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 POWIAT 
LEŻAJSKI 

PUNKT  
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym                           
(pok. nr 11) znajduje się Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w którym 
radcowie prawni udzielają darmowych porad prawnych. Godziny 
przyjmowania punktu: 
 

 poniedziałek w godz. 800 – 1200 – radca prawny BEATA STOPYRA  

 wtorek w godz. 1400 – 1800 - radca prawny KAMIL PIKOR  

 środa w godz. 800 – 1200 - radca prawny MONIKA MARKOCKA 

BEZPIECZNE 
GOSPODARSTWO 

ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego za-
prasza właścicieli gospo-
darstw rolnych do udziału 
w XV edycji Ogólnokrajo-
wego Konkursu Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne.
Właściciele gospodarstw 
mają okazję zaprezento-
wania swoich warsztatów 
pracy i osiągnięć zawodo-
wych, zdobycia cennych 
nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjo-
nalnemu audytowi bezpie-
czeństwa pracy, który prze-
prowadzą komisje konkur-
sowe. Podstawą oceny go-
spodarstwa jest sprawdze-
nie czy zasady ochrony 
zdrowia i życia są stosowa-
ne w zgłoszonym gospo-
darstwie, a także czy elimi-
nowane są w nim zagroże-
nia wypadkowe.
Do konkursu mogą być 
zgłaszane gospodarstwa, 
których właścicielami są 
osoby pełnoletnie prowa-
dzące produkcyjną działal-
ność rolniczą, ubezpieczo-
ne w KRUS (przynajmniej 
jeden z właścicieli). For-
mularze zgłoszeniowe do-
stępne są w Placówkach 
Terenowych, Oddziale Re-
gionalnym KRUS oraz na 
stronie internetowej www.
krus.gov.pl. Wypełniony i 
podpisany formularz nale-
ży złożyć w najbliższej PT 
lub OR KRUS w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 
marca 2017 roku.

- AKTUALNOŚCI - 

Podczas styczniowego ze-
brania scaleniowego w re-
mizie OSP w Grodzisku 
Dolnym uzupełniono skład 
Rady Uczestników Scale-
nia oraz przyjęto uchwałę 
w sprawie zasad szacunku 
porównawczego gruntów 
wsi Grodzisko Dolne.

W wyniku głosowania dwie 
nowe osoby weszły w skład 
Rady Uczestników Scalenia 
- są to panowie Tadeusz Miś 
i Stanisław Nowak. Uczest-
nicy spotkania przyjęli rów-
nież zaproponowane zasa-
dy szacunku porównawcze-
go gruntów:
1. Gruntom rolnym nadano 
następujące wartości punk-
towe dla poszczególnych 
użytków i klas:
a) w gruntach ornych i użyt-
kach zielonych (tabela poni-
żej),

b) w wodach płynących i in-
nych - 10 pkt,
c) w lasach: klasa III – 60 
pkt, IV – 50 pkt, V – 40 pkt, 
VI – 30 pkt,
d) Lz na roli, pastwisku i 
łące: klasa III – 50 pkt, kla-
sa IV – 40 pkt, V – 30 pkt, 
VI – 20 pkt,
e) drogi utwardzone - 10 pkt,
f) nieużytki - 5 pkt.
2. Drogi nadające się do za-
orania bez konieczności re-
kultywacji obniżyć o 10 pkt 
w stosunku do przyległego 
gruntu.
3. Ze względu na wystawę, 
nachylenie i odległość od 
siedliska, wskazane powy-
żej wartości przypisane po-
szczególnym klasoużytkom 
mogą ulec zmianie podczas 
przeprowadzanej konsulta-
cji poprzez podniesienie lub 
obniżenie o wartość 5 lub 10 
pkt.

4. Linię terenów zabudowa-
nych i przeznaczonych pod 
zabudowę przyjąć ze stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Grodzisko Dolne i tereny te  
oszacować na wartość 200 
pkt niezależnie od użytku i 
klasy gruntu. Pozostałe te-
reny zabudowane lub prze-
znaczone pod zabudowę, 
także wyszacować na 200 
pkt. - do ustalonej komisyj-
nie linii zabudowy.
5. Wartość użytków rolnych 
i zielonych leżących na tere-
nach zalewowych i podmo-
kłych obniżyć od 10 do 20 
pkt.
6. Za wartość 1 pkt przyjmu-
je się cenę 200,00 zł wyni-
kłą z przyjętej ceny 1 ha roli                
w klasie IIIb za kwotę  20 
tys. zł.   RP

uchwalono zasady szacunku 
porównawczego gruntów
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W miesiącu styczniu w 
strażnicy OSP w Grodzisku 
Górnym odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze 
za rok 2016/2017.

Zebranie w tym roku miało 
szczególny charakter z uwagi 
na przybycie druhen z pierw-
szej żeńskiej drużyny pożarni-
czej w Grodzisku Górnym. Na 
spotkanie przybyło 5 pań: dh 
Halina Hutkowska, dh Cze-
sława Matuszek, dh Barba-
ra Czyżnikowska, dh Anna 
Mach, dh Janina Majkut.
Druhny mile wspominały cza-
sy, kiedy to zdobywały za-
szczytne pierwsze miejsca 
dla OSP Grodzisko Górne. 
Na ich ręce zostały złożo-
ne podziękowania, gratulacje 
oraz drobne upominki.

spotkanie po latach - kobieca twarz 
osp

WIOSENNA zbIórKA OdpAdóW 
WIELKOgAbAryTOWyCh

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 9 marca 
2017r. (czwartek) zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych:

• zużytych opon
• akumulatorów 
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym świetlówki)
• zepsutego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.)
• odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, łóżka, fotele,                  

dywany, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. )

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

W/w odpady należy złożyć do godz. 10:00 w wymienionych niżej 
miejscach:

SOŁECTWO MIEJSCE SKŁADOWANIA
Grodzisko Górne obok budynku OSP
Grodzisko Dolne na placu przy wiacie Hortino obok oczyszczalni 
Grodzisko Dolne 

- Miasto przy Palcu Targowym

Grodzisko Nowe obok Budynku Wiejskiego

Laszczyny obok budynku ŚDS i OSP
Chodaczów obok budynku OSP

Podlesie obok budynku ŚDS i OSP

Wólka Grodziska obok mostu koło boiska sportowego

Opaleniska 
i Zmysłówka obok Szkoły Podstawowej w Opaleniskach

SZKOLENIE 
Z OBSŁUGI 

DEFIBRYLATORÓW 

W związku z zakupionymi 
przez gminę urządzeniami 
do ratowania ludzkiego 
życia tzw. AED, Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne 
zaprasza mieszkańców na 
pokaz/instruktaż obsługi 
defibrylatorów, który 
odbędzie się w dniu 16 
marca 2017r. o godzinie 
17.00 w Ośrodku Kultury  
w Grodzisku Dolnym. 
Prowadzący spotkanie 
omówią zasady działania i 
stosowania defibrylatorów. 
Chętni będą mogli poćwiczyć 
na wersjach szkoleniowych 
AED. 

Serdecznie zapraszamy.

Z sentymentem panie wspominały swoją przygodę w OSP
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Coraz częściej słyszymy o roli dzielnicowego i o tym, jak ważną funkcję pełni. Dzielnicowy, to policjant „pierwszego 
kontaktu”, który dba o bezpieczeństwo mieszkańców w swoim rejonie służbowym. Każdy może zwrócić się do niego o 
pomoc. Dzięki temu, że pełnią służbę obchodową, często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Poniżej prezentujemy sylwetki 
kierownika oraz dzielnicowych Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym wraz z telefonami. W przypadku potrzeby pilnej 
interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

dzielnicowy bliżej nas
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Jak ważne jest czyste śro-
dowisko i powietrze niko-
mu nie trzeba tłumaczyć, 
ale żeby tak było musimy 
sami o to zadbać. 

Przy paleniu w piecach ważne 
jest, czym palimy i jak nastę-
puje proces spalania. Rozpa-
lając następnym razem w pie-
cu pomyślmy czy nie spróbo-
wać wykorzystać poniższych 
rad. Będzie to może wygod-
niejsze, ekonomiczniejsze, a 
przede wszystkim zdrowsze, 
bo, po co się truć nawzajem 
jak w prosty sposób można 
temu zapobiec. 
W większości przypadków 
posiadamy piece rozpalane 
od dołu. Chociaż są uniwer-
salne to jednak są one mniej 
ekonomiczne, W przypad-
ku takiego pieca wartościowe 
składniki węgla uciekają z dy-
mem, a jeśli dodatkowo moc 
pieca jest zbyt duża w sto-
sunku do potrzeb budynku, to 
sprawność może nie przekra-
czać 30%.
Warto jednak wiedzieć, że te 
piece mogą działać sprawniej 
nie muszą wcale kopcić, a co 
za tym idzie tworzyć smogu 

i zatruwać powietrza, którym 
oddychamy.
Korzyści, o których mowa 
można uzyskać poprzez 
zmianę sposobu spalania 
opału, to znaczy rozpalać 
piec od góry. Piec rozpalony 
od góry wypala części lotne 
(gazowe) opału w ten sposób, 
że przechodzą one przez żar 
i zostają spalone. Następnie 
powstały koks/węgiel drzew-
ny jest spalany. Jedyny mi-
nus, jaki wynika ze zmiany 
sposobu rozpalania, to ko-
nieczność cyklicznego rozpa-
lania każdego załadunku, bo-
wiem trudno byłoby dokładać 
opału od spodu. Ale taka jest 
cena (nie aż tak wygórowana) 
za osiągnięcie w tych kotłach 
czystszego spalania. 
Przy planowaniu wymiany 
pieca na nowy warto rozwa-
żyć zakup takiego pieca, któ-
rego rozwiązanie konstruk-
cyjne zakładają rozpalanie 
od góry. Taki piec prawidło-
wo użytkowany (rozpalany 
od góry), którego moc dobra-
no odpowiednio do potrzeb 
ogrzewanego budynku, osią-
gnie sprawność na poziomie 
50-60% i można to już uznać 

za dobry wynik.
Podsumowując, aby spalanie 
było bardziej efektywne i eko-
nomiczniejsze bez dodatko-
wych kosztów związanych ze 
zmianą pieca należałoby po 
prostu rozpalać od góry.
Okazuje się więc, że w 
przypadku palenia w pie-
cach może być nie dość, że 
oszczędnie to jeszcze bar-
dziej ekologicznie. Co cieka-

we metoda rozpalania z góry 
znana jest od dawna i stoso-
wana przez miejscowych, do-
świadczonych palaczy. Za-
chęcamy zatem, by wypróbo-
wać lepszą technikę palenia 
w piecu.
Więcej informacji można uzy-
skać na stronie internetowej: 
www.czysteogrzewanie.pl

ZG

jak palić w piecu 
efektywnie?

PaPIeSKI aPel O POmOc żywnOścIOwą 
Dla SUDanU POŁUDnIOweGO

Na zakończenie audiencji ogólnej w dniu 22 lutego br. Ojciec Święty Franciszek apelował o niesienie 
pomocy żywnościowej udręczonej ludności Sudanu Południowego: „Szczególny niepokój budzą bolesne 
wiadomości napływające z Sudanu Południowego, gdzie z bratobójczym konfliktem łączy się poważny 
kryzys żywnościowy, który dotknął region Rogu Afryki i skazuje na śmierć głodową miliony ludzi, wśród 
nich liczne dzieci. W obecnej chwili szczególnie konieczny jest wysiłek wszystkich, by nie poprzestawać 
tylko na deklaracjach, ale pośpieszyć z konkretną pomocą żywnościową i sprawić, żeby dotarła ona do 
cierpiącej ludności. Niech Pan wspiera tam naszych braci i tych, którzy działają, aby im pomóc”.

Pomoc głodującym Sudańczykom organizuje m.in. Polska Akcja Humanitarna. Przyłączyć się może każdy. 

Jak możesz pomóc:
• wpłać dowolną kwotę na konto – alior Bank S.a. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960                           

z dopiskiem „SOS GŁÓD”
• wpłać darowiznę online na stronie www.pah.org.pl/wspieraj – jako cel darowizny wybierz 

„SOS GŁÓD”
• Dołącz do Klubu PaH SOS i regularnie wspieraj działania PaH w krajach dotkniętych 

kryzysem humanitarnym
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W ramach Obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokau-
stu, w dniu 25 stycznia br. 
społeczność Gminy Gro-
dzisko Dolne uczciła pa-
mięć pomordowanych gro-
dziskich Żydów. Gośćmi 
honorowymi na obchodach 
w Grodzisku Dolnym byli: 
Samuel Halpern, Tamar Hal-
pern, Rachelle Halpern.

Spacerem udano się na 
cmentarz żydowski, gdzie 
pod obeliskiem upamiętniają-
cym zagładę dawnych miesz-

kańców naszej gminy, dele-
gacje złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze. Odmówiono wspól-
ne modlitwy. Była też lekcja 
historii, w trakcie której mło-
dzież dowiedziała się m.in. 
o tym, że w Grodzisku Mia-
steczku ludność żydowska 
miała swoją synagogę, wy-
znaniowy cmentarz, łaźnię ry-
tualną tzw. mykwę oraz rzeź-
nię, w której dokonywano rytu-
alnego uboju bydła i ptactwa.
Dopytując o grodziskich Ży-
dów, w drodze powrotnej 
nasi goście obejrzeli stodo-
łę, w której ukrywała się lud-

ność żydowska. Zwiedzili 
tzw. „Żydowskie Miasteczko”, 
po czym udali się do Ośrod-
ka Kultury na dalszą część 
prelekcji. Na sali widowisko-
wej wyświetlony został film 
pt. „Miasteczko” opowiadają-
cy o nostalgicznym powrocie 
do lat dziecięcych Ilexa Belle-
ra, urodzonego w Grodzisku 
Żyda, który wyemigrował stąd 
w 1928 roku.
Więcej o ludności żydow-
skiej mieszkającej w Gro-
dzisku znajdziesz w książce 
„Dzieje Ziemi Grodziskiej”. 
Obok jeden z wybranych 
fragmentów, autorstwa p. 
Alojzego Zieleckiego.

MH

grodzisko-
żydowska HisToRia Gmina żydowska 

w Grodzisku Miasteczku 
Lubomirski zakładając, gro-
dziskie miasteczko osa-
dził w nim kilkanaście ży-
dowskich rodzin. Ich liczba 
systematycznie rosła. Wy-
żej podano, że w roku 1787 
mieszkało ich w Grodzisku 
Miasteczku 29 rodzin. Ro-
dziny żydowskie były wielo-
dzietne.
Można szacunkowo przy-
jąć, że każda z nich mia-
ła nie mniej niż dwoje dzie-
ci, to liczba ludności żydow-
skiej w tej części Grodziska 
wynosiła około 120 osób, 
a 51 rodzin polskich liczy-
ło prawdopodobnie około 
200 dusz. W grodziskiej pa-
rafii w roku 1855 żyło 297 
osób religii mojżeszowej. W 
owym czasie Żydzi dzier-
żawili od dziedziców karcz-
my. W dziesięciowioskowej 
parafii grodziskiej funkcjo-
nowało w roku 1855 około 
30 karczem prowadzonych 
przez izraelickich arendarzy.
Przyjmując założenie, że 
ich rodziny liczyły 4 osoby, 
to poza Grodziskiem Mia-
steczkiem żyło 120 osób tej 
społeczności. Zatem w roku 
tym w Miasteczku miesz-
kało 177 Żydów. Cesa-
rzowa Maria Teresa praw-
nie wyodrębniła społecz-
ność żydowską. Ustanowi-
ła dla niej odrębną admini-
strację finansową. W Galicji 
utworzyła Naczelną Dyrek-
cję Żydowską, podporząd-
kowaną gubernatorowi. Cia-
łu temu podlegało 6 dyrek-
cji, które zarządzały spra-
wami żydowskimi w podle-
głych im obwodach, na któ-
re była podzielona Galicja. 
Tym okręgowym dyrekcjom 
podlegały gminy żydowskie. 
Naczelną Dyrekcję tworzy-
ło 6 delegatów, po jednym 
z każdego obwodu żydow-
skiego oraz naczelny rabin 
Galicji jako jej przewodni-
czący...

W spotkaniu z gośćmi z USA uczestniczyła grodziska młodzież

Modlitwę na żydowskim cmentarzu odmówiono w dwóch językach
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Karnawałowa dekoracja 
sali, odświętnie ubrani se-
niorzy, a do tego dobra mu-
zyka i smaczne posiłki. Zde-
cydowanie do udanych zali-
czyć należy sobotnie święto 
chodaczowskich seniorów. 

Już po raz ósmy najstar-
si mieszkańcy sołectwa spo-
tkali się w miejscowej remi-
zie OSP na zorganizowa-
nym specjalnie dla nich Dniu                                                                
Seniora. Zaproszenie do 
wspólnego świętowania przy-
jęło ok. 70 seniorów. Był czas 
na rozmowy, wspomnienia i 
tańce.
Gospodarze spotkania - pani 
Maria Krzeszowska wraz z 
sołtysem Chodaczowa panem 
Stanisławem Wojtyną ser-
decznie i ciepło powitali sza-
cownych gości. Życząc zdro-
wia i pogody ducha zaprosi-
li seniorów do wspólnej za-
bawy oraz wysłuchania przy-
gotowanego programu arty-
stycznego. A wieczór senio-

rom uświetniły zespoły Gro-
dziszczoki i Wiola. Przepla-
tanka piosenek z lat młodo-
ści seniorów, autoironicznych 
zabawnych skeczy i żartów 
o starości i nie tylko, sprawiły 
wiele radości i spontaniczne-
go śmiechu. Wszystkie wystę-
py spotkały się z uznaniem se-
niorów i burzą oklasków.
O tym, że warto żyć aktywnie, 
bo wtedy metryka się nie sta-
rzeje przekonywał zespół Co-
ol’Pa Band. Grane „pod nóż-
kę’ kawałki niejednego senio-
ra wyrwały na parkiet. Zabawa 
trwała do późnego wieczora.
Kolejne już ósme spotkanie 
seniorów jest efektem dobrej 
współpracy sołtysa Stanisława 
Wojtyny oraz pań z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiej-
skich wraz z przewodniczą-
cą koła, panią Elżbietą Gon-
dek, które to panie przygoto-
wały poczęstunek dla przyby-
łych gości.  MH

Fot. Seniorzy świętują

seniorki i seniorzy z chodaczowa 
ŚwiĘTowali
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Uczniowie z koła robo-
tyki z Grodziska Górne-
go nieustannie podnoszą 
poziom swojej wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
robotyki. Świadczy o tym 
chociażby zainteresowa-
nie, które wśród uczniów 
nie gaśnie oraz ranga tur-
niejów w których startu-
ją i miejsca w nich zaj-
mowane. Na przełomie 
stycznia i lutego drużyny 
zaliczyły kolejne dwa tur-
nieje, odnosząc znaczące 
sukcesy. Start w Wołomi-
nie przekuli w Finał Euro-
py w Niemczech. 

Niesamowite emocje, 
wielkie zwycięstwo
14 stycznia dwie drużyny 
z Zespołu Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Gro-
dzisku Górnym pod opie-
ką pana Romana Matusz-
ka startowały w Konkursie 
Robotyki FLL FIRST LEGO 
League w Wołominie koło 
Warszawy.
Drużyna GG1 w składzie: 
Magdalena Tokarz, Mag-
dalena Kryla, Ilona Foryt, 
Małgorzata Pytel, Kamil 
Szczęch, Sebastian Król, 
Bartłomiej Kulpa zwycięży-
ła w klasyfikacji generalnej 
konkursu wygrywając we 
wszystkich konkurencjach 
(„Team Work”, „Research”, 
„Robot Game”) poza „Ro-
bot Design” gdzie zajęła 2 
miejsce. Dzięki temu za-
kwalifikowała się do Pół-
finału Europy w Debre-
czynie na Węgrzech!
Drużyna GG2 w składzie: 
Natalia Skiba, Martyna 
Szklanny, Dominik Rydzik, 
Łukasz Rydzik, Paweł Da-
nak i Krzysztof Danak rów-
nież zaprezentowała wyso-
ki poziom zajmując 5 miej-
sce w klasyfikacji general-
nej oraz uzyskując nagrodę 
sędziów za wytrwałość!

Mamy to! Najlepsi wśród 
polskich drużyn wystąpią 
w Półfinale Europy
Z kolei w dniach 4-5 luty 
drużyna GG1 w składzie: 
Magdalena Tokarz, Magda-
lena Kryla, Ilona Foryt, Mał-
gorzata Pytel, Sebastian 
Król, Kamil Szczęch oraz 
Bartłomiej Kulpa, uczestni-
czyła w Europejskich Półfi-
nałach First Lego League w 
Debreczynie na Węgrzech. 
Dzięki ciężkiej pracy i zaan-
gażowaniu, uczniom udało 
się zająć w klasyfikacji ge-
neralnej 5 miejsce wśród 
26 innych drużyn. Pokonu-
jąc pozostałe grupy z Pol-
ski, drużyna zakwalifiko-
wała się do europejskie-
go finału, który odbędzie 
się w dniach 3 - 4 mar-
ca 2017r. w Ratyzbonie w 
Niemczech. 
Start z pozycji najlepszej 
drużyny z Polski to ogrom-
ny przywilej, ale i nie lada 
wyzwanie. Jak zakoń-
czy się przygoda w Niem-
czech? Trzymamy kciuki i 
czekamy na dobre wieści. 

RM

sukcesy młodycH misTRzów RoboTyki     
z grodziska górnego

Zwycięzcy turnieju w Wołominie z opiekunem

Ostatnie strategiczne ustalenia

Radość wygranych
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W dniu 9 lutego, w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Grodzisku Dolnym od-
był się konkurs ortogra-
ficzny. Już po raz 10 mło-
dzież z grodziskich gimna-
zjów rywalizowała o Pió-
ro Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne. Do konkursu przy-
stąpiło 15 uczestników. 

Najlepszą znawczynią pol-
skiej ortografii i interpunkcji 
została Magdalena Tokarz 
uczennica klasy IIIb z Ze-
społu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym. Otrzymała pióro oraz 
power bank ufundowane 
przez Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne, a także nagro-
dę książkową od biblioteki. 
Laureaci kolejnych dwóch 
miejsc również otrzymali po-
wer banki i książki, zaś po-
zostali nagrody książkowe 
ufundowane przez bibliote-
kę. A są nimi:
• ll miejsce - Kinga Koj-

der (Zespół Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym)

• III miejsce - Ewa Pelc 
(Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku 
Dolnym)

• lV miejsce -  Paulina 
Ślanda (Zespół Szkół 
im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Gór-
nym)

• V miejsce - Magdalena 
Romanowska (Zespół 
Szkół im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym)

Każdy uczestnik konkur-
su otrzymał pamiątkowy dy-
plom. Niespodzianką dla 
młodzieży była pizza zaku-
piona z okazji Dnia Pizzy.
Szczególne podziękowania 
kierujemy do fundatora na-
gród – Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne oraz do grona pe-
dagogicznego, które na co 
dzień kładzie duży nacisk 
na wysoki poziom naucza-
nia, czego dowodem są wła-
śnie wyniki konkursu. Mamy 
nadzieję, że nagrodzeni 
uczestnicy będą stanowili in-
spirację dla swoich rówieśni-
ków w dążeniu do wzorowe-
go posługiwania się polsz-
czyzną i równie dobrej zna-
jomości reguł ortografii.
Dla wszystkich, którzy chcie-
liby się zmierzyć z dyktan-
dem obok zamieszczamy 
jego tekst.

AS

dziesiąTe pióRo 
wójTa zdobyte Aurelian półprzytomnie przerzucał kartki 

podręcznika do języka polskiego. Obrzydlistwo! 
Jak można uczyć się reguł ortografii, gdy na 
podwórzu jest co niemiara pasjonujących zajęć, 
na przykład wróżenie z odnóży żółtobrzeżków, 
wydłubywanie z podłoża korzeni bujnych 
konwalii gdzieniegdzie zdobiących murawę, 
trenowanie kur w biegu na przełaj wprost 
do własnoręcznie skonstruowanej ekstra 
pułapki ukrytej naprzeciw poprzerzynanych 
spróchniałych kłód z modrzewi tudzież zżółkłej 
rzeżuchy ze sczerniałymi pąkami pierzastej 
szałwii. Byle kto nie mógłby pokusić się o 
wymyślenie tych niezrozumiałych dla ogółu 
ludzkości rozrywek. Aurelian zaczął puchnąć z 
dumy, że jest tak niespotykanym indywidualistą, 
chlubą rodu Klusków. Niestety, spojrzenie na 
szarobure biurko założone źródłami wiedzy 
strąciło zarozumiałego niby-wynalazcę z 
chmur. Marzenia pierzchły niczym wróble 
przed krogulcem. Chłopiec przypomniał sobie 
ów moment, kiedy w ogóle nie umiał napisać 
wyrażenia „w kolonii purchawek”. Rozżarzył się 
wówczas ze wstydu – przecież uważał się za 
wszechwiedzącego! Teraz na próżno wysilał 
komórki mózgowe. Czemuż nie przychodził 
mu do głowy żaden pomysł, jak uniknąć nauki, 
a nie pogubić się w meandrach pisowni? Z 
rzadka ulegał nadziei, że może zmaże hańbę, 
plamę na honorze. Kochał swoich rodziców i nie 
chciał ich pozbawiać możliwości zakupu roweru 
górskiego dla ich ubóstwianego jedynaka w 
nagrodę za zdobycie tytułu mistrza ortografii.

Z tekstem dyktanda zmierzyło się 15 uczestników
Nagrody zwycięzcom wręczał sekretarz gminy, Grzegorz Potaczała 
oraz dyrektor GBP, Krystyna Zagrodzka
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Twórczo w bibliotece
Podczas ferii szkolnych w 
bibliotece odbywały się za-
jęcia plastyczne i edukacyj-
ne dla dzieci. Na warszta-
tach poniedziałkowych dzie-
ci malowały pejzaże zimo-
we, wykonywały papiero-
we rączki oraz czapki papie-
rowe z recyklingu. W środy 
dzieci zapoznały się z zasa-
dami higieny podczas przy-
gotowywania i spożywania 
posiłków. Poznały sposo-
by jak przygotować drugie 
śniadanie z pieczywa, czy z 
owoców.
Podsumowaniem feryjnych 
zajęć w bibliotece była baśń 
o Czerwonym Kapturku, 
którą przedstawili uczestni-
cy Grupy Teatralnej z Gim-
nazjum z Grodziska Dolne-
go pod opieką p. Moniki Fila.
Inscenizacja baśni trochę 

z akcentem humoru bar-
dzo spodobała się przyby-
łym na przedstawienie dzie-
ciom i rodzicom. Szczegól-
nie przebiegły wilk wzbudzał 
reakcje w najmłodszych, a 
to śmiech, a to okrzyk.
Dzieci znają przygody Czer-
wonego Kapturka, ponieważ 
na pytania w quizie przygo-
towanym przez młodzież 
odpowiadały bardzo trafnie, 
za co otrzymywały nagrody. 
Zabawę w bohaterów za-
inicjowaną przez p. Monikę 
bawiły się rewelacyjnie.
Bardzo serdecznie dziękuje-
my rodzicom za przyprowa-
dzenie swoich pociech do 
Biblioteki, a aktorom za po-
święcenie swojego wolnego 
czasu. Grupie Teatralnej ży-
czymy wielu sukcesów arty-
stycznych.

Biblioteka

ferie, ferie... i po 
feriach

Ferie w Domu Kultury
Tegoroczne ferie w Ośrod-
ku Kultury przebiegły w 
bardzo wesołej i miłej at-
mosferze. Przez te dwa ty-
godnie na sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury do-
minowała muzyka i taniec, 
choć nie zabrakło również 
smakołyków dla łasuchów.
Największym zaintereso-
waniem cieszył się „Bal 
przebierańców”, na któ-
ry przybyli bohaterowie 
bajek, gwiazdy telewizji i                                                                                                                                                

                                                                                                      
najlepsi sportowcy.
W dniu 24 stycznia na sali 
widowiskowej miała miej-
sce „Lekcja historii” ob-
chodzona w ramach IX 
Obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu na Pod-
karpaciu.
Zwieńczeniem zaś zajęć 
muzycznych dla dzieci i 
dorosłych był koncert bar-
dzo utalentowanego ze-
społu seniorek. 

OK

Integracja w ŚDS
Oprócz zapoznania się ze 
specyfiką wszystkich pra-
cowni ośrodka, w ramach 
przygotowanych przez pra-
cowników zajęć, dzieci mo-
gły korzystać z różnych 
technik pracy jakie odbywa-
ją się w pracowni rzemiosł 
różnych. Powstały twórcze 
prace jak laurki w formie 
pierników z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka, obraz zimowy, 
bransoletki, pingwinki z pla-
stikowych butelek. Ponad-
to w pracowni komputero-
wo-poligraficznej wykonano 
zaawansowane prezentacje 
multimedialne o tematyce 
zimowej. Dzięki grom i pro-
gramom edukacyjnym, dzie-
ci mogły się rozerwać, roz-
wijać swoją wiedzę jak i wy-
obraźnię. Ale powyższe pra-
cownie to nie wszystko. Nasi 
przybyli goście uczestniczy-
li także w zajęciach kulinar-
nych, gdzie pod okiem opie-
kuna pracowni przygotowy-
wali pyszne gofry i oczywi-
ście nie obyło się bez de-

gustacji. Nie zabrakło tak-
że zajęć oraz zabaw sporto-
wych przygotowanych przez 
fizjoterapeutkę, gdzie w sali 
rehabilitacyjnej nasi mali go-
ście mogli sprawdzić się na 
torze przeszkód. Tu trzeba 
było wykazać się zręczno-
ścią, sprytem oraz precyzją.
Dzieci uczestniczyły także 
w zajęciach zdrowotnych, 
przygotowanych przez pie-
lęgniarkę, podczas których 
mogły się zaznajomić z wy-
posażeniem gabinetu pie-
lęgniarskiego oraz z pracą 
pielęgniarki. Dzieci rozpo-
znawały sprzęt znajdujący 
się na wyposażeniu gabine-
tu tj. termometr lekarski, glu-
kometr, aparat do mierzenia 
ciśnienia itp.
W trakcie spotkania inte-
gracyjnego nasi uczestnicy 
uczyli się przede wszystkim 
przełamywać bariery zwią-
zane z kontaktem społecz-
nym, zaś grupa dzieci mia-
ła możliwość w dość miły i 
pożyteczny sposób spędzić 
swój czas.       Leszek Duda
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„Hu, hu, ha nasza zima 
nie jest zła...”
Śniegowy puch okrył drze-
wa i krzewy. Miło jest popa-
trzeć na ośnieżone domy. 
Jednakże wokół nas coraz 
więcej bezbronnych, głod-
nych ptaków. Z tego powo-
du najmłodsi wychowanko-
wie ORW w Laszczynach 
postanowili o nie zadbać. 
Dzieci wraz z panią Eweliną 
udały się przed szkołę, aby 
rozwiesić dla swoich „ma-
łych przyjaciół” specjalnie 
przygotowane smakołyki.

Zabawa karnawałowa
W sobotę 21 stycznia 2017r. 
w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej odbyła się 
zabawa choinkowa dla wy-
chowanków ośrodka i ich 
rodzin.
Impreza rozpoczęła się od 
występu grupy teatralnej  
ośrodka pod kierunkiem pani 
Magdaleny Mality. W przed-
stawieniu pt. „Budzik bab-
ci Zosi” udział wzięli wycho-
wankowie grup edukacyj-
no-terapeutycznych, zespo-
łów rewalidacyjno-wycho-
wawczych oraz pracowni-
cy. Aktorzy zostali przez pu-
bliczność nagrodzeni grom-
kimi brawami. Po ciepłym 
posiłku był czas na wspólną 
zabawę. O oprawę muzycz-
ną zadbał Omega DJ. Przez 
kilka godzin grała muzyka, 
wszyscy się bawili, cieszy-
li, tańczyli oraz brali udział 
w licznych konkursach i za-
bawach. Był czas na krót-
ki odpoczynek, poczęstunek 
i zregenerowanie sił przed 
dalszą zabawą.
Jak zawsze tak i w tym roku 
impreza dostarczyła wycho-
wankom niezapomnianych 
wrażeń i emocji. „Choinka” 
w naszym ośrodku jest im-
prezą integrującą wycho-
wanków, rodziców, rodzeń-
stwa i pracowników. Wszyst-

kim, którzy przyczynili się do 
organizacji zabawy choinko-
wej w imieniu wychowanków 
serdecznie dziękujemy.

VIII Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek Osób 
z Niepełnosprawnością
W ostatnim dniu stycz-
nia wychowankowie ORW 
uczestniczyli w VIII Powiato-
wym Przeglądzie Kolęd i Pa-
storałek Osób z Niepełno-
sprawnością, który odbył się 

w Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku.
Wystąpiło wielu wspania-
łych artystów z okolicznych 
miejscowości. My również 
zamieniliśmy się w kolędni-
ków i wykonaliśmy dwie pa-
storałki: „Idą, idą kolędnicy” 
oraz „Czas wigilii”. Słucha-
jąc polskich kolęd i pasto-
rałek przenieśliśmy się my-
ślami do przeżywanych nie-
dawno świąt Bożego Naro-
dzenia. Miło nam było znów 

spotkać się razem z naszymi 
przyjaciółmi z innych ośrod-
ków.
Po występach artystycznych 
zjedliśmy pyszny posiłek, 
a później nadszedł czas na 
wspaniałą zabawę przy mu-
zyce razem z klownami. Z 
żalem opuszczaliśmy udaną 
imprezę. Czekamy na kolej-
ne zaproszenie.

ORW

z życia 
orw

Przed ośrodkiem pojawił się karmnik dla ptaków

Scena Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku gościła wielu artystów

Jak karnawał to karnawał
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Seniorkom z Grodziskich 
Klubów Seniora nie bra-
kuje nie tylko wigoru, ale i 
zapału do nauki. W trakcie 
ostatnich zajęć w Ośrodku 
Kultury panie poczuły „po-
ciąg” do muzyki i zaczęły 
ćwiczyć grę na instrumen-
tach.

Zadowolenia z nowych 
uczennic nie kryje urado-
wany pan Wojtek, instruk-
tor, dla którego praca z pa-
niami to również zupełnie 
nowe doświadczenie. Czyż-
by Grodziskiej Kapeli szyko-
wała się konkurencja?

OK

senioRki w Świecie muzyki

W Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku dnia 31 
stycznia 2017 roku odbył 
się VIII Powiatowy Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek. 
W przeglądzie tym, jak co 
roku wzięli udział uczest-
nicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Laszczynach wraz z filią 
w Zmysłówce. 

Część artystyczna rozpo-
częła się powitaniem zna-
mienitych gości, następnie 
kolejne ośrodki prezento-
wały swoje kolędy oraz pa-
storałki.
Głównym celem przeglą-

du było ożywienie trady-
cji wspólnego kolędowania, 
popularyzacja obrzędów 
bożonarodzeniowych, uka-
zanie piękna kolęd i pasto-
rałek, rozszerzenie współ-
pracy i integracji między in-
stytucjami zajmującymi się 
rehabilitacją, edukacją oraz 
opieką nad osobami z nie-
pełnosprawnością, ujawnie-
nie uzdolnień i umiejętności 
muzycznych i plastycznych 
osób niepełnosprawnych.
Jako pierwszy zaprezento-
wał się Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Laszczyn, 
gdzie wystąpiła grupa sze-
ścioosobowa w składzie: 

Małgorzata Danak, Anna 
Majkut, Bogumiła Usow-
ska, Zbigniew Markocki, Łu-
kasz Gondek oraz Piotr Sła-
biak, która zaśpiewała Kolę-
dę „Być tam gdzie Ty” oraz 
„Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”. Drugim, także świet-
nym występem może po-
chwalić się grupa z ŚDS 
Zmysłówka, gdzie w skła-
dzie: Kamil Pracoń, Ka-
mil Wojnar, Elżbieta Lizak, 
Wiesław Krówka oraz Józef 
Kołcz, przedstawiła kolędę 
„Wesoła nowina” oraz Pa-
storałkę „Jezusa Narodzo-
nego”.
Po występach podopiecz-

ni otrzymali statuetkę oraz 
drobne upominki, następnie 
wszyscy zasiedli do pięk-
nie udekorowanych stołów 
by podzielić się opłatkiem, 
po czym wszyscy przystąpi-
li do spożywania potraw wi-
gilijnych.
Wydarzenie w którym 
wspólnie uczestniczyliśmy, 
wywołuje wśród uczestni-
ków przeglądu ogromne 
wrażenie naszej jedności, 
wzajemnej serdeczności i 
życzliwości.

Leszek Duda
Ewa Miller

„wesoło Śpiewajmy, cHwałĘ panu dajmy!”
Odkrywanie talentów trwa całe życie

Kolędnicy z ŚDS w Zmysłówce Artyści z ŚDS w Laszczynach
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Chociaż przebrzmiały już 
dawno echa po uroczysto-
ściach Dnia Babci i Dziad-
ka, w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym było to 
nadal oczekiwane święto. 
W końcu w dniu 1 lutego 
2017r. nadszedł ten długo 
oczekiwany, szczególnie 
przez najmłodszych dzień. 

W godzinach popołudnio-
wych sala widowiskowa 
Ośrodka Kultury wypełniła 
się widzami, wśród których 
najważniejsi byli oczywiście 
nasi Seniorzy. Na ten wy-
jątkowy wieczór dzieci pod 
okiem opiekunów, pani Doro-
ty Król i pana Wojciecha Wo-
łowca, przygotowały specjal-
ny program artystyczny. Tego 
dnia na scenie prezentowały 
się grupy taneczne i wokalne 
działające w placówce. Nie 
zabrakło więc różnych ukła-
dów tanecznych w wykona-
niu „Małych Grodziszczo-
ków” i „Krasnoludków”, re-
cytacji wierszy oraz piose-
nek zaśpiewanych przez wo-
kalistki ze starszej i młodszej 
grupy wokalnej. Na koniec ze 
sceny popłynęły w stronę Se-
niorów piękne życzenia i za-
śpiewane przez wszystkich 
wykonawców „Sto lat”, a każ-
de z dzieci obdarowało swo-
ich Dziadków słodkim upo-
minkiem.   OK

seniorzy 
ŚwieTowali

Życzenia wyrażone tańcem

Nie obyło się bez słodkiego upominku

Babcie i dziadziusiowie oklaskami nagrodzili występy wnuków

W roli zapowiadających 



15Gazeta z Grodziska i okolic 2/2017

- AKTUALNOŚCI - 

gMinna biblioteka poleca

Mirosława Kareta, ,,Bezi-
mienni”, WAM 2016.

Heroiczna miłość, polskie 
podziemie i walka o pamięć.
Nikt nie mógł się o nim do-
wiedzieć. Odkrycie przez 
Niemców rannego lotnika 
RAF–u byłoby kolejną wiel-
ką wsypą w krakowskim pod-
ziemiu. Pelagia wiedziała, że 
dla dobra wszystkich musi 
milczeć – i pozostała wierna 

tej zasadzie przez kilkadzie-
siąt lat.
Dopiero jej przyjazd do Pol-
ski w Boże Narodzenie 1991 
roku sprawił, że zaczyna mó-
wić. Jej opowieści są jednak 
tak nieprawdopodobne, że 
nawet najbliższa rodzina ma 
wątpliwości, czy to wszyst-
ko wydarzyło się napraw-
dę. Ania Petrycy, córka zna-
nego krakowskiego lekarza 
i polityka, pomaga przybyłej 
z Anglii ciotce w odnalezie-
niu świadków, którzy mogliby 
potwierdzić jej słowa.
W drugiej części sagi rodu 
Petrycych Autorka po raz ko-
lejny zaprasza w niesamo-
witą podróż ulicami wojen-
nego Krakowa. Czy uda się 
wyjaśnić tajemniczą misję Li-
beratora - najsłynniejszego 
alianckiego samolotu, sieją-
cego postrach wśród nazi-
stów - i odkryć losy jego bo-
haterskiej załogi?

Inga Bielińska, Zofia Ja-
kubczyńska, ,, Efektywny 
zespół. Jak razem osią-
gnąć więcej? Strategie 
budowania silnego zespo-
łu”, Edgard 2016.

Zamierzasz wprowadzić 
zmiany w organizacji i wdro-
żyć zdrowe normy zespoło-
we? Szukasz nowych spo-
sobów wspierania pracow-
ników, aby w pełni wykorzy-
stać ich potencjał? Chcesz, 
by twój zespół był jeszcze 
skuteczniejszy i silniejszy?
Dzięki lekturze tego porad-

nika szybko znajdziesz roz-
wiązanie konkretnego pro-
blemu i przygotujesz długo-
falowy plan działania. Róż-
norodne techniki i narzę-
dzia pomogą stworzyć przy-
jazną kulturę organizacyj-
ną, w której podstawowymi 
motywatorami pracowników 
będą współdziałanie, ak-
ceptacja i pokonywanie wła-
snych ograniczeń. Sprawdź, 
co zrobić, gdy:
• w zespole jest trudny 

pracownik, który sabo-
tuje wspólne cele

• pracownicy wciąż po-
trzebują ekstra dołado-
wania, by realizować 
swoje zadania

• grupa wywiera presję na 
osoby o odmiennej opi-
nii

• decyzje i działania są 
odkładane w czasie, aż 
do ostatniej chwili

• pracownicy starają się 
udowodnić, że nie da 
się wprowadzić koniecz-
nej zmiany

Anna Bellon, ,,Uratuj 
mnie”, OMG Books 2016.

Normalne życie Mai skoń-
czyło się, gdy zginął jej 
ukochany brat. Pogrąży-
ła się w żałobie, zerwała 
kontakty z wszystkimi przy-
jaciółmi. Liczyły się tylko 
książki i muzyka.
Prawdziwe życie Kylera 
może się dopiero zacząć. 
Gdy skończy liceum, prze-
stanie się przeprowadzać, 
zmieniać szkoły, gdy uwol-
ni się od toksycznego ojca. 
Na razie jedyną ucieczką 
pozostaje muzyka. I prowo-
kowanie otoczenia napisa-

mi na koszulkach.
„A później nauczyłam się 
wszystkiego od nowa. Po-
jawił się ktoś, kto przebił się 
przez wzniesiony przeze 
mnie mur. Wziął go sztur-
mem i nie pozwolił mi się z 
powrotem za nim schować. 
Wszedł w moje życie, śpie-
wając lekko zachrypniętym 
głosem o dziewczynie ulot-
nej jak papierosowy dym”.
W nowej szkole Kyler po-
znaje Maję. I postanawia 
się z nią zaprzyjaźnić. Ale 
czy dziewczyna, która od-
trąca od siebie wszystkich, 
jest na to gotowa? Czy Ky-
ler ma w sobie tyle siły, by 
nie odpuścić?
I czy to na pewno przyjaźń?
„Uratuj mnie” to pierwsza 
część serii „The Last Re-
gret”, opowiadającej o gru-
pie przyjaciół z liceum, któ-
rzy zakładają zespół rocko-
wy. Książka w zmienionej 
wersji była publikowana na 
Wattpadzie, gdzie uzyskała 
ponad milion odsłon.

Krystyna Strączek, 
,,Mamy z innej planety. Hi-
storie kobiet, które uro-
dziły niepełnosprawne 
dziecko”, Znak 2016.

Pełno(s)prawne życie z nie-
pełnosprawnym dzieckiem.
Kiedy twoje dziecko rodzi 
się inne, niż oczekiwałaś.
Basia modliła się, by umarli 
razem – ona i dziecko. Mag-
da zrezygnowała z życia to-
warzyskiego, przestała od-

bierać telefony od koleża-
nek. Martyna nawet nie wal-
czyła o męża, który opuścił 
ją, gdy ich synek urodził się 
z zespołem Downa.
Poruszający reportaż z nie-
znanego świata, który jest 
tuż za ścianą.
Kim są kobiety, które urodzi-
ły niepełnosprawne dzieci? 
Nie zauważamy ich albo wi-
dzimy w nich ucieleśnienie 
dobroci, wzór poświęcenia. 
Autorka pokazuje, że to ko-
biety z krwi i kości. Walczą-
ce nie tylko z przeciwnościa-
mi losu, ale z własnymi lęka-
mi, pytaniami, złymi emocja-
mi i poczuciem winy.
Bohaterki tej książki zde-
cydowały się opowiedzieć 
swoje historie także po to, 
aby powiedzieć innym ko-
bietom: nie jesteście same, 
jest nas więcej. I mimo 
wszystko mamy prawo być 
szczęśliwe.
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Szczycimy się, że jeste-
śmy wspaniałym i dum-
nym narodem. Powodów 
do chluby dostarcza histo-
ria – niezłomność i boha-
terstwo przodków, wielcy 
Polacy jak Kopernik, Cho-
pin czy wielu innych. Jed-
nak tamci ludzie dawno 
odeszli, a pozostaje pyta-
nie o to, co sami sobą pre-
zentujemy i jaką etykietą 
opatrzą nas następne po-
kolenia. Wygląda na to, 
że w sytuacjach kryzyso-
wych mobilizujemy siły i 
intelekt do walki o niemoż-
liwe, a potem jakby kapca-
niejemy… 

W czasie drugiej wojny mło-
dzież garnęła się do wiedzy 
ryzykując uczęszczaniem na 
tajne nauczanie. Za PRL-u, 
pomimo licznych trudności 
ludzie czytali, często zaka-
zane publikacje podziemne-
go obiegu, aby przynajmniej 
wiedzą i mądrością stawić 
opór systemowi. Obecnie 
Polacy z roku na rok  coraz 
rzadziej sięgają po książki 
pogrążając się we wtórnym 
analfabetyzmie. W 2015 
roku 63% społeczeństwa nie 
przeczytało ani jednej pod-
czas gdy w większości kra-
jów Europy czyta ponad po-
łowa ludności, a w Cze-
chach aż 80%. Plasujemy 
się na końcu tego ogonka,  
nie przynosi nam to chwały 
i nie będzie się co obrażać, 
jeśli wkrótce przypną nam 
łatkę niedouczonych ciem-
niaków.
Dlaczego Polacy nie czyta-
ją? Z lenistwa? Braku am-
bicji? Nadmiaru mądrości, 
której nie trzeba już uzupeł-
niać? Niektórzy uważają, że 
czytanie jest nudne. Może 
raczej za trudne? Zwiotcza-
łe ciało nie pokona biegiem 
większego dystansu, a otę-
piały mózg nie ogarnie dłuż-

szych pisemnych treści je-
śli się do tego nie przyzwy-
czai albo już się, z ulgą od-
zwyczaił kończąc obowiąz-
kową edukację. Niby całe 
społeczeństwo umie czytać 
i pisać – o ile przyjmiemy za 
kryterium umiejętność po-
składania do kupy liter wyra-
zów i pojmowania prostych 
komunikatów typu „Ala ma 
kota”.
Jednak 30% Polaków wca-
le, a 40% częściowo nie jest 
w stanie zrozumieć czytane-
go tekstu i nie chodzi tu by-
najmniej o całe książki lecz 
krótsze publikacje, z który-
mi z różnych powodów trze-
ba się zapoznać, jak choć-
by instrukcje czy umowy. Ilu 
z nas popada z tego powo-
du w tarapaty lub zwyczajnie 
się kompromituje?
Podobno  coś tam czytamy 
w Internecie. Głównie jed-
nak tytuły, czyli dwie trzy li-
nijki, jakiś  krótki fragment. 
Może tylko na tyle starcza 
nam cierpliwości i zdolności 
koncentracji. Według nie-
dawnych badań wśród stu-
dentów człowiek jest w sta-
nie skupić uwagę na 8 se-
kund i pod tym względem już 
nas wyprzedziły ryby, lep-
sze od nas o jedną sekun-
dę.  Tego nauczyliśmy wła-
sne mózgi- 8 sekund sku-
pienia i dość , lecz przecież 
w sam raz na przyswojenie 
treści SMS-a, czy krótkiego 
wpisu w sieci. Trudno to na-
zwać czytaniem, bo tworzy 
w umyśle chaos. Łykamy ja-
kieś strzępy informacji, czę-
sto bzdurnych, bo nie potra-
fimy ich logicznie przeanali-
zować i przefiltrować. Stąd 
też brak krytycyzmu wobec 
wszelkich rewelacji w sieci, 
gdzie publikować może każ-
dy – mędrzec i świr, a i  tak 
sieciowy lud przyjmie więk-
szość jak ewangelię. 
Krytycznego podejścia do 

świata, trzeba się po pro-
stu nauczyć ćwicząc logicz-
ne myślenie i analizowanie, 
a tego oprócz przedmiotów 
ścisłych nabywa się poprzez 
czytanie. Inaczej „ciemny 
lud wszystko kupi”.
Aż się więc prosimy, aby róż-
ni cwaniacy wciskali nam kit, 
namawiali na „super oferty” 
i „jedyne takie okazje”, cze-
go potem  często żałujemy. 
Jest takie przysłowie: ”Cze-
goś biedny? Boś głupi”. Nie 
każdy może być piękny i bo-
gaty,  ale każdy mógłby być 
mądrzejszy, gdyby tylko ze-
chciał  CZYTAĆ!  Mądrość 
to wiedza i doświadczenie. 
Czytając książki i dłuższe 
teksty np. artykuły w prasie 
nabywamy właśnie wiedzy i 
doświadczenia, analizujemy, 
myślimy, koncentrujemy się. 
Poprawiamy swój intelekt 
co przecież  wpływa na co-
dzienne decyzje. 
Powszechny brak wiedzy 
i samodzielnego myślenia 
często wykorzystują polity-
cy. Wiele razy w przeszło-
ści prowadziło to do tragedii. 
Ludziom sporo można wmó-
wić, bo wtedy czują się zwol-
nieni z myślenia. Ufają naiw-
nie nie zdając sobie sprawy, 
że są wykorzystywani.
Na temat skutków czytania 
przeprowadzono wiele ba-
dań i wszystkie jednoznacz-
nie wskazują, że czytanie to 
same zalety: rozwijanie pa-
mięci, koncentracji, krytycz-
nego myślenia, wyobraźni 

(oj, spotykamy wiele osób 
bez wyobraźni, choćby na 
drodze), wzbogacanie słow-
nictwa i umiejętności wypo-
wiadania się (jakże potrzeb-
ne np. podczas starań o pra-
cę). Czytanie uspokaja, re-
laksuje, pomaga zasnąć, 
opóźnia starczą demencję i 
rozwój choroby Alzheimera. 
Nie bez powodu większość 
intelektualistów w zaawan-
sowanym wieku może po-
szczycić się w pełni spraw-
nymi umysłami. Coraz po-
wszechniej zaczynamy dbać 
o kondycję fizyczną, a co z 
głową? Cóż po wyćwiczo-
nych mięśniach jeśli przed-
wcześnie wyłączy się nam 
pamięć? 
Ten, kto dużo czyta wie, że 
to po prostu świetna rozryw-
ka. Trzeba tylko „złapać bak-
cyla”, czyli wybrać lekturę, 
która nas zainteresuje. Naj-
łatwiej zarazić się czytaniem 
w dzieciństwie i znowu przy-
wołam wyniki badań - czyta-
ją  najczęściej ci, których ro-
dzice też sięgali po książki. 
Nic nie da zapędzanie dziec-
ka do lektury jeśli mama w 
tym czasie przerabia telewi-
zyjne seriale.
Obyśmy nie przeszli do hi-
storii jako inicjatorzy pla-
gi wtórnego analfabetyzmu. 
Czy obok rosnącej w społe-
czeństwie dumy znajdzie się 
miejsce na poczucie wsty-
du?

Małgorzata Majka

- AKTUALNOŚCI - 

społeczna plaga - wTóRny 
analfabetyzM
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W związku z realizowanym 
w Zespole Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym projektem 
w ramach programu Era-
smus+, podczas ferii zimo-
wych nauczyciele odby-
li pierwsze szkolenie. Miej-
scem docelowym był ośro-
dek The English Language 
Centre w Eastbourne w An-
glii. Jest to średniej wielko-
ści miasto położone w po-
łudniowej części Anglii li-
czące około 100 tysięcy 
mieszkańców.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
szkoleniowego w osobach: 
dyrektor Roman Matuszek, 
wicedyrektor Barbara Soł-
ga oraz nauczyciele: Stani-
sław Rydzik, Joanna Sołek i 
Dominik Czyrny wzięli udział 
w intensywnym kursie języ-
ka angielskiego z serii Ge-
neral English, który poprze-
dzony został testem określa-
jącym poziom znajomości ję-
zyka, co wiązało się z kolei z 
przydziałem do odpowiedniej 
grupy. Zajęcia prowadzone 
były przez native speakerów 
różnymi metodami- dysku-
sje, debaty czy przygotowa-
nie przez kursanta prezen-
tacji na wybrany przez sie-
bie temat. Nie obyło się rów-
nież bez zadania domowego, 
zatem nauczyciele ponow-
nie mieli okazję przypomnieć 

sobie jak to jest siedzieć w 
„szkolnej ławie”.
Wielokulturowość w Anglii 
jest faktem, o czym mogli się 
przekonać uczestnicy wyjaz-
du. Oprócz grupy z Polski w 
kursie uczestniczyli przed-
stawiciele Argentyny, Brazy-
lii, Czech, Hiszpanii, Korei 
Południowej, Turcji i Japonii.
Nieocenionym źródłem no-
wych doświadczeń eduka-
cyjnych dla grodziskiej kadry 
była możliwość obserwowa-
nia zajęć w szkole podstawo-
wej w Eastbourne oraz roz-
mowa z jej dyrektorem m.in. 
o systemie szkolnictwa w 
Wielkiej Brytanii oraz proble-
mach, z jakimi borykają się 
tamtejsi nauczyciele.
Znalazł się również czas na 
wycieczkę do Londynu, aby 
zobaczyć słynne na całym 
świecie atrakcje turystyczne 

tego pięknego miasta poło-
żonego nad Tamizą, zwiedzić 
muzea: Natural History Mu-
seum, Science Museum oraz 
Victoria and Albert Museum, 
a także zakupić pamiątki.
Myśląc o rozwoju języko-
wym, host family (mieszka-
nie u rodziny goszczącej) 
okazała się najlepszą z do-
stępnych form z racji ko-
nieczności ograniczenia ję-
zyka polskiego do minimum, 
a tym samym jeszcze bar-
dziej efektywnego wykorzy-
stania zdobytej na zajęciach 
wiedzy. Istotną zaletą była 
również możliwość poznania 
kultury swojego gospodarza, 
jego gościnności, zweryfiko-
wania stereotypów oraz po-
wrotu do Polski z mnóstwem 
pozytywnych wspomnień.

BS, SR

nauczyciele z grodziska górnego 
na szkoleniu w anglii

W wolnym czasie grupa zwiedziła Londyn

Wrażenia i komentarze 
uczestników:

„Udział w kursie języko-
wym to same korzyści. 
Dzięki niemu przełama-
łem barierę językową i 
utwierdziłem się w prze-
konaniu, że w dzisiej-
szych czasach umiejęt-
ność komunikowania się 
w języku angielskim jest 
bezcenna. Wizyta w bry-
tyjskiej szkole podstawo-
wej pokazała mi, że na-
sza szkoła nie odbiega 
od tamtejszych standar-
dów, aczkolwiek metody-
ka nauczania języka an-
gielskiego w tak ekstre-
mistyczny sposób poka-
zała mi, że warto było-
by zmodyfikować nasze 
metody nauczania”.
 Roman Matuszek

„Kurs w THE ENGLISH 
LANGUAGE CEN-
TRE w Eastbourne to 
przede wszystkim wyso-
ka jakość i wielokulturo-
wość. Dzięki temu mieli-
śmy możliwość uczestni-
czenia w ciekawych za-
jęciach prowadzonych 
przez native speakerów 
oraz nawiązania konwer-
sacji na różne, ważne te-
maty z ludźmi o całko-
wicie innych poglądach. 
Ponadto, jako nauczy-
cielka języka angielskie-
go na bieżąco poszuku-
ję nowych, inspirujących 
i motywujących rozwią-
zań, którymi mogłabym 
urozmaicić swoje lekcje. 
Ten kurs dostarczył mi 
ich wiele, dlatego jest dla 
mnie istotnym i niezapo-
mnianym doświadcze-
niem”.
 Barbara Sołga
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Styczeń  to miesiąc , w któ-
rym obchodzone są dwa 
ważne święta, święto na-
szych kochanych babć i  
dziadków. 

W Zespole Szkół Przedszkolu 
Samorządowym w Grodzisku 
Górnym zapraszanie babć i 
dziadków na uroczystość z 
okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w repertu-
ar imprez przedszkolnych. To 
dzień pełen uśmiechów, rado-
ści, wzruszeń a nawet łez.
Jak wiadomo najważniej-
szymi osobami dla każde-
go dziecka są członkowie  
najbliższej  rodziny, wśród 
nich kochana babcia i dzia-
dek. Pomagają oni rodzicom 
w wychowaniu dzieci, a cza-
sami ich również zastępu-
ją. Wnuczęta kochają bab-
cie i dziadków za to, że mają 
zawsze dla nich czas. Swoją 
wdzięczność, szacunek oraz 
miłość do nich przedszkola-
ki okazały w dniu 31 stycznia 
2017 roku, kiedy to zaprosze-
ni licznie dziadkowie przybyli, 
by podziwiać występy swoich 
wnucząt. 
Uroczystość rozpoczęła za-
stępca dyrektora pani Bar-
bara Sołga serdecznie wita-
jąc zebranych gości. W pięk-
nie udekorowanej sali gimna-
stycznej dzieci zaprezento-
wały program artystyczny. W 

dużej mierze były to wzrusza-
jące wiersze i piosenki oko-
licznościowe związane tema-
tycznie z tym świętem, a tak-
że inscenizacje ruchowe do 
piosenek o tematyce zimowej                        
i bożonarodzeniowej. 
Mali artyści wykazali się na 
scenie dużą odwagą. Z prze-
jęciem odtwarzali swoje role, 
pięknie recytowali wiersze i 
śpiewali piosenki. Wzrusze-
ni goście często nagradza-
li swoje wnuczęta gromki-
mi brawami. Jak co roku fre-
kwencja była bardzo duża. 
Przedszkolaki wręczyły swo-
im babciom i dziadkom laur-
ki oraz zaprosiły na poczęstu-
nek w postaci ciasta, kawy i 
herbaty przygotowany przez 
rodziców dzieci.
Spotkanie przebiegało w mi-
łej i serdecznej atmosferze.  
Nauczycielki  przedszkola 
otrzymały dużo miłych słów 
ze strony gości. Podziękowa-

niom nie było końca. To był 
naprawdę piękny, niezapo-
mniany i niezwykły dzień.
Bardzo dziękujemy  babciom i 
dziadkom, za to, że odwiedzi-
li nasze przedszkole. Cieszy-
my się, że mogliśmy umilić im 
czas i sprawić radość.  Rodzi-
com dzieci dziękujemy za  za-
angażowanie w przygotowa-
nie poczęstunku.

Danuta Kuras

jesT Taki dzień
„Moim zdaniem wyjazd 
był bardzo udany za-
równo pod względem 
organizacyjnym jak też 
merytorycznym. Naj-
większe wrażenie zro-
bił na mnie kompletnie 
inny sposób myślenia i 
bycia ludzi tam miesz-
kających. Wynika to 
prawdopodobnie z tego, 
że społeczeństwo jest 
znacznie bardziej zróż-
nicowane kulturowo, 
przez co znacznie bar-
dziej tolerancyjne”.
	 Stanisław	Rydzik

„Była to niebywała przy-
goda i szansa na po-
znanie nowych ludzi po-
rozumiewających się 
wyłącznie w języku an-
gielskim. Po takim wy-
jeździe człowiek zdaje 
sobie sprawę jak wie-
le jeszcze nauki przed 
nim i jak wiele pracy 
trzeba włożyć, aby płyn-
nie porozumiewać się 
w języku angielskim. 
Przebywanie u angiel-
skiej rodziny daje szan-
sę na poznanie ich kul-
tury, stylu życia oraz 
przepysznej brytyjskiej 
kuchni”.
	 Dominik	Czyrny

„Kurs języka angielskie-
go w Eastbourne całko-
wicie spełnił moje ocze-
kiwania. Dla mnie na-
uczyciela- anglisty była 
to znakomita okazja by 
na nowo się zainspiro-
wać, wymienić poglądy, 
pomysły i doświadcze-
nia. Uważam, iż nie ma 
lepszej metody na na-
ukę języków jak w prak-
tycznych sytuacjach z 
rodzimymi użytkownika-
mi języka”.
	 Joanna	Sołek

Mali aktorzy z przejęciem odegrali swoje role

Zimowy akcent - bałwanek 

Spotkanie przy herbatce i ciasteczku
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W dniach 30. i 31. stycz-
nia 2017r. uczniowie kl. II i 
III gimnazjum w Grodzisku 
Dolnym aktywnie, z dużym 
zaangażowaniem oraz cie-
kawością uczestniczyli w 
programie profilaktycznym 
„Archipelag Skarbów”. 

Program w atrakcyjny sposób 
przekazuje ważne treści pro-
filaktyczne, ucząc zarazem 
młodzież zdrowego i mądre-
go stylu życia. Uczniowie byli 
zachęcani do unikania alko-
holu, narkotyków, przemocy, 
pornografii. W trakcie dwu-
dniowych warsztatów trene-
rzy przekazali wiedzę o miło-
ści, seksualności, budowaniu 
wzajemnych relacji opartych 
na zaufaniu i szacunku. Dali 

również konkretne wskazów-
ki, jak radzić sobie z własny-
mi „tygrysami”, czyli pobudze-
niem seksualnym, zakocha-
niem, złością, gniewem. Po-
mocne były wskazówki trene-
rów oraz trening asertywno-
ści, w którym uczestnicy mo-
gli ćwiczyć umiejętność prze-
ciwstawiania się presji grupy. 
Uczniowie chętnie i odważnie 
odpowiadali na pytania tre-
nerów, brali udział w ćwicze-
niach, śpiewali, dzieli się wła-
snymi opiniami, a w nagrodę 
otrzymali liczne pochwały od 
prowadzących.
W miłej atmosferze sprzyjają-
cej refleksji, nad tym co w ży-
ciu jest ważne i wartościowe, 
uczniowie zakończyli przygo-
dę z Archipelagiem. 

Uczniowie szkoły 
podstawowej „debatują” 
o alkoholu
Uczniowie klas V i VI szko-
ły podstawowej w Grodzisku 
Dolnym brali udział w progra-
mie profilaktycznym „Debata” 
adresowanym do uczniów, u 
których w większości jeszcze 
nie nastąpiła inicjacja alkoho-
lowa. 
Program ma charakter 
uprzedzający, jego zadaniem 
jest zapobieganie używaniu 
substancji psychoaktywnych 
i towarzyszącym mu konse-
kwencjom oraz promowa-
nie postaw trzeźwościowych. 
Uczniowie aktywnie uczest-
niczyli w dyskusji, chętnie 
zgłaszali się do proponowa-
nych przez trenerów zadań i 
scenek. Wykazali się docie-
kliwością, otwartością w wy-
rażaniu swoich poglądów, a 
także zaskoczyli trenera cie-
kawymi pomysłami i trafnymi 
przemyśleniami związanymi 
z omawianą tematyką. 
Uczniowie swoja postawą 
i wyrażanymi opiniami po-
twierdzili zasadność poru-
szania tematyki uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży.

I. Grzywna

waRszTaTy i debaTy w gimnazjum 
i w podstawówce RODZINNY TURNIEJ 

TENISA STOŁOWEGO
W pierwszą niedzielę ferii zi-
mowych w Społecznej Szko-
le Podstawowej w Wólce Gro-
dziskiej  odbył się Rodzinny 
Turniej Tenisa Stołowego. 
Uczeń ze swoim rodzicem, 
bądź innym członkiem rodzi-
ny mógł wziąć udział w takich 
rozgrywkach. Jest to ciekawy 
sposób na zabicie nudy, spę-
dzanie wolnego czasu, wspól-
ną integrację , rozwijanie pasji 
do tenisa stołowego. Jak się 
okazało w rodzicach drzemie 
spory potencjał do tego spor-
tu. Wiele ciekawych i bardzo 
zaciętych pojedynków stoczy-
li nasi zawodnicy. Do rozgry-
wek zgłosiło się osiem rodzin, 
z których pierwsze miejsce 
zdobyli Filip i Marcin Kuczek, 
drugie Szymon i Krzysztof 
Śmiałek a trzecie Kinga Ma-
kosiej i Mateusz Klin. Wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy 
za udział, gratulujemy zwy-
cięstw i zapraszamy do kolej-
nych rozgrywek.

PM
NARTY DZIECIOM
W tym sezonie zimowym 
uczniowie szkoły w Wólce 
Grodziskiej uczestniczyli w 
programie Narty Dzieciom or-
ganizowanym przez Ośrodek 
Narciarski Kiczera w Puła-
wach Górnych. Udział w pro-
jekcie dał szansę dużej grupie 
uczniów na naukę jazdy na 
nartach. Dla wielu z nich była 
to pierwsza przygoda z tym 
sportem i jak stwierdzili na 
pewno nie ostatnia. Ucznio-
wie skorzystali z trzech wy-
jazdów, na których pod okiem 
instruktora narciarstwa mo-
gli rozwijać narciarskie umie-
jętności, a przy tym miło i ak-
tywnie  spędzać czas. Jedną 
z zalet tego projektu jest ni-
ski koszt organizacji wyjaz-
du i bardzo sprawna obsługa 
i opieka organizatorów. Ten 
sezon już zakończony, ale w 
przyszłym roku na pewno za-
witamy w piękne, zwłaszcza 
zimą Puławy Górne. 

PM

Omawiana tematyka spotkała się z zainteresowaniem wśród młodzieży

Młodzież chętnie uczestniczyła w reżyserowanych scenkach



20 Gazeta z Grodziska i okolic 2/2017

- WyChOWANIE I EdUKACjA - 

Grupa uczniów Gimna-
zjum im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
doświadczyła przygody z 
ekonomią, aktywnie i cie-
kawie spędzając czas w 
pierwszym tygodniu ferii 
zimowych.

Uczniowie uczestniczyli w I 
etapie V edycji projektu „Na 
własne konto” organizowa-
nego przez Fundację Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. Podczas za-
jęć (w przeważającej czę-
ści poprzez pracę w gru-

pach, gry i zabawy dydak-
tyczne) prowadzonych w 
parze nauczyciel – student 
uczniowie zdobywali wie-
dzę z zakresu ekonomii, 
przedsiębiorczości, aktyw-
ności gospodarczej, pie-
niędzy i bankowości oraz 
oszczędzania i inwestowa-
nia.
Odwiedzili Bank Pekao 
S.A. w Leżajsku oraz miej-
scowego przedsiębiorcę 
(Pracownia Rzemiosł Arty-
stycznych).

M. Majkut

przygoda z ekonomią

Podobnie jak w wierszu 
słynnego polskiego pisarza 
warto jest zapoznawać dzie-
ci już od najmłodszych lat z 
zawodami wykonywanymi 
przez osoby dorosłe, rodzi-
ców czy sąsiadów. Jest to 
najlepsza forma nauki po-
przez zabawę. Przykłado-
wo, pogłębianie wiedzy na 
temat tego, czym zajmuje 
się lekarz, pielęgniarka, po-
licjant czy strażak, dostar-
cza dziecku wiedzy nie tyl-
ko o ich zakresie obowiąz-
ków, ale również uświada-
mia, jak ważne są to zawody 
i jak wiele niosą ze sobą ko-
rzyści oraz pożytku.
Analizując powyższe prze-
myślenia w Szkole Podsta-
wowe w Laszczynach wraz z 
rozpoczęciem semestru dru-
giego 2016/2017 rozpoczęto 
cykl spotkań z osobami wy-
konującymi przeróżne zawo-
dy. W miesiącu lutym odbyło 

się pierwsze spotkanie tego 
typu z panią Anną Karaś – 
fryzjerką z Grodziska Dol-
nego. Pani Ania ze szcze-
gólną starannością opowie-
działa uczniom całej szkoły 
o zawodzie fryzjerki, zapre-
zentowała przeróżne sprzę-
ty używane do wykonywa-
nia tego zawodu oraz wy-
konała niesamowite fryzury 
osobom zainteresowanym, 
a tych było mnóstwo. Zaję-
cia były niesamowicie cie-
kawe, a dzieci i uczniowie z 
ogromną przyjemnością słu-
chali i podziwiali zaproszo-
nego gościa. 
Serdecznie dziękujemy pani 
Annie za wizytę w naszej 
szkole i mamy nadzieję, że 
inni zaproszeni goście rów-
nież z przyjemnością nas 
odwiedzą i zechcą opowie-
dzieć nam o swej pracy.

W. Niemiec

wszyscy dla wszystkich

Wizyta w leżajskim banku

Dzieci przez chwilę mogły się poczuć jak w prawdziwym salonie

NIe wszyscy zdawali sobie sprawę, że w Grodzisku powstają takie „cuda”



21Gazeta z Grodziska i okolic 2/2017

- WyChOWANIE I EdUKACjA - 

Nie od dziś wiadomo, że 
nauka poprzez gry i zaba-
wy jest dużo przyjemniej-
sza i efektywniejsza. Mając 
to na uwadze zaprosiliśmy 
do Zespołu Szkół w Grodzi-
sku Dolnym przedstawicie-
li Goethe Institut z Warsza-
wy do przeprowadzenia gry 
edukacyjnej w języku nie-
mieckim. 

Gra „Klasa z klasą” w sposób 
innowacyjny wykorzystuje 
metodę symulacji. Jest to me-
toda oparta na nauce przez 
zabawę, która zyskuje coraz 
większą popularność w edu-
kacji. Kształtuje ona kompe-
tencje uczniów w sposób wie-
lokanałowy, pozwalając jed-
nocześnie w miarę umiejęt-
ności językowych zespołu za-
nurzyć się w język niemiecki i 
uczyć się go w działaniu.
W trakcie gry uczniowie prze-
noszą się do Szkoły nr 99 w 

Złotej Górze, małej miejsco-
wości, której na próżno szu-
kać na mapach Polski. Tam 
wcielają się w role dyrek-
cji, grona pedagogicznego, 
rady rodziców i uczniów oraz 
przedstawicieli lokalnych me-
diów, by wspólnie zdecydo-
wać, jak rozwiązać problem, 
przed którym stanęła społecz-
ność szkolna.
Gra została przeprowadzona 
dwujęzycznie (w języku pol-
skim oraz niemieckim) wśród 
uczniów którzy biorą udział 
w innym projekcie Instytu-
tu: „Deutsch hat Klasse” czy-
li „Niemiecki ma klasę”. 
Jestem przekonana, że udział 
w grze był dla uczniów za-
równo ciekawym wyzwaniem 
i dobrą zabawą, ale też oka-
zją do refleksji nad sposobem 
działania w projekcie „Nie-
miecki ma klasę”.

Alicja Zalepa

gRa edukacyjna 
„klasa z klasą”

W dniach 1-2 lutego 2017r. 
klasy II i III gimnazjum 
im. Franciszka Leji wzię-
ły udział w młodzieżowym 
programie profilaktycznym 
Archipelag Skarbów.

Głównymi tematami spotkań 
były problemy, z którymi na 
co dzień boryka się dzisiejsza 
młodzież, a więc: alkohol, nar-
kotyki, przemoc, pornografia i 
wczesne rozpoczęcie współ-
życia seksualnego. 
W trakcie dwudniowych 
warsztatów prowadzący sta-
rali się pokazać uczestni-
kom skarby życia, którymi 
są: szczęście, trwała miłość, 
a także realizacja własnych 
pasji i marzeń. Codziennie 
uczniowie odkrywali zakątki 
sześciu „wysp”. Każda z nich 
miała własny temat i skrywa-
ła w sobie jeden ze skarbów 
życia. Zadaniem gimnazja-
listów było odkrywanie waż-

nych wartości i uczenie się 
panowania nad własnymi, du-
chowymi tygrysami: zakocha-
nia, pobudzenia seksualne-
go, gniewu i złości. Program 
wzbogacony był o zabawy i 
quizy, aby pomóc młodzieży 
doświadczyć przeciwności, 
które mogą napotkać w swo-
im życiu oraz nauczyć ją po-
dejmowania mądrych i wła-
ściwych decyzji. Uczestnicy 
za czynny udział nagradza-
ni byli drobnymi upominka-
mi. Trenerzy szybko znaleź-
li wspólny język z uczniami, 
dzięki czemu zdobyli ich za-
ufanie, szczerość oraz zaan-
gażowanie.
Tego typu programy są bar-
dzo przydatne zwłaszcza, że 
w dzisiejszych czasach coraz 
więcej młodych ludzi nie radzi 
sobie ze swoimi problemami i 
schodzi na złą drogę.

Marta Stawarz 
Alicja Danak kl. III b

młodzież o swoicH 
probleMach

Praca zespołowa Luźna formuła dyskusji sprzyjała zadawaniu pytań
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Gotujesz wodę na her-
batę, ale zapominasz za-
lać, więc wodę podgrze-
wasz ponownie. Ile razy 
popełniłeś ten błąd? Nie 
rób tego więcej. Eksperci 
przekonują, że w dłuższej 
perspektywie to przyzwy-
czajenie może mieć zgub-
ne skutki dla zdrowia. Jak 
zatem prawidłowo goto-
wać wodę?

Dlaczego wody nie wolno 
gotować dwukrotnie?
Panujący w społeczeństwie 
pogląd, iż kilkukrotne goto-
wanie wody niszczy szkodli-
we bakterie, jest mylny. Jak 
twierdzi ekspertka ds. żywie-
nia Julie Harrison, ponowne 
podgrzewanie wody do tem-
peratury wrzenia powoduje, 
że obecne w niej minerały 
stają się toksyczne.
Gotowanie po raz drugi, a 
czasem nawet trzeci, sprzy-
ja także wydzielaniu się nie-
bezpiecznych dla zdrowia 
substancji. Mowa tutaj o 
azotanach, arsenie i fluor-
kach. Związki te, szczegól-
nie metale ciężkie, są do-
kładnie przebadane przez 
specjalistów, którzy stwier-
dzili, że zagrażają zdrowiu.
Z azotanów powstają kance-
rogenne nitrozoaminy, któ-
re w pewnym stopniu przy-
czyniają się do rozwoju no-
wotworu krwi – białaczki 
oraz chłoniaka nieziarnicze-
go. Arsen, gdy odkłada się w 
organizmie człowieka, pro-

wadzi do zaburzeń płodno-
ści, chorób serca, jest tak-
że przyczyną kłopotów ze 
strony układu nerwowego. Z 
kolei fluorki osłabiają układ 
kostny. Narażone są na to 
zarówno dzieci, jak i osoby 
starsze.
Podczas gotowania część 
zawartych w wodzie soli mi-
neralnych staje się nieroz-
puszczalna. Takie minera-
ły odkładają się w nerkach, 
prowadząc do rozwoju kami-
cy nerkowej.
To jednak nie wszystko. 
Przegotowana woda jest po-
zbawiona dużej ilości tlenu, 
a co za tym idzie – staje się 
doskonałym środowiskiem 
do rozwoju różnych bakterii 
beztlenowych. Jak przeko-
nują specjaliści, już po jed-
nym dniu od zagotowania, 
nie powinniśmy pić wody, 
która ostygła w otwartym 
naczyniu. Powód? Mogły się 
w niej już rozwinąć kolonie 
bakterii.

Jak prawidłowo gotować 
wodę?
Gotowanie wody jest nie-
zbędnym procesem. Pozwa-
la zniszczyć występujące w 
płynie drobnoustroje, dlate-
go jest wskazane. Nie warto 
jednak robić tego dwukrot-
nie. Jeśli wystygnie i nie zo-
stanie zużyta, można podlać 
nią kwiaty lub wlać do żelaz-
ka.

źródło: Ewa Rycerz
wp.pl

dlaczego nie wolno 
goTować wody dwa Razy?

Większość owoców dostęp-
nych w sklepach posiada 
na skórce niewielkie naklej-
ki. Oprócz firmowego logo, 
znajdziemy na nich kod 
PLU. Co on oznacza?

Kod PLU
Kod PLU to 4- lub 5-cyfrowy 
kod, który wydrukowany jest 
na naklejce, foliowej torebce 
bądź pudełku. Skrót PLU po-
chodzi od angielskiego zwrotu 
„Price look-up”. Cyfry te mają 
pomóc w łatwiejszej identyfi-
kacji danych owoców i warzyw 
– skąd pochodzą, jakiego są 
rodzaju i rozmiaru, a także z 
jakiego typu upraw pochodzą. 
Kod PLU stosuje się od 1990 
roku i już na pierwszy rzut oka 
pozwala odróżnić żywność 
ekologiczną od nieekologicz-
nej. Nad systemem kodów od 
2001 roku czuwa Międzynaro-
dowa Federacja ds. Standar-
dów Produktu – International 
Federation for Produce Stan-
dards (IFPS ).

4-cyfrowy kod
Jeśli na naklejce bądź opako-
waniu znajdują się 4 cyfry, a 
pierwszą z nich jest 4, ozna-
cza to, że dany owoc czy wa-
rzywo zostało wyprodukowa-
ne przy użyciu nowoczesnych 
metod agrotechnicznych, z 
wykorzystaniem dużych ilości 
pestycydów i nawozów. Jest 
to tzw. żywność konwencjo-
nalna.

Kod 5-cyfrowy
Produkty ekologiczne posia-
dają numery 5-cyfrowe i za-
czynają się od 9. Jeśli widzi-
my taki kod, możemy mieć 

pewność, że owoc czy warzy-
wo było uprawiane przy użyciu 
naturalnych metod, bez środ-
ków chemicznych.
Owoce i warzywa genetycznie 
modyfikowane (GMO) mają 
również kod 5-cyfrowy, lecz 
zaczynający się numerem 8. 
To oznacza, że lepiej unikać 
produktów, które mają właśnie 
taki kod PLU. Najczęściej na-
klejkę możemy znaleźć na pa-
pajach, melonach i bananach.

Jakie cyfry jeszcze?
Wszystkie owoce importowa-
ne z zagranicy powinny być 
oznakowane naklejkami. Je-
śli ich nie posiadają, mogły zo-
stać celowo usunięte na nie-
korzyść konsumenta. Dlatego 
lepiej nie wkładajmy do koszy-
ka produktów, które nie mają 
informacji z kodem PLU. Chy-
ba że zaopatrujemy się u pew-
nego sprzedawcy, który ofe-
ruje owoce i warzywa z natu-
ralnych upraw. Oprócz kodu 
PLU na opakowaniach i na-
klejkach często można zna-
leźć kod kreskowy, który rów-
nież zawiera wiele przydat-
nych informacji. Jeżeli kod 
zaczyna się od liczby 590, to 
oznacza, że produkt pochodzi 
z Polski, 400-440 to Niemcy, 
00-09 USA, a 690 i 691 to Chi-
ny. Od teraz, wybierając się do 
sklepu, możemy sprawdzać, 
czy potencjalnie zdrowe owo-
ce i warzywa nie są wypełnio-
ne różnymi chemicznymi sub-
stancjami. Warto mieć świa-
domość i wybierać takie pro-
dukty, które na początku mają 
ekologiczną liczbę 9.

źródło: interia.pl

co oznaczają naklejki na 
owocach i warzywach?
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Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość 
mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. Tematem 
przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i 
negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy 
prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być 
przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.
Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, 
pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. 

Ogólnym celem tegorocznej kampanii jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję 
szukało pomocy i ją otrzymało. Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:
• społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest 
lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób,
• osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy,
• rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, 
które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan 
ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak 
energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia 
bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

http://www.psychiatria.pl/artykul/depresja-czym-jest-ta-choroba/544.html

DEPRESJA - porozmawiajmy o niej
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JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE ATAKU PSA
Ważnym ostatnio problemem społecznym są różnego rodzaju ataki na dzieci, młodzież jak i inne osoby ze strony zwierząt, 
szczególnie psów. Mając ten problem na uwadze od kilku lat Policja realizuje program prewencyjny „Ostrożnie pies”, 
w ramach którego uczy bezpiecznych postaw wobec psa agresywnego. Wspierając nas w tych działaniach możecie 
Państwo omówić i przećwiczyć z dziećmi zachowanie wobec takiego psa, a nawet poprosić o pomoc w organizacji tych 
zajęć policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku lub innej jednostki w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli 
chcecie zrobić to sami to poniżej podajemy najważniejsze informacje z tego zakresu.
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Szanowni Państwo 

Bardzo prosimy o pomoc naszemu synowi, 
poprzez przekazanie 1% swojego podatku za 
2016 rok.  

Paweł urodził się w 7 miesiącu ciąży. Przebył wiele 
chorób wiążących się z wcześniactwem min. wylew 
krwi do mózgu, wielokrotnie powtarzające się 
zaburzenia oddychania. Niestety, skutkiem tych 
zaburzeń jest mózgowe porażenie dziecięce. 

W imieniu własnym oraz naszego 10 -letniego 
Pawła bardzo prosimy o okazanie zrozumienia                   
i pomoc. Dzięki Państwa wsparciu Paweł będzie 
mógł uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, 
po których zawsze wraca z nowymi 
umiejętnościami. Zmniejszenie rehabilitacji 

powoduje, że umiejętności, które już posiada, zanikają. Pomimo swojej choroby jest bardzo ciekawy świata, chętnie się 
uczy, ćwiczy, czego efektem są widoczne postępy. Dzięki rehabilitacji nie ma trwałych przykurczów mięśni , ale nie potrafi 
samodzielnie chodzić, bo nadal ma nieprawidłowe napięcie mięśni i problemy z utrzymaniem równowagi. W celu lepszego 
ogólnego rozwoju psychoruchowego i zmniejszenia spastyczności, wymaga systematycznej rehabilitacji ze specjalistami.  

Jesteśmy onieśmieleni, aby prosić Państwa o pomoc, ale rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna. Jako rodzice 
chcemy dać naszemu dziecku szansę na lepsze życie, jednak sami nie jesteśmy w stanie sprostać  kosztom 
wszystkich potrzeb związanych z leczeniem i rehabilitacją .  

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu 
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, Cel szczegółowy 1% (6109, Burda Paweł). 

Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w leczeniu i rehabilitacji Pawła, poprzez przekazanie 1% swojego podatku z góry 
dziękujemy. 

Agnieszka i Andrzej Burda, Podlesie 

andrzejburda@o2.pl 
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