powiedzenie „pijany jak 
świnia” nie odnosi się jed-
nak do tego zwierzęcia, lecz 
do zamieszkującego Dol-
ny Śląsk rodu Świnków sły-
nącego z pijackich turnie-
jów i licznych libacji alkoho-
lowych odbywających się 
w zamku w Świnach. Z ko-
lei wyrażenie „spocić się jak 
świnia” zupełnie nie odpo-
wiada rzeczywistości, ponie-
waż świnie nie mają w skó-
rze gruczołów potowych re-
gulujących temperaturę cia-
ła, więc muszą chłodzić się 
taplaniem w błocie, a przy 
okazji pozbywają się paso-
żytów i utrudniają dostęp 
następnym. Są schludne, 
gdyż mając w chlewiku wy-
starczająco miejsca wyzna-
czają sobie osobne obszary 
na legowisko i „toaletę”. Czy 
na podstawie innych powie-
dzeń należy sądzić, że świ-
nie zachowują się nieprzy-
zwoicie, niemoralnie, podle, 
wulgarnie i chamsko? Jeże-
li wyrządzają sobie nawza-
jem jakieś draństwa (świń-
stwa), to wyłącznie przy ko-
rycie, co w świecie zwierząt 
jest powszechne i uzasad-
nione. Reszta to bujdy. In-
teligencją dorównują psom 
i jak one doświadczają róż-
nych emocji. Może ludzie po 
to obrzydzają sobie świnie, 
aby zjadać je bez żalu?
Mądra sowa: Nie ma to jak 
odpowiedni wygląd i pre-
zencja – zastąpią kompe-
tencje i już drzwi do kariery 
stoją otworem. Każde dziec-
ko jest przekonane o mą-
drości sów, a i dorośli roz-
wiązując krzyżówki na py-
tanie „mądry ptak” bez wa-
hania wpisują „sowa”. Tym-
czasem naukowcy badają-
cy inteligencję ptaków oce-
niają jej bystrość umysłu po-

fałSzywy kot i inne oSzczerStwa
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niżej ptasiej średniej, co po 
prostu oznacza, że jest głup-
sza od większości i z pewno-
ścią nie zasłużyła sobie, aby 
symbolizować różne konkur-
sy wiedzy. Tylko, że zastą-
pienie sowy choćby o wiele 
mądrzejszą kurą sprowoko-
wałoby pewnie lawinę kpin. 
Błędem popełnianym przez 
dzieci jest pogląd, że sowa 
ma uszy (czy raczej małżo-
winy uszne), czego potwier-
dzeniem miałaby być jed-
na z nazw gatunku - sowa 
uszata. Żaden ptak nie ma 
zewnętrznej części ucha, a 
jedynie otwory prowadzące 
do przewodów słuchowych. 
Tak więc sowie uszy to tyl-
ko pióra.
Kurzy móżdżek. Kury nie 
doczekają się pewnie spra-
wiedliwej oceny, bo nie dość, 
że uważa się je za głupsze 
od sów, to odwołując się do 
rozmiarów ich mózgów pięt-
nuje u ludzi (zwłaszcza ko-
biet) bezdenną głupotę. A 
przecież kury stać na wiele 
- umieją dedukować, porów-
nywać i oceniać ilości pokar-
mu, kombinować, jak prze-
chytrzyć kumpelkę, mają 
też całkiem dobrą pamięć. 
Są również zdolne określić 

swoją pozycję w hierarchii 
stada i zachować samokon-
trolę powstrzymując się od 
jedzenia, gdy sytuacja tego 
wymaga. Można więc przy-
puszczać, że w jakimś sen-
sie mają świadomość swoje-
go istnienia, co nie jest czę-
ste w świecie zwierząt.
Głupia gęś. Tym określe-
niem ludzie obraźliwie pod-
sumowują inteligencję nie-
których pań nie wiedząc, że 
powinien to być raczej kom-
plement. Gęsi są mądre, a 
w ptasim świecie wyróżnia-
ją się niezwykłą lojalnością, 
opiekuńczością i zdolnością 
do współpracy. Za ich mą-
drością przemawia również 
odczuwanie emocji – po 
stracie partnera, potomstwa 
lub złożonych jaj gęś przez 
długi czas w samotności od-
bywa żałobę. Gęś wdowa, 
czy wdowiec nierzadko rezy-
gnuje z szansy ponownego 
wiązania się w parę i nieutu-
lona w żalu odmawia sobie 
nadziei na szczęście. Czyż-
by więc gęsi były sentymen-
talne, a ich rozpacz silniej-
sza od naczelnego instynk-
tu rozmnażania? Ptaki te by-
wają agresywne wobec in-
truzów. W starożytnym Rzy-

mie trzymano je w celach 
obronnych po tym, gdy pew-
nej nocy ostrzegły miesz-
kańców Kapitolu przed na-
paścią Galów, co akurat 
uszło uwadze psów.
Opisując ludzkie zachowa-
nia odwołujemy się do świa-
ta zwierząt, a w postępowa-
niu dzikich stworzeń dopa-
trujemy się naszych cech i 
skłonności. Niektóre prze-
konania wynikające z ba-
jek prostuje się dopiero w 
szkole: a to, że owad nie ma 
nosa (pszczółka Maja),  kret 
nie ma oczu (Krecik), a sowa 
uszata- uszu. Niedźwiedzie 
zaś nie żywią się samym 
miodem (Kubuś Puchatek),  
jeże nie jadają jabłek i z 
pewnością nie noszą ich na 
grzbietach, a wśród myszy 
tylko te domowe mogą cza-
sem liczyć na ser.
Z przytoczonych przykła-
dów zwierząt jedynie so-
wie dopisało szczęście w 
ocenie (mądrość) i to aku-
rat niesłusznie. Reszta mo-
głaby się poczuć pokrzyw-
dzona. Kotu może być obo-
jętny fakt przypisywania mu 
fałszywych zachowań, do-
póki nie przekłada się to na 
jego traktowanie przez wła-

ściciela. Doświadczając od 
ludzi wielu krzywd zwierzęta 
miałyby prawo ukuć własne 
przysłowia i powiedzenia, 
jak: „wilk wilkowi człowie-
kiem”, „człowiek w owczej 
skórze”, „fałszywy jak czło-
wiek”, „pijany jak człowiek”, 
„patrzeć człowiekiem”, „do-
rwać się jak człowiek do sta-
nowiska”, albo - „nie wywołuj 
człowieka ze wsi”.
Ludowe przesądy stanow-
czo odradzają podsłuchiwa-
nie w wigilię zwierząt prze-
mawiających ludzkim gło-
sem, bo można by usłyszeć 
niemiłą wiadomość - kiedy 
wybije nasza ostatnia godzi-
na. Jedna z legend opowia-
da o parobku, który zamiast 
opiekować się końmi, głodził 
je, bił i zaniedbywał. W noc 
wigilijną schował się w staj-
ni, aby posłuchać, o czym 
konie rozmawiają. O półno-
cy Siwek zapytał Kasztan-
ka: Wiesz, co jutro będzie-
my robić? – Oczywiście. Po-
jedziemy po deski na trumnę 
dla parobka. Po czym z całej 
siły przywalił podsłuchujące-
mu z kopyta. 

Wesołych Świąt!
Małgorzata Majka

Z okaZji Zbilżających się Świąt bożego NarodZeNia 

pragNiemy Złożyć życZeNia 

Zdrowia, radoŚci i pogody ducha, 

oraZ wsZelkiej pomyŚlNoŚci

w Nowym roku 2018

przewodniczący rady gminy

jerzy gdański

wójt gminy grodzisko dolne

jacek chmura
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Ziemniaki, lubiane przez 
80% Polaków, często gosz-
czą na polskich stołach. Z 
badań zrealizowanych na 
potrzeby kampanii „Ziem-
niaki czy kartofle? Wy-
bierz, smakuj i jedz” wyni-
ka, że kilka razy w tygodniu 
spożywa je aż 77% ankieto-
wanych, a każdego dnia – 
14%! Uwzględniając te pro-
dukty w codziennym ży-
wieniu, warto wiedzieć, jak 
je przygotować, by służyły 
nie tylko naszemu zdrowiu, 
ale i… sylwetce.

O sposobach na zachowanie 
walorów odżywczych i diete-
tycznych kartofli opowie die-
tetyk Urszula Somow, eks-
pert kampanii „Ziemniaki czy 
kartofle?”.- Ziemniaki często, 
choć niesłusznie, postrzega-
ne są jako tuczące. Biorąc 
jednak pod uwagę ich zalety, 
kartofle mogą być bez obaw 
wykorzystywane w codzien-
nym jadłospisie, z korzyścią 
zarówno dla zdrowia, jak i 
masy ciała. Ważne jest, jaką 
technikę kulinarną wybierze-
my, oraz z jakimi dodatkami 
je połączymy – mówi Urszu-
la Somow, ekspert kampanii 
„Ziemniaki czy kartofle?”.
2/3 pytanych Polaków twier-
dzi, że wie, jak przygotować 
ziemniaki, by zachowały one 
wartości odżywcze. Czy rze-
czywiście mamy świado-
mość, w jaki sposób właści-
wie je przyrządzić i podać?     
- 100g upieczonego w skórce 
ziemniaka ma ok. 90 kcal, co 
czyni go produktem o umiar-
kowanej ilości energii. Ziem-
niaczany posiłek staje się 
wysokokaloryczny głównie 
z powodu skwarek, zawiesi-
stych sosów lub dużej ilości 
masła, bądź podawanego ra-
zem z kartoflami smażone-
go, panierowanego kotleta, 
przy braku świeżych warzyw. 
To jedne z najczęstszych błę-

dów, jakie popełniamy, wyko-
rzystując ziemniaki w naszej 
kuchni – uważa dietetyk.
Istnieje jednak sposób, któ-
ry pozwala jeszcze bardziej 
zmniejszyć kaloryczność 
ziemniaków. To dzięki skrobi 
ziemniaczanej, która po ugo-
towaniu, a następnie schło-
dzeniu (np. wstawiając kar-
tofle do lodówki) jest oporna 
na działanie enzymów tra-
wiennych. Ponieważ skrobia 
staje się nieprzyswajalna, or-
ganizm nie może pozyskać z 
niej energii, czyli kalorii.
- Ugotowane i ostudzo-
ne ziemniaki nie tylko mają 
mniej kalorii, ale także zysku-
ją wartości zdrowotne, m.in. 
pomagają kontrolować po-
ziom glukozy po posiłku, ko-
rzystnie wpływają na stan mi-
kroflory bakteryjnej, chronią 
przed niektórymi nowotwo-
rami i regulują poziom chole-
sterolu we krwi. Zimne karto-
fle idealnie sprawdzają się w 
sałatkach – przekonuje eks-
pert kampanii „Ziemniaki czy 

kartofle?”.
Co istotne, ziemniaki odzna-
czają się wysokim indeksem 
sytości. Po spożyciu dania, 
zawierającego kartofle, dłu-
żej będziemy czuć się naje-
dzeni i zmniejszymy praw-
dopodobieństwo podjada-
nia między posiłkami, a to 
niewątpliwie sprzyja utracie 
zbędnych kilogramów i utrzy-
maniu prawidłowej masy cia-
ła.
Jak wynika z badań przepro-
wadzonych w ramach kam-
panii, ziemniaki stanowią dla 
Polaków głównie dodatek do 
obiadu. Niemal 80% respon-
dentów najczęściej spożywa 
ten posiłek właśnie z karto-
flami!
- Jedząc obiad z ziemniaka-
mi, starajmy się ich nie sma-
żyć i pamiętajmy, że o cał-
kowitej kaloryczności decy-
dować będą zastosowane 
techniki kulinarne oraz wy-
brane do posiłku dodatki. 
Podstawą większości dań 
powinny być warzywa, na 

przykład w postaci surówki 
lub w innej kolorowej formie. 
Startą marchewką czy cuki-
nią możemy wzbogacić plac-
ki ziemniaczane, koniecz-
nie pieczone, a nie smażo-
ne. Podobnie upiec można 
frytki lub łódeczki z ziemnia-
ków, które w towarzystwie 
tymianku bądź rozmary-
nu będą smakowały wybor-
nie. Sprawdźmy też warzyw-
ne zapiekanki z ziemniakiem 
oraz zupy krem z dodatkiem 
kartofli – to pyszne sposo-
by na zachowanie zdrowia i 
zgrabnej sylwetki – podkre-
śla dietetyk Urszula Somow.
Ogólnopolska kampa-
nia informacyjno-edukacyj-
na „Ziemniaki czy kartofle? 
Wybierz, smakuj i jedz” sfi-
nansowana jest ze środków 
Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw. Organiza-
torem kampanii jest Polski 
Związek Producentów Ziem-
niaków i Nasion Rolniczych.

Dominika Malik-Przybylska

chceSz zachować prawidłową maSę ciała? 
jedz ziemniaki - w zdrowej formie!

Dane na wykresie prezentują z czym najczęściej jemy obiad
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
oferuje bezpłatne badania profilaktyczne w ramach Programów:

• Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - badania cytologiczne,
• Profilaktyki Raka Piersi - mammografia,
• Profilaktyki Jelita Grubego - kolonoskopia.

CYTOLOGIA
Badania mogą wykonać kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które 
nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat. Do 
wykonania badania nie jest wymagane skierowanie Badania 
są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 
14:35 w Poradni ginekologiczno - położniczej oraz Pracowni 
Cytologicznej. Rejestracja pod nr tel. 17 24 04 771 (Poradnia 
ginekologiczno - położnicza) oraz pod nr tel. 17 24 04 786 
(Pracownia Cytologiczna).

MAMMOGRAFIA
Badania dedykowane są dla kobiet w przedziale wiekowym 
50-69 lat, które nie korzystały w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
z Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania wykonywane 
są w Pracowni Mammografii przy użyciu nowoczesnego 
mammografu  przez wyspecjalizowaną kadrę od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 po uprzednim uzgodnieniu 
terminu badania pod nr tel. 17 24 04 921. Wykonanie badania
nie wymaga skierowania.

KOLONOSKOPIA skierowana jest do:
• osób w wieku 50-65 lat,
• osób w wieku 40-49 lat, w sytuacji gdy u krewnych 

pierwszego stopnia  rozpoznano raka jelita grubego,
• osób w wieku 25-49 lat, w sytuacji, gdy w rodzinie 

występował Zespół Lyncha; 
i które nie korzystały w ciągu ostatnich 10 lat z kolonoskopii 
oraz nie posiadają objawów raka jelita grubego.

Badania wykonywane są w Zakładzie Endoskopii 
Diagnostycznej i Zabiegowej zlokalizowanej na parterze 
Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Leżajsku.
Rejestracja w Pracowni pod nr tel. 17 24 04 836. Do wykonania 
badania nie jest wymagane skierowanie. Szpital posiada 
wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt, co pozwala 
na udzielanie świadczeń medycznych na wysokim poziomie. 
Ponadto zapewniamy możliwość wykonania szerokiego 
pakietu badań laboratoryjnych.

SkorzyStaj 
z bezpłatnych 

badań 
profilaktycznych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Le-

żajsku informuje, iż od 01.07.2017 r. swoją działalność roz-
poczęła Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym. Po-
radnia zlokalizowana jest przy Placu Mariackim 9, 37-300 
Leżajsk (wejście jak do POZ). 

Świadczenia udzielane są przez fachową i wyspecjalizowaną 
kadrę, bez konieczności oczekiwania w kolejce, codziennie w 
godzinach od 8:00 do 14:35. Rejestracja do Poradni czynna 
jest od poniedziałku do piątku pod nr tel. 017 24 06 193.
Poradnia realizuje świadczenia dla dzieci i osób dorosłych z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym 
oraz zespołem Aspergera. W zakresie kompetencji Poradni 
pozostaje:
• diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna (porady dia-

gnostyczne),
•  diagnoza wg Teorii Integracji Sensorycznej i Terapia Inte-

gracji Sensorycznej,
• konsultacje psychiatryczne, psychologiczne (porady kom-

pleksowo–konsultacyjne), logopedyczne i rehabilitacja 
lecznicza,

• terapia grupowa i indywidualna w orientacji poznawczo–
behawioralnej w ramach programu terapeutycznego,

• zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pacjentów Porad-
ni,

• współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi 
(przedszkola, szkoły, inne placówki) w celu umożliwienia 
dzieciom z autyzmem lub zespołem Aspergera generali-
zacji zdobytych w czasie terapii umiejętności i wykorzysty-
wania ich w grupach rówieśniczych i na kolejnych szcze-
blach edukacji.

W poradni oferujemy następujące formy terapii: interwencje 
rozwojowe S. Greenspana, ruch rozwijający Sherborne, ele-
menty treningu umiejętności społecznych, zajęcia z elementa-
mi usprawniania sensorycznego, terapię przez zabawę, muzy-
koterapię, techniki relaksacyjne, metoda Dobrego Startu.

informacja o 
poradni dla oSób z 
autyzmem dziecięcym

PAMIĘTAJMY O BEZDOMNYCh
Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób 
bezdomnych, dlatego też apelujemy o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na osoby wymagające pomocy w okresie 
zimowym.
Przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobo-
wy numer informacyjno-koordynacyjny 987 dla Woje-
wódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z nu-
meru mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające 
pomocy w okresie zimowym. Pod ten numer telefonu 
można zgłaszać także konieczność udzielenia pomocy 
osobie potrzebującej. Potrzebę udzielenia pomocy oso-
bie zagrożonej z powodu złych warunków  atmosferycz-
nych można także zgłosić bezpośrednio w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, tel. 
17 2429134 oraz na Policji, tel. 997.



38 Gazeta z Grodziska i okolic 11-12/2017

- OGŁOSZENIA - 

adresy i telefony, 
które warto znać:

• ogólny numer alarmowy 112
• Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie ratunkowe 999
• Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie energetyczne 991
• Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 125a, 17 242 82 65, 243 

60 03:
	 -	zgłaszanie	potrzeb	remontowych	(dziury	w	jezdni	itp.)
	 -	awarie	oświetlenia	ulicznego
	 -	przycinka	gałęzi	przy	drogach	gminnych	i	powiatowych
	 -	zimowe	utrzymanie	dróg	i	chodników
	 -	inne	prośby	o	interwencje
       Osoby do kontaktu: E. Wasyl (w.221), M. Jasic (w. 222)
• Starostwo Powiatowe w Leżajsku	17	240	45	00,	ul.	Kopernika	

8,	17	240	45	52,	ul.	M.C.	Skłodowskiej	8
• Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o w Gro-

dzisku Dolnym	17	243	64	66,	kom.	501	301	982,	Grodzisko	
Dolne.	Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgła-
szać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 pod nume-
rem telefonu: 17 243 64 66, natomiast po godzinie 15.00 
i w dni wolne od pracy, pod numerem telefonu: 501 301 
982. Więcej informacji na stronie: www.pgkgrodzisko.pl

• Spółdzielnia Usług Drogowo-rolniczych 17 243 60 26
• Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 17 242 91 34
• Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym 17 24 06 371
• zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 17 242 11 81,                               

ul.	Polna	12

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że 
stwierdzono włośnicę u dzika strzelonego na 
Łanie (pomiędzy Przychojcem, a Starym Miastem). 
Zbliżają się święta i uboje gospodarcze będą 
masowe dlatego zaleca się konieczność badania 
mięsa świń. 
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