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Radosnego przeżywania Świąt  
Bożego Narodzenia  

oraz szczęścia osobistego  
w nadchodzącym Nowym Roku  

dla wszystkich mieszkańców  
Gminy Grodzisko Dolne  

życzą  
 

Jacek Chmura - Wójt Gminy  
Jerzy Gdański - Przewodniczący Rady  
Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm  

 

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia  

i Nowy Rok , 
żegnamy minione miesiące  

i pełni nadziei  
spoglądamy w przyszłość.  

Niech magiczna noc  
Wigilijnego Wieczoru  

przyniesie spokój , radość  
i błogosławieństwo Boże  

na każdy dzień nadchodzącego roku 
życzy  

 
Redakcja i Ośrodek Kultury  
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Gliniane naczynia, wyroby ceramiki, 
krzemienne narzędzia i gliniane chleb-

ki – to tylko niektóre eksponaty, jakie 
można było obejrzeć 2 grudnia w Re-

mizie OSP w Grodzisku Dolnym, pod-
czas wystawy archeologicznej poświę-
conej grodziskim wykopaliskom. 
Wystawa „Grodzisko Dolne stan. 22” prezentuje 

efekty pracy prof. Sylwestra Czopka – dyrektora 

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i grupy arche-

ologów, którym udało się dokonać niecodziennych 

odkryć, jakie kryła Grodziska Ziemia. Trwające 

7 lat badania wykopaliskowe pozwoliły na odkry-

cie tysięcy zabytków, jakie pozostawiły po sobie 

zamieszkujące te tereny różne grupy ludzkie na 

przestrzeni ostatnich 11 tysięcy lat.  

Można więc zadać pytanie – dlaczego tutaj? Od-

powiedzi dostarcza dobra lokalizacja stanowiska, 

w miejscu niezwykle atrakcyjnym. Dostęp do wo-

dy (najbliższa rzeka Leszczynka i niedaleki Wi-

słok), zróżnicowane gleby, korzystne do uprawy 

i hodowli zwierząt oraz stosunkowo wysoko poło-

żone suche miejsca doskonale nadające się na lo-

kalizację osady lub cmentarzyska, zapewniały 

bezpieczne warunki zamieszkania i kontakt z in-

nymi regionami. Mieszkańcy osady prowadzili 

bardzo wysoki poziom życia, o czym świadczą 

chociażby znalezione przez archeologów szklane 

paciorki i dominująca w tym miejscu ceramika. 

O wyjątkowości stanowiska 22 świadczą liczne 

znaleziska, których nie odnotowano na innych sta-

nowiskach w skali regionu. Wielkim wydarzeniem 

było odkrycie największego w dorzeczu Wisły 

i Sanu cmentarzyska szkieletowego pochodzącego 

z epoki brązu. Ciekawostkę stanowią ślady znaj-

dujące się na czaszce szkieletu, powstałe na skutek 

uderzenia siekierą, co świadczy o wielkiej zadzior-

ności i waleczności mieszkającej tu ludności. Gro-

dzisko jest jedną z niewielu osad na terenie ziem 

polskich, na której udało się odkryć fragmenty 

rzymskich amfor, służących do przechowywania 

wina i oliwy. Nasycenie importami rzymskimi by-

ło bardzo duże, co świadczy o randze tego miej-

sca, a jednocześnie o zasobności mieszkańców.  

Kolejnym wyjątkowym zjawiskiem z terenu Gro-

dziska, są skupiska chałup pochodzące z okresu 

wczesnosłowiańskiego. We wnętrzu chaty domi-

nującą rolę pełnił gliniany piec o charakterystycz-

nej podkowiastej formie. W obrębie pieców znale-

ziono tzw. chlebki – gliniane przedmioty, w for-

mie spłaszczonej kulki, które wykorzystywane 

były między innymi jako elementy konstrukcji 

pieca. Absolutnym „hitem” na skalę Polski, po-

chodzącym z okresu rzymskiego, jest moneta 

przedstawiająca bizantyjskiego cesarza Herakliu-

sza. Nic więc dziwnego, że stanowisko zostało 

wyróżnione jako jedno z najważniejszych w skali 

Polski południowo – wschodniej. Bardzo rzadkie 

są bowiem przypadki, kiedy w trakcie badań wy-

kopaliskowych notuje się w jednym miejscu aż 

takie zróżnicowanie materiałów.  

 

Z dokonanych odkryć archeologicznych wyni-

ka, iż Ziemia Grodziska kryje w sobie wiele cieka-

wych tajemnic. Mamy sporo interesujących 

miejsc, historii i legend. Na niektóre z nich udało 

się uzyskać odpowiedź, inne wymagają badań. 

Mieszkańcy Grodziska powinni być dumni z miej-

sca, w którym przyszło im żyć.  

S. Czopek przedstawił historię grodziskich wykopalisk 

Fragment ekspozycji 

Gliniane naczynia 
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Członkinie Stowarzyszenia „Kobiety 
Gminy Grodzisko Dolne” są w trakcie 

realizacji projektu „Grodziskie Jadło”. 
Po ogłoszeniu konkursu na najlepszy przepis i naj-

ciekawsze opowiadanie, legendę opisującą obrzę-

dowość związaną z przygotowaniem tradycyjnych 

grodziskich potraw, wpłynęły już pierwsze prace 

od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ze-

brane przepisy zostały poddane weryfikacji przez 

etnografa, który bada ich autentyczność i pocho-

dzenie. W ramach projektu dla wszystkich uczest-

ników konkursu przewidziano nagrody. Wyniki 

ogłoszone zostaną w marcu.  

W kolejnym etapie Koła Gospodyń Wiejskich prze-

prowadzą warsztaty kulinarne, na bazie których 

powstanie multimedialny przewodnik kulinarny.  

 

         OK 

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że od 
dłuższego czasu gmina Grodzisko Dolne 

prowadzi prace mające na celu zapro-
jektowanie kanalizacji sanitarnej 

i oczyszczalni ścieków dla nieskanali-
zowanych miejscowości gminy Grodzi-
sko Dolne.  
Zakres rzeczowy zadania jest bardzo duży – obej-

muje on bowiem wszystkie miejscowości gminy 

Grodzisko Dolne, które nie posiadają sieci kanali-

zacji sanitarnej – a mianowicie: Grodzisko Nowe, 

Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska 

i Podlesie. Wartość prac projektowych określono 

na kwotę 460 000 zł. Jak można zauważyć, nie jest 

to projekt który można wykonać w ciągu kilku ty-

godni. Specyficzny rodzaj projektowanej sieci 

(kanalizacja) powoduje bardzo duże utrudnienia 

związane z usytuowaniem instalacji podziemnych 

w terenie. Niestety nie jest to jedyny problem, który 

spędza sen z oczu zarówno projektantom jak 

i urzędnikom. Problemy techniczne związane z pro-

jektowaną siecią zawsze daje się w jakiś sposób 

rozwiązać, natomiast kłopoty zaczynają się wtedy 

kiedy zabraknie zgody właściciela działki na wej-

ście na teren posesji celem umieszczenia sieci ka-

nalizacji sanitarnej.  

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Niestety mi-

mo usilnych starań do chwili obecnej nie udało się 

dojść do porozumienia z niektórymi właścicielami 

posesji z terenu wsi Grodzisko Nowe i Chodaczów. 

Brak tych uzgodnień powoduje ciągłe przeprojekto-

wywanie sieci, tym samym ponowne uzgadnianie 

przebiegów u właścicieli, którzy już wyrazili zgodę 

i tak koło obłędu się zamyka. Bez ostatecznych de-

cyzji mieszkańców nie można przejść do dalszego 

etapu projektowania tj. do decyzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania terenu, która jest nie-

odzownym załącznikiem do późniejszego pozwole-

nia na budowę. I nie jest to wymysł urzędników – 

ale tak skonstruowane jest prawo budowlane, które 

obowiązuje zarówno prezydenta Warszawy, Wójta 

Gminy Grodzisko Dolne jak i każdego przeciętne-

go Kowalskiego. Dlatego też chcąc myśleć o dal-

szym rozwoju gminy, każdy z nas musi zadać sobie 

to pytanie – czy ja chcę aby moja miejscowość, 

w której mieszkam i żyję na co dzień, była miejsco-

wością nowoczesną w niczym nie ustępującą mia-

stu. Czy nie warto poświęcić zadawnionych są-

siedzkich i rodzinnych urazów dla ważniejszych 

wartości – choćby takich jak lepsze i wygodniejsze 

życie w warunkach, które szanują naturalną ochro-

nę środowiska naszego regionu. Kto stoi w miejscu 

ten cofa się o krok – a w chwili obecnej nie ma już 

odwrotu od kierunków które wyznacza XXI –wszy 

wiek. Jednym z jego priorytetów jest właśnie 

ochrona środowiska – a budowa systemów kanali-

zacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków jest jed-

nym z działań, które w pełni realizują te priorytety.  

Jednak to nie wszystko – jak każdy medal ma 

dwie strony tak i tutaj jest druga strona ta może bar-

dziej prozaiczna choć pewnie o wiele ważniejsza ze 

względu ekonomicznego. Oczywiście chodzi o fun-

dusze Unii Europejskiej, które są zarezerwowane 

dla Polski na lata 2007 – 2013 na realizację zadań 

między innymi z zakresu ochrony środowiska. Jak 

wszyscy wiedzą tych środków nie starczy dla 

wszystkich chętnych samorządów, dlatego też – 

mówiąc trywialnie, kto będzie pierwszy w kolejce 

jego szanse będą duże – natomiast dla tego kto nie 

zdąży - niestety musi zrezygnować z realizacji za-

dania, ponieważ budżet samorządu nie udźwignie 

samodzielnie tak dużych nakładów finansowych. 

I nie miejmy złudzeń – nie będzie żadnych senty-

mentów. W tym wyścigu wygra ten, kto na starcie, 

już będzie w połowie drogi.  

 

 

        ARKTEL  



 

         KS 
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Utwardzony fragment potoku w Wólce Grodziskiej 

Utrzymanie potoku Leszczynka w odpowiednim 

stanie jest bardzo kosztowne. Więc dobrze się stało, 

że potok jest zakwalifikowany do podstawowych 

urządzeń melioracji. Płynie on pasem terenu wy-

dzielonym jako skarb państwa i z tego powodu jest 

w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Tak więc 

PZMiUW w imieniu Skarbu Państwa jest zobowią-

zany do utrzymania potoku.  

Interwencje Wójta spowodowały, że udało się 

pozyskać znaczne środki finansowe w wysokości 

ponad 100 tys. zł, za które możliwe było wykona-

nie prac konserwacyjnych potoku na całym uregu-

lowanym odcinku o długości ponad 14 km. Wy-

czyszczony potok nabrał wyglądu i nadal pełnić 

będzie swoją właściwą rolę.  

Od nowego roku więcej zapłacimy za 
wywóz odpadów z gospodarstw domo-

wych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie opłat za korzysta-

nie ze środowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 
106, poz. 723) będą wyższe stawki za 
składowanie odpadów komunalnych.  
Za tonę śmieci z gospodarstw domowych, które 

trafią na wysypisko, firmy wywozowe będą od no-

wego roku płacić 75 zł, a nie jak do tej pory 15 zł. 

Podwyższone stawki mają wymusić na firmach od-

bierających odpady komunalne od mieszkańców 

gmin kierowanie śmieci do segregacji i ich recy-

klingu. Do tej pory kierowanie śmieci na wysypi-

ska było najtańsze. Jednak przy nowych stawkach 

od 2008 roku składowanie śmieci będzie droższe 

niż recykling. Ma to przyczynić się do wymuszenia 

segregowania śmieci i ograniczenia składowania 

odpadów, czego oczekuje Unia Europejska. Tak 

drastyczne podwyższenie opłat przełoży się na 

wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.  

Obecnie za wywóz śmieci z gospodarstw domo-

wych płacimy 1,20 zł brutto od osoby miesięcznie - 

maksymalnie z gospodarstwa domowego 7,20 zł 

miesięcznie. Od nowego roku opłata ta wzrośnie  

do 2,41 zł brutto od osoby miesięcznie – maksy-

malnie z gospodarstwa domowego 14,46 zł mie-

sięcznie. Mieszkańcy ponoszą koszty za odpady 

niesegregowane, czyli te zbierane w czarnych wor-

kach, dlatego ważne jest by jak najwięcej odpadów 

z naszych domów było segregowanych. Dzięki od-

powiedniej segregacji odpadów oszczędzamy wła-

sne pieniądze, gdyż system selektywnej zbiórki od-

padów prowadzony jest dla mieszkańców nieod-

płatnie, tzn. nie ponoszą oni kosztów związanych z 

zakupem worków, drukiem kalendarzy, kosztem 

transportu, podczyszczania itp. Jest to forma zachę-

ty do prowadzenia selekcji. Do zbiórki surowców 

wtórnych stosuje się worki odpowiednio oznako-

wane i przeznaczone wyłącznie do gromadzenia 

odpadów jednego rodzaju wg poszczególnych kate-

gorii przy zastosowaniu następującej kolorystyki: 

 

szkło białe → kolor biały, 

szkło kolorowe → kolor zielony, 

tworzywa sztuczne → kolor żółty, 

makulatura → kolor niebieski, 

puszki → kolor brązowy lub czerwony, 

pozostałe odpady zmieszane przeznaczone 

na składowisko odpadów → worek w kolorze 

czarnym. 
 

Worki są estetyczne i dokładnie oznakowane tak, 

że nie sposób pomylić się do czego służą. Prosimy 

zgłaszać przypadki nie otrzymywania kolorowych 

worków za odstawione posegregowane odpady. 

 

Apelujemy o całkowite napełnianie worków 

od adami. 

 

 

         BD 
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z dnia 24 listopada 2006r. uchyliło w całości decy-

zję zatwierdzającą projekt scalenia ze względów 

formalnych (m.in. nie przeprowadzone postępowa-

nia spadkowe po osobach zmarłych przez spadko-

bierców) wnoszących odwołania od decyzji. Złożo-

na skarga Zarządu Powiatu na decyzję Kolegium 

Samorządowego do WSA w Rzeszowie została 

odrzucona postanowieniem z dnia 25 października 

2007r. Pomimo tego, że postanowienie jest kontro-

wersyjne Starosta Leżajski nie będzie wnosił skargi 

kasacyjnej do NSA w Warszawie, gdyż spowodo-

wałoby to znaczne przesunięcia w czasie ostatecz-

nego załatwienia spraw, a tym samym zablokowa-

nie obrotu nieruchomościami oraz wszelkich inwe-

stycji na terenie wsi Grodzisko Górne. Aktualnie 

prowadzone są rozmowy z uczestnikami, którzy 

wnieśli odwołania. W przypadku uzgodnienia sta-

nowisk przygotowywane są dokumenty dot. zmia-

ny projektu, co dokonane będzie również w terenie 

(stabilizacja i okazanie). Po zakończeniu tych czyn-

ności nastąpi ponowne odczytanie decyzji zatwier-

dzającej projekt scalenia co przewidywane jest na 

I kwartał 2008r. Jak wynika z wywiadu terenowego 

uczestnicy scalenia objęli w posiadanie nowowy-

dzielone działki, a zagospodarowanie poscaleniowe 

wykonywane jest sukcesywnie w miarę przyznawa-

nych środków budżetu Państwa z Funduszu Ochro-

ny Gruntów Rolnych. 

 

      Władysław Miazga  

      Geodeta Powiatowy 

Scalenie gruntów wsi Grodzisko Gór-
ne, gm. Grodzisko Dolne na wniosek 

większości właścicieli gospodarstw rol-
nych zostało wszczęte w drodze posta-

nowienia Starosty Leżajskiego Nr. GN-
6017/37/2000 z dnia 19.10.2000r. 
zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 

1982r. o scalaniu i wymianie gruntów.  
Czynności techniczne prowadzone były w latach 

2000-2005, a ich wykonawcą było Podkarpackie 

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – 

upoważniony geodeta inż. Stanisław Drapała. Pro-

jekt scalenia zatwierdzony został decyzją Starosty 

Leżajskiego z dnia 05.09.2005r. Decyzja niniejsza 

została podana do publicznej wiadomości przez 

odczytanie na zebraniu uczestników scalenia 

w dniu 06.09.2005r. oraz wywieszona na właści-

wych tablicach ogłoszeń. Odwołanie od decyzji 

zatwierdzającej projekt scalenia wniosło ok. 3,5% 

uczestników postępowania (53 uczestników). 

W wyniku częściowego rozpatrzenia odwołań 

przez Kolegium Samorządowe w Krośnie do rozpa-

trzenia pozostały sprawy dotyczące 35 uczestników 

co stanowi 2,3% ogółu uczestników, z tym że od-

wołania dotyczą tylko części wydzielonych ekwi-

walentów, m.in takich jak drogi dojazdowe w tere-

nach budowlanych będące we współwłasności 

uczestników, rekultywacji gruntów, zagospodaro-

wania poscaleniowego.  

Pomimo częściowego rozpatrzenia niektórych 

spraw Kolegium Samorządowe w Krośnie decyzją 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych we wrześniu 

uruchomił pilotażowy program „Uczeń 
na wsi – pomoc w zdobyciu wykształce-

nia przez osoby niepełnosprawne, za-
mieszkujące gminy wiejskie i gminy 
wiejsko-miejskie”.  
Z uwagi na przystąpienie przez Gminę Grodzisko 

Dolne do realizacji niniejszego programu do Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioski o dofi-

nansowanie kosztów nauki złożyło 32 uczniów. 

PFRON zakwalifikował naszą gminę do realizacji 

programu i przyznał dofinansowanie w kwocie      

74 tys. zł, w tym 36 tys. dla 18 uczniów szkół pod-

stawowych, 10 tys. dla 5 uczniów gimnazjum,      

24 tys. dla 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

4000 dla 1 ucznia szkoły ponad-

gimnazjalnej do uiszczenia cze-

snego. 7 grudnia podpisana zo-

stała umowa między  Gminą 

Grodzisko Dolne, a PFRON-em 

na realizację programu. Dzięki 

pozyskanym przez Gminę środkom finansowym 

niepełnosprawne dzieci będą mogły uczestniczyć w 

obozach rehabilitacyjnych i zajęciach mających na 

celu podniesienie sprawności fizycznej.  Pozwolą 

one również na zakup przedmiotów ułatwiających 

i umożliwiających naukę, w postaci słowników, 

encyklopedii, programów edukacyjnych i artyku-

łów szkolnych.  

 

         MH 
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Klub Sportowy „Grodziszczanka” 
wspólnie z Referatem Rozwoju i Promo-

cji Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 
opracował i złożył kolejny w tym 

roku wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinan-
sowanie działalności Klubu. 

Wniosek złożony został w ra-
mach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. Projekt 

„Grodziszczanki” znalazł się 
w gronie 28 laureatów. Tym ra-

zem udało się pozyskać 23.800 zł. 
Program „Sport Wszystkich Dzieci” ma na celu 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 

młodzieży, promowanie prozdrowotnych, społecz-

nych, edukacyjnych i wychowawczych wartości 

sportu oraz rozszerzanie dostępu do aktywności 

sportowej. Z uwagi na ilość działających sekcji 

sportowych w Klubie i ilość chętnych do trenowa-

nia niezbędnym jest pozyskiwanie dodatkowych 

środków zewnętrznych, gdyż budżet Klubu jest 

zbyt niski by pokryć wszystkie koszty. 

W ramach projektu w okresie świąteczno – no-

worocznym (wolnym od nauki) zostanie zorganizo-

wany ogólnodostępny obóz dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Grodzisko Dolne. W trakcie plano-

wanego obozu przeprowadzone zostaną zajęcia z 

3 różnych dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka 

ręczna i kolarstwo. Przewiduje się zajęcia z  grupa-

mi w sekcji piłki ręcznej (starsza – 20 osób 

i młodsza – 20 osób), dwoma grupami w sekcji pił-

ki nożnej (chłopcy – 20 osób i dziewczęta – 20 

osób) i jedną grupą kolarską – 10 osób. 

Zajęcia odbywać się będą w formie gier 

i zabaw z uwzględnieniem technik 

i przepisów poszczególnych dyscyplin 

sportowych. 

Ponadto dla każdej grupy zostanie zor-

ganizowany wyjazd na basen do Leżaj-

ska, gdzie zostaną przeprowadzone zaję-

cia rekreacyjne pod okiem instruktora oraz 

będzie możliwość skorzystania z odnowy biolo-

gicznej (sauna). W celu uatrakcyjnienia obozu będą 

także przeprowadzone turnieje piłki nożnej i piłki 

ręcznej pomiędzy uczestnikami obozu, mecz poka-

zowy piłki ręcznej, mały wyścig kolarski oraz  spo-

tkania ze znanymi osobistościami kolarstwa i piłki 

nożnej. Z uwagi na znaczne odległości między 

miejscem zamieszkaniem dzieci a miejscem obozu, 

zorganizowany zostanie dowóz młodzieży ze 

wszystkich miejscowości Gminy Grodzisko Dolne 

do miejsc prowadzenia poszczególnych zajęć. 

W ramach obozu zagwarantowany zostanie ciepły 

posiłek dla wszystkich uczestników zajęć. Ponadto 

zostanie pozyskany niezbędny sprzęt sportowy. 

 
         GW 

 

 

 

 

 

GRODZISZCZANKA 

LKS 

 

z funkcjonowaniem Punktu Lekarskiego oraz 

gruntowną termomodernizacją budynku OSP. 

W sołectwie Laszczyny poddano pod głosowanie 

wniosek o wykorzystanie budynku OSP do celów 

stworzenia przez gminę placówki na potrzeby 

osób niepełnosprawnych. Z kolei w Grodzisku 

Nowym termomodernizacji poddany zostanie bu-

dynek wiejski, w którym powstanie świetlica dla 

dzieci i młodzieży. Duża inwestycja czeka rów-

nież mieszkańców Wólki Grodziskiej, gdzie 

w chwili obecnej trwają prace projektowe pod bu-

dowę wielofunkcyjnego budynku Szkoły Podsta-

wowej.  

Na zebraniach mieszkańcy zgłosili również kil-

ka wniosków m. in. w sprawie utwardzenia dróg 

poscaleniowych, dodatkowego oświetlenia ulicz-

nego oraz budowę chodników.  

Zebrania wiejskie w pozostałych sołectwach 

odbędą się w styczniu i lutym 2008 roku.  

W miesiącu listopadzie w czterech sołectwach 

gminy, tj w Chodaczowie, Laszczynach, Wólce 

Grodziskiej i Grodzisku Nowym, odbyły się ze-

brania wiejskie, w trakcie których przedstawiono 

mieszkańcom projekt budżetu gminy na 2008 rok.  

Wójt Gminy omówił najważniejsze plany inwesty-

cyjne, jakie realizowane będą w kolejnych latach.  

Największymi i najbardziej kosztownymi inwe-

stycjami, jakie gmina planuje rozpocząć jest budo-

wa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie oraz 

sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko 

Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmy-

słówka i Podlesie. Zadania te są złożone i wyma-

gają ogromnych nakładów środków finansowych, 

które gmina zamierza pozyskać w większości 

z funduszy zewnętrznych. W trakcie zebrań Wójt 

przedstawił najważniejsze zadania, jakie realizo-

wane będą w poszczególnych sołectwach. W Cho-

daczowie omówiono kwestie związane 
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8 listopada 2007 roku w Ośrodku Kultury 

w Grodzisku Dolnym odbyło się spotkanie dla Pań, 

którego organizatorem był Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z Zespołem Doradców w Leżajsku przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Kobiety Gminy 

Grodzisko Dolne” i paniami z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Miasteczka. Tematyką szkolenia była 

profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy. Spotkanie prowadziła pani Jo-

anna Kądziołka - doktor nauk medycznych, specja-

lista ginekolog-położnik ze Specjalistycznego Szpi-

tala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz pani 

Marzena Wilk - koordynator projektu Wybierz ży-

cie, realizowanego w ramach Narodowego Progra-

mu Zwalczania Chorób Nowotworowych.  

Głównym celem spotkania było zwiększenie świa-

domości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki 

macicy, dostępności bezpłatnych badań cytologicz-

nych w ramach narodowego programu profilaktyki 

RSM oraz uzyskanie informacji o możliwości 

szczepień profilaktycznych.  

W ramach 2 godzinnych spotkań kobiety miały 

szansę uzyskać informacje na temat choroby i jej 

profilaktyki, mogły porozmawiać z ginekologiem 

i dowiedzieć się o najbliższych gabinetach, które 

bezpłatnie realizują profilaktyczne badania cytolo-

giczne. Panie prowadzące spotkanie starały się 

przekonać kobiety, do systematycznego wykony-

wania badań cytologicznych.  

Gdyby każdej kobiecie udało się choć raz w życiu 

wykonać badanie cytologiczne, ryzyko śmierci 

z powodu tego nowotworu obniżyłoby się o 40%. 

Podstawowym warunkiem wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy, pozwalającym na całkowite 

wyleczenie jest regularne wykonywanie badać- raz 

do roku. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, by 

panie przełamały swój strach i wstyd i zaczęły re-

gularnie zgłaszać się na cytologię. Kobiety bardzo 

lekkomyślnie podchodzą do swojego zdrowia tłu-

macząc, że są sprawy ważniejsze: dom, praca, ro-

dzina. Częste mówienie „nie pójdę bo jeszcze mi 

coś wykryją” nie prowadzi do niczego dobrego. 

Każda kobieta chciałaby być zdrowa, ale zakłada-

nie z góry, że ten problem mnie nie dotyczy jest 

błędne. Większość z nich zgłasza się na badania 

gdy jest już za późno. Rak szyjki macicy rozwija 

się latami nie dając początkowo żadnych objawów. 

Jest procesem powolnym i długotrwałym. Może 

dotyczyć każdej kobiety, aktywnej seksualnie. Jeśli 

myślisz że choroba jest uwarunkowana genetycznie 

lub też dotyczy tylko kobiet starszych to jesteś 

w wielkim błędzie. Na zakażenie wirusem HPV 

narażona jest każda kobieta niezależnie od wieku. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi raka jest 

przewlekłe zakażenie wirusem HPV (brodawczaka 

ludzkiego), wczesne rozpoczęcie współżycia płcio-

wego, duża liczba partnerów płciowych, duża licz-

ba porodów, niski status socjoekonomiczny.  

Codziennie w pięciu polskich domach rozgrywa 

się dramat - ktoś traci matkę, córkę, siostrę. Nie 

pozwól by ten dramat rozegrał się również 

w twoim domu, wśród rodziny i znajomych. Pa-

miętaj, że do ciebie należy pierwszy krok, więc 

nie zwlekaj i już dziś zrób badanie cytologiczne.  

 

Adresy najbliższych gabinetów, w których można 

wykonać bezpłatne badanie cytologiczne: 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-

nej w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (017) 2427113 

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie, ul. Pade-

rewskiego 5, tel. (017) 2240269 

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, tel. (016) 

6491556  

 

         MH 

Pani Joanna Kądziołka odpowiada na pytania 

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa kobiet 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy, pracownicy urzę-

du stosują innowacyjne rozwiązania.  
W Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowano ko-

munikator Gadu – Gadu, przy pomocy którego 

można uzyskać informacje dotyczące pracy urzędu, 

sposobu załatwiania spraw w poszczególnych refe-

ratach, czy też kolejek.  

Z komunikatora GG można skorzystać w godzi-

nach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Wystarczy 

tylko wystukać numer 6267940 i zadać pytanie, 

a pracownik urzędu na pewno na nie odpowie. Za-

interesowanie tym rodzajem komunikowania jest 

duże zwłaszcza wśród młodzieży. Interesanci naj-

częściej pytają o obecność Wójta, możliwości sko-

rzystania z prac interwencyjnych i staży, o kolejki 

po wymianę dowodów oraz dokumenty wymagane 

przy ich składaniu – wyjaśnia Zbigniew Gdański 

pracownik obsługujący Punkt Interesanta w Urzę-

dzie Gminy. 

GG umożliwia jedynie uzyskanie informacji, ale 

jest to dobre przygotowanie obywateli do załatwia-

nia drogą elektroniczną spraw urzędowych, co bę-

dzie możliwe w niedalekiej przyszłości. 

 

         MH 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Boguchwale 

i Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Gro-
dzisko Dolne” 6 grudnia w Ośrodku 

Kultury zorganizowały warsztaty w ro-
bieniu świątecznych stroików.  
Przybyłe na spotkanie kobiety mogły skorzystać 

z fachowej pomocy pani Marty Bieleckiej przedsta-

wicielki ODR-u, która udzielała pomocnych wska-

zówek i porad. W poszukiwaniu inspiracji, panie 

obejrzały pokaz slajdów prezentujący niezwykle 

oryginalne, nowoczesne i tradycyjne stroiki, wyko-

nane z przeróżnych materiałów, po czym wszystkie 

zabrały się do pracy. 

 

Liczył się pomysł i inwencja twórcza. Pod okiem 

instruktorki każda z uczestniczek wykonała piękny 

świąteczny stroik, który zapewne będzie stanowił 

ozdobę wigilijnego stołu.  
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W dniach 3-5 grudnia br. dwie przed-
stawicielki Zarządu Stowarzyszenia 

„Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” wzię-
ły udział w warsztatach dla liderek wiej-

skich.  
Organizatorami warsztatów było Przedstawiciel-

stwo Narodów Zjednoczonych, pod patronatem 

którego realizowane są współpracujące ze sobą 

projekty Gender Index i Rzeczpospolita Interneto-

wa. Do Warszawy przyjechało ok. 50 kobiet z róż-

nych stron kraju, głównie ze środowisk wiejskich. 

W czasie warsztatów panie zapoznały się z możli-

wościami pozyskiwania środków na realizację pro-

jektów na rzecz kobiet, jak również mogły podys-

kutować na temat ról społecznych i stereotypów 

dotyczących obydwu płci oraz równości szans ko-

biet i mężczyzn w miejscu pracy i w życiu prywat-

nym. Panie miały też okazję wymienić się swoimi  

 

doświadczeniami w pracy na rzecz poprawy sytu-

acji kobiet na rynku pracy. 
 

         JR 

Panie aktywnie uczestniczyły w warsztatach, wymie-
niały poglądy i spostrzeżenia  

W dniach 28 listopada – 2 grudnia br. w Instytu-

cie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbywa-

ły się kilkudniowe warsztaty szkoleniowe z udzia-

łem kilku uznanych muzyków, członków kapel lu-

dowych z terenu Podkarpacia. Tematyka tych 

warsztatów preferowała wśród młodzieży akade-

mickiej, studiującej na różnych kierunkach mu-

zycznych w całej Polsce, nasz rodzimy i bogaty, 

a zarazem przepiękny w brzmieniu i rytmice, folk-

lor rzeszowski. Organizatorem niniejszego przed-

sięwzięcia byli – znana wszystkim miłośnikom mu-

zyki ludowej, nasza rodaczka Jolanta Danak-Gajda, 

reprezentująca Polskie Radio Rzeszów oraz pomy-

słodawca Jan Pospieszalski - muzyk, aranżer 

i kompozytor, entuzjasta rzeszowskiego folkloru. 

W warsztatach folklorystycznych uczestniczyło ok. 

30 osób pochodzących z Katowic, Krakowa, Czę-

stochowy, Poznania, w tym 3 osoby z samego Rze-

szowa. Cała grupa, a trzeba tu wspomnieć, że więk-

szość to dziewczęta, została podzielona na mniejsze 

kilkuosobowe zespoły, przydzielane do poszczegól-

nych instruktorów. Trzeba podkreślić, że w grupie 

instruktorów prowadzących zajęcia w Instytucie 

Muzyki znaleźli się dwaj członkowie grodziskiej 

kapeli: Edward Markocki – cymbalista i Józef 

Bosak – skrzypek. Warsztaty były prowadzone 

w kategorii trzech instrumentów – skrzypiec, cym-

bałów i klarnetu, wiodących główną rolę w skła-

dzie dawnych i obecnych kapel ludowych. 

„Odrabianie lekcji” przez studentów polegało na 

odtworzeniu z pamięci, ze słuchu, bez pomocy nut, 

zagranych przez instruktora utworów. W repertu-

arze prowadzących nauczycieli znalazły się prze-

cież wszystkie typowe dla Rzeszowszczyzny utwo-

ry: krakowiaki, oberki, polki czy sztajerki. Dla nie-

których studentów stanowiło to nie lada trudność, 

a wielu z nich wręcz po raz pierwszy zetknęło się z 

takim rodzajem muzyki ludowej, żywej, dźwięcz-

nej, o tak harmonijnym brzmieniu. Ale to co na po-

czątku było trudnością i przeszkodą dla ćwiczących 

studentów, było myślą przewodnią i główną ideą 

dla profesora Pospieszalskiego. To właśnie on za-

uważył i rozpropagował geniusz tkwiący w muzyce 

ludowej. Podczas rzeszowskich spotkań z folklo-

rem chodziło właśnie o pokazanie i uzmysłowienie 

przyszłym, zawodowym muzykom, całej prostoty 

i siły muzyki ludowej, która przetrwała do dzisiaj 

jedynie dzięki pamięciowemu przekazowi i graniu 

ze słuchu. W niedzielę wieczorem 2 grudnia na za-

kończenie i podsumowanie spotkań, odbył się kon-

cert galowy wszystkich zespołów prowadzony pod 

kierunkiem instruktorów. Dla wszystkich uczestni-

ków organizatorzy przygotowali upominki w posta-

ci nagrań odbytych lekcji na płytach CD. Optymi-

stycznie brzmi zapowiedź, że być może na wiosnę 

przyszłego roku warsztaty zostaną powtórzone 

w takiej samej formie, ale w znacznie poszerzonym 

kręgu uczestników. 

 

       M. Burda-Król 
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W dniach 12 i 14 listopada br. w Ośrodku Kultu-

ry w Grodzisku Dolnym odbyły się eliminacje 

gminne oraz powiatowe konkursu „Poeci i pisarze 

dzieciom. Cztery pory roku – Jesień”. W konkursie 

gminnym wzięli udział uczniowie szkół podstawo-

wych z terenu naszej gminy, którzy występowali 

w dwóch przedziałach wiekowych: grupa młodsza 

(klasy I-III) i grupa starsza (klasy IV-VI).  

Prezentacja twórczości znanych polskich poetów 

i pisarzy odbyła się w kategorii piosenka, recytacja, 

inscenizacja i prace plastyczne. Jury po wysłucha-

niu 10 recytacji, 2 piosenek w grupie młodszej i 11 

recytacji, 4 piosenek w grupie starszej oraz obejrze-

niu 1 inscenizacji w grupie młodszej do eliminacji 

powiatowych zakwalifikowało 11-tu uczestników. 

W eliminacjach powiatowych, przeprowadzo-

nych 14 listopada, udział wzięli uczniowie repre-

zentujący szkoły podstawowe i Ośrodki Kultury 

Powiatu Leżajskiego. Tak się złożyło, że zarówno 

w kategorii recytacja jak i piosenka, w obydwu gru-

pach wiekowych faworytem okazały się szkoły 

z Leżajska. Do eliminacji wojewódzkich jury za-

kwalifikowało 2 recytacje i 3 piosenki. 

 

         OK Grupa Muchomorki z Brzózy Królewskiej 

Potem nastąpił moment, na który wszyscy nie-

cierpliwie czekali. Święty Mikołaj zaczął rozpako-

wywać wielkie worki prezentów. Buzie dzieci były 

bardzo uśmiechnięte, a oczy błyszczały radośnie, 

gdy tak po kolei podchodziły po swój podarek do 

Mikołaja. Aż szkoda, że taki dzień jest tylko raz 

w roku. Wizyta Świętego Mikołaja była dla nas 

wszystkich bardzo podniosłym wydarzeniem. 

Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za przybycie 

i obiecujemy, że będziemy pamiętać o głównym 

przesłaniu tej uroczystości, iż każdy z nas może 

być Świętym Mikołajem dzieląc się dobrem i miło-

ścią z innymi.  

 

 

       Elżbieta Słupek 

5 grudnia 2007 roku Szkołę Podstawową 

w Wólce Grodziskiej odwiedził wspaniały gość – 

Mikołaj Święty. Nasi uczniowie oraz najmłodsze 

dzieci z Wólki Grodziskiej zgromadzone w sali 

gimnastycznej nie mogły się doczekać przyjścia tak 

ważnego gościa. Gdy ten pojawił się w drzwiach, 

tam czekały już na niego aniołki – uczniowie klasy 

III, by powitać gościa i w sposób uroczysty wpro-

wadzić na salę. Wszyscy uradowani jego przyby-

ciem z wielkim entuzjazmem i radością zaśpiewali 

„Bądź pozdrowiony gościu nasz”, po czym ucznio-

wie klas młodszych zaprezentowali się w progra-

mie artystycznym przygotowanym specjalnie na 

cześć Świętego Mikołaja. „Mikołajki” z klasy II 

słowami wierszy przybliżyły wszystkim postać bi-

skupa Mikołaja, a „krasnale i śnieżynki” z klasy 

„0” i I zaśpiewały mikołajkowe, wesołe piosenki.  

Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty 

Święty Mikołaj przyniósł wór pełen niespodzianek 
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W dniach 1 i 2 grudnia br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 

miały miejsce XXVI Ogólnopolskie Spo-
tkania Cymbalistów. 
Tradycją tych spotkań jest ich stałe miejsce i czas, 

zaś celem założonym przez organizatora zaprezen-

towanie aktualnego stanu żywej jeszcze tradycji gry 

na cymbałach oraz jej dokumentacja. A teraz kilka 

słów historii o samym instrumencie. Cymbały przy-

wędrowały na Rzeszowszczyznę z kręgu karpackie-

go i zadomowiły się w kapelach naszego regionu. 

Wzbogaciły harmoniczno-rytmiczną funkcję sekun-

dzisty i basisty oraz wzbogaciły charakterystyczną 

ornamentację linii melodycznej instrumentu prowa-

dzącego. Dzięki mistrzowskiemu opanowaniu tech-

niki gry, wielu cymbalistów zasłynęło z solowych 

popisów, nadając melodiom oryginalne brzmienie. 

Tegoroczne Spotkanie przebiegało w zmienionej 

i wzbogaconej formule. W dniu 1 grudnia (sobota) 

w godz. 11.00 – 14.00 w Klubie „Bohema” WDK 

odbyły się przesłuchania konkursowe 21 cymbali-

stów – solistów z całej Polski. Najmłodszy 

z uczestników – Szymon Tadla ze Szklar liczył za-

ledwie 8 lat, a dwaj najstarsi Władysław Wojtyna 

z Białobrzegów i Edward Markocki z Podlesia po  
 

77 lat. Oprócz pana Edwarda Grodzisko reprezen-

tował jako debiutant 15-letni Michał Rydzik, który 

dopiero od września tego roku pobiera lekcje gry 

na cymbałach u pana Edwarda Markockiego. 

Uczestnicy indywidualni grali przed jury 3 melodie 

ludowe. Edward Markocki wykonał – „Oberka”, 

„Polkę galopkę I” i „Polkę galopkę II”, zaś Michał 

Rydzik – „Gdybym to ja miała”, „Nie rykaj koniku, 

nie rykaj”, „Wyrwa z Wielkopolski”. Utwory te 

komisja artystyczna, biorąc pod uwagę dobór reper-

tuaru oraz sposób i poziom wykonania, oceniła bar-

dzo wysoko przyznając panu Markockiemu I na-

grodę, zaś jego pilnemu i bardzo pojętnemu 

uczniowi – Michałowi – wyróżnienie. Obydwaj 

nasi soliści otrzymali nagrody pieniężne. Natomiast 

w niedzielę, 2 grudnia, również w Klubie 

„Bohema” odbyła się Biesiada Cymbalistów 

z udziałem laureatów sobotniego przeglądu oraz 

kapel ludowych mających w swoim składzie cym-

balistów. Kapele, w tym Kapela Ludowa 

„Grodziszczoki” wzięły również udział w konkur-

sie wykonując 4 dowolne utwory. Tym razem 

szczęście również dopisało naszej kapeli, która 

zdobyła II nagrodę ustępując jedynie miejsca Ka-

peli Ludowej z Ełku. Biesiadę zakończyło uroczy-

ste wręczenie nagród laureatom. 
Życzymy naszej Kapeli wielu dalszych sukce-

sów na polu działalności kulturalnej, a Michałowi 

wytrwałości w kształceniu kunsztu muzycznego. 

 
       M. Burda-Król 

Mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne czują co-

raz większą potrzebę integracji i działania na rzecz 

dobra wspólnego, o czym może świadczyć chociaż-

by zwiększająca się liczba zakładanych stowarzy-

szeń. W tym roku powstało ich cztery. Najnow-

szym i najmłodszym, jest powstałe w listopadzie 

folklorystyczno-artystyczne Stowarzyszenie 

„Grodziskie Jonki”. Jego skład stanowią członko-

wie Zespołu i Kapeli Grodziszczoki, Zespołu Lesz-

czynka i Orkiestry Dętej. Stowarzyszenie będzie 

sprawowało opiekę nad wszelkimi formami działal-

ności grup i zespołów artystycznych, będzie dbało 

o rozwijanie uzdolnień tanecznych i muzycznych. 

Mistrz i jego uczeń 

Zespół i Kapela w trakcie próby przed kolejnym 
występem  

12 
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Szkoła powinna przekazywać swoim wycho-

wankom obowiązek troski o dziedzictwo własnej 

przeszłości i umacniać w nich poczucie tożsamości.  

Z tego nic nie może jej zwolnić. Elementem tej po-

winności są podróże historyczno-kulturowe po na-

szej Ojczyźnie i szukanie oraz rozpoznawanie wraz 

z uczniami piękna i dobra. Także – uświadamianie 

odpowiedzialności, szlachetności i poświęcenia 

przedstawicieli poprzednich pokoleń. Podróże mają 

budzić nastroje, sentymenty, uczucia dumy z naro-

dowych wartości, pomagać utożsamiać się z tymi, 

którzy niejednokrotnie – mówiąc językiem Jana 

Pawła II – tę miłość do Polski nadpłacili samym 

sobą. Znajomość Ojczyzny, jej historii i kultury to 

nie tylko książkowa wiedza o niej, ale i szeroko 

pojęte krajoznawstwo, a przede wszystkim – znajo-

mość miejsc, które stanowią polskie sacrum. Mając 

powyższe obowiązki i cele na uwadze, Zespół 

Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym co-

rocznie realizuje kilka wycieczek w różne atrakcyj-

ne miejsca. W pierwszym rzędzie dzieci poznają 

dziedzictwo przyrodniczo – historyczno – kulturo-

we ,, małej Ojczyzny” oraz najbliższego regionu. 

Natomiast później miejsca odległe od szkoły. Wio-

sną 2007 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 

przedstawiło ,,Program wycieczek edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży.  

Miejsca pamięci narodowej. Podróże historyczno – 

kulturowe w czasie i przestrzeni”, który dofinanso-

wywało. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Dolnym przystąpił do realizacji tego programu 

i już w czerwcu złożył wnioski o dofinansowanie 

wycieczek edukacyjnych zarówno dla klas szóstych 

szkoły podstawowej jak i klas drugich gimnazjum. 

Zadanie programowe szkoły podstawowej nosiło 

nazwę ,,Wycieczka edukacyjna klas VI szlakiem 

Jana Pawła II – Patrona szkoły”. Dzięki dotacji 

oraz sponsorom pozyskanym przez dyrekcję i na-

uczycieli (m.in. sponsorem była Grupa ,,Żywiec” 

Browar w Leżajsku), 52 naszych uczniów, tuż po 

Święcie Patrona, 17 października mogło się udać 

na trzydniową wycieczkę do Krakowa, Ojcowskie-

go Parku Narodowego, Częstochowy, Oświęcimia 

i Wadowic.  

Głównym celem było przybliżenie postaci Papieża 

Jana Pawła II poprzez odwiedzenie miejsc pobytu 

Wielkiego Polaka. W Krakowie wspólnie z prze-

wodnikiem zwiedziliśmy m.in. Wawel (Katedrę 

Wawelską, Dzwon Zygmunta, groby królów i zna-

nych Polaków), Rynek Starego Miasta, Kościół 

Mariacki, Sukiennice, Pałac Biskupi (słynne okno 

Jana Pawła II). Następnie przeszliśmy na Błonie, 

gdzie kiedyś odbywały się spotkania z naszym Pa-

tronem. Po drodze z Krakowa do Częstochowy nie 

można było pominąć Jaskini Nietoperzowej, Oj-

cowskiego Parku Narodowego z Pieskową Skałą 

i Maczugą Herkulesa. Wieczorem przybyliśmy na 

Jasną Górę, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II pod-

czas pierwszej pielgrzymki wypowiedział słowa: 

,, Spełnia się wola Maryi. Jestem tutaj! Jestem (…) 

Sługa powołany z tej ziemi, wzięty od podnóża Ja-

snej Góry, gdzie nieraz stałem, tak jak wy tu sto-

icie, i klęczałem na gołej ziemi, tak jak wy tu nieraz 

godzinami klęczycie…”. Uczestniczyliśmy dwu-

krotnie w Apelu Jasnogórskim i we mszy św. 

W intencji naszej społeczności szkolnej. Oglądali-

śmy także film o Jasnej Górze, a z przewodnikami 

podziwialiśmy wszystkie zabytki i zakątki klaszto-

ru oo. Paulinów. Ponadplanowo zwiedziliśmy chór 

i bibliotekę. Nie obyło się bez wejścia na wieżę. 

Trzeciego dnia podążyliśmy śladami Jana Pawła II 

do byłego obozu zagłady w Oświęcimiu. Zaanga-

żowaliśmy przewodników, którzy zapoznali nas 

z historią obozu, jego obiektami i ekspozycją mu-

zealną. Kolejnym miastem podczas naszej podróży 

edukacyjnej było miejsce urodzenia Jana Pawła II – 

Wadowice z domem Papieża i kościołem Jego 

dzieciństwa oraz ciastkarnią z kremówkami. 

Częstochowa - przed Jasną Górą  

Wadowice– przed oknem papieskim  
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Już po raz kolejny w dniu 15.11.2007 roku zor-

ganizowana została wycieczka uczniów Szkoły 

Podstawowej im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku 

Górnym do Szkoły Języków Obcych i Zarządzania 

PROMAR w Rzeszowie. Jednakże tym razem mia-

ła ona nieco inny charakter. W ramach realizowa-

nego projektu „Szkoły Jagiellońskie” zaplanowano  

5 lekcji prowadzonych przez native speaker'a. Lek-

cje te przeprowadził David Kuchniak, który pocho-

dzi z USA, a pracuje w Promarze.W niezwykle po-

uczającym spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów kla-

sy VI, Va i Vb, którzy uczęszczają na dodatkowe 

zajęcia z języka angielskiego w ramach realizowa-

nego przez szkołę projektu. 

 

Po przyjeździe na miejsce uczniowie zostali przy-

witani przez panią Teresę Rokosz - dyrektora szko-

ły. Podczas całodniowego pobytu mieli okazję 

przyjrzeć się z bliska jak wyglądają zajęcia w Pro-

marze, obejrzeli budynek, sale lekcyjne i pokrótce 

dowiedzieli, się jak funkcjonuje szkoła. W przerwie 

między lekcjami z uczniami spotkał się dyrektor 

szkoły Eugeniusz Rydzik, który powitał zebranych 

i krótko nakreślił historię Promaru.  

Udział w lekcjach prowadzonych przez native    

speaker’a był całkowicie nowym doświadczeniem 

dla uczniów. Mieli oni okazję posłuchać i wdać się 

w krótki dialog z kimś, kto nie mówi po polsku, 

a jego ojczystym językiem jest język angielski. Sy-

tuacje takie wymuszały na uczniach użycie języka 

angielskiego. Zajęcia były przygotowane w sposób 

profesjonalny, w sali przystosowanej do nauki języ-

ków obcych. Dostosowane były do poziomu 

uczniów, z użyciem pomocy audiowizualnych, 

przez co były bardzo absorbujące. Mimo, że 

uczniowie byli początkowo nieco nieśmiali, David 

umiejętnie zachęcał ich do częstych wypowiedzi. 

Na wszystkich uczestników wycieczki czekała 

miła niespodzianka. W trakcie przerwy uczniowie 

skorzystali z poczęstunku w postaci drożdżówek, 

soczków i wafelków. Wszyscy otrzymali długopisy 

i smycze jako pamiątki po wycieczce.  

Uczniowie i nauczyciele składają serdeczne podzię-

kowania panu Eugeniuszowi Rydzikowi, za pomoc 

w zorganizowaniu wyjazdu i miłe przyjecie na 

miejscu.  

 

       Stanisław Rydzik 

Pamiątkowe zdjęcie z dyrekcją i nauczycielami 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach  

W drodze powrotnej z daleka podziwialiśmy Kal-

warię Zebrzydowską. Ostatnim punktem wycieczki 

były Łagiewniki, gdzie modliliśmy się i zwiedzali-

śmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mam na-

dzieję, że ta wycieczka przybliżyła uczniom syl-

wetkę naszego Patrona i była atrakcyjnym walorem 

edukacyjnym. Należy pamiętać, iż poznawanie Oj-

czyzny to nie tylko ,,bycie” w ważnych miejscach, 

ale także emocje i przeżycia im towarzyszące. To 

atmosfera i nastrój. Zostają one w pamięci i w ser-

cach uczniów. Dlatego ważne jest, by mogli oni 

częściej korzystać z takiej formy edukacji.  

 Obóz zagłady w Oświęcimiu 
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Szkoły- pani Alina Dądalska, pani Dyrektor Szkoły 

Janina Miś, nauczyciele, rodzice uczniów klasy I, 

oraz uczniowie klas 0 - III. Przed ślubowaniem 

pierwszaki w specjalnych, okolicznościowych na-

kryciach głowy wystąpiły w części artystycznej, 

podczas której zaprezentowały zaproszonym go-

ściom swoje umiejętności. Doniosłym momentem 

uroczystości był akt ślubowania. Po ślubowaniu 

pani dyrektor szkoły Janina Miś dokonała aktu pa-

sowania, dotykając wielkim ołówkiem ramienia 

każdego z nowych uczniów. Na zakończenie tej 

jakże ważnej dla każdego pierwszoklasisty uroczy-

stości nastąpił moment wręczenia pamiątkowych 

dyplomów. Drobne upominki i życzenia przekazali 

też sołtys wsi Podlesie pan Stanisław Czech oraz 

przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły pani Alina 

Dądalska. Na koniec uroczystości uczniowie klasy 

I udali się na poczęstunek przygotowany przez ro-

dziców. Ten wielki i niewątpliwie miły dzień za-

pewne na długo pozostanie w pamięci dzieci i ich 

rodziców.  

 

       Anna Marzęciak 

Dnia 25 października 2007 roku dzieci z klasy 

I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte 

w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. 

bryg. Witołda Nowiny - Sawickiego w Opaleni-

skach. Do społeczności uczniowskiej przyjęto 

7 uczniów. Są nimi: Sylwia Burszta, Adrian Czech, 

Magdalena Krauz, Aleksandra Kopyt, Wojciech 

Markocki, Patrycja Rubin, Patryk Sigda. Na ślubo-

waniu obecni byli sołtys wsi Podlesie pan Stani-

sław Czech, przewodnicząca Rady Rodziców  

Nikt nie ugiął się pod ciężarem wielkiego ołówka  

Zespól Szkół w Grodzisku Górnym po raz 

kolejny zorganizował Powiatowy konkurs kraso-

mówczy „Prof. Franciszek Leja- wybitnym przed-

stawicielem naszego regionu”. Do uczestnictwa 

w konkursie zaproszeni zostali uczniowie szkół 

z terenu gminy Grodzisko Dolne jak i okolicznych 

miejscowości m.in. Wierzawic, Łętowni, Jarosła-

wia, Ubieszyna i Kamienia. Z zaproszenia skorzy-

stała również rodzina profesora oraz nauczyciele 

i młodzież z I LO im. Mikołaja Kopernika w Jaro-

sławiu, w którym kiedyś uczył się ten wybitnej sła-

wy matematyk. Wspomniany dzień w całości po-

święcony był osobie profesora. Komisja konkurso-

wa w składzie: Małgorzata Bucior- nauczycielka 

z LO im. Bolesława Chrobrego z Leżajska, Małgo-

rzata Bechta - redaktor „Kuriera Powiatowego”, 

Małgorzata Halasa - redaktor „Gazety z Grodziska 

i z okolic”, Katarzyna Mach-Wawrzaszek - dyrek-

tor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, Jacek 

Sało - nauczyciel z LO im. Mikołaja Kopernika 

z Jarosławia, wysłuchała trzynastu wystąpień mło-

dych artystów i przyznała nagrody. I tak I miejsce   

zajęła Maja Rynasiewicz z Grodziska Dolnego 

i Magdalena Kolano z Łętowni, II miejsce Faustyna 

Piędel z Łętowni, a III Martyna Majkut i Klaudia 

Krauz z Grodziska Górnego. Wszyscy uczestnicy  

konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdo-

bywcy kolejnych miejsc wspaniałe nagrody ufun-

dowane przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 

Wójta Gminy Grodzisko Dolne, rodzinę profesora, 

„Chemrem-Organika” w Nowej Sarzynie, Bank 

Spółdzielczy w Leżajsku, GSSCH z Grodziska 

Dolnego, Radę Rodziców i Dyrektora ZS 

w Grodzisku Górnym. Dodatkową atrakcję stano-

wiły występy grupy tanecznej „Smerfetki” z Ośrod-

ka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz scenki z ży-

cia profesora, wspaniale przygotowane przez 

uczniów.  

 

         MH 

Liczyła się forma i sposób prezentacji 
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10 października br. w Zespole Szkół 
w Piskorowicach oraz w pobliskich la-

sach na Mołyniach, odbyła się już VII 
Edycja Ekologicznego Biegu Patrolowe-

go o puchar Wójta Gminy Leżajsk.  
W imprezie tej wzięło udział dwanaście drużyn 

z dziewięciu gimnazjów, wśród których znaleźli się 

reprezentanci naszej szkoły. Opiekunem naszej dru-

żyny była pani Maria Danak. 

Inauguracja biegu rozpoczęła się o godzinie 9.00 

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Piskorowi-

cach. Po gorącym powitaniu wszystkich zebranych, 

organizatorzy biegu przedstawili przebieg imprezy. 

Część pierwsza, druga i piąta (prelekcja gościa ho-

norowego, prezentacje oraz podsumowanie wyni-

ków) odbędą się w szkole, natomiast trzecia 

i czwarta (bieg i prezentacja piosenki) w lesie. 

Pierwszy etap biegu, czyli jak już wcześniej wspo-

minałam, prelekcję, poprowadził pan Bogumił 

Pempuś, który bardzo ciekawie przedstawił prze-

szłość i teraźniejszość naszej ,,małej Ojczyzny’’. 

Drugim etapem tej imprezy była prezentacja wła-

snej miejscowości, połączona z pokazem przygoto-

wanych wcześniej plakatów. Nasza ekipa oprócz 

przepięknych plakatów, przedstawiła uroki Grodzi-

ska Górnego za pomocą prezentacji multimedialnej 

popartej komentarzem słownym. W pokazie zapre-

zentowaliśmy nowe logo naszej gminy. Należy tak-

że wspomnieć o tym, że jako jedyni wystąpiliśmy 

w tradycyjnych strojach grodziskich, a nasz kolega 

Kamil Baran zaprezentował się w stroju „Turka”. 

Już ta część biegu pozwalała nam na objęcie pro-

wadzenia. Trzeci etap rozpoczął się po przyjeździe 

do lasu. Otrzymaliśmy cenne wskazówki oraz map-

ki, dzięki którym łatwiej mogliśmy pokonać blisko 

sześciokilometrową trasę prowadzącą przez las. Na 

trasę kolejne drużyny wyruszały w pięciominuto-

wych odstępach. W siedmiu punktach kontrolnych 

sprawdzana była nasza wiedza z różnych dziedzin. 

Pierwszym był „medyk”, gdzie odpowiadaliśmy na 

pytania dotyczące zasad udzielania pierwszej po-

mocy. Kolejny punkt to kontrola naszych wiado-

mości sportowych. Następnie musieliśmy odpowie-

dzieć na pytania dotyczące powiatu i gminy Le-

żajsk. W dalszym etapie badano naszą znajomość 

zasad ruchu drogowego i ochrony przyrody. Ostat-

nim punktem kontrolnym był „leśnik’’, gdzie mu-

sieliśmy wykazać się umiejętnością rozpoznawania 

lokalnych roślin i zwierząt. Od czasu do czasu na 

trasie pojawiała się ,,kontrola lotna’’, która w zależ-

ności od naszego zachowania, mogła dodać lub od-

jąć punkty. Po dotarciu na metę, byliśmy zmęczeni, 

ale szczęśliwi, dlatego że był to koniec najbardziej 

wyczerpującej części. Kolejnym powodem naszej 

radości był fakt zajęcia pierwszego miejsca. 

W końcu nadszedł czas na czwarty etap biegu, czyli 

zaprezentowanie piosenki na wybraną melodię, co 

wyszło nam dobrze, gdyż pod tym względem zaję-

liśmy miejsce drugie. 

Po zakończeniu przedostatniej części, bardzo 

zmęczeni, ale także pełni nadziei wracaliśmy do 

szkoły na ostatni już etap biegu. W szkole czekała 

na nas niespodzianka, a mianowicie nasza pani dy-

rektor Maria Majkut , która przybyła do nas, by te 

ostatnie chwile przeżywać razem z nami - chwile 

pełne oczekiwania i niepewności, które umilił nam 

występ rzeszowskiego zespołu ,,Ratatam”. Po kon-

cercie nadszedł najbardziej przez wszystkich ocze-

kiwany moment, a mianowicie podsumowanie wy-

ników, wręczenie pucharów i dyplomów ufundo-

wanych przez Wójta Gminy Leżajsk Mieczysława 

Tołpę oraz Starostę Leżajskiego Roberta Żołynię. 

III miejsce zdobyło Gimnazjum z Piskorowic, II 

miejsce Gimnazjum z Brzózy Królewskiej oraz 

bezapelacyjnie I miejsce Gimnazjum z Grodziska 

Górnego. 

Po odebraniu nagród i zrobieniu pamiątkowych 

zdjęć, w doskonałych humorach wracaliśmy do do-

mów. Należy także wspomnieć o tym, że tegorocz-

ny Bieg Ekologiczny został zrealizowany w ramach 

projektu ,,Szkoły Jagiellońskie’’, w którym uczest-

niczy Gimnazjum w Piskorowicach. 

 

 

       Anna Gałusza  

Zwycięska drużyna w konkurencji biegowej 
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PORADNIK ROLNIKA 

 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 

W KOPANIACH 

TEL. 017 2243433 

 4,00 zł  OD 3 DO 4 M-CY 

 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 

GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,20 zł - od 90 do 110kg 

3,00 zł - od 111 do 140kg 

2,80 zł - pow. 140kg  

 

 DO 2 TYGODNI 

- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 

TYLKO W PONIEDZIAŁKI 
OD 7:00 DI 11:00 

 SOKOŁÓW 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6246558 

 

4,13 zł - klasa S, E 

4,01 zł - klasa U 

3,61 zł - klasa R 

3,09 zł - klasa O 

2,93 zł - klasa P 

 DO 2 TYGODNI  

- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZĘTA MUSZĄ BYĆ 

ZNAKOWANE 

"SZAREK" 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6219143 

 3,40 zł  DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 

Ceny obowiązujące na dzień: 12.12.2007r. 

Najnowsza reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2007-2013 zawiera istot-

ne zmiany. W ramach tzw. zasady wza-
jemnej zgodności, otrzymywanie płat-

ności wg nowych zasad będzie powiąza-
ne z obowiązkiem spełnienia przez go-
spodarstwo określonych przepisami wy-

mogów. 
Minimalne wymagania będą dotyczyły m.in. ochro-

ny środowiska przed zanieczyszczeniami wynikają-

cymi z prowadzonej w gospodarstwie działalności, 

wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie 

zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt, zapewnienia 

warunków dobrostanu zwierząt i użytkowania 

gruntów w sposób nie pogarszający ich jakości. 

Wymagania dotyczące zarządzania gospodarstwem 

nie są nowymi przepisami stworzonymi dla celów 

reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Są to przepisy, 

których stosowanie jest obecnie obowiązkowe dla 

wszystkich gospodarstw. Nowym elementem jest 

powiązanie przyznawania płatności bezpośrednich 

z przestrzeganiem tych przepisów. Nieprzestrzega-

nie przez rolników minimalnych wymagań będzie 

skutkowało sankcjami w postaci obniżenia kwot 

płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia 

w kolejnych latach. Nowe zasady obowiązywać 

będą z dniem1 stycznia 2009 roku, jednak Podkar-

packa Izba Obrachunkowa i Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego już w marcu zorganizowały 

pierwszy z trzech naborów na bezpłatne szkolenia. 

dla rolników w zakresie dostosowania gospodarstw 

do w/w wymogów. Szkolenie trwa 4 dni, w tym 3 

dni wykładów i czwarty dzień wyjazd studyjny do 

gospodarstwa Po ukończonym szkoleniu uczestnik 

otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które 

w najbliższym czasie będzie wymagane przy ubie-

ganiu się o dopłaty bezpośrednie.  

Pula środków przeznaczonych na organizację 

bezpłatnych szkoleń dla rolników jest ograniczona 

i zapewne nie wystarczy, by przeszkolić wszystkich 

ubiegających się o dopłaty. Zainteresowanie rolni-

ków jest tak wielkie, że w chwili obecnej nie ma 

już wolnych miejsc na kolejny termin szkolenia, 

który przewidziany jest w okresie od stycznia do 

marca 2008 roku.  

 

       Feliks Szklanny 

       doradca gminny 



CIEKAWE OSOBY 

na wypas do Grodziska. Opaleniska, biedna wio-

ska była spokojna, bo któż mógł zrzucać bomby 

na chaty pokryte strzechą? Ale Grodzisko też było 

spokojne. W pewnym momencie pasąc krowy, 

ujrzałem nad głową dwa samoloty i usłyszałem 

strzelaninę. To nie były ćwiczenia. (…) 
 

Moje relacje z Niemcami 

Pierwszy raz spotkałem niemieckie wojsko, gdy 

wybiegłem na drogę prowadzącą z Żołyni do Gro-

dziska. I wtedy dotarła do mnie gorzka prawda. To 

były mundury niemieckie, brunatne, a nie polskie 

zielone. Drugi raz ujrzałem niemieckich żołnierzy 

koło Grodziska przy zestrzelonym samolocie. Wi-

działem tam uśmiechniętych pilotów, zadowolo-

nych bo udało im się wyjść cało z opresji. A póź-

niej widywałem ich wiele razy, gdy brali kontyn-

gent dla wojska, tzn. ziarno i krowy na rzeź. 

Krzywda którą nam wyrządzili Niemcy, zrodziła 

we mnie odruch buntu. To była naturalna reakcja. 

Nikt mnie nie musiał do tego zachęcać. Gdy nam 

kazali spędzić krowy i komisja kwalifikowała ją 

na rzeź lub dla chowu, udało mi się ocalić naszą 

Kalinę. Zaliczono ją do czwartej klasy tzn. do 

rzeźni, i przybito jej na pośladku „czwórkę” i pal-

cem zanurzonym w atramencie wymalowałem 

„trójkę”. Ten przy biurku był Polakiem. Zoriento-

wał się, że go oszukałem i pogroził mi palcem, ale 

Kalinę uratowałem. Niemcy wywozili też od nas 

zboże, które odbierano od chłopów, ładowano na 

samochody ciężarowe i wywożono na stację kole-

jową do Leżajska. Nigdy jeszcze nie jechałem sa-

mochodem. Zapytałem tłumacza, czy mogę się 

z nimi zabrać. To fruwaj na worki, by nie spadały 

z samochodu - odparł od niechcenia. I pojechałem 

z Niemcami do Leżajska. Wiedziałem jednak, że 

to zboże było kradzione. Odebrano je polskim 

chłopom dla Niemców. Dlatego nie miałem żad-

nych skrupułów, żeby w czasie jazdy zrzucać wor-

ki do przydrożnych rowów. Nie miałem najmniej-

szych wątpliwości, że pozbierają je okoliczni chło-

pi. Mieli do nich większe prawo niż okupanci. 

Z kabiny samochodu nie można było dostrzec, co 

ja wyprawiam na górze. Wróciłem z Niemcami do 

Opalenisk po następne worki ze zbożem, ale nie 

pozwolono mi już jechać z nimi do Leżajska. Oko-

lice Grodziska Dolnego były wyśmienitym tere-

nem nadającym się do przeprowadzania ćwiczeń 

wojskowych. Przed wojną co roku przyjeżdżało tu 

na manewry nasze wojsko. (…) 

 

ciąg dalszy w następnym numerze 

 

Kontynuując serię wspomnień 
śp. O. Justyna Sigdy, przedstawiamy 

kolejne wybrane fragmenty jego książ-
ki „Chłopak z Opalenisk”  

 

I stało się  

W naszych Opaleniskach wiosce ukrytej między 

lasami, nie wiele wiedziano o zbliżającej się woj-

nie. Bo i skąd wiedzieć? Nie było radia ani gazet. 

Zresztą nikt nie wierzył, że Niemcy napadną na 

Polskę. Gdy jednak Hitler przyłączył do Niemiec 

Austrię, a później Czechosłowację, to nawet ja 

jako dwunastoletni chłopiec zrozumiałem, że dzie-

je się coś niedobrego. W domu było poruszenie, 

bo mojego brata Józka wzięto w kamasze jako re-

zerwistę, by odebrać Czechosłowacji Zaolzie. Ale 

Józek szybko wrócił z wojny i wszystko się uspo-

koiło, i było jak dawniej. Nawet nasze wojsko 

z jarosławskich koszarów przyjechało na ćwicze-

nia do Grodziska Dolnego. Bo jak pamiętam, 

przyjeżdżało do nas od niepamiętnych czasów. 

Była to zresztą dla nas młodych chłopców, wielka 

uciecha. Ale to właśnie tuż przed wojną wojskowi 

byli mniej rozmowni. Kiedyś podszedłem do gru-

py oficerów, by dowiedzieć się o czym rozmawia-

ją. Jeden z nich spojrzał na mnie i zapytał kolegi: 

co byś zrobił gdyby w czasie wojny taki chłopak 

ciebie podsłuchiwał. Pchnąłbym bagnetem, bo on 

mógłby donieść wrogowi. Usłyszawszy to, wy-

straszyłem się i uciekłem do domu. Dobrze, że to 

jeszcze nie wojna - pomyślałem. I oto nadszedł 

początek września 1939 roku. Wypędziliśmy 

z obory krowy na wypas do ogrodu. Przy naszym 

ogrodzie zeszli się na pogawędkę sąsiedzi, bo mój 

tato miał autorytet w wiosce. Wszyscy byli po-

ważni i zatrwożeni. Ktoś powiedział, że Niemcy 

zaatakowali ale nie wszyscy w to wierzyli. Naj-

mniej ja, bo jako młody chłopak nie do końca wie-

działem co to jest wojna. W tej chwili nad naszy-

mi głowami przeleciały trzy samoloty z czarnymi 

krzyżami. To nie są nasze samoloty - to są samo-

loty niemieckie - powiedział któryś z sąsiadów. 

I po chwili jego słowa się potwierdziły, bo usły-

szeliśmy wybuchy. Okazało się, że samoloty te 

zbombardowały most kolejowy na Wisłoku 

w Tryńczy. Teraz dotarło już do nas wszystkich, 

że to Niemcy napadli na Polskę. Chłopi rozeszli 

się do domów w wielkiej powadze, a ja zacząłem 

rozmyślać o wojnie i o tym dlaczego jeden kraj 

napada na drugi. Czułem jak nastrój wojny wkrada 

się w me serce i napełnia je trwogą. Na drugi 

dzień wypadła na mnie kolejka, by pognać krowy 
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Dobiegła końca kolejna edycja rozgrywek pił-

karskich w ramach ligi powiatowej młodzików or-

ganizowanej przez Powiatowe Zrzeszenie Zespo-

łów Sportowych w Leżajsku. W tym roku po raz 

kolejny zwyciężył zespół młodzików z GUKS Gro-

dziska Dolnego działającego przy Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II. W kilkuletniej historii tych roz-

grywek jest to już trzecie zwycięstwo. Drużynę 

tworzyli uczniowie z rocznika 1994 i młodsi. Auto-

rów sukcesu jest wielu: bramkarze- Marcin Sal-

wach, Dominik Baj, obrońcy- Marcin Pytel, Arka-

diusz Majkut, Kamil Kłak, Tomasz Czyrny, Marcin 

Kot, Bogdan Baj, pomocnicy- Julian Czerwonka, 

Dominik Czerwonka, Maciej Czerwonka, Mateusz 

Chmiel, Łukasz Rydzik oraz napastnicy- Fabian 

Czerwonka, Łukasz Skiba, Jacek Grabowiec, An-

drzej Krówczyk i Piotr Piasecki.  

 

         K. Bąk 

W dzisiejszym numerze podsumujemy rundę je-

sienną drużyn seniorów Grodziszczanki, pierwszej 

drużyny występującej w klasie okręgowej oraz dru-

giego zespołu grającego w klasie B. W następnym 

wydaniu podsumujemy występy juniorów starszych 

i młodszych.  

KLASA OKRĘGOWA  

Drużyna Edwarda Słysza po rundzie jesiennej zaj-

muje 7 miejsce. Zdobyła 23 punkty, stosunek bra-

mek 29-30. Wygrała 6 meczy, 5 zremisowała 

i przegrała 4 razy. Wyniki ostatnich kolejek: 4-1 

Brzóza Stadnicka, 0-0 EC Rzeszów, 1-0 Błażo-

wianka, 1-5 Strumyk Malawa, 1-1 Włókniarz Rak-

szawa, 5-2 Dąbrówki. W rundzie jesiennej wystąpili 

następujący zawodnicy: Piotr Woźniak, Paweł 

Przeszło, Stanisław Szpila, Andrzej Przeszło, 

Krzysztof Kryla, Mateusz Gałusza, Henryk Słysz, 

Janusz Hader, Piotr Rapałow, Edward Słysz, An-

drzej Gdański, Grzegorz Ryfa, Łukasz Ładak, Woj-

ciech Słysz, Łukasz Moszkowicz, Mateusz Kulpa, 

Damian Sołek, Piotr Płoszaj, Łukasz Urbański, An-

drzej Pytel. Strzelcy bramek: Hader-10, Rapałow-4, 

Gdański-4, E.Słysz-4, Kryla-2, Kulpa-2, Sołek-1, 

H.Słysz-1, samobójcza-1  

Tabela po rundzie jesiennej 2007/2008:  

1. Crasnovia 3331-17  

2. Zaczernie 3231-16  

3. Strumyk 3036-21  

4. Górnovia 2641-22  

5. EC Rzeszów 2526-15  

6. Rakszawa 2422-21  

7. Grodziszczanka 2329-30  

8. Błażowa 2221-21  

9. Dąbrówki 1922-24  

10. Głogovia 1824-23  

11. Jawor 1725-29  

12. Herman 1615-28  

13. Strug 1619-24  

14. Sokołów 1213-25  

15. Niechobrz 1014-34  

16. Brzóza St. 513-34  

KLASA B  

Druga drużyna jest liderem w swoich rozgrywkach. 

Zdobyła 29 punktów, stosunek bramek 31-6. Wy-

grała 9 spotkań, 2 zremisowała i nie poniosła żad-

nej porażki. Wyniki z rundy jesiennej: 3-0 Dębno, 

3 -2 Kuryłówka, 1-1 Jelna, 1-1 Brzóza Królewska, 

1-1 Piskorowice, 7-1 Biedaczów, 4-0 Sarzynianka, 

4-0 Chałupki Dęb., 1-0 Wierzawice, 3-0 Podlesian-

ka (walkower), 1-0 Giedlarowa. W rundzie jesien-

nej wystąpili następujący zawodnicy: Radosław 

Król, Łukasz Moszkowicz, Kamil Hutkowski, Sła-

womir Domin, Waldemar Mazurek, Mariusz Jasic, 

Mariusz Stopyra, Grzegorz Nowak, Rafał Czer-

wonka, Artur Danak, Piotr Płoszaj, Mateusz Baj, 

Dawid Piróg, Adrian Czech, Łukasz Skiba, Domi-

nik Czyrny, Mateusz Banaś, Krzysztof Domin, Pa-

weł Moszkowicz, Dawid Gdański, Grzegorz Czer-

wonka I, Andrzej Czerwonka, Arkadiusz Nicpoń, 

Mateusz Kulpa, Mateusz Gałusza, Grzegorz Czer-

wonka II, Piotr Kruk, Łukasz Urbański, Grzegorz 

Siuzdak, Wojciech Słysz, Damian Sołek. Strzelcy 

bramek: Jasic-5, S.Domin-5, Nicpoń-4, Gałusza-4, 

Danak-3, Urbański-2, Nowak-1, Płoszaj-1, 

G.Czerwonka-1, A.Czerwonka-1, inne-4                

(3 - walkower, 1 - samobójcza).  

Tabela po rundzie jesiennej 2007/2008:  

1. Grodziszczanka II 2931-6  

2. Giedlarowa 2122-9  

3. Dębno 2020-15  

4. Biedaczów 1920-25  

5. Wierzawice 1917-16  

6. Kuryłówka 1925-18  

7. Brzóza Król 1425-16  

8. Jelna 1316-15  

9. Piskorowice 1122-28  

10. Chałupki Dęb. 1016-31  

11. Podlesianka 712-18  

12. Sarzynianka 4 6-32 

         GW 
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POMÓŻ POTRZEBUJĄCYM!!! 
 

Szanowni Państwo 

 
 

W związku z Akcją „Pomóż potrzebującym” Gminny Ośrodek Pomocy        

Społecznej w Grodzisku Dolnym zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli           

o pomoc dla najuboższych rodzin.  

Robiąc zakupy w sklepach na terenie gminy mogą Państwo kupić    

dodatkowe produkty i włożyć je do oznakowanych, wystawionych      

pudełek.  

Zebrane artykuły zostaną zebrane przez pracowników GOPS-u i przekazane 

biednym rodzinom.  

Cennik reklam  
w „Gazecie z Grodziska i okolic” 
 

♦ cała strona   120,00 zł 

♦ 1/2 strony     60,00 zł 

♦ 1/4 strony     30,00 zł 

 
Średni nakład to 2000 egzemplarzy. 

 

Zachęcamy do zamieszczania reklam! 

Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 

I  

Grupa Szkoleniowa w Nowej Sarzynie organizują  

w okresie zimowym 

kurs dla sędziów piłki nożnej 

 

Podstawowe wymogi to: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia i zainteresowania sportowe 

w tym kierunku. Zgłoszenia i szczegółowe informacje prosimy kierować w terminie do 20 

grudnia 2007 r. pod poniższe numery telefonów: 
 

Wlazło Franciszek – 887-284-458 

Wnuk Grzegorz – 510-544-426 

Zarząd Gminnej Spółdzielni "SCH" 

w Grodzisku Dolnym przyjmie do pracy 

piekarzy z przygotowaniem zawodowym 

i odpowiednim stażem pracy. Warunki   

zatrudnienia do omówienia w biurze          

Zarządu, tel. (017) 24 28 264  


