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W doskonałym towarzy-
stwie, w słońcu i przy 
akompaniamencie dobrej 
muzyki upłynęły tegorocz-
ne Dni Grodziska. Cztero-
dniowy program imprezy 
był bogaty i zróżnicowany 
i nawet wybredny odbiorca 
mógł zawsze znaleźć coś 
dla siebie.

Spotkanie ze sztuką
Obchody gminnego świę-
ta zainaugurowała wysta-
wa malarstwa i rzeźby pana 
Władysława Zycha z Medy-
ki, której towarzyszyły wy-
stępy artystyczne lokalnych 
talentów wokalnych i laure-
atów gminnych konkursów 
recytatorskich.
Piękna ekspozycja zapre-
zentowana w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury jest 
tylko częścią okazałej ko-
lekcji rzeźb, ikon i obrazów 
pana Zycha. Wiele z nich 
znajduje się w prywatnych 
zbiorach, na wystawach, a 
krzyże zdobią wnętrza pol-
skich i zagranicznych świą-
tyń. Można śmiało powie-
dzieć, że Władysław Zych 
to artysta wszechstronny, 
który tworzy swoje prace w 
różnych technikach i ciągle 

poszukuje nowych. Oprócz 
tego jest poetą z bogatym 
bagażem poetyckim, a jego 
wiersze zachwycają bogac-
twem treści i formy, o czym 
też mieliśmy okazję się prze-
konać podczas czwartko-
wego wieczoru. Tak minął 
czwartek, 6 lipca. 

Piłkarskie potyczki 
młodzieży i strażaków
Pod znakiem sportowej ry-
walizacji upłynął piątek. Jak 
co roku przed południem na 
„Orliku” w Grodzisku Dolnym 
wystartowała XVI Gminna 
Parafiada o Puchar Wójta 
Gminy Grodzisko Dolne. Po 
rozgrywkach piłkarskich i kil-
ku konkurencjach sprawno-
ściowych najlepsza okaza-
ła się drużyna gospodarzy 
– parafia Grodzisko Dolne.
Drugie miejsce przypadło 
parafii z Chodaczowa, zaś 
trzecie Zmysłówce. Na ko-
lejnych znalazły się parafia 
z Chałupek Dębniańskich i 
Wólki Grodziskiej.
Jeszcze do końca nie prze-
brzmiały echa młodzieżo-
wych zmagań, a już wie-
czorem na murawę stadio-
nu wkroczyły kolejne druży-
ny, by walczyć o prym naj-

lepszej. Do późnych go-
dzin wieczornych, przy włą-
czonych reflektorach trwa-
ły mecze pomiędzy druha-
mi ochotnikami z gminnych 
jednostek OSP. Zawodnicy 
z pełną powagą i determi-
nacją podeszli do stadiono-
wych rozgrywek. Padło wie-
le pięknych goli, więc licznie 
zgromadzeni na stadionie ki-
bice mieli kogo dopingować i 
oklaskiwać.
Najlepszą formę i celność 
do końca wszystkich roze-
granych spotkań zaprezen-
towali strażacy z Chodaczo-
wa, zajmując miejsce pierw-
sze. Tuż za nimi jednostka z 
Grodziska Dolnego i Grodzi-
ska Dolnego „Miasta”. Po-
zostałe miejsca zajęli w ko-
lejności: miejsce 4 – OSP 
Grodzisko Nowe, miejsce 
5 - OSP Wólka Grodziska, 
miejsce 6 – OSP Grodzi-
sko Górne, miejsce 7 - OSP 
Zmysłówka, miejsce 8 - OSP 
Laszczyny, miejsce 9 - OSP 
Podlesie.
Wszystkie drużyny zostały 
uhonorowane okolicznościo-
wymi statuetkami, a trzem 
pierwszym wójt gminy wrę-
czył puchary.
W trakcie spotkania mia-

ła też miejsce miła uroczy-
stość. Doceniając wkład 
pracy i organizację gmin-
nych imprez, specjalną na-
grodę „Pracownika miesią-
ca” otrzymał pan Józef Miś. 
Były okolicznościowe życze-
nia i kwiaty oraz wspólnie 
odśpiewane Sto lat.

Wielkie wędkowanie
Sobotni dzień rozpoczął się 
od tradycyjnego wędkowa-
nia na „Czystym” w Grodzi-
sku Dolnym. Zawody zorga-
nizowało Koło Wędkarskie 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym. Dopisała zarówno aura 
jak i frekwencja. Mimo trwa-
jących wakacji i wczesnej 
godziny, na starcie zameldo-
wała się liczna grupa więk-
szych i mniejszych miłośni-
ków wędkarstwa, których 
wspierali rodzice i dziadko-
wie. Zwycięzcami zawodów 
w kategorii szkół podstawo-
wych zostali:
• Bartłomiej Ner  –                   

3360 pkt
• Dominik Wnęk –                

1000 pkt
• Luiza Brzyska –                     

800 pkt
• Emilka Walania  –                

400 pkt
• Weronika Brzyska – 

600 pkt
Zwycięzcami zawodów w 
kategorii szkół gimnazjal-
nych zostali:
• Zuzanna Żak –                

1960  pkt
• Igor Sawicki – 400 pkt
• Konrad Sawicki  –             

280 pkt
• Mateusz Nykiel –             

220  pkt
• Aneta Bęben  – 120 pkt
Każdy uczestnik zawodów 
otrzymał słodycze i drobne 
nagrody wędkarskie. Spo-
śród wędek, kołowrotków, 
podbieraków i innych gadże-
tów wędkarskich mogli so-
bie wybrać jedną. Pozosta-
li uczestnicy otrzymali rów-
nie atrakcyjne nagrody po-
cieszenia. Na zakończenie 
dla wszystkich zawodników 

UDANE ŚWIĘTO GMINY

Na płycie stadionu wylądowali skoczkowie
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i opiekunów zorganizowa-
no poczęstunek kiełbaską z 
grilla.

Pogadanka
o bezpieczeństwie
Kolejna grupa dzieci i mło-
dzieży nad wodą zameldo-
wała się po godz. 14. Tym 
razem atrakcje dla przyby-
łych zorganizowała Komen-
da Powiatowa Policji z Le-
żajska wraz z Komendą Po-
wiatową PSP.
Prowadzący akcję „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad 
wodą” przedstawiciele poli-
cji i straży rozmawiali z mło-
dymi ludźmi o tym jak się za-
chowywać, aby letni wypo-
czynek upłynął radośnie i 
bezpiecznie. Poprzez quizy 
i rozmowę zwrócono uwagę 
na zasady obowiązujące na 
kąpieliskach, a na upozoro-
wanym przykładzie tonące-
go, zademonstrowano jak 
udzielać pomocy topielcowi.
Promując bezpieczny wypo-
czynek nad wodą, w towa-
rzystwie strażaków chętni 
mogli skorzystać z rejsu łód-
ką po zalewie.

Stadionowe rozgrywki
Równolegle do wydarzeń 
nad „Czystym”, swoje roz-
grywki na stadionie prowa-
dziły dziewczęta. W turnieju 
piłki nożnej juniorek „O Pu-
char Lata 2017” udział wzię-
ły 63 zawodniczki reprezen-

Zwycięzcy turnieju strażackiego - reprezentacja OSP z Chodaczowa

Wędkarzom kibicowały całe rodziny

Towarzyski mecz oldbojówNagrody dla zwycięzców gminnej parafiady
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tujące 6 drużyn piłkarskich. 
Punktacja końcowa Turnieju 
Piłkarskiego Juniorek „O Pu-
char Lata 2017” przedstawia 
się następująco:
• GKS Majdan                   

Sieniawski - 15 pkt
• LKS „Grodziszczan-

ka” II Grodzisko Dolne 
-  10 pkt

• KS „Korona” Tuchla 
-  10 pkt

• GKS „Aleksandria” Alek-
sandrów - 4 pkt

• Brzyska Wola - 3 pkt
• LKS „Grodziszczanka” I 

Grodzisko Dolne - 1 pkt
Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Paulina Kry-
sa - LKS „Grodziszczan-
ka” II Grodzisko Dolne, naj-
skuteczniejszą zawodnicz-
ką wybrano Aleksandrę Ry-
gowską - GKS Majdan Sie-
niawski, zaś najlepszą 
bramkarką okrzyknięto Ka-
tarzynę Brzozę – KS „Koro-
na” Tuchla.
Wszystkie drużyny otrzyma-
ły okolicznościowe nagro-
dy, dyplomy i puchary, ufun-
dowane przez Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne oraz Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespo-
łów Sportowych w Leżaj-
sku, które wręczali: z-ca wój-
ta, pan Arkadiusz Telka oraz 
prezes PZZS w Leżajsku, 
pan Zbigniew Śliwa.
Ostatnim z punktów plano-
wanych tego dnia wyda-
rzeń sportowych, był mecz 
oldbojów pomiędzy LKS 
Grodziszczanka – KS „Old 
Boys” Rudnik n/Sanem. Go-
spodarze w miłej i przyjem-
nej piłkarskiej atmosferze 
pokonali gości z Rudnika w 
stosunku bramek 4:0, jed-
nak sam wynik był jedynie 
miłym dodatkiem do sporto-
wej rywalizacji.

Folkowo-kabaretowa          
niedziela
Najważniejszy dzień – nie-
dziela 9 lipca przyciągnęła 
do Grodziska tłumy widzów. 
Jedni przybyli za sprawą fol-
kowo-góralskich, energe-

tycznych rytmów zespołu 
„TerazMy”, drudzy by obej-
rzeć występ jednego z czo-
łowych kabareciarzy w Pol-
sce – pana Marcina Dań-
ca, a jeszcze inni na koncert 
muzyki reagge Mesajah. 
Piękna, słoneczna pogoda, 
doskonała muzyka i znako-
mici artyści sprawili, że pu-
bliczność bawiła się wyśmie-
nicie. 
Na najmłodszych uczestni-
ków czekały animacje, gry 
i zabawy rodem z cyrku. A 
wszystko za sprawą Podkar-
packiego Centrum Animacji z 
Rzeszowa. Szalona anima-
torka, cyrkowe sztuczki, balo-
nowe cudaki, mydlane bańki 
i wysocy do nieba szczudla-
rze dbali by dzieci miały co 
robić. Kto zdobył się na od-
wagę, mógł wdziać kostium 
zawodnika sumo i spróbo-
wać swoich sił na macie.
Kiedy na scenie trwały kon-
certy, tuż obok swoje sta-
nowisko urządzili ratowni-
cy z Podkarpackiego Od-
działu Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Poprzez zaba-
wę uczyli dzieci udzielania 
pierwszej pomocy przy uży-
ciu specjalistycznych fanto-
mów.
Tuż po 18 na grodziskim 
niebie pojawił się samolot.  
Wszyscy z uwagą i napię-
ciem śledzili skoki spado-
chronowe trzech członków 

Rzeszowskiego Aeroklubu, 
a potem czekali na koncert 
gwiazdy wieczoru – wokali-
sty Mesajah. 
Do wrażeń i emocji dodać 
jeszcze należy mocny i jak 
zwykle widowiskowy pokaz 

sztucznych ogni, przygoto-
wanych przez „Grupę PSO” 
z Częstochowy. Dopełnie-
niem całodniowych wrażeń 
była taneczna zabawa przy 
zespole „Retro”.

MH

Grupa słuchaczy pogadanek o bezpieczeństwie na Czystym

W podziękowaniu za wystawę pana Władysława Zycha 

Niedzielne atrakcje dla dzieci
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Setki gości, piękne wień-
ce i cudowna aura – do-
żynki w Grodzisku za nami. 
Ci, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w wydarzeniu, 
nie mogli narzekać na brak 
atrakcji. 

Matka Boska Fatimska oraz 
klęczący u jej stóp pastusz-
kowie: Hiacynta, Franciszek 
i Łucja – to najczęściej poja-
wiające się motywy tegorocz-
nych dożynkowych wieńców. 
Jako że w tym roku przypa-
da setna rocznica objawień 
w Fatimie, aż 4 wieńce spo-
śród 15 zaprezentowanych 
podczas Dożynek Gminnych 
nawiązywały do tych właśnie 
wydarzeń.
Po poświęceniu wieńców w 
poszczególnych parafiach 
na terenie gminy, delegacje 
wieńcowe z sołtysem na cze-
le przybyły na godz. 15.00 na 
stadion sportowy w Grodzi-
sku Górnym. Tutaj zgodnie 
z planem przed zebraną pu-
blicznością ruszył barwny ko-
rowód wieńcowy. 
We wspólnym dziękowa-
niu za trud pracy rolników 
uczestniczył m.in. Poseł Zie-
mi Leżajskiej, pan Jerzy 
Paul, Radni Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego, 
pan Stanisław Bartnik i pan 
Marek Ordyczyński, samo-
rządowcy z sąsiednich gmin, 
przedstawiciele instytucji za-
angażowanych w rozwój rol-
nictwa, służb mundurowych, 
duchowieństwa oraz miesz-
kańcy gminy.
Gospodarzem gminnego 
święta plonów było w tym 
roku sołectwo Grodzisko 
Nowe, na czele z panią Te-
resą Turek i panem Janem 
Bieleckim, którym przypadła 
zaszczytna rola starostów 
gminnych. Po przekazaniu 
chleba na ręce wójta gminy, 
nastąpił słodki poczęstunek 
chlebem i miodem z pasiek 
grodziskich pszczelarzy.
Goście mogli posłuchać ro-
dzimych zespołów. Na sce-
nie zaprezentowała się Or-
kiestra Dęta z Grodziska 
Dolnego, „Wiola” z Choda-
czowa, „Leszczynka” z Wól-
ki Grodziskiej, Kapela Ludo-
wa i Zespół „Grodziszczoki” 
oraz Kapela Młodzieżowa, 
która obchodziła swój jubile-
usz. Gościnnie, zagrali pano-
wie z zespołu „Na Drabini” z 
Ukrainy.
Na uczestników czekały róż-
norodne wystawy – od naj-

nowszych modeli rolniczych 
ciągników i kombajnu zbożo-
wego z przystawką do kuku-
rydzy począwszy, po wysta-
wy ozdobnych ptaków, jakimi 
były pawie, kanarki, perlicz-
ki, przepiórki, papużki, kury i 
koguty, gęsi i kaczki, na króli-
kach skończywszy.
Za sprawą Kół Łowieckich z 
Dębna i Żołyni można było 
podziwiać prezentację tro-
feów myśliwskich (poroża 
i skóry) oraz zakosztować 
specjałów wędliniarskich z 
dziczyzny. Z kolei MZK z Le-
żajska przekazał kilka zabyt-
kowych eksponatów grają-
cych, w tym gramofony i róż-
nego rodzaju radia (również 
oryginalny Beethoven).
Stoiska rękodzielnicze z 
kwiatami z bibuły, obraza-
mi, aniołami, dekoracjami i 
różnymi kompozycjami oraz 
rzeźbami wystawili lokalni ar-
tyści.
Spore zainteresowanie 
wzbudziły elementy Zagro-
dy Edukacyjnej pani Czesła-
wy Zawadzkiej, a wśród nich 
kanki i bańki na mleko, ma-
selniczki i „dojna krowa” do 
której ustawiały się kolejki. 
Umiejętnościami w dojeniu 
krowy popisali się również 

sołtysi. W specjalnej konku-
rencji udoju na czas najlepiej 
poradził sobie sołtys Krzysz-
tof Dąbek z Wólki Grodzi-
skiej. Druga była sołtyska 
Monika Ślanda z Grodziska 
Górnego, zaś trzeci sołtys 
Stefan Wacnik z Opalenisk.
Na zakończenie rolniczego 
święta odbył się festyn pod 
gołym niebem, na którym 
przygrywał zespół „Cool-pa 
band”.

MH

żNIWNE MArYjE królOWAłY NA DOżYNkAch 
W GrODzIskU

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne 
podziękowania 
delegacjom wieńcowym, 
sołtysom, radnym, 
kołu pszczelarskiemu, 
kołom myśliwych 
z Dębna i Żołyni, 
rolnikom, wystawcom, 
występującym zespołom, 
sponsorom, strażakom 
z gminnych jednostek 
OSP oraz wszystkim 
tym, którzy włączyli się 
w organizację Dożynek 
Gminnych.

Starostami tegorocznych Dożynek Gminnych byli przedstawiciele sołectwa Grodzisko Nowe
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MODLITWA STAROŚCINY

Ten żniwny trud snopek zebranych zbóż,

co chlebem kwitną pachnącym

i sieją woń uroczych pól

pod polskim niebem będących.

 

Ten chłopski trud, co w pocie czoła

kroplami srebrnymi się perli

błogosław Panie i spraw ten cud,

by rząd nasz ROLNIKA docenił!

Małgorzata Burda-Król
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Trwają zaawansowane 
prace przy budowie 
Dziennego Domu 
Pomocy dla Osób 
Starszych i nowej siedziby 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej                              
w Grodzisku Dolnym. 
Obecnie trwają prace 
przygotowawcze do 
wylania stropu nad 
piętrem. W następnej 
kolejności wykonawca 
przystąpi do montażu 
konstrukcji drewnianej 
więźby dachowej. Termin 
zakończenia całości prac 
przewidziany jest na 
wiosnę przyszłego roku. 

inwestycje w obiektywie

Od początku lipca 
bieżącego roku 
mieszkańcy Miasteczka 
mający swe zabudowania 
przy drodze Żołyńskiej, 
mogą cieszyć się z nowej 
nawierzchni drogi oraz 
ułożonego chodnika dla 
pieszych. Poprawie uległo 
nie tylko bezpieczeństwo 
ruchu pieszego i 
drogowego, ale również 
w znaczącym stopniu 
poprawiła się estetyka tej 
części sołectwa Grodzisko 
Dolne - Miasto.

Wraz z rozpoczynającymi 
się wakacjami, ruszyła 
budowa Centrum Robotyki 
Szkolnej przy Zespole 
Szkół w Grodzisku 
Górnym. W chwili obecnej 
prace budowlane osiągnęły 
etap „pod strop”. W 
dalszej części budowy 
nastąpi szalowanie 
stropu i jego zalanie 
betonem oraz prace 
związane z konstrukcją 
dachową i pokryciem 
dachu. Planowany 
termin zakończenia prac 
przewidziany jest na 
wiosnę 2018 roku. 
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Końcowy etap robót został 
osiągnięty na budowie 
chodnika przy drodze 
powiatowej w Opaleniskach 
i Zmysłówce.  Na odcinku 
drogi został ułożony 
chodnik wraz z kanalizacją 
deszczową oraz została 
poszerzona jezdnia 
poprzez ułożenie ścieku 
przykrawężnikowego. 
Do zakończenia całości 
robót, zostało wykonanie 
zbiornika odparowującego   
i jego ogrodzenie. 

W miejscowości Laszczyny 
trwają zaawansowane 
prace przy modernizacji 
dość newralgicznej arterii 
komunikacyjnej łączącej 
naszą gminę z gminą 
Białobrzegi i Tryńcza. W 
miejscu tym budowane są 
obecnie chodniki po obu 
stronach drogi. Dodatkowo 
zostanie zmodernizowane 
samo skrzyżowanie dróg. 
Inwestycja realizowana 
przez Powiat Leżajski        
w ramach porozumienia 
zawartego z gminą. 

Podobnie jak w przypadku 
Opalenisk i Zmysłówki, 
również w Chodaczowie 
na ukończeniu są prace 
związane z modernizacją 
drogi powiatowej relacji 
Laszczyny - Chodaczów 
- Tryńcza. Jest to w chwili 
obecnej największa 
inwestycja drogowa na 
terenie naszej gminy zarówno 
pod względem finansowym, 
jak również pod względem 
zakresu rzeczowego. Do 
zakończenia robót drogowych 
pozostały sprawy związane z 
poboczami oraz dokończenie 
robót przy zbiorniku 
odparowującym.

inwestycje w obiektywie
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Z końcem miesiąca lipca 
po długotrwałym procesie 
związanym z wyborem 
wykonawcy zostały 
podpisane umowy na 
wykonanie rozbudowy 
Środowiskowych 
Domów Samopomocy 
w Laszczynach i 
Zmysłówce. W chwili 
obecnej plac budowy 
został przekazany 
wykonawcy, którym w obu 
przypadkach jest ZRB 
KOREM z Jeżowego. 
Podjęto już wstępne 
prace geodezyjne.

Ku końcowi zbliżają 
się prace związane 
z termomodernizacją 
Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach. Obecnie 
trwają roboty wewnątrz 
budynku, mające na 
celu przygotowanie klas 
lekcyjnych do zbliżającego 
się dużymi krokami 
początku roku szkolnego. 
Do zakończenia całości 
robót zostały jeszcze 
prace związane z dachem, 
elewacjami budynku 
i prace porządkowe. 
Zakończenie robót 
ustalone jest na koniec 
września br.

Ponad 400 tys. zł. wydała 
gmina ze środków 
własnych i funduszu 
sołeckiego na bieżący 
remont dróg gminnych. 
Zakres remontowy został 
ustalony na wyjazdowym 
posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy. 

inwestycje w obiektywie
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Gmina zamontowała kolejne 
lampy oświetleniowe. Jaśniej 
będzie na odcinku Grodzisko 
Dolne-Opaleniska (od 
Orendy), gdzie podwieszono  
7 lamp oraz na odcinku 
Opaleniska-Grodzisko Dolne 
(od drogi Bartniczej) - 9 lamp. 

inwestycje w obiektywie

Przebudowywany odcinek 
drogi powiatowej w 
Zmysłówce na długości      
ok. 300 metrów.  
Inwestycja realizowana 
przez Powiat Leżajski        
w ramach porozumienia 
zawartego z gminą. 

Wraz z nowym rokiem 
szkolnym uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Chodaczowie będą mogli 
bezpiecznie dotrzeć 
do szkoły po nowo 
wybudowanym chodniku.
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Reprezentanci Koła Robo-
tyki z Zespołu Szkół w Gro-
dzisku Górnym w dniach 8 
– 12 lipca po raz czwarty z 
rzędu startowali w Świato-
wym Finale Budowy i Pro-
gramowania Autonomicz-
nych Robotów Mobilnych 
Botball. Turniej Botball 
2017 odbywał się w Nor-
man w Oklahomie (USA). 

W finale startowała druży-
na w składzie: Joniec Mate-
usz, Majkut Bartłomiej, Po-
lański Jakub, Król Sebastian, 
Szczęch Kamil, Kryla Mag-
dalena oraz Tokarz Magda-
lena. 
Przedstawiciele koła roboty-
ki swoimi wynikami w turnie-
ju potwierdzili miejsce szkoły 
w światowej czołówce szkół, 
które w sposób szczegól-

ny zajmują się nauczaniem 
programowania i robotyki, co 
ma odzwierciedlenie w zaj-
mowanych podczas turnie-
ju premiowanych miejscach 
w poszczególnych konkuren-
cjach. Tym razem I miejsce w 
Alliance Matches i IV miejsce 
w Seeding Rounds. 
Drużyna uzyskała 100% oce-
nę za dokumentację konkur-
sową, co jest najlepszym wy-

nikiem w historii startów dru-
żyny w Botball oraz świadczy 
o poprawie kompetencji języ-
kowych uczestników turnieju.
Nasi reprezentanci po raz 
trzeci z rzędu otrzymali wy-
różnienie „Overall Judge’s 
Choice” – nagroda sędziów 
za doskonałe rozwiązanie 
konstrukcyjne robotów oraz 
za ich oprogramowanie. 
W Norman reprezentanci Ze-
społu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym zajęli w ogólnej klasyfi-
kacji 7 miejsce (na 64 drużyn 
z całego świata). Serdeczne 
gratulacje dla drużyny!!!
Start w finale światowym był 
możliwy dzięki doskonałej 
postawie w Eliminacjach Eu-
ropejskich ECER 2017, które 
odbyły się w Sofii (Bułgaria). 
W zawodach tych drużyna 
zajęła odpowiednio: I miej-
sce w Double Eliminations 
oraz II miejsce w konkuren-
cji Seeding Rounds, zdoby-
wając również Nagrodę Sę-
dziów „Judge’s Choice”.
Konkurs Botball jest organi-
zowany od 1993 roku przez 
KISS Institute for Practical 
Robotics w Norman (Okla-
homa, USA). Jest on w rze-
czywistości bardzo rozbu-
dowanym programem edu-
kacyjnym przygotowującym 
uczniów szkół średnich do 
studiów technicznych, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem automatyki i progra-
mowania. Uczniowie biorący 
udział w tym programie mu-
szą zbudować roboty, któ-
re w najskuteczniejszy spo-
sób wykonają zadania okre-
ślone w konkursie. Mają tak-
że obowiązek stworzyć wni-
kliwą dokumentację pracy, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem współpracy w swo-
im zespole, szczegółowym 
harmonogram prac oraz do-
kumentacją techniczną ro-
botów, wykonaną za pomo-
cą programów typu CAD. 
Całość musiała być sporzą-
dzana w języku angielskim, 

NAsI rObOTYcY 
W ŚWIATOWEj czOłóWcE

Podczas ceremonii wręczenia nagród

W dobrych nastrojach drużyna rozpoczęła turniej



20 Gazeta z Grodziska i okolic 7-8/2017

- aKTUaLNOŚCI - 

także w tym języku ucznio-
wie mieli obowiązek zapre-
zentować swoją pracę komi-
sji konkursowej. 
Sam konkurs podzielony jest 
na kategorie: 
1.  Dokumentacja konkurso-
wa – ocena wytworzonej do-
kumentacji oraz prezentacja 
prac drużyny.
2. Seeding Rounds – robo-
ty, zbudowane przez zespół 
uczniowski, prezentują swo-
je największe możliwości na 
całym stole konkursowym. 
W tej kategorii drużyna nie 
rywalizuje z przeciwnikiem 
i ma cały stół z zadania-
mi konkursowymi do swojej 
dyspozycji. 

3. Double Eliminations – 
dwie drużyny wraz z robota-
mi rywalizują na jednym sto-
le. Drużyna, która uzyska 
większą ilość punktów wy-
grywa i przechodzi do na-
stępnego etapu rozgrywek. 
W tej kategorii możliwe jest 
blokowanie robotów prze-
ciwnika oraz przeszkadza-
nie w uzyskaniu większej ilo-
ści punktów.
4. Alliance Matches – w kon-
kurencji tej startują drużyny, 
które w Double Eliminations 
odpadły z rywalizacji przed 
finałem. Z pośród drużyn łą-
czone są dwa zespoły (z naj-
większą i najmniejszą liczbą 
punktów) i mogą wspólnie 

wystawić po jednym ze swo-
ich robotów - muszą jednak 
zsynchronizować ich opro-
gramowanie. Zwycięża ze-
spół, który osiągnie najwyż-
szą liczbę punktów.
Za wsparcie finansowe w or-
ganizacji wyjazdu pragniemy 
podziękować sponsorom: 
• Wójtowi Gminy Grodzi-

sko Dolne, panu Jacko-
wi Chmurze,

• Marszałkowi Woje-
wództwa Podkarpackie-
go, panu Władysławowi         

Ortylowi,
• Polenergia Elektrocie-

płownia Nowa Sarzyna 
Sp. z o.o.,

• Firmie G2A.COM         
Sp. z.o.o.,

• Firmie Telpoż,
• Firmie Up Instal         

Paweł Urban,
• oraz wszystkim osobom 

prywatnym.

Roman Matuszek
opiekun drużyny

 
 
 

 

Przy stole turniejowym

Zachęcamy rodziców i 
uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych do 
składania wniosków o 
stypendium wójta gminy 
za osiągnięcia w nauce, 
sukcesy artystyczne lub 
sportowe.

W ramach gminnego pro-
gramu stypendialnego, do 
20 września br. do Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne 
można składać wnioski o 
stypendia.

Stypendia przyznawane są 
na okres półroczny i wy-
płacane jednorazowo, a ich 
wysokość uzależniona jest 
od uzyskanych osiągnięć 
oraz środków budżetowych 
przeznaczonych na ten cel 
w danym roku.  Program 
przewiduje stypendia w wy-
sokości od 100 do 1000 zł.
O stypendia mogą ubiegać 
się uczniowie uczęszczają-
cy do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na terenie 
gminy oraz uczniowie szkół 
średnich, którzy są zamel-

dowani w gminie. Prawo do 
ubiegania się o stypendium 
daje wysoka średnia ocen: 
co najmniej 5,0 (szkoła pod-
stawowa lub gimnazjum) 
i co najmniej 4,8 (szkoła 
średnia) lub miejsce na po-
dium w konkursie szczebla 
wojewódzkiego, np. w olim-
piadzie przedmiotowej, kon-
kursie sportowym czy też 
konkursie artystycznym. 
Niezbędnym warunkiem do 
uzyskania stypendium jest 
co najmniej bardzo dobra 
ocena z zachowania.

Wniosek może być złożony 
przez rodzica, organizację 
pozarządową, trenera czy 
też dyrektora szkoły. Aktual-
ny wzór wniosku oraz regu-
lamin przyznawania stypen-
dium znajduje się na stro-
nie www.grodziskodolne.pl 
w module Polecamy miesz-
kańcom. 
Wnioski o przyznanie sty-
pendium przyjmowane są w 
sekretariacie Urzędu Gminy 
w Grodzisku Dolnym w nie-
przekraczalnym terminie do 
20 września 2017 roku.

sTYPENDIA WójTA
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Lato na dobre otworzyło 
przed nami swoje podwo-
je i zaprasza do korzysta-
nia z jego uroków. Trady-
cją w naszej kulturze sta-
ło się organizowanie pikni-
ków rodzinnych bądź licz-
nych spotkań na powita-
nie lata. Jak co roku, tak i 
obecnie, w gminie Grodzi-
sko Dolne w różnych miej-
scach i miejscowościach 
witano nadejście lata.

Już 20 czerwca nad Zale-
wem „Czyste” Ośrodek Re-
walidacyjno-Wychowaw-
czy w Laszczynach zorga-
nizował Piknik Powiatowy z 
Okazji Dnia Godności Oso-
by Niepełnosprawnej, na któ-
rym wystąpiła Młodzieżowa 
Kapela Ludowa z Grodziska 
Dolnego.
25 czerwca br. odbyły się 
jednocześnie dwa pikniki ro-
dzinne zorganizowane w 
Wólce Grodziskiej i Choda-
czowie. Nie zabrakło na nich 
oczywiście bogatego progra-
mu artystycznego, w którym 
współudział miał Ośrodek 
Kultury w Grodzisku Dolnym. 
W Chodaczowie zabłysnęła 
przed publicznością Młodzie-
żowa Kapela Ludowa z Gro-
dziska Dolnego, zaś na par-
kiecie w Wólce Grodziskiej 
zaprezentowały się dziecię-
ce zespoły taneczne „Małe 
Grodziszczoki” i „Krasnolud-
ki” oraz grupy wokalne.
Ale to jeszcze nie koniec 
przedsmaku letnich sza-
leństw, bo do tej liczby do-
dać należy piknik na powita-
nie lata i wakacji, który miał 
miejsce we wtorek 27 czerw-
ca obok Ośrodka Kultury.
Dzieciaki, jak zwykle pełne 
animuszu i wolnego czasu, 
zaczęły piknikowanie od pie-
czenia kiełbasek na ognisku 
i ich degustacji. Potem przy-
szła pora na sportowe harce. 
Dla umilenia nastroju nasze 

wokalistki zaśpiewały znane 
i lubiane piosenki, co jeszcze 
bardziej zbliżyło wszystkich 
do letniej przygody. 
Ośrodek Kultury składa po-
dziękowania organizatorom 
za zaproszenie naszych ze-
społów do współtworzenia 
części artystycznej. OK

lETNIE 
PIkNIkOWANIE

Na ludową nutę w Chodaczowie

Powitanie wakacji w Wólce Grodziskiej

Nie ma to jak kiełbaska pieczona w ognisku

W kolejce po „nową” twarz
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Okazji do wspólnych spo-
tkań grodziskim Seniorom 
nie brakuje. Wpierw ogni-
sko w Opaleniskach, póź-
niej święto Anny w Wól-
ce Grodziskiej. I jak to 
na imieninach bywa były 
kwiaty, serdeczne życzenia 
no i oczywiście odśpiewa-
ne Sto lat.

A że solenizantek było 9, a 
gości bardzo dużo, to Klub 
Seniora w Wólce Grodziskiej 
na zasadzie „zastaw się a po-
staw” nakrył stoły suto. Zaba-
wa była przednia, bo wszyst-
ko w tym dniu sprzyjało, po-
goda, humor i klimatyczne 
miejsce. Śpiewając i tańcząc 

przy muzyce Seniorzy bawili 
się do późnego wieczora. 
Zapraszamy też seniorów 

do bezpłatnej nauki języ-
ka angielskiego. Warunkiem 
uczestniczenia jest wiek od 
50 do 70 lat i świadczenie 
emerytalne bądź rentowe.
Więcej informacji w bibliote-
ce - tel. (17) 24-36-037, lub u 

Pani Marii Rydzik w Urzędzie 
Gminy. Zajęcia odbywać się 
będą w Ośrodku Kultury, a po 
zakończeniu kursu zapewne 
czeka ciekawy wyjazd bądź 
wycieczka.

KZ

IMIENINY 
ANNY

Mój pomysł na bieganie 
miał mnie podbudować 
psychicznie. Dopiero na 
drugim miejscu postawi-
łem na podbudowę fizycz-
ną. Zbliżała się emerytu-
ra, musiałem „coś” wymy-
ślić. Bo emerytura w życiu 
prawdziwego mężczyzny, 
to jest coś okropnego. Ko-
biety są bardziej domowe 
im łatwiej to przychodzi. 

Człowiek który przez np. 40 
lat pracuje na równomier-
nych obrotach (język tech-
niczny) naraz zostaje w 
domu. Godzina 8 rano i co i 
nic - a ty jesteś w pełni sił. 
Dyrektor nie czeka na cie-
bie „wyrzucił cię” (to prze-
nośnia). Oczywiście, podał 
ci rękę, podziękował, obda-
rował prezentami (Ikar itp.) 
urządził przyjęcie, ale je-
steś za burtą. Uwierzcie mi, 
po 40 latach (ta sama fir-
ma) praca staje się drugim 
domem. Mam kolegów któ-
rzy po przejściu na emerytu-
rę (65 lat) bardzo „zachwia-
li” się psychicznie. Żeby za-

głuszyć te emocje (uratować 
się) wymyśliłem bieganie.
Była to jedna z lepszych de-
cyzji w moim życiu. Zno-
wu sfera psychiki, pozna-
łem tam bardzo dużo cu-
downych ludzi. My biega-
cze nie kopiemy dołków pod 
sobą. My rywalizujemy, ale 
jak ktoś upadnie, zatrzymu-
jemy się, podnosimy go, w 
życiu nie zawsze tak jest. 
Każdy bieg (znawcy to wie-
dzą) rozgrywa się w głowie. 
To głowa, nie nogi, przezwy-
cięża wszystkie przeszkody i 
ja to lubię. Czekam na zawo-
dy, szukam ich w internecie. 
Np. bardzo fajne są minu-
ty przedstartowe, kiedy sto-
imy w grupie, pełni emocji, 
pocieszamy się, poklepuje-
my, żartujemy - lubię to. Wal-
ka na trasie, no to jest fan-
tastyczne, to cały poemat. 
Tu cię boli, tam cię boli, po-
konujesz to, biegniesz dalej 
i meta. No i tu ze szczęścia 
że wszystko pokonałeś, że 
dałeś radę, możesz przytu-
lić cały świat. Tyle psychika. 
Przejdę do fizyki. Mam wie-

le jak ja to mówię (technicz-
nie) usterek zdrowotnych. 
Biegając - wyciszam je, od-
dalam je, a nawet niektó-
re likwiduję. Nasz organizm 
bardzo potrzebuje ruchu, a 
my siedzimy przy biurkach. 
Poprawiam wszystkie na-
sze podstawowe układy. 1= 
Układ krążenia krwi, prze-
czyszczam żyły, zmniejszam 
cholesterol. 2= Układ odde-
chowy, zwiększam pojem-
ność płuc, dotleniam mózg. 
3= Układ trawienny, poma-
gam mu bardzo. 4= Układ 
moczowy, każdy urolog po-
leca ruch. 5= Mięśnie nóg 
wzmacniam. 6= Kości „ubi-
jam tkankę” nie będę miał 
osteoporozy. 7= Cukrzyca 
typu 2, to tez metoda walki 
z nią.
Clement Tissot (lekarz - pio-
nier fizjoterapii) pisze „ru-
chem można zastąpić nie-
omal każdy lek, ale ruchu 
nie można zastąpić żadnym 
lekiem”. Christopher McDo-
ugall w książce Urodzeni 
Biegacze - pisze „nie dlate-
go przestajemy biegać bo 

się starzejemy, lecz starze-
jemy się bo przestajemy bie-
gać”. O zaletach ruchu i bie-
ganiu jako najprostszej for-
my ruchu napisano wiele i to 
jest prawda - mój przykład to 
potwierdza. Ciągle czuję się 
młodo, ciągle jestem „mło-
dy”, ciągle wyglądam mło-
do. Gorąco polecam jakąś 
formę ruchu, może nie tak 
„ekstremalną” jaką ja stosu-
ję. Ale np. na osiedlach po-
jawiły się, siłownie na powie-
trzu - korzystajmy z nich.
Fachowcy mówią że, w je-
sieni życia bardzo ważna 
jest też aktywność umysło-
wa. Ja robię to w ten spo-
sób, że pracuję dla innych. 
Mocno udzielam się w 4-ch 
stowarzyszeniach medycz-
nych Gladiator (prostata) 
Tinnitus (szumy) Diabetyk i 
Pacjent-polski. Troszkę pra-
cuję w mojej firmie (Instytut 
Lotnictwa) - uczę młodych, 
po prostu czuję się potrzeb-
ny. Mili moi czytelnicy - nie 
siedźcie w domach, to jest 
droga donikąd.

Eugeniusz Moszkowicz 
(Iryda) - 75 lat

EMErYTUrA TO NIE META
Wszystkie solenizantki otrzymały piękne kwiaty
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Było łowienie, było goto-
wanie i była degustacja - 
pogodnie, wesoło no i bar-
dzo smacznie...

W czwartek 6 lipca 2017 roku 
reprezentacja uczestników 
ŚDS w Laszczynach i Filii w 
Zmysłówce wzięła udział w 
Pikniku Wędkarskim pod na-
zwą „Karp nie tylko od świę-
ta…”, którego organizatorem 
był zaprzyjaźniony ŚDS im. 
Anny w Izdebkach oraz PZW 

Koło „Brzana” w Nozdrzcu. 
Nad stawem położonym przy 
ośrodku w Izdebkach spotka-
ło się 8 placówek, które zaj-
mują się problemami osób z 
niepełnosprawnością z tere-
nu województwa podkarpac-
kiego.   
Piknik rozpoczął się od przy-
witania zaproszonych gości. 
Następnie każdy z ośrodków  
wytypował  po dwie drużyny, 
które zmierzyły się ze sobą w 
dwóch konkurencjach, a mia-

nowicie w łowieniu ryb i przy-
gotowaniu potrawy z karpia. 
Zadaniem pierwszej druży-
ny było złowienie jak naj-
większej ilości ryb, w cza-
sie dwóch godzin, na wcze-
śniej wylosowanym stanowi-
sku wędkarskim. Nad prawi-
dłowym połowem czuwali do-
świadczeni wędkarze z Koła 
Wędkarskiego. Tego dnia 
rybki na niektórych stanowi-
skach całkiem nieźle współ-
pracowały z nowymi adepta-
mi wędkarstwa, dostarczając 
tym samym wiele pozytyw-
nych emocji. Głównie łowio-
no oczywiście płotki, karasie, 
okonie, ale trafiały się także 

i karpie. Po podsumowaniu 
ilości złowionych ryb i punk-
tów za odpowiedzi w konkur-
sie wiedzy o wędkarstwie, 
okazało się, że nasi uczest-
nicy zajęli zaszczytne trzecie 
miejsce. 
Jednocześnie druga druży-
na, pod okiem szefa kuchni 
Zamku w Dubiecku pana Ja-
nusza Pyry, próbowała swo-
ich sił w przygotowaniu jed-
nej z potraw z karpia, takich 
jak: karp gotowany w białym 
winie, karp pieczony z ma-
słem, smażone filety z kar-
pia, klopsiki z karpia, goto-
wany karp po Polsku, ryba 
z pieczarkami, karp w śmie-

„kArP NIE TYlkO OD 
ŚWIĘTA…”

Praktykując tradycję ubie-
głych lat, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sie-
niawie zorganizował XIV 
Festiwal Tańca dla Osób z 
Niepełnosprawnością. Te-
goroczna gala odbyła się 
28 czerwca w Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji 
„Sokół”.

Miło nam poinformować, że 
po raz kolejny festiwal  zyskał 
przychylność wielu Domów 

Samopomocy, które  uświet-
niły to spotkanie swoją obec-
nością.  ŚDS w Laszczynach 
z filią w Zmysłówce także 
uczestniczył w tym wspania-
łym wydarzeniu, prezentując 
dwie choreografie taneczne: 
„The foxy” oraz balet. W rolę 
tancerzy wcielili się: Wiolet-
ta Mścisz, Maria Mierzwa, 
Małgorzata Danak, Bogumi-
ła Usowska, Paweł Szal, Zbi-
gniew Markocki. Długie przy-
gotowania naszych uczestni-

ków zostały nagrodzone bra-
wami oraz symbolicznymi 
upominkami.
Taniec to niewątpliwie forma 
sztuki, składająca się z celo-
wo wybranych ruchów ludz-
kiego ciała. Ruch ten może 
być bardziej lub mniej skoor-
dynowany, szybszy lub wol-
niejszy. Sztuka ta jest jedną z 
najbardziej naturalnych form 
ludzkiej aktywności, kryjąca 
w sobie głębię oraz dająca 
mnóstwo szczęścia. Ma ona 
wartość nie tylko estetycz-
ną ale również symboliczną. 
Taniec jest sposobem na za-
wieranie nowych znajomości 
i nawiązywanie kontaktów to-
warzyskich, ponadto rozwija 
koordynację ruchową, pew-
ność i wiarę w siebie.

Karolina Klin

NA fEsTIWAlU 
TAńcA

Tańce przebierańce

Czas na balet
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Już po raz XIX odbyła się 
Spartakiada Sportowa 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Tegorocznym gospodarzem 
oraz organizatorem był Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy w Wysokiej Głogow-
skiej, a miejscem sporto-
wych zmagań Stadion Ludo-
wy Klubu Sportowego Gło-
govia w Głogowie Małopol-
skim.
Spotkanie rozpoczęło od 
przemówień zaproszonych 
gości. Następnie dokonano 
odpalenia znicza olimpijskie-
go. Wszyscy wzięli udział we 
wspólnej modlitwie, po czym 
rozpoczęły się zawody.
Uczestnicy ŚDS z terenu 
województwa rywalizowa-
li ze sobą w sześciu konku-
rencjach indywidualnych i 
drużynowych tj.:
• Bieg na 50 metrów ko-

biet i mężczyzn- Dariusz 
Jarzyński

• Bieg slalomem z piłką 

kozłując ( z podziałem 
na kobiety i mężczyzn)- 
Mieczysław Leja

• Rzut woreczkiem do 
celu ( z podziałem na 
kobiety i mężczyzn)- 
Wiesław Krówka, Mie-
czysław Leja

• Rzut piłką lekarską ( ko-
biety-2kg, mężczyżni-
3kg)- Dariusz Jarzyński, 
Stanisław Baj

• Strzały i rzuty na bram-
kę z odległości- Małgo-
rzata Danak

• Konkurencja drużyno-
wa: sztafeta 4X100 me-
trów: Stanisław Baj, Da-
riusz Jażyński, Wiesław 
Krówka, Mieczysław 
Leja.

Celem tegorocznych zawo-
dów było m.in. zwiększenie 
aktywności ruchowej oraz 
promowanie zdrowego spo-
sobu spędzania czasu wol-
nego, popularyzacja sportu 
wśród osób niepełnospraw-
nych, a także pokonywanie 
barier i swoich słabości po-
przez rywalizację „fair play”.

Honorowy Patronat nad im-
prezą objęli: Wojewoda pod-
karpacki: Ewa Leniart i Bur-
mistrz Głogowa Małopol-
skiego: Paweł Baj.  Współ-
organizatorami byli: Wydział 
Polityki Społecznej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie, Urząd 
Miejski w Głogowie Małopol-
skim, Miejsko –Gminny Dom 
kultury w Głogowie Małopol-
skim, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Głogowie Małopolskim.

Leszek Duda

„jEsTEŚMY zDOlNI DO WIElkIch rzEczY, jEżElI NIE 
POzWOlIMY, bY POkONAł NAs lĘk PrzED WłAsNą 
słAbOŚcIą”

tanie ze szpinakiem. Inwen-
cja twórcza uczestników gru-
py kulinarnej przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania, a 
przygotowane przez nich po-
trawy wprawiły w zachwyt 
nawet samego szefa kuch-
ni.  Wszystkie dania nie tylko 

pięknie wyglądały, ale równie 
dobrze smakowały.
Uwieńczeniem spotkania 
była wspólna degustacja 
przygotowanych specjałów 
oraz nagrodzenie wszyst-
kich drużyn kucharzy i węd-
karzy pucharem, dyplomem 

i upominkami. Uroczystego 
wręczenia nagród dokonały 
przedstawiciele z Wydziału 
Polityki Społecznej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódz-
kiego Pani Agnieszka Lew i 
Pani Małgorzata Guła. 
Piknik Wędkarski miał na 

celu integrację środowisk 
ŚDS i WTZ, kształtowanie 
umiejętności pracy w gru-
pach oraz pokazanie naszym 
podopiecznym jak aktywnie 
spędzić wolny czas na łonie 
natury.

Monika Maj

Liczył się smak potrawy, ale i forma podania Połowy tego dnia pozwoliły na zdobycie 3 miejsca

Podopieczni ŚDS zawsze chętnie biorą udział w spartakiadach 
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Niedziela 2 lipca br. minę-
ła Zespołowi „Grodzisz-
czoki” bardzo pracowi-
cie. Przygotowawszy się 
solidnie, pojechali w nie-
dzielę rano do Tyczyna, 
gdzie już od rana odbywa-
ły się prezentacje konkur-
sowe i występy w ramach 
XXII Wojewódzkiego Prze-
glądu Wiejskich Zespo-
łów Śpiewaczych – „Ty-
czyn 2017”.

Zespół „Grodziszczoki” w 
Tyczynie gościł nie po raz 
pierwszy i przywiózł już 
stamtąd należne trofea. Tak 
było i tym razem. Mimo, 
że zespołów z Podkarpa-
cia było sporo, grodziski ze-
spół nie omieszkał znaleźć 
się w czołówce i przyjechał 
jako laureat II nagrody. To 
zaszczytne miejsce zmoty-
wowało wszystkich człon-
ków zespołu do działania, 

bo mimo zmagań z „Miodo-
braniem” w Tyczynie, poka-
zali na co ich jeszcze stać. 
W drodze powrotnej zatrzy-
mali się w Białobrzegach 
przygotowując tradycyjną 
bramę weselną zaprzyjaź-
nionej młodej parze. I tutaj 
był dopiero popis licznych 
przyśpiewek weselnych, za-

czepek i skeczy przezna-
czonych dla gości wesel-
nych. Zespołowe wystę-
py przypadły weselnikom 
do gustu, czego pokłosiem 
było bardzo owocne „mio-
dobranie”.
Całe widowisko skwitujemy 
krótko, że „Grodziszczoki” 
to potrafią wszystkich zaba-
wić i rozbawić.

OK

„GrODzIszczOkI” ŚPIEWAją 
NIE TYlkO NA WYsTĘPAch

W niedzielę 30 lipca Ze-
spół Regionalny „Gro-
dziszczoki” gościł na II 
Bieszczadzkim Święcie 
Pszczoły w Pszczelinach.

Pomysłodawcy tego przed-
sięwzięcia promują walory 
turystyczne i przyrodnicze 
sołectwa Stuposiany i okoli-
ce. Chcą oni zwrócić uwagę 
mieszkańców oraz turystów 
na niepodważalne znacze-
nie pszczoły dla utrzymania 
życia człowieka.
W czasie imprezy odby-
ła się Bieszczadzka Konfe-
rencja Pszczelarska, pre-
zentacja sprzętu pszcze-
larskiego, degustacja mio-

du, konkurs na „najlepsze 
miodowe ciasto” oraz kon-
certy zaproszonych zespo-

łów. Widowisko „Miodobra-
nie” zaprezentowane przez 
Zespół „Grodziszczoki” ide-

alnie wpisało się w charak-
ter imprezy.

OK

„GrODzIszczOkI” kONcErTOWAłY 
W bIEszczADAch

Na święcie pszczoły nie mogło zabraknąć akcentu grodziskiego

Weselna brama w wydaniu GrodziszczokówZ Tyczyna zespół przywiózł II nagrodę 
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Ostatni tydzień nauki w 
szkole wcale nie był dla 
grupy gimnazjalistów z 
Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II czasem oczeki-
wania na wakacje. Pię-
cioro z nich przystąpiło 
20 czerwca do międzyna-
rodowego egzaminu po-
twierdzającego ich znajo-
mość języka niemieckie-
go – Goethe Zertifikat. 

Na całym świecie egzamin 
przeprowadzany i ocenia-
ny jest w jednolity sposób. 
Czworo uczniów 3 klas gim-
nazjum: Katarzyna Chmu-
ra, Kinga Joniec, Wojciech 
Chmura i Ewa Pelc zda-
wali certyfikat na poziomie 
A2, jedna uczennica klasy 2 
gimnazjum, Magdalena Ro-
manowska, przystąpiła do 
części A1. Egzaminy skła-

dały się z części pisemnej 
i ustnej. W części pisem-
nej sprawdzane były umie-
jętności rozumienia tekstu 
słuchanego, czytanego i 
umiejętność pisania w języ-
ku niemieckim. Część ust-
na wymagała od zdających 
umiejętności komunikowa-
nia się w sytuacjach życia 
codziennego. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 
do Certyfikatu A2 przystąpi-
ło zaledwie 7 osób (w tym 
czworo z naszej szkoły).
Jesteśmy bardzo dum-
ni z naszych uczniów, a od 
czerwca przygotowujemy 
się już do kolejnych certyfi-
katów.

Alicja Zalepa

cErTYfIkATY z jĘzYkA NIEMIEckIEGO

Już po raz trzeci społecz-
ność Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym, we współpracy z Grupą 
Charytatywną przy Sanktu-
arium Bożego Grobu w Prze-
worsku i Polską Fundacją 
dla Afryki zbierała makulatu-
rę, z której dochód przezna-
czony jest na budowę studni 
na Czarnym Lądzie.

Łącznie zebrano ok. 2 ton 
tego surowca, a do akcji 
przyłączyli się również lu-
dzie spoza szkoły. 
Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy i zachęcamy do ak-
tywnego udziału w kolejnej 
akcji.

A. Kulpa

MAkUlATUrA DlA 
AfrYkI

W związku z realizowanym w 
Zespole Szkół w Grodzisku 
Dolnym projekcie edukacyj-
no-profilaktycznym „Mło-
dość bez uzależnień”, został 
przeprowadzony konkurs 
plastyczny dotyczący profi-
laktyki uzależnień. 

Celem konkursu było promo-
wanie zdrowego i aktywnego 

stylu życia wolnego od wszel-
kich uzależnień (od narkoty-
ków, alkoholu, papierosów), a 
także pokazanie atrakcyjnych 
form spędzania czasu wol-
nego: swoich pasji, zaintere-
sowań. W kategorii klas gim-
nazjalnych zwyciężyła Daria 
Drozdowska, a wśród szkół 
podstawowych najlepiej oce-
niono pracę Kacpra Stopyry. 

MłODOŚć bEz 
UzAlEżNIEń

Certyfikaty w Grodzisku Dolnym to już tradycja

Wręczenie certyfikatów podczas akademii na zakończenie roku szkolnego

Młodzi, bezpieczni, bez uzależnieńDla nas to tylko makulatura - dla mieszkańców Afryki szansa na wodę
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Na przełomie lipca i sierp-
nia 2017 r. odbyła się kolej-
na, ostatnia już 2-tygodnio-
wa mobilność nauczycie-
li w ramach projektu edu-
kacyjnego Erasmus+ reali-
zowanego w Zespole Szkół 
im. prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym. 

Letnie kursy odbywały się 
w szkole językowej The En-
glish Language Centre w Bri-
ghton- pięknym, tętniącym 
życiem, nadmorskim mie-
ście na południu Anglii zwa-
nym, ze względu na różno-
rodność kulturową oraz dużą 
liczbę turystów “Londynem 
południa”. 
Skład zespołu uczestniczą-
cego w szkoleniu był nastę-
pujący: dyrektor Zespołu 
Szkół pan Roman Matuszek, 
wicedyrektor pani Barbara 
Sołga oraz nauczyciele Sta-
nisław Rydzik, Joanna Sołek 
i Dominik Czyrny. 
Tym razem nauczyciele nie-
angliści brali udział w kur-
sie językowym General En-
glish, natomiast każdy angli-
sta uczestniczył w innym kur-
sie metodycznym: „Aspects 
of Teaching English”, „Lan-
guage Methodology and Cul-
ture” oraz „Content and Lan-
guage Integrated Learning”. 

Dzięki temu  będą mogli wza-
jemnie wymienić się wiedzą i 
doświadczeniem zdobytym 
na zajęciach w ELC. 
Oprócz nauczycieli z Pol-
ski w kursach uczestniczyli 
również pedagodzy z Austrii, 
Niemiec, Japonii, Czech, Taj-
wanu, Francji, Korei Połu-
dniowej, Omanu, Arabii Sau-
dyjskiej, Turcji. Mając tak 
różnorodne kulturowo gru-
py i dzieląc się doświadcze-
niem z nauczycielami z wie-
lu krajów, nauczyciele z Gro-
dziska Górnego mieli niepo-
wtarzalną możliwość nie tyl-
ko wzbogacenia własne-
go warsztatu pracy, ale tak-
że promowania efektywnych 
metod nauczania języka an-
gielskiego, które sami stosu-
ją na swoich zajęciach. Cie-
szyły się one ogromnym za-
interesowaniem kursantów z 
całego świata.
Każdy uczestnik wyjaz-
du mieszkał u innej rodziny, 
co pozwoliło na doskonale-
nie kompetencji językowych 
również poza szkołą oraz 
jeszcze lepsze skupienie się 
na komunikacji w języku an-
gielskim. Jednym z wielu za-
dań rodziny goszczącej jest 
wspieranie podopiecznych 
w doskonaleniu umiejętności 
językowych, dlatego nawet 

podczas wspólnego spędza-
nia reszty dnia, nauczyciele 
pogłębiali swoją wiedzę. Nie-
jednokrotnie zadania domo-
we polegały na zdobyciu in-
formacji od rodziny na tema-
ty związane z polityką i kul-
turą Anglii, bądź przygotowa-
niu wypowiedzi o bieżących 
wydarzeniach na podstawie 
wiadomości obejrzanych w 
BBC NEWS lub przeczyta-
nych w brytyjskiej prasie.
Zajęcia prowadzone były róż-
norodnymi metodami, moż-
liwymi do zaadaptowania na 
lekcjach języka angielskiego 
w grodziskiej szkole. Każdy 
uczestnik otrzymał także do-
stęp do niezwykle inspirują-
cych materiałów dydaktycz-
nych, które będzie mógł wy-
korzystać w przyszłości. Pro-

gram kursu był bardzo napię-
ty, jednak nauczycielom uda-
ło się wziąć udział w dodatko-
wych, atrakcyjnych wydarze-
niach przygotowanych przez 
szkołę w postaci zwiedzania 
samego Brighton oraz wy-
cieczki do Stonehenge, Bath 
oraz na wyspę Wight. 
Po raz kolejny nauczyciele 
z Grodziska Górnego mie-
li możliwość podniesienia 
swoich kompetencji za gra-
nicą naszego kraju i wrócić 
z mnóstwem nowych, cie-
kawych pomysłów i wspo-
mnień, aby jeszcze sku-
teczniej i zarazem atrakcyj-
niej kształcić uczniów swojej 
szkoły. 

B.S. S.R.

WAkAcYjNE 
szkOlENIE ErAsMUs +

To był intensywny, ale bardzo dobrze wykorzystany czas

W szkoleniach udział wzięli kursanci z całego świata
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Trudno uznać gady za 
słodkie stworzenia, a u 
większości ludzi te peł-
zające wzbudzają co naj-
mniej odrazę, jeśli nie 
strach, chociaż mają rów-
nież swoich miłośników 
traktujących je jak zwie-
rzęta domowe. 

Nasz klimat nie sprzyja isto-
tom zmiennocieplnym, któ-
rych aktywność zależy od 
temperatury, stąd w Polsce 
występuje zaledwie 10 ro-
dzimych gatunków  gadów: 
żółw błotny, 4 gatunki jasz-
czurek i 5 gatunków węży – 
Eskulapa, gniewosz, 2 ga-
tunki zaskrońców (rybołów 
i zwyczajny) oraz budząca 
grozę żmija zygzakowata, 
która jednak w porównaniu 
ze swoimi tropikalnymi ku-
zynkami nie zalicza się do 
grona najniebezpieczniej-
szych zwierząt. 
W naszych okolicach spo-
tkać możemy jedynie za-
skrońce i żmiję zygzako-
watą, będącą jedynym ja-
dowitym wężem w Polsce. 
Przy bezchmurnej pogodzie 
lubi się wygrzewać na słoń-
cu ale można się na nią na-
tknąć też w lesie, na tere-
nach trawiastych i wrzoso-
wiskach, czy podmokłych 
łąkach. Żmije, jak wszyst-
kie węże są płochliwe i spo-
tkanie z człowiekiem abso-
lutnie nie leży w ich intere-
sie, a ukąszenie go w ce-
lach obronnych (wyłącz-
nie!) to po prostu trwonienie 
cennego jadu, który służyć 
ma zdobywaniu pożywie-
nia. Na widok żmii nie trze-
ba panicznie uciekać, bo na 
pewno nie rzuci się w po-
goń za intruzem, a kto cie-
kawy, może się jej poprzy-
glądać z bezpiecznej odle-
głości. Jeśli czuje się zagro-
żona, zaczyna syczeć, a do 
ataku przystępuje w osta-
teczności. Żeby uniknąć 

nieprzyjemnego kontaktu 
ze żmiją, wybierając się do 
lasu należy założyć solid-
ne buty- ugryzienie często 
następuje w nogę, a twar-
de obuwie może temu za-
pobiec. Podczas zbierania 
grzybów, czy jagód wśród 
zarośli z traw lub niskich 
krzewów dobrze jest wpierw 
przepłoszyć przy pomocy 
patyka ewentualnych loka-
torów tych miejsc. Niewska-
zane jest siadanie w lesie 
na nadpróchniałych pniach- 
ich szczeliny to dobra kry-
jówka dla gadów, podobnie 
jak sterty kamieni, czy de-
sek na podwórzach w oko-
licach, gdzie są spotykane.
Ukąszenie żmii rzadko jest 
śmiertelne, statystycznie 

wynosi 1% i najczęściej 
dotyczy starszych i dzie-
ci, osób z problemami ukła-
du krążenia lub uczulonych 
na jad. Dla zdrowego doro-
słego nie powinno być groź-
ne, ponieważ żmija wytwa-
rza tyle jadu, aby wystar-
czył do uśmiercenia drob-
nych zwierząt- myszy, kre-
tów, żab, jaszczurek, czy pi-
skląt, a taka ilość trucizny w 
przypadku człowieka ważą-
cego o wiele więcej jest po 
prostu nieskuteczna. Bar-
dziej narażone są dzieci, bo 
ich masa ciała jest mniej-
sza. Według statystyk mniej 
więcej połowa ukąszeń nie 
wiąże się z wstrzyknięciem 
toksyny i przebiega bezob-
jawowo. Dwa zęby jadowe 

żmii są rozmieszczone w 
odległości około 1 cm i po 
ugryzieniu w takim odstę-
pie pozostawiają ślad – ta 
wiedza jest istotna w przy-
padku, gdy sprawca uką-
szenia ucieknie niezauwa-
żony. Objawem wprowa-
dzenia jadu jest opuchlizna 
i narastający ból, 20% ugry-
zień wywołuje zawroty gło-
wy, silne pocenie się i za-
burzenia żołądkowe. Przy 
ciężkich zatruciach docho-
dzi do wstrząsu, któremu 
towarzyszy bladość, osła-
bienie, uczucie zimna, ko-
łatanie serca i spadek ci-
śnienia tętniczego. Trucizna 
rozprzestrzenia się poprzez 
krew, więc niektórzy zale-
cają założenie opaski uci-
skowej ale należy uważać, 
aby nie doszło do martwicy 
kończyny. O ile to możliwe 
osoba ugryziona powinna  
ograniczyć ruch i starać się 
nie wpadać w panikę, bo to 
pociąga za sobą zwiększe-
nie tętna, a więc szybszy 
transport toksyny w organi-
zmie. Jeżeli po ukąszeniu 
wystąpią objawy działania 
jadu trzeba się udać do le-
karza, który zdecyduje, czy 
konieczne jest podanie su-
rowicy przeciwjadowej.
Nazwa „żmija zygzakowata” 
sugeruje, że nieodłączną 
cechą wyglądu jest zygzak 
na grzbiecie, jednak żmi-
je mogą się różnić ubarwie-
niem i zdarzają się odmiany 
zupełnie czarne, u których 
kolor tła dorównuje barwie 
zygzaka. W porównaniu z 
innymi krajowymi wężami 
żmije są bardziej krępe, nie 
osiągają więcej niż 80 cm 
długości, mają trójkątną gło-
wę i pionową źrenicę oka. 
Strach przed żmijami spra-
wia, że obrywa się od lu-
dzi innym wężom, czy to 
na wszelki wypadek, ze 
strachu, a może z niewie-
dzy. Mylone ze żmiją są za-
skrońce oraz padalce - jasz-
czurki beznogie, absolutnie 
niegroźni owadożercy.  Na-

O żMIjAch I zAskrOńcAch 
bEz PANIkI
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zwa „zaskroniec” pocho-
dzi od dwóch żółtych plam 
umieszczonych po bokach 
głowy, czyli za skroniami. 
Jest to jedyny rodzimy wąż, 
który lubi pływać ale nie jest 
jadowity, chociaż może pró-
bować ugryźć we własnej 
obronie. Od kilku lat za-
skrońce często buszują po 
naszym podwórku i latem 
raczej nie zostawiamy drzwi 
wejściowych otwartych na 
oścież, aby któremuś nie 
zachciało się wpaść z wi-
zytą. Staram się je wyłapy-
wać i przesiedlać do lasu, 
zwłaszcza, że upodobały 
sobie składanie jaj w kom-
postowniku (gnijące szcząt-

ki roślin zapewniają odpo-
wiednią temperaturę dla 
rozwoju zarodków).  Żaden 
jeszcze nie próbował mnie 
ugryźć, a czując się zagro-
żone stosują dwie strate-
gie obrony: pierwsza to „na 
trupa”, czyli udawanie mar-
twego, gdyż drapieżniki, w 
trosce o zdrowie wolą jeść 
świeże mięsko. Drugą jest 
wydzielanie koszmarnie 
cuchnącej cieczy, którą nie 
raz miałam wątpliwą przy-
jemność poczuć organizu-
jąc wężom przeprowadz-
kę w inne miejsce z dala od 
domu.
Wszystkie gady, które wy-
stępują w Polsce są obję-

te ochroną prawną i każdy 
powinien to prawo respek-
tować, gdyż status ochro-
ny świadczy o ich małej li-
czebności mogącej prowa-
dzić do zagrożenia wyginię-
ciem. W przyrodzie wszyst-
kie istoty są potrzebne, nie 
tylko te, które darzymy sym-
patią albo są miłe dla oka.
Gady są  również pożytecz-
ne tępiąc gryzonie (węże) i 
owady (jaszczurki). Węże 
mogą paść ofiarą jeży, bor-
suków, lisów i bocianów. W 
ostatnich latach żmije czę-
ściej pojawiają się w pobliżu 
ludzkich siedzib, co może 
być  skutkiem rosnących 
obszarów nieużytków.

Mnóstwo ludzi nie cier-
pi węży bez względu na to, 
czy są jadowite, czy nie-
groźne. Ciarki przechodzą, 
że można się tak sprawnie 
poruszać sunąc brzuchem 
po ziemi. Wolimy te zwie-
rzęta, które przebierają nóż-
kami. Czyżby ta zła sława 
ciągnęła się od czasów bi-
blijnych, czy wtedy nabrały 
demonicznego charakteru? 
Dzisiaj numer z kuszeniem 
Ewy raczej by nie przeszedł 
- na widok węża uciekłaby z 
krzykiem. 

Małgorzata Majka

Główny Inspektor Sanitar-
ny opracował raport doty-
czący wielu aspektów uży-
wania środków zastęp-
czych i nowych substancji 
psychoaktywnych – STOP 
dopalaczom. Raport obej-
muje okres 2015 - 2016. 
Omówione w nim zosta-
ły m.in. przepisy prawne 
oraz dokonano charakte-
rystyki substancji pojawia-
jących się na rynku. Nie-
zwykle interesujące są za-
mieszczone w raporcie ba-
dania „Młodzież a dopala-
cze - postawy i zachowa-
nia”, które w nowym świe-
tle przedstawiają niektóre 
funkcjonujące w przestrze-
ni publicznej opinie i prze-
konania. 

Badanie przeprowadzono 
na reprezentatywnej grupie 
uczniów w losowo wybra-
nych szkołach w Polsce. Ob-
jęto nim 14-15 latków oraz 
17-18 latków. Z wyników 
przeprowadzonych badań 
wynika, że: 
• poziom doświadczeń 

uczniów z używkami 
jest dość wysoki (niemal 

60% miało kontakt z al-
koholem, 46% z papiero-
sami, 22% z marihuaną). 
Nowej generacji narko-
tyków („dopalaczy”) uży-
wał co 10 badany

• częściej po „dopalacze” 
sięgali chłopcy

• odsetek starszych użyt-
kowników „dopala-
czy” jest wyższy (wśród 
uczniów szkół ponad-
gim. – 10,5%) niż wśród 
uczniów klas II gim. 
(6,5%)

• 13-14 lat – to deklarowa-
ny przez uczniów wiek 
pierwszego kontaktu z 
dopalaczami

• niemal połowa spośród 
uczniów uczestniczą-
cych w badaniu zadekla-
rowała, że proponowa-
no im zażywanie „dopa-
laczy”

• co trzeci pierwszej pró-
by z „dopalaczami” do-
świadczył w okolicach 
miejsca zamieszkania, 
zaś co 5 na domowych 
imprezach

• eksperymentowaniu z 
dopalaczami sprzyja po-
byt młodzieży poza do-

mem rodzinnym
• dominującym sposobem 

zażywania jest palenie – 
75,8%, chociaż co 5 an-
kietowany wskazał na 
wąchanie, a co 6 na po-
łykanie

• odnośnie dostępu do 
używek – najprościej jest 
kupić piwo i papierosy, 
najtrudniejszy dostęp do 
narkotyków i „dopalaczy”

• wśród kupujących prze-
waża rynek dilerski: zna-

jomi 36,8%, nieznajomi 
dilerzy 23,5%, zakupy w 
sklepie 17,9%, w Inter-
necie jedynie 8,5%

• poznając motywacje 
młodych ludzi w sięga-
niu po klasyczne nar-
kotyki jak i „dopalacze” 
przeważa brak asertyw-
ności i presja grupy ró-
wieśniczej. We wska-
zaniach znalazła się też 
tzw. „moda” na używki, 
chęć zaspokojenia cie-
kawości. Nie bez zna-
czenia są problemy do-
mowe i szkolne

źródło: raport GIS

TYlkO słAbI GrAczE bIOrą 
DOPAlAczE. rAPOrT GIs 

SKORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTÓW:
•	 INSTRUKTORA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ                        

I PRZEMOCY W RODZINIE - każdy czwartek tygodnia,  
w godz. 17.00-19.00, Urząd Gminy Grodzisko Dolne 
(pokój nr 7), tel. 17 242 82 65, w.171.

•	 SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ I PSYCHOLOGA - 
każdy ostatni wtorek miesiąca, w godz. 16.00-18.00, 
Urząd Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 7), tel. 17 242 
82 65, w.171.

•	 SPECJALISTÓW Z PORADNI TERAPII UZALEŻNIEŃ                
I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ - Leżajsk, ul Leśna 22, telefon: 17 
240-49-42. Poradnia znajduje się w wolno stojącym 
parterowym budynku mieszczącym się przy Oddziale 
Psychiatrii i Detoksykacji.
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Mija 17 lat od momentu, 
kiedy leżajski Zakład Prze-
twórstwa Owocowo – Wa-
rzywnego HORTINO unie-
zależnił się i postanowił 
kontynuować tradycje w 
przetwórstwie sięgające lat 
70 XX wieku. 

Działalność Spółki opiera się 
w 100% na polskim kapita-
le, co przy tego typu wielko-
ści przedsiębiorstw z bran-
ży przetwórczej jest na pew-
no swoistym ewenementem. 
W zakładzie zatrudnienie na 
stałe znajduje ponad 420, a 
w sezonie w zależności od 
potrzeb dodatkowo ok. 150 
osób. 
Jednym z podstawowych fi-
larów funkcjonowania Spółki 
są dostawy wysokiej jakości 
świeżych owoców i warzyw, 
a dla ich realizacji firma stale 
rozwija współpracę z rolnika-
mi indywidualnymi oraz gru-
pami producenckimi. Hortino 
zapewnienia odbiór zakon-
traktowanych warzyw i owo-
ców, a także szeroki zakres 

wsparcia m.in.: doradztwo w 
zakresie doboru odmian, pło-
dozmianów, środków ochro-
ny roślin, dobrych praktyk 
produkcyjnych, czy logisty-
ki dostaw. Firma współdziała 
z ponad 500 rolnikami oraz 
12 grupami producenckimi, 
i zgodnie z przyjętą strate-
gią zakupową jest otwarta na 
współpracę z nowymi produ-
centami z naszego regionu. 
Roczna wartość dostarcza-
nych przez rolników i grupy 
producenckie płodów rolnych 
przekracza 60 mln zł. 
Szeroką ofertę produktową, 
stanowią mrożone warzywa 
i owoce (kierowane do deta-
lu, segmentu HORECA oraz 
przemysłu), zagęszczone 
soki owocowe – koncentraty 
oraz produkty dla przemysłu 
cukierniczo – piekarniczego 
(nadzienia owocowe, mar-
molady, powidła). 
Właściciele i zarządzający 
firmą dostrzegają potrzebę 
inwestowania w odpowied-
nią infrastrukturę, która po-
zwoli prowadzić badania roz-

wojowe w obszarze produk-
towym. Jednym z planowa-
nych projektów będzie bu-
dowa przy Hortino nowocze-
snego laboratorium – cen-
trum Badawczo Rozwojowe-
go. Przeprowadzona zosta-
nie także modernizacja par-
ku maszynowego. Planowa-
na jest również budowa no-
wej chłodni. Ponadto nale-
ży wspomnieć o szeregu in-
westycji dokonanych w ostat-
nich latach, które przyczyni-
ły się do usprawnienia pro-
cesów produkcyjnych. W ra-
mach tych inwestycji zmo-
dernizowano i rozbudowano 
linię do przerobu warzyw ko-
rzeniowych, unowocześnio-
no linię do przerobu grochu 
zielonego i fasoli, dokona-
no wymiany parku transpor-
tu wewnętrznego oraz rozbu-
dowano park maszyn paku-
jących. Uruchomiona zosta-
ła również nowoczesna linia 
do produkcji wyrobów porcjo-
wanych, a sposób ich wytwa-
rzania został zgłoszony do 
opatentowania.

Rozwój leżajskiego produ-
centa w kierunku automaty-
zacji i umaszynowienia pro-
cesów produkcji nie byłby 
możliwy bez odpowiednich 
pracowników. Dlatego też le-
żajski producent stawia na 
wyspecjalizowanych pracow-
ników. Poszukuje m.in. auto-
matyków, mechaników ma-
szyn, mechatroników, czy 
technologów. 
Firma jest właścicielem zna-
nej i cenionej na rynku marki 
Poltino, której zaufało tysiące 
konsumentów. Potwierdze-
niem na to jest wieloletnia 
współpraca zarówno z klien-
tami w kraju jak i z zagranicy. 
Ponad 70% sprzedaży pro-
duktów wytwarzanych w Hor-
tino stanowi eksport. 
Nagrody przyznane leżaj-
skiemu producentowi mro-
żonek potwierdzają zaufanie, 
jakim detaliści darzą markę 
POLTINO. Jest to kredyt za-
ufania, który firma zamierza 
wykorzystać i inwestować w 
rozwój swoich produktów.

DSz

hOrTINO - rOzWój W słUżbIE lOkAlNEj 
sPOłEczNOŚcI
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Efekty realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym programu Żyw-
ność z Podkarpackiego 
Banku Żywności.

W ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościo-
wa Podprogram 2016, któ-
ry był realizowany w okresie 
sierpień 2016 - czerwiec 2017 
GOPS w Grodzisku Dolnym 
współpracował z Podkarpac-
kim Bankiem Żywności. Pro-
gram był skierowany do osób 
potrzebujących, o niskich do-
chodach, do których trafiły ta-
kie produkty jak: makaron ja-
jeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, 
herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 
l, ser podpuszczkowy dojrze-
wający 2,4 kg, groszek z mar-
chewką 3,20 kg, fasola biała 
3,20 kg, koncentrat pomido-
rowy 1,28 kg, powidła śliwko-
we 1,20 kg, gulasz wieprzo-
wy z warzywami 4,25 kg, fi-

let z makreli w oleju 1,36 kg, 
szynka drobiowa 2,70 kg, 
szynka wieprzowa 0,3 kg, 
pasztet wieprzowy 0,16 kg, 
cukier biały 4 kg, olej rzepa-
kowy 4 l.
Za pośrednictwem GOPS 
pomoc żywnościowa trafi-
ła do 438 osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życio-
wej. Osobom potrzebującym 
wydano 17,44 ton żywności i 
2160 paczek żywnościowych. 
W ramach Podprogramu 
2016 podopieczni korzysta-
jący z pomocy żywnościo-
wej uczestniczyli w działa-
niach towarzyszących. Były 
to 3 warsztaty edukacyjne, 
w których wzięło udział 61 
osób. Warszaty zrealizowano 
w dwóch blokach: 
1. KULINARNO – DIETE-
TYCZNE: 
• Warzywa w diecie, słody-
cze bez cukru – udział wzię-
ło 11 osób
• Wartości odżywcze kaszy 

gryczanej i innych kasz – 
udział wzięło 25 osób

2. DIETETYCZNE
• Dodatki do żywności – 
udział wzięło 25 osób.
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Dol-
nym informuje osoby/rodzi-
ny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej o możliwo-
ści skorzystania z bezpłat-
nej pomocy żywnościowej. 
Ubiegając się o pomoc nale-
ży przedłożyć dowód osobi-
sty oraz dokumenty potwier-
dzające dochody, tj.:
- nakaz płatniczy za 2017 r.,
- zaświadczenie z zakładu 
pracy o zarobkach z miesią-
ca poprzedzającego złoże-
nie wniosku  - 2017r.
- odcinki rent i emerytur  - za 
miesiąc poprzedzający zło-
żenie wniosku - 2017,
- osoby bezrobotne – za-
świadczenie z urzędu pracy 
lub oświadczenie,
- rolnicy – dowód wpłaty 

KRUS,
- zaświadczenie o pobiera-
nym zasiłku rodzinnym, pie-
lęgnacyjnym,
-legitymację szkolną 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych lub studentów (do 
wglądu),
- stypendia, 
- inne dokumenty potwier-
dzające dochód.
W/w dokumenty nale-
ży przedłożyć w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Dolnym 
u pracowników socjalnych 
zgodnie z rejonami opiekuń-
czymi w nieprzekraczalnym 
terminie do 20.09.2017 r.
Dochód na osobę w rodzi-
nie nie może przekraczać 
1028,00 zł, a dla osoby sa-
motnie gospodarującej 
1268 zł miesięcznie. 
Osoby, których dochody nie 
będą zweryfikowane nie 
otrzymają żywności.

GOPS

żYWNOŚć z PODkArPAckIEGO bANkU żYWNOŚcI

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym informuje rodzi-
ców o możliwości ubiega-
nia się o dożywianie dzieci 
w szkołach. Prosi się rodzi-
ców o jak najszybsze skła-
danie wniosków w sierp-
niu, aby dzieci mogły sko-
rzystać z dożywiania od 4 
września 2017r.

Dochód na jednego człon-
ka rodziny nie może przekra-
czać miesięcznie 150 % kry-
terium dochodowego obo-
wiązującego w pomocy spo-
łecznej tj. 771,00 zł. Świad-
czenie wychowawcze „500+” 
nie jest wliczane do docho-
du. Dokumenty wymagane 
od osób ubiegających się o 
udzielenie pomocy:
• podanie do ośrodka po-

mocy społecznej o przy-
znanie dożywiania,

• dokładne dane osobowe 
wszystkich członków ro-
dziny (PESEL, nr dowo-
du osobistego),

• dochody rodziny z mie-
siąca poprzedzającego 
złożenie wniosku tj.:

• dowody otrzymywania 
emerytury lub renty,

• zaświadczenia praco-
dawcy lub oświadcze-
nie o wysokości wyna-
grodzenia z tytułu za-
trudnienia, zawierające-
go informację o wysoko-
ści potrąconej zaliczki na 
podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenie zdro-
wotne, składek na ubez-
pieczenie emerytalne i 
rentowe w części finan-
sowej przez ubezpie-
czonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobo-
we,

• zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysoko-
ści wynagrodzenia uzy-
skiwanego na podsta-
wie umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia, umo-
wy o dzieło z informacją                                                     
o potrąconych zalicz-
kach jak wyżej,

• zaświadczenie lub 
oświadczenie o kwocie 
i liczbie pobieranych za-
siłków rodzinnych i pielę-
gnacyjnych,

• zaświadczenie z urzędu 
pracy lub oświadczenie 
o pobieranym zasiłku dla 
bezrobotnych, lub o tym, 
że zasiłku się nie pobie-
ra- informacja zostanie 
pobrana przez GOPS

• osoby bezrobotne - 
obowiązkowo  zareje-
strowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy 
jako osoby bezrobot-
ne,

• zaświadczenia z KRUS 
lub oświadczenie o opła-

canej składce na ubez-
pieczenia, kwoty świad-
czeń pobieranych w 
KRUS,

• zaświadczenie, nakaz 
płatniczy lub oświadcze-
nie o posiadanym go-
spodarstwie rolnym,

• zaświadczenie z gimna-
zjum, szkoły ponadgim-
nazjalnej, szkoły ponad-
podstawowej lub szkoły 
wyższej o pobieraniu na-
uki lub oświadczenie,

• w przypadku prowadze-
nia działalności gospo-
darczej zaświadczenie 
z urzędu skarbowego 
o posiadanych docho-
dach,

• w przypadku braku udo-
kumentowanych docho-
dów oświadczenie ma-
jątkowe.

Wnioski należy składać w 
Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, tel. 17 24 29 
134.

GOPS

DOżYWIANIE DzIEcI 
W szkOłAch
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Od 1 do 15 września 2017r. 
w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Grodzi-
sku Dolnym można skła-
dać wnioski o stypendia 
szkolne dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjal-
nych. Kryterium dochodo-
we wynosi 514 zł na osobę 
w rodzinie.

DOKUMENTY WYMAGANE 
OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O UDZIELENIE STY-
PENDIUM SZKOLNEGO:

• dokładne dane osobowe 
wszystkich członków ro-
dziny (PESEL, adres za-
mieszkania),
• dochody rodziny z mie-
siąca poprzedzającego 
złożenie wniosku zgodnie       
z ustawą o pomocy spo-
łecznej tj. (dochody nie 
mogą przekraczać 514 zł 
na osobę w rodzinie):
• dowody otrzymania renty 
lub emerytury,
• zaświadczenia praco-
dawcy lub oświadczenie o 

wysokości wynagrodzenia 
z tytułu zatrudnienia, za-
wierającego informację o 
wysokości potrąconej za-
liczki na podatek docho-
dowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, składek na 
ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe w części fi-
nansowej przez ubezpie-
czonego oraz składki na 
ubezpieczenie chorobo-
we,
• zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysokości 
wynagrodzenia uzyskiwa-
nego na podstawie umo-
wy agencyjnej, umowy 
zlecenia, umowy o dzie-
ło z informacją o potrąco-
nych zaliczkach jak wyżej,
• zaświadczenie lub 
oświadczenie o kwocie i 
liczbie pobieranych zasił-
ków rodzinnych i pielęgna-
cyjnych,
• zaświadczenie z urzę-
du pracy lub oświadczenie 
o pobieranym zasiłku dla 
bezrobotnych, lub o tym 

że zasiłku się nie pobiera 
– informacja zostanie po-
brana przez GOPS
• osoby bezrobotne - obo-
wiązkowo zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie 
Pracy jako osoby bezro-
botne, 
• zaświadczenie z KRUS 
lub oświadczenie o opła-
canej składce na ubezpie-
czenia, kwoty świadczeń 
pobieranych w KRUS,
• zaświadczenie nakaz 
płatniczy lub oświadcze-
nie o posiadanym gospo-
darstwie rolnym,
• zaświadczenie z gimna-
zjum, szkoły ponadgimna-
zjalnej lub szkoły wyższej 

o pobieraniu nauki,
• w przypadku prowadze-
nia działalności gospodar-
czej zaświadczenie 
z urzędu skarbowego o 
posiadanych dochodach,
• w przypadku braku udo-
kumentowanych docho-
dów oświadczenie mająt-
kowe,
• zaświadczenie lub 
oświadczenie o pobiera-
nym stypendium przez 
dzieci.

Świadczenie wychowawcze 
„500+” nie jest wliczane do 
dochodu.

GOPS

sTYPENDIUM 
szkOlNE

Kierownik Biura Powia-
towego ARiMR w Leżaj-
sku informuje, iż w przy-

padku, gdy wnioskodaw-
ca (osoba wnioskująca o 
płatności obszarowe do 

Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnic-
twa w danym roku kalen-
darzowym) umiera, poten-
cjalni spadkobiercy po-
winni niezwłocznie zgłosić 
się do Biura Powiatowego 
ARiMR w celu sprawdze-
nia czy płatności obszaro-
we zostały lub zostaną wy-
płacone prawidłowo. 

Obowiązek ten wynika z 
art. 27 ustawy z dnia 5 lu-
tego 2015 r. o płatnościach 
w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego ( DZ. U. 
z 2017 r. poz. 278). Artykuł  
ten wskazuje w szczególno-
ści termin, w ciągu którego 

można przejąć płatności po 
zmarłym wnioskodawcy, tj. 7 
miesięcy od daty jego zgo-
nu – należy tu zaznaczyć iż 
termin ten jest nieprzywra-
calny i po jego upływie nie 
ma już możliwości przeję-
cia płatności . W przypadku 
niezgłoszenia faktu zgonu 
wnioskodawcy  do Biura Po-
wiatowego ARiMR  w/w ter-
minie Agencja ma prawo po 
zweryfikowaniu daty śmier-
ci wnioskodawcy do docho-
dzenia nienależnie pobra-
nych płatności.

Kierownik BP ARiMR 
Kazimierz Matuszek

PrzEjĘcIE PłATNOŚcI ObszArOWYch 
PO zMArłYM WNIOskODAWcY
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KOmUNIKaT

Dbając o bezpieczeństwo szczególnie 
najmłodszych, prosi się mieszkańców                                       
o odpowiednie zabezpieczenie zbiorników                             
i otworów znajdujących się w ziemi np. 
szamb, silosów, czy studni, poprzez przykrycie 
solidnymi pokrywami, czy włazami. Przykrycie 
takie powinno nie tylko wytrzymać określony 
ciężar, ale także uniemożliwić jego otworzenie 
(podniesienie, uchylenie) przez osoby 
niepowołane, a szczególnie dzieci, które w 
trakcie zabawy mogą chcieć podnieść przykrycie 
np. z ciekawości. Apel dotyczy także działek 
niezamieszkałych, często zaniedbanych. 
Prosi się również o zgłaszanie uszkodzonych 
pokryw studzienek kanalizacyjnych lub 
nieprzykrytych studzienek (np. przesunięte 
wieko studzienki).

NIE CZEKAJ AŻ DOJDZIE DO TRAGEDII!

W przypadku świadczenia 
usług gastronomicznych 
osobie fizycznej nieprowa-
dzącej działalności gospo-
darczej istnieje obowiązek 
zaewidencjonowania tych 
usług na kasie fiskalnej. 

Kelner obsługujący klienta, 
dla którego świadczona jest 
taka usługa, powinien zare-
jestrować na kasie fiskalnej 
dokonaną sprzedaż, wydru-
kować paragon fiskalny oraz 
wydać go klientowi. Mini-
sterstwo Finansów przypo-
mina, że wydanie parago-
nu jest obowiązkiem kelne-
ra i nie jest uzależnione od 
prośby klienta, ani od tego, 
czy klient podejdzie odebrać 
paragon – paragon ma być 
klientowi wręczony, a więc w 

szczególności przyniesiony 
do stolika przy którym klient 
siedzi.
Z obserwacji rynku wynika, 
że niektórzy podatnicy nie 
stosują się do tych obowiąz-
ków. Zauważalna jest prak-
tyka wydawania klientom 
tzw. rachunku lub paragonu 
kelnerskiego, w miejsce pa-
ragonu fiskalnego. Rachu-
nek kelnerski może mieć po-
stać dokumentu wypisanego 
odręcznie, na bloczku ozna-
czonym np. jako „pokwito-
wanie wpłaty”. Może to być 
również dokument, który jest 
zbliżony z wyglądu do para-
gonu fiskalnego. Nie jest to 
jednak paragon fiskalny, je-
żeli nie pochodzi z wydruku 
z kasy fiskalnej. 

UWAżAj W rEsTAUrAcjAch

Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2017 (środa) zostanie                            
przeprowadzona zbiórka:
• 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.)
W/w odpady należy złożyć do godz. 10. 00 w wymienionych niżej miejscach. Zbiórkę przeprowadzi 
Miejski           Zakład Komunalny w Leżajsku.

zbIórkA WIElkOGAbArYTóW

 

 

 

Sołectwo 
 

Miejsce składowania 
 

Grodzisko Górne  obok budynku OSP  
Grodzisko Dolne-Miasto przy Placu Targowym  
Grodzisko Dolne na placu przy wiacie Hortino obok oczyszczalni  
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 
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