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NOWY ROCZEKNOWY ROCZEKNOWY ROCZEK   

   

Niech ten Nowy Roczek, Niech ten Nowy Roczek, Niech ten Nowy Roczek,    

Co tak szybko śpieszy.Co tak szybko śpieszy.Co tak szybko śpieszy.   

Niech nam same dobre,Niech nam same dobre,Niech nam same dobre,   

Dni w życiu przyniesie.Dni w życiu przyniesie.Dni w życiu przyniesie.   

Idźże Nowy Roku, Idźże Nowy Roku, Idźże Nowy Roku,    

Za góry za lasy.Za góry za lasy.Za góry za lasy.   

Przynieś nam Polakom, Przynieś nam Polakom, Przynieś nam Polakom,    

Trochę lepsze czasy.Trochę lepsze czasy.Trochę lepsze czasy.   

Aby do stajenki, Aby do stajenki, Aby do stajenki,    

Razem z Nowym Rokiem, Razem z Nowym Rokiem, Razem z Nowym Rokiem,    

Nie zostali z tyłu,Nie zostali z tyłu,Nie zostali z tyłu,   

Lecz szli równym krokiem.Lecz szli równym krokiem.Lecz szli równym krokiem.   

   

Potem wszyscy razem, Potem wszyscy razem, Potem wszyscy razem,    

Padli na kolana. Padli na kolana. Padli na kolana.    

Błogosław Polakom, Błogosław Polakom, Błogosław Polakom,    

Dziecino kochana.Dziecino kochana.Dziecino kochana.   

O Jezu maleńki, O Jezu maleńki, O Jezu maleńki,    

W żłóbku na sianeczku. W żłóbku na sianeczku. W żłóbku na sianeczku.    

Błogosław wszystkim,Błogosław wszystkim,Błogosław wszystkim,   

Od starca po dziecko.Od starca po dziecko.Od starca po dziecko.   

   

Cecylia CzerwonkaCecylia CzerwonkaCecylia Czerwonka   
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Dolnym i Górnym. Zakończono remont remizy 

OSP w Grodzisku Górnym. Udało się również po-

zyskać kwotę ok. 250 tys. zł na wymianę dachu 

w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym, planowaną 

na wakacje bieżącego roku. Została również spła-

cona ostatnia rata pożyczki w wysokości             

319 tys. zł.  

 

Na grudniowej sesji radni uchwalili projekt bu-

dżetu na 2008 rok. Jakie środki i na jakie inwe-

stycje zostały w tym budżecie zabezpieczone? 

 

Ten budżet jest bardzo ambitnym planem finan-

sowym. Zakładamy dużą aktywność gminy w ob-

szarze pozyskiwania środków zewnętrznych. Część 

inwestycji będzie realizowana ze środków wła-

snych. Te większe mogą być rozpoczęte tylko wte-

dy, kiedy pojawią się środki unijne. Inwestycje pla-

nowane na rok bieżący podzieliliśmy na 3 rodzaje: 

kubaturowe, drogowe i sieciowe. Najważniejszą 

inwestycją kubaturową będzie rozpoczęcie budowy 

Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. 

z Wójtem Gminy Grodzisko Dolne 
Jackiem Chmurą rozmawiała Małgorza-

ta Halasa  
 

Minął już rok, jak objął pan stanowisko wójta. 

Proszę powiedzieć jak układa się pana współ-

praca z pracownikami urzędu i radnymi?  

 

Każdy nowy szef ma swoje plany dotyczące or-

ganizacji pracy i działania urzędu. Najważniejsze 

zarówno dla mnie jak i dla pracowników było po-

znanie wspólnych oczekiwań i realizowanie zasad, 

którymi instytucja publiczna powinna się kierować. 

Myślę, że po roku urzędowania znamy się coraz 

lepiej i coraz lepiej pracujemy. Oczywiście zawsze 

możemy zrobić więcej i staramy się to robić, gdyż 

urząd ma służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie. 

Z reguły ludzie przychodzą do urzędu z różnymi 

problemami, dlatego ważne jest, by byli obsłużeni 

profesjonalnie. Uznałem, że aby sprostać rosnącym 

wymaganiom stawianym „gminie”, należy zmienić 

strukturę organizacyjną i przygotować się do uzy-

skania certyfikatu ISO.  

Nawiązując do pytania o współpracę z radnymi 

cieszę się, że podczas spotkań rady nie ma uprawia-

nia „politykierstwa”. Jest duże zaangażowanie 

w rozwiązywanie problemów nie tylko własnych 

miejscowości. Cenię to, że radni potrafią popatrzeć 

szerzej na problemy sołectw, uwzględniając potrze-

by wszystkich miejscowości. Każdemu wójtowi 

życzę takiej współpracy.  

 

Miniony rok był rokiem przygotowań do wielu 

inwestycji. Które z nich udało się zrealizować? 

 

Mimo wszystko należy stwierdzić, że był to uda-

ny rok, w trakcie którego mogliśmy precyzyjnie 

przygotować nasze pomysły i projekty z zakresu 

inwestycji i sfery społecznej. Wyrażam niezadowo-

lenie z przedłużającego się okresu oczekiwania na 

ogłoszenie terminu naboru wniosków o dofinanso-

wania unijne. Mam nadzieję, że te terminy wkrótce 

zostaną ogłoszone. To co udało się zrealizować 

w dużej mierze dotyczyło inwestycji drogowych. 

Gmina współfinansowała modernizację drogi po-

wiatowej Grodzisko Dolne-Chałupki Dębniańskie 

oraz kontynuowała budowę chodników w Grodzi-

sku  
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W Chodaczowie i Grodzisku Nowym, planowane 

są termomodernizacje budynków wiejskich. Zosta-

ną wymienione dachy na reminize OSP 

w Miasteczku i Zespole Szkół w Grodzisku Gór-

nym. Są to inwestycje, które mają szansę realizacji, 

gdyż już posiadamy środki na ten cel.  

Duże inwestycje kubaturowe, które chcieliby-

śmy zrealizować, dotyczą częściowej adaptacji bu-

dynku OSP w Laszczynach na potrzeby placówki 

dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji 

szatni sportowej na stadionie w Grodzisku Górnym. 

Obie te inwestycje są bardzo kosztowne, dlatego 

będą realizowane tylko wtedy, gdy pozyskamy na 

nie dofinansowanie unijne. W roku bieżącym za-

mierzamy przeznaczyć więcej środków na remonty 

dróg gminnych. Wśród nich są przewidziane środki 

na inwestycje drogowe, współfinanoswane z fundu-

szy unijnych. Chcemy je przeznaczyć na remont 

„Mokrzanki” oraz dróg powiatowych Grodzisko 

Nowe-Chodaczów i Grodzisko Dolne-Opaleniska. 

Drogi te tylko wtedy będą modernizowane, kiedy 

zarówno powiatowi jak i gminie powiodą się stara-

nia o środki unijne. Bez nich nie ma szans na wy-

konanie tak kosztownych remontów dróg. Jednak 

największą inwestycją jaka czeka gminę w najbliż-

szym czasie, jest budowa sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni ścieków w Chodaczowie. Zakłada-

my, że pierwszy etap może kosztować ok. 14 mln 

zł. Jest to ogromna kwota przyjmując, że gmina 

może przeznaczyć rocznie na inwestycje 1,5 mln zł. 

Bez wsparcia z zewnątrz nie udźwigniemy tak du-

żego przedsięwzięcia.  

Zawieszona wysoko poprzeczka zapowiada wysoki 

skok. Mam nadzieję, że będzie to udany skok po-

zwalający na realizację przynajmniej niektórych 

zawartych w budżecie planów.  

 

Kilka lat temu rozpoczął się proces scalania 

gruntów w miejscowościach Wólka Grodziska 

i  Grodzisko Górne. Trwa on do dzisiaj i na ra-

zie nie widać końca.  

 

Faktycznie jest to proces długotrwały. Scalenie 

w miejscowości Wólka Grodziska zostało formal-

nie zakończone. W tym momencie trwają prace 

związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. 

Trochę większy problem występuje w miejscowo-

ści Grodzisko Górne. Prawdopodobnie na przeło-

mie lutego i marca odbędzie się ponowne odczyta-

nie decyzji scaleniowej i wtedy mam nadzieję bę-

dziemy mogli dokończyć formalnie ten trudny pro-

ces scalania gruntów.  

A co ze scaleniem w pozostałych miejscowo-

ściach gminy? 

 

Proces ten wydaje się być nieuchronny i jestem 

jego zwolennikiem, chociaż nie ukrywam, że 

w pierwszej kolejności należy doprowadzić do koń-

ca to, co zostało już rozpoczęte. Aby zakończyć 

rekultywację działek i budowę dróg poscalenio-

wych należałoby przeznaczyć na ten cel ok. 12 mln 

zł. W roku ubiegłym z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych przekazano jedynie 350 tys. zł. Do tej po-

ry liczne interwencje nie przyniosły spodziewanych 

rezultatów, dlatego nasz poseł, Zbigniew Rynasie-

wicz zamierza przedstawić ten problem Sejmowej 

Komisji Rolnictwa. Ze względu na rozpoczęcie 

scalenia przed wejściem Polski do Unii Europej-

skiej nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania 

kosztów zagospodarowania poscaleniowego ze 

środków unijnych.  

 

Jak ocenia pan aktywność środowisk lokalnych 

w gminie Grodzisko Dolne?  

 

Bardzo cenię sobie aktywność środowisk lokal-

nych oraz ludzi, którzy poświęcają często swój czas 

i pieniądze, angażując się w różne przedsięwzięcia. 

Trzeba tu dodać że stowarzyszenia wykonują sze-

reg zadań z których często korzystają mieszkańcy 

gminy, dlatego ich działalność jest bardzo istotna. 

Dla przykładu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wól-

ka Grodziska prowadzi szkołę podstawową, a Sto-

warzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 

Ośrodek Rehabilitacyjny Wszystkie nasze jednostki 

OSP są stowarzyszeniami odpowiedzialnymi za  

bezpieczeństwo pożarowe. Aktywnie działają rów-

nież w swoich organizacjach: kobiety, pszczelarze, 

wędkarze, myśliwi i kombatanci. W roku minio-

nym powstały 4 nowe stowarzyszenia i to bardzo 

dobrze rokuje na przyszłość. Są to partnerzy, któ-

rym gmina zamierza pomagać, gdyż działają na 

rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego.  

 

Na jakie formy wsparcia mogą liczy nowo-

powstałe organizacje? 

 

Rok miniony był takim modelowym rokiem, 

w którym udało się pozyskać środki dla stowarzy-

szeń dzięki współpracy z Urzędem Gminy. Chciał-

bym, aby ta współpraca była kontynuowana z tego 

względu, że przynosi wymierne efekty. Są to kon-

kretne pieniądze jakie trafiły do Grodziszczanki,  

Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne, 
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czy Stowarzyszenia Ziemia Grodziska, przeznaczo-

ne m.in. na sport dzieci i młodzieży, remont kapli-

czek, czy ochronę dziedzictwa kulinarnego. Ze 

swojej strony mogę zagwarantować dalszą pomoc 

urzędu w formalnym przygotowywaniu takich 

wniosków. W przyszłości chciałbym stworzyć 

w gminie Centrum Wspierania Stowarzyszeń, w 

którym te organizacje mogłyby uzyskać różnego 

rodzaju pomoc. W ramach struktury organizacyjnej 

urzędu funkcjonuje stanowisko pełnomocnika wój-

ta ds. organizacji pozarządowych. Osobą pełniącą 

te obowiązki jest pan Stanisław Baj.  

 

W jakim kierunku powinna rozwijać się gmina 

w przyszłości? 
 

Każda z gmin powinna poszukiwać własnych 

rozwiązań i możliwości rozwoju, które będą powo-

dować, że wszystkim będzie się żyło lepiej. Mam 

tu na myśli infrastrukturę techniczną, kanalizację,  

gazyfikację, czy dostęp do internetu. Jest to podsta-

wa o którą włodarze gminy powinni się zatrosz-

czyć. Prócz tego gminy poszukują takich nisz ryn-

kowych, które dawałyby miejsca pracy i możliwo-

ści rozwoju. Usytuowanie naszej gminy wcale nam 

tego nie ułatwia. Trudno będzie przekonać poten-

cjalnego inwestora by zainwestował w Grodzisku 

z tego względu, że istnieją inne, znacznie ciekaw-

sze oferty, chociażby w Leżajsku, czy Rzeszowie. 

Taką niszą w przypadku naszej gminy może być 

pomysł utworzenia zakładu karnego dla drobnych 

przestępców, którzy odsiadują swoje kary za nie-

płacenie alimentów, czy też jazdę w stanie nietrzeź-

wości. W takim zakładzie pracę znalazłoby kilka-

dziesiąt osób, a okoliczni rolnicy mogliby sprzeda-

wać swoje płody rolne. Kolejną propozycją jest 

projekt utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Laszczynach, gdzie szansę na pracę miałoby ok. 

10 osób. Wszystkie te pomysły uzależnione są od  

wielu czynników zewnętrznych. W przypadku za-

kładu karnego specjalna komisja pozytywnie oceni-

ła naszą propozycję, ale do decyzji ciągle daleko. 

W przypadku Warsztatu Terapii Zajęciowej część 

prac musimy wykonać sami, natomiast ostateczna 

decyzja podejmowana będzie przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

i Powiat. Chcielibyśmy, aby taka decyzja pojawiła 

się najpóźniej za 2 lata.  

Kończymy obecnie prace nad Strategią Rozwoju 

Gminy na lata 2007-2015, która uwzględnia szereg 

różnych obszarów działań, m.in. rolnictwo ekolo-

giczne, agroturystykę, zrzeszanie się producentów 

rolnych. Dostrzeżono w niej również problemy 

młodzieży i osób starszych. Strategia będzie stano-

wić podwaliny pod szczegółowe programy i pro-

jekty.  

 

Czym zajmował się Urząd poza przedsięwzięcia-

mi inwestycyjnymi? 
 

W roku 2007 zrealizowano szereg imprez kultu-

ralnych i rozrywkowych. Te najważniejsze to oczy-

wiście Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych 

i odsłonięcie Pomnika „Turka” oraz pierwsze 

w historii Grodziska Międzynarodowe Spadochro-

nowe Mistrzostwa Podkarpacia w Celności Lądo-

wania. Konkurs skoków spadochronowych wypadł 

znakomicie, dzięki czemu także w roku 2008    

Grodzisko Dolne będzie gospodarzem tej widowi-

skowej imprezy. W ubiegłym roku także po raz 

pierwszy w historii Gminy zorganizowane zostało 

strzeżone kąpielisko nad Czystym. Organizacja ką-

pieliska przebiegła na tyle sprawnie, że mieliśmy 

delegacje z innych gmin, które chcą w podobny 

sposób zorganizować kąpieliska. Strzeżone kąpieli-

sko będzie również działało w roku 2008, w mie-

siącach czerwiec – lipiec. 

Zwiększony został dostęp dzieci do sal gimnastycz-

nych i rehabilitacyjnych. Dzięki pozyskanym fun-

duszom dzieci z naszej Gminy mogły korzystać 

z dodatkowych zajęć sportowych. 

W roku 2007 ukazało się 10 numerów „Gazety 

z Grodziska i Okolic”, a od tego roku gazeta staje 

się miesięcznikiem. Początkowo jej nakład wynosił 

500 egzemplarzy jednak w wyniku dużego popytu 

nakład szybko został zwiększony do 2000 egz. Po-

wstała również nowa strona internetowa, która bar-

dzo często jest aktualizowana, a jej popularność 

przerosła nasze oczekiwania. Internauci z całej Pol-

ski i kilkudziesięciu krajów zagranicznych (np. Sta-

ny Zjednoczone, Irlandia, Niemcy, a nawet Austra-

lia, czy Turcja) regularnie odwiedzają stronę inter-

netową. Dzięki serwisowi internetowemu zarówno 

mieszkańcy Gminy jak i nasi Rodacy mieszkający 

poza Gminą, mogą łatwo dotrzeć do informacji 

o bieżących wydarzeniach, planowanych uroczy-

stościach, czy ciągle powiększającej się galerii 

zdjęć. Słyszałem nawet o przypadkach, kiedy to 

dzieci pracujące w Irlandii informowały swoich 

rodziców o tym, co dzieje się w Grodzisku. Strona 

ciągle jest rozwijana i w przyszłości ma być jed-

nym z ważniejszych elementów promocji walorów 

naszej Gminy. 

      dziękuję za rozmowę 
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w Łańcucie, dh Włodzimierza Majkuta – Prezesa 

Gminnego Związku OSP w Grodzisku Dolnym, 

dh Adama Telegę – Prezesa OSP w Chałupkach 

Dębniańskich wraz z Zarządem, prezesów jedno-

stek z terenu Gminy Grodzisko Dolne, Jacka 

Chmurę - Wójta Gminy, Arkadiusza Telkę –      

zastępcę wójta, Jerzego Gdańskiego – Przewodni-

czącego Rady Gminy oraz Orkiestrę Dętą 

z Kapelmistrzem Markiem Chudzikiem na czele. 

 

Z racji zorganizowanego spotkania zgromadzeni 

księża pobłogosławili opłatki, po czym druhowie 

łamiąc się nimi, przystąpili do składania noworocz-

nych życzeń. Podczas uroczystej świątecznej bie-

siady strażacy wymienili się swoimi doświadcze-

niami, a także snuli plany na przyszłość. 

Świąteczny nastrój spotkania umilała Orkiestra Dę-

ta, w akompaniamencie której druhowie wspólnie 

wykonali bożonarodzeniowe kolędy. 

         MH 

Tradycyjnie jak co roku, Gminne Za-
stępy Ochotniczych Straży Pożarnych 

zebrały się na Noworocznym Spotkaniu 
Opłatkowym. W tym roku, spotkanie to 

odbyło się po raz pierwszy w siedzibie 
nowopowstałej jednostki OSP w Grodzi-
sku Nowym. 
W dniu 5 stycznia, tuż przed godziną 15 zaproszeni 

goście, a także strażacy z pocztami sztandarowymi, 

zebrali się przed budynkiem Wiejskim w Grodzi-

sku Nowym, skąd w asyście Orkiestry Dętej z Gro-

dziska Dolnego, przemaszerowali do Kościoła pod 

wezwaniem św. Andrzeja. Uroczystą mszę świętą 

koncelebrował ks. Jan Szczepaniak – proboszcz 

parafii Chałupki Dębniańskie wraz z ks. dr Janem 

Krynickim – kapelanem Strażaków Diecezji     

Rzeszowskiej, który wygłosił homilię. 

Po mszy świętej, strażacy powrócili do swojej sie-

dziby w budynku wiejskim, gdzie Sołtys Jan Bie-

lecki i Prezes nowej jednostki OSP, pan Stanisław 

Marek, powitali poczty sztandarowe oraz delegacje 

strażaków z poszczególnych jednostek OSP, a tak-

że przybyłych gości, w tym m.in.: bryg. Romana 

Deca – Wojewódzkiego Komendanta PSP 

w Rzeszowie, Józefa Majkuta – Wicestarostę leżaj-

skiego, a zarazem Prezesa Zarządu Powiatowego 

Związku OSP, bryg. Józefa Golca – Komendanta 

Powiatowego PSP w Leżajsku, bryg. Józefa Nicpo-

nia - Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie, 

Romana Poterka – Sekretarza Zarządu Powiatowe-

go Związku OSP w Leżajsku, st. kpt. Henryka   

Rydzika – Sekretarza Zarządu Związku OSP 

Uroczysty przemarsz do Kościoła 

Błogosławieństwo opłatków 
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W „Gazecie z Grodziska i Okolic” nr 9/2007 

opublikowaliśmy artykuł na temat dochodów po-

datkowych Gminy Grodzisko Dolne za rok 2006. 

Na podstawie sprawozdania Ministerstwa Finan-

sów o dochodach podatkowych gmin za 2006 r. 

porównaliśmy wówczas dochody podatkowe są-

siednich gmin. Z analizy wynikało jasno, że Gmina 

Grodzisko Dolne ma najniższy w powiecie i jeden 

z niższych w kraju roczny dochód podatkowy 

gminny w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

W skali kraju, na 2479 gmin, nasza gmina plasuje 

się na 190 miejscu pod względem najmniejszego 

dochodu podatkowego w przeliczeniu na mieszkań-

ca. Powyższe fakty wpłynęły na to, że w roku 2008 

zostały uchwalone wyższe stawki niektórych podat-

ków. Wprowadzone podwyżki nie są wysokie. 

W porównaniu z sąsiednimi gminami stawki podat-

ków na rok 2008 w Gminie Grodzisko Dolne są 

ciągle jednymi z najniższych. 

Niewielkie zmiany w stosunku do roku poprzednie-

go nastąpiły w cenach wody. W roku 2008 cena 

wody wzrosła o 5 groszy i wynosi obecnie         

2,19 zł/m3. Bez zmian pozostała opłata za ścieki, 

która tak jak w roku 2007 wynosi 2,57 zł/m3. 

Wójt Gminy Jacek Chmura zapewnia, że pieniądze 

uzyskane w wyniku zwiększonych podatków prze-

znaczone zostaną na inwestycje, takie jak bieżące 

remonty dróg czy modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego.  

 

          GP 

 

Przedmiot opodatkowania 
ROK 2008 ROK 2007 

BIAŁOBRZEGI GMINA 

LEŻAJSK KURYŁÓWKA ŻOŁYNIA GRODZISKO 

DOLNE 
GRODZISKO 

DOLNE 

Podatek rolny 125,00 zł/ha 88,80 zł/ha 82,50 zł/ha 125,00 zł/ha 80,00 zł/ha 69,70 zł/ha 

Grunty związane z prowadze-

niem działalności gosp. bez 

względu na sposób zakwalifiko-

wania w ewid. gruntów i bu-

dynków 

0,64 zł/m2 0,71 zł/m2 0,66 zł/m2 0,71 zł/m2 0,65 zł/m2 0,60 zł/m2 

Grunty pod jeziorami zajętych 

na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych 
3,34 zł/ha 3,74 zł/ha 3,74 zł/ha 3,74 zł/ha 3,74 zł/ha 3,61 zł/ha 

Pozostałe grunty, w tym zajęte 

na prowadzenie odpłatnej statu-

towej działalności pożytku 

publicznego przez org. pożytku 

publ. 

0,15 zł/m2 0,09 zł/m2 0,08 zł/m2 0,35 zł/m2 0,10 zł/m2 0,02 zł/m2 

Budynki mieszkalne 0,40 zł/m2 
0,25 zł/m2 
0,59 zł/m2 

0,49 zł/m2 0,59 zł/m2 0,30 zł/m2 0,30 zł/m2 

Budynki związane z prowadze-

niem działalności gosp. oraz 

części budynków mieszkalnych 

zajęte na prowadzenie działal-

ności gosp. 

17,42 zł/m2 19,01 zł/m2 16,97 zł/m2 18,60 zł/m2 16,50 zł/m2 16,20 zł/m2 

Budynki zajęte na prowadzenie 

działalności gosp. w zakresie 

obrotu kwalifikowanym mate-

riałem siewnym 

8,46 zł/m2 4,43 zł/m2 8,86 zł/m2 8,86 zł/m2 8,78 zł/m2 8,58zł/m2 

Budynki zajęte na prowadzenie 

działalności gosp. w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowot-

nych 

3,84 zł/m2 3,84 zł/m2 3,78 zł/m2 3,84 zł/m2 3,84 zł/m2 3,71 zł/m2 

Pozostałe budynki, w tym zaję-

te na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje 

pożytku publ. 

3,13 zł/m2 5,78 zł/m2 3,19 zł/m2 5,80 zł/m2 2,00 zł/m2 1,50 zł/m2 

Od budowli 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Stawki podatkowe w Gminie Grodzisko Dolne w roku 2008 i 2007 w porównaniu ze stawkami podatków 

z roku 2008 gmin sąsiednich  
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KOMUNIKAT 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczko-

wych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. 

dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej. 

Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję 

otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą 

wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można. 

Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotych-

czasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym 

kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o     

wymianę tego dokumentu.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, 

które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej 

nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego 

dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. zostaną zastosowane sankcje karne. 

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania 

dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym termi-

nie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważ-

nione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych. 

Dzięki ścisłej współpracy Stowarzy-
szenia „Kobiety Gminy Grodzisko Dol-

ne” z urzędem gminy pozyskano kolej-
ne zewnętrzne środki pieniężne na 

rozwój naszej gminy.  
Współpraca ta polegała na wspólnym opracowa-

niu i napisaniu projektu do II edycji konkursu 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ra-

mach komponentu „Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie", finansowanego dzięki wsparciu 

Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-

ru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Pol-

skiej.  

22 października 2007r. zakończono nabór wnio-

sków do tegoż konkursu. Wniosek został złożony 

w ramach obszaru C. Rozbudowywanie instytucjo-

nalnych zdolności organizacji pozarządowych 

i rozwój sektora pozarządowego, tzw. projekty 

mikro. Konkurs ten przeznaczony był jedynie dla 

podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność, 

tj. takich które są zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub innym właściwym reje-

strze nie dłużej niż 12 miesięcy przed złożeniem 

wniosku w danej edycji konkursu w ramach FOP. 

Budżet przeznaczony na tę edycję wyniósł        

500 000 euro. W ramach konkursu zgłoszonych 

zostało 329 projektów mikro.  

W dniu 12 listopada 2007 roku zakończyła się 

ocena formalna. Projekty, które pomyślnie prze-

szły ocenę formalną zostały oceniane pod wzglę-

dem merytorycznym. Każdy wniosek był oceniany 

przez niezależnego eksperta wybranego w drodze 

konkursu. Do oceny merytorycznej przekazano 

303 wnioski o dofinansowanie.  

Posiedzenie Komisji Oceniającej na którym zosta-

ły przyznane dofinansowania odbyło się w dniu 19 

grudnia br. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 

38 projektów. W tym gronie znalazł się także pro-

jekt naszego stowarzyszenia, który uzyskał 95 na 

100 możliwych punktów. Wnioskowana kwota 

dotacji wynosiła 57 740 złotych. Rezultatem pro-

jektu pt. „Aby działać - trzeba mieć…”, będzie 

przeszkolenie członkiń stowarzyszenia z zakresu 

statusu i praw kobiet, zarządzania zasobami ludz-

kimi, zarządzania projektami i pozyskiwania środ-

ków zewnętrznych oraz ich rozliczania. W ramach 

projektu stowarzyszenie pozyska i wyremontuje 

lokal na swoją siedzibę oraz zakupi niezbędny 

sprzęt komputerowy i meble (wyposażenie loka-

lu), do prowadzenia bieżącej działalności.  

 

         MH 

http://www.funduszngo.pl/pl/demokracja-i-spoleczenstwo-strona-glown/rozbudowywanie-instytucjonalnych-zdolnosci-organizacji-pozarzadowych-i-rozwoj-sektora-pozarzad.html
http://www.funduszngo.pl/pl/demokracja-i-spoleczenstwo-strona-glown/rozbudowywanie-instytucjonalnych-zdolnosci-organizacji-pozarzadowych-i-rozwoj-sektora-pozarzad.html
http://www.funduszngo.pl/pl/demokracja-i-spoleczenstwo-strona-glown/rozbudowywanie-instytucjonalnych-zdolnosci-organizacji-pozarzadowych-i-rozwoj-sektora-pozarzad.html
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Na drugą odświętną część spotkania przybyli rów-

nież zaproszeni goście Jacek Chmura Wójt Gminy 

Grodzisko Dolne i Jerzy Gdański Przewodniczący 

Rady Gminy. Tą część spotkania rozpoczęliśmy 

odczytaniem fragmentu Ewangelii i błogosławień-

stwem opłatków. Sami rozpoczęliśmy łamanie 

opłatkiem, mając nadzieję, że szczere życzenia zo-

staną spełnione. Po złożeniu życzeń noworocznych 

z akcentem pszczelarskim „…i aby ule były pełne 

miodu...” wznieśliśmy toast lampką miodu pitnego.  

Zaproszeni goście swoje krótkie wystąpienia zwią-

zane z problemami pszczelarstwa i rolnictwa nurtu-

jącymi nasze środowisko, kończyli nie tylko życze-

niami pomyślności, ale również deklaracją dalszej 

pomocy i współpracy w promocji miodu z naszych 

pasiek. Wspólne kolędowanie wsparte gorącym 

daniem stworzyło miły odświętny nastrój, wypeł-

niony naprzemian kolędą i koleżeńską dyskusją na 

temat wspólnych doświadczeń i pomysłów. Nie 

zabrakło też zadumy nad tym co nas czeka. Czy 

wszystkie zamierzenia zakończą się sukcesem? 

Czy szybko szerzący się handel „miodem” nie bę-

dzie coraz częstszą namiastką zastępującą naturalny 

pszczeli miód w grodziskich rodzinach? Pytania te 

pozostają bez odpowiedzi, jednak pszczelarze 

z nadzieją patrzą w przyszłość.  

 

Zarząd Koła dziękuje Staroście Leżajskiemu za 

udzielone wsparcie, Wójtowi Gminy za pomoc 

w utrzymaniu tradycji pszczelarstwa w naszej gmi-

nie, pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za 

udostępnienie obiektu wraz wyposażeniem, sympa-

tycznym koleżankom za obficie zastawione stoły 

i miłą obsługę gości, a wszystkim mieszkańcom 

życzymy nie tylko wszystkiego dobrego w nadcho-

dzącym roku, ale również grodziskiego miodu 

z naszych pasiek na waszych rodzinnych stołach.  

 

    Zarząd Koła Pszczelarskiego 

Dnia 6 stycznia 2008 roku w Ośrod-
ku Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło 

się Pszczelarskie Spotkanie Noworocz-
ne, zorganizowane przez Zarząd Koła 

w Grodzisku Dolnym.  
W tym roku naszymi gośćmi byli: Józef Majkut - 

Wicestarosta Leżajski, Roman Bartoń - Prezes  

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszo-

wie, Marian Baran - Wiceprezes WZP w Rzeszo-

wie, Jan Graboś - Wiceprezes WZP w Rzeszowie, 

Józef Dymitraszek - Sekretarz WZP w Rzeszowie 

a zarazem Prezes Koła w Rzeszowie, Jan Niemczyk 

- Kierownik Biura Powiatowego PIR, Stanisław 

Brzuzan - Prezes Koła w Leżajsku, Tadeusz Jan-

dziński - Prezes Koła w Nowej Sarzynie, Krzysztof 

Sobóś - Prezes Koła w Rakszawie, Zarząd i Człon-

kowie Kół w Leżajsku i Nowej Sarzynie. 

Każdy rozpoczynający się rok jest okazją do podsu-

mowań i ocen roku ubiegłego jak też do przedsta-

wienia zamierzeń i możliwości ich realizacji w roku 

bieżącym. Celem naszego spotkania było nie tylko 

zaprezentowanie działalności koła i wymiana 

pszczelarskich doświadczeń, ale również poszerze-

nie wiedzy w tym zakresie. W tej części spotkania 

Roman Bartoń Prezes Wojewódzkiego Związku 

Pszczelarzy przedstawił problemy związane 

z pszczelarstwem, szanse i kierunki rozwoju, ko-

nieczność uzyskiwania kwalifikacji i zwiększenie 

działań związanych z promocją lokalnych miodów 

pszczelich. Podkreślił brak świadomości i wiedzy 

w społeczeństwie o wartościach odżywczych i lecz-

niczych naturalnego miodu pszczelego. Następnie 

Marian Baran Wiceprezes WZP poinformował 

o skutkach nieprawidłowego zastosowania środków 

do zwalczania warozy. Wygłosił wykład na temat 

poprawnych metod leczenia i zachowania środków 

zaradczych, które zapewnią uzyskanie lepszych 

wyników w pozyskiwaniu miodu. Wskazał również 

na zagrożenia idące z „dzikich pasiek” które są czę-

sto wylęgarnią warozy i chorób pszczół.  

Sympatycy koła pszczelarskiego  

Wspomnienia z pielgrzymki pszczelarzy do leżajskiego 

sanktuarium 
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Gmina Grodzisko Dolne posiada sto-
sunkowo niewielkie środki własne, jakie 

może przeznaczyć na inwestycje gmin-
ne. Roczny budżet na inwestycje wyno-

si około 1,5 miliona zł. Szansą dla na-
szej gminy są wszelkie środki zewnętrz-
ne, w tym środki unijne.  
Znaczenie tego typu funduszy najlepiej obrazuje 

przedsięwzięcie budowy oczyszczalni ścieków oraz 

kanalizacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości 

Gminy Grodzisko Dolne. Szacunkowy koszt tej 

inwestycji wynosi 27 milionów zł. Nawet gdyby 

tylko na ten cel zostały przeznaczone wszystkie 

własne środki inwestycyjne, to pochłonęłoby to 

około 18 rocznych budżetów, czyli przez najbliższe 

18 lat nie możnaby zrealizować żadnej innej        

inwestycji. 

Lata 2007-2013 miały być okresem, kiedy to do 

polskich gmin miała popłynąć rzeka unijnych pie-

niędzy. Środki masowego przekazu już od dwóch 

lat bombardują nas informacjami o nowej wielkiej 

fali unijnych pieniędzy. W minionym roku nie   

zostały jednak ogłoszone żadne konkursy, w ra-

mach których lokalne samorządy mogłyby składać   

wnioski o dofinansowanie inwestycji. Samorządy 

działały na projektach rozporządzeń, nie znając  

terminów naborów oraz czekając na podręczniki    

procedur wdrażania poszczególnych programów, 

np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013., czy Regionalnego Programu Operacyj-

nego.  

Rozpoczął się już rok 2008 a ciągle jeszcze organi-

zowane są konsultacje i dyskusje dotyczące rozpo-

rządzeń jak i samych programów. Podsumowując 

rok 2007 można stwierdzić, że był to martwy okres 

w pozyskiwaniu dużych zewnętrznych środków 

finansowych. Środki unijne, mimo że napłyną to 

jednak nie będzie łatwo je pozyskać. Nie jest po-

wiedziane, że muszą trafić akurat do Gminy      

Grodzisko Dolne. Przede wszystkim fundusze te 

w ujęciu całościowym, co prawda są duże, ale 

znaczna ich część przeznaczona jest na cele rządo-

we. Fundusze, o które mogą ubiegać się gminy są 

mocno okrojone. Już teraz wiadomo, że pieniędzy 

nie wystarczy nawet na zaspokojenie części potrzeb 

samorządów. Konkurencja wśród gmin jest rów-

nież duża. Świadomość i aktywność samorządów 

odnośnie wnioskowania jest wysoka a wiele z nich 

ma gotowe wnioski, które „nie przeszły” w latach 

ubiegłych. 

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym wykorzystał 

rok 2007 na jak najlepsze przygotowanie się do 

wnioskowania. Aplikacja o środki w ramach tzw. 

Programów Operacyjnych UE wymaga posiadania 

niezwykle rozbudowanej dokumentacji projekto-

wej. W związku z tym, w ubiegłym roku prowa-

dzono prace nad różnorodnymi projektami tech-

nicznymi. Najważniejsze z nich to: 

projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanali-

zacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości 

gminy Grodzisko Dolne – koszt dokumentacji 

456 000 zł  

projekt budowy budynku wielofunkcyjnego 

w Wólce Grodziskiej – koszt dokumentacji    

180 000 zł 

dokumentacja na remont dachu szkoły w Gro-

dzisku Górnym – koszt dokumentacji 25 000 zł 

dokumentacja na przebudowę i modernizację 

budynku OSP w Laszczynach na Warsztaty Te-

rapii Zajęciowej – koszt dokumentacji 36 600 zł.  
 

W ciągu ubiegłego roku opracowywano dokumenty 

strategiczne wymagane przy wnioskowaniu, m. in.: 

Strategia Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne i Wie-

loletni Plan Inwestycyjny. Jednym z pierwszych 

działań w roku 2007 zmierzających do lepszego 

wykorzystania funduszy UE było także powołanie 

nowego Referatu Rozwoju i Promocji, w którym 

zostali zatrudnieni specjaliści z tej dziedziny. 

Głównym zadaniem nowego referatu jest bieżące 

śledzenie wszystkich możliwości wnioskowania 

o dotacje oraz profesjonalne przygotowywanie 

wniosków aplikacyjnych. Działania referatu ukie-

runkowane są także na pomoc lokalnym przedsię-

biorcom i organizacjom. Mimo martwego, pod 

względem wnioskowania, 2007 r. dzięki dużej ak-

tywności urzędu, gminnych jednostek organizacyj-

nych, stowarzyszeń z terenu Gminy oraz Posła na 

Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza udało się pozy-

skać całkiem sporo środków dotacji dla Gminy 

Grodzisko Dolne. Pozyskane fundusze prezentuje 

zamieszczona poniżej tabela.  

 

 

          GP 
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Lp. Źródło Cel/Rezultaty 

Kwota dofinan-

sowania 

 

1 
Program PFRON „Osoby niepełno-
sprawne w służbie publicznej” 

Pozyskanie środków finansowych na utworze-
nie 4 nowych miejsc pracy oraz częściową 
refundację wynagrodzenia dla osób niepełno-
sprawnych na okres 42 miesięcy 

166 935,72 zł 

 

2 
Program Kuratorium Oświaty 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placów-
kach” 

Zakup i instalacja 15 kamer monitorujących 
wraz z zasilaczami i niezbędnymi konwertera-
mi w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym i Gór-
nym 

15 564,00 zł 

 

3 Program PFRON "Uczeń na wsi" 
Sfinansowanie stypendiów dla 32 osób niepeł-
nosprawnych (uczniów szkół średnich, gimna-
zjalnych i podstawowych) 

75 850,00 zł 

 

4 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

- kontynuowanie prac scaleniowych 
- utwardzenie dróg gminnych 
- rekultywacja działek rolnych 
- wykonanie przepustów zjazdowych 
- wykonanie rowu odwadniającego 

350 000,00 zł 

 

5 

Dofinansowanie projektu "Szkoły Jagiel-
lońskie" w Zespole Szkół w Grodzisku 
Górnym w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 

Organizacja zajęć wyrównawczych, warszta-
tów psychologicznych i szkoleń dla kadry na-
uczycielskiej. 

113 128,76 zł 

 
6 Środki rządowe 

Remont dachu w Zespole Szkół w Grodzisku 
Górnym 

246 329,00 zł 

 
7 Pozostałe środki pozyskane na oświatę 

Zakup komputerów, książek i programów mul-
timedialnych 

126 559,00 zł 

 

8 Środki na organizację gminnych imprez 
Parada Straży Wielkanocnych, Międzynarodo-
we Mistrzostwa Podkarpacia w Celności Lądo-
wania  

48 000,00 zł 

 

9 
Projekt systemowy "Promocja integracji 
społecznej" 

Działania związane z integracją zawodową 
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

91 970,00 zł 

 

10 

Program „Rzeczpospolita Internetowa” – 
wniosek we współpracy ze Stowarzysze-
niem „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” -  
pt. "Grodziskie jadło" 

Identyfikacja lokalnych grodziskich potraw oraz 
opracowanie multimedialnego przewodnika 
kulinarnego „Grodziskie Jadło” (1000 płyt 
DVD) 

15 000 zł oraz lap-
top i aparat cyfrowy 

 

11 

Program Wspierania Inicjatyw Obywatel-
skich na Rzecz Wsi i Obszarów Wiej-
skich. Wniosek we współpracy ze stowa-
rzyszeniem „Ziemia Grodziska”. Projekt 
„Grodziskie Kapliczki”. 

Gruntowny remont 5 kapliczek 14 900,00 zł 

 

12 

Program Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Fundusz Zajęć Sportowo - Rekre-
acyjnych Wnioski we współpracy z KS 
"Grodziszczanka 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i mło-
dzieży oraz pozyskanie sprzętu sportowego 

51 800,00 zł 

 

13 

Program Funduszu dla Organizacji Po-
zarządowych – komponent „ Demokra-
cja i społeczeństwo obywatelskie” (w 
ramach tzw Mechanizmu Norweskiego). 
Wniosek we współpracy ze Stowarzy-
szeniem „Kobiety Gminy Grodzisko Dol-
ne” -  pt. "Aby działać - trzeba mieć …" 

- remont i adaptacja lokalu na siedzibę Stowa-
rzyszenia w rozbudowanym budynku remizy 
OSP w Grodzisku Dolnym "Miasto" 
- zakup i instalacja niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia lokalu 
- szkolenia grupowe i indywidualne dla człon-
kiń Stowarzyszenia 

57 740,00 zł 

 
14 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Rzeszowie Konserwacja potoku Leszczynka 116 599,85 zł 

 
15 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Zakup sprzętu dla jednostek OSP 19 000 zł 
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Lp. sołectwo data godzina miejsce zebrania 

1 
Grodzisko Dolne 

27.01.08r. 

niedziela 
12.15 Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym 

2 
Zmysłówka 

29.01.08r. 

wtorek 
16.00 Szkoła Podstawowa w Zmysłówce 

3 
Opaleniska 

30.01.08r. 

środa 
17.00 Szkoła Podstawowa w Opaleniskach 

4 Grodzisko-

Podlesie 

01.02.08r. 

piątek 
17.00 Remiza OSP w Podlesiu 

5 
Grodzisko Górne 

02.02.08r. 

sobota 
15.00 Remiza OSP w Grodzisku Górnym 

OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne zaprasza mieszkańców niżej wymienionych sołectw na zebrania 

wiejskie, które odbędą się w miesiącu styczniu i lutym br. zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Dzięki staraniom kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grodzisku Dolnym, pana Andrzeja 
Wikiery ośrodek pomocy społecznej 

jako jedyny ośrodek w powiecie otrzy-
mał dotację na realizację projektu   
systemowego w 2008 r. w kwocie          

91 970,00 zł. 
Środki te zostaną wykorzystane na działania zwią-

zane z integracją zawodową i społeczną osób za-

grożonych wykluczeniem społecznym, która wy-

maga zastosowania wielu działań i form wsparcia 

dostosowanych do specyfiki grup docelowych. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, to 

osoby długotrwale bezrobotne, z problemem     

alkoholowym, opuszczające zakłady karne, nieza-

radne życiowo.  

Właśnie te grupy zostaną objęte pomocą w postaci 

szkoleń, mających na celu pomoc w zdobyciu 

kwalifikacji do podjęcia pracy lub przekwalifiko-

wania, samozatrudnienia, bądź uczestnictwa 

w ośrodkach wsparcia, świetlicach środowisko-

wych i domach samopomocy. Osoby te mogą li-

czyć również na pomocą psychologiczną i prawną. 

Główne działania skierowane będą do grup niepra-

cujących, będących w wieku aktywności zawodo-

wej, a korzystających z pomocy społecznej, 

w szczególności osób niepełnosprawnych, uzależ-

nionych od alkoholu lub innych środków odurza-

jących, poddających się procesowi leczenia oraz 

młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym.  

 

         AG 

zajęcia z różnych dyscyplin sportowych. Uczestni-

cy poszczególnych grup rozegrali turnieje piłki 

nożnej i ręcznej, a zorganizowana grupa kolarska 

wzięła udział w wyścigu, który odbył się w Tarno-

górze. Dodatkowo każda grupa miała możliwość 

skorzystania z wyjazdu na basen  do Leżajska, 

gdzie przeprowadzono zajęcia rekreacyjne na     

basenie pod okiem instruktora, połączone z odnową 

biologiczną. W czasie trwania obozu młodzież   

mogła aktywnie spędzić czas wolny od nauki 

i efektywnie spożytkować swoją energię. 

 

         MH 

W trakcie przerwy świąteczno - nowo-
rocznej (27-31 grudnia 2007 r.) Klub 

sportowy Grodziszczanka, zorganizował 
pięciodniowy obóz sportowo –            

rekreacyjny dla blisko 100 dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Grodzisko Dolne.  
Pieniądze na jego realizację udało się pozyskać 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizatorzy 

obozu zapewnili uczestnikom bezpłatny dowóz do 

miejsc prowadzenie poszczególnych zajęć oraz  

darmowy posiłek. Podczas zgrupowania kadra na-

uczycielsko – instruktorska przeprowadziła na hali 

sportowej w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym 
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W dniach 14-16 grudnia 2007 roku 
Stowarzyszenie „PRO CARPATHIA” na 

zlecenie warszawskiej Fundacji 
„Fundusz Współpracy” zorganizowało 

w Krasiczynie seminaria przedstawiają-
ce najlepiej zrealizowane na terenie 
kraju projekty, w ramach II edycji pro-

gramu EQUAL.  
Celem tego programu jest wsparcie polityki zatrud-

nienia i polityki społecznej poprzez wypracowanie 

i testowanie nowych sposobów zwalczania wszel-

kich form dyskryminacji i nierówności na rynku 

pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak 

i poszukujących pracy. Realizacja programu przy-

niosła wiele interesujących rozwiązań. Aby je sze-

rzej upowszechnić, Instytucja zarządzająca podjęła 

decyzję o uruchomieniu tzw. projektów systemo-

wych. Jednym z nich jest projekt „EQUAL - upo-

wszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiej-

skich”. Będzie on wdrażany przez Fundację 

„Fundusz Współpracy” do połowy 2008 r.  

W trakcie trzydniowych spotkań na zamku w Kra-

siczynie zaprezentowano najlepsze rezultaty, jakie 

zostały wypracowane w ramach programu EQUAL 

oraz źródła ich finansowania. W przeprowadzo-

nych warsztatach uczestniczyło blisko 100 osób 

reprezentujących różne grupy społeczne, m.in. 

przedstawiciele jednostek samorządu, organizacji 

(stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiej-

skich) oraz instytucji wspierających działania na 

rzecz lokalnej aktywizacji mieszkańców, z terenu 

czterech województw: podkarpackiego, małopol-

skiego, świętokrzyskiego i śląskiego. W realizowa-

nych warsztatach uczestniczyły także członkinie 

Stowarzyszenia „Kobiety Gminy Grodzisko      

Dolne”.  

 

         JR 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Dolnym w miesiącu grud-

niu zorganizował Akcję „Pomóż potrze-
bującym”.  
Głównym celem akcji, było zebranie jak najwięk-

szej ilości produktów i przekazanie ich najbiedniej-

szym rodzinom. W tym roku hojność mieszkańców 

gminy okazała się zdecydowanie większa. W po-

równaniu do roku ubiegłego udało się zebrać więk-

szą ilość darów, dzięki czemu więcej osób mogło 

skorzystać z tej formy pomocy. Zrobione przez pra-

cowników GOPS-u paczki, tuż przed świętami Bo-

żego Narodzenia trafiły do najbardziej potrzebują-

cych rodzin. Otrzymane dary żywnościowe były 

dla wielu z nich pożytecznym i przydatnym prezen-

tem pod choinkę.  

Wszystkim Mieszkańcom Gminy oraz właścicie-

lom sklepów, którzy przyczynili się do wsparcia tej 

inicjatywy składamy serdeczne podziękowania. 

Dzięki ich pomocy święta w 22 rodzinach były 

znacznie radośniejsze.  

Szczególne podziękowania składa się właścicielom 

następujących sklepów: 

Sklep Wielobranżowy - Bożena Gdańska, Gro-

dzisko Dolne 15 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Meteor” 

Grodzisko Górne 

Sklep Spożywczy MS Stanisław Szlachta 

Sklep Spożywczy – Wnęk Tadeusz, Grodzisko 

Nowe 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „BASIA”, 

Opaleniska 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Zbigniew 

Wlazło, Chodaczów 

„PILAWA” Kuczek, Skarba, Szydełko 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Danak Ry-

szard, Grodzisko Dolne 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

Grodzisko Dolne 
Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Artur Woj-

narski, Grodzisko Dolne 461 

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Paulina”, 

Wólka Grodziska 

 

         MH 

Prezentacja programu EQUAL 
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Współczesny, coraz bogatszy i bar-
dziej wykształcony człowiek pragnie 

się zbliżyć do tego, co jest proste, ma-
łe i ubogie. W świecie przemocy, zła 

i brutalnego zachowania, pragnie miło-
ści, dobroci i ludzi o szlachetnych ser-
cach. Może, dlatego każdego roku 

w przedszkolach, szkołach i uczelniach 
przedstawiane są Jasełka, gdzie ukazy-
wana jest Miłość, która niszczy zło 

i Dobro, które jest większe od grzechu.  
Wielką popularnością w naszych kościołach cieszą 

się także szopki bożonarodzeniowe. Przyciągają 

one nie tylko dzieci, ale zatrzymują także doro-

słych. Pojawiają się nowe formy stajenek a także 

coraz piękniejsze figurki. Ku radości dzieci, wpro-

wadza się także żywe zwierzęta. W Parafii Cha-

łupki Dębniańskie, w szopce, zamiast figurek, zna-

lazły swoje miejsce dzieci. Przebierają się za pa-

sterzy, królów, aniołów i Bożą Rodzinę. Dumnie 

maszerują w procesji, zatrzymują się przed szop-

ką, by w żywy sposób uobecniać radosną, świą-

teczną tajemnicę. Początkowo do szopki przycho-

dziły maluchy, potem dołączyły starsze dzieci oraz 

młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich. Najtrud-

niej jest znaleźć odważnego malucha, który przed-

stawiałby Jezusa. Prawie zawsze w szopce jest 

nim mała dziewczynka. Dziecko nie jest dobrym 

aktorem, ale jest doskonałym naśladowcą. Więc, 

jeśli przebierze się za aniołka, to zachowuje się jak 

aniołek. Jeśli ubierze kożuch i gra rolę pastuszka, 

stara się do niego upodobnić nie tylko zewnętrz-

nie. Ono staje się pastuszkiem i przejmuje jego 

pozytywne cechy. Niedopuszczalne jest by odgry-

wało ono rolę diabła. Ma to na niego duży, nega-

tywny wpływ. Jeśli ma rolę zbuja lub złodzieja, 

ważną rzeczą jest by zły człowiek, którego odgry-

wa nawrócił się i przemienił. Dobrze, więc, że ro-

dzice chętnie przyprowadzają swoje dzieci, które 

przebierają się i tam służą. Kiedy rozpoczyna się 

Msza święta, dzieci wracają do swoich rodziców 

i opiekunów, by pod koniec, znów powrócić do 

szopki. Przeważnie dzieci chcą szybko wychodzić 

z kościoła. Tutaj jest odwrotnie - wszyscy pozo-

stają jeszcze przez dłuższy czas kolędując do woli, 

śpiewając długo i pięknie. Spontanicznie, na żywo 

tworzone są „jasełka”. Pasterze śpią pod choinką, 

budzą ich aniołowie śpiewem: „Do szopy, hej pa-

sterze” lub „Wśród nocnej ciszy”.  

Cała sceneria postaci wziętych z Betlejem, żywo 

porusza wyobraźnię i pomaga w przeżywaniu 

Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci nie siedzą znu-

dzone, ale mają swoje miejsce przy ołtarzu i z ży-

wym zainteresowaniem uczestniczą w zbawczych 

wydarzeniach. Rodzice bardzo szybko włączają 

się w tworzenie szopki bożonarodzeniowej. Przy-

gotowują dla swoich pociech odpowiednie stroje, 

prowadzą do świątyni, potem wykonują pamiątko-

we zdjęcia. 

      ks. Jan Szczepaniak 
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Pięknie przyozdobione sale lekcyjne, przystrojone 

korytarze, odświętnie ubrani uczniowie i nauczy-

ciele. Tego dnia w szkole od rana panowała wyjąt-

kowa atmosfera, dało się wyczuć, że to jest szcze-

gólny dzień dla całej społeczności Zespołu Szkół. 

Śpiew kolęd i pastorałek rozbrzmiewał od parteru 

po najwyższe piętro budynku. Wszyscy czekali na 

nadchodzące święta, a owego dnia każdy czekał na 

chwilę, która miała nadejść w to grudniowe przed-

południe.  

Czas kiedy każdy z każdym będzie mógł przełamać 

się tym symbolicznym znakiem chleba i złożyć 

drugiej osobie z serca płynące życzenia. Przed go-

dziną jedenastą do naszej szkoły zaczęli przybywać 

zaproszenie goście w osobie pana 

H. Atemborskiego – przyjaciela naszej szkoły, Za-

rząd Rady Rodziców na czele z przewodniczącą 

Rady Rodziców panią M. Piela. Swoją obecnością 

zaszczycili nas również wszyscy rodzice przed-

szkolaków. Przybyli goście, uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły zgromadzili się na hali sporto-

wej, która na tę okoliczność została odświętnie ude-

korowana. W jej centralnej części znalazła się sta-

jenka betlejemska, w której już za parę chwil miały 

zostać przedstawione sceny przypominające wyda-

rzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat.  

Chór prowadzony przez panią Alicję Dubiel zainto-

nował kolędę wprowadzając wyjątkowy na-

strój .W tym czasie mali aktorzy, którzy mieli wcie-

lić się w role poszczególnych postaci z bożonaro-

dzeniowych jasełek zajęli swoje miejsca. Sceny 

jakie rozgrywały się w Nazarecie i Betlejem w spo-

sób niezwykle obrazowy przedstawiły dzieci z od-

działów przedszkolnych. Piękne stroje, gra akto-

rów, a także śpiew kolęd zachwyciły oglądających. 

Chłopcy i dziewczynki, którym zostały powierzone 

poszczególne kwestie do odegrania, zrobili to 

z ogromnym zaangażowaniem i w sposób  profe-

sjonalny. Po zakończonym występie przedszkola-

ków, głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół pani Ha-

lina Gdańska, a także przybyli goście, którzy 

wszystkim zgromadzonym złożyli świąteczne ży-

czenia. Następnie pani dyrektor poprosiła obecnego 

podczas spotkania ks. R. Izdebskiego o modlitwę 

i poświęcenie opłatków. Dla postronnego obserwa-

tora chwila, która nastąpiła później była niezwykła 

w swej wymowie. Każdy z uczestników spotkania 

trzymał w swej dłoni kawałek białego chleba i ży-

czył tej drugiej osobie wiary w drugiego człowieka, 

spokoju, miłości i radości. To właśnie taki dzień jak 

ten, który miał miejsce w naszej szkole tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia, uświadamia nam jak 

bardzo jesteśmy dla siebie ważni, jak cenne jest to, 

ze wokół siebie mamy przyjazne twarze, pomocną 

dłoń ... dłoń z białym kawałkiem chleba... 

 

 

       Elżbieta Gdańska 

Uwierz w to, że matematyka i język polski nie 

muszą kojarzyć ci się tylko z niepowodzeniami. 

Uwierz w to, że podstawy z tych przedmiotów mo-

żesz opanować, jeśli tylko będziesz pracował na 

zajęciach i w domu. Uwierz w siebie, a możesz 

osiągnąć każdy cel, który sobie postawisz.  

Ta krótka informacja mogłaby wystarczyć do scha-

rakteryzowania celów, jakie sobie założono pod-

czas planowania zespołów wyrównawczych z języ-

ka polskiego i matematyki w Szkole Podstawowej 

im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym 

w ramach projektu „Szkoły Jagiellońskie”. W tych 

naukowych spotkaniach uczestniczyli wybrani 

Bożonarodzeniowe jasełka 

 

Nauka może być całkiem przyjemna  
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Skiba - UKS „Orlik” Grodzisko  Dolne.  

Po zakończeniu zawodów w blasku fleszy nastąpiło 

uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów przez 

Panią Wicedyrektor Barbarę Rydzik. Następnie 

wszyscy uczestnicy turnieju udali się na wspólny 

obiad. Mimo różnych wyników poszczególnych 

ekip na twarzach zawodników widniał promienisty 

uśmiech i zadowolenie z uczestnictwa w  Turnieju 

Unihokeja. Słowa uznania i podziękowania należą 

się zarówno sponsorom jak i organizatorowi Gmin-

nego Turnieju Unihokeja, którymi byli Maria Maj-

kut – dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Gór-

nym, pan Andrzej Szymański właściciel Firmy 

PROFI- SPORT w Rzeszowie oraz pan Józef Maj-

kut – nauczyciel wychowania fizycznego w Gro-

dzisku Górnym.  

 

          JM 

W ramach projektu „Szkoły Jagiellońskie” 

w dniu 14.12.2007r. w Zespole Szkół Szkoła Pod-

stawowa w Grodzisku Górnym odbył się Gminny 

Turniej Unihokeja. Uroczystego otwarcia zawodów 

dokonała Wicedyrektor Zespołu Szkół Barbara  

Rydzik, która przybyłym zawodnikom i opiekunom 

drużyn życzyła sportowej rywalizacji i świetnej 

zabawy jaką jest gra w unihokeja. Do uczestnictwa 

w turnieju zgłosiły się 3 drużyny: GUKS „Orlik” 

Grodzisko Dolne, UKS „Jaskółka” Grodzisko Gór-

ne, UKS Wólka Grodziska.  

Turniej zainaugurował mecz pomiędzy dziewczęta-

mi UKS Wólka Grodziska – UKS Grodzisko    

Górne. Było to bardzo ciekawe i emocjonujące  

widowisko opiewające w sytuacje bramkowe. 

Pierwszą bramkę meczową, a zarazem turniejową 

zdobyła drużyna Grodziska. Na minutę przed koń-

cowym gwizdkiem do wyrównania doprowadziły 

zawodniczki z Wólki Grodziskiej, które zadały de-

cydujący cios, a konkretnie Jadwiga Tołpa zdobyła 

jak się później okazało „złotą bramkę” w dogrywce 

wygrywając 2:1. Chłopcy rywalizowali grając sys-

temem „każdy z każdym” i tak I miejsce zajęło 

Grodzisko Górne, II Wólka Grodziska, a III Gro-

dzisko Dolne.  

Najlepszymi strzelcami bramek okazali się Kry-

stian Urban, zdobywca 9 bramek i Jadwiga Tołpa, 

zdobywczyni 2 bramek. Zawodnikom przyznano 

również nagrody indywidualne w kategorii najlep-

szy zawodnik turnieju, które otrzymali: Alicja     

Hader - UKS „Jaskółka” Grodzisko Górne i Łukasz 

Nagrodzeni zawodnicy wraz ze swymi drużynami  

interesujące. Podczas zajęć wyrównawczych 

uczniowie wykonywali różne, dla nich może   

dziwne ćwiczenia, ale to był najlepszy sposób na 

rozwijanie opóźnionych funkcji. Mieli też szansę 

nauczyć się tego, co sprawia im największe trudno-

ści. Niektóre wiadomości i umiejętności tylko przy-

pominali sobie, inne utrwalali, a bywało i tak, że 

poznawali coś od początku. Uczniowie bardzo   

pozytywnie ocenili zajęcia. Myślę, że już to pozwa-

la stwierdzić, że zajęcia wyrównawcze „Uwierz 

w siebie” miały sens. Być może nie od razu będzie 

widać efekty tej pracy. Może oceny nie są wyższe. 

Jeśli jednak chociażby tylko część dzieci podniosło 

swoją samoocenę, to warto było pokusić się na   

takie działania.  

 

        Monika Fila 

uczniowie z klas IV – VI. Pracowali bardzo inten-

sywnie, ale przy tym i kreatywnie, po jednej       

godzinie tygodniowo z każdego z wymienionych 

przedmiotów. Nie były to zwykłe lekcje języka pol-

skiego i matematyki. Warto przypomnieć chwile, 

kiedy uczniowie z pewną podejrzliwością rozpo-

czynali ćwiczenia. Kto to widział zajęcia ruchowe 

przy muzyce na zespole wyrównawczym z języka 

polskiego? Co ma wspólnego leniwa ósemka i ćwi-

czenia naprzemienne z pisaniem i czytaniem? A 

jednak ma, ponieważ ruch to drzwi do świata ucze-

nia się. Na pierwszych lekcjach ze zdziwieniem 

rysowali po śladzie, kopiowali podane wzory, czy 

wykonywali rysunek równocześnie obiema rękami.  

To były jednak jedne z wielu ćwiczeń kształcących 

koordynację wzrokowo – ruchową. Okazało się też, 

że matematyką można się bawić. Liczenie też jest 
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 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 

W KOPANIACH 

TEL. 017 2243433 

 3,80 zł  OD 3 DO 4 M-CY 

 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 

GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,30 zł - od 90 do 110kg 

3,10 zł - od 111 do 140kg 

2,90 zł - pow. 140kg  

 

 DO 2 TYGODNI 

- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 

TYLKO W PONIEDZIAŁKI 
OD 7:00 DI 11:00 

 SOKOŁÓW 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6246558 

 

4,26 zł - klasa S, E 

4,14 zł - klasa U 

3,73 zł - klasa R 

3,19 zł - klasa O 

3,02 zł - klasa P 

 DO 2 TYGODNI  

- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZĘTA MUSZĄ BYĆ 

ZNAKOWANE 

"SZAREK" 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6219143 

3,60 zł  DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 

Ceny obowiązujące na dzień: 22.01.2008 r. 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale i Podkarpacka 

Izba Rolnicza w dniach 17 i 18 stycznia 
br., przeprowadziły w Urzędzie Gminy 

w Grodzisku Dolnym szkolenie dla rol-
ników. Tematyka dotyczyła zasad pro-
wadzenia gospodarstwa ekologicznego 

w aspekcie uwarunkowań środowisko-
wych i ekonomicznych województwa 
podkarpackiego. 

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji 

wymagającym od rolników odmiennych kwalifika-

cji i sposobów działania, niż ma to miejsce w przy-

padku rolnictwa konwencjonalnego. Rolnicy decy-

dujący się na gospodarowanie ekologiczne muszą 

posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego i produkcji żywności o wy-

sokiej jakości. Przestawienie gospodarstwa na me-

todę ekologiczną stwarza dużą szansę szczególnie 

dla małych gospodarstw, zlokalizowanych na tere-

nach cennych przyrodniczo. Za rozwojem rolnic-

twa ekologicznego na Podkarpaciu przemawia fakt, 

że nasz region ma wysokie walory przyrodnicze 

i środowiskowe – czyste nieskażone środowisko 

i korzystne warunki klimatyczne i glebowe. Wła-

ściciele gospodarstw są świadomi, iż prowadzenie 

upraw metodami ekologicznymi wymaga bardziej 

niż w innych systemach produkcji ciągłego pogłę-

biania wiedzy i nabywania coraz to nowych umie-

jętności. Uczestnictwo w tego typu szkoleniach 

umożliwia rolnikom zapoznanie się z zasadami 

i wymogami dotyczącymi tej metody produkcji 

oraz pozyskanie odpowiednich certyfikatów, 

uprawniających do ubiegania się o dotacje do po-

wierzchni upraw ekologicznych.  

Wykłady z podstaw funkcjonowania gospodarstw         

ekologicznych  



KULTURA 

28 grudnia w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, 

odbyło się spotkanie opłatkowe „Hej 
kolęda, kolęda…”. 
Uczestniczyli w nim radni, sołtysi, pracownicy 

urzędu gminy, dyrektorzy szkół i jednostek z terenu 

Gminy Grodzisko Dolne, mieszkańcy oraz zapro-

szeni goście, w osobach posła na Sejm RP, przed-

stawicieli Starostwa Powiatowego w Leżajsku, 

przedstawiciela WDK z Rzeszowa i Polskiego 

Związku Spadochroniarzy Oddział Rzeszów.  

Po uroczystym powitaniu przybyłych gości, Wójt 

Gminy Jacek Chmura, złożył wszystkim zgroma-

dzonym noworoczne życzenia. Na ręce Zbigniewa 

Rynasiewicza przekazał gratulacje i kwiaty, z racji 

zdobycia mandatu poselskiego i funkcji przewodni-

czącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Następ-

nie wszyscy obejrzeli bogaty program artystyczny 

rozpoczęty Jasełkami w wykonaniu Teatrzyku 

„Ufoludek”. Niezwykle ciekawe i barwne widowi-

sko Herody przygotował Zespół Regionalny 

i Kapela Ludowa „Grodziszczoki”. Tańczące na 

scenie diabliki i śmierć z kosą, wywołały uśmiech 

na twarzach zgromadzonych gości.  

 

Niepowtarzalny nastrój wieczoru stworzyły prze-

piękne kolędy i pastorałki śpiewane przez człon-

ków zespołu „Leszczynka” oraz rodzinną Kapelę 

Ludową „Zagrodzianie” z Łąki, która zabawiała 

uczestników spotkania. Do tegorocznego grona wy-

stępujących dołączył również nasz nowy, młody 

cymbalista Michał Rydzik, który wykonując kilka 

kolęd, po raz kolejny zachwycił piękną grą na cym-

bałach.  

         MH 

Teatrzyk „Ufoludek” 

Udział w przeglądzie, który ma charakter konkur-

sowy, brały zespoły kolędnicze ze szkół podstawo-

wych, gimnazjów oraz zespoły ludowe z różnych 

ośrodków kultury. Prezentacje konkursowe odbyły 

się na scenie Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej 

Górnej, po czym każdy z zespołów miał możliwość 

występu plenerowego. Laureatom za prezentacje 

sceniczne przyznano nagrody pieniężne w kilku 

kategoriach. Nagrodę główną, Złotego Turonia 

przyznano w dwóch kategoriach - dla zespołów 

dziecięcych i młodzieżowych oraz dla dorosłych 

zespołów kolędniczych. Ponadto przyznano dwie 

nagrody dodatkowe w kategorii zapomniana kolęda 

i tradycyjny strój oraz nagrodę specjalną Złotego 

Heroda. Zespół „Grodziszczoki” zaprezentował na 

przeglądzie widowisko kolędnicze „Herody” i za-

śpiewał zapomnianą kolędę „Śliczna Panienka  

Jezusa zrodziła”. Zaprezentowany repertuar został 

zauważony przez jury, które przyznało zespołowi 

nagrodę w postaci wyróżnienia. Natomiast Zespół 

Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” przedstawił 

nowe widowisko „Odprawa sługi” napisane i wy-

reżyserowane przez panią Marię Żak, które otrzy-

mało III miejsce. 

     Małgorzata Burda-Król 

W dniu 6 stycznia w Święto Trzech 
Króli w Kolbuszowej Górnej miał miej-

sce kolejny Wojewódzki Przegląd Wido-
wisk Kolędniczych. 

Celem tej imprezy już od wielu lat jest kultywowa-

nie i dokumentacja autentycznych, ludowych trady-

cji kolędniczych z różnych regionów kraju oraz 

zainteresowanie społeczeństwa ludowym teatrem 

przedstawianym przez kolędników, zachowanie od 

zapomnienia starych tradycji kolęd i poszukiwanie 

tradycyjnych rekwizytów i strojów kolędniczych.  

Herody w wykonaniu „Grodziszczoków” 
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Juniorzy starsi i młodsi Grodzisz-
czanki trenowani przez Henryka Słysza 

występują w II Lidze Podkarpackiej. 
Jest to debiut naszych drużyn na tym 

szczeblu rozgrywek. Młodzi piłkarze  
radzą sobie zupełnie przyzwoicie. 
JUNIORZY STARSI 

Wyniki z rundy jesiennej sezonu 2007/2008: 

Grodziszczanka - MKS Dębica 1-0 

Pogoń Leżajsk – Grodziszczanka 3-2 

Sokół Nisko – Grodziszczanka 1-4 

Grodziszczanka - MKS Lubaczów 2-1 

Tłoki Gorzyce – Grodziszczanka 2-1 

Grodziszczanka - Orzeł Przeworsk 5-5 

Sokół Sieniawa – Grodziszczanka 5-1 

Grodziszczanka - Kańczuga 2-0 

Polonia Przemyśl – Grodziszczanka 6-0 

Grodziszczanka – Nafta Jedlicze 2-1 

Skołyszyn – Grodziszczanka 2-1 

Grodziszczanka – Unia Nowa Sarzyna 2-1 

Czuwaj Przemyśl – Grodziszczanka 2-1 

 

Kadra z rundy jesiennej 2007/2008: 

Radosław Król, Kamil Hutkowski, Mateusz Baj, 

Dominik Czyrny, Łukasz Moszkowicz, Wojciech 

Słysz, Mateusz Kulpa, Damian Sołek, Grzegorz 

Siuzdak, Dawid Piróg, Piotr Płoszaj, Krzysztof 

Grzywna, Grzegorz Piróg, Łukasz Skiba, Adrian 

Czech, Grzegorz Czerwonka I, Paweł Moszkowicz, 

Mateusz Banaś, Łukasz Ładak, Patryk Król, Piotr 

Kruk, Sebastian Ochab, Grzegorz Czerwonka II 

 

Strzelcy bramek: 

Krzysztof Grzywna – 8, Mateusz Kulpa – 4,          

Łukasz Moszkowicz – 3, Sebastian Ochab – 3,    

Dominik Czyrny – 2, Damian Sołek – 2, Patryk 

Król –1, Dawid Piróg – 1, Grzegorz Piróg – 1, 

Grzegorz Czerwonka I - 1 

 

Tabela po rundzie jesiennej 2007/2008: 

1. Polonia    34 42-7 

2. Unia    24 29-21 

3. Czuwaj   23 21-15 

4. Pogoń    22 19-20 

5. Sieniawa   21 31-19 

6. Dębica   21 20-17 

7. Skołyszyn   20 32-19 

8. Lubaczów   19 19-18 

9. Grodziszczanka 19 26-30 

10. Orzeł    17 26-25 

11. Tłoki   13 22-28 

12. Nafta   12 12-33 

13. Kańczuga  11 17-26 

14. Sokół Nisko    7 15-50 

JUNIORZY MŁODSI 
Wyniki z rundy jesiennej sezonu 2007/2008: 

Grodziszczanka - MKS Dębica 1-3 

Pogoń Leżajsk – Grodziszczanka 2-1 

Sokół Nisko – Grodziszczanka 3-1 

Grodziszczanka - MKS Lubaczów 3-6 

Tłoki Gorzyce – Grodziszczanka 3-3 

Grodziszczanka - Orzeł Przeworsk 1-0 

Sokół Sieniawa – Grodziszczanka 2-3 

Polonia Przemyśl – Grodziszczanka 10-1 

Grodziszczanka – Nafta Jedlicze 1-6 

Skołyszyn – Grodziszczanka 3-1 

Grodziszczanka – Unia Nowa Sarzyna 1-0 

Czuwaj Przemyśl – Grodziszczanka 2-1 

 

Kadra z rundy jesiennej 2007/2008: 

Dominik Baj, Sławomir Mazurek, Patryk Król, Ma-

teusz Pałys, Damian Rola, Paweł Sołek, Sławomir 

Kuras, Grzegorz Piróg, Sławomir Klin, Tomasz 

Ładak, Michał Słysz, Rafał Chrupcała, Marcin Pa-

łys, Piotr Płoszaj, Mariusz Skiba, Łukasz Kogut, 

Arkadiusz Majkut, Patryk Tołpa, Kamil Kulpa 

 

Tabela po rundzie jesiennej 2007/2008: 

1. Tłoki     27 34-13 

2. Skołyszyn   26 39-13 

3. Czuwaj   25 29-13 

4. Pogoń    23 43-9 

5. Polonia   21 34-8 

6. Unia    20 35-14 

7. Lubaczów   16 22-29 

8. Nafta    19 34-27 

9. MKS Dębica  14 21-19 

10. Orzeł    13 20-24 

11. Grodziszczanka 10 18-40 

12. Sokół Nisko  10 13-59 

13. Sieniawa     0 6-79 

Fragment meczu z Orłem Przeworsk 




