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Dnia 15 kwietnia br. w 
Grodzisku Dolnym odby-
ła się kolejna już jubile-
uszowa XX Podkarpacka, 
(a IX Ogólnopolska) Para-
da Straży Wielkanocnych 
„TURKI 2012”.

Co to takiego te potocznie 
zwane „Turki”, to każdy z 
nas wie i nie ma chyba ni-
kogo takiego, kto nie zetknął 
się z tym tak głęboko zako-
rzenionym tu, a i w sąsied-
nich miejscowościach rów-
nież zwyczajem.
To właśnie tu w Grodzisku 
Dolnym 20 lat temu z inicja-
tywy grupy ludzi ceniących i 
miłujących dawne zwycza-
je grodziskie i widzących 
potrzebę kultywowania w 
Polsce przepięknej trady-
cji straży grobowych - m.in.  
ówczesnego wójta Zbignie-
wa Rynasiewicza i dyrekto-
ra Ośrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, Kazimierza 
Kryli - zrodził się pomysł zor-
ganizowania wielkiej impre-
zy w okresie Świąt Wielkiej 
Nocy, która swym zasięgiem 
mogłaby przyciągnąć jak 
najszersze rzesze uczestni-

ków i widzów. 
Impreza ta, odbywająca się 
wedle założeń zawsze w 
pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy otrzymała miano Pa-
rady Straży Wielkanocnych 
– „TURKI”.
W tym roku do Grodziska 
przybyło aż 41 oddziałów 
straży wielkanocnych oraz 
17 orkiestr. Tak jak w latach 
poprzednich, również w tym 

roku oddziały Turków przy-
jeżdżały na miejsce para-
dy z dwóch kierunków: od 
strony Grodziska Dolnego i 
Grodziska Górnego. Te dwie 
kolumny Turków wraz z to-
warzyszącymi im orkiestra-
mi wyruszyły z przeciwnych 
kierunków, by przed godziną 
11-tą dotrzeć do kościoła pa-
rafialnego pw. Św. Barbary 
w Grodzisku Dolnym, gdzie 

o godz. 11.00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Św. konce-
lebrowana, której przewod-
niczył biskup pomocniczy 
archidiecezji łowickiej - bp 
Józef Zawitkowski.
Po zakończeniu mszy 
wszystkie oddziały przy 
wtórze towarzyszących im 
orkiestr dętych przeszły w 
barwnym korowodzie na pły-
tę stadionu „Grodziszczan-

JAK NA TURKI  TO TYLKO 
DO GRODZISKA
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ka” w Grodzisku Górnym, 
gdzie miały miejsce dal-
sze uroczystości. Na czele 
tego korowodu pojawili się 
dostojnie prezentujący się 
jeźdźcy w barwach 8 Puł-
ku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego z Krakowa. 
Po nich przemaszerowała 
Dziewczęca Orkiestra Dęta 
z WDK w Rzeszowie i ko-
lejno wszystkie zaproszone 
grupy. 
Po odegraniu hymnu naro-
dowego Zastępca Dowódcy 
Pułku, złożył Wójtowi Gmi-
ny panu Jackowi Chmurze 
meldunek. Następnie odby-
ło się powitanie przybyłych 
na uroczystość gości hono-
rowych, komendantów i ich 
oddziałów oraz wręczenie 
prezentującym się grupom 
i orkiestrom pamiątkowych 
dyplomów i upominków 
ufundowanych przez orga-
nizatorów.
Po tym miały nastąpić poka-
zy musztrowe w wykonaniu 
uczestniczących w paradzie 
grup, które miały się odby-
wać aż do godziny 18.00. 
Niestety złośliwa deszczo-
wa pogoda nie pozwoliła na 
zrealizowanie w pełni tego 

planu. Na początku w upo-
rczywym siekącym deszczu 
dla uczczenia jubileuszu 
wspólną musztrę paradną 
przy wtórze Grodziskiej Or-
kiestry Dętej zaprezentowa-
ły wszystkie oddziały z te-
renu naszej gminy i na tym 
pokazy musztrowe miały się 
zakończyć. Jednak nie tylko 
zgromadzona publiczność 
odczuwała niedosyt, ale i 
przybyłe oddziały. Jeszcze 
przez godzinę wokół stadio-
nu rozchodziły się radosne 
dźwięki orkiestr, a kilka od-
działów z sąsiednich miej-
scowości w strugach desz-
czu dumnie paradowało po 
płycie stadionu.
Warto również nadmienić, iż 
przy okazji XX Podkarpac-
kiej Parady Straży Wielka-
nocnych odbył się w Gro-
dzisku wojewódzki konkurs 
kulinarny na „Stół wielka-
nocny” i „Kosz jajek wielka-
nocnych”, Gminny Konkurs 
Plastyczny „Turki w oby-
czajowości grodziskiej” oraz 
rozstrzygniecie konkursu 
na „Najsympatyczniejszego 
Turka” w Gminie Grodzisko 
Dolne.

M.B-K

W trakcie tegorocznej Ju-
bileuszowej Parady Stra-
ży Wielkanocnych prze-
marszowi spod kościoła 
na stadion towarzyszyli 
jeźdźcy z 8 Pułku Ułanów 
Księcia Józefa Poniatow-
skiego z Krakowa.

13 Ułanów w oryginalnych 
mundurach na koniach 
prowadziło orszak paradny 
przez Grodzisko.
Pluton Szwadronu Niepo-
łomice w barwach 8 Pułku 
Ułanów Ks. Józefa Ponia-
towskiego
Pułk powstał w końcu paź-
dziernika 1918 roku w wy-
niku przejścia w całości do 
Wojska Polskiego 1 Pułku 
Ułanów Austro-Węgier-
skich, wystawionego w li-
stopadzie 1784 roku we 
Lwowie przez ówczesnego 
majora wojsk austriackich 
– ks. Józefa Poniatowskie-
go. Pułk służąc w armii au-
striackiej przetrwał w czysto 
polskim składzie aż do 1918 
roku.
Barwą 8 Pułku Ułanów jest 

kolor stare złoto na propor-
czykach, otokach rogaty-
wek i lampasach pułku. Na 
naramiennikach zamiast 
numerów widniały mono-
gramy ks. Józefa Ponia-
towskiego. Pułk wsławił się 
w wojnie polsko-sowieckiej 
1920 roku w największej 
bitwie kawaleryjskiej XX 
wieku pod Komarowem 
gromiąc I Armię Konną Bu-
dionnego.
W czasie Kampanii Wrze-
śniowej 1939 roku pułk 
wchodził w skład Krakow-
skiej Brygady Kawalerii. 
Po stoczeniu krwawych bo-
jów pod Ligotą Woźnicką, 
Szczekocinami, Wierzbni-
kiem, Solcem nad Wisłą, 
Kraśnikiem, Krasnysta-
wem, odmówił kapitulacji 
pod Tomaszowem.
Aktualne Stowarzyszenie 
Szwadron Niepołomice 
kultywuje chlubne tradycje 
8 Pułku Ułanów w ścisłej 
współpracy z Kołem Pułko-
wym w Londynie.

OK

Organizatorzy XX Podkarpackiej (IX Ogólnopolskiej)   
Parady Straży Wielkanocnych „TURKI 2012” składa-
ją serdeczne podziękowania sponsorom tegorocznej       
Parady, którymi byli: 

• Starostwo Powiatowe w Leżajsku
• Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”   

w Grodzisku Dolnym
• Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Gro-

dzisku Dolnym
• F.H.U. „AKUMIX” – Dystrybutor Akumulatorów
• Paweł Guzy, Klub Jeździecki EQUISTRO

Za pomoc w organizacji serdecznie dziękujemy rów-
nież gimnazjalistom z Zespołów Szkół w Grodzisku 
Dolnym i Grodzisku Górnym oraz strażakom z gmin-
nych jednostek OSP.

UŁANI NA PARADZIE 
W GRODZISKU
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Konkurs przeznaczony był 
dla Turków z Gminy Grodzi-
sko Dolne. Warunek był je-
den: zgłaszany do konkursu 
kandydat musiał być aktual-
nym członkiem jednego z 6 
oddziałów Turków, jakie ist-
nieją na terenie Gminy Gro-
dzisko Dolne. 
Na konkurs wpłynęło 12 
zgłoszeń. Zacięta rywaliza-
cja trwała do samego końca.
Pierwsza trójka przedstawia 
się następująco:
• miejsce 3 – Adam     Ma-

zurek (oddział Grodzi-
sko Dolne)

• miejsce 2 – Tomasz  
Rydzik (oddział Grodzi-
sko Nowe)

• miejsce 1 i tytuł „Naj-
sympatycznie jszego 
Turka” w Gminie Gro-
dzisko Dolne otrzymuje 
Dominik Czerwonka 
(oddział Grodzisko Dolne)

Nagrodą dla zwycięzcy jest 
statuetka z tegorocznej pa-
rady, tablet, album o Turkach 
oraz gminne gadżety. Na po-

zostałych dwóch laureatów 
również czekają nagrody.
Rozkład głosów na trzech 
najlepszych kandydatów 
przedstawia się następu-
jąco:
•	 Dominik	 Czerwonka, 

182 głosy

•	 Tomasz	 Rydzik, 162 
głosy

•	 Adam	 Mazurek, 38 
głosów

Również wśród głosujących 
w plebiscycie rozlosowane 
zostały nagrody. Pierwsza 
dziesiątka otrzymuje albu-
my, pozostali gminne gadże-
ty (plecaki, kubki, pendrive). 
Po odbiór nagród zaprasza-
my do Urzędu Gminy Gro-
dzisko Dolne, pokój nr 13.
Patronat nad konkursem 

objął Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne.
   MH

NAJSYMPATYCZNIEJSZY TUREK 
- Z GRODZISKA DOLNEGO

Poznaliśmy zwycięzcę plebiscytu na „Najsympatyczniej-
szego Turka” w Gminie Grodzisko Dolne.  Od 19 mar-
ca do 12 kwietnia na Facebook’u można było głosować        
w plebiscycie, typując „Najsympatyczniejszego Turka”       
w Gminie Grodzisko Dolne. 

Lista nagrodzonych 
osób głosujących w 
plebiscycie:

1. Mateusz Kozak
2. Damian Sigda
3. Paweł Baj
4. Patryk Dąbek
5. Piotr Dubiel
6. Mariola Kuras
7. Wojtek Kuras
8. Emanuel Płocica
9. Tomasz Leśko
10. Grzegorz Siuzdak
11. Klaudia Wójciak
12. Łukasz Niemczycki
13. Karol Sołek
14. Adrian Hader
15. Marcelina Kołodziej
16. Paulina Lipińska
17. Hubert Probola
18. Katarzyna Szynal
19. Marcin Wawrzyniec
20. Kasia Żelasko

Najsympatyczniejszy Turek 2012



6 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- AKTUALNOŚCI - 

WYKAZ ODDZIAŁÓW 
STRAŻY WIELKANOCNYCH, JAKIE 

UCZESTNICZYŁY W XX PODKARPACKIEJ 
– IX OGÓLNOPOLSKIEJ 

– PARADZIE STRAŻY WIELKANOCNYCH 
„TURKI 2012”

#  Berezka – Turki 
#  Bieździedza – Oddział Kosynierów
#  Brzóza królewska – Turki (Straż Grobowa)
#  Budy Łańcuckie – Turki (Straż Grobowa)
#  chaŁupki dęBniańskie – Turki (Straż Grobowa)
#  chodaczów – Turki (Straż Grobowa)
#  cieklin – Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin
#  dąBrowica – Turki (Straż Grobowa)
#  dęBno – Turki  
#  dzikowiec – Honorowa Straż Grobowa
#  Giedlarowa – Turki (Straż Grobowa)
#  Gorliczyna – Turki 
#  Gorzyce przeworskie – Turki (Straż Grobowa)
#  Grodzisko dolne – Turki (Straż Grobowa)
#  Grodzisko Górne – Turki (Straż Grobowa)
#  Grodzisko nowe – Turki
#  Grzęska – Turki (Straż Grobowa)
#   Gwizdów – Turki (Straż Grobowa)
#  JaGieŁŁa - Turki
#  Jelenia Góra - cieplice – Gwardia MB Miłosierdzia 
#  kuryŁówka – Turki 
#  latoszyn – Turki (Straż Grobowa)
#  MaJdan zBydniowski – Gwardia Narodowa im.                 
T. Kościuszki 
#  Mazury – Straż Grobu Pańskiego
#  Myczków – Turki (Straż Przygrobowa)
#  nowa dęBa – Honorowa Straż Wielkanocna 
#  przeworsk – Stowarzyszenie Straży Grobu Bożego 
„Gwardia”
#  raniżów – Turki (Straż Grobowa)
#  spie – Turki (Straż Wielkanocna)
#  Świętoniowa – Turki 
#  tryńcza – Turki (Straż Grobowa)
#  uJezna – Honorowa Straż Grobowa
#  werynia – „Rzymianie” (Straż Grobowa)
#  wielopole skrzyńskie – OSP w Wielopolu Skrzyńskim 
#  wierzawice – Turki 
#  wólka Grodziska – Turki 
#  wólka peŁkińska – Turki (Straż Grobowa)
#  wysoka Łańcucka – Straż Wielkanocna 
#  wyszatyce – Honorowa Straż Grobowa im. ks.          
Antoniego Burzyńskiego 
#  zMysŁówka – Turki (Straż Grobowa)
#  żoŁynia – Honorowa Straż Grobu Bożego 
#  8 puŁk uŁanów księcia Józefa poniatowskieGo                  
z krakowa

#  dziewczęca orkiestra dęta z wdk rzeszów

Zapraszamy do nabycia 
pamiątkowego albumu z 
XX Parady Straży Wiel-
kanocnych TURKI 2012. 

W sprzedaży jest już nowy 
album z jubileuszowej XX 
Parady Straży Wielkanoc-
nych „TURKI 2012”. Pa-

miątkowy album do naby-
cia w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym. Koszt 
30 zł. 
Dostępna jest również 
płyta DVD z tegorocznej 
parady. Płyta do kupienia 
w Ośrodku Kultury. Koszt 
20 zł.

JUBILEUSZOWY ALBUM 
O TURKACH JUŻ DO 
NABYCIA

Co dwa lata w Grodzi-
sku odbywa się przegląd 
straży grobowej, w któ-
rym uczestniczą turki z 
całej Polski. 

Poszczególne oddziały 
spotykają się na uroczystej 
mszy, następnie kilkadzie-
siąt grup porozdzielanych 
orkiestrami dętymi masze-
ruje w zwartym szyku na 
miejscowy stadion. 
Odwołując się do grodzi-
skich turków nie sposób 
nie wspomnieć o ich wie-
lowiekowej historii. Wiele 
wskazuje na to, że oby-
czaj ten kultywowany był 
przez stulecia i przetrwał 
po dzień dzisiejszy. Nie 
można też nie przywołać 
nazwisk grodziskich zasłu-
żonych weteranów Wiel-
kanocnej służby, jak cho-
ciażby Franciszek Krauz, 
Józef Baj, czy Tadeusz 

Różycki, którzy przez wie-
le lat dowodzili Turkami na 
terenie Gminy Grodzisko 
Dolne. Ich sylwetki można 
było obejrzeć na banerach 
umieszczonych na trasie 
przemarszu tegorocznej 
parady. 
Dbając, by Turki nie znik-
nęły zbyt szybko z nasze-
go krajobrazu Organizato-
rzy imprezy przenieśli wy-
stawę pod pomnik Turka, 
obok Ośrodka Kultury.

PARADOWE 
AKCENTY
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W związku z organizacją 
tegorocznej XX jubileuszo-
wej Parady Straży Wielka-
nocnych, na zaproszenie 
do Grodziska przybył bi-
skup pomocniczy diecezji 
łowickiej, Józef Zawitkow-
ski.  Znany z błyskotliwych 
cytatów, niezwykłych kom-
pozycji muzycznych, poru-
szających wierszy, trafia-
jących w sedno kazań. To 
on jest autorem słynnego  
„Panie dobry jak chleb”. 
A oto co powiedział w wy-
głoszonej homilii w ko-
ściele w Grodzisku Dol-
nym. 

Czcigodni bracia kapłani, 
przedstawiciele władz par-
lamentarnych, władz samo-
rządowych, Turcy kochani!
Nie wiem czyście od Bożego 
grobu, nie wiem czyście od 
Dąbrowskiego i księcia Po-
niatowskiego. Nie wiem czy 
jesteście od Sobieskiego, 
ale wszyscy skądkolwiek je-
steście i jakiekolwiek są wa-
sze stroje, wszystkie są 
Chrystusowe. Wszystkie są 
znakiem Zmartwychwstania, 
boście zakwitli wiosną i dziś 
być w Grodzisku Dolnym to 
jest wielkie przeżycie i to po-
winien zobaczyć świat bez-
bożny i to powinny zobaczyć 
i Warszawa, i Bruksela, że 
ludzi wierzących trzeba sza-
nować, bo to jest najlepsza 
cząstka każdego społeczeń-
stwa. Świątynia w Grodzisku 
was nie pomieści a idąc po 
posadzce, która jest tak czy-
stą i świętą, słyszę co Bóg 
mówi do każdego z nas jak 
do Mojżesza, Mojżeszu! 
Zdejm obuwie, bo miejsce 
na którym stoisz jest święte. 
Ja wiem dla mnie to jest Bra-
ma Niebios, to jest moje Pe-
nuel, o to walczyłem z Bo-
giem, a Pan Bóg ocalił mi 
życie. Jestem po wielkich 
przeżyciach Wielkiego Tygo-

dnia i dnia Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa i niektóre 
wydarzenia muszę sobie 
przypomnieć. Tam sąd u 
Kajfasza, powiedz nam 
wreszcie, czy Ty jesteś Chry-
stus, Syn Boga Żywego? - 
Tak, ale drugi raz już mnie 
nie zobaczycie, tylko wtedy, 
kiedy przyjdę do was z mocą 
wielką i z majestatem. I to 
pytanie Piłata: Więc Ty je-
steś Królem? - Tak, tylko nie 
takim jak Ty. Nie bój się, gdy-
bym był takim jak Ty słudzy 
moi na pewno walczyliby o 
to, abym nie był wydany Ży-
dom, ale teraz Królestwo 
moje nie jest stąd. Nie bój 
się Piłat, a setnik, ten, który 
na końcu, aby się upewnić, 
że umarł włócznią przebił 
bok Chrystusa i wypłynęła 
krew i woda. On naprawdę 
był Synem Bożym! No to te-
raz krzyczysz? Za późno, 
ale może będziesz potrzeb-
ny Europie. A potem wyda-
rzenia Wielkiej Soboty. Józe-
fie z Arymatei, nie bój się, On 
zmartwychwstanie, wypo-
życz na trochę Twojego gro-
bu świeżo wykutego w skale, 
bo on nic nie da, nawet o 
suknię Jego rzucili los. Niko-
demie uczony, a czy Ty teraz 
rozumiesz co to znaczy: 
trzeba się jeszcze raz naro-
dzić? Ta cisza Wielkiej So-
boty oczywiście usłużni, poli-
tycznie poprawni, od razu 
donieśli Piłatowi, że On już 
nie żyje, że ma przebity bok, 
ale Piłat uważaj, bo ten 
oszust mówił, że gdy Go za-
biją, to po trzech dniach 
zmartwychwstanie. Uważaj, 
żeby drugie rzeczy nie stały 
się gorsze aniżeli pierwsze. 
Postawcie straże, zatoczcie 
kamień i zapieczętujcie grób, 
i możecie spokojnie święto-
wać, nic się już nie stanie. 
Lepiej, żeby jeden człowiek 
zginął, niżby miał zginąć cały 
naród. Powtarzasz Piłat za 

Kajfaszem. Ale ta cisza Wiel-
kiej Soboty mniej niepokoi. 
Poświęcałem wasze świą-
teczne pokarmy, poświęca-
łem chleb i Boga prosiłem, 
zmartwychwstałego Pana, 
aby nie było pośród nas 
głodnych, aby nie było bez-
domnych, bezrobotnych, 
biednych, i żebyśmy potrafili 
chlebem się dzielić, tak jak 
Ty obdzieliłeś nas Komunią 
Świętą. I poświęcałem Ba-
ranka i Wielkanocne mięsa, 
bo Ty jesteś Barankiem Bo-
żym i Krwią swoją nas ocali-
łeś, i poświęcałem Wielka-
nocne roślinki, żeby ziemia 
pokryła się zielenią i żeby 
przyniosła plony obfite, moja 
matka karmicielka, ale ta ci-
sza Wielkiej Soboty mnie 
przeraża, coś się musi stać. 
Przed wschodem słońca po-
bożne kobiety Kleofasowa 
Salome i Magdalena wzięły 
prześcieradła, wodę, wonno-
ści, żeby dokonać uczciwe-
go pogrzebu, bo przecież w 
piątek nie było kiedy, wszy-
scy się spieszyli, aby przed 
zachodem słońca zamknąć 
grób, bo potem już Pascha 
Święta. A kiedy szły do gro-
bu już w bramie zdrętwiały. 
Strażaków nie ma. Kamień 
odtoczony, pieczęci zerwa-
ne, dranie ukradli Go. Ale w 
ogrodzie chodził jeszcze 
ktoś w mgłach porannych, to 
pewnie ogrodnik. Magdale-

na podbiegła dyskretnie py-
tając: Słuchaj, powiedz, kto 
Go zabrał, a jeśli Ty Go 
wziąłeś, powiedz, gdzie Go 
położyłeś, ja Go zabiorę. A 
ogrodnik powiedział wielka-
nocnie: Mario... to Ty żyjesz? 
Nie dotykaj mnie, jeszcze 
nie wstąpiłem do Ojca, ale 
idź, powiedz Braciom, że 
uprzedzę ich do Galilei. Po-
biegła powiedzieć w za-
mkniętym wieczerniku, ale 
kto by wierzył kobietom. 
Piotr i Jan wybiegli, żeby zo-
baczyć grób i czy to napraw-
dę tak jest? Piotr się zady-
szał, staruszek. Jan, Jan był 
młodszy. Parlamentarzyści 
powiedzcie, żeby Jana ogło-
szono patronem Euro 2012, 
bo Jan przybiegł pierwszy. 
Nie wszedł do grobu, bo się 
bał. Piotr wszedł, ten się wię-
cej bał. Co ja mu powiem? 
Jak ja się Go zaparłem. Zo-
baczył w grobie tam, gdzie 
była głowa Pana Jezusa, 
zwinięte chusty, tam gdzie 
było ciało zwinięte przeście-
radła i jeszcze Anioł na do-
datek zapytał: Kogo szuka-
cie? - Jezusa z Nazaretu. 
Jak to? Żywego szukacie 
pośród umarłych? - Aniele 
Boży, Stróżu mój, wstydu 
oszczędź! On mówił, że 
zmartwychwstanie, ale kto 
by wierzył. I tak to się wszyst-
ko zaczęło, a potem Ci dwaj 
idący do Emaus. Turki moje 

- AKTUALNOŚCI - 
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kochane, stróże grobu Pań-
skiego! To wyście jedynie 
byli tymi, którzy widzieli 
zmartwychwstanie Chrystu-
sa. No i dlaczego żeście 
uciekli? A faryzeusze powie-
dzieli wam: Nie bójcie się, 
tylko mówcie wszystkim lu-
dziom, że kiedyście spali, to 
uczniowie wykradli ciało 
Pana Jezusa, a gdyby to do-
szło do Piłata to z nim pomó-
wimy tę aferę też się da zała-
twić. To bardzo ciekawe, ja-
kich mają bezbożni świad-
ków, mówcie Turki, mówcie 
wszystkim, kiedyście spali to 
wykradli Pana Jezusa, a wy 
macie dobry sen, że przez 
sen wszystko widzieliście, 
jak oni wykradli, tak? Ale 
mają świadków, taki proces 
da się wygrać. A Ci dwaj, 
którzy szli do Emaus, to też 
spośród uczniów Chrystusa.  
Panowie skończcie z tą poli-
tyką, z tą religią, idźmy do 
roboty, wiosna przyszła, 
weźmy się za oranie. I ten, 
który się dołączył, niewiado-
mo skąd i niewiadomo kto. 
Panowie w Grodzisku Dol-
nym cóż to za rozmowy pro-
wadzicie tak byście się po-

stroili, co się dzieje pośród 
was, a jesteście smutni, jak 
to, czy nie wiesz co się sta-
ło? To chyba jesteś jedyny z 
Łowicza, który nie wie co się 
stało. Nie słyszałeś o Jezu-
sie, co był potężny w czy-
nach i w mowie? Myśmy się 
spodziewali, że On wyzwoli 
Izraela, że będzie królem, a 
tymczasem patrz, trzeci 
dzień jest w grobie. A ten 
nieznajomy chyba ubliżył 
rozmówcom czcigodnym i 
powiedział, ale wy jesteście 
głupi i wałkonie w myśleniu, 
przecież On wam tłumaczył, 
że będzie cierpiał, że Go ubi-
czują i zabiją ale trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. No 
mówił, ale kto by w to wie-
rzył, że zmartwychwstanie. I 
tak uszli dzień drogi. Słu-
chaj, tak się dobrze z Tobą 
rozmawia, zostań z nami, 
zjesz kolację a jutro pój-
dziesz dalej, dokąd zamie-
rzasz. I został. A kiedy zasie-
dli do wieczerzy, to zobaczy-
li dziwną rzecz, On się za-
chowywał tak, jak w czwar-
tek. Wziął chleb, błogosławił, 
łamał i poznali Go po łama-
niu chleba, ale zniknął im 

sprzed oczu, nie nocowali w 
Emaus, wrócili dwadzieścia 
parę kilometrów do Jerozoli-
my, aby powiedzieć: widzieli-
śmy Pana. My też. Był u nas 
w Grodzisku Dolnym. Prze-
szedł pośrodku Turków. Dziś 
z proporcami i ze sztandara-
mi, tych z szablami i pistole-
tami. Tylko nie było Toma-
sza. A kiedy przyszedł mówi-
li mu wszyscy: widzieliśmy 
Pana, On tu był. A Tomasz 
jak przystało na inteligenta, 
cynika powiedział panowie, 
Turcy, dokąd nie włożę palca 
w jego przebite ręce, ręki w 
Jego przebity bok, nie uwie-
rzę. Uwierzysz Tomaszu, 
uwierzysz, jak przyjedziesz 
do Grodziska i zobaczysz ilu 
jest świadków, a On w dzi-
siejszą niedzielę nie tylko 
przyjdzie do wieczernika, ale 
przyjdzie do każdego ko-
ścioła i przyjdzie wprost do 
Tomasza i powie: Tomasz, 
rusz swą rękę w mój przebity 
bok i palec w moje ręce 
przebite i nie bądź chłopie 
niedowiarkiem, bo to dziś 
mówić, że nie wierzę w Boga 
to albo się z rozumem coś 
stało albo sumienie stanęło, 

zardzewiało. To wstyd dziś 
mówić, że nie wierzę w 
Boga. No chodź Tomasz, 
włóż palec w moje ręce, nie 
pójdę. Za nic nie pójdę. Ale 
gdy będzie podniesienie w 
Grodzisku to runą na nową 
posadzkę wobec całego 
świata, wobec wszystkich 
Turków i powiem światu: 
Pan mój i Bóg mój! Widzisz 
Tomaszu, to po co tyle krzy-
ku. Jak się uwierzy to wtedy 
wszystko jest bardzo proste i 
Wielkanoc jest inna, i orkie-
stry grają poprawnie, i Turcy 
paradują prześlicznie, tak 
się wystroili wszyscy. 
Wszystkie dziewczyny w Ło-
wiczu do dnia dzisiejszego 
nie zapomną, jak był najazd 
Turków na Łowicz, pamięta-
ją wszystkie, jak paradowali, 
jak grali. Tacy jesteście, bo 
jak się raz zobaczy Chrystu-
sa, to się jest takim jak We-
ronika, jak się raz pomoże 
dźwigać krzyż Chrystusowi, 
to się jest mądrym jak Szy-
mon. Tomasz to może stań 
pośrodku, nas są tysiące, 
może dziś podyskutujemy o 
tym. Jest Pan Bóg, czy nie 
ma? Żyje Pan Bóg, czy już 
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umarł? Teraz mnie nie na-
mówi, żaden Turek, żaden 
uczony, żaden prostak się 
nie namówi na dyskusję. Ja 
też byłem mądry do dyskusji, 
ja Go widziałem na własne 
oczy. On mi kazał rękę wło-
żyć w bok, ja czułem, gdzie 
jest miejsce Jego serca. So-
bie dyskutujcie, Pan Bóg jest 
i nic więcej. Strażnicy Chry-
stusowego grobu, od bożo-
grobców, od wypraw krzyżo-
wych, od obrońców grobu 
pańskiego, od strojów księ-
cia Józefa Poniatowskiego, 
od strojów Sobieskiego, z 
bębnami wróciliście, a grób 
był pusty. I co? Stanęliście 
przy pustym grobie, a potem 
poszliście powiedzieć lu-
dziom coście widzieli. On 
zmartwychwstał, my tego 
wszystkiego jesteśmy świad-
kami. Ja teraz rozumiem, w 
Dolnym Grodzisku, rozu-
miem, co to znaczy polece-
nie Pana Jezusa: idźcie te-
raz na cały świat, teraz wy 
będziecie mi świadkami w 
Jeruzalem, w Samarii, w 
Grodzisku Dolnym, aż po 
krańce ziemi będziecie mi 
świadkami. Tak? To co ja 
mam robić? Świadek to jest 
ten, który w instytucji sądu 
powie wyraźnie pod przysię-
ga i odpowiedzialnością 
prawną, będę mówił prawdę, 
całą prawdę i tylko prawdę, a 
można skłamać? Można, ale 
nie będziesz mógł zasnąć, 
będziesz krzywoprzysięzcą, 
a można skłamać? Można, 
tylko spokojnie nie umrzesz, 
bo będziesz wiarołomcą. To 
co ja mam teraz uczynić? 
Dożyliśmy trudnych czasów, 
mogłem tu wobec przedsta-
wicieli władz samorządo-
wych i administracji pań-
stwowej i ustawodawczej. 
Jak mi trudno jest. Święci-
łem sztandary, że ludzie 
będą solidarni, jak Chrystus 
zmartwychwstanie, jak Pol-
ska zmartwychwstanie, to 
będziemy wszyscy dla siebie 
tak życzliwi, tacy dobrzy, bę-
dziemy sobie pomagać, jak 

dzieci jednej matki. Powstała 
z martwych na Twe władne 
słowo Polska wolności naro-
du chorąży, pisnęły straże a 
Polaki głową swobodnie 
orzeł biały krąży. No i co z 
tego, że krąży? A myśmy się 
podzielili na partie w sejmie 
kają na siebie i żrą jedni dru-
gich. Jak ja mam żyć w tym 
narodzie? I jak ja mam głosić 
Chrystusa Ukrzyżowanego i 
Zmartwychwstałego? A wy 
wciąż powtarzacie po każ-
dym i po mnie, Ty też zapar-
łeś się Chrystusa trzy razy, 
tak i do końca życia będę 
płakał i się tego nie wstydzę. 
Tylko proszę, żeby mi Bóg 
był miłosierny. I Pawłowi po-
wiedzą, co z Ciebie za apo-
stoł, jak Ty prześladowałeś 
Kościół Boży? Nie naigry-
wajcie się ze mnie, ja też 
znamiona męki Chrystusa 
noszę we własnym ciele, ale 
niech nam ksiądz powie w 
Grodzisku zanim pójdziemy 
z paradą do ludzi, jaki będzie 
przyszły świat? Będzie Chry-
stusowy, bo Chrystus Zmar-
twychwstał, tylko czy wyście 
wiary nie stracili? Czy wy-
ście zapomnieli, że macie 
być świadkami poranka wiel-
kanocnego? Przyjdzie no-
wych ludzi plemię, jakich do-
tąd nie widziano, bo jak pa-
trzę na moich Turków urodzi-
wych, co stoją przy mnie, 
żeby kazanie dobrze mówił, 
to taki jestem mocny przy 
nich. Przyjdzie nowych ludzi 
plemię, jakich dotąd nie wi-
dziano, to właśnie z nich, je-
śli potrafią czytać Pismo 
Święte i potrafią się modlić 
to kiedyś staną w Warszaw-
ce albo w Brukseli i powie-
dzą: To mówi Pan! Nie zabi-
jaj nikogo i nigdy, a wy pano-
wie w rękawiczkach dysku-
tujecie o aborcji, o eutanazji. 
Zbrodniarze czy obrońcy? 
Nie mów fałszywego świa-
dectwa przeciw bliźniemu 
swemu ani w gazecie ani w 
telewizji ani w radiu. A wy nie 
dacie powiedzieć w Radiu 
Maryja nie dacie powiedzieć 

prawdy. I nie cudzołóż aby-
ście miłość pomieszali z łaj-
dactwem. Niech przyjadą na 
paradę wolności i tolerancji 
ci z Warszawy grzechem po-
malowani, co chodzą z krzy-
żem w paradach wolności, 
niech zobaczą paradę w 
Grodzisku Dolnym i nie 
wstyd Ci? I Ty się grzechem 
chwalisz? Wolność krzyżami 
się mierzy, zobacz u Turków, 
a tolerancji naucz się w ko-
ściele, bo tylko Bóg ma taką 
kulturę tolerancji wobec każ-
dego człowieka, nikt Cię nie 
potępił? Nie Panie, ale co Ty 
ze mną zrobisz, no to pamię-
tam od wielkanocnej spowie-
dzi to Ty z miłosierną ręką 
mówisz: Dziecko! Ja Cię nie 
potępiam. Idź w pokoju idź 
do domu więcej nie grzesz, o 
Boże ja Ci tego nigdy nie za-
pomnę, będę Cię kochać 
więcej za ukrzyżowanie i za 
przemienienie i za zmar-
twychwstanie. Zmęczyłem 
was. Już nie będę miał takie-
go obrazu jakiego nie da już 
tylu świadków, nigdy nie zo-
baczę. I chciałbym doczekać 
takiej wielkanocy, gdzie ude-
rzą wszystkie dzwony, gdzie 
przyjdą wszyscy świadkowie 
zmartwychwstania, gdzie 
wszyscy zaśpiewają przez 
łzy wesoły nam dziś dzień 
nastał i że wszystko się już 
ku dobremu odmieni, i bę-
dzie nowy świat a ten który 
będzie Chrystusowy a ludzie 
w nim będą radośni, a ludzie 
będą w nim dobrzy, bo uca-
łują się sprawiedliwość i po-
kój. Takiej ojczyzny daj nam 
dożyć Boże i znowu klęknąć 
w progu naszych chat, wie-
my, że dobroć Twa rozwalić 
może machloi obłudy. Bóg 
zapłać wam Turcy! Bóg za-
płać wam świadkowie zmar-
twychwstania Chrystusa. 
Bóg zapłać Wam czytający 
Pismo Święte i podtrzymują-
cy moje ręce w modlitwie. Ja 
kazanie skończyłem, ale 
drugą część muszą powie-
dzieć świadkowie zmar-
twychwstania, drugą część 

dopowiecie wy. Ja będę słu-
chał i będę bardzo uważnie 
słuchał. Ale powiedzcie tak 
głośno jak Turcy, żeby usły-
szeli bezbożni w całym świe-
cie, powiedzcie tak wyraź-
nie, żeby usłyszeli tak wy-
raźnie w Warszawie i w 
Brukseli, niech szanują tych, 
którzy wierzą w Boga, dopy-
tam was, każdego i wszyst-
kich, ale to trzeba wstać i 
powiedzieć pod przysięgą, a 
teraz wszystkie jak umiecie 
szable, pikiety, broń wszyst-
ką podnieście do góry, 
sztandary i wszystko, żebym 
widział Turków i żeby mi po-
wiedzieli, żeby świat zoba-
czył tych, którzy wierzą w 
Boga i którzy potrafią Go 
bronić, o tak a wyżej a moc-
niej i proszę każdego i 
wszystkich, powiedzcie jest 
bęben! Tak właśnie spod 
Wiednia, ludzie kochani! czy 
wy jeszcze wierzycie w Boga 
Ojca Wszechmogącego 
Stworzyciela nieba i ziemi? 
A czy wierzycie w Jezusa 
Chrystusa narodzonego, 
umęczonego, który powstał 
z martwych jest po prawicy 
Ojca i do nas przychodzi? A 
czy wierzycie w Ducha Świę-
tego, który jest tchnieniem 
Ojca, mocą Turków, światło-
ścią w szkole, a miłością roz-
laną w sercach naszych? I 
czy wierzycie w jeden, świę-
ty, powszechny, apostolski 
Kościół, którym my jesteśmy 
z Chrystusem zmartwych-
wstałym i Piotrem? I jeszcze: 
Czy wy wierzycie w miłosier-
dzie Boga, w odpuszczenie 
grzechów, w ciał zmartwych-
wstanie i życie wieczne? To 
Bogu niech będą dzięki, Bóg 
zapłać wam, każdemu i 
wszystkim, bo jak bardzo 
was kocham i więcej was ko-
cham bo taka jest nasza wia-
ra, taka jest wiara kościoła, a 
jej wyznawanie niech będzie 
naszą chlubą w Chrystusie 
Jezusie Panu naszym Amen.



10 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- AKTUALNOŚCI - 



11Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- OGŁOSZENIA - 



12 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- AKTUALNOŚCI - 



13Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 



14 Gazeta z Grodziska i okolic 4/2012

- AKTUALNOŚCI - 

W dniu 24 kwietnia na 
szatni sportowej w Grodzi-
sku Górnym, odbyło się 
pierwsze z trzech spotkań 
w ramach realizowane-
go  z Lubelską Fundacja 
Inicjatyw Menedżerskich 
projektu PAS.

Celem projektu jest włącze-
nie mieszkańców w proces 
planowania i podejmowania 
decyzji.
W spotkaniu o nazwie 
RADAR wzięło udział 32 
uczestników, reprezentują-
cych różne grupy społecz-
ne. W trakcie prowadzonych 
rozmów, poprzez głosowa-
nie, wybrano najważniejsze 
obszary życia, jakie w na-
szej gminie wymagają inter-
wencji, tj.: zdrowie, praca, 

edukacja, bezpieczeństwo, 
transport, środowisko. 
W kolejnym etapie projektu, 
ankieterzy przeprowadzą 
szczegółowy wywiad wśród 
200 mieszkańców gminy. 
Najwięcej pytań dotyczyć 
będzie obszarów wskaza-

nych na spotkaniu. 
W kolejnym spotkaniu będą 
zgłaszane konkretne inicja-
tywy w obszarach wyma-
gających poprawy. Będzie-
my dyskutowali nad tym co 
istotne dla naszej gminy, w 
jakiej kolejności planować 
inwestycje, w jakich kierun-
kach rozwijać gminę.
Wszystkich chętnych, któ-
rzy chcieliby mieć wpływ 

na to co dzieje się w na-
szej gminie, zapraszamy 
na kolejne spotkanie, na 
przełomie maja i czerwca, 
o terminie którego poin-
formujemy na stronie in-
ternetowej oraz tablicach 
ogłoszeń.
Informacje o projekcie do-
stępne są na stronie interne-
towej www.fim.lublin.pl

RADAR 
W GRODZISKU

30 tys. dofinansowania na 
montaż trybun na boisku 
sportowym w Grodzisku 
Górnym otrzymała Gmi-
na Grodzisko Dolne od 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Pomoc 
finansową przyznano w 
ramach programu „Bez-
pieczne boiska Podkarpa-
cia”.

Końcem kwietnia z Firmą 
MIARKA z Sieniawy podpi-
sana została umowa na re-
alizację zadania.  Inwestycja 
polegać będzie na budowie 
podłoża z kostki brukowej 
pod trybuny wraz z doj-
ściem oraz zakupie i mon-
tażu  trybun sportowych na 
144 miejsca (2 sektory po 72 
miejsca). 
Siedziska wykonane zosta-
ną z wysokiej jakości stabi-
lizowanego tworzywa bar-
wionego na żółto i bordowo. 
Wartość robót - 79 tys. zł. 

Ponadto w  kwietniu roz-
strzygnięte zostały przetargi 
na:
- GOK, wykonawca: Zakład 
Usługowo-Handlowy VICO  
z Przeworska, wartość robót 
budowlanych: 1 mln 076 tys. 
zł,
- gminne targowisko, wyko-
nawca: SUDR w Grodzisku 
Dolnym, wartość robót bu-
dowlanych: 705 tys. zł,
- droga „na Marcinka, wy-
konawca: Marcin Babiś 
Budowa Dróg i Mostów ze 
Świebodnej, wartość robót 
budowlanych: 388 tys. zł,
- boisko w Chodaczowie, 
wykonawca: Firma MIARKA 
z Sieniawy, wartość robót: 
189 tys. zł,
- kładka w Chodaczowie, 
wykonawca: SUDR w Gro-
dzisku Dolnym, wartość ro-
bót: 167 500 zł.

MH

STARTUJĄ KOLEJNE 
GMINNE INWESTYCJE

Przy szkole w Chodaczowie powstaje boisko

Na czas trwania remontu targowisko będzie 
funkcjonowało na parkingu obok biblioteki

Dyskusje toczyły się w kilkuosobowych podgrupach
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Na terenie Gminy zamon-
towano 10 nowych gablot 
ogłoszeniowych. 

Gabloty wykonane z profili 
aluminiowych oraz bezpiecz-
nej szyby prezentują się es-
tetycznie a co ważniejsze są 

zamykane. Dzięki temu waż-
ne ogłoszenia sołeckie, czy 
gminne nie będą natychmiast 
zaklejane i zrywane.  
Na początek, w każdym so-
łectwie zamontowana została 
jedna gablota.

W trakcie XX sesji odby-
tej w dniu 30 marca br. 
Rada Gminy, na podstawie 
przedłożonych przez kie-
rowników sprawozdań za 
rok miniony, oceniła dzia-
łalność jednostek organi-
zacyjnych gminy tj. Ośrod-
ka Kultury, Gminnej Biblio-
teki Publicznej, Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Podjęte zostały też uchwały:
1. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gminy 
na rok bieżący,

2. w sprawie zmiany wielo-
letniego planu finanso-
wego Gminy Grodzisko 
Dolne,

3. w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w na-
jem w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości 
stanowiących własność 
Gminy,

4. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na 
terenie Gminy Grodzisko 
Dolne”,

5. w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji spo-
łecznych celem zaopinio-
wania projektów statutów 
sołectw Gminy Grodzi-
sko Dolne,

6. w sprawie ustalenia re-
gulaminu targowiska 
gminnego w Grodzisku 
Dolnym,

7. w sprawie zgłoszenia 
sołectwa Grodzisko do 
Podkarpackiego Progra-
mu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016,

8. w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy środ-
ków stanowiących fun-
dusz sołecki,

9. w sprawie ustalenia licz-
by punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, 
ich usytuowania na te-
renie Gminy Grodzisko 
Dolne oraz ustalenia 
miejsc zakazu spożywa-
nia napojów alkoholo-
wych.

Pod koniec sesji radni zgła-
szali wnioski i zapytania, na 
które na bieżąco uzyskiwali 
odpowiedzi i wyjaśnienia.

J.R.

Z ŻYCIA RADY 
GMINY

Zespół Interdyscyplinar-
ny w Grodzisku Dolnym 
rozstrzygnął konkurs pla-
styczny ,,Nie przemocy w 
rodzinie!’’. Jego uczestni-
kami byli uczniowie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Dolnym oraz 
Gimnazjum im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku 
Górnym. 

Członkowie Zespołu mieli 
bardzo trudne zadanie do-
konując wyboru laureatów, 
ponieważ poziom wykona-
nych prac był bardzo wysoki. 
Młodzież wykazała się dużą 
dojrzałością i poważnym po-
dejściem do problemu. Lau-

reatkami pierwszego miejsca 
zostały Katarzyna Ślanda i 
Justyna Rączka z klasy IIb 
gimnazjum w Grodzisku Gór-
nym. 
Drugie miejsce zajęła Iza-
bela Miś uczennica klasy IIb 
gimnazjum w Grodzisku Gór-
nym. Trzecie miejsce zajęły 
dwie osoby Karolina Lasek z 
klasy IIc z gimnazjum w Gro-
dzisku Dolnym oraz Sandra 
Miś z klasy Ib gimnazjum w 
Grodzisku Górnym. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni. Dziękujemy mło-
dzieży za udział w konkursie.

Zespół 
Interdyscyplinarny

NIE PRZEMOCY W 
RODZINIE

ESTETYCZNE 
OGŁOSZENIA
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Piłkarze ręczni Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym zostali wi-
cemistrzem województwa 
podkarpackiego w ramach 
Wojewódzkiej Gimnazjady 
Młodzieży. 

Turniej finałowy odbył się 19 
kwietnia br. na hali w Gro-
dzisku Dolnym, w którym 
wystąpiły drużyny repre-
zentujące Gimnazja w Ra-
domyślu Wielkim, Błażowej, 
Haczowie i gospodarze Gro-
dzisko Dolne. Zespoły rywa-
lizowały systemem „każdy z 
każdym”. 
Gospodarze turnieju wystar-
towali rewelacyjnie wygrali 
dwa mecze z Haczowem i 
Błażową zapewniając sobie, 
co najmniej srebrny medal.
W decydującym spotkaniu o 
pierwsze miejsce i złoty me-
dal zmierzyli się z Radomy-
ślem Wielkim. Rywale jed-
nakże postawili wysoko po-
przeczkę. Nasi szczypiorni-
ści mimo dużej ambicji i woli 
walki, odczuwając już trudy 
poprzednich pojedynków nie 
sprostali rywalom i niestety 
przegrali. Zajęli ostatecznie 
drugie miejsce honorowa-
ne srebrnymi medalami. W 

pojedynku o trzecie miejsce 
i brązowe medale Błażowa 
pokonała Haczów. 
Zespół z Grodziska Dolne-
go wystąpił w składzie: w	
bramce	 Mateusz	 Salwach,	
Karol	Mazurek,	w	polu:	Mar-
cin	Wnęk,	Dawid	Wnęk,	Ma-
teusz	 Markocki,	 Jarosław	
Leja,	 Radosław	 Rafa,	 Mar-
cin	 Moszkowicz,	 Krystian	
Kuras,	 Kamil	 Pytel,	 Adrian	
Czapla,	 Michał	 Szklany	 i	
Krystian	 Strug.	 Opiekunem 
zespołu jest Kazimierz Bąk. 
Turniej przebiegł sprawnie 
organizacyjnie. Czołowe 
zespoły otrzymały pucha-
ry, pamiątkowe dyplomy, a 
zawodnicy drużyn medale, 
które wręczyli zastępca Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne 
- Arkadiusz Telka i dyrek-
tor Zespołu Szkół - Halina 
Gdańska. 
Zawody prowadzili sędzio-
wie Podkarpackiego Okrę-
gowego Związku Piłki Ręcz-
nej. 
Turniej sponsorowali:
• Gmina Grodzisko Dol-

ne, 
• piekarnia GS ”SCH” w 

Grodzisku Dolnym
• sklep pani Czerwonka

Ostateczna tabela turnie-
jowa:  
1. Radomyśl Wlk. 6 pkt. 

bramki 76:37
2. Grodzisko Dolne 4 pkt. 

bramki 60:50
3. Błażowa 2 pkt. bramki 

41:55
4. Haczów 0 pkt. bramki 

27:62

WICEMISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA Z 
GRODZISKA DOLNEGO

Wyniki meczów i tabela 
turniejowa:

~ Radomyśl Wlk. - Bła-
żowa 21:11
~ Grodzisko Dolne - 
Haczów 19:8 (bramki 
dla Grodziska zdobyli: 
Wnęk M. 7, Markocki 7, 
Leja 2, Rafa 1, Pytel 1, 
Kuras 1)
~ Haczów - Radomyśl 
Wlk. 10:29
~ Błażowa - Grodzisko 
Dolne 16:25 (bramki dla 
Grodziska zdobyli: Wnęk 
M. 6, Markocki 5, Leja 4, 
Rafa 4, Pytel 4, Moszko-
wicz 1, Strug 1)
~ Haczów - Błażowa 
9:14
~ Grodzisko Dolne: 
Radomyśl Wlk. 16:26 
(bramki dla Grodziska 
zdobyli: Wnęk M. 3, Mar-
kocki 2, Leja 4, Rafa 3, 
Pytel 2, Kuras 1, Mosz-
kowicz 1)
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
przypomina rolnikom ubiegającym się 

o płatności obszarowe, iż 

od 15 marca br. do 15 maja br. 

trwa nabór wniosków. 

W związku z tym, w Urzędzie Gminy 
będzie można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy 

w wypełnianiu wniosków.

Punkt czynny będzie codziennie, 
w godzinach od 8.00 do 14.30.

OGŁOSZENIE

Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną (powierzchnia 
15 arów) z działką uprawną (powierzchnia 57 arów). Działka 
położona jest w Grodzisku Dolnym (naprzeciwko Kościoła).
Cena za całość: 33 tys. zł (cena do negocjacji). 
Tel. Kontaktowy: 692 415 452

Szanowni Rolnicy, Hodowcy 
zwieRząt goSpodaRSkicH

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przy-
padków nielegalnego stosowania mączek mięsno 
– kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz 
stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie 
przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, 
co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywie-
niu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie 
przewiduje się jego odwołania. 
Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mą-
czek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodar-
skich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym za-
stosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek 
mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcja-
mi finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ści-
gania,
- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na 
okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno – 
kostnych,
- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości na-
wet ponad 1 mln złotych,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność 
mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,
- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży 
i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do 
uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą podda-
wane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane 
do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożer-
nych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam                 
Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kost-
nych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża 
rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne 
problemy natury karno – administracyjnej. Użycie 
do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest 
przestępstwem zagrożonym, według prawa polskie-
go, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do 
roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
Jarosław Naze

INFORMACJA

Wójt Gminy Grodzisko Dolne zwraca się z prośbą 
do osób, które porządkując swoje posesje, znaleźli 
fragmenty żydowskich macew o zgłoszenie tego 
zdarzenia do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, 
celem odpowiedniego zabezpieczenia i ich 
przetransportowania.

KOMUNIKAT

Rolnicy chcący zalesić grunty w ramach 
działania Zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych niż 
rolne objętego PROW na lata 2007-2013

od 1 czerwca do 31 lipca 2012r.

biura powiatowe ARIMR będą przyjmować wnioski o 
przyznanie pomocy na zalesianie na rok 2012.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl oraz w Biurze Powiatowym ARiMR 
w Leżajsku
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Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne
zaprasza Panie z terenu tutejszej gminy do udziału w projekcie

„Gospodarstwo agroturystyczne –
 autostradą do sukcesu”

„Gospodarstwo agroturystyczne –
 autostradą do sukcesu”

Do projektu zapraszamy Panie zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisko Dolne
w wieku 15-64 lat,  niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym
z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.

Projekt pn. „Gospodarstwo agroturystyczne - autostradą do sukcesu” jest współfinansowany
przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

warsztaty psychoedukacyjne (2 dni),
warsztaty z zakresu zakładania gospodarstwa agroturystycznego                                                               
i pozyskiwania środków na jego prowadzenie (2 dni),
zajęcia z promocji własnego gospodarstwa z uwzględnieniem 
promocji turystycznej regionu (3 dni),
warsztaty z przygotowania do obsługi turystów (1 dzień),
warsztaty kulinarne (3 dni),
wyjazd do przykładowego gospodarstwa agroturystycznego (1 dzień),
wyżywienie w czasie szkoleń, warsztatów i podczas wyjazdu,
materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW.












Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będą miały Panie spełniające 
najwięcej kryteriów zamieszczonych w regulaminie rekrutacji.
Uczestniczki projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.
  

Rekrutacja odbędzie się:
pierwsza tura do 16 marca 2012 r.

druga tura - rekrutacja przedłużona do 30 kwietnia 2012 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie 
jej do Urzędu Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 3) lub w Ośrodku Kultury w Grodzisku 
Dolnym. Ankiety można odebrać w miejscu ich składania.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Kontakt tel. 017 243 60 03 wew. 131 lub kom. 537 277 966,  888 085 414. 
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