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Drodzy czytelnicy! 
 

Witam się z Państwem      
w kolejnym numerze „Gazety 
z Godziska i okolic”. 

Tym milej i przyjemniej 
jest mi to uczynić, gdyż nu-
mer, który mają Państwo 
przed  sobą zawiera wiele cie-
kawych i ważnych dla naszej 
społeczności informacji. Naj-

ważniejszym tematem jest oczywiście relacja                   
z XV Ogólnopolskiej Parady Straży Wielkanoc-
nych, która odbiła się szerokim echem wśród 
prasy lokalnej. Wszystkie artykuły dotyczące 
Parady i odsłonięcia pomnika Turka znajdują 
się na naszej stronie internetowej 
www.grodziskodolne.pl.. 
Dostaliśmy również bardzo wiele pozytywnych 
opinii dotyczących organizacji Parady i jej prze-
biegu. 
 
Kolejnym ważnym artykułem, na który chciała-
bym zwrócić Państwa uwagę, jest problem doty-
czący wypalania traw. Jak co roku apelujemy      
do wszystkich o zachowanie zdrowego rozsąd-
ku. Mam nadzieję, że zamieszczony artykuł          
i zdjęcia dadzą do myślenia wielu osobom. 
 
Chciałabym zwrócić również Państwa uwagę  
na tabele dotyczące skupu i cen żywca, a także 
informację dotyczącą punktów, w których będą 
wyznaczone osoby do wypełniania wniosków      
o dopłaty bezpośrednie. Proszę o uważne zapo-
znanie się z tymi informacjami. 
 
Nie jest możliwością przedstawienie treści wszyst-
kich artykułów, które zamieszczone są w tym 
numerze, dlatego nie pozostaje mi nic innego 
jak tylko zaprosić Wszystkich Czytelników,      
do poświęcenia kilku chwil i przeczytania naj-
ważniejszych wydarzeń z terenu naszej Gminy. 
 
        Małgorzata Halasa  
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cie relacja                   

 

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim sponsorom, którzy zechcieli wesprzeć orga-
nizację tej imprezy, a byli nimi: 
♦ Browar Leżajsk S.A. 
♦ „SMAK EKO” Górno 
♦ GS „SCH” Grodzisko Dolne 
♦ SUDR Grodzisko Dolne 
♦ „DEKARZ” Grodzisko Górne 
♦ Zakład Kowalstwa Artystycznego w Grodzi-

sku Dolnym 
♦ Pan Antoni Dziugieł  
 

          OK 

Parada Straży Wielkanocnych to cykliczna im-
preza odbywająca się corocznie w Grodzisku Dol-
nym do 2000 roku, natomiast w ciągu kolejnych 
lat zjazdy organizowane były w naszej miejscowo-
ści co 2 lata. 

Organizatorzy Parady mają na celu krzewienie 
lokalnych zwyczajów i tradycji, pogłębianie świa-
domości historycznej, ochronę i pielęgnowanie 
tego pięknego zwyczaju, którego odbiorcami są 
uczestnicy, goście oraz przedstawiciele prasy, ra-
dia i telewizji. 

Prace nad organizacją parady rozpoczynają się 
już w lutym. Pierwszym szczeblem etapu przygo-
towawczego, jest kwalifikacja poszczególnych 
oddziałów Turków i towarzyszących im orkiestr 
dętych. Odbywa się to poprzez przesyłanie kart 
zgłoszeń zawierających szczegółowe informacje     
o grupie biorącej udział w paradzie. 
W tym roku zostało wysłanych ponad 50 kart 
zgłoszeń, na które odpowiedziało 36 oddziałów. 
 

Do zadań Ośrodka Kultury należy również dru-
kowanie zaproszeń i robienie folderów. Na tego-
roczną Paradę foldery opracowywał Czesław Drąg 
z WDK Rzeszów i Małgorzata Burda-Król             
z Ośrodka Kultury. 
Ośrodek Kultury przygotowując się do Parady 
Straży Wielkanocnych złożył kilka wniosków 
m.in. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, skąd na organizację parady otrzymano         
20 tys. zł oraz do Urzędu Marszałkowskiego          
do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych, do Starostwa Powiatowego i wielu 
innych sponsorów. 
 

W organizację parady włączyły się również 
szkoły z terenu naszej gminy - Zespół Szkół         
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespół 
Szkół im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku Gór-
nym. Młodzież z tych szkół niosła tabliczki z napi-
sami oddziałów. 
 

W organizację parady angażowana jest duża 
liczba osób, które czuwają nad porządkiem i bez-
pieczeństwem uczestników. Są to m.in. Ochotni-
cze Straże Pożarne, Policja, służba medyczna,         
a także służby porządkowe. 

 

Impreza na tak dużą skalę musi być odpowied-
nio promowana poprzez plakaty, prasę, radio i te-
lewizję, dlatego też wysyłamy szereg różnych 
pism do telewizji i gazet o objęcie Parady odpo-
wiednim patronatem medialnym. 

 

 
Gmina Grodzisko Dolne słynie z pielęgnowa-

nia i promowania własnych tradycji regionalnych, 
a szczególnym powodem do dumy mieszkańców 
są Turki. 
Prawie każda parafia szczyci się swoją strażą gro-
bową, dlatego też w ostatnim czasie zostały pod-
jęte działania, w kierunku utworzenia „Stowarzy-
szenia Turki Grodziskie”. 
Stowarzyszenie będzie miało na celu kultywowa-
nie z pietyzmem tradycję Straży Wielkanocnych 
nie tylko w naszym regionie, ale również poza 
granicami kraju, a w przyszłości przyznawać me-
dale komendantom o najdłuższym stażu w tej ho-
norowej społecznej służbie. 
W ramach Stowarzyszenia będzie można pozyski-
wać środki na zakup strojów, w szczególności 
czapek i szabli dla Turków, bo jak wiadomo wy-
stępuje coraz większy problem ze skompletowa-
niem pełnego stroju Turka. 
Prezesem stowarzyszenia zostanie komendant 
Turków z Grodziska Górnego Pan Stanisław 
Czerwonka. Logiem Stowarzyszenia będzie pro-
jekt „pomnika Turka”.  
          MH  
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Symboliczna postać Turka ma nie tylko zachować 
i utrwalić w świadomości ludzi żywotność i nie-
przemijalność tradycji wielkanocnych, ale ma stać 

się również miejscem, gdzie przybyli go-
ście będą mogli robić pamiątkowe zdjęcia. 
Do uroczystego odsłonięcia pomnika przy-
stąpili najstarsi byli komendanci Turków      
z Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej – 
Józef Baj i Tadeusz Różycki, Wójt Gminy 
- Jacek Chmura, ks. Antoni Pawul, poseł 
Zbigniew Rynasiewicz oraz komendant 
Turków z Grodziska Nowego - Zbigniew 
Rydzik, który wystawił honorową wartę. 

Po odsłonięciu pomnika 36 oddziałów 
straży wielkanocnych wraz z orkiestrami 
przemaszerowało korowodem na stadion, 
gdzie odbyła się najważniejsza część pro-
gramu, czyli pokazy musztry paradnej. 
Około godziny 13.00 Wójt Gminy Jacek 
Chmura dokonał uroczystego otwarcia          

i serdecznie powitał przybyłych gości oraz licznie 
zgromadzoną publiczność, tworzącą tą wspaniałą 
atmosferę. To niezwykle barwne muzycznie i kul-
turowo widowisko przyciągnęło całe rzesze wi-
dzów. Na płytę grodziskiego stadionu według róż-
nych doniesień przybyło ich około 7 tysięcy. 

W dniu 15 kwietnia 2007 roku w Grodzisku 
Dolnym odbyła się XV Podkarpacka Parada Stra-
ży Wielkanocnych „TURKI 2007”. W tym święcie 

oddziałów grobowych, odbywającym się w każdą 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, nasz oddział 
miał okazję się zaprezentować i pozostawić          
po sobie pewien ślad w historii tych uroczystości. 
W paradzie wzięło udział 36 oddziałów Turków       
i 15 orkiestr dętych, w sumie około 1500 uczestni-
ków różnych formacji. Wśród tych grup były ta-
kie, które uczestniczyły we wszystkich przeglą-
dach oraz takie, które dopiero debiutowały w im-
prezie m.in. oddział z Jeleniej Góry - Cieplice. 
Organizatorzy imprezy zebrali przybywających      
w dwóch punktach koncentracji: przy remizie stra-
żackiej w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Gór-
nym, gdzie każda grupa otrzymała swego opieku-
na (ucznia z Gimnazjum), a następnie około godz. 
10.30 sznurem oddziałów wyruszyli w kierunku 
parafialnego kościoła pw. św. Barbary, by uczest-
niczyć w uroczystej mszy świętej. 
Msza święta rozpoczęła się o godzinie 11.00,          
a celebrowali ją licznie przybyli kapłani – Rodacy 
Grodziscy, na czele z ks. Antonim Pawulem, pro-
boszczem parafii. 
Po zakończeniu mszy św., wszyscy księża, ojco-
wie i zaproszeni goście, w asyście oddziałów    
ruszyli w kierunku Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęce-
nie Pomnika Turka, wykonanego w Zakładzie  
Kowalstwa Artystycznego, Pana Stanisława Sto-
pyry w Grodzisku Dolnym. Na pomniku została 
umieszczona pamiątkowa tablica z napisem:  
„W hołdzie tym, którzy byli i pozostaną wierni 
tradycji”.  
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Orkiestra i Turki z Myczkowa 

Honorowa warta przy pomniku TURKA 



Na honorowej trybunie zasiedli zaproszeni goście, 
m.in. posłanka Halina Murias, poseł Zbigniew Ry-
nasiewicz, senator Mieczysław Maziarz, Radny 
sejmiku województwa podkarpackiego Stanisław 

Bartnik, Starosta i wicestarosta Leżajski Robert 
Żołynia i Józef Majkut, Sekretarz Starostwa       
Powiatowego w Leżajsku Kazimierz Kryla, Staro-
sta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Dyrektor WDK 
Rzeszów Marek Jastrzębski oraz przedstawiciele      
i gospodarze sąsiednich gmin. Liczną grupę 
stanowili także księża: ks. Józef Różycki,      
ks. Józef Misztal, ks. Józef Moszkowicz oraz 
ojcowie: o. Jan Grzywna, o. Justyn Sigda,      
o. Paweł Chmura, o. Waldemar Czerwonka,     
o. Jarosław Kania. 

Paradę na stadionie rozpoczęły występy 
Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Mażo-
retek, a w bojowy nastrój wprowadzili uczest-
ników wystrzałami z armaty hukowej flisacy 
z Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej. 
Każda straż grobowa prezentowała odrębną 
musztrę, maszerując przy dźwiękach orkiestr 
w takt różnych figur, prezentując ciekawe 
zwroty i zmiany kierunków marszu. W zach-
wyt wprawiały także barwne mundury z pięknymi 
różnobarwnymi frędzlami i sznurami oraz czapki 
przyozdobione pięknymi kwiatami i piórami. 
Każdy uczestniczący oddział otrzymał statuetki 
przedstawiające miniaturową postać Turka oraz 
pamiątkowe dyplomy i foldery o Turkach. Główny 
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organizator imprezy zapewnił także wszystkim 
uczestnikom gorący posiłek. 

Parada została zorganizowana z niezwykłym 
rozmachem i wzbudziła powszechny zachwyt. 
Wiele osób w bardzo pozytywny sposób skomen-
towało fakt postawienia pomnika Turka, m.in. dy-
rektor WDK Rzeszów, Pan Marek Jastrzębski, 
który na pytanie, co sądzi o odsłonięciu pomnika 
odpowiedział: „Myślę, że to było wspaniałe przed-
sięwzięcie. Bardzo mi się podobały również mi-
niaturki tego pomnika, które miałem przyjemność 
wręczać poszczególnym oddziałom i należy tylko 
chwalić, że taki pomysł się zrodził…”. 

Pozytywne wrażenie odniosła również Pani poseł 
Halina Murias, która zapytana o wrażenia z Para-
dy odpowiedziała tak: „Ogólne wrażenie jest bar-
dzo dobre. Widać, że dużo oddziałów Turków jest 
zaangażowanych w uczestnictwo w Paradzie. 
Jak wiadomo, są to straże, które strzegą Grobu 
Chrystusa podczas Świąt Wielkanocnych i mają 
głęboką symbolikę i wymowę. Dobrze, że w Gro-
dzisku i w ogóle na Podkarpaciu, są takie parady, 
które przypominają nam tę symbolikę związaną  
ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.         
A dzisiaj w szczególności potrzeba nam takich 
elementów wiary, które byśmy podkreślali w róż-
nych sytuacjach i okolicznościach, w celu uświa-
damiania sobie tych istotnych dla naszej religii 
wydarzeń. 
Człowiek powinien czynić wiele rzeczy, które by 
go uduchawiały, bo „nie samym chlebem człowiek 
żyje”, ale potrzebuje on wielu bodźców, które 
przyczyniają się do wzrastania ducha osobistego      

i ducha narodu. Uważam, że ta uroczystość tu       
na Podkarpaciu - w Grodzisku Dolnym jest wyra-
zem i intencją, aby poprzez te elementy wzrastał 
duch społeczności i duch narodu, w kierunku      
naszej religijności i tradycji”. 
 

                MH  

Turki - Budy Łańcuckie 

Komendant Turków z Berezki  
wraz z najmłodszym uczestnikiem 
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Z Ryszardem Jędruchem jedynym na Podkarpa-
ciu komendantem i Wójtem Gminy Tryńcza roz-

mawia Małgorzata Halasa 
 
Przez ile lat pełni Pan funkcję Komendanta 
Straży w Tryńczy? 
Komendantem zostałem w 1992 roku, także to już 
16 raz jak dowodzę oddziałem Turków jako star-
szy. A tak w ogóle, to Turkiem jestem od 1984 
roku. 
 
Ile osób liczy Pański 
oddział i czy trudno 
jest go skompletować, 
bo jak wiadomo coraz 
więcej młodych ludzi 
wyjeżdża za granicę. 
W tej chwili jest dzie-
więć czwórek, czyli 36 
osób, plus dwóch prze-
wodników i ja jako ko-
mendant. Do tego jest 
poczet sztandarowy 
liczący 3 osoby, czyli 
w sumie cała grupa   
liczy 42 osoby. 
Z moich obserwacji      
i rozmów z komendan-
tami poszczególnych 
oddziałów na terenie 
naszej gminy, powiatu, 
czy sąsiednich gmin 
wynika, że trudno jest skompletować armię. Ale 
jeśli chodzi o mnie to ja nie mam żadnych proble-
mów, bo zawsze ponad 30 osób w oddziale jest. 
Myślę, że cały problem polega na tym, że inne  
oddziały zamykają się w sobie w kontekście tego, 
że jakby chciał pójść ktoś nowy, to oni go nie 
przyjmą, bo mają ustaloną stałą (żelazną) liczbę 
osób. Ja tego u siebie nie stosuję i zawsze ile osób 
przyjdzie, tyle będzie liczył oddział. 
Myślę, że duże znaczenie ma również sposób          
podejścia i szkolenia tych młodych chłopców. 
Należy im pokazać, że to co robią jest ważne,        
że będą mieć wspaniałą praktykę przed pójściem 
do wojska i wejściem w dorosłe życie. Ten fakt 
wpływa na nich mobilizująco i widać, że bardzo 
się starają, by się wykazać i zaprezentować w całej 
okazałości. 
Do mnie jako do osoby starszej również mają sza-
cunek. Nie ma niesubordynacji, czy braku dyscy-
pliny, wykonują wszystko, co im powiem. Ważne 
jest również to, że nie ma żadnego picia alkoholu 

podczas służby. Kończymy w Wielki Poniedziałek 
uroczystym obiadem w Casablance i chłopcy się 
rozchodzą do domów, a spotykamy się dopiero      
w sobotę, aby poćwiczyć przed niedzielnym prze-
glądem. 
 
Z racji sprawowanego urzędu jest Pan bardzo 
zajętym człowiekiem, czy znajduje Pan czas     
na to by spotkać się z oddziałem i przećwiczyć 

pokazowe figury? 
Jeśli chodzi o uczest-
nictwo w próbach, to 
wiadomo, że nie mam 
na tyle czasu by w każ-
dej uczestniczyć, dlate-
go mam powołany spe-
cjalny komitet, który 
zajmuje się wszystkimi 
sprawami organizacyj-
nymi. Ja im tylko ra-
mowo określam, że np. 
trzeba załatwić autobu-
sy na Paradę, czy jakieś 
wyżywienie dla Tur-
ków i oni się tym zaj-
mują. 
Komitet ma też za zada-
nie prowadzić te musz-
try i przygotować od-
dział, a ja w ostatnich 
dwóch tygodniach się  
z nimi spotykam i wte-

dy ostatecznie ustalamy, co i jak ma się odbywać. 
Komitet zajmuje się także zbieraniem i dzieleniem 
pieniędzy i środków, jakie spływają od mieszkań-
ców i sponsorów. 
 
Jak reagują mieszkańcy Gminy na fakt, że jest 
Pan jednocześnie Wójtem i Komendantem stra-
ży Grobowych? 
Z głosów, które do mnie dochodzą wnioskuję,       
że jestem odbierany pozytywnie. 
Może na początku, kiedy 5 lat temu zostałem      
wybrany na pierwszą kadencję Wójtem, to były 
głosy, że nie będę miał na to czasu, że nie powi-
nienem. Ale ja myślę, że przy dobrej organizacji 
można wszystko pogodzić i nie ma żadnego pro-
blemu. 
 
Wiadomo, że oddział Straży w Tryńczy ma 
swój sztandar, kto był inicjatorem wykonania 
sztandaru? 
Inicjatorem sztandaru byłem ja. 
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Gdy po paru latach wprowadziłem elementy 
musztry paradnej na wzór innych miejscowo-
ści, to pomyślałem, że można by wprowadzić 
coś nowego. Jeżdżąc po tych przeglądach i ob-
serwując inne oddziały zauważyłem, że niektó-
re z nich mają takie sztandary i postanowiłem 
go wprowadzić i u nas. 
Zainicjowaliśmy powstanie komitetu i zaczęli-
śmy składać pieniądze na sztandar. Siostry kar-
melitanki go wyhaftowały i w 1997 roku został 
poświęcony i uroczyście wręczony oddziałowi. 
Od tej chwili uczestniczy razem z nami           
we wszelkiego rodzaju uroczystościach i para-
dach. Taką kolejną inicjatywą po wręczeniu 
sztandaru, było utworzenie Stowarzyszenia 
Straży Grobowych Turki Gminy Tryńcza, któ-
rego  jestem prezesem. W ramach Stowarzy-
szenia staramy się co roku organizować wy-
cieczki  dla Turków. Są to wycieczki nie tylko 
krajowe, ale również i zagraniczne. Byliśmy 
m.in. w Częstochowie, Licheniu, Wadowicach,       
Zakopanem, Krynicy, na Słowacji. 
 
Po raz który uczestniczycie w przeglądach 
Turków? 
W Paradach uczestniczymy po raz 14. Tylko  
na pierwszej paradzie organizowanej w Gro-
dzisku nie braliśmy udziału, ale już od drugie-
go zjazdu uczestniczymy we wszystkich prze-
glądach. 
 
Gmina Tryńcza 2 lata temu była organizato-
rem Parady Turków. Jakie ma Pan wspo-
mnienia z parady, na której był Pan jedno-
cześnie Gospodarzem i Starszym? 
Wspomnienia mam bardzo miłe i pozytywne. 
Pokaz miał się odbyć 3 kwietnia, ale jak pa-
miętamy wszyscy wtedy nasz Wielki Rodak – 
Jan Paweł II był bardzo chory. Gdy przyszła 
informacja, że Papież umarł, to automatycznie 
podjąłem decyzję, że przegląd się nie odbędzie 
i zorganizujemy go za 2 tygodnie. Zastanawia-
liśmy się jak to będzie z pogodą, bo w sobotę 
było bardzo zimno, a w poniedziałek padał 
deszcz. Za to niedziela była piękna, miało się 
wrażenie jakby Ojciec Święty czuwał nad nami 
z góry.  
Wspominam to bardzo miło również z tego 
względu, że przyjechało wiele osobistości i kil-
ka tysięcy osób, które tworzą tą wspaniałą   
atmosferę i podziwiają prezentujące się oddziały. 
Myślę, że każdy oddział został dobrze i miło 
ugoszczony i wyjechał z pozytywnymi wraże-
niami. 

I miejsce  -  Andrzej Homa 

II miejsce  -  Michał Czerwonka 

III miejsce  -  Sławomir Fornal 



1000 zł. Wniosek o ten dodatek można składać           
do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 
♦ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlo-

pu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł 
miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną 
opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, 
nie dłużej jednak niż przez okres: 
− 24 miesięcy kalendarzowych; 
− 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę 

nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym pod-
czas jednego porodu; 

− 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę 
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem          
o niepełnosprawności, albo o znacznym stopniu  
niepełnosprawności. 

♦ samotnego wychowywania dziecka przysługuje   
samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone 
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od dru-
giego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców 
dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.     
Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie 
dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem            
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodat-
ku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak 
niż 160 zł na wszystkie dzieci. 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli 
oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. 
♦ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

do 31 sierpnia 2006 r. przysługiwał rodzinie wielo-
dzietnej w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie         
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

Od 1 września 2006r. wysokość dodatku wynosi 80 zł 
miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione      
do zasiłku rodzinnego. 
♦ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-

nego do 31 sierpnia 2006r. przysługiwał miesięcznie 
w wysokości 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 
5 roku życia i 70 zł na dziecko w wieku powyżej          
5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Od 1 wrze-
śnia 2006r. wysokość dodatku wynosi 60 zł na dziec-
ko do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko          
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku 
życia. Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych 
wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem 
dziecka niepełnosprawnego. 
♦ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej-

scem zamieszkania. Dodatek należy się, gdy:  
a) dziecko mieszka poza domem w innej miejscowości, 

w której jest szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna 
z obowiązkiem szkolnym lub nauki. Chodzi o pobyt  
w bursie, internacie, na stancji. Dostanie go także 

ZASIŁEK RODZINNY  
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się 
nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu          
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 583 zł. Do dochodu należy wliczyć wszystkie 
otrzymywane świadczenia liczone netto tj.: wynagro-
dzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, 
emerytury, renty, zasiłki chorobowe, alimenty, zaliczkę 
alimentacyjną, ekwiwalenty, ryczałty, stypendia, docho-
dy uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej,  
dochody z gospodarstwa rolnego.  

Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się       
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny 
dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu 
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dochód ten 
do końca 2005r. wynosił 194 zł, natomiast od 14 stycznia 
2006r. 135,50 zł. W okresie zasiłkowym 2006/2007 do-
chód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 153,67 zł. Dochód 
ten został obwieszczony w dniu 21 września 2006 r., co 
spowodowało pewne utrudnienia w wydawaniu decyzji. 
Przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnio-
ne jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej 
osoby ubiegającej się. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do nich 
przysługuje: 
♦ rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi praw-

nemu dziecka; 
♦ opiekunowi faktycznemu dziecka;  
♦ osobie uczącej się. 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez 
dziecko:  
♦ 18 roku życia lub  
♦ nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

21 roku życia,  
♦ 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub  

w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi: 
Do 31 sierpnia 2006 r.: 
♦ 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 
♦ 53 zł na trzecie dziecko, 
♦ 66 zł na czwarte i kolejne dziecko 
Od 1 września 2006 r.: 
♦ 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
♦ 64 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, 
♦ 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia        

do ukończenia 24 roku życia 
 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 
♦ urodzenia dziecka przysługuje osobom uprawnionym 

do zasiłku rodzinnego, jednorazowo w wysokości 

8 
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dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimna-
zjum, ale tylko, gdy jest niepełnosprawne. Do 31 sierp-
nia 2006r. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na czę-
ściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszka-
niem w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły) wynosił 80 zł miesięcznie. Od 1 września 
2006r. wysokość dodatku wynosi 90 zł miesięcznie, 

 b) dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości,  
w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a tak-
że artystyczna, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.     
Do 31 sierpnia 2006r. dodatek na pokrycie wydatków 
związanych z zapewnieniem dziecku możliwości     
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości,       
w której znajduje się siedziba szkoły wynosił 40 zł 
miesięcznie. Od 1 września 2006r. dodatek ten wy-
nosi 50 zł miesięcznie. 
♦ rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje osobie upraw-

nionej do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Do 31 sierpnia 2006r. dodatek ten wyno-
sił 90 zł, od 1 września 2006r. wynosi 100 zł. Doda-
tek przysługuje raz w roku. Od 20 grudnia 2006r. 
dodatek ten przysługuje również dla dzieci rozpoczy-
nających roczne przygotowanie przedszkolne. 

Wszystkie dodatki należą się tylko uprawnionym      
do zasiłku rodzinnego. 
Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami usta-
la się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 
do 31 sierpnia następnego roku.  
 
ZASIŁEK PIEL ĘGNACYJNY  
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego 
pokrycia wydatków wynikających z konieczności za-
pewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy 
innej osoby, w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji. Od 1 września 2006r. wysokość zasiłku 
pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.  
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  
− niepełnosprawnemu dziecku, 
− osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 

− osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny 
przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 
21 roku życia.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu        
na wysokość dochodu przypadającego na członka 
rodziny. 
 
ŚWIADCZENIE PIEL ĘGNACYJE  
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecz-
nością opieki nad dzieckiem, przysługuje matce lub ojcu 
dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli 

nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełno-
sprawności   
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 420 zł, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty 583 zł miesięcznie.  
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytu-

ry, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przed-
emerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku 
małżeńskim, b) została umieszczona w rodzinie za-
stępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, 
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniają-
cej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni          
w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, 

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury na to dziecko, 

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku        
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo 
do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne 
dziecko w rodzinie. 

 
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URO-
DZENIA DZIECKA  

Od 9 lutego 2006r. w GOPS można ubiegać się           
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
tzw. „becikowe” . Przysługuje ona matce lub ojcu albo 
opiekunowi prawnemu dziecka niezależnie od ich do-
chodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w ter-
minie 3 miesięcy od dnia narodzin. Jednorazową zapo-
mogę przyznaje się w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 
W 2006r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka przyznano 96 rodzinom. Wydatki na ten cel 
wyniosły 96 000 zł. 
W 2006r. w ramach świadczeń rodzinnych wydano 
1283 decyzje. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 
755 rodzin.  

 
ZALICZKA ALIMENTACYJNA  

Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest dzieciom wy-
chowywanym w rodzinach niepełnych, w przypadku 
bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń ali-
mentacyjnych, a także dzieciom wychowywanym przez 
osoby pozostające w związkach małżeńskich, w sytu-
acji, gdy toczy się postępowanie o rozwód lub separację. 
Zaliczka przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub 
do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w 
szkole lub szkole wyższej. Dochód na osobę w rodzinie 
nie może przekroczyć kwoty 583 zł netto. Wysokość 
zaliczki alimentacyjnej przysługuje do wysokości 
świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż: 
1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie oso-

by uprawnione do zaliczki: 170 zł dla osoby upraw-
nionej albo 250 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orze-
czeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem          
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           
w Grodzisku Dolnym już po raz kolejny 
uczestniczył w programie pomocy najuboż-
szym zajmując się dystrybucją żywności pocho-
dzącej z Podkarpackiego Banku Żywności          
w Rzeszowie jako „Partner”. 
W ramach współpracy z OSP w Grodzisku Dol-
nym rozdawana była żywność w postaci mleka, 
ryżu, cukru, mąki pszennej, sera topionego i sera 
żółtego Z pomocy skorzystało 197 rodzin,            
a wartość przekazanej żywości wynosiła       
25 776 zł. 

W świadomości mieszkańców gminy Ochotnicze 
Straże Pożarne, nie tylko chronią przed żywioła-
mi, ale również pełnią rolę stabilizującą i integru-
jącą ludzi różnych zawodów. Zarówno strażacy 
jak i ludność wiejska uważają, że Ochotnicze Stra-
że Pożarne mają przed sobą szerokie pole do dzia-
łania. Realizując wiele działań z zakresu wycho-
wania etycznego informują o występujących za-
grożeniach i sposobach im zapobiegania oraz roz-
wijają działalność kulturalną i fizyczną. 
Na terenie naszej gminy  
istnieje 8 jednostek OSP,  
ale w niedługim czasie 
liczba ta się po-
większy.  
25 marca 2007 roku 
w Domu Wiejskim 
w Grodzisku No-
wym odbyło się walne  
zebranie mieszkańców,  
dotyczące powołania  
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas 
zebrania omawiano wiele spraw dotyczących    
organizacji straży, liczby kandydatów oraz miej-
sca jej usytuowania. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania wybrano również zarząd związku OSP 
w składzie: naczelnik – Zbigniew Rydzik, prezes – 
Stanisław Marek, z-ca prezesa – Jan Bielecki,     
sekretarz – Stanisław Gronowicz, skarbnik –        
Tadeusz Usowski oraz Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: przewodniczący – Andrzej Bednarz, I czło-
nek – Jan Hader, II członek – Józef Rusinek. 
 Inicjatywę powstania jednostki w pełni popie-
ra sołtys Grodziska Nowego - Jan Bielecki: 
„Moim zdaniem dla naszego sołectwa jest to krok 
w dobrym kierunku. Wspólnymi siłami będzie moż-
na zrobić dużo dobrego dla naszej miejscowości,  
a z tego co widzę to wiele osób jest chętnych. Jako 
sołtys będę się starał pomagać i wspierać tę ini-

cjatywę. Składam również ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim tym, którzy nam pomogli i 
udzielili swojego wsparcia, 
w szczególności Panu Jackowi 
Chmurze – Wójtowi Gminy, 
Panu Jerzemu Gdańskiemu - 
Przewodniczącemu Rady Gmi-
ny, komendantom straży z oko-
licznych miejscowości i Panu 
Józefowi Golcowi - Komendan-
towi PSP z Leżajska.” 
       

     MH  

2) w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby, lub wię-
cej, uprawnione do zaliczki: 120 zł dla osoby upraw-
nionej albo 170 zł w przypadku osoby niepełnospraw-
nej. 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% 
kwoty kryterium (tj. 291,50 zł), kwotę zaliczki zwiększa 
się: 
− w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie oso-

by uprawnione do zaliczki: 300 zł dla osoby upraw-
nionej albo 380 zł w przypadku osoby niepełnospraw-
nej, 

− w przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej, 
uprawnione do zaliczki: 250 zł dla osoby uprawnionej 
albo 300 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej. 

 

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składa się za po-
średnictwem komornika sądowego prowadzącego postę-
powanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.     
Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki 
zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postę-
powania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości 
wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.         
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa       
za granicą, do wniosku o ustalenie prawa do zaliczki 
alimentacyjnej osoba dołącza zaświadczenie lub infor-
mację sądu, o braku możliwości egzekucji alimentów  
od dłużnika przebywającego za granicą. 

Prawo do zaliczki ustala się na okres zasiłkowy, tj.   
od 1 września do końca sierpnia następnego roku. Organ 
właściwy wierzyciela, po upływie kwartału od rozpo-
częcia wypłaty zaliczki, dokonuje rozliczenia pomiędzy 
wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komor-
nika świadczeniem alimentacyjnym. Wysokość zaliczki 
w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy zasą-
dzonym świadczeniem alimentacyjnym, a wysokością 
wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. 

Na zaliczkę alimentacyjną w 2006r. wydatkowa-
no 54 970 zł dla 10 rodzin. Liczba zaliczek alimenta-
cyjnych dla osób uprawnionych wyniosła 309.          
W sprawach zaliczki alimentacyjnej wydano 30 de-
cyzji. 
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Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 
 

uprzejmie informuje mieszkańców, że: 
 

zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r.         
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych oraz ustawy o działalności go-
spodarczej (Dz. U. nr 113, poz. 733 ze zm.) 

 

dowody osobiste wydawane 
przed dniem 1 stycznia 2001r. 

(tzw. książeczkowe) 
zachowują ważność 

do dnia 31 grudnia 2007r. 
 

W celu wymiany dowodu należy zgłosić się oso-
biście do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, 
pokój nr 4 i złożyć wypełniony wniosek wraz z 
załącznikami: 
• 2 aktualne fotografie z całkowicie odsło-

niętym lewym uchem, 
• dowód uiszczenia opłaty - 30 zł (opłatę 

dokonuje się w kasie Urzedu), 
• odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu 

małżeństwa, 
• dotychczasowy dowód osobisty lub ważny 

paszport polski (do wglądu). 
 
Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy 
o r a z  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j : 
www.grodziskodolne.pl. 
 
Zachęcamy by nie odkładać tej sprawy na ostat-
nią chwilę. Pozwoli to uniknąć kolejek w urzę-
dzie w ostatnich miesiącach roku. 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza: 
I publiczny przetarg ustny  

 

na sprzedaż działki nr 866/7 o pow. 891 m2   
położonej w Grodzisku Dolnym.  

Cena wywoławcza wynosi  4 194  zł brutto.  
 
W/w działka ma urządzoną księgę wieczystą         

nr 21 080 w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. Plan 
zagospodarowania przestrzennego z dniem 31 gru-
dnia 2003 roku przestał obowiązywać. Według 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne, 
przedmiotowa  działka położona jest na obszarach 
zabudowy o korzystnych warunkach klimatycz-
nych dla osadnictwa.      
Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2007r.          
o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium gotówką, obligacjami Skarbu Pań-
stwa lub papierami wartościowymi dopuszczony-
mi do obrotu publicznego w wysokości 10 % ceny 
wywoławczej najpóźniej do 27 kwietnia 2007r.   
w kasie Urzędu Gminy do godz. 1330 .    

Osobom, które wygrają przetarg wadium zosta-
nie wliczone w cenę zakupu, natomiast pozostałym 
osobom zostanie zwrócone niezwłocznie lecz nie 
później niż 3 dni po przetargu. Postąpienie wynosi 
1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę     
do pełnych dziesiątek złotych. W razie uchylenia 
się nabywcy od zawarcia umowy nabycia wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Grodzisku Dolnym (pokój nr 14)        
w godz. 800 - 1500 telefon (0-17) 2428265, 2436003 
wew.114. 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu względnie do odwołania przetargu      
w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

 

W miesiącu kwietniu bieżącego roku przystą-
piono do budowy chodnika dla pieszych przy dro-
dze powiatowej relacji Grodzisko Dolne - Chałup-
ki Dębniańskie na odcinku 500 metrów - od skrzy-
żowania przy pawilonie handlowym do bloku 
mieszkalnego w miejscowości Grodzisko Dolne. 
Chodnik zapewni bezpieczną komunikację dla pie-
szych na tym odcinku drogi. Koszt wykonania za-
dania szacowany jest na około 110 000,00 zł. 

 

       Bogusław Szular 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Dolnym informuje, że osoby 
mające odpowiednie warun-
ki mieszkaniowe, chętne do 
przyjęcia i sprawowania 
opieki nad osobą w pode-
szłym wieku, proszone są o 
kontakt z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej 
w Grodzisku Dolnym tel.  
(0-17) 24 29 134. 
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Głos jest podstawowym narzędziem pracy na-
uczyciela, dlatego powinien być odpowiednio pie-
lęgnowany. Nikt jednak nie przygotował nauczy-
ciela do właściwego posługiwania się głosem       
(na niektórych uczelniach dopiero od kilku lat jest 
przedmiot „emisja głosu”). Nauczyciel posługuje 
się głosem zupełnie nieświadomie i nie zastanawia 
się, że głos ma mu służyć przez wiele lat. Struny 
głosowe są zbyt często nadwyrężane poprzez gło-
śne, wielokrotne powtarzanie wypowiedzi, co w kon-
sekwencji prowadzi do poważnych schorzeń gar-
dła i powikłań z tym związanych. Nawet, jeśli sta-
ra się nadużywać głosu, to zdarzają się sytuacje,  
w których jest to nieuniknione 
(np. reakcja nauczyciela podczas 
niebezpiecznej zabawy), dlatego 
gdy pojawia się informacja Woje-
wódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Rzeszowie o konferencji 
w dniu 23 marca 2006r. poświęco-
nej emisji głosu „Twój głos           
w Twoich rękach” dyrektor Ze-
społu Szkół im. prof. Franciszka 
Lei w Grodzisku Górnym Pani 
Maria Majkut wraz z czterema 
nauczycielkami wzięła w niej 
udział. Jednocześnie jako jedna z pierwszych         
w województwie zgłosiła udział szkoły w progra-
mie opracowanym przez Dział Promocji Zdrowia 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rze-
szowie pod kierunkiem lek. med. M. Skoblew-
skiej. Celem programu było zmniejszenie wystę-
powania dolegliwości ze strony narządu głosu        
u nauczycieli województwa podkarpackiego. 
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Szko-
ła została przyjęta do programu i już 22 sierpnia 
2006r. w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym  
odbyła się gminna konferencja - wprowadzenie        
do programu - przeprowadzona przez pracowni-
ków Działu Promocji Zdrowia WOMP. Wzięli      
w niej udział dyrektorzy i nauczyciele z terenu 
gminy. Wykłady, warsztaty i terapia logopedyczna 
odbywały się w szkole, natomiast na badania      
lekarskie (wykonane za pomocą najnowszego 
sprzętu medycznego przez wysokiej klasy specja-
listów) i konsultacje logopedyczne nauczyciele 
zostali przewiezieni do Rzeszowa bezpłatnie. 
Wykład dotyczący „Profilaktyki chorób narządu 
głosu” przeprowadziła dr nauk med. Bogusława 
Wędrychowicz. Po badaniach lekarskich i konsul-
tacjach logopedycznych przeprowadzonych przez 
dr nauk med. Bogusławę Wędrychowicz (fonia-

tra), dr nauk med. Wiesława Bernackiego (laryn-
golog), mgr Teresę Wiktor (logopeda), Józefę      
Popek (pielęgniarka) odbyły się ćwiczenia relaksa-
cyjno – oddechowe prowadzone przez pracowni-
ków Działu Promocji Zdrowia. Następnie już        
w szkole odbywały się spotkania z terapii logope-
dycznej, prowadzone przez mgr Teresę Wiktor. 
Dotyczyły one budowy i działania narządu mowy 
jak również ćwiczeń usprawniających motorykę 
ciała i narządu głosu, ćwiczeń oddechowych i uspra-
wniających rezonatory, ćwiczeń relaksacyjnych. 
Pozwalały na świadome kierowanie głosem, aby 
proces jego tworzenia i wydobywania nie był źró-

dłem zbytniego jego obciążenia. 
Warsztaty i zajęcia uświadomiły 
nam, że nauczyciel – niezależnie 
od tego, jakiego przedmiotu 
uczy, powinien opanować pod-
stawowe zasady przekazu mó-
wionego. Powinien mówić tak, 
aby go słuchano, czyli zwracać 
uwagę na głośność tempo mó-
wienia, ton głosu dostosować     
do wielkości pomieszczenia, prze-
strzegać zasad akcentowania i sta-
rannej wymowy, robić przerwy, 

utrzymywać kontakt wzrokowy z uczniami i na-
wilżać struny głosowe (najlepiej podczas przerwy 
pić przegotowaną letnią wodę z plasterkiem cytryny). 
Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy 
przeszli badania kontrolne, a w dniu 12 marca 
2007r. odbyło się podsumowanie projektu i wrę-
czenie nauczycielom zaświadczeń. 
Na podkreślenie zasługuje aktywność nauczycieli, 
dzięki której otrzymali wiedzę jak zapobiegać 
schorzeniom narządu głosu, umiejętność prawidło-
wej emisji głosu, wiedzę na temat obecnego stanu 
narządu głosu, porady specjalistów, udział w zaję-
ciach rehabilitacyjnych i specjalistyczne badania 
diagnostyczne. Wszystko za darmo, w większości 
w szkole po lekcjach, w godzinach wieczornych. 
Niewątpliwym sukcesem szkoły i WOMP w Rze-
szowie jest to, że udział w programie wzięli wszy-
scy nauczyciele Zespołu Szkół im. prof. Francisz-
ka Lei w Grodzisku Górnym, dzięki czemu wcze-
śnie zdiagnozowane schorzenia narządu głosu dają 
szansę wyleczenia, a zdobyta wiedza pozwoli       
na osiągnięcie sukcesu zawodowego, bo od sposo-
bu, w jaki nauczyciel przekazuje wiadomości zale-
ży wiedza uczniów i jego komfort pracy. 
 
         mgr Halina Majkut 
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W Grecji kontynentalnej, nad Morzem Egej-
skim, na granicy dawnych prowincji Tesalii i Lo-
krydy, znajduje się wąwóz o nazwie Termopile. 
Położony na uboczu, ogrzewany promieniami 
podzwrotnikowego słońca, zupełnie niepozorny. 
Jedynie kurhan, pomnik i wreszcie tablica ze słyn-
nym napisem stoją na straży pamięci o wydarze-
niu, jakie miało tu miejsce w czasach antycznych, 
a konkretnie w 480 r. p.n.e. Rozegrała się wtedy, 
jeżeli nie jedna z największych, to na pewno jedna 
z najsłynniejszych bitew w dziejach świata. O tej 
właśnie batalii opowiada film pod tytułem 
„Trzystu.” 

Rozpoczyna się on w momencie narodzin       
Leonidasa. Po siedmiu latach spędzonych u boku 
matki, chłopiec rozpoczyna naukę w koszarach, 
które zgodnie z zasadami spartańskiego wychowa-
nia, mają uczynić z niego znakomitego i nieustra-
szonego wojownika. Kiedy zostaje królem Sparty, 
zmuszony jest zmierzyć się z wyzwaniem, jakie jesz-
cze nigdy nie spoczęło na barkach żadnego miesz-
kańca tego peloponeskiego państwa. Oto z ogrom-
nych połaci Azji nadciąga wielka armia perska 
pod wodzą samego króla królów, Kserksesa. 
Leonidas, chcąc za wszelką cenę obronić swój 
ukochany kraj przed zakusami barbarzyńców,      
lekceważy przepowiednię wyroczni i wyrusza      
na wojnę, prowadząc z sobą trzystu doborowych 
żołnierzy. Dołączają się do niego również Grecy. 
Po dotarciu do wąwozu termopilskiego i kilku 
zwycięskich potyczkach z perską armią, Leonidas, 

Sprostowanie 
 

W poprzednim numerze 
zamieściliśmy nieprawidło-
wą informację dotyczącą 
Wycieczki do Promaru,     
w której uczestniczyli nie 
tylko uczniowie klas IV i V 
ze Szkoły Podstawowej      
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym, ale także 
uczniowie klas II i III 
Szkoły Podstawowej         
im. prof. Franciszka Lei        
z Grodziska Górnego. 

 
Za podanie niekomplet-
nych informacji przepra-
szamy!!! 

widząc miażdżącą przewagę wroga, odsyła od-
działy swoich sprzymierzeńców i pozostaje wraz 
ze swoimi trzystoma wojownikami na polu bitwy. 
Kserkses, korzystając z informacji greckiego 
zdrajcy, przedostaje się na tyły Spartan. Co dzieje 
się dalej – chyba nie potrzeba opisywać. 

Film „Trzystu” jest niezwykle interesujący,    
od pierwszej do ostatniej sceny trzyma widza         
w napięciu. Nie można mu również, na ogół, za-
rzucić braku rzetelności historycznej, choć niekie-
dy pojawiają się w nim wyimaginowane, a nawet 
fantastyczne postacie. Znakomicie ukazuje realia 
życia mieszkańców starożytnego świata, nie tylko 
Sparty. Przekonująco ujmuje również osobiste  
odczucia bohaterów, motywy kierujące ich postę-
powaniem. Moją szczególną uwagę zwróciła syl-
wetka zdrajcy Efialtesa – postaci wręcz tragicznej, 
miotanej żądzą zemsty za poniesioną zniewagę. 

„Trzystu” jest obrazem wyróżniającym się spo-
śród masy komercyjnych, hollywoodzkich filmów 
historycznych. Wymyka się schematom charakte-
rystycznym dla tego gatunku. Można go polecić 
każdemu, może za wyjątkiem dzieci (momentami 
jest bardzo brutalny). Los spartańskich wojowni-
ków, walczących o wolność dla swoich dzieci, nie 
wymaga komentarza – za jedyny niech posłużą 
słowa Symonidesa, widniejące na tabliczce w wą-
wozie: „Przechodniu, idź i powiedz Lacedemoń-
czykom, że wierni ich prawom tu spoczywamy...”
           

         Michał Telka 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Leżajsku uprzejmie in-
formuje, że podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 31 marca rozpoczęła 
się wiosenna edycja ogólnopolskiej akcji „5 razy dziennie warzywa i owoce”.  

Tegoroczna akcja, która przebiega pod hasłem „Chro ń się przed ra-
kiem – jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” ma na celu zmianę nawy-
ków żywieniowych Polaków, poprzez wzrost spożycia warzyw i owoców, 
do co najmniej 5 porcji dziennie, uprawiania aktywności fizycznej oraz 
utrzymania prawidłowej masy ciała. 

Badania dowiodły, że zjadamy za mało owoców i warzyw, zaś soki wa-
rzywne, czy owoce suszone stanowią margines naszej diety, natomiast czę-
ste ich spożywanie zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwory złośliwe. 

Zachęcam gorąco Mieszkańców Powiatu i nie tylko do spożywania         
5 porcji warzyw i owoców każdego dnia (porcja to szklanka soku lub       
pojemność naszej dłoni). 
Życzę smacznej i urozmaiconej diety a zdrowie na pewno będzie       

naszym udziałem. 
 

Więcej informacji na ten temat dostępne na stronie internetowej 
ww.pis.rzeszow.pl 
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Ogromnym problemem współczesnego świata,  
a także naszej gminy są dzikie wysypiska śmieci. 
Coraz częściej odpady z domowych gospodarstw 
znajdują swoje miejsce w przydrożnych rowach        
i lasach. Nie stanowią one ozdoby krajobrazu, a co 
gorsza substancje na nich składowane stanowią  
realne zagrożenie dla środowiska.  
Wiele „produkowanych” przez nas codziennie   
odpadów trafia do kolorowych pojemników, czy 
worków w ramach selektywnej zbiórki odpadów, 
by po odpowiednim przygotowaniu stać się surow-
cem do wykonania np. nowych opakowań. Duża 
część z nich jest deponowana na składowiskach 
odpadów. Ale co dzieje się z odpadami, które ani 
nie zostały zebrane w ramach selektywnej zbiórki 
ani nie trafiły na składowiska. Jeżeli rozejrzycie się 
wokoło, odpowiedź nasunie się sama. Spora część 
odpadów jest wyrzucana do lasów, przydrożnych 
rowów i zbiorników wodnych, tworząc znane nam 
wszystkim „dzikie” wysypiska śmieci, na których 
można znaleźć dosłownie wszystko – stare opony, 
torby foliowe, stłuczone butelki, zużyte baterie, 
akumulatory samochodowe, resztki farb, lakierów, 
olejów silnikowych, przeterminowanych nawozów 
czy środki ochrony roślin, zużyty sprzęt AGD, pla-
stikowe butelki itp.  
Czy wiesz jak długo rozkładają się produkty, 
których często używasz i dlaczego tak ważne 
jest, by jak najszybciej zlikwidować „dzikie” 
wysypiska śmieci?  
− Skórka od pomarańczy i banana: do 2 lat  
− Pudełka od papierosów: 1-5 lat  
− Plastikowe torby: do 20 lat  
− Skóra np. fragment paska: 50 lat  
− Pudełko od filmu fotograficznego: 20-30 lat  
− Puszki blaszane: 50 lat  
− Puszki aluminiowe: 80-100 lat 
Wpływ „dzikich” wysypisk na środowisko  
Nie trzeba wcale myśleć globalnie ani sięgać wy-
obraźnią daleko w przyszłość, w której przyjdzie 
żyć naszym wnukom, by zdać sobie sprawę, jaki 
wpływ na środowisko mają dzikie wysypiska. Chy-
ba dla nikogo nie jest tajemnicą, podobnie jak ta-
jemnicą nie jest prawny zakaz składowania śmieci 
na własną rękę, że nielegalne składowiska śmieci: 
− są źródłem przenikania toksycznych substancji 

do wód (strumieni, rzek), a także wód grunto-
wych, które stanowią znaczną część naszej wody 
pitnej; 

− zatruwają gleby, z których później wyrastają  
nasze warzywa; 

− szpecą krajobraz, który mógłby cieszyć oko 

mieszkańców i turystów 
− stanowią zagrożenie dla zwierząt; 
− mogą być źródłem rozwoju chorobotwórczych 

mikroorganizmów oraz źródłem emisji szkodli-
wych gazów, które wdychamy 

− zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ekosyste-
mów 

− mogą spowodować pożar lasów (szkło). 
Istotne znaczenie stanowi obecność w odpadach 
różnych przedmiotów i elementów z tworzyw 
sztucznych. Plastiki są grupą polimerów organicz-
nych o bardzo zróżnicowanej budowie, a więc           
i odporności na działanie wilgoci, czynników che-
micznych i temperatury.  
Do produkcji tworzyw sztucznych, oprócz mono-
merów używane są różnego typu substancje po-
mocnicze jak: nośniki, plastyfikatory, stabilizatory, 
barwniki i pigmenty, porofony, środki antystatyczne, 
rozpuszczalniki, które odznaczają się często silny-
mi właściwościami toksydynamicznymi, a mogą 
się one uwalniać w procesach depolimeryzacji. 
Szczególne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 
wiąże się z rozpadem termicznym i spalaniem two-
rzyw sztucznych, podczas których tworzy się duża 
ilość silnie toksycznych par i gazów, obok zady-
miania powodują emisję do środowiska silnych tru-
cizn rakotwórczych np. takich jak dioksyny.   
Sprawcy najwyraźniej nie zawsze zdają sobie spra-
wę albo nie wiedzą, jakie konsekwencje może mieć 
podobne postępowanie (grzywna może wynosić 
nawet 5 tys. zł!). A może po prostu czują się bez-
karni.  
Kary za nielegalne wysypywanie śmieci: 
− Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo 

wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę 
lub inne nieczystości, albo w inny sposób za-
śmieca las podlega karze grzywny do 5.000 zł 
albo karze nagany. 

− Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostęp-
ne dla publiczności, a w szczególności drogę, 
ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega 
karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

− Kto wyrzuca na nie należący do niego grunt     
polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczy-
stości podlega karze grzywny do 1.000 złotych 
albo karze nagany. 

Polskie lasy zasypywane są śmieciami przez pobli-
skich mieszkańców, a wszystkiemu winna jest     
nasza mentalność i lekkomyślność. Nie wyrzucaj-
my śmieci na dzikie wysypiska, bo jeśli będziemy 
tak postępować, utoniemy w śmieciach. 
       

      Kazimierz Matuszek 
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Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Grodzi-
sku Dolnym, został utworzony punkt informacyjny 
dla rolników, którzy chcą uzyskać informacje o ryn-
kach zbytu żywca i cenach na nich obowiązujących. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów 
skupu, można uzyskać również telefonicznie, pod 
numerem (017) 24 28 265 u Pana Kazimierza Stopy-
ry (pokój 13). 

 

Poniżej zamieszczamy tabelkę dotyczącą skupu żywca: ceny obowiązujące na dzień 26.04.2007r. 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina, że w dniu 16 maja 2007r. odbędzie się zbiórka zużytych 
opon, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabaryto-
wych. 

 
Należy je składać do godz. 900 w następujących miejscowościach: 
 

⇒ Grodzisko Górne - obok budynku OSP 

⇒ Grodzisko Dolne - obok budynku OSP 

⇒ Grodzisko Dolne Miasto - obok garażu OSP 

⇒ Grodzisko Nowe - obok budynku wiejskiego 

⇒ Laszczyny – obok budynku OSP 

⇒ Chodaczów – obok budynku OSP 

⇒ Podlesie – obok budynku OSP 

⇒ Wólka Grodziska – obok mostu koło boiska sportowego 

⇒ Opaleniska i Zmysłówka obok budynku wiaty „Hortino” w Zmysłówce 

 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 
W KOPANIACH 

TEL. 017 2246433 

 3,47 BRUTTO  
(Z PODATKIEM VAT) 

 OD 3 DO 4 M-CY 
 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 
PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 
GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,10 BRUTTO 
(Z PODATKIEM VAT) 

 DO 2 TYGODNI 
- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 
TYLKO W PONIEDZIAŁKI  

OD 7:00 DI 11:00 

 SOKOŁÓW 
JAROSŁAW  

TEL. 016 6246558 

 4,34  - CENA UBOJOWA 
4,47 W KLASIE EXTRA 

 DO 2 TYGODNI  
- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 
PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZ ĘTA MUSZĄ BYĆ 
ZNAKOWANE  

"SZAREK" 
JAROSŁAW  

TEL. 016 6219143 

 3,10 BRUTTO 
(Z PODATKIEM VAT) 

 DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 
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Wszyscy chyba lubimy patrzeć na łany koloro-
wych kwiatów. To przecież barwy wiosny. 
Niestety, od lat w naszym kraju wiosna przybiera 
nieco inną barwę, znacznie bardziej smutną; powiem 
więcej wiosna w Polsce ma kolor żałoby. Cały 
kraj, jak okiem sięgnąć „zdobią” tu i ówdzie jesz-
cze dymiące hektary spalonych łąk. Spalone, czar-
ne place – to nieomylny znak, że nadeszła wiosna. 

Znany zespół muzyczny „Skaldowie”, wyśpiewał 
kiedyś piosenkę: „(...)wiosna, cieplejszy wieje 
wiatr; wiosna, znów nam ubyło lat (...)”. 
Tak to prawda, wiosną czujemy się młodsi, chce 
nam się żyć. Szkoda tylko, że niektórym wraz         
z tym ubywaniem lat, ubywa komórek mózgo-
wych odpowiedzialnych za myślenie. 
Na nic groźby, na nic prośby. Do świadomości 
ludzi nie trafiają żadne argumenty. Że giną organi-
zmy glebowe i inne zwierzęta? A co to kogo       
obchodzi, przecież tego nie widać (zresztą kto  
żałowałby np. dżdżownic, myszy), a trawa i tak 
odrośnie. Że wyjaławia się gleba? To co przecież 
są nawozy. Że może się zapalić las? Niech się pali, 
przecież to państwowy, nie mój! 
 
Takie jest rozumowanie przeciętnego „wypalacza 
traw”. Nie dotrą do niego żadne argumenty,          
on i tak wie lepiej. Trawy wypalał jego dziadek, 
ojciec to i on wypala. W wielu miejscach jest to 
tradycją.  
Jedną z wielu przyczyn, dlaczego tak się dzieje 
jest na pewno zły przykład dawany dzieciom, któ-
re później go powielają, ale dlaczego robią to do-
rośli? Nie ma żadnej racjonalnej przesłanki prócz 
jednej – łatwości wykonania. Wystarczy jedna  
zapałka i kłopot z głowy. 
Posiadaczom gruntów zależy, by łąki w okresie 
wiosny i lata były utrzymane w dobrej kondycji, 

gdyż dostają za nie dopłaty unijne. Jednakże 
utrzymanie łąki wymaga pewnego wkładu pracy, 
np. koszenia. Jesienią jakoś tak „przypadkiem” 
ludzie o tym zapominają, bo mają ważniejsze rze-
czy na głowie, a wiosną, gdy mają świeżą wizję 
pieniążków z dopłat zaczynają porządki, jak najła-
twiej i jak najtaniej, czyli ogniem. O skutkach nikt 
nie myśli, bo po co. Pieniążki są i koniec, reszta 
się nie liczy. Wniosek nasuwa się sam, ci którzy 
podpalają łąki robią to ze zwykłego lenistwa. Bez 
urazy, ale to po prostu są lenie. Nie chce im się 
zebrać trawy jesienią i przerobić na paszę lub 
kompost. Byłby z tego większy pożytek. Ale cóż, 
kiedy w naszym kraju „nic się nie opłaci”. Warto 
zapytać czy opłaci się wysyłać jednostki Straży 
Pożarnej, by walczyły ze skutkami głupoty.        
Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy z tego,         
że Straż Pożarna, to nie instytucja charytatywna, 
za jej działalność płacimy my wszyscy. 
 
Jeżeli zobaczysz, że ktoś wypala trawy pamiętaj, 
za interwencję strażaków zapłacisz również Ty, 
nawet wbrew Twej woli. Zwróć więc uwagę,        
na co wydawane są Twoje ciężko zarobione       
pieniądze i pomóż w schwytaniu i ukaraniu 
sprawców. 
Dobrze, że za wypalanie traw można cofnąć       
dopłaty unijne, zawsze to coś. Pieniądze, a szcze-
gólnie ich strata działa na wyobraźnię. 

Każdy, kto ma choć trochę poukładane w głowie , 
po zapoznaniu się z tym, co wiadomo o szkodli-
wości wypalania traw, chwyciłby się za głowę         
i nie zrobił tego po raz kolejny. Jednak co rok tra-
wy płoną, dlatego tych wszystkich, którzy trawy 
wypalają trzeba nazwać po imieniu – to bezmyślni 
bezmózgowcy!!!  
         Red. 
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Szanowni rolnicy, uprzejmie informujemy,        
że w dniach 10 i 11 maja 2007 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury przeprowadzone zostanie szkole-
nie dla rolników z zakresu nowoczesnego chowu 
bydła mięsnego i bydła mlecznego. 
 
Tematyka szkolenia obejmować będzie: 
⇒ Podstawy hodowli i rasy bydła mlecznego           

i mięsnego 
⇒ Warunki utrzymania bydła i wymagania wete-

rynaryjne 
⇒ Pasze i żywienie matek i opasów 
⇒ Organizacja i efektywność produkcji bydła 
⇒ Grupy producentów bydła 
 

Udział w szkoleniu jest 
bezpłatny. Szkolenie roz-
pocznie się w ww. terminie  
o godz. 1000. Osoby uczest-
niczące w szkoleniu, otrzy-
mają stosowne zaświadcze-
nie o ukończonym kursie. 
Przewidziany jest poczęstu-
nek. 

Wykonawcą Projektu jest Polska Akademia 
Nauk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. 
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy 
pok. nr 13, tel. (017) 24 36 003. 

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja         
i modernizacja sektora żywnościowego oraz roz-
woju obszarów wiejskich 2004-2006”. Priorytet – 
„Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-
żywnościowym” działanie 1.3. „Szkolenia”. 

W okresie późniejszym organizowane będą dal-
sze szkolenia tematyczne związane z: 

⇒ Nowoczesnym chowem trzody 
chlewnej 
⇒ Uprawą owoców i warzyw 
⇒ Podstawami obsługi komputera 
w tym wykorzystanie komputera 
do zarządzania w gospodarstwie. 
 

Ustalone terminy szkoleń z wyko-
nawcą projektu, podawane będą  
w następnych numerach „Gazety  
z Grodziska i okolic”.   

      KS 

TERMINY DY ŻURÓW OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY 
PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNO ŚCI  

OBSZAROWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH 

Lp.  MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA  

Miejsce wypełniania  
wniosków 

TERMIN  GODZINY  

1 2 3 4 5 

1. Grodzisko Dolne Urząd Gminy codziennie 800 – 1500
 

  

2. Grodzisko Górne Remiza OSP 30.04.07 
02.05.07 

800 – 1500
 

800 – 1500
 

  

3. Chodaczów Remiza OSP 04.05.07 800 – 1500
 

  

4. Opaleniska Szkoła Podstawowa 07.05.07 800 – 1500
 

  

5. Grodzisko Nowe Budynek Wiejski 08.05.07 800 – 1500
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jako ministrant, rozmowy z kapłanami pracujący-
mi w parafii Dzikowiec, a szczególnie z wikariu-
szem ks. Eugeniuszem Sokołem i ks. Stanisławem 
Sudołem – początkującym administratorem, a na-
stępnie proboszczem dzikowieckiej parafii („jego 
żywa wiara, modlitwa i styl życia w prostocie          
i wyrzeczeniu”), wzbudziło w nim powołanie        
do kapłaństwa. 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości złożył podanie 
z prośbą o przyjęcie do Seminarium Duchownego 
w Przemyślu i został przyjęty. W Seminarium  
Duchownym w latach 1951 – 1957 studiował filo-
zofie i teologię. W dziejach PRL-u był to najtrud-
niejszy okres charakteryzujący się wieloma zagro-
żeniami dla Kościoła, księży i alumnów (służba     
w formacjach „Służba Polsce” i wojskowa oraz 
podejmowanie prób represji w stosunku do człon-
ków rodziny). Mimo tych trudności wytrwał         
w powołaniu i został wyświecony na kapłana        
w dniu 30 maja 1957 roku przez ordynariusza die-
cezji przemyskiej ks. Biskupa Franciszka Bardę. 
Pragnienie jego, a także rodziców i rodzeństwa 
spełniło się, został kapłanem. 

Mszę Św. Prymicyjną odprawił w kościele      
parafialnym w Dzikowcu dnia 3 czerwca w 1957 
roku, w obecności ks. proboszcza Stanisława      
Sudoła, kolegi z lat gimnazjalnych ks. Władysła-
wa Sitki oraz kapłanów z dekanatu Raniżowskie-
go. Po święceniach kapłańskich został skierowany 
przez ks. Bpa jako wikariusz do parafii Spie,          
a następnie pracował w parafiach; Leżajsk, 
Ustrzyki Dolne, Bratkowice, Strachocina, Dobrze-
chów. W 1966 roku został skierowany przez Bpa 
do parafii Manasterz k/Kańczugi. Po roku pracy  
w Manasterzu jako wikariusz, został mianowany 
przez ks. bpa Ignacego Tokarczuka proboszczem 
tejże parafii. A po dziesięciu latach pracy w Mana-
sterzu został mianowany proboszczem parafii 
Wólka Grodziska k/Leżajska, w której pracował 
przez 27 lat (1976 – 2004r.). 

Wólka Grodziska powstała w 1971 roku             
z chwilą poświecenia kościoła przez bpa Ignacego 
Tokarczuka. Kościół budowany był w wielkim 
pośpiechu i pod osłoną nocy, ze względu na ko-
munistyczne represje. Młoda parafia liczyła 1 150 
wiernych i powstała po odłączeniu się od parafii 
macierzystej Grodzisko Dolne. Pierwszym pro-
boszczem parafii był ks. Józef Hader, a w 1976 r. 
proboszczem został ks. Stefan Piórek. Początki 
były niełatwe, gdyż kościół i plebania wymagały 
prac wykończeniowych, ciągłych udoskonaleń 
oraz przeróbek ze względu na pierwotny pośpiech 

Dnia trzeciego czerwca 2007r. w kościele          
w Wólce Grodziskiej odbędzie się uroczystość 
Jubileuszowa 50-lecia Kapłaństwa proboszcza    
seniora ks. kanonika Stefana Piórka. 
Ks. Stefan Piórek urodził się w 1933 roku w No-
wej Wsi k/Kolbuszowej, jako trzecie dziecko 
Franciszka i Marii z d. Bajor. Rodzice przenieśli 
się do Dzikowca w 1936r., gdzie otrzymali pracę 
w gospodarstwie rolnym Jana Paska Błotnickiego 
– dziedzica dóbr dzikowieckich. Tutaj właściwie 
zaczęło się jego dzieciństwo i lata młodzieńcze      
w otoczeniu dworu i parku. 

Do szkoły Powszechnej, a następnie Podstawo-
wej uczęszczał w Dzikowcu w latach 1940 – 1947. 
Pierwszą Komunię Świętą przyjął w 1942 roku, 
kiedy stanowisko kierownika szkoły pełnił Antoni 
Kościółek, a proboszczem był ks. dr Jan Puzio. 
Obaj byli konspiracyjnymi żołnierzami Armii Kra-
jowej. 

Po ukończeniu klasy siódmej i zdaniu egzami-
nu wstępnego został w latach 1947 – 1951 
uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Kolbu-
szowej. 

Od najmłodszych lat dzięki chrześcijańskiemu 
wychowaniu rodziców był pobożnym chłopcem. 
Staranne wychowanie, katechizacja, częste uczę-
szczanie do kościoła, służenie do Mszy Świętej 
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tłumaczył rodzicom i władzom gminy, że „dzieci 
parafii powinien uczyć religii i wychowywać   
proboszcz parafii i o pozostawienie wszystkich 
klas w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej 
musi walczyć również dla swojego następcy”. 
Podczas swojej posługi kapłańskiej w Wólce Gro-
dziskiej odwiedzał kapłanów – rodaków ze Zgro-
madzenia Świętego Michała Archanioła, pracują-
cych na misjach. Był na Bonaire i Arubie (Antyle 
Holenderskie) oraz w Dominikanie. Po powrotach 
z krajów misyjnych dzielił się swoimi wrażeniami 
i przeżyciami z dziećmi i parafianami oraz nigdy 
nie zapominał o modlitwie za misjonarzy.          
Po przejściu na emeryturę, co roku wyjeżdża          
w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy do po-
mocy rodakowi Michalicie ks. Stanisławowi       
Pytlowi na Białoruś do Wasiliszek. Pomaga rów-
nież w posłudze duszpasterskiej proboszczowi       
w Starym Majdanie k/Biłgoraja ks. Janowi Pyszo-
wi – również rodakowi Wólki Grodziskiej. 
Za swoją gorliwą pracę duszpasterską otrzymał      
w 1980 r. od Biskupa Ordynariusza Ks. Ignacego 
Tokarczuka odznaczenie EC „Expositirium Cano-
cicale” a w 1982 r. odznaczenie RM „Rolety            
i Mantoletu”. 
 

          U/S 

budowy. Jednak przy zaangażowaniu parafian pra-
ce systematycznie były wykonywane, a ks. pro-
boszcz przede wszystkim nacisk kładł na duchowy 
wzrost parafian. Dzisiaj, kiedy Ks. Kanonik, jest 
wśród swoich parafian na zasłużonej emeryturze, 
parafianie te minione 27 lat uważają za wielki     
Boży dar gorliwego kapłana danego parafii, przez 
abpa Ignacego Tokarczuka. 

Posługa duszpasterska ks. Proboszcza Seniora 
jest przykładem gorliwości kapłańskiej. Do dzi-
siejszego dnia nie brakuje go w konfesjonale,         
w dalszym ciągu buduje parafian swoją we-
wnętrzną dyscypliną, punktualnością oraz odpra-
wianiem wszystkich nabożeństw z powagą, gorli-
wością i z liturgicznym duchem Kościoła. Słowa 
parafian: „tak punktualnie udawał się na Msze 
Św., iż można było nastawiać zegarki”, są wielkim 
uznaniem jego posługi kapłańskiej. Jako pro-
boszcz był bezkompromisowy w sprawach wiary      
i moralności, przez co niejednokrotnie narażał się 
na przykrości i niezrozumienie, ale zawsze stawał 
w obronie pokrzywdzonych. W duchu dialogu         
i zrozumienia przewodniczył parafialnej Akcji  
Katolickiej, jak również wielką troską otaczał 
działający w parafii Caritas. Starał się być pro-
boszczem, kapłanem - autentycznym pośredni-
kiem miedzy Bogiem a ludźmi. 

Wielką troską otaczał powierzone mu dzieci      
i młodzież. Należy zaznaczyć, że od początku 
swojej kapłańskiej drogi uczył nieprzerwanie reli-
gii, początkowo w domach prywatnych, następnie 
w salkach katechetycznych, a od roku 1990           
do 2004r. w szkole. Ciągle miał na uwadze dobre 
wychowanie i ojcowską troskę o młode pokolenie. 
Kiedy nadarzyła się okazja w 1991r. założenia 
przy parafii Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
nie zawahał się ani na moment, lecz wspierał      
materialne i duchowo powstałe drużyny. Jako      
dowód wdzięczności Ks. Stefan Piórek otrzymał  
w 2000 roku przez Władze Okręgu Podkarpackie-
go ZHR tytuł „Honorowego Przyjaciela Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej”. 
Również w dziewięćdziesiątych latach, będąc     
Dekanalnym Referentem Misyjnym założył           
w szkole Dziecięce Koło Misyjne, które działało 
do 2004r. 
Kiedy w 2001 roku, Urząd Gminy rozpoczął akcję 
zabrania ze szkoły w Wólce Grodziskiej klasy     
IV-VI i przeniesienia je do Grodziska Górnego,      
a pozostawienia tylko klas najmłodszych, Ks. Ste-
fan Piórek jako proboszcz parafii z ogromnym  
zaangażowaniem przyłączył się do protestów       
rodziców, którzy domagali się pozostawienia        
na miejscu w całości Szkoły Podstawowej. Ksiądz 

MODLITEWKA 
 

Kościółek otwarty, wstąpcie małe dziatki, 

Poproście o zdrowie, dla mamy i tatki. 

Pomódlcie się szczerze, westchnijcie do nieba, 

Bo boskiej pomocy, każdemu potrzeba. 

Gdy dzieci pobożne, aniołek ich strzeże, 

Nigdy ich do złego, ochota nie bierze. 

O śliczna panienko, błogosław dziateczki, 

One tobie za to przyniosą kwiateczki. 

Pieśni śpiewać będą, przed twoim obrazem, 

I swoje serduszka przyniosą ci w darze. 
 

    Cecylia Czerwonka  
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Na katechezie postawiłem dzieciom pytanie: 
„Które zwierzęta mogą stanowić największe zagro-
żenie dla życia i bezpieczeństwa człowieka duże, czy 
małe?”. Odpowiedź zdawała się być banalnie pro-
sta. Wszystkie, więc jednogłośnie odpowiedziały,  
że duże jak lwy, tygrysy, krokodyle, czy rekiny. 
Prawda jest jednak taka, że największym zagroże-
niem są dla nas „zwierzątka” maleńkie i niewidoczne 
dla naszych oczu, jak bakterie   
i wirusy. Podobnie jest z grze-
chami. Morderstwa, kradzieże są 
groźne jak lwy i tygrysy, ale nie 
stanowią one dla nas najwięk-
szego zagrożenia. Najbardziej 
wyniszczają nas drobne, niewi-
doczne dla naszych oczu grze-
chy, które można wielkością, 
zasięgiem działania i mocą 
niszczenia porównać do bakterii 
i wirusów. 

Pragnę na łamach tej gazety 
przedstawiać trudne do wyja-
śnienia prawdy religijne. Jedną 
z nich jest nauka o grzechach 
przeciw Duchowi Świętemu, 
które nie mogą być odpuszczone 
w życiu obecnym i przyszłym. 
Może się wytworzyć przekonanie, że Bogu zabrakło 
miłosierdzia, lub sytuacja jest beznadziejna i nie ma 
sensu starać się o zbawienie, bo u mnie wszystko już 
jest skończone. Dlatego na początku chciałbym 
krzyknąć mocno i zdecydowanie:  
BÓG JEST MIŁO ŚCIĄ! 
BÓG JEST SPECJALISTĄ OD SPRAW BEZ-
NADZIEJNYCH! 

Chociaż grzechy te ze swojej istoty nie mogą być 
odpuszczone, to jednak mogą zniknąć z naszego  
życia. Problem wspomnianych grzechów nie tkwi  
w Bogu, lecz w naszej złej woli i pragnieniu folgo-
wania swoim żądzom.  

Na początku zacytuję słowa Jezusa: „Kto nie jest 
ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera           
ze Mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam: Każdy 
grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, 
ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie  
odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Syno-
wi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz  
jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie 
mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przy-
szłym.” (Mt 12, 30-32) 
Tradycyjnie katechizm katolicki wymienia sześć 
grzechów przeciw Duchowi Świętemu: 
1. Grzeszyć zuchwale licząc na miłosierdzie Boże, 

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże, 
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, 
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych     

napomnień, opierać się natchnieniom Bożym. 
6. Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci. 

Kardynał Piotr Gasparri, ostatni wielki autor     
katechizmu, opatrzył ten katalog krótkim, lecz bar-

dzo trafnym wyjaśnieniem: 
„Trzeci grzech popełnia ten, kto 
przeczy uznanej prawdzie wiary, 
aby móc swobodniej folgować 
grzechom. Czwarty - kto nie tyl-
ko zazdrości bratu osobiście, 
lecz zazdrości także łaski Bożej 
rosnącej w świecie. Piąty - kto 
sobie postanowił trwać w grze-
chu. Szósty - kto sobie postano-
wił nie czynić pokuty”. 
Czynom, które są najgroźniejsze 
dla naszego życia moralnego 
nadajemy miano grzechów prze-
ciwko Duchowi Świętemu. Wią-
żemy przy tym z nimi szczegól-
ną przewrotność i zatwardzia-
łość ludzką oraz nadużywanie 
miłosierdzia Bożego. 

Najbardziej istotne dla wymienionych grzechów 
jest uporczywe sprzeciwianie się Duchowi Święte-
mu w spełnianiu przypisywanej Mu w Kościele 
Chrystusowym szczególnej misji uświęcania i zba-
wiania ludzi. Konkretnie wyraża się to w pełnym 
złej woli zamykaniu się człowieka na tę uświęcającą 
i zbawczą misję Ducha Świętego. Człowiek okazuje 
się szczególnie zatwardziały i nieczuły na Jego    
łaskę. Po prostu gardzi nią. Nie chce żałować i po-
kutować za swoje grzechy, aby uzyskać przebacze-
nie. Jest niewrażliwy na to, co mogłoby go odcią-
gnąć od dalszego grzeszenia lub przynajmniej 
zmniejszyć ilość upadków i z czasem całkowicie     
z nich się wyleczyć. Tak, więc w grzechach prze-
ciwko Duchowi Świętemu przejawia się wyjątkowe 
zło moralne. Nie można nazywać w pełni grzechami 
przeciwko Duchowi Świętemu tych upadków czło-
wieka, których dopuszcza się on wprawdzie często, 
ale za nie zaraz żałuje, ze skruchą się z nich spowia-
da i szczerze postanawia podjąć nowy wysiłek,       
w celu przezwyciężenia swoich słabości i nałogów. 
Dokładniejsza charakterystyka grzechów, przeciwko 
Duchowi Świętemu przedstawia się następująco: 
Grzeszyć zuchwale licząc na miłosierdzie Boże –   
w zuchwałym dopuszczaniu się grzechów człowiek 
kieruje się fałszywym mniemaniem, że Pan Bóg nie 



będzie stosował do niego wymagań swojej sprawie-
dliwości i odpuści mu grzechy mimo, że nie przesta-
je ich popełniać i nie żałuje za nie. Jakby z obowiąz-
ku Bóg zapewni mu pomoc w różnych sprawach nie 
wyłączając nawet moralnie niegodziwych. W spe-
cjalny też sposób umożliwi mu wyspowiadanie się 
przed śmiercią i bez żadnych zasług z jego strony 
obdarzy go wieczną szczęśliwością. Ponosi go       
zatem jakaś szczególna pycha, która każe mu się 
uważać aż za taki wyjątek, że nawet Pan Bóg będzie 
z nim postępował w sposób sprzeczny ze swoją 
sprawiedliwością.  
Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże – roz-
pacz przysłania człowiekowi miłosierdzie Boże. 
Sprawia, że jest on przekonany, iż Pan Bóg nie chce 
lub nawet nie może okazać się względem niego mi-
łosierny. Nie chce i nie może odpuścić mu grze-
chów, dopomóc do lepszego życia i w końcu zba-
wić. Biblijnymi ludźmi opanowanymi przez taką 
rozpacz są Kain i Judasz. Kain z powodu stwierdze-
nia, że zbyt wielką, czyli nie do zniesienia była kara, 
jaką mu wymierzył Pan Bóg za bratobójstwo     
(Rdz 4, 11-14), a Judasz, dlatego, że zwątpił w moż-
liwość przebaczenia mu przez Chrystusa zdrady        
i wydania faryzeuszom (Mt 27, 3-5). W drastycznych 
przypadkach rozpaczając za przykładem Judasza, 
targającego się nawet na własne życie, aby przez 
samobójstwo niejako uwolnić się od powstałej         
w swoim życiu sytuacji. Zazwyczaj jednak tylko zała-
mują się oni wewnętrznie i nie chcą podjąć starań     
i wysiłków, aby mimo wszystko pozyskać dla siebie 
miłosiernego Boga. Rezygnują z czynienia dobra      
i decydują się trwać nadal w grzechach nałogowych.  
 Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej 
– grzech ten polega na tym, że człowiek nie chce 
przyjąć takiej prawdy. Zamyka się przed nią we-
wnętrzne. Wyraża względem niej wrogość, przeja-
wiającą się nawet w zaprzeczeniu jej i zwalczaniu. 
Czyni to wszystko w tym celu, aby móc swobodniej 
i bez skrupułów grzeszyć.  
Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej – grzeszący tak 
człowiek jest niezadowolony z tego, że inni żyją         
i wzrastają w łasce i miłości nadprzyrodzonej. Smu-
ci się i boleje nad tym, że oni ustawicznie się uświę-
cają, są blisko Pana Boga i swoim dobrym życiem 
przynoszą Mu chwałę.  
Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napo-
mnień, opierać się natchnieniom Bożym – Duch 
Święty usiłuje doprowadzić grzesznika do pokuty 
poprzez jego bliskich. Daje im natchnienie, aby go 
upomnieli, wykazali jego złe postępowanie, pewne 
rzeczy mu wytłumaczyli, prosząc, aby się poprawił. 
Ale on niestety pozostaje nieczuły na wszelkie      
tłumaczenia i prośby nadal z uporem trwa w grze-
chach.  

Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci – takie 
nastawienie można dostrzec we wszystkich omawia-
nych dotychczas grzechach. Jeśli jednak wyodrębnia 
się je jako specjalny grzech, to musi w nim chodzić 
o szczególnie przewrotne odrzucanie przez człowie-
ka nawrócenia i pokuty. Jest, więc on w tym przy-
padku specjalnie uparty w swoich grzechach.       
Nie czuje odrazy do obecnego stanu swojej duszy. 
Świadomie wyklucza wszystkie środki, które mo-
głyby mu dopomóc wrócić do Boga i porzucić złe 
życie. Liczy tylko na to, że tuż przed śmiercią      
będzie miał czas na odpokutowanie wszystkiego      
i zapewnienie sobie nieba. Jezus Chrystus powie-
dział:, „Kto, by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 
winien jest grzechu wiecznego.” (Mk 3, 20). Taki 
sam skutek przypisuje się również przedstawionym 
grzechom. Jeżeli Pan Bóg nie odpuszcza tych grze-
chów, winę za to ponosi jedynie człowiek. 

Teraz przejdę do istotnej sprawy jak uwolnić się 
od tego największego zagrożenia,, jakim są grzechy 
przeciw Duchowi Świętemu. Rady pochodzą od sa-
mego Ducha Świętego, który napomina nas przez 
autorów natchnionych przed czterema grzesznymi 
postawami: 
1. Zasmucenie. I nie zasmucajcie Bożego Ducha 
Świętego, którym zostaliście opieczętowani       
na dzień odkupienia. Ef 4,30. 

2. Tłumienie (gaszenie). „Ducha nie gaście” 1 Tes 5,19 
3. Sprzeciwianie się. Twardego karku i opornych 

serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Ducho-
wi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Dz 7,51. 

4. Zatwardzanie serca. Lecz zachęcajcie się wza-
jemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się 
zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości 
przez oszustwo grzechu. Hbr 3,13. 
Jeśli po przeczytaniu tego artykułu ogarnie cię 

przerażenie i lęk o swoje zbawienie, to bardzo dobry 
znak działania Ducha Świętego w Twoim sercu.  
Pojawiła się w tobie bojaźń Boża, która jest począt-
kiem mądrości i świętości.   

By w przeddzień Zesłania Ducha Świętego           
w naszych sercach pozostało pozytywne odczucie      
i pewność zbawienia niech pomocny nam będzie 
obraz Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. 
Gdy syn opuszczał dom ojca z pragnieniem grzesz-
nego życia, trwał w grzechach przeciw Duchowi 
Świętemu, gdy wraca do Ojca stanął w gotowości 
do przyjęcia przebaczenia.  
 
Szczęść Boże wszystkim, których poruszył ten pro-
blem. Pamiętajmy, że zbliża się Święto Zesłania Du-
cha Świętego, który pragnie nas uczynić swoją świą-
tynią.  
      ks. Jan Szczepaniak 
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Lp Dru żyna A B C Punkty Bramki Kolejność miejsc 

A GUKS „Orlik”   
  

1 : 1 
  

0 : 2 1 1 : 3 III 

B UKS „Jaskółka 1 : 1   
  

3 : 1 4 4 : 2 I 

C UKS Wólka Grodziska 2 : 0 1 : 3   3 3 : 3 II 
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I Halowy Turniej Piłki No żnej Dziewcząt i Chłopców  (rocznik1995) 
 

W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą „Aktywuj się – ale akcja- 
rusz się człowieku” zainicjowanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń „Życie” 
S.A. 24 marca br. w hali sportowej w Grodzisku Dolnym odbył się I Gminny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców rocznik 1995. Organizatorem turnieju 
był  tamtejszy Uczniowski Klub Sportowy działający przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II. 

W turnieju brały udział drużyny dziewcząt i chłopców z Grodziska Dolnego, Grodziska Górnego           
i Wólki Grodziskiej pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Małgorzaty Góreckiej, Józefa Majku-
ta, Pawła Matuszka, Krzysztofa Danaka i Kazimierza Bąka.  

Zawody przeprowadzono według regulaminu określonego przez inicjatora PZU „Życie” S.A. Drużyny 
rywalizowały systemem „ każdy z każdym”  w poszczególnych kategoriach. Sędzią głównym zawodów 
był pan Józef Miś znany w środowisku działacz piłkarski.  

Starannie zadbano o należytą oprawę turnieju. Swoją obecnością  zaszczycili uczestników Wójt Gminy 
pan mgr Jacek Chmura i Przewodniczący 
Rady Gminy pan Jerzy Gdański. Pozyska-
no wielu sponsorów. Główny animator 
akcji PZU „Życie” S. A. ufundował dla 
każdego uczestnika pamiątkowy dyplom, 
koszulkę i gadżety. Gmina Grodzisko 
Dolne dla drużyn puchary a dla wyróżnia-
jących piłkarzy statuetki i nagrody rzeczo-
we. Gminna Spółdzielnia „SCH” w Gro-
dzisku Dolnym przepyszne drożdżówki 
zaś szkoła napoje. Nie zapomniano nawet 
o kibicach dla, których firmowe cukierki 
przekazał Inspektorat PZU w Łańcucie.  

Rywalizacja sportowa  dostarczyła kibicom wielu emocji. Mecze były bardzo zacięte. Drużyny walczy-
ły ambitnie do  końcowego gwizdka sędziego a wynik w wielu spotkaniach trzymał w napięciu  opieku-
nów i kibiców . W przerwach między poszczególnymi meczami występował zespół cheerleaderek drużyny 
gospodarzy UKS „Orlik” Grodzisko Dolne. Dziewczęta 
pięknie wystrojone zaprezentowały oryginalne układy 
taneczne. W kategorii dziewcząt zwyciężyły podopieczne 
M. Góreckiej z UKS „Jaskółka” Grodzisko Górne zaś 
wśród chłopców bezapelacyjnie podopieczni K. Bąka     
z UKS „Orlik” Grodzisko Dolne. Wyróżniające(y) za-
wodniczki, zawodnicy otrzymali indywidualne nagrody. 
Uhonorowano pamiątkowym dyplomem najmłodszego 
zawodnika turnieju Daniela Pytla z Wólki Grodziskiej 
(rocznik1997). Nagrody i wyróżnienia wręczała dyrek-
torka Zespołu Szkół pani mgr Halina Gdańska. 
 

Wyniki ko ńcowe turnieju w tabelach poniżej:  
   
Dziewczęta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najlepszy zawodnik:         Karolina Tabin (Wólka Grodziska) 
Najlepszy bramkarz:       Anna Gdańska (Grodzisko Dolne) 
Najlepszy strzelec:          Jolanta Przeszło (Grodzisko Górne) 

Wyró żnieni zawodnicy  

Pamiątkowe zdj ęcie uczestników                           



Lp Dru żyna A B C Punkty Bramki Kolejność miejsc 

A GUKS „Orlik”   6 : 1 
  

11 : 0 6 17 : 1 I  

B UKS „Jaskółka 1 : 6   
  

13 : 0 3 14 : 6 II  

C UKS Wólka Grodziska 0 : 11 0 : 13   0 0 : 24 III  
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Chłopcy : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najlepszy zawodnik:         Dawid  Rydzik-Pałys (Grodzisko Górne) 
Najlepszy bramkarz:         Damian Słysz (Grodzisko Dolne) 
Najlepszy strzelec:           Łukasz Skiba (Grodzisko Dolne) 

                                                                                                                 (Fot. i tekst K. Bąk ) 
                                                                                                                  (Fot A. Czerwonka) 

Cheerleaderki   Fragment Meczu 

Do państwa wiadomości chcemy podać, że 
Klub Sportowy LKS „Grodziszczanka” posiada 
nowy Zarząd.  
W połowie kadencji Pan Stanisław Bielecki zrezy-
gnował z funkcji Prezesa i z udziału w Zarządzie.  
Nowym Prezesem wybranym przez Zarząd został 
wcześniejszy wiceprezes Pan Daniel Wawrzaszek, 
a do Zarządu w miejsce ustępującego Pana 
Bieleckiego włączony został Pan Roman 
Matuszek. 
 

Obecny skład Zarządu to: 

− Prezes - Daniel Wawrzaszek, 

− Wiceprezes - Jacek Szczepanik, 

− Członkowie Zarządu: Jan Kryla, Jan 
Rynasiewicz, Andrzej Baj, Eugeniusz 
Sołek i Roman Matuszek.  

 
Wspólnie z Zarządem pracuje Pan Józef Miś, 

który pełni funkcję koordynatora organizacyjnego, 
gospodarza Klubu oraz prowadzi drużyny młodzie-
żowe dziewcząt i chłopców. Pragniemy zauważyć, 

że wszyscy członkowie Zarządu są pasjonatami 
piłki nożnej i swoje funkcje pełnią społecznie. 

 
Klub w połowie sezonu został  z dużymi długa-

mi ciągnącymi się od kilku lat, m.in. niezapłaco-
nymi rachunkami za transport Panu J. Rynasiewi-
czowi, oraz zaległymi pensjami trenerów.  

Dzięki owocnej pracy nowego Zarządu przy 
olbrzymiej pomocy i poparciu naszego 

Posła Pana Zbigniewa Rynasiewicza 
dotacje pozyskane z zewnątrz pozwo-
liły na wyrównanie długów i postawi-
ły Klub na nogi.  

 
Zarząd Klubu pragnie gorąco po-

dziękować  Panu Posłowi Zbigniewowi 
Rynasiewiczowi za okazaną Klubowi    

pomoc i ciągłe wspieranie naszej działalności.  
 
Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Pytlo-

wi - szefowi Firmy „DEKARZ” z Grodziska Gór-
nego - za wsparcie finansowe oraz rzeczowe          
w postaci kompletu strojów piłkarskich i dresów.  

GRODZISZCZANKA 

LKS 
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Zatrudni ę informatyka-wdro żeniowca 
 
Głównym zadaniem będzie wdrażanie systemów informatycz-
nych firmy COMARCH i innych w firmach Handlowo-
Usługowo-Produkcyjnych. 
 
Wymagania: 
♦ Znajomość SQL oraz środowiska Microsoft SQL Server 

♦ Dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows 

♦ Dobra znajomość pakietów biurowych MS OFFICE 

♦ Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych 

♦ Podstawowa znajomość zagadnień produkcyjnych i logistycz-
nych 

♦ Umiejętność pracy zespołowej 

♦ Prawo jazdy kategorii B 
 
Mile widziane: 
Umiejętność pisania programów w dowolnym języku 
 
Kontakt: 
Adam Czerwonka 
ARCUS SOFT, ul. Targowa 5, 37-300 Leżajsk 
tel./fax 0.17 2421828 kom. 0 604 268827 

 
 

         Nagrobki 
         Zakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski Last----BetBetBetBet    

                                                                        Bogusław SzularBogusław SzularBogusław SzularBogusław Szular    

                                                                                            Laszczyny 68Laszczyny 68Laszczyny 68Laszczyny 68    

                                                                                    tel. 017tel. 017tel. 017tel. 017    243 70 11243 70 11243 70 11243 70 11    

                                                                                    kom. 0 608 109kom. 0 608 109kom. 0 608 109kom. 0 608 109    203203203203    

                                        tanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, raty    

                                        wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 %%%%    
    

                                                                    Zapraszamy !Zapraszamy !Zapraszamy !Zapraszamy !    

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! 

OŚRODEK KULTURY  
W GRODZISKU DOLNYM 

oferuje n/w usługi: 
• Wynajem sali widowiskowej na zebrania, 

spotkania, 
• Wynajem sali widowiskowej z zapleczem 

kuchennym i naczyniami na uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe (do 100 osób), 

• Opracowanie graficzne zaproszeń, ulotek, 
etykietek, pism itp., 

• La minowan ie ,  t e rmob indowan ie 
(oprawianie) do 500 kartek. 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z 
NASZYCH USŁUG 


