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Grodzisko 
 

Przez środek Grodziska  

Leszczynka płynie 

Wokół rzeczki chaty  

drzemią na dolinie 

Nad rzeczką pochyły  

stary dąb liściasty 

Dawniej płótna prały  

wesołe niewiasty 

Ponad rzeczką stoją  

bociany powolne 

A w zbożu i trawie  

brzęczą świerszcze polne 

A z borów sosnowych  

leśnej okolicy  

Rozsiewa się wonnośd  

pachnącej żywicy 

Gdzieby się obrócił  

jak Grodzisko długie 

Śpiewali tu wszyscy  

za bydłem, za pługiem 

I nawet żniwiarze  

spoceni śpiewali 

Chod z sierpem i kosą  

od żniwa wracali 

Śpiewali nad wodą 

i śpiewali w gaju 

Jakby jedna dusza  

była w całym kraju 
 

 

     Cecylia Czerwonka 
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35 oddziałów Turków i 11 orkiestr dętych wzięło 

udział w VI Ogólnopolskiej, a zarazem XVII 

Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanocnych 

„TURKI 2009”, która odbyła się 19 kwietnia w 

Grodzisku Dolnym. W paradnej musztrze      

zaprezentowały się straże grobowe z tych 

wszystkich regionów Polski, w których zachował 

się ten zwyczaj wielkanocny.  

Jak mówi legenda, tradycja Turków zrodziła się 

na pamiątkę rycerzy wracających z królem Janem 

III Sobieskim z odsieczy wiedeńskiej. Zdążali w 

rodzinne strony na Wielkanoc ubrani w zdobyczne 

stroje tureckie. Tak nietypowo wystrojeni, dzięku-

jąc za szczęśliwy, powrót uroczyście ślubowali stać 

przy Grobie Chrystusa.  

W Wielki Piątek „Turki” pełnią wartę przy   

Grobie. W trakcie Świąt przy akompaniamencie 

Orkiestr Dętych, wykonują paradne przemarsze i 

defilady. Nie jest możliwe, by przejść obok nich 

obojętnie. Nasz region jest jedynym w Polsce, 

gdzie ten zwyczaj jest tak bogaty i żywo             

kultywowany. Parady wciąż się rozwijają, a ich 

popularność rośnie. Wśród biorących w nich udział 

oddziałów są takie, które w pokazach uczestniczą 

od niedawna (Turki z Odrzykonia, Jeleniej Góry) 

oraz takie które pamiętają początki tej jakże pięknej 

tradycji (m.in. Dzikowiec, Majdan Zbydniowski). 

Nikogo zatem nie dziwi, że mieszkańcy odległych 

miast i wsi przyjeżdżają na zloty Turków do     

Grodziska, by podziwiać ich pokazy. Nie inaczej 

było i tym razem. Po uroczystej sumie, kilkadzie-

siąt oddziałów straży rozdzielonych orkiestrami 

dętymi przemaszerowało ulicami Grodziska, w 

zwartym szyku na miejscowy stadion. Po przybyciu 

uczestników parady, Wójt Gminy Grodzisko Dolne 

– Jacek Chmura powitał licznie przybyłych zapro-

szonych gości, posłów, burmistrzów, wójtów, 

przedstawicieli władz wojewódzkich i powiato-

wych oraz zgromadzonych widzów. Następnie   

kolejno głos zabrali Marszałek Województwa    

Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński, poseł – 

Zbigniew Rynasiewicz i posłanka - Elżbieta       

Łukacijewska. Komendantom poszczególnych od-

działów i kapelmistrzom Orkiestr Dętych wręczyli 

okolicznościowe statuetki i dyplomy, a następnie 

obejrzeli najważniejszą część każdej parady, czyli 

pokazy paradne, które tradycyjnie już zapoczątko-

wał występ Dziewczęcej Orkiestry Dętej Szałama-

istek i Grupy Mażoretek z WDK Rzeszów.  

Dalszą część występów zdominowały paradne 

przemarsze. W tym roku widownia miała okazję 

podziwiać niezwykle kunsztowne marsze i zacho-

dzenia w "krzyż", "gwiazdę", "widelec", "młyny" i 

wiele innych marszowych figur, które odbywały się 

przy akompaniamencie orkiestr dętych. Niezwykle 

ważnym elementem wszystkich straży są fantazyj-

ne ubiory, przyozdobione kolorowymi pomponami, 

wstążkami i piórami. Malownicze stroje poszcze-

gólnych oddziałów różnią się między sobą, a wyni-

ka to z ich kulturowego rodowodu. Przypominają 

czasami historyczne ubiory tureckie albo mundury 

wojska polskiego z czasów Kościuszki, wojen na-

poleońskich i okresu Księstwa Warszawskiego. Do 

tego czapki i broń, głównie lance, piki i szable. Ale 

były też straże uzbrojone w kosy i karabinki.  

Tak ubrani młodzi mężczyźni prezentowali fine-

zyjne figury i marsze paradne, które według sza-

cunków obejrzało co najmniej 4 tys. ludzi.  
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 Pozyskanie lokalu na siedzibę stowarzyszenia to 

efekt finalny realizowanego od roku przez Sto-

warzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” 

projektu „Aby działać trzeba mieć”. Jego       

rezultatem jest nowe pomieszczenie, w którym 

kobiety będą prowadzić swoją działalność. 

W sobotę 18 kwietnia, podczas spotkania podsu-

mowującego projekt, nastąpiło oficjale przekazanie 

nowo urządzonego lokalu na potrzeby członkiń  

stowarzyszenia. Nowa siedziba mieści się w cen-

trum miejscowości, na poddaszu budynku remizy 

OSP w Grodzisku Dolnym „Miasteczku”. 

Dzięki życzliwości lokalnych władz i instytucji, 

nasze dotychczasowe działania realizowałyśmy w 

pomieszczeniach udostępnianych przez miejscowy 

Urząd Gminy i Ośrodek Kultury – podkreśla prezes 

stowarzyszenia, Teresa Gałusza. Jednakże gdy   

pojawiła się możliwość posiadania własnego kąta, 

podjęłyśmy wszelkie działania i kroki, by taką sie-

dzibę zdobyć. Nie byłoby to możliwe gdyby nie 

życzliwość naszego wójta, który bezpłatnie udostęp-

nił nam lokal oraz wielkie wsparcie miejscowej  

jednostki OSP, która pomogła przy adaptacji    

strychu i wykonała większość prac remontowych.  

Lokal o powierzchni ok. 90 m2 zawiera aneks 

kuchenny, zaplecze socjalne i toalety. W ramach 

projektu zakupiono niezbędne wyposażenie lokalu, 

meble i zainstalowano odpowiedni sprzęt kompute-

rowy. Członkinie stowarzyszenia odbyły także cykl  

szkoleń, m.in. szkoleń wyjazdowych do Iwonicza 

Zdroju i 3 szkoleń dla członkiń Zarządu Stowarzy-

szenia, dotyczących pozyskiwania środków ze-

wnętrznych na działalność statutową. Na realizację 

projektu Stowarzyszenie pozyskało 58 tys. zł.  

Warto przypomnieć, że jest to kolejny sukces, 

jaki panie odnotowały w ostatnim czasie. W       

ramach realizowanego w 2008 roku projektu 

Rzeczpospolitej Internetowej, stowarzyszenie wy-

dało na płycie DVD przewodnik kulinarny 

„Grodziskie Jadło”, na który składały się przepisy 

dawnych lokalnych potraw. Na realizację projektu 

pozyskano wówczas 15 tys. zł, laptop, kamerę i 

aparat cyfrowy.       MH 

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyły władze gminne, przedstawiciele OSP i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Gościnnie wystąpiła Leszczynka  

Urządzone zaplecze kuchenne 

Na ręce prezes stowarzyszenia Wójt Gminy wraz z     

Przewodniczącym wręczyli komplet garnków 
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W którym roku utworzono Państwową Straż 

Pożarną? Jakim symbolem oznaczamy gaśnicę 

do gaszenia metali lekkich? Co oznacza symbol 

GBAM? – m.in. z takimi pytaniami zmagali się 

uczestnicy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-

biega pożarom”. 

We wtorek, 7 kwietnia w Ośrodku Kultury w 

Grodzisku Dolnym pięćdziesięciu uczestników  

podzielonych na trzy kategorie wiekowe (szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 

przystąpiło do rywalizacji na szczeblu gminnym. 

Eliminacje składały się z dwóch etapów, części pi-

semnej i ustnej. Zadaniem uczniów było wykazanie 

się wiedzą teoretyczną, w postaci rozwiązania testu 

z zakresu znajomości przepisów przeciwpożaro-

wych, wiedzy na temat technik pożarniczych,      

organizacji ochrony przeciwpożarowej, zasad     

postępowania na wypadek wystąpienia pożaru,   

historii i tradycji ruchu strażackiego.  

Do drugiego, ustnego etapu weszło po 5 osób z 

każdej grupy wiekowej. Każdy z uczestników    

odpowiadał na 2 pytania z wylosowanego zestawu.  

Końcowe wyniki eliminacji gminnych przedstawia-

ją się następująco:  

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 

1. Mach Maciej 

2. Pytel Jarek 

3. Miś Magdalena 

4. Kuras Mariola 

5. Kisiel Agnieszka 

II grupa wiekowa (gimnazja) 

1. Tabin Karolina 

2. Rydzik Elżbieta 

3. Chmiel Mateusz 

4. Danak Iwona 

5. Czerwonka Piotr 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) 

1. Miś Michał 

2. Kuczek Łukasz 

Uczestnicy biorący udział w turnieju otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy nagrody rzeczo-

we. Do eliminacji powiatowych, które odbyły się 

17 kwietnia br. w budynku Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej w Leżajsku, zakwalifikowało się 

po trzech laureatów z I i II grupy wiekowej oraz 

dwóch z grupy najstarszej. Na szczeblu powiato-

wym zwycięzcą turnieju w swojej grupie wiekowej 

został Łukasz Kuczek.  

Jacek Grzywna wręcza nagrody uczestnikom 

Uczniowie odpowiadali przed komisją na wybrane losowo pytania 
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800 tys. zł – tyle wynosi przewidywany koszt 

przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy 

OSP w Laszczynach na potrzeby tworzonej   

Placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób 

Niepełnosprawnych. Będzie to pierwsza tego  

typu placówka na terenie Gminy Grodzisko  

Dolne.  

Istniejący budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

zostanie zaadaptowany na potrzeby ośrodka, z    

którego korzystać będzie około 30 osób niepełno-

sprawnych, wymagających pomocy i rehabilitacji. 

Główną misją placówki będzie przywracanie     

osobom niepełnosprawnym umiejętności do samo-

dzielnego radzenia sobie w życiu.  

Budynek zostanie całkowicie przystosowany do 

potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym i zabu-

rzeniami psychicznymi. W powstałych pracow-

niach kulinarnych, komputerowych i plastycznych 

prowadzone będą różne formy zajęć terapeutycz-

nych. Ponadto w placówce funkcjonować będzie 

sala rehabilitacyjna, wyposażona w sprzęt do reha-

bilitacji i fizjoterapii.  

Na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb     

tworzonej Placówki Gmina Grodzisko Dolne pozy-

skała dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach zadań Samorządu Województwa       

Podkarpackiego. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 

240 tys. zł.  

Planowany termin uruchomienia ŚDS to        

grudzień 2009 roku. 

 

        MH 

W odremontowanym budynku mieścić się będzie ŚDS 

oraz siedziba miejscowej jednostki OSP 

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie Gimna-

zjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku 

Górnym biorą udział w ciekawym kółku fizyko-

astronomicznym, w ramach realizowanego w 

szkole projektu „ Z nauką w świat” współfinan-

sowanego przez Unię Europejską w ramach 

EFS. 

Młodzi pasjonaci fizyki uczą się astronomii nie 

tylko z książek, ale zdobywają też wiedzę podczas 

nocnych obserwacji nieba. Przy pomocy teleskopu, 

lunety i lornetki oglądają obiekty nieba północne-

go. Wiele satysfakcji daje uczniom rozpoznanie 

gwiazdozbiorów, znalezienie Gwiazdy Polarnej na 

niebie, czy odszukanie mgławicy lub gromady 

gwiazd.  

Widok gór, kraterów na Księżycu oraz planet 

Wenus i Saturna robi na każdym wrażenie. Te pro-

ste obserwacje nieba budzą ciekawość, pobudzają 

młodzież do refleksji, nauki i na długo pozostają w 

pamięci. 

 

       Dorota Miś  

 

W poszukiwaniu Gwiazdy Polarnej 

Nocne obserwacje nieba 
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W dniu 21 kwietnia 2009 roku o godz. 9.00 w 

sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym 

zostało przeprowadzone przez przedstawicieli 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji       

Rolnictwa szkolenie z zakresu aplikowania 

o środki działania „Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

W spotkaniu udział wzięło około 20 osób z tere-

nu Gminy Grodzisko Dolne.  

W ramach programu szkolenia omówiono i 

przedstawiono: 

1. Zasady naboru wniosków w ramach działań in-

westycyjnych objętych PROW 2007-2013. 

2. Zasady przyznawania płatności. 

3. Zasady wypełniania formularza wniosku. 

4. Informacje o załączniku do wniosku – Ekono-

miczny Plan Operacji.  

Wnioski w ramach tego działania można składać 

w terminie 5 – 18 maja 2009 roku w Oddziale 

Regionalnym ARIMR w Rzeszowie. 

O dofinansowanie mogą się starać: 

- osoby zamierzające podjąć działalność,  

- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 

osób, mające obrót nieprzekraczający                  

równowartości 2 mln euro) planujące rozwinąć 

działalność.  

Pomoc będzie udzielana podmiotom z tytułu in-

westycji związanych z tworzeniem lub rozwojem 

mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:  

- usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa,  

- usług dla ludności,  

- sprzedaży hurtowej i detalicznej,  

- rzemiosła lub rękodzielnictwa,  

- robót i usług budowlanych i instalacyjnych,  

- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, 

rekreacja i wypoczynkiem,  

- usług transportowych i komunalnych,  

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych,  

- magazynowania lub przechowywania towarów,  

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,  

- rachunkowości, doradztwa lub usług informacyjnych.  

Maksymalna wysokość pomocy to 300.000 zł  

(w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy). 

Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie   

50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Szczegółowe informacje na temat w/w programu 

można uzyskać na stronie internetowej: Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl, lub pod numerem tel. 017 240 

67 00 (Biuro Terenowe ARIMR Leżajsk).  

 

        GW 

Spotkanie zorganizowano dzięki uprzejmości Wójta Gminy 

Najbardziej zainteresowani przedsiębiorcy umówili się na indywidualne spotkania z przedstawicielami ARiMR 

http://www.arimr.gov.pl/
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społecznej lub do powiatowego centrum pomocy 

rodzinie. Jeśli masz problemy związane z przemocą 

w twoim domu nie ukrywaj ich, nie duś ich w so-

bie, zwróć się o pomoc, którą na pewno uzyskasz i 

bądź konsekwentny w swoich działaniach, a życie 

twoje i twoich bliskich na pewno stanie się szczę-

śliwsze. Telefony kontaktowe do instytucji, w któ-

rych można uzyskać pomoc: Policja – 997, GOPS 

w Grodzisku Dolnym – 017 24 29 134, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie – 017 24 28 258.  

Od maja uruchomiona zostanie grupa wsparcia 

dla ofiar przemocy domowej, która działać będzie 

przy punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy. Zain-

teresowane osoby prosimy o zgłaszanie się pod  

numerem tel. (017) 242 8265. Osoba do kontaktu - 

Stanisław Baj.  

         AW 

Przemoc to nie tylko 

bicie fizyczne, ale    

również znęcanie się 

psychiczne. Nie bądź 

obojętny na zło, które 

dzieje się w twoim     

domu.  

Matka czy żona, która nie 

reaguje dla „świętego 

spokoju” na agresywne 

zachowanie swojego mę-

ża lub syna, robi sobie i swoim bliskim ogromną 

krzywdę, której często nie da się już nigdy           

naprawić. Pozwalając na agresywne zachowanie 

sprawcy przemocy utrwalamy go w jego bezkarno-

ści, którą powinno się jak najszybciej przerwać po-

przez zgłoszenie na policję, do ośrodka pomocy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grodzisku 

Dolnym informuje o zmianach w przyznawaniu 

świadczeń rodzinnych. Okres zasiłkowy           
2008/2009 przedłuża się do 31 października 2009 r. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu          

rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 zostanie 

przyznany tylko tym rodzicom, którzy złożą     

wniosek o jego przyznanie do końca października 

2009r. Aby wypłata dodatku mogła nastąpić we 

wrześniu 2009r. wniosek o powyższy dodatek nale-

ży złożyć najpóźniej do 10 sierpnia 2009r.  

Aby usprawnić rodzicom procedurę wnioskowa-

nia o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

2009/2010, GOPS w Grodzisku Dolnym codzien-

nie na bieżąco przyjmuje wnioski. Jednocześnie  

wcześniejsze złożenie wniosku przez rodzica         

w znacznym stopniu przyśpieszy wydanie decyzji 

w sprawie.  

W przypadku rodziców, których dzieci z dniem 

1 września 2009r. rozpoczną naukę w szkole      

ponadgimnazjalnej konieczne jest złożenie wniosku 

o dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub też na  

zakwaterowanie ucznia, w związku z jego zamiesz-

kaniem w miejscowości, w której znajduje się    

siedziba szkoły.  

Rodzice, którzy nie dopełnią powyższych      

formalności nie otrzymają wypłaty dodatków do 

zasiłku rodzinnego związanych z rozpoczęciem 

roku szkolnego oraz dojazdem, czy też zakwatero-

waniem ucznia.  

Kobiety które będą w ciąży po 1 listopada 

2009r. chcąc otrzymać „becikowe” i dodatek z   

tytułu urodzenia dziecka, muszą przedłożyć za-

świadczenie potwierdzające pozostawanie pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 

ciąży do porodu. 

         AW 

 

POMOC DLA NAJUBOŻSZYCH 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w       

Grodzisku Dolnym w dniu 06 kwietnia 2009r. 

zajmował się dystrybucją żywności pochodzącej 

z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszo-

wie. Żywność w postaci: mleka w proszku – 465 

kg, kaszy jęczmiennej – 930 kg, cukru – 930 kg, 

żółtego sera – 325 kg, sera topionego – 186 kg, 

herbatników – 66 kg, musli – 930 kg, krupniku 

– 185 kg oraz dań gotowych – 182 kg, rozdana 

została 90 rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, które złożyły stosowne      

zaświadczenia potwierdzające ich dochody w 

związku ze zmianą kryterium przyznawania  

pomocy żywnościowej tj. dochód na osobę w 

rodzinie nie może przekraczać 526,50 zł, a dla 

osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł     

miesięcznie.  

Wartość żywności wyniosła 16 043,28 zł. 

Pomoc ta w znacznym stopniu wpłynęła na 

zmniejszenie kosztów zakupu żywności w ro-

dzinach, które skorzystały z w/w pomocy. 
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wając za dusze zmarłych z poszczególnych rodzin. 

Współczesną formą tego obrzędu jest „różaniec” 

śpiewany za zmarłego w przeddzień lub dzień po-

grzebu w zależności od lokalnego zwyczaju. Uni-

katowy charakter tegoż widowiska zadecydował 

niewątpliwie o tym, że Zespół „Grodziszczoki” 

otrzymał III miejsce. Laureatem I miejsca został 

zespół gospodarzy, czyli „Folusz” za pokaz dawne-

go obrzędu weselnego. Do rangi II miejsca preten-

dował Zespół Regionalny z Korczyny za odegranie 

„Rekrutów”. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy 

„Leszczynka” otrzymał wyróżnienie za widowisko 

„Zapusty”.  

„Zapusty” to popularna nazwa dawnych mię-

sopustów, czyli obecnie karnawału – czas zabaw, 

tańców, dobrego jedzenia i picia. Tańczy się dużo 

w tym okresie, przy czym tańce mają swoje ma-

giczne znaczenie (np. na urodzaj lnu czy konopi). 

Charakterystyczne dla zapustów jest również bicie 

pytami odbierane również jako rodzaj zalotów   

kawalera do panny. 

Oprócz wyżej wymienionych w sobotę można 

było zobaczyć inne widowiska, jak: „Przed Wielka-

nocą”, „Przenosiny”, „Kolęda z Rajem i z Turo-

niem”, „Wigilia”, „Darcie pierza”, Dzień Św. 

Szczepana”, „Stawianie wiechy”, „Herody”, 

„Kiszenie kapusty”, „Sianokosy”. 

Wszystkie pozostałe zespoły otrzymały wyróż-

nienia za przygotowanie i prezentację ciekawych 

widowisk.  

       M. Burda-Król 

W dniach 3 – 4 kwietnia 2009r. w Giedlarowej 

odbywały się prezentacje zespołów regionalnych 

w ramach XXI Wojewódzkiego Konkursu 

„Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Ogółem na scenie 

GOK w Giedlarowej wystąpiło 18 zespołów z 

Podkarpacia. 

Na konkursie prezentowane są obrzędy i zwy-

czaje rodzinne (związane z urodzeniem dziecka i 

chrzcinami, wesela, zwyczaje pogrzebowe), zwy-

czaje i obrzędy związane z cyklem prac na roli, 

zwyczaje i obrzędy związane z cyklem Świąt Boże-

go Narodzenia, Wielkanocy i innych, jak np. Św. 

Katarzyną, Św. Janem, Andrzejem i Św. Łucją.  

Widowiska zawierają charakterystyczne dla danego 

regionu ceremonie, jak również szereg czynności i 

zabiegów magicznych towarzyszących danemu 

przedstawieniu. W piątek na scenie w Giedlarowej 

przedstawiało charakterystyczne dla siebie obrzędy 

5 zespołów. Wśród obrzędów znalazły się następu-

jące: „Idą kolędnicy”, „Raj”, „Na jagody”, frag-

ment „Wesela” oraz „Pieczenie chleba”. W sobotę 

zaś wśród uczestników znalazły się również nasze 

zespoły – „Grodziszczoki” i „Leszczynka”.  

Zespół Regionalny „Grodziszczoki” przedsta-

wił zwyczaje pogrzebowe – „Lamenty”. Pieśni ża-

łobne tzw. „Lamenty” śpiewane były za zmarłego 

przy jego trumnie w przeddzień pogrzebu, a na dru-

gi dzień po śmierci. Owe pieśni żałobne śpiewano 

również po domach w czasie postu za dusze zmar-

łych. Zaczynano w umówionym miejscu i po kolei 

odwiedzano sąsiednie domostwa modląc się i śpie-

Z archiwum B. Pempusia 
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W dniu 2 kwietnia 2009 roku obchodziliśmy 

czwartą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. 

W całej Polsce odbyły się uroczyste marsze,  

akademie, wieczornice.  

Ponieważ Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym 

ma za patrona Jana Pawła II, to szczególny dzień 

dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Z tej oka-

zji w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym 

odbyła się wieczornica w hołdzie Janowi Pawłowi 

II. Program artystyczny poprzez teksty i piosenki 

połączone z prezentacją multimedialną przedsta-

wiającą najważniejsze fakty z życia papieża Polaka 

w swoim rozważaniu nawiązywał do nauczania 

Ojca Świętego Jana Pawła II jako największego 

autorytetu naszych czasów.  

Wieczornica ta na długo zostanie w pamięci 

wszystkim uczniom i parafianom zgromadzonym w 

kościele, dzięki jej młodym wykonawcom, którzy z 

należytą powagą i wrażliwością wyrażali wielką 

miłość i wdzięczność Ojcu Świętemu za to, czego 

dokonał w ciągu prawie 27 lat swego pontyfikatu. 

Można było zauważyć jak wszyscy w wielkim sku-

pieniu, a niekiedy ze łzami w oczach, wsłuchiwali 

się w teksty rozważań czytanych przez lektorów: 

Adriana Poterka, Maję Rynasiewicz i Dominikę 

Kiełbicką. „Papież Jan Paweł II, dziś nazywany 

Wielkim zmienił oblicze tego świata swoją osobą, 

swoim słowem, podróżami, miłością do każdego 

człowieka. Był to Papież, jakiego jeszcze w dziejach 

Kościoła nie było. Pochodził z naszego kraju, dlate-

go też Polska została szczególnie wyróżniona. Jan 

Paweł II to Papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog, 

przyjaciel dzieci i każdego człowieka, a także uoso-

bienie skromności i pokory” - to fragment z prezen-

tacji jaki usłyszeliśmy na zakończenie tej wzrusza-

jącej wieczornicy.  

O oprawę muzyczną i wybór pieśni w całym 

programie zadbała pani Alicja Dubiel, a prezenta-

cję multimedialną wyświetlaną z komputera przy-

gotował i przedstawił pan Andrzej Zalepa. Nad ca-

łością czuwał pan katecheta Waldemar Dec, a o 

stronę techniczną zadbał pan Stanisław Stępnik.  

Po programie artystycznym ks. Proboszcz Anto-

ni Pawul skierował słowa do zgromadzonych w 

kościele zachęcając wszystkich, a szczególnie mło-

dzież do naśladowania Ojca świętego w miłości do 

Boga, Kościoła i Ojczyzny. Następnie wszyscy od-

mówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia o rychłe 

wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II.  

      W. Dec, A. Zalepa 



  

 

uczyła całe królestwo, że liczy się to, jacy jesteśmy, 

a nie - jak wyglądamy.  

Po oglądnięciu bajki maluchy pojechały do cen-

trum zabaw dla dzieci "Fantazja", gdzie przez dwie 

godziny oddawały się "kąpielom" w basenach z 

gumowymi piłeczkami, a także korzystały z innych 

atrakcji proponowanych przez centrum takich jak: 

dmuchane zjeżdżalnie i skakańce, systemy rur i 

korytarzy, przejścia z torami przeszkód. 

Dzięki tej wyprawie dzieci przeżyły niezapo-

mnianą przygodę, miały możliwość poznania     

dalszego otoczenia oraz nabierały odwagi, spraw-

ności ruchowej, zręczności i orientacji w przestrze-

ni. Po tak pełnym wrażeń dniu wszyscy zadowoleni 

i trochę wyczerpani musieli opuścić z żalem to 

miejsce, ale już w czerwcu czeka kolejny wyjazd, 

tym razem do teatru "Maska". Planujemy także po-

nowne odwiedzenie "Fantazji". 

 

        J. Mazur 
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Szaleńcza zabawa w basenie z piłeczkami  

Dzień 2 kwietnia 2009 roku był od tygodni    

bardzo wyczekiwany przez dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Grodzisku Dolnym. 

Na ten dzień zaplanowano wycieczkę do Rze-

szowa. Była to trzecia z kolei w roku szkolnym 

2008/2009 w jakiej udział wzięły dzieci 5-letnie i 

młodsze realizując projekt Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II pt. "Radosne przedszkole" w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 

Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

O ustalonej godzinie dzieci stawiły się na placu 

szkolnym i pod opieką p. A. Hader, B. Jagustyn, J. 

Mazur i A. Witwer wyruszyły w wyczekiwaną 

"podróż". Pierwszym punktem programu była wi-

zyta w kinie "Helios", gdzie dzieci uczestniczyły w 

seansie bajki "Dzielny Despero", mówiącej o od-

wadze i przyjaźni, o tym, jak jedna mała istota na-

Mali kinomani z niecierpliwością czekali na swój seans 

21 kwietnia 2009r. odbyły się eliminacje powia-

towe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa                    

w Ruchu Drogowym, w których udział wzięło        

5 drużyn gimnazjalistów z 4 gmin i miasta          

Leżajska.  

Drużyna z Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji 

w Grodzisku Górnym zdobyła II miejsce i okazały 

puchar. W skład drużyny wchodzili Kamil Baran, 

Łukasz Joniec i Rafał Skiba. Do zawodów przygo-

towywali się pod kierunkiem nauczyciela techniki 

pana Dominika Cieśli. 

 

Łukasz Joniec uzyskał miano finalisty w woje-

wódzkim etapie Konkursu Historycznego orga-

nizowanego przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty. 

Nasz wychowanek uplasował się na 15 miejscu 

w Finale IX Indywidualnych Szachowych Mi-

strzostw woj. Podkarpackiego (na 62 uczestników). 

Zabrakło mu pół punktu do udziału w zawodach 

krajowych. Ale i tak się cieszymy i gratulujemy. 

 

       Maria Majkut 
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24 uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Fran-

ciszka Leji w Grodzisku Górnym uczęszczają-

cych na zajęcia Centrum Języka Angielskiego 

„Młodzi Poligloci” realizowane w ramach pro-

jektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia – 

szansą na lepszą przyszłość” współfinansowane-

go przez Unię Europejską, wyjechało na spotka-

nie z żywym językiem angielskim, które było 

możliwe w Szkole Języków Obcych Promar w 

Rzeszowie.  

O 8.00 rano wyjechaliśmy pod opieką pani Joan-

ny Sołek i pana Stanisława Rydzika do szkoły dla 

pragnących zgłębiać tajniki innych języków. Po 

dotarciu na miejsce byliśmy zdumieni gościnnością 

tej placówki. Na początku wizyty zostaliśmy opro-

wadzeni po budynku, który jest bardzo nowocze-

sny. Ozdobiony pięknymi obrazami, których auto-

rem jest sam dyrektor Promaru Eugeniusz Rydzik.  

O 10.00 zaczęły się zajęcia. Zostaliśmy mile za-

skoczeni możliwością uczestnictwa nie tylko w lek-

cji z języka angielskiego z native spakerem, ale też 

włoskiego i hiszpańskiego. Pracowaliśmy w trzech 

grupach. Pomimo tego, że języka angielskiego 

uczymy się już kilka lat, nie było łatwo rozmawiać 

tylko w tym języku. Wykonywaliśmy też trudne 

ćwiczenia z wiedzy o USA. Poradziliśmy sobie jed-

nak. Nauczyliśmy się również przedstawić w języ-

ku hiszpańskim i znamy też inne słowa, a nawet 

piosenkę. Wszystkim bardzo się podobała zabawa 

w kalambury, którą zaproponowała pani prowadzą-

ca zajęcia. Trzecim językiem, z którym mieliśmy 

możliwość się zetknąć, był język włoski. Możemy 

stwierdzić, że jak na pierwszą lekcję nauczyliśmy 

się wielu słów w tym języku. Zapamiętywanie uła-

twiły ciekawe ćwiczenia, np. krzyżówki.  

Po tak efektywnie wykorzystanym czasie nade-

szła chwila przeznaczona na relaks i poczęstunek. 

Na koniec naszego pobytu w tej szkole mieliśmy 

okazję sprawdzenia swojej wiedzy z języka angiel-

skiego podczas zorganizowanego quizu. Podzieleni 

na 8 trzyosobowych grup odpowiadaliśmy na pyta-

nia z trzech kategorii. Wygrał zespół złożony z 

Tomka Kurasa, Karola Moszkowicza i Michała 

Urbana. Nagrodę zwycięzcom wręczył dyrektor 

Promaru Eugeniusz Rydzik, który podarował 

chłopcom własnoręcznie wykonany obraz. Przed 

wyjazdem obejrzeliśmy jeszcze bajkę i pożegnali-

śmy Szkołę Języków Obcych. 

Bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy póź-

nym popołudniem. Cieszymy się, że za darmo mo-

gliśmy wyjechać na lekcje do Promaru. 

 

      Klaudia Pytel 

      Mariola Czerwonka 

      uczennice klasy VIb 

Było wesoło i pouczająco 

Pan Eugeniusz Rydzik z laureatami quizu z wiedzy o   

języku angielskim 

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie… i wracamy 
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W środę 22 kwietnia br. dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Grodzisku Górnym wyjecha-

ły do kina ,,Helios” w Rzeszowie na bajkę pt. 

,,Dzielny Despero”. 

To czwarta z kolei wycieczka edukacyjna w ja-

kiej dzieci wzięły udział w ramach realizowanego  

projektu ,,Przedszkole- Drogą do samodzielności”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Bajka opowiadała o magicznym królestwie Dar, 

w którym panowała radość, ponieważ wszyscy 

mieszkańcy mieli pod dostatkiem apetycznej zupy. 

Nieszczęśliwy wypadek sprawił, że Król pogrążył 

się w rozpaczy, Królewnę ogarnęła tęsknota, a 

mieszkańcy pozbawieni zostali zupy. Świat posza-

rzał, gdyż zgasło słońce. Wszyscy stracili nadzieję 

na lepsze jutro. Sytuacja zmieniła się, gdy narodziła 

się dzielna myszka, obdarzona bardzo dużymi 

uszami- Despero Tilling. Było to zwierzątko niepo-

dobne do swoich krewnych, i z wyglądu, i z cha-

rakteru. Nie godziło się żyć w strachu, przyjaźniło 

się z Księżniczką, i uwielbiało czytać książki a nie 

je zjadać. ,,Dzielny Despero” to opowieść o odwa-

dze i przyjaźni, o tym jak jedna mała istota nauczy-

ła całe królestwo, że nie jest ważne, jak wyglądasz, 

ale kim jesteś. To bajka z morałem. 

Dzieciom podobało się kino ,,Helios” i obejrza-

na bajka. Długo komentowały wydarzenia oraz 

opowiadały kim chciałyby być i dlaczego? Ocenia-

ły postępowanie bohaterów w kategoriach dobra i 

zła. Po bajce wszyscy udali się do baru ,,Bolero” na 

pyszny obiad. Dzieciom bardzo dopisywał apetyt.  

Po dniu pełnym wrażeń uradowane i zadowolo-

ne pociechy wróciły wieczorem do przedszkola, 

gdzie już czekali stęsknieni rodzice. Warto podkre-

ślić, że cała podróż była bezpłatna, dzięki fundu-

szom z realizowanego projektu.  

       Danuta Kura 

Przedszkolaki cieszyły się z wycieczki do kina  

Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzi-

sku Górnym zostało zakwalifikowane do trzylet-

niego projektu FENIKS. Kryteriami przyjęć  

były osiągnięcia uczniów, nauczyciela i szkoły w 

przedmiotach przyrodniczych. 

Projekt FENIKS to długofalowy program odbu-

dowy, popularyzacji i wspomagania nauczania   

fizyki w szkołach, finansowany z programu opera-

cyjnego Kapitał Ludzki. Jest on realizowany przez 

konsorcjum trzech uniwersytetów: Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno - 

Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w   

Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordy-

natorem projektu FENIKS w Uniwersytecie      

Rzeszowskim jest dr hab. Krzysztof Golec-Biernat 

z Instytutu Fizyki.  

Zgodnie z założeniami programu 10 uczniów ma 

dwie godziny zajęć pozalekcyjnych z fizyki w ty-

godniu, które prowadzi pani Dorota Miś. W ramach 

tego projektu 17 kwietnia br., grupa z opiekunem 

wyjechała z wizytą do Instytutu Fizyki Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego na półtoragodzinny wykład pt. 

„O czarnych dziurach” z pokazami fizycznymi oraz 

przez trzy godziny wykonywała ćwiczenia w labo-

ratorium astronomicznym pod opieką dr hab. Piotra 

Grodkowskiego.  

 

        Dorota Miś 

Z wizytą na uczelni 



  

 

Książka i zawarta w niej wiedza dają jasność, 

prawdziwą wiedzę i optymizm. Książka uczy 

szacunku do siebie i kształtuje w człowieku sub-

telność, delikatność. Na szczęście mieszkańców 

Gminy Grodzisko nie trzeba zbytnio zachęcać 

do czytania. O statystykach i upodobaniach   

czytelniczych Grodziszczan z Krystyną           

Zagrodzką rozmawiała Małgorzata Halasa. 

Co dla Pani oznacza bycie bibliotekarzem? 

Przede wszystkim pomagać. W bibliotece nie jeste-

śmy po to, by realizować to co słuszne, ale jeste-

śmy po to, by służyć czytelnikom. A wszystko co 

robimy od lat jest z tym powiązane. Organizować 

imprezy czytelnicze jak też zakupić zbiory których 

potrzebują czytelnicy. Dobrać książki do poczyta-

nia, literaturę do referatu czy pracy magisterskiej, 

napisać podanie, czy też udzielić wskazówek jak 

skorzystać z Internetu. W wiejskiej bibliotece takiej 

jak nasza jest też to „coś” czyli panująca atmosfera. 

Bibliotekarka to osoba, z którą można porozma-

wiać nie tylko o przeczytanej książce ale też i o po-

godzie jak i bolączkach dnia codziennego. 

Ile książek znajduje się w bibliotecznym księgo-

zbiorze?  

W naszej bibliotece posiadamy 19 236 woluminów 

oraz 2 287 książek które są księgozbiorem parafial-

nym z niektórymi wydaniami z XIX w. W filiach 

Zmysłówce i Grodzisku Nowym jest 5 725 pozycji 

książkowych. 

Jakich książek jest najwięcej? 

Oczywiście literatury pięknej dla dzieci i dorosłych  

tj.13 397 pozycji, natomiast 7 966 to książki popu-

larno – naukowe z czego w większości to literatura 

edukacyjna. 

Jak często biblioteka uzupełnia swoje zbiory? Ile 

książek nabywa rocznie? 

W ostatnich 4 latach książki kupowane były co 

miesiąc dzięki otrzymywanym dotacjom od Urzędu 

Gminy oraz dzięki realizacji wniosków z Minister-

stwa Kultury. Rocznie kupowaliśmy w granicach 

1000 woluminów. Niestety w tym roku Minister-

stwo zmniejszyło dotację z 8 000 tys. złotych       

do 2 560, więc zakupy będą zdecydowanie skrom-

niejsze. 

Wróćmy jeszcze do danych liczbowych. Jak 

przedstawiają się statystyki wypożyczeń? 

W 2008 roku wypożyczonych książek było 25 037 

w tym: dorośli – 11 283, dzieci i młodsza młodzież 

11 333 i 2421 literatury niebeletrystycznej. 

Jakie książki, czasopisma czytają najchętniej 

mieszkańcy gminy i jakie pozycje cieszą się naj-

większym powodzeniem? 

Przede wszystkim pytają o książki nowe i kolorowe 

czasopisma. 

Jakie pozycje reflektują najczęściej Panie, a ja-

kie Panowie? 

Minął czas Harlekinów dla Pań, które sięgają obec-

nie po książki ambitniejsze, natomiast Panowie naj-

częściej czytają fantastykę i sensację. Pozycje po 

które sięgają wszyscy to thrillery.  

Co było hitem w roku  ubiegłym? 

„Zmierzch” Stephenie Meyer i wszystkie tytuły 

Komedy, chociaż ostatnio kupiliśmy życiorysy 

świętych w formie beletrystycznej, które na półce 

stały jeden dzień.  

Ilu czytelników zarejestrowanych jest w biblio-

tece? 

Od 1 100 do 1 300 rocznie. 

Która grupa wiekowa jest najaktywniejszym 

czytelnikiem? 

Dzieci, bo bajkę można szybko przeczytać i dorośli 

po czterdziestce niezależnie od wykonywanej    

pracy.  

Jak zachęciłaby Pani młodzież do czytania   

książek? 

Naukę czytania powinniśmy zaczynać w jak naj-

wcześniejszym wieku i to rodzice, czy dziadkowie 

powinni czytać dzieciom. Wtedy nawyk sięgania 

po książkę pozostanie na całe życie. W naszej Gmi-

nie młodzież czyta i to dużo. Na wakacjach trudno 

dostać poczytniejsze książki.  

Dla tych opornych dodałabym, że książka pozwala 

osiągnąć wyższy poziom życia. Kontakt z książką 

to kontakt z drugim człowiekiem, dlatego też nieza-

leżnie od wieku i wykształcenia zapraszam    

wszystkich do odwiedzania biblioteki. Sięgajmy po 

książki, bo one kształcą.  

 

dziękuję za rozmowę 

WYWIAD MIESIĄCA 
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Z KART HISTORII 

W czasie okupacji niemieckiej w Opaleniskach zo-

stała utworzona Placówka nr 5 Armii Krajowej, 

której dowódcą był Jan Tkacz „Leśnik”. Szkolenie 

podoficerskie i odprawy bojowe odbywały się na 

terenie gajówki Józefa Dziury. Placówka posiadała 

magazyn broni, za który odpowiadał Bronisław 

Sigda „Zemsta”. Jego brat Józef Sigda „Józek” na-

wiązał kontakt z „Jędrusiami” z Tarnobrzega. Owo-

cem tej współpracy było zorganizowanie Podcen-

trali Wschód wydającej pismo „Odwet”. Ukazało 

się ponad dwieście numerów tej gazetki, którą dru-

kowano na terenie Grodziska Górnego, Opalenisk, 

w Lipniku i w Łańcucie.  

Zamieszczono w niej informacje o sytuacji na 

frontach II wojny światowej, uzyskane z nasłuchu 

radia BBC. Paczki gazetek przenoszono do punk-

tów kontaktowych, skąd zabierali je kolporterzy. 

Pismo dotarło do zaufanych osób, działających w 

konspiracji na terenie Przemyśla, Jarosławia i Łań-

cuta. W lipcu 1944 roku tereny wschodniej Polski 

zostają wyzwolone przez wojska radzieckie. Docie-

rają niepokojące wiadomości, że po wspólnej walce 

w wyzwoleniu Wilna i Lwowa aresztowano do-

wódców AK i zesłano w głąb Rosji. Tak działało 

się na całym obszarze zajmowanym przez Sowie-

tów. Akcja „Burza” nie przynosi oczekiwanych 

efektów. Wiele oddziałów AK opuszcza tereny 

wschodnie udając się w kierunku Warszawy na po-

moc Powstaniu. W Grodzisku Dolnym w połowie 

sierpnia 1944 roku na krótko zatrzymał się ponad 

500-osobowy oddział „Sulimy” (Sulima to herb 

Zawiszy Czarnego – przyp. red.).  

Tymczasem umiera z honorem samotnie walczą-

ca Warszawa. Cele Rosji co do przyszłych losów 

Polski, są coraz bardziej czytelne. Jaka była w tym 

rola aliantów wtedy jeszcze nie wiedziano. Miej-

scowi konspiratorzy krótko cieszyli się wolnością. 

Postanowili przeciwstawić się nowym komuni-

stycznym porządkom. Potrzebują prawdziwej dru-

karni. Zadanie to wykonał Jan Balawender 

„Puchacz”, który z grupą dywersyjną zarekwirował 

dwie furmanki w folwarku hrabiego Alfreda Potoc-

kiego. W „biały dzień” 2 października 1944 roku 

„zabrali” drukarnię u Pikulskiego w Łańcucie. 

Przewieźli ją do Nowosielec i ukryli w polu. W 

tym samym dniu, późnym wieczorem przyjechali 

furmanką, Bronisław Sigda „Zemsta”, Antoni Drą-

żek „Jastrząb” i Stanisław Kaleta „Mucha”, którzy 

przewieźli drukarnię do Opalenisk i ukryli w stodo-

le. Podczas transportu furmanka utknęła w błocie 

we wsi Budy Łańcuckie. Z pomocą pośpieszył   

Julian Lasek, który przypiął własne konie, dzięki 

czemu drukarnia dotarła na miejsce jeszcze w nocy.  

Postanowiono umieścić ją na terenie gajówki Józe-

fa Dziury. W tym celu leśniczy z Wesołej Zbigniew 

Opałko „Orlik” przygotował z kantówki ziemiankę 

i przywiózł jej elementy. Natomiast B. Sigda, 

J. Sigda, A. Drążek i J. Dziura wykopali dół o wy-

miarach 3x3x2 i obłożyli ściany kantówką. Opusz-

czono maszynę drukarską (ważyła kilkaset kilogra-

mów) i ułożono z bali strop, który zasypano grubą 

warstwą ziemi równo z poziomem terenu. Nad zie-

mianką postawiono szopę, w której był wóz i 

„parzak” na ziemniaki, z którego rura wystawała na 

zewnątrz szopy. Do niej podłączono rurę piecyka z 

ziemianki, ponieważ trzeba było podgrzewać farbą. 

Do drukarni wchodzono podziemnym tunelem z 

pobliskiej stodoły. Do pracy pozyskano dwóch ze-

cerów: Kazimierza Federkiewicza „Kazimierz” z 

Przemyśla i Tadeusza Kruczka z Rzeszowa 

(pracował wcześniej w Niepokalanowie). Wydru-

kowano tylko jeden numer Biuletynu Informacyjno

-Ideowego o nazwie „Czyn” o nakładzie 600 sztuk. 

Wincenty Styś z Łańcuta (późniejszy profesor pra-

wa w Uniwersytecie Wrocławskim), zamieścił w 

nim artykuł pt. „Czyn Warszawy”. Pisał o hero-

izmie powstańców warszawskich i oskarżył Rosjan 

o celową bezczynność.  

W dniu 29 października 1944 roku J. Sigda, i 

B. Sigda udali się z paczkami „Czynu” do punktów 

kolporterskich w Łańcucie i Nowosielcach. W dniu 

31 października (Chrystusa Króla) J. Sigda ponow-

nie udaje się do Nowosielec do Jana Balawendra 

„Puchacz” – dowódcy placówki AK. Tutaj wpada 

w zastawiony „kocioł”. Zostaje aresztowany i prze-

wieziony do Przeworska, a następnie do Rzeszowa. 

W kilka godzin po jego wyjściu na teren gajówki 

zajechały samochody z żołnierzami NKWD. Byli 

w posiadaniu informacji, że jest tutaj bunkier, ale 

nie wiedziano dokładnie w którym miejscu. 

Pewien gospodarz zwrócił uwagę na dużą ilość 

świeżej ziemi wysypanej na drogę. Gdy później 

zginęły mu pewne rzeczy gospodarskie połączył te 

fakty w całość, był pewien gdzie są. Propaganda 

robiła swoje-AK to zapluty karzeł reakcji, to wróg 

państwa.  

Dużo szczęścia miał B. Sigda, który szedł do 

gajówki. Zdążył wycofać się rowem i zbiegł. 

Aresztowano Zb. Opałkę, J.Dziurę, J. Kruka i 

K. Federkiewicza. Jakie było zdziwienie, gdy za-

miast skradzionych rzeczy, wynoszono gazetki, 

dziesiątki kilogramów czcionek a potem drukarnię. 
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dbał Bronisław Sigda. On też ufundował i wspólnie 

z Janem Salwachem zabetonowali metalowe zapo-

ry, aby zamknąć  niepotrzebny przejazd.  

Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się w 

sierpniu 1992 roku z udziałem Kompani Honoro-

wej Wojska Polskiego i orkiestry Garnizonu     

Rzeszowskiego. W 2008 roku Bronisław Sigda 

zwróciła się z prośbą do wójta gminy, pana Jacka 

Chmury o pomoc w renowacji pomnika. Zadanie to 

wykonał pan Józef Jagustyn, kierownika Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym. 

Położono płytę granitową, wykonano nową  tablicę, 

pomalowano Krzyż, i ułożono wokół kostkę bruko-

wą. Prace wykonano solidnie, pomnik prezentuje 

się pięknie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorga-

nizować uroczystość 65 rocznicy wydarzeń na 

„Dziurówce”.  

        B.P. 

Zadowolony był lejtnant Michaił Gazdyrowicz, 

szef NKWD w Grodzisku Dolnym. Sprawa była 

polityczna, dzięki niej mógł awansować. Wieś spa-

cyfikowano i aresztowano wielu młodych chłop-

ców. Wywieziono ich do jednostek w Przemyślu, 

Jarosławiu, i po krótkim przeszkoleniu już w stycz-

niu 1945 roku wysłano na front.  

Przeszli szlak bojowy: wyzwolenie Warszawy, 

walki o Wał Pomorski, forsowanie Odry i zdobycie 

Berlina. Byli wśród nich Stanisław Gałusza 

„Wsiąg”, Andrzej Malach „Lis”, Tadeusz Gałusza, 

Józef Malach i Franciszek Krauz. Organizatorów i 

pracowników drukarni wywieziono w listopadzie 

1944 roku do lagru Baranowicze-Jegolsk. Dopiero 

w 1946 roku w Swierdłowsku (dawniej Jekateryn-

burg) skazano ich na 10 lat ciężkich robót.  

Józef Sigda przebywał w Niżnym Tagilu i w  

Kazachstanie, wrócił w 1955 roku. Opisał swoje 

przeżycia w książce „Wspomnienia Sybiraka”.  

Kazimierz Fedkiewicz przebywał na Kołymie 

(Archipelag Gułag), wrócił w 1955 roku. Józef 

Dziura zmarł w lagrach Magadanu. Zbigniew Opał-

ko wrócił do kraju w 1955 roku. Nie znamy losów 

grupy żołnierzy AK, których aresztowano na      

gajówce w Wesołej i również wywieziono.  

„Dziurówka” stała się miejscem spotkań nieofi-

cjalnych, najczęściej w dniu 3 Maja, 31 Październi-

ka (na Chrystusa Króla) i 11 listopada. Nie ma już 

zabudowań gajówki, po ziemiance pozostał głęboki 

dół. Rosną dwa duże dęby - niemi świadkowie  

tamtych wydarzeń. Na jednym z nich ktoś umieścił 

pasyjkę, ktoś inny wstążki biało-czerwone. Gdy 

nadszedł właściwy czas, postanowiono uczcić pa-

mięć kolegów. Bronisław Sigda uzyskał w Nadle-

śnictwie Leżajsk zgodę na postawienie drewniane-

go Krzyża. Wraz z bratem postanowili, że będzie to 

Krzyż metalowy z tablicą i kamieniem granitowym, 

z inskrypcją AK 1939-1945.  

Taka koncepcja wymagała nakładów finanso-

wych. Swoje plany przedstawili ówczesnemu     

wójtowi, panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, uzy-

skawszy pełną aprobatę i pomoc materialną 

(cement, żwir i pokrycie kosztów miedzianej      

tablicy). Prezes SKR-u Jan Salwach wykonał meta-

lowy Krzyż, przywiózł kamień z Brzyskiej Woli i 

wykonał ze swoimi ludźmi prace montażowe i   

budowlane. Prezes GS-u Edward Maj przekazał 

1 tonę cementu. Inskrypcję w kamieniu wykonał 

grodziski artysta Mieczysław Kosior. Przez cały 

czas pomagali im Roman Sigda i Stanisław Mazu-

rek. Prace nadzorował, pomagał i o pracujących 

Dzięki pomocy lokalnych władz i pracy życzli-

wych ludzi powstał Pomnik na „Dziurówce”, który 

wpisano do rejestru Miejsc Pamięci Narodowej. 

Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy w   

różny sposób przyczynili się do jego powstania. 

Przebieg trasy rowerowej pozwala na odwiedzenie 

tego miejsca i poznania jego historii. Za opiekę nad 

Pomnikiem dziękuję harcerzom ze Szkoły Społecz-

nej w Wólce Grodziskiej.  

      Bronisław Sigda 
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Do 29 maja 2009 r. Fundusz Lokalny przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju przyjmuje wnioski o 

dotacje w ramach VI edycji programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. 

W tegorocznej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na 

rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze 

dobra wspólnego, 

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty reali-

zacji, 
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, 

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji 

społecznych, 

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.  

Maksymalna kwota dotacji - 6 tys. zł. 

Program adresowany jest do: 

- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, z wyjąt-

kiem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych a także uczniowskich/ludowych klu-

bów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), 

- grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących insty-

tucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, 

urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któ-

remu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, mających swoją 

siedzibę i planujących działania na obszarze czterech powiatów: leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego i przeworskiego. 

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres: 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju ul. Targowa 9 37-300 Leżajsk.  

Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Leżajskie Stowarzyszenia Rozwoju, a także pod numerem telefonu 

017 242 79 08. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.lsr.pl/dl. 

OGŁOSZENIE 
 

Sprzedam dom 165 m2, podpiwniczo-

ny, stan surowy otwarty na działce o        

powierzchni 937 m2 w Grodzisku     

Górnym, tel. 017 2436098. 

 

INFORMACJA 
 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina    

rolnikom ubiegającym się o płatności obsza-

rowe iż od 16 marca do 15 maja 2009r. trwa 

nabór wniosków. W związku z tym, w Urzę-

dzie Gminy Grodzisko Dolne, (pokój nr 6), 

można skorzystać z bezpłatnej pomocy osób 

zatrudnionych do wypełniania wniosków. 

Punkt czynny jest codziennie, w godzinach 

od 8.00 do 14.00.  

Ponadto w poszczególnych miejscowo-

ściach gminy wyznaczone osoby pełnić będą 

dyżury podczas których będzie można sko-

rzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnia-

niu wniosków.  

Terminy dyżurów: 

- Opaleniska, Zmysłówka, Podlesie 

(Szkoła Podstawowa w Opaleniskach):     

4 maja 2009r.  

- Chodaczów, Laszczyny (Remiza OSP w 

Chodaczowie): 5-6 maja 2009r.  

- Wólka Grodziska (Szkoła Podstawowa):    

7-8 maja 2009r.  

OGŁOSZENIA 

http://www.lsr.pl/dl
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