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Dla mamy 
 

Dzisiaj w dniu Twego święta przynoszę Tobie kwiatki 
Za Twoją dobrod dla mnie bo dziś jest święto matki 

Dziękuję Tobie bardzo moja mamusiu miła  
Że przez 9 miesięcy pod sercem mnie nosiłaś 

Dziękuję Tobie mamo gdy byłem wątłe dziecko 
Za noce nieprzespane nad moją kolebeczką 
Za sukienki, spodenki, też dziękuję Ci mamo 

Wiem żeś się natrudziła nie przyszło Ci to samo 
Kochana moja miła żeś moją rączką małą 

Krzyż na czole znaczyła potem pacierz mówiłaś 
Wraz ze mną na kolanach to wszystko Twoja troska 

Mamusiu ma kochana potem trzeba do szkoły 
Znów moja mama miła 

Uczyła mnie literek, wiele się natrudziła 
A potem do komunii nie raz mama nie spała 

Chciała bym wszystko umiał aby się nie wstydała 
I teraz dalej uczy by byd mądrym uczciwym 

W dzisiejszym zakłamaniu aby byd sprawiedliwym 
Dziękuję Tobie bardzo za wszystko mamo droga 

Za trud i wychowanie i za poznanie Boga 
Więc kocham Ciebie mamo 

Tyś najpiękniejsza w świecie Tobie mamo dziękuję 
Za zdrowie i za życie a dziś w dniu Twego święta 
Przynoszę Tobie kwiatki za trud i wychowanie 

Za czułe serce matki 
 
 
Niedziela 
 

Już przyszła święta niedziela 
Pełno radości wesela 

Dziś odpoczywają ludzie 
Po swym tygodniowym trudzie 

Na modlitwę dzwonek woła 
Wstaocie ludzie do kościoła 

Módlcie się pobożnie szczerze 
Na chwałę Bogu pacierze 

Jezu do ciebie przyszli ludzie 
Którzy pracowali w trudzie 

Serca swoje Ci składają 
Błogosław nam Jezu wołają 

Bo w niedziele wspólna droga 
Prowadzi prosto do Boga 

 

     Cecylia Czerwonka 

PODZIĘKOWANIE 
 

Turki z Grodziska Dolnego składają serdeczne 

podziękowania ks. Józefowi Misztalowi, rodakowi 

grodziskiemu, proboszczowi parafii Rozbórz 

Okrągły, za przekazanie 1000 zł na zakup bębna 

i wykonanie pamiątkowego napisu oraz szabli.  
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W dniu 4 maja, w liturgiczne wspomnienie św. 

Floriana, przypada święto strażaków. Świętują 

wszyscy, którzy na co dzień walczą z żywiołami 

i narażają swoje życie, by ratować innych.  

W wielu miejscowościach naszego powiatu uro-

czystości związane z obchodami święta strażaków 

odbywają się wcześniej - 3 maja. Tak też było 

w Gminie Grodzisko Dolne, kiedy to w niedziele 

cała społeczność strażacka obchodziła swoje     

święto. W tym dniu w użytkowanie oddany został 

również nowo odremontowany budynek Remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej „Miasteczko” w Gro-

dzisku Dolnym. 

O godz. 11.00 uroczystości rozpoczęła Msza 

Święta w kościele Świętej Anny w intencji Straża-

ków i Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz    

Antoni Pawul. W wygłoszonej homilii podkreślił 

on znaczenie i rangę strażackiej posługi. Dziękując 

druhom za poświęcenie i gotowość w pełnieniu tej 

jakże ważnej społecznej służby, powierzył ich opie-

ce Matki Bożej i Św. Floriana. 

Po Eucharystii nastąpiło przejście pod figurę 

patrona strażaków i złożenie wiązanek kwiatów, 

a następnie oddziały wraz z pocztami sztandarowy-

mi przemaszerowały pod remizę w „Miasteczku”, 

gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

Gminne obchody Dnia Strażaka swoją obecno-

ścią zaszczycili m.in. bryg. w stanie spoczynku Ro-

man Dec – emerytowany podkarpacki komendant 

wojewódzki PSP w Rzeszowie, bryg. w stanie spo-

czynku Józef Nicpoń – emerytowany komendant 

powiatowy PSP w Łańcucie, mł. bryg. Bogdan 

Kołcz, komendant powiatowy PSP w Leżajsku, dh 

Stanisław Płoszaj – Prezes Zarządu Oddziału Po-

wiatowego ZOSP w Leżajsku, mł. insp. Ryszard 

Kula – Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, 

Jacek Chmura - Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Je-

rzy Gdański – Przewodniczący Rady Gminy oraz 

delegacja zaprzyjaźnionej jednostki strażaków z 

Krems w Austrii. 

Po uroczystym apelu głos zabrał prezes OSP 

„Miasteczko” dh Zbigniew Nowak, który przedsta-

wił rys historyczny jednostki. Każda jednostka po-

siada własną historię. Piszą ją sami druhowie stra-

żacy. Niech karty historii grodziskiej straży zapeł-

niają się samymi dobrymi wydarzeniami – podkre-

ślił Nowak. Podziękował też wszystkim, którzy po-

magali przy remoncie remizy, sponsorom oraz wła-

dzom gminnym za przychylność i wspieranie tej 

jakże ważnej dla strażaków inwestycji, jaką jest 

odnowiona strażnica. Z okazji dnia strażaka złożył 

druhnom i druhom życzenia - By służba drugiemu 

człowiekowi przynosiła wiele satysfakcji i społecz-

nego uznania. By w chwilach trudnych nie zabrakło 

odwagi i opieki Św. Floriana. Pamięć o tych, któ-

rzy odeszli z szeregów strażackich uczczono minu-

tą ciszy. 

Uroczystość obchodów Dnia Strażaka była 

o tyle podniosła, że w tym dniu jednostka OSP    

Grodzisko Dolne „Miasteczko” otrzymała w użyt-

kowanie odnowioną strażnicę. Poświęcenia obiektu 

i przecięcia wstęgi dokonali kolejno ks. Antoni  

Pawul, Zbigniew Nowak, Roman Dec i Jacek 

Chmura. 
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„Bogu na chwałę ludziom na ratunek” – tak 

określił służbę strażaków Wójt Gminy. Niech to 

zawołanie strażackie, które zostało umieszczone na 

dzwonie wieży zegarowej, towarzyszy Wam drodzy 

druhowie w każdym dniu służby. Życzę, by zegar 

znajdujący się na wieży odmierzał same szczęśliwe 

chwile, zarówno dla tej jednostki jak i całej gminy. 

Ciesząc się z faktu przekazania w Wasze ręce bu-

dynku strażnicy pragnę jednocześnie podziękować 

osobom dzięki którym modernizacja obiektu była 

możliwa - dodał. 

Wyrazy wdzięczności i uznania dla strażaków, 

w szczególności dla seniorów wyraził Bogdan 

Kołcz, komendant powiatowy PSP w Leżajsku. 

Grodziska społeczność strażacka zawsze wyróżnia-

ła się zaangażowaniem i wielką skutecznością w 

gaszeniu pożarów. Chęć niesienia pomocy i pełnie-

nia tej jakże ważnej i zaszczytnej służby zaszczepili 

w Was drodzy druhowie Wasi dziadkowie i ojcowie. 

Dzisiaj z tych podwalin czerpie grodziska młodzież 

– zaznaczył. 

Wyrazy uznania i gratulacje z okazji otwarcia 

odnowionego budynku remizy OSP przekazał rów-

nież poseł Zbigniew Rynasiewicz. List gratulacyjny 

w imieniu posła odczytał Marek Ordyczyński. 

O tym, że przynależność do straży to wielkie 

wyróżnienie mówił dh Stanisław Płoszaj, prezes 

zarządu oddziału powiatowego ZOSP w Leżajsku. 

Nakładając mundur strażacki przyjmujecie na sie-

bie wielką odpowiedzialność za ludzkie zdrowie i 

życie. Niech Św. Florian wynagradza ciężką służbę, 

niech nad Wami czuwa i błogosławi w każdym dniu 

życia. 

Gminne obchody Dnia Strażaka to wspaniała 

okazja do przyznania wyróżnień i odznaczeń. Spo-

śród licznego grona strażackiego odznaczenia re-

sortowe i korporacyjne, złote, srebrne i brązowe 

medale za zasługi dla pożarnictwa, otrzymali naj-

bardziej wyróżniający się strażacy. Nadano także 

kilka odznak dla wzorowych strażaków oraz za wy-

sługę lat. Zarząd OSP w Grodzisku Dolnym ufun-

dował również pamiątkowe medaliony dla wyróż-

niających się zawodniczek i zawodników, startują-

cych w zawodach sportowo-pożarniczych.  

Po części oficjalnej zaproszeni goście i druho-

wie strażacy udali się na obiad i słodki poczęstu-

nek, który przygotowały panie ze stowarzyszenia 

Kobiety Gminy Grodzisko Dolne. W godzinach 

popołudniowych odbyły się pokazy nowego sprzę-

tu i wozu strażackiego, jakim zawitali do Grodziska 

strażacy z Krems.      MH 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Rzeszowie nadało:  

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

dh Szkodziński Jan s. Franciszka 

dh Sołek Tadeusz s. Józefa 

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

dh Majkut Jan s. Wincentego 

dh Kulpa Andrzej s. Feliksa 

dh Mazurek Tadeusz s. Stanisława 

dh Nowak Zbigniew s. Stefana 

dh Grad Stanisław s. Jana 

dh Przeszło Tomasz s. Jana 

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

dh Mazurek Bogdan s. Tadeusza 

dh Leja Lesław s. Józefa 

dh Czerwonka Grzegorz s. Edwarda 

dh Chmura Jacek s. Jana 

dh Mazurek Waldemar s. Tadeusza 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Leżajsku nadało Odznakę „Strażak         

wzorowy”:  

dh Sadło Dorota c. Stanisława 

dh Mach Aneta c. Lesława 

dh Sołek Damian s. Eugeniusza 

dh Joniec Damian s. Józefa 

dh Joniec Mariusz s. Józefa 

dh Leja Krzysztof s. Józefa  

dh Łachmanowicz Leszek s. Antoniego 

dh Skiba Stanisław s. Władysława 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Grodzisku Dolnym nadało Odznakę „Za       

wysługę lat”: 

dh Klin Stanisław - 60 lat 

dh Chmiel Jan - 55 lat 

dh Grzywna Stanisław - 50 lat 

dh Szkodziński Jan - 45 lat 

dh Czerwonka Edward - 45 lat 

dh Mazurek Stanisław - 45 lat 

dh Sołek Tadeusz - 35 lat 

dh Danak Stanisław - 35 lat 

dh Sołek Eugeniusz - 25 lat 

dh Stawarz Władysław - 25 lat 
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Prezes OSP Grodzisko Dolne Miasteczko - dh Zbigniew Nowak przecina wstęgę 

Specjalne odznaczenia otrzymali zawodnicy startujący w zawodach pożarniczych  

Wójt Gminy - Jacek Chmura wręczył strażakom z Krems pamiątkę z wizyty w Grodzisku 



  

 

6 

AKTUALNOŚCI 

Wśród wielu specyficznie polskich form wyrazu 

katolickiej pobożności, które na stałe wpisały się 

w naszą kulturę, są bez wątpienia nasze urocze 

majówki. 

Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

W wielu miejscowościach naszej gminy, wieczoro-

wą porą rozbrzmiewają majówki. Wierni gromadzą 

się przy kapliczkach i śpiewają Litanię Loretańską i 

pieśni maryjne. Majowe śpiewanie to piękna, acz-

kolwiek coraz bardziej zaniedbywana przez współ-

czesne pokolenia tradycja.  

Historia kultu maryjnego sięga V wieku. W Pol-

sce nabożeństwa majowe rozpropagowali Jezuici w 

1838 roku. Do istoty nabożeństwa należy odśpie-

wanie Litanii Loretańskiej, w której wysławiane są 

cnoty i przywileje Maryi. Litania ta powstała w XII 

w., jej nazwa pochodzi od włoskiego Loreto. Tekst 

litanii wymienia 49 tytułów Maryi, w Polsce 50. 

Jedyną zamianą było dodanie do istniejących jesz-

cze jednego – Królowo Polskiej Korony, zamienio-

nego po II wojnie światowej na Królowo Polski. 

Pieśni maryjne śpiewane w czasie nabożeństw, 

są jakby naturalną odpowiedzią wiary człowieka i 

jego miłości do Matki Chrystusa, która jest również 

naszą Matką. Wybór miesiąca maja, jako najpięk-

niejszego z miesięcy, wydaje się być rezultatem 

żywej miłości do Matki Bożej.  

Zwyczaj odprawiania majówek poza świątynią, 

przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, zrodził 

się zapewne z wielu przyczyn. Może powodem by-

ła odległość do parafialnej świątyni lub też nie 

wszyscy mogli każdego dnia odrywać się od co-

dziennych obowiązków. Zaczęto więc odprawiać 

majowe nabożeństwa, przy kapliczkach, na łonie 

natury. Mieszkańcy sami gromadzili się na modli-

twie, a już w kwietniu odświeżali i przyozdabiali 

kapliczki, by w maju poświęcić się bez reszty mo-

dlitwie. Dla minionych pokoleń nabożeństwo majo-

we było bardzo ważną częścią dnia. I choć lata jego 

świetności bezpowrotnie minęły, to wciąż jest kul-

tywowane w tradycji Kościoła. A jak jest dziś?  

Mieszkańcy naszej gminy nadal żywo kultywują 

zwyczaj wieczornych modlitw pod kapliczkami. 

Od pierwszego do ostatniego maja, codziennie 

Wieczorne śpiewy pod krzyżem koło Orendy, w kierunku na Zmysłówkę 

Pieśni ku czci Matki Bożej śpiewane w Kapliczce           

Zagumiennej  
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Od kwietnia mieszkańcy Chodaczowa korzysta-

jący z usług miejscowego punktu medycznego, 

przyjmowani są w nowych, odremontowanych 

pomieszczeniach. Odnowiony punkt lekarski 

mieści się na parterze budynku Remizy OSP 

w Chodaczowie.  

Na generalny remont punktu lekarskiego gmina 

przekazała 78 tys. zł. W ramach wykonanych prac 

remontowych wymieniono instalacje elektryczne, 

wodno-kanalizacyjne i centralne ogrzewanie. Wy-

konano nowe posadzki z płytek i wymieniono 

drzwi. Nowe sanitariaty przystosowano do potrzeb 

ośrodka i osób niepełnosprawnych.  

Szereg prac remontowych przeprowadzono tak-

że w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze 

remizy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzi-

sku Dolnym postawił ścianki działowe, wykonał 

tynki i przemurował kominy. Pozostałe roboty   

wykończeniowo-malarskie wykonali w czynie  

społecznym mieszkańcy Chodaczowa, głównie 

strażacy.  

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu miejscowej 

ludności i pomocy finansowej ze strony władz 

gminnych, wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z 

odnowionych pomieszczeń budynku. W nowej sali 

tanecznej organizowane są imprezy i okoliczno-

ściowe spotkania. Swojego zadowolenia nie kryją 

także miejscowe działaczki z koła gospodyń      

wiejskich, którym w użytkowanie oddano kuchnię i 

pomieszczenie magazynowe. Dzięki temu panie 

mogą swobodnie się spotykać i przygotowywać do 

okolicznościowych wyjazdów, czy pokazów.  

Satysfakcji z aktywności mieszkańców Choda-

czowa nie kryje wójt gminy - Jacek Chmura - będę 

wspierał wszelaką działalność lokalnych grup, któ-

re wykażą inicjatywę i chęć działania na rzecz do-

bra wspólnego - podkreślił.  

 

         MH 

przed zmrokiem, w poszczególnych miejscowo-

ściach, przy przydrożnych i ogrodowych figurkach 

i kapliczkach gromadzą się mieszkańcy z sąsied-

nich domów. Przychodzą na tzw. majówkę. Z tą 

jednak różnicą, że kiedyś na nabożeństwa przycho-

dzili zarówno dorośli jak i dzieci, a dzisiaj tych  

drugich praktycznie nie ma.  

Wokół kapliczek i krzyży kwitło kiedyś życie reli-

gijne. Z czasów swojego dzieciństwa pamiętam, że 

zawsze w maju pod kapliczkami rozbrzmiewały 

śpiewy i modlitwy. Na „majówki” przychodziły całe 

rodziny – wspomina mieszkanka Grodziska Dolne-

go. Obecnie nabożeństwa prowadzą zwykle kobie-

ty, które dokładnie wiedzą jakie odmawiać modli-

twy i jakie śpiewać pieśni. 

Kapliczek na terenie gminy jest wiele. Są na 

szczęście zadbane i otoczone troskliwą opieką. 

Współczesny katolik, pochłonięty codziennością 

życia, nie zawsze znajduje czas, by brać udział 

w tej modlitwie. Okazując kapliczkom szacunek, 

złóżmy czasem kwiaty polne, przechodząc pochyl-

my głowę, a w chwili zadumy pomódlmy się w in-

tencji tych, którzy tej modlitwy potrzebują.  

 

         MH 

Gabinet zabiegowy 

Majówka odprawiana wewnątrz Czerwonej Kapliczki 
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Nowa propozycja witacza stanęła na granicy 

gminy od strony Leżajska. Skocz do nas – taka 

informacja zachęca mieszkańców i wszystkich 

przejezdnych gości do odwiedzenia Gminy   

Grodzisko Dolne i Zalewu Czyste. 

Już po raz trzeci w niedzielę 21 czerwca 2009r. 

w Grodzisku nad Zalewem „Czyste” odbędą się 

Mistrzostwa Podkarpacia w Celności Lądowania. 

Podczas pokazów lotniczych będzie można podzi-

wiać umiejętności spadochronowe skoczków z Pol-

ski i Słowacji. Zapowiada się niezwykle ciekawe 

i barwne widowisko. Wszystkich miłośników pod-

niebnych lotów serdecznie zapraszamy. 

Podczas zmagań skoczków odbędzie się szereg 

imprez towarzyszących. Mieszkańcy gminy zmie-

rzą się w sportowo-rekreacyjnym turnieju sołectw. 

Nie zabraknie też wrażeń muzycznych. Miłośnicy 

folkloru będą mogli wysłuchać występów zespołów 

artystycznych i wieczornego koncertu  

Organizatorami Międzynarodowych Spadochro-

nowych Mistrzostw Podkarpacia w Celności Lądo-

wania są: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Aeroklub 

Rzeszowski i Rzeszowski Oddział Związku Pol-

skich Spadochroniarzy. 

 

 

Dobiegają końca prace drogowe przy remoncie 

drogi gminnej znajdującej się w sąsiedztwie 

kompleksu sportowego Orlik.  

Dobre warunki pogodowe pozwoliły na rozpo-

częcie pierwszych w tym roku prac drogowych. 

W Grodzisku Dolnym zmodernizowano 

„Mokrzankę”. Na 2,5 km odcinku drogi poszerzono 

pobocza i położono nową nawierzchnię. W ramach 

prowadzonych prac wymieniono także nawierzch-

nię drogi łącznikowej k/Rydzika.  

Wartość inwestycji wynosi 670 tys. zł. Połowę 

kosztów stanowią środki pozyskane w ramach Wie-

loletniego Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011.  

Obecnie trwają prace przygotowawcze do reali-

zacji większych inwestycji drogowych, na które 

środki finansowe przeznaczyli powiat leżajski, unia 

europejska, budżet państwa i Gmina Grodzisko 

Dolne. Przebudowie ulegnie droga powiatowa nr 

1273R Grodzisko Nowe-Chodaczów oraz most 

„Na Orendzie”. Prace mają ruszyć jeszcze w tym 

roku.  

        MH 
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AKTUALNOŚCI 

Polskie Radio Rzeszów jest Rozgłośnią Regional-

ną Polskiego Radia i właśnie nadawanie          

programów dotyczących Podkarpacia jest dla 

niego najważniejsze w realizacji misji radia     

publicznego.  

Polskie Radio Rzeszów już od początku swego 

istnienia (zał. 1952r.) dużą uwagę zwracało i zwra-

ca, na popularyzację i dokumentację folkloru tegoż 

regionu. Nagrania wykonywane w studiu koncerto-

wym radia goszczą na antenie i wzbogacają        

archiwum. Dzięki dziennikarzom Polskiego Radia 

Rzeszów, kultywowana jest tradycja ludowa oraz 

prezentowane są audycje folklorystyczne. Niemałe 

zasługi w tym względzie, należy przypisać pani 

redaktor, naszej grodziskiej rodaczce Jolancie    

Danak, która od ponad 20 lat nobilituje i zachęca 

twórców ludowych do kultywowania własnych tra-

dycji. To właśnie ona zaprosiła grodziski zespół na 

nagrania do Radia Rzeszów.  

Nie da się ukryć, że „Grodziszczoki” były     

bardzo zaskoczone tą propozycją i wyróżnieniem, 

ponieważ z terenu całego województwa podkarpac-

kiego to właśnie oni zostali wybrani do nagrania 

„Wesela Grodziskiego” i „Lamentów”. Znajduje to 

jednak swoje uzasadnienie w tym, iż owo nagranie 

zostało przeprowadzone w ramach realizacji      

projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, a dotyczyło przedstawienia 

w formie słuchowiska (audycji radiowej) trzech 

najważniejszych etapów z życia człowieka - od 

chwili narodzin, aż do śmierci. W związku z tymi 

etapami życia wiążą się na wsi pewne obrzędy i 

zwyczaje, które w nielicznych zakątkach naszego 

regionu przetrwały z dawien dawna i są kultywo-

wane do dnia dzisiejszego.  

Pierwszy etap z życia człowieka - narodziny i 

chrzest przedstawił zespół „Lasowiacy”, zaś drugi - 

ślub i wesele oraz trzeci - śmierć i tzw. „lamenty” 

odegrały „Grodziszczoki”.  

Nasz zespół w Ośrodku Kultury przygotowywał 

się przez kilka tygodni do tego wystąpienia, aż 

wreszcie 6 maja br. nastąpił długo oczekiwany   

wyjazd. Samo nagranie w studiu Radia Rzeszów 

trwało kilka godzin. Najpierw nagrywane były 

scenki mówione, a później wszystkie przyśpiewki 

i tańce, z akompaniamentem kapeli.  

Pani redaktor przeprowadziła również wywiad 

z najstarszymi członkami zespołu, którzy wypowia-

dali się jak to dawniej na weselach wiejskich bywa-

ło, zaś młodsi potwierdzali co do tej pory w takim 

obrzędzie przetrwało, a co się zmieniło.  

Płyta z nagraniem słuchowiska radiowego ukaże 

się w sierpniu, a cykl z nagraniem audycji radio-

wych, będzie prezentowany na antenie Polskiego 

Radia Rzeszów w całotygodniowych emisjach. 

       M Burda-Król 

„Wesele Grodziskie” - rodzice udzielają młodej parze błogosławieństwa  
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AKTUALNOŚCI 

Maja Rynasiewicz, Magdalena Miś i Kinga 

Dziamara to laureatki III Powiatowego Konkur-

su Krasomówczego, zorganizowanego przez   

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Gro-

dzisku Górnym. Tegoroczna edycja została za-

planowana jako jedno z działań realizowanego 

w  szkole projektu „Centrum Nowoczesnego 

Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość” 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach EFS.  

27 kwietnia br. trzynastu miłośników pięknego 

mówienia, zaprezentowało swoje talenty oratorskie, 

opowiadając o patronie swojej szkoły. Dzięki takiej 

formie wypowiedzi ok. 400 słuchaczy dowiedziało 

się wielu interesujących, niekiedy zabawnych fak-

tów i opowieści z życia prof. Franciszka Leji, Jana 

Pawła II, Władysława Broniewskiego, czy Adama 

Mickiewicza.  

W trzeciej edycji konkursu krasomówczego 

udział wzięli uczniowie z Nowego Kamienia,      

Żołyni, Leżajska, Opalenisk, Grodziska Dolnego 

i Grodziska Górnego. Komisja konkursowa ocenia-

jąc wygłoszone przez uczniów oracje brała pod 

uwagę pomysłowość i oryginalną formę wypowie-

dzi. Laureatki konkursu, Maja Rynasiewicz i Mag-

dalena Miś dodatkowo otrzymały od jury nagrody 

specjalne. II miejsce zajęli egzekwo Bartłomiej 

Majkut z Opalenisk oraz Karolina Pytel i Marzena 

Czerwonka z Grodziska Dolnego, a miejsce trzecie 

przypadło Wiolecie Pelc z Leżajska i Łukaszowi 

Ślanda z Grodziska Górnego.  

Tego dnia nagrody otrzymali także laureaci po-

wiatowego konkursu matematycznego „Asy z szó-

stej klasy”. Nagroda główna przypadła Dawidowi 

Rączka, uczniowi z Giedlarowej. Miejsce drugie 

zajęła Marzena Rzeszutko z Giedlarowej, a trzecie 

Kamil Wylaź z Leżajska i Justyna Różycka z Gie-

dlarowej. Wszystkim laureatom gratulujemy! 

 

        MH 

Zgromadzonych na sali swoim śpiewem oczarowały licealistki z Jarosławia 

Nagrody laureatom wręczał w-ce wójt - Arkadiusz Telka 

Gościnnie wystąpił zespół „CDN” z Dąbrowicy 
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AKTUALNOŚCI 

Z archiwum E. Maj - rok 1975 

Najważniejszym punktem porządku obrad 

XXXV sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne, od-

bytej w dniu 28 kwietnia 2009r., było rozpatrze-

nie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

za rok 2008 i przeprowadzenie głosowania nad 

udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.  

W trakcie omawiania tego tematu, obecni na 

sesji radni i zaproszeni goście zostali zapoznani 

z treścią w/w sprawozdania oraz uchwałą Komisji 

Rewizyjnej, zawierającej wniosek o udzielenie 

Wójtowi Gminy absolutorium. Przedstawiona zo-

stała również uchwała Regionalnej Izby Obrachun-

kowej, pozytywnie opiniująca wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy. W trakcie dyskusji Radni 

nie stwierdzili rozbieżności pomiędzy uchwalonym 

budżetem gminy na 2008r., a jego realizacją wyka-

zaną w sprawozdaniu i jednogłośnie zdecydowali 

o udzieleniu Wójtowi Gminy Jackowi Chmurze 

absolutorium za rok ubiegły. 

W trakcie dalszych obrad radni zapoznali się 

z informacją o stanie bezpieczeństwa drogowego i 

publicznego przedstawioną przez Kierownika Po-

sterunku Policji w Grodzisku Dolnym asp. Jana 

Kucło. Dokonali również przeniesień w budżecie 

gminy, przyznając środki na remont dachu na remi-

zie OSP w Grodzisku Górnym i na wykonanie par-

kingu obok remizy OSP „Miasteczko” w Grodzisku 

Dolnym. 

 

         JR 
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WYWIAD MIESIĄCA 

7 czerwca 2009 roku odbędą się w Polsce drugie 

już wybory do Parlamentu Europejskiego. 

O tym, że Strasburg wcale nie musi być tak od-

legły dla mieszkańców Podkarpacia z Markiem 

Ordyczyńskim rozmawiała Małgorzata Halasa. 

 

Startuje Pan z 5 miejsca na liście Platformy 

Obywatelskiej RP. Czy to wystarczy by osią-

gnąć sukces? 

Budując listę kandydatów, szukano 10 odpo-

wiednich osób z całego województwa, więc sam 

fakt znalezienia się na niej uważam za duże wyróż-

nienie. Chcę wyjaśnić, że wysoka pozycja na liście 

nie gwarantuje w sposób automatyczny uzyskania 

mandatu, ponieważ ten go otrzyma, kto zdobędzie 

największą liczbę głosów. A o tym 7 czerwca za-

decydują wyborcy, więc każdy ma szansę na osta-

teczne zwycięstwo.  

 

Jakie Pana zdaniem kwalifikacje powinien mieć 

kandydat do Parlamentu Europejskiego, by 

skutecznie reprezentować w nim Polskę i swój 

okręg wyborczy? 

Przede wszystkim powinien znać swój region 

i problemy lokalnego środowiska. Z drugiej strony 

powinna to być osoba orientująca się w zadaniach 

Parlamentu Europejskiego i instytucjach Unii Eu-

ropejskiej, dla której nie są obce sprawy dotyczące 

przepisów unijnych. Powinna też władać w sposób 

płynny przynajmniej jednym językiem obcym. 

 

Wielu kandydatom zarzuca się, że startując 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie 

znają ani jednego języka obcego. Jak jest w   

Pana przypadku? 

Nie mam większych problemów z porozumie-

waniem się w języku angielskim, gdyż znajomości 

tego języka wymagała moja wcześniejsza praca. 

Przez wiele lat zajmowałem się współpracą mię-

dzynarodową. Organizowałem zagraniczne wizyty 

studyjne i pracowałem jako konsultant m.in. 

w Holandii, na Łotwie i w Estonii. Nie mógłbym  

wykonywać tej pracy bez znajomości języka an-

gielskiego. Dzięki współpracy międzynarodowej 

poznałem też programy unijne i zasady funkcjono-

wania rynku pracy oraz rolnictwa w krajach Unii 

Europejskiej. 
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WYWIAD MIESIĄCA 

czterech milionów złotych. Są to dość pokaźne 

środki finansowe, ale gdyby procedury i warunki 

pozyskania środków były prostsze, to ta kwota mo-

głaby być jeszcze większa.  

 

Kto jeszcze prócz rolników może liczyć na Pana 

wsparcie? 

Bardzo ważny dla mnie jest rozwój przedsiębior-

czości. Chcę zabiegać o większe środki na pomoc 

regionalną, by nasze województwo równomiernie 

się rozwijało. Musimy tworzyć warunki na powsta-

wanie miejsc pracy, zarówno w dużych miastach 

takich jak Rzeszów, ale też w małych miejscowo-

ściach wiejskich. Programy unijne wspierające fi-

nansowo powstawanie miejsc pracy powinny być 

podobnie, jak to ma miejsce w rolnictwie bardziej 

dostępne. Będąc w Parlamencie Europejskim pro-

mowałbym też naszą bogatą kulturę i tradycję.  

Moim ważnym zadaniem byłoby przybliżyć  

Parlament Europejski zwykłemu mieszkańcowi 

Podkarpacia. Uważam, że Strasburg wcale nie mu-

si być dla nas tak odległy, jak ma to miejsce dzi-

siaj.  

 

Jak ocenia Pan swoje szanse zostania parlamen-

tarzystą? 

Zawsze przytaczam przykład Adama Małysza, 

który jest dla mnie wzorem i przykładem uporu, 

pracy i sukcesu. On zawsze skupiał się na tym, aby 

oddać jak najlepszy skok. Ja podchodzę do tego 

bardzo podobnie. Chcę osiągnąć jak najlepszy wy-

nik wyborczy, a jaki on będzie okaże się 7- go 

czerwca.  

 

Mówi się, że w wyborach do Europarlamentu 

będzie niska frekwencja. Jak zachęciłby Pan 

mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, by udali 

się do urn wyborczych? 

Ja bardzo dobrze znam mieszkańców Gminy 

Grodzisko Dolne i wiem, że są to bardzo aktywni 

ludzie, czego najlepszym dowodem jest to, że nasz 

poseł Zbyszek Rynasiewicz pochodzi właśnie 

z Grodziska.  

Uważam, że nie musimy zachęcać Ich do głoso-

wania, bo sami będą zainteresowani, aby teraz 

mieć realny wpływ na to, kto będzie ich reprezen-

tował w Parlamencie Europejskim. Jestem przeko-

nany, że Gmina Grodzisko Dolne będzie miała jed-

ną z najwyższych frekwencji w kraju. 

 

dziękuję za rozmowę 

Od kiedy działa Pan w polityce na rzecz naszego 

regionu? 

Zawsze interesowało mnie angażowanie się 

w różne inicjatywy, ale bardziej jako społecznik, 

niż polityk. Od wielu lat staram się działać na rzecz 

lokalnej wspólnoty. Pracę zawodową rozpocząłem 

w 1994 roku, zaraz po studiach. Pracowałem 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku. Tam 

miałem możliwość szerszego wyjścia do ludzi. 

Zajmowałem się nie tylko sprawami bezrobocia, 

ale także współpracowałem z organizacjami poza-

rządowymi i instytucjami wspomagającymi osoby 

niepełnosprawne.  

 

Na czym opiera Pan swój program wyborczy? 

Przede wszystkim chciałbym wspomagać pol-

skie rolnictwo. Od ponad roku jestem dyrektorem 

Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. Dzięki tej 

pracy i moim wcześniejszym doświadczeniom bar-

dzo dobrze poznałem problemy polskiego rolnic-

twa. Jest ono szczególnie ważne dla Podkarpacia. 

Chciałbym zabiegać o lepsze warunki finansowe 

dla rolników. Obecny kształt wspólnej polityki rol-

nej wymaga zmian. W Polsce mamy największą 

w Europie liczbę rolników, a większa część       

naszego pięknego kraju to obszary wiejskie. Stąd 

uważam, że należy zadbać o lepszą przyszłość dla 

polskiego rolnictwa. Polski rolnik nie może być 

gorzej traktowany, jak rolnik z Francji, Holandii 

czy Anglii i musi dostawać dopłaty bezpośrednie 

na tym samym poziomie. Mimo tego, iż już od pię-

ciu lat jesteśmy w Unii, to jednak nie jesteśmy 

równo traktowani. Uważam, że należy to zmienić.  

 

Czy dostrzega Pan też inne problemy, z którymi 

borykają się rolnicy?  

Tak. Przede wszystkim procedury ubiegania się 

o środki unijne są zbyt skomplikowane. Często  

rolnicy rezygnują z ubiegania się o wsparcie finan-

sowe, obawiając się, że nie dadzą sobie rady 

z przygotowaniem wniosku. Uważam, że są to     

problemy, o których należy głośno mówić w Parla-

mencie Europejskim. O tym jak ważne są środki 

finansowe z programów wspólnej polityki rolnej 

świadczą dane statystyczne z ubiegłego roku.  

Otóż w 2008 roku z różnych działań wspierają-

cych rolnictwo, czyli dopłat bezpośrednich, zale-

sień, wspierania gospodarstw niskotowarowych, 

czy programów rolno-środowiskowych tylko do 

Gminy Grodzisko Dolne wpłynęła kwota prawie 
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PORADNIK ROLNIKA 

W pierwszym naborze tj. od 2008 roku przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji       

Rolnictwa przyjmowane były wyłącznie wnioski 

dotyczące zalesienia gruntów rolnych.  

Obecnie w myśl nowego rozporządzenia Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 

2009r., w sprawie szczegółowych warunków i try-

bu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „zalesienia gruntów rolnych oraz zalesie-

nia gruntów innych niż rolne” objęte Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

zakres ten został rozszerzony o grunty inne niż rol-

ne, wykazywane w ewidencji gruntów jako użytki 

rolne lub grunty zadrzewieniowe i zakrzewieniowe 

nie wykorzystywane do produkcji rolnej, których 

zadrzewienia i zakrzewienia nie przekraczają 20 

lat. Pomoc na zalesienie gruntów rolnych jest przy-

znawana rolnikom którzy: 

- zostali wpisani do ewidencji producentów, stano-

wiącej część krajowego systemu ewidencji produ-

centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-

dencji wniosków o przyznawanie płatności, 

- grunty rolników (co najmniej trzech), których 

grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia 

nie jest mniejsza niż 2 ha, 

- zobowiążą się do wykonania zalesienia i pielęgna-

cji założonej uprawy leśnej przez 5 lat, 

- prowadzić będą założoną uprawę leśną przez 15 

lat od dnia uzyskania pierwszej płatności. 

Aby uzyskać płatności należy wcześniej złożyć 

do ARiMR wniosek o pomoc na zalesienie wraz 

z  planem zalesienia. Wniosek składa się do kie-

rownika biura powiatowego ARiMR właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

rolnika, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 

lipca danego roku. Do wniosku o pomoc finansową 

dołącza się kopię planu zalesienia o opracowanie 

którego należy zwrócić się do właściwego nadle-

śnictwa. Wykonanie planu jest bezpłatne. Kopię 

planu potwierdza się za zgodność z oryginałem i 

wraz z wnioskiem składa się do odpowiedniego 

biura powiatowego ARiMR. Przy zakładaniu   

uprawy leśnej rolnik musi pamiętać o zachowaniu 

właściwych odległości od granic sąsiadów i tak: 

- 1,5 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowane-

go jako grunt leśny, 

- 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego 

rolniczo.  

Najistotniejszą jednak sprawą przy zalesieniach 

jest fakt, aby posiadać takie działki, które zostały 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy, a w 

przypadku braku takiego planu, zalesienie nie może 

być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

Ponadto należy wiedzieć, że o dofinansowanie 

można ubiegać się wtedy, gdy powierzchnia działki 

jest większa niż 0,5 ha, a jej szerokość również jest 

większa niż 20 m. Jednak wymagania dotyczące 

szerokości działki nie obowiązują jeżeli grunty 

przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.  

Informacji w szerszym zakresie nt. jak uzyskać 

kwotę dopłaty udzielają pracownicy Agencji      

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w     

Leżajsku. 

 

Stawki pomocy jakie przewidział ustawodawca 

dla osób wykonujących zalesienia. 

 

Decyzje o przyznanie pomocy na zalesianie wy-

daje kierownik biura powiatowego ARiMR. Kwota 

pomocy przyznawana w ramach wsparcia na zale-

sianie wynosi od 4160 zł do 6260 zł/ha i uzależnio-

na jest od proporcji gatunków sadzonek i konfigu-

racji terenu. Dodatkowo można również uzyskać 

płatności za wykonanie zaleconego przez nadleśni-

czego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową 

siatką metalową w kwocie 2590zł/ha lub 6,50 zł za 

metr bieżący wykonanego ogrodzenia oraz premię 

pielęgnacyjną wypłacaną co roku przez 5 lat do 

1360 zł/ha i premię zalesieniową, wynikającą 

z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia 

gruntów rolnych na leśne, która wypłacana będzie 

co roku przez 15 lat od założenia uprawy leśnej do 

1580 zł/ha. Jednak premię zalesieniową otrzymają 

tylko ci rolnicy, którzy udokumentują co najmniej 

25% dochodów z rolnictwa.  

Nie są prawdziwe opowieści mówiące o tym, że 

po 15 latach pobieranych premii, zalesiony grunt 

będzie zabierany przez unię. Powyższe dopłaty są 

we wszystkich krajach wspólnoty i nikt do tej pory 

nie utracił z tego tytułu własności. Po drugie każdy 

z rolników posiada wpis w księdze, wieczystej. Za-

pisu tego bez zgody rolnika nie można zmienić. 

Należy tylko zwrócić uwagę, aby działki zalesiać 

zgodnie z planem zalesień sporządzonym przez 

nadleśnictwo. Wtedy nie narazimy się na konse-

kwencje związane z karami za niewłaściwe zalesia-

nie, polegającymi na zwrocie należności i to z od-

setkami. 

         KS 



  

 

 
 
 
 

Stanisław Majkut 
Grodzisko Dolne 291 

tel. 017 243 62 46   kom. 791197417 
 

Wykonujemy meble do zabudowy: 

♦ kuchnie 

♦ szafy 

♦ garderoby 

♦ zabudowa wnęk 

♦ meble biurowe, sklepowe 

♦ wykonujemy pomiary u klienta, projekty, transport oraz montaż 

♦ oferujemy sprzęt AGD do zabudowy 
 

Gwarantujemy wysoką jakość oraz niskie ceny! 
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układanie kostki brukowej i granitowej 

Oferujemy: 

palisady, gazony, galanterii betonowej 
z materiałów własnych lub klienta 

Niskie ceny 

POMIAR 
GRATIS tel. 0 787488792 

F.U. DARMAN 

DARIUSZ SZKLANNY   GRODZISKO GÓRNE 

  D a t a 
wygaśnięcia: 00-00-00   
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