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Tegoroczne Dni Grodziska upłynęły pod zna-

kiem wspaniałej pogody, dzięki czemu rozegrane 

zostały wszystkie zaplanowane przez organizato-

rów turnieje, rozgrywki, zabawy i konkursy oraz 

występy w plenerze. Bogaty program imprezy do-

starczył zgromadzonej publiczności nie lada atrak-

cji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak piątko-

we popołudnie rozpoczęła VI Gminna Parafiada o 

Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne. Uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjum rozegrali mecze 

piłki nożnej. Bezkonkurencyjna okazała się druży-

na z Wólki Grodziskiej, która zajęła pierwsze miej-

sce. Na kolejnym uplasowało się Grodzisko Dolne i 

Chodaczów. Zawodnicy po rozegranych meczach 

otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy , które 

wręczył Wójt Gminy Jacek Chmura.  

Sobota 28 lipca rozpoczęła się co dla niektórych 

bardzo wcześnie. Tuż po godzinie siódmej nad Za-

lewem „Czyste” odbyły się zawody wędkarskie, 

zorganizowane przez Koło Łowieckie „Pstrąg”. 

Zawodnicy używając różnych metod łowienia wal-

czyli o zwycięstwo. Wielu młodych wędkarzy mia-

ło wielkie branie. 

Kolejną atrakcją zorganizowaną tego dnia dla 

dzieci i młodzieży był rajd rowerowy zainicjowany 

przez pana Józefa Majkuta– nauczyciela ZS w Gro-

dzisku Górnym. 43 uczestników wraz z opiekuna-

mi, po dokładnym sprawdzeniu rowerów wystarto-

wało około godziny 8 spod Urzędu Gminy w kie-

runku „Miasteczka”.  

Trasa liczyła 55 km, i przebiegała przez najciekaw-

sze zakątki naszej „małej ojczyzny”. Rowerzyści 

podążali drogami i szlakami leśnymi, odwiedzając 

m.in. Rezerwat Przyrody w „Zmysłówce” i znajdu-

jące się tam kapliczki i stacje drogi krzyżowej, oraz 

cmentarz w Białobrzegach, gdzie modlili się na 

grobie naszego byłego proboszcza– ks. Prałata Jó-

zefa Czecha. Wycieczkę uatrakcyjniały wspaniałe 

opowieści Pana Bogumiła Pempusia, który w nie-

zwykle ciekawy sposób przeprowadził lekcję histo-

rii, z której każdy wyniósł coś dla siebie. Metą raj-

du był stadion Grodziszczanki, gdzie na uczestni-

ków rajdu czekał gorący posiłek zorganizowany 

przez Ośrodek Kultury. 

Późniejsze godziny sobotniego popołudnia wy-

pełniły mecze piłki nożnej. Na pierwszy ogień po-

szła drużyna juniorów, która zremisowała z 

„Sokołem” Sieniawa 0:0. Następnie swój mecz ro-

zegrali oldboje- gospodarze nie zawiedli swoich 

kibiców.  

Duża forma i mocny skład drużyny przyczyniły się 

do wygranej. „Grodziszczanka” w ładnym stylu 

pokonała „Rzeszowiaka” Rzeszów 4:2. Wiele emo-

cji wzbudził także mecz w wykonaniu kobiet, w 

którym nasze piłkarki zremisowały z „Bizonem” 

Medyka 1:1. Bramkę z rzutu karnego zdobyła Pau-

lina Kulpa. 

Niedziela 29 lipca była najważniejszym dniem w 

obchodach „Dni Grodziska” i obfitowała w wiele 

imprez. O godzinie 14.30 na stadionie Grodzisz-

czanki rozpoczął się Sportowo-Rekreacyjny Turniej 

Sołectw Gminy Grodzisko Dolne o Puchar Wójta 

Gminy Grodzisko Dolne. Do rozgrywek zgłosiło 

się 9 sołectw. Drużyny wraz ze swoimi sołtysami 

wzmagały się w różnych sprawnościowych konku-

rencjach. Wystartowano od meczy mini piłki noż-

nej, w których zwyciężyła Zmysłówka. Następnie 

rozegrano sprawnościowy tor przeszkód. Każdy     

z zawodników miał do wykonania jakieś zadanie-

Krótki odpoczynek w lesie 

Sytuacja w polu karnym 
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bieg w worku, w gumowcach, z jajkiem na łyżce 

oraz bieg sprawnościowy. Decydowało tu zgranie   

i spryt i najlepiej z tą konkurencją poradziło sobie 

sołectwo Grodzisko Nowe.  

I tak kolejno rozegrano następne konkurencje: prze-

jazd taczką, przeciąganie liny, marszobieg na de-

skach, i „słówka”. Pamiątkowy Puchar Wójta Gmi-

ny zdobyło sołectwo Grodzisko Dolne. Drugie 

miejsce zajęło sołectwo Grodzisko „Miasteczko”, a 

trzecie sołectwo Grodzisko Górne.  

Gdy na płycie boiska rozgrywane były konku-

rencje, pod „Grzybkiem” odbywało się przedsta-

wienie dla dzieci „Czerwony Kapturek” w wykona-

niu Teatru „Bajlandia”. Dzieciaki z zachwytem 

wpatrzone w barwnie przebranych aktorów, wysłu-

chały bajki, a następnie brały udział w przygotowa-

nych przez nich zabawach. Późniejsze godziny wy-

pełniły widzom występy biesiadne oraz koncert 

grupy „Wolfgang ska Band”. Nie zabrakło również 

pokazów skoków spadochronowych w wykonaniu 

Aeroklubu Rzeszowskiego. Wieczorem nastąpił 

najbardziej wyczekiwany moment, a mianowicie 

koncert gwiazdy wieczoru- zespołu Kowalski         

z Trójmiasta. Ich specyficzne poczucie humoru 

sprawiło, iż bardzo szybko nawiązali kontakt z gro-

dziską publicznością i dali świetny występ. Redak-

cji Gazety udało się porozmawiać z liderem zespo-

łu- Grzegorzem Kowalskim. 

Jakie były początki waszej kariery muzycznej i czy 

trudni jest się przebić na polskim rynku muzycz-

nym? Tak naprawdę to my robimy to w dużej mie-

rze dla siebie, a co z tego wynika to już oceniają 

widzowie. Pojawiliśmy się w bardzo wielu progra-

mach muzycznych, u boku wybitnych polskich zna-

komitości. Na scenie czujemy się bardzo spełnieni, 

a to co robimy sprawia nam ogromną przyjemność. 

Czy Kowalski jest kiedykolwiek poważny? Kowal-

ski to w pewnym sensie trochę niezrównoważony 

gość. Pochodzimy znad morza i tam w powietrzu 

jest bardzo dużo jodu który powoduje permanentny 

uśmiech na naszych twarzach i pewnego rodzaju 

skrzywienie psychiczne… i tak to właśnie z nami 

jest. Postanowiliśmy się podzielić tym z innymi      

i mamy nadzieję, że w trakcie koncertu atmosfera 

się udzieliła i wszyscy dobrze się bawili. 

Co chcielibyście powiedzieć mieszkańcom Grodzi-

ska… Po pierwsze: żeby się trzymali wiatru i żeby 

był to wiatr ciepły prosto znad morza- ten z jodem, 

po drugie: żeby się zużywali, a nie rdzewieli, po 

trzecie: żeby po prostu byli sobą. 

 

 

Dopełnieniem całodniowych wrażeń był niewątpli-

wie pokaz fajerwerków, które na kilka minut roz-

świetliły mroki nocy oraz wieczorny festyn, który 

przyciągnął całe rzesze spragnionych zabawy fanów. 

Przy dźwiękach muzyki najbardziej wytrwali bawi-

li się do białego rana.  

 

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom,  

tegorocznych Dni Grodziska, którymi byli: 

♦ Browar Leżajsk 

♦ „GS SCH” w Grodzisku Dolnym 

♦ MZK w Leżajsku 

♦ SUDR w Grodzisku Dolnym 

 

      Małgorzata Halasa 

Przejazd taczką na czas  

Niezapomniany koncert  
zespołu Kowalski 
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7 lipca 2007 roku o godz. 18.00 w Remizie OSP 

w Grodzisku Górnym Zespół Śpiewaczo-

Obrzędowy „Leszczynka” obchodził Jubileusz 20-

lecia swego istnienia i działalności artystycznej. 

Na uroczystość tą chętnie przybyli zaproszeni 

goście, od których zespół otrzymał wiele gratulacji, 

pochwał i wyrazów uznania. Życzenia wielu dal-

szych sukcesów zespół odebrał od: Posła na Sejm 

RP – Zbigniewa Rynasiewicza, Lesława Waisa – 

wieloletniego dyrektora WDK w Rzeszowie, Wice-

starosty Leżajskiego – Józefa Majkuta, Wójta Gmi-

ny Grodzisko Dolne – Jacka Chmury, Przewodni-

czącego Rady Gminy Grodzisko Dolne – Jerzego 

Gdańskiego, Kół Gospodyń Wiejskich z Wierzawic 

i Giedlarowej, Dyrekcji i Pracowników Ośrodka 

Kultury w Grodzisku Dolnym, Sołtysa Wsi Wólka 

Grodziska – Janusza Dąbka oraz wielu indywidual-

nych pasjonatów Zespołu.  

W związku z tą uroczystością kilka miesięcy 

wcześniej Ośrodek Kultury wnioskował do Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyróż-

nienie i uhonorowanie Medalem „Gloria Artis” naj-

bardziej zasłużonej osoby, której Zespół zawdzię-

cza wszystkie w ostatnich latach osiągnięte sukcesy 

i nagrody. Osobą tą jest Pani Maria Żak, która pro-

wadzi Zespół od 2002 roku. Od momentu objęcia 

kierownictwa przez Panią Marię zespół ciągle się 

rozwija i staje się reprezentatywnym zespołem lu-

dowym nie tylko naszej gminy, ale również całego 

powiatu, a także województwa. Prestiż ten i uznanie 

Zespół „Leszczynka” zdobył dzięki własnej, wytę-

żonej pracy, ale też bezsprzecznie dzięki ogromne-

mu zaangażowaniu Pani Marii w propagowanie ta-

kiej formy kultury ludowej. 

Maria Żak wkłada w tą działalność swój czas, 

serce i wiedzę. Wszystko, co pozostało w ustnych 

przekazach i co zachowała w swojej pamięci z dzie-

ciństwa i młodości potrafi przetworzyć, ubarwić, 

opracować i przygotować do scenicznego przekazu. 

Umie zachować dla potomności” odchodzące w 

zapomnienie historię i tradycję, jak również 

„dogodzić” gustom i oczekiwaniom współczesnej 

publiczności. 

Minister uznał zasługi Pani Marii w dziedzi-

nie twórczości artystycznej oraz upowszechnia-

nia i ochrony dóbr kultury i nadał jej Brązowy 

Medal „Gloria Artis”. Medal ten wręczyli Pano-

wie: Zbigniew Rynasiewicz, Lesław  Wais oraz Ja-

cek Chmura. 

         OK 

Uroczysty jubileusz Zespołu 

Gratulacje z rąk przedstawicieli Gminy 

 

Gmina Grodzisko Dolne złożyła wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysoko-

ści 166.935 zł w tym: na wyposażenie 4 miejsc pracy w kwocie 54.740,31 zł i zatrudnienie 4 osób 

niepełnosprawnych w kwocie 112 195,41 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom od 1 września zatrudnione zostaną 4 osoby niepełnosprawne na stano-

wiska: 

♦ dwóch portierów- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym oraz Zespole Szkół im. 

Franciszka Lei w Grodzisku Górnym, 

♦ młodszy bibliotekarz- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym, 

♦ stanowisko ds. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy. 
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W niedzielę 15 lipca br. na stadionie sporto-

wym w Grodzisku Górnym odbył się „VI Rodzinny 

Turniej Sportowo - Rekreacyjny Samorządów Po-

wiatu Leżajskiego o Puchar Starosty Leżajskiego 

2007”. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 5 dru-

żyn reprezentujących: Miasto i Gminę Nowa Sarzy-

na (kapitan- Marek Chmura- z-ca Burmistrza), 

Miasto Leżajsk (kapitan- Marian Matkowski- Cen-

trum Informacji Turystycznej przy Urzędzie Mia-

sta), Starostwo Powiatowe z Leżajska (kapitan- Ro-

bert Żołynia- Starosta Leżajski), Gminę Kuryłówka 

(kapitan- Ryszard Skiba- z-ca Wójta) i Grodzisko 

Dolne (kapitan- Jacek Chmura- Wójt Gminy). 

Rozegrano 10 konkurencji, w których samorządow-

cy wraz ze swoimi rodzinami, w miłej i przyjaznej 

atmosferze, niesieni dopingiem swoich drużyn 

dzielnie ze sobą rywalizowali. Lejący się żar z nie-

ba nie ułatwiał zawodnikom zadania, ale wspaniałe 

przygotowanie i wysoka forma sprawiły, że wszyst-

kie drużyny świetnie poradziły sobie z przygotowa-

nymi konkurencjami. Na zawodników czekały róż-

ne niespodzianki i tak pierwsze punkty dla drużyny 

grodziskiej zdobył Wójt Gminy Jacek Chmura 

wraz z Dominikiem Czerwonką, uczniem gimna-

zjum w Grodzisku Dolnym. Panowie sprawdzali 

swoją celność w rzutach do kosza. 

Trzeba przyznać, że mają oko- zdobyli 39 punktów, 

pozostawiając swoich konkurentów daleko w tyle. 

Bardzo dobrze w piłkarskim torze przeszkód pora-

dził sobie Adam Czerwonka, wraz z synem Łuka-

szem. Opaska na oczach nie sprawiła zawodnikowi 

żadnego problemu, a dobre wskazówki syna spra-

wiły, że pokonali tor piłkarski w ekspresowym tem-

pie, uzyskując najlepszy czas i I miejsce. 

Pozostali zawodnicy chcąc dorównać swoim kole-

gom i koleżankom z drużyny dwoili się i troili, by 

uzyskać jak najlepsze rezultaty. Swoją sprawnością 

i siłą popisała się drużyna Jana Czerwonki w skła-

dzie żona Zofia, córka Gabrysia i syn Maciek. Zdo-

byli najwięcej punktów dla swojej drużyny. 

Reprezentacja Grodziska Dolnego z poświęceniem 

walczyła w przeciąganiu liny. Mimo bojowego na-

stawienia zawodników, lepsza okazała się Nowa 

Sarzyna. Na koniec poznaliśmy również wyniki     

w konkurencji łowienie ryb, w której najlepsza oka-

zała się drużyna z Grodziska w składzie Arkadiusz  

Telka– Z-ca Wójta z córką Marceliną. Nie dość, że 

zajęli I miejsce z rekordowym wynikiem- 3,5 kilo 

(dla porównania II drużyna ze Starostwa- 1 kilo-

gram) to jeszcze udało im się złowić największą 

rybę w turnieju. W ostatecznym podsumowaniu 

wszystkich rozgrywek I miejsce zajęło Miast         

i Gmina Nowa Sarzyna, II Gmina Grodzisko 

Dolne, a III Starostwo Powiatowe z Leżajska, 
które zostało uznane za najbardziej zgraną drużynę 

podczas całych zawodów. Po wręczeniu pamiątko-

wych dyplomów, medali i pucharów, zawodnicy 

mogli schłodzić się zimnymi napojami. 
 

Rzuty do kosza 

Grodziska drużyna w pełnej krasie 

Piłkarski slalom 

Rzuty ringo 
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Nie zwlekaj– wymień dowód już dziś!!! 

 
W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje 

mieszkańców, że będą robione zdjęcia do 

dowodów osobistych. Prosi się osoby, 

które jeszcze nie wymieniły dowodów 

osobistych o skorzystanie z możliwości 

zrobienia zdjęć na miejscu. Poniżej przed-

stawiamy terminy i miejsca w których bę-

dzie możliwość zrobienia zdjęć: 

 

 

♦ 12 sierpnia 2007r.- Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym w godz. od 930 do 1300 

♦ 19 sierpnia 2007r.- Dom Wiejski w Grodzisku Nowym w godz. od 1100 do 1300 

♦ 26 sierpnia 2007r.- Remiza OSP w Chodaczowie, w godz. od 1100 do 1300 

♦ 2 września 2007r. - Szkoła Podstawowa w Opaleniskach, w godz. od 1100 do 1300 

♦ 9 września 2007r. - Szkoła Podstawowa w Wólce Grodz. w godz. od 1100 do 1300 

 

Od marca 2007 br. roku na terenie Gminy Gro-

dzisko Dolne działa Gminna Rada Przedsiębior-

ców. Rada stale współpracuje z władzami gminy   

w zakresie podejmowania działań mających na celu 

tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsię-

biorczości na terenie Gminy. W tym też celu opra-

cowana została specjalna ankieta mająca za zadanie 

rozpoznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców w 

następującym zakresie: 

♦ współpracy z urzędem gminy, 

♦ współpracy z innymi przedsiębiorcami, uchwa-

lania i tworzenia lokalnego prawa dotyczącego 

promocji i rozwoju przedsiębiorców, 

♦ rozwiązywania problemów związanych z bieżą-

cym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 

Ponadto ankieta miała na celu rozpoznanie kierun-

ków rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. 

Została wysłana do 120 lokalnych przedsiębiorców, 

z otrzymanych informacji zwrotnych od 20 firm 

wynika, iż przedsiębiorcy potrzebują informacji 

dotyczących możliwości pozyskania środków fi-

nansowych na rozwój swoich firm. Oczekują 

przede wszystkim pomocy przy sporządzaniu wnio-

sków o dotacje ze środków UE. 

Ponadto istnieje potrzeba zdobywania aktualnych 

informacji dotyczących formalno - prawnych 

aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Chodzi przede wszystkim o kwestie związane ze 

zwolnieniami podatkowymi w zamian za tworzenie 

nowych miejsc pracy, na problem zbytu usług, po-

prawę infrastruktury drogowej, dostęp do Internetu, 

oraz promocję i reklamę lokalnych firm. 

Za szczególnie atrakcyjną i dobrze rokującą na 

przyszłość gałąź gospodarki uznana została turysty-

ka. W dalszej kolejności usługi i przetwórstwo rol-

no - spożywcze. 

Zachęcamy pozostałe podmioty do uczestnictwa 

w prowadzonych badaniach i odesłanie wypełnio-

nej ankiety. Formularz ankiety jest do pobrania na 

naszej stronie www.grodziskodolne.pl (menu Roz-

maitości → do pobrania). Ankietę można dostar-

czyć do urzędu lub mailem na adres: 

rrp@grodziskodolne.pl 

         GW 

http://www.grodziskodolne.pl/


Rozpoznanie raka piersi często zostaje postawio-

ne zbyt późno. Rocznie 12.000 Polek dowiaduje się 

o chorobie, a niestety połowa z nich umiera. Jeśli 

chodzi o stan faktyczny w naszym województwie, 

to statystyki podają, że w latach 2002-2004, na 470 

mieszanek Podkarpacia, u których wykryto ten ro-

dzaj nowotworu, zmarło 198. 

Nowotwory złośliwe sutka są najczęstszymi nowo-

tworami u kobiet, jednak notuje się (chociaż bardzo 

rzadko) również zachorowania wśród mężczyzn.  

Jest znaczna grupa osób, które hołdują poglądowi, 

że lepiej zostawić sprawy swojemu biegowi i nie 

badać się, gdyż zdiagnozowanie raka jest równo-

znaczne z przegraną w walce z nim. Tymczasem 

skutek jest przeciwny i bardzo groźny, bo rak nie 

leczony sukcesywnie się rozwija. 

Rak w fazie początkowej rośnie powoli, trwa to 

najczęściej kilka lat. Taki stan rzeczy właśnie stwa-

rza możliwość pokonania go nawet w 100%. Jedy-

nym więc sposobem na zdrowie jest regularne wy-

konywanie badań mammograficznych. 

Na ogół do lekarza trafiamy, kiedy już coś ze 

zdrowiem jest nie tak, a wtedy bywa czasem za 

późno na skuteczne leczenie. W myśl złotej zasady, 

że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, warto poświę-

cić sobie nieco czasu. To pacjentki są w stanie wy-

kryć więcej przypadków raka piersi niż lekarze, 

ponieważ najlepiej znają swoje organizmy i obser-

wując je, dostrzegą więcej niż lekarz podczas kilku 

minut badania. 

Przez lata obserwacji rozwoju raka piersi ustalono 

listę czynników, które mogą sprzyjać jego rozwojo-

wi. Zaliczają się do nich m.in..: położenie geogra-

ficzne i rasa, wiek, genetyka, czyli występowanie  

w rodzinie, cykl miesiączkowy, ciąża, karmienie 

piersią, hormonalne środki antykoncepcyjne, oty-

łość.  Otyłość wpływa na rozwój wszystkich rodza-

jów raka piersi i sprzyja przerzutom. Najbardziej 

narażone są kobiety, które przytyły po 18 roku ży-

cia. 

Powodami do naszego zaniepokojenia mogą być: 

bardziej niż dotychczas widoczne przez skórę 

naczynia żylne na piersi, 

zmiany w kolorze lub strukturze skóry piersi, 

zmiany wielkości lub kształtu jednej z piersi, 

krwawienie lub wyciek wydzieliny z brodawek, 

obrzęk ramienia, 

wszelkie wyczuwalne zgrubienia lub guzki w 

piersi lub pod pachą. 

Warto skorzystać z programu, jaki Ministerstwo 

Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy-

ło dla pacjentek. Każdej kobiecie, która osiągnęła 

8 

50 lat, przysługuje darmowe badanie mammogra-

ficzne, bez skierowania od lekarza.  

Wystarczy tylko pojawić się w placówce wykonu-

jącej takie badanie z dowodem osobistym i wynika-

mi wcześniejszych mammografii, jeśli takie są. Bę-

dą one potrzebne do porównania ewentualnych 

zmian. Co jakiś czas tematem nowotworu piersi, 

jako stale aktualnym, zajmują się czasopisma ko-

biece - do kampanii antynowotworowej włączyły 

się ostatnio „Przyjaciółka” i „Vita”. Można także 

zdobywać informacje dzwoniąc pod numer infolinii 

9488 lub wchodząc na stronę internetową 

www.szpital.rzeszow.pl 

Jednym z elementów kampanii jest wysyłanie 

imiennych zaproszeń do osób z grupy największe-

go ryzyka. Przedsięwzięcie to ruszyło od 12 marca 

i zajmuje się nim Ministerstwo Zdrowia. Zaprosze-

nie jest swoistym przypomnieniem, nie trzeba się 

przejmować, że jeśli nie wykorzystało się go zaraz 

po otrzymaniu, to już nie ma możliwości wykona-

nia darmowej mammografii. W naszym wojewódz-

twie ok. 132 tysięce kobiet otrzyma pocztą takie 

właśnie zaproszenia, wysyłanie ich potrwa do koń-

ca czerwca. Nie trzeba zatem koniecznie czekać na 

ich przysłanie, można uprzedzić fakty i już teraz 

zapisać się na badania. Pamiętajmy - niepotrzeb-

ne jest skierowanie, jeśli ma się skończone 50 lat. 

Oto adresy niektórych ośrodków na terenie woje-

wództwa, które wykonują bezpłatne badania mam-

mograficzne: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Leżajsku 
Leżajsk, ul. Leśna 22 

tel. (0-17) 242-71-13 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej  

Łańcut, ul. Paderewskiego 5 

tel. (0-17) 224-01-00 

 

ZOZ Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przeworsk, ul. Szpitalna 16 

tel. (0-16) 648-72-19 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

Nr 1 w Rzeszowie 

Rzeszów, ul. Czackiego 2 

tel. (0-17) 853-52-81 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2  

Rzeszów, ul. Fredry 9 

tel. (0-17) 861-36-00 

      Małgorzata Bereź 



"Są takie miejsca, które ze względu 
na warunki środowiska naturalnego 

szczególnie chętnie były wykorzysty-
wane przez człowieka w przeszłości 

(także tej bardzo odległej) i są użytko-
wane również dzisiaj. ... Do takich bar-
dzo intrygujących miejsc, bez wątpie-

nia wyróżniających się w skali połu-
dniowo-wschodniej Polski, należy mi-

kroregion Grodziska Dolnego."- to frag-

ment publikacji dotyczącej ostatnich odkryć arche-

ologicznych na terenie gminy Grodzisko Dolne. 

Liczne prace wykopaliskowe i prowadzone badania 

potwierdziły ślady bytności człowieka z okresu 

neolitu i brązu. W 1996 roku archeolodzy odkryli tu 

ślady osadnictwa sprzed ponad 11 tys. lat, co nale-

ży do rzadkości w skali ogólnopolskiej. Odkopano 

narzędzia wykonane z krzemienia- drapacze i prze-

kłuwacze służące do obróbki skóry, rylce służące 

do obróbki kości i drewna, zbrojnik używany pod-

czas polowań na zwierzynę oraz harpun z rogu re-

nifera. 

Duże bryły kamienne, z których robiono narzę-

dzia, przynoszone były z odległych terenów, przez 

osadników kultury późno magdaleńskiej tzw. 

„łowców. Można zatem stwierdzić, że obszar ten 

był doskonałym miejscem nadającym się na lokali-

zację obozowiska. Dostęp do wody (Leszczynka i 

niedaleki Wisłok) oraz zróżnicowane gleby sprzy-

jały przemieszczaniu i osiedlaniu się ludności na 

tym terenie. Obszar ten określany jest jako stanowi-

sko 22. Badania trwające 7 lat pozwoliły na odkry-

cie 243 obiektów i kilkudziesięciu zabytków rucho-

mych. Znalezione wykopaliska można obejrzeć     

w Muzeum okręgowym w Rzeszowie, gdzie zorga-

nizowano wystawę prezentującą wykopaliska sta-

nowiska nr 22 w Grodzisku Dolnym. 
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Rekonstrukcja pochówku szkieletowego 

Okres wpływów rzymskich 

„Duża różnorodność śladów przeszłości ma 

wielkie znaczenie nie tylko dla archeologów. Jest 

ona ważna także dla społeczności lokalnej. Współ-

cześni mieszkańcy Grodziska Dolnego powinni być 

dumni z prahistorycznej przeszłości miejsca, w któ-

rym przyszło im dziś żyć. Szacunek dla przeszłości 

jest jedną z miar wg których można oceniać współ-

czesnego człowieka.”Jesienią br. wystawa zawita 

do Grodziska i będzie można ją obejrzeć w Ośrod-

ku Kultury. 
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W związku z licznymi prośbami mieszkańców podajemy harmonogram wywozu odpadów i su-

rowców wtórnych na 2007 rok. 

Właściciele nieruchomości ,którzy zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych z MZK 

Leżajsk: 
               MIESIĄCE 

Właściciele nieruchomości którzy zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych z PGK w 

Wierzawicach (dotyczy części Grodziska Nowego): 
               MIESIĄCE 

TRASA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

GRODZISKO GÓRNE 8 5 5 2 7 4 2 
30/

lip 
3 1 5 3 

GRODZISKO DOLNE 9 6 6 3 8 5 3 
31/

lip 
4 2 6 4 

GRODZISKO NOWE, CHODACZÓW, 

LASZCZYNY, 

ZMYSŁÓWKA 

10 7 7 4 9 6 4 1 5 3 7 5 

WÓLKA GRODZISKA, GRODZISKO 

GÓRNE, OPALENISKA, PODLESIE 

ZMYSŁÓWKA wesoła 

11 8 8 5 10 8 5 2 6 4 8 6 

część GRODZISKO NOWE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

POJEMNIKI Z ODPADAMI 

ZMIESZANYMI 
5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 

WORKI Z SUROWCAMI WTÓR-

NYMI 
18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 

Wójt Gminy uprzejmie informuje, że w dniu 20 września 2007 roku odbędzie się już po raz kolejny zbiórka: 

♦ zużytych opon i akumulatorów 

♦ zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (w tym świetlówki) 

♦ odpadów wielkogabarytowych (stare meble, stolarka budowlana, zużyty sprzęt gospodarstwa do-

mowego, inne przedmioty o dużych rozmiarach  

Należy je składać w niżej wymienionych punktach do godziny 1000 

1. Grodzisko Górne- obok budynku OSP, 

2. Grodzisko Dolne- obok budynku OSP, 

3. Grodzisko dolne „Miasteczko”- obok garażu OSP, 

4. Grodzisko Nowe- obok budynku wiejskiego, 

5. Laszczyny- obok budynku OSP, 

6. Chodaczów– obok budynku OSP, 

7. Podlesie– obok budynku OSP, 

8. Wólka Grodziska– obok mostu (koło boiska sportowego), 

9.  Opaleniska i Zmysłówka– obok budynku wiaty „Hortino” w Zmysłówce. 

 



11 

Od 1 sierpnia do 30 września będą 
przyjmowane wnioski rolników o po-

moc na zalesianie. Największą otrzyma-
ją zalesiający grunty na stokach o na-

chyleniu powyżej 12 proc. drzewami 
iglastymi z wykorzystaniem sadzonek 
mikroryzowanych. 

Tak zadecydował minister rolnictwa i rozwo-

ju wsi w rozporządzeniu z 18 czerwca2007r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-

wania pomocy finansowej w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-

tów innych niż rolne" objętego Programem Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Przepi-

sy o pomocy na zalesianie obszarów rolnych we-

szły w życie 14 lipca, a o pomocy na zalesianie in-

nych niż rolne staną się obowiązującym prawem 1 

kwietnia 2008r. Rozporządzenie jest aktem wyko-

nawczym do ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Fundusz będzie stanowił 

główne źródło tej pomocy. Korzystać z niej mogą 

wyłącznie rolnicy, tj. osoby wpisane do ewidencji 

producentów. Jest ona częścią krajowego systemu 

ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i 

wniosków o przyznanie płatności. Wraz z wnio-

skiem muszą oni złożyć zobowiązanie do zalesienia 

określonych gruntów, pielęgnacji założonej uprawy 

przez pięć lat zgodnie z planem zalesienia, a także 

do prowadzenia tej uprawy przez15 lat i do utrzy-

mywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, zgod-

nie z normami ochrony środowiska, na terenie całe-

go gospodarstwa. 

Indywidualnie i w zespole 
Pomoc można otrzymać na zalesienie gruntów o 

minimalnej powierzchni 0,5ha i szerokości co naj-

mniej 20m, jeśli nie graniczy on z lasem. Co naj-

mniej trzech rolników może podjąć się zalesienia 

gruntów sąsiadujących, jeśli ich łączna powierzch-

nia wynosi 2ha. Grunty muszą być przeznaczone do 

zalesiania w planie zagospodarowania gminy, a gdy 

takiego planu nie ma -ich zalesienie nie może być 

sprzeczne ze studium zagospodarowania. 

Pomoc obejmuje: 

♦ jednorazowe wsparcie za zalesienie i ewentualne 

ogrodzenie uprawy wypłacane w pierwszym ro-

ku po wykonaniu zalesienia, 

♦ premię pielęgnacyjną wypłacaną corocznie przez 

pięć lat, 

♦ premię zalesieniową rekompensującą dochody 

utracone w wyniku przeznaczenia gruntów rol-

nych do zalesienia wypłacaną corocznie przez 

15 lat; otrzymają ją rolnicy, którzy z rolnictwa 

uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów. 

Stawki pomocy zależą od tego czy rolnik będzie 

sadził drzewa iglaste czy liściaste, od rodzaju tere-

nu (z konfiguracją korzystną czy nachyloną pow. 

12 proc.) i od tego, jakie sadzonki będzie wykorzy-

stywał (mikroryzowane z zakrytym systemem ko-

rzeniowym czy inne). Tak więc najniższa stawka za 

zalesienie 1ha gruntu rolnego wynosi 4100 zł,        

a najwyższa 6260 zł. 

Leśniczy sporządzi plan 

Od konfiguracji gruntu zależy premia pielęgnacyj-

na (970 lub 1360 zł od 1ha na rok), a od rodzaju 

zabezpieczenia premia za ochronę przed zwierzyną 

(190, 700, 280 zł od 1ha na rok). Premia zalesienio-

wa to 1580 zł od 1ha na rok. Za ogrodzenie 1ha 

uprawy dwumetrową siatką metalową rolnik otrzy-

ma 2590 zł, a za 1m bieżący ogrodzenia - 6,5 zł. 

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba dołączyć 

plan zalesiania. Na wniosek rolnika sporządzi go 

nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe. Nadleśniczy będzie miał na to 60 

dni. W rozporządzeniu wskazano, jakie elementy 

plan ma zawierać, i bardzo szczegółowo unormo-

wano procedurę ubiegania się o pomoc, jej przy-

znawania i okoliczności, w których rolnik musi ją 

zwrócić. 

Wnioski należy składać w biurze powiatowym 

ARiMR w Leżajsku w pokoju nr 8. 
 

     źródło: „Rzeczpospolita” 

Świadczenia rodzinne – informacja dla ro-

dziców pracujących za granicą 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gro-

dzisku Dolnym informuje, że w przypadku, gdy 

członek rodziny osoby uprawnionej do świad-

czeń rodzinnych przebywa poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w któ-

rym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, organ 

właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumen-

tami do marszałka województwa. (Art. 23a.§ l. 

ustawy o świadczeniach rodzinnych). Organ 

właściwy uchyla decyzję przyznającą świad-

czenia rodzinne od dnia, w którym osoba stała 

się uprawniona do świadczeń rodzinnych w 

innym państwie w związku ze stosowaniem 

przepisów o koordynacji systemów zabezpie-

czenia społecznego. 
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Przybliżając sylwetki ciekawych, zasłużo-

nych osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne 

przedstawiamy kolejną postać. Jest nim Po-

rucznik Bronisław Sigda, ps. „Zemsta”. 

Urodził się 17 października 1921 roku w 

Opaleniskach, syn Franciszka i Magdaleny. 

żołnierz AK. Pod koniec 1940 roku wstąpił do 

oddziału Władysława Jasińskiego ps. „Jędruś” 

z Tarnobrzega. W jego domu rodzinnym po-

wielane było pismo konspiracyjne „Odwet”. 

Działał w WiN, za co został aresztowany i ska-

zany w 1946 roku, na łączną karę dożywotnie-

go więzienia, utratę praw publicznych i obywa-

telskich na okres 5 lat. W tym samym czasie 

został aresztowany przez NKWD jego brat Jó-

zef i wywieziony na Sybir, skąd powrócił po 12 

latach. Bronisław Sigda został zwolniony wa-

runkowo w 1956 roku. Do 1974 był inwigilo-

wany przez Urząd Bezpieczeństwa Publiczne-

go. W 1991 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie 

dokonał kasacji wyroku i zrehabilitował po-

rucznika Bronisława Sigdę. 

Od 2001 roku pełni funkcję prezesa koła Świa-

towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nr 

1 w Leżajsku. W 2004r. otrzymał Patent nr 

43424potwierdzający jego działalność w latach 

walki zbrojnej z najeźdźcami. Z honorem pełnił 

żołnierską powinność i uzyskał prawo do za-

szczytnego tytułu „Weterana Walk o Niepodle-

głość Ojczyzny”. 

Poniżej przedstawiamy pierwszą część jego 

osobistych wspomnień o tzw. „Dziurówce” na 

Opaleniskach oraz piśmie które było tam dru-

kowane. 

Po raz pierwszy na spotkanie z dowódcą gru-

py partyzanckiej z Tarnobrzega umówił nas 

(tzn. mnie i brata) Piela Jan pseudonim 

„Szary”. Spotkanie to odbyło się w miejscowo-

ści Wielowieś– za Tarnobrzegiem. W związku 

z falą aresztowań, jaka nastąpiła na początku 

roku 1940, uzgodniliśmy, że należy przenieść 

odbijanie gazety „Odwet” do tzw. podcentrali 

wschód. Na początku przenieśliśmy ją do Jana 

Pieli ps. „Szary” do Grodziska Górnego, a na-

stępnie do naszego domu w Opaleniskach, do 

mojego brata, który był redaktorem tego pisma. 

Mieliśmy ogromne problemy podczas druko-

wania, bo brakowało papieru i farby, ale mój 

brat Józef skontaktował się ze Stanisławem 

Kulpą ps. „Piorun” z Grodziska Górnego. On   

z kolei miał znajomego Żyda, który miał sklep 

papierniczy i to właśnie on był głównym do-

starczycielem materiałów potrzebnych nam do 

drukowania. Proceder ten trwał do maja 1941r. 

W tym czasie został aresztowany „Szary” i Sta-

nisław Maruszak ps. „Gregorowicz” (pochodził 

z Tarnobrzega, z zawodu był nauczycielem- 

ukrywał się na Budach Łańcuckich u ks. Ma-

tuszka). Jak szedł do Grodziska to przechodził 

przez nasz ogród w Opaleniskach. Spotkał się z 

moim ojcem, który zaprosił go na śniadanie, bo 

było jeszcze rano. „Gregorowicz” odmówił bo 

spieszył się do Grodziska. W drodze został 

aresztowany. Wraz z gestapowcami pojechał 

do Gminy w celu uzyskania adresu mojego       

i brata. Sekretarzem była wtedy Czesława Mar-

kocka. Szybko zorientowała się co jest na rze-

czy i w tym zamieszaniu wysłała do nas do do-

mu gońca, aby ostrzec rodziców przed gestapo. 

Rodzice wraz z bratem szybko zamknęli dom   

i oddalili się, natomiast ja o całej sytuacji nic 

nie wiedziałem, bo dowódca placówki nr 5 Jan 

Tkacz ps „Leśnik” przyszedł do mnie rano        

i kazał iść z meldunkiem do gajowego Dziury. 

Gajowego nie zastałem, powiedziano mi, że 

jest przy wyrębie lasu. Poszedłem więc do nie-

go, przekazałem meldunek i zaczęliśmy rozma-

wiać. Po pewnym czasie zauważyliśmy, że w 

naszym kierunku zbliża się trzech mężczyzn. 

Jednego poznałem– był to mój sąsiad– nato-

miast dwóch pozostałych nie znałem. Podeszli 

do nas, a mój sąsiad wskazał na mnie. Poprosili 
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mnie na bok i zapytali co się dzieje z moim bra-

tem, bo byli z nim umówieni na spotkanie, cze-

kali ponad godzinę, a on się nie pojawił. Pa-

trząc na nich zacząłem coś podejrzewać i po-

wiedziałem, że to chyba pomyłka, bo brat mój 

już miesiąc jak wyjechał do Krakowa. Zapytali 

mnie wtedy, czy idę do domu – odpowiedzia-

łem, że tak- więc poszli ze mną. Przyszliśmy na 

podwórze, a tam już było pełno gestapowców. 

Co się okazało, otóż gdy gestapo przyjechało, 

w domu nikogo nie było, więc poszli do sąsia-

da, przedstawili się jako koledzy i zapytali, czy 

nie wie gdzie jesteśmy. Sąsiad mój odpowie-

dział, że widział jak szedłem do lasu i niestety 

przyprowadził ich do mnie. 

Gdy otworzyłem mieszkanie natychmiast 

zrobili rewizję. Dwóch z nich zaczęło mnie ko-

pać i bić pistoletami po głowie. Gdy zobaczyli, 

że w sieni stała piła kazali się położyć i przysta-

wili mi ją do gardła. Powiedzieli, że jeśli nie 

powiem gdzie znajduje się papier, powielarnia, 

i maszyna do pisania to poderżną mi gardło. Ja 

ciągle mówiłem to samo, więc kazali wstać       

i postawili twarzą do ściany. Wtedy pomyśla-

łem, ż to już koniec. Usłyszałem dwa strzały, 

ale nadal stałem. Jak się później okazało, poci-

ski utkwiły 20 cm od mojej głowy, a więc nie 

chcieli mnie tak naprawdę zabić tyko troszkę 

nastraszyć. W tym czasie zrobił się mały roz-

gardiasz i pomyślałem, ż jeśli teraz nie ucieknę 

to na pewno mnie zabiją. Nie zastanawiając się 

długo wyskoczyłem przez okno w sieni i pobie-

głem ile sił w nogach do lasu. Usłyszałem za 

sobą serię strzałów, ale zdążyłem uciec. Z dale-

ka obserwowałem co się dzieje. Rewizja trwała 

jeszcze chwilę, a następnie przyjechały dwa 

samochody, wsiedli do nich i pojechali w kie-

runku Bud Łańcuckich, na rewizję do księdza, 

u którego ukrywał się „Gregorowicz”. 

Na drugi dzień przyjechał do mnie rowerem 

Julian Bartuś– mój kuzyn. Pobiegliśmy na 

Laszczyny, gdzie ukryty był nasz powielacz, 

aby go przenieść do innej kryjówki. Z daleka 

ujrzeliśmy, że obok domu stał już jakiś samo-

chód, do którego wynoszono nasz powielacz. 

Samochód ruszył w kierunku Jarosławia, bo 

gestapowcy byli właśnie stamtąd. Dojechali do 

Tryńczy i wyrzucili z samochodu 

„Gregorowicza”, który jak się okazało zażył 

wcześniej cyjanek i skończył życie w samocho-

dzie… 

        cdn 

 

Najważniejsze medale i odznaczenia Pana 

Bronisława Sigdy. 

 

 Odznaka Armii Krajowej „Akcja Burza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Krzyż Partyzancki 
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Biblioteka Publiczna w Leżajsku ogłosiła kon-

kurs powiatowy pod hasłem. „I ty możesz zostać 

bajkopisarzem”. Praca konkursowa miała mieć 

postać książki. Trzeba było napisać bajkę oraz wy-

konać do niej ilustracje. Z Zespołu Szkół Szkoły 

Podstawowej im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku 

Górnym jedna uczennica podjęła się tego zadania. 

Była to Karolina Bzdek z klasy V. Napisała bajkę 

pod tytułem „Dobra księżniczka Aleksandra”.  

Komisja oceniła aż 70 tekstów. Karoliny książecz-

ka otrzymała wyróżnienie.  

Poniżej prezentujemy część bajki. 
 

Dawno, dawno temu, gdy was nie było jeszcze na świe-

cie, wśród prastarych lasów, zielonych łąk i jezior wznosił 

się potężny zamek króla Wiktora. Był to władca mądry i 

rozważny, więc jego poddanym żyło się bardzo dobrze. Miał 

on jedenastu synów, ale marzył o jeszcze jednym męskim 

potomku. Nie chciał nawet słyszeć o córce, bo sądził że 

prawdziwi mężczyźni mają tylko synów. Pragnienie monar-

chy było bliskie spełnienia. W pięknej sali tronowej panowa-

ła głęboka cisza, ponieważ oczekiwano narodzin dwunastego 

dziecka królewskiego. Król Wiktor pewny, że to syn, nie 

dopuścił do głosu służącej, która przyszła go powiadomić o 

radosnej nowinie. 

- Ma mieć na imię Aleksander – powiedział stanowczo. 

Ale… -To rozkaz. -Ale wasza królewska mość… -Chyba nie 

chcesz mi powiedzieć… -Tak, ma król córeczkę. 

Twarz króla do tej pory jaśniejąca radością zmieniła kolor. 

Najpierw zrobiła się blada, a później czerwona. Było widać, 

że władca toczy ze sobą walkę. W końcu, widząc reakcję 

zgromadzonych w sali dworzan, powiedział: W takim razie 

niech ma na imię Aleksandra. 

Kiedy całe królestwo świętowało narodziny księżniczki, król 

smutny i rozkapryszony chodził z komnaty do komnaty. Nie 

mógł znieść radosnych odgłosów dochodzących z zewnątrz. 

Nawet chciał ogłosić żałobę narodową, ale powstrzymała go 

myśl o żonie, której na pewno byłoby przykro z tego powodu.  

Na początku król bardzo niechętnie przebywał ze swoją ma-

lusieńką córeczką. Jednak po kilku dniach Ola podbiła jego 

serce. (…). 

Lata mijały. Z małego dziecka Aleksandra stała się naj-

ładniejszą panienką pod słońcem, w końcu urodę odziedzi-

czyła po mamie. Była szczupła, wysoka jak na swój wiek. 

Kasztanowe włosy kręciły się. Kto natomiast popatrzył w jej 

wielkie szafirowe oczy, zapominał o otaczającym świecie. 

Spojrzenie miała jak uczony doświadczony starzec. Nie tyl-

ko była piękna, ale też wspaniale tańczyła i jeździła konno. 

Posiadała ona wszelkie uzdolnienia. Księżniczka kochała 

konie, jak jej tata, dlatego całe dnie potrafiła spędzić, galo-

pując. Uczestnictwo w polowaniu to był dla niej szczyt ma-

rzeń. Miała dwanaście lat, kiedy ojciec postanowił spełnić 

prośbę Oli i zabrać ją na pierwsze łowy, które miały pozo-

stać w jej pamięci na zawsze. Niestety nie wiedziała, jak się 

to skończy. Kiedy tylko się dowiedziała o decyzji ojca, roz-

poczęła przygotowywania. Przymierzała nowy strój i buty, 

czesała Dyzia, swojego wierzchowca. Nie mogła się docze-

kać sygnału informującego o rozpoczęciu wyścigów za 

zwierzyną. W końcu nadszedł ten dzień. Musiała wstać o 

świcie. Gdy wszystko było gotowe, dosiadła Dyzia i pogalo-

powała do zielonego pachnącego świeżością lasu. Zobaczyła 

wielkiego jelenia o złotym porożu i rzuciła się za nim w po-

goń. Kiedy tak kołowała za zwierzęciem, nagle uświadomiła 

sobie, że jest bardzo daleko od ojca. Zgubiła się. Szukała 

drogi do pałacu przez calutki dzień. W pewnej chwili znów 

ujrzała jelenia, który przemówił do niej ludzkim głosem: 

-Dlaczego płaczesz? -Zgubiłam się. -Nie martw się, znaj-

dziesz drogę.- Naprawdę?- Tak.-Chcesz, żebym był twoim 

przyjacielem, księżniczko?- Tak, bardzo. 

Gdy tak sobie gawędzili, w krzakach czyhali zbójcy. Rozma-

wiający nie podejrzewali niczego. Rozbójnicy zakradali się i 

z zaskoczenia wypadli z krzaków. Jelenia pojmali, aby go 

oswoić, a księżniczkę Aleksandrę porwali dla pieniędzy. Ola 

się bała, drżała na całym ciele, a serce waliło jej jak młot. 

Zbójcy jechali z nią bardzo szybko przez całą noc, a o świcie 

byli już w innym królestwie (…). 

Królowi Wiktorowi i królowej Annie serca mało nie pę-

kły z żalu. Władca ogłosił żałobę narodową i kazał całemu 

wojsku szukać swego najdroższego skarbu. Bracia Oli zasia-

dali już na tronach swoich państw i też wydali dekrety, w 

których nakazywali przyłączyć się poddanym do działań 

ojca. Nie mogli pogodzić się ze stratą ukochanej siostrzycz-

ki. Wszyscy cierpieli. Rodzice, bo utracili córkę, bracia, bo 

utracili siostrę, a Ola, bo utraciła dom, rodzinę i rodzeństwo, 

a także jelenia, swojego przyjaciela. 

Pewnego dnia król powiedział swojej żonie: 

- Kochanie, wpadłem na wspaniały pomysł, może dzięki 

niemu odnajdziemy naszą córeczkę.- Jaki? Mów!- Ogłosimy, 

że kto znajdzie naszą Olę, zostanie jej mężem.- Dobrze. 

Było wielu chętnych, lecz nikt nie odnalazł księżniczki. Tak 

to trwało przez rok.  

Aż nagle pewnego pięknego ranka przed królem staje 

książę Wilhelm i mówi, że on tego dokona. Król życzył mu 

szczęścia i Wilhelm wyruszył. Jechał przez góry i lasy zgod-

nie z głosem serca. Po drodze napadli go zbójcy. On jednak, 

będąc rycerzem, bronił się. Rozbójnicy, widząc jego walecz-

ność, przerwali walkę. Zaprosili go nawet wieczorem na 

kolację przy ognisku. Książę wyjawił im cel swojej wędrów-

ki. Wtedy oni przypomnieli sobie o dziewczynie, którą kie-

dyś porwali i sprzedali. Wilhelm, gdy to usłyszał, zerwał się 

na równe nogi i krzyknął: 

-Gdzie ona jest! -U pewnego pana – odpowiedział herszt 

bandy.-Wskażcie mi go.-Nie ma żadnego problemu, jutro cię 

zaprowadzimy. 

Wczesnym rankiem książę był już na miejscu. Opłacił się 

trud. Znalazł naszą Olę! Zapłacił za nią gospodarzowi. Wziął 

księżniczkę na konia i wyruszył w drogę powrotną. 

- Jak się nazywasz, mój wybawicielu?- Jestem Wilhelm. I 

zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia.- Ja w tobie 

też.- Wyjdziesz za mnie? -Tak – odpowiedziała zachwycona 

dziewczyna. 

I tak w miłej atmosferze minęła im droga. Pojechali do ro-

dziców Oli, którzy od razu zgodzili się na ślub młodej pary. 

Odbyło się huczne wesele i jak to w różnych bajkach bywa 

młodzi żyli długo i szczęśliwie. Doczekali się pięknych dzie-

ci- siedmiu synów i pięć córek. Młoda para rządziła dobrze i 

mądrze. Bogata teraz królowa Aleksandra nie zapomniała o 

swoim ludzie. Zawsze pomagała najbiedniejszym. Na starość 

Aleksandra i Wilhelm oddali władzę dzieciom, a oni cieszyli 

się licznymi wnuczętami. 

 

Pamiętajcie, moi drodzy, że miłość i nadzieja, to dwie 

siostry i zawsze zwyciężają. 
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Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 

14 lipca 2007r. wchodzą w życie przepisy ustawy    

z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o orga-

nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz 

niektórych innych ustaw, które przewidują możli-

wość zrzekania się IIR w zamian za rekompen-

satę finansową.  
Zgodnie z przepisami w/w ustawy dostawcy hur-

towemu lub dostawcy bezpośredniemu, który zobo-

wiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania 

do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz 

zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referen-

cyjnej stanowiącej jego własność, przyznaje się      

z budżetu państwa, na jego wniosek, rekompensatę. 

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest: 
1. Złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty w 

terminie od dnia 1 września do dnia 15 wrze-

śnia danego roku kwotowego na formularzu 

opracowanym i udostępnianym przez Agencję, 

2. Złożenie pisemnego oświadczenia, w którym 

dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni 

zrzeka się, począwszy od dnia 1 kwietnia roku 

kwotowego następującego po roku, w którym 

złożono wniosek, prawa do całości indywidual-

nej ilości referencyjnej, ale nie większej niż 

ilość, za którą można uzyskać rekompensatę 

określoną w drodze rozporządzenia przez Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

3. Złożenie pisemnego oświadczenia, w którym 

dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zo-

bowiązuje się do zaprzestania produkcji i wpro-

wadzania do obrotu mleka lub przetworów 

mlecznych począwszy od dnia 1 kwietnia roku 

kwotowego następującego po roku, w którym 

złożono wniosek, 

4. Złożenie pisemnego oświadczenia, w którym 

dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zo-

bowiązuje się do utrzymywania w gospodar-

stwie w okresie co najmniej 3 lat, począwszy od 

dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego 

po roku, w którym złożono wniosek, pogłowia 

bydła lub owiec lub kóz w liczbie nie większej 

niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk wyrażonych 

w dużych jednostkach przeliczeniowych, okre-

ślonych w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.– Prawo ochro-

ny środowiska na 1 ha trwałych użytków zielo-

nych lub gruntów ornych z uprawą roślin pa-

stewnych na pasze w plonie głównym, 

5. Złożenie pisemnego oświadczenia, w którym 

dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zo-

bowiązuje się do posiadania w okresie co naj-

mniej 3 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia roku 

kwotowego następującego po roku, w którym 

złożono wniosek, powierzchni trwałych użytków 

zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin 

pastewnych na pasze w plonie głównym nie 

mniejszej od tej, którą dostawca posiadał w dniu 

złożenia wniosku, 

6. Posiadanie w dniu złożenia wniosku gospodar-

stwa rolnego. 

 

Wysokość stawek rekompensat stosowanych dla 

poszczególnych województw zostanie określona    

w rozporządzeniu RM. Maksymalna wielkość indy-

widualnej ilości referencyjnej, za którą można uzy-

skać rekompensatę zostanie określona w rozporzą-

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyż-

sze informacje zostaną zamieszczone na stronie in-

ternetowej ARR niezwłocznie po opublikowaniu 

stosownych przepisów w Dzienniku Ustaw. 

W związku z pytaniami rolników na temat 

zasad zaopatrywania gospodarstw w kolczyki 

i paszporty dla zwierząt przedstawiamy spo-

sób postępowania. 

W celu uzyskania numerów kolczyków do 

oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz 

zwierzęcia wypełnia ,,Wniosek o przydziele-

nie puli numerów dla bydła’’ lub ,,Wniosek o 

przyznanie puli numerów dla owiec albo 

kóz’’. Kolczyki można zamawiać za pośred-

nictwem biur powiatowych ARiMR lub bez-

pośrednio u dostawcy wybranego z „listy”. 

Przy zamówieniu za pośrednictwem biura 

powiatowego posiadacz zwierzęcia wypełnia 

wniosek, na którym wpisuje. numer gospo-

darstwa i składa go w Biurze Powiatowym 

Agencji. Zamawiający reguluje płatności 

związane z zamówionymi kolczykami, na 

zasadach przyjętych przez dostawcę. Listy 

dostawców i cen przez nich oferowanych do-

stępne są w agencji i na jej stronie interneto-

wej. Agencja nie pobiera żadnych opłat zwią-

zanych z zamawianiem kolczyków. Po otrzy-

maniu kolczyków składamy wniosek o wyda-

nie paszportu. Należy wziąć ze sobą otrzy-

mane kolczyki i paszport matki zwierzęcia. 



 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 

W KOPANIACH 

TEL. 017 2243433 

 4,20 zł  OD 3 DO 4 M-CY 

 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 

GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,90 zł - od 90 do 110kg 

3,70 zł - od 111 do 140kg 

3,50 zł - pow. 140kg  

 

 DO 2 TYGODNI 

- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 

TYLKO W PONIEDZIAŁKI 
OD 7:00 DI 11:00 

 SOKOŁÓW 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6246558 

 5,16  - WOLNY RYNEK 

5,29 W KLASIE EXTRA 

 DO 2 TYGODNI  

- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZĘTA MUSZĄ BYĆ 

ZNAKOWANE 

"SZAREK" 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6219143 

 3,90 zł  DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 
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Ruszył nowy Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013, na pod-

stawie którego rolnicy mogą występo-
wać o renty strukturalne. Nowe przepi-

sy budzą jednak wiele wątpliwości 
wśród rolników. 

 

Podstawowa wysokość renty strukturalnej przy-

znawanej na nowych zasadach wynosić będzie 

150 % najniższej emerytury, czyli niecałe 900 zł 

miesięcznie. Rentę wypłaca się nie dłużej, niż do 

osiągnięcia przez rolnika 65 roku życia, a nie jak 

do tej pory przez okres 10 lat. Rentę strukturalną 

będzie mógł uzyskać rolnik wpisany do ewidencji 

producentów rolnych (prowadzonej przez ARi-

MR), który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wie-

ku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do 

emerytury lub renty. Przekazane przez niego go-

spodarstwo rolne powinno mieć co najmniej 1 ha, 

w przypadku gospodarstw położonych w woje-

wództwach małopolskim, podkarpackim, śląskim i 

świętokrzyskim, a w pozostałych 3 hektary. Wnio-

skodawca powinien też prowadzić gospodarstwo 

rolne przez co najmniej 10 lat, bezpośrednio po-

przedzających złożenie wniosku o rentę struktural-

ną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS 

przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również 

w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną pod-

legać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie 

zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpiecze-

nia społecznego rolników. Przejmujący gospodar-

stwo musi mieć mniej niż 40 lat w przypadku na-

stępcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmu-

jącego na powiększenie gospodarstwa, a także 

musi posiadać kwalifikacje zawodowe uprawnia-

jące do prowadzenia działalności rolniczej. Zgod-

nie z nowymi przepisami nie można przekazać 

gospodarstwa osobie, która nie ma wykształcenia 

rolniczego lub nie podlegała ubezpieczeniu w 

KRUS. Tylko to jest traktowane jako dowód bycia 

rolnikiem. Wysokość renty strukturalnej zwiększa 

się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli 

wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i 

oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki 

dla przyznania renty strukturalnej. Wnioskujący i 

jego małżonek mogą sobie pozostawić łącznie na 

własny użytek do 0,5 ha użytków rolnych wraz z 

siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działal-

ność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu wła-

snych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym. W przypad-

ku przekazania gospodarstwa o łącznej powierzch-

ni użytków rolnych większych niż 10 ha osobie w 

wieku poniżej 40 lat, wysokość renty strukturalnej 

zwiększa się o 15% kwoty najniższej emerytury. 

Wnioski o przyznanie renty strukturalnej składa 

się w biurze powiatowym ARiMR w Leżajsku     

w pokoju nr 7, do wyczerpania środków przewi-

dzianych w budżecie na lata 2007-2013. 

         ARiMR 

Ceny obowiązujące na dzień: 06.08.2007r. 
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W poprzednim numerze „Gazety Gro-
dziskiej” omówiłem Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
„PROW”, natomiast w bieżącym przed-

stawiam działania pomocowe, które są 
uwzględniane w dwóch pierwszych 
osiach „PROW”. 
Oś I: Poprawa konkurencyjności sektora rolne-

go i leśnego. 

W osi tej koncentrujemy się na poprawie sektora 

rolnego ze względu na rosnące wymagania wspól-

notowe oraz rosnącą konkurencję ze strony pozo-

stałych krajów UE. Dlatego rolnicy małych gospo-

darstw, powinni umieć wybrać najlepsze dla siebie 

działanie z przedstawionych poniżej. 

Działanie 1- szkolenia zawodowe dla osób zatrud-

nionych w rolnictwie i leśnictwie. 

Mają one na celu doskonalenie zawodowe rolni-

ków, posiadaczy lasów oraz osób planujących pod-

jęcie działalności rolniczej. Pomoc w tym działaniu 

będzie udzielana na refundację kosztów poniesio-

nych przez instytucje organizujące szkolenia. 

Działanie 2- ułatwienie startu młodym rolnikom. 

Ma ono na celu zachęcić do przejmowania gospo-

darstw rolnych przez młodych z przygotowaniem 

zawodowym oraz jego doskonaleniem wraz ze 

wsparciem modernizacji przejętych gospodarstw. 

Wsparcie inwestycyjne udzielane będzie w formie 

premii pieniężnej, po przedstawieniu planu rozwoju 

gospodarstwa. 

Działanie 3- renty strukturalne. 

Mają zapewnić dochód dotychczasowym rolnikom, 

którzy wcześniej (55 lat), zdecydują się zrezygno-

wać z prowadzenia działalności rolniczej i przeka-

zać swoje gospodarstwa następcy lub innemu rolni-

kowi. 

Działanie 4- modernizacja gospodarstw rolnych. 

Jej celem jest poprawa konkurencyjności gospodar-

stwa rolnego, poprzez zwiększanie efektywności 

danego gospodarstwa oraz dostosowanie produkcji 

do standardów UE i potrzeb rynku. Dofinansowa-

nie będzie można uzyskać m.in. na inwestycje         

w majątek trwały, w tym zakup. Wsparcie będzie 

polegać na refundacji części kosztów inwestycji. 

Działanie 5- grupy producentów rolnych. 

Wsparcie ma na celu dostosowanie produkcji pro-

wadzonej w poszczególnych gospodarstwach 

członków grupy do wymogów rynkowych poprzez  

działania produkcyjno marketingowe. Pomoc może 

być udzielona przez okres pięciu pierwszych lat 

funkcjonowania grupy producentów w formie rocz-

nych płatności. 

Pozostałe 5 działań pomocowych Osi I są też bar-

dzo ważne, jednak omówienie ich nastąpi w okresie 

późniejszym. 

Oś II: Poprawa środowiska naturalnego i obsza-

rów wiejskich. 

Działanie1- wspieranie gospodarowania na obsza-

rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania „ONW”. 

Wspieranie ma na celu zapewnić ciągłość rolnicze-

go użytkowania gruntów poprzez wsparcie finanso-

we gospodarstw rolnych, które znajdują się na tere-

nach o niekorzystnych warunkach (w naszej gminie 

dotyczy gospodarstw rolnych wsi Opaleniska          

i Laszczyny). Pomoc będzie udzielana w postaci 

corocznych płatności wyrównawczych. 

Działanie2- program rolno-środowiskowy. 

Ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego 

obszarów wiejskich poprzez promowanie zrówno-

ważonego systemu gospodarowania. Wsparcie bę-

dzie udzielane w formie corocznych zryczałtowa-

nych płatności rolnikom, którzy zdecydują się na 

realizację w swoim gospodarstwie jednego lub wię-

cej pakietów rolno środowiskowych. 

Działanie3- zalesianie gruntów rolnych i innych niż 

rolne. 

Działanie będzie realizowane w ramach dwóch 

schematów- zalesianie gruntów rolnych oraz nie-

uprawianych rolniczo. Pomoc będzie wypłacana    

w formie jednorazowej, a także wieloletnich premii 

pielęgnacyjnych i zalesieniowych. 

W poprzednim numerze Gazety podaliśmy infor-

mację o zorganizowaniu spotkania dla rolników, 

dotyczącego dofinansowań unijnych. W wyniku 

przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z kierow-

nictwem Oddziału ARiMR w Leżajsku, dowiedzie-

liśmy się, że nadal trwają prace nad przepisami wy-

konawczymi odnośnie programów pomocowych. 

Po ich zakończeniu zorganizowane zostanie spotka-

nie dla rolników, o którym poinformujemy w Gaze-

cie Grodziskiej. 

 

       Feliks Szklanny 
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Turza jest niewielką miejscowością, położoną 

obok Sokołowa Małopolskiego. Swój rozgłos za-

wdzięcza temu, że w czasach II wojny światowej  

w pobliskim lesie znajdował się obóz NKWD. W 

połowie sierpnia 1944 roku przybyli tutaj żołnierze      

I Frontu Ukraińskiego i funkcjonariusze NKWD.  

Zajęli oni pobliskie zabudowania wraz z pastwi-

skiem i ogrodzili ten teren wysokim płotem z dru-

tem kolczastym. Obóz był pilnie strzeżony i prze-

trzymywano w nim żołnierzy różnych narodowo-

ści, w większości Polaków. Niedługo później doko-

nano ludobójstwa na polskich żołnierzach. W to 

właśnie miejsce wybrałem się w pewien gorący, 

czerwcowy dzień wraz z kolegą i panem Bogumi-

łem Pempusiem. Wyjechaliśmy po godzinie dzie-

wiątej rano z Giedlarowej. Mieliśmy do przejecha-

nia ponad trzydzieści kilometrów do samego Soko-

łowa. Po drodze zatrzymaliśmy się w Woli Żar-

czyckiej i odwiedziliśmy pomnik wystawiony       

w hołdzie zamordowanym w czasie przez Niem-

ców. Następnie zatrzymaliśmy się przy pomniku    

w sokołowskim rynku - w czasach komunistycz-

nych tablica, która upamiętnia na nim bohaterów 

wojny polsko-bolszewickiej, była kilkakrotnie nisz-

czona i wstawiana od nowa.  

Później skierowaliśmy się wprost do Turzy.     

W zaciszu leśnym znajduje się tam pomnik, zwany 

często „małym Katyniem”. Upamiętnia te właśnie 

makabryczne wydarzenia, które miały tu miejsce       

w okresie od sierpnia do października 1944 roku. 

Wystawiono go na mogiłach zamordowanych żoł-

nierzy. Znajdują się tam dwa krzyże: jeden posta-

wiony jeszcze w latach 80-tych i drugi, nowszy, 

będący częścią pomnika: oplatają go ludzkie ręce, 

powiązane drutem. Warto dodać, że śledztwo        

w sprawie rzezi w Trzebusce (tak nazywał się 

obóz) zostało podjęte w roku 1990. Rokrocznie od-

bywają się tu uroczystości, w których uczestniczą 

byli żołnierze, księża, władze samorządowe, rodzi-

ny ofiar NKWD i, oczywiście, ludzie pragnący od-

dać hołd pamięci spoczywających tu bohaterów. 

Po krótkiej modlitwie przy mogiłach żołnierzy     

i odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotna. Z 

powrotem w Giedlarowej byliśmy około godziny 

16. Była to niezapomniana wycieczka śladami na-

szej rodzimej, obfitującej w tragiczne wydarzenia, 

historii. Jak długo pamiętać będziemy o tych boha-

terach, którzy nie wahali się poświecić dla Ojczy-

zny i dla przyszłych pokoleń, tak długo zachowamy 

nasza tożsamość. 

 

       Michał Telka 

Cmentarz żydowski w Sokołowie 

Pomnik na sokołowskim rynku 

Od lewej: Henryk Atenborski, Karol 
Mazur, Michał Telka 
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Starostwo Powiatowe w Leżajsku realizuje pro-

jekt rewaloryzacji Dworu Starościńskiego oraz 

murów i baszt Klasztoru OO. Bernardynów w Le-

żajsku. Celem głównym projektu w części doty-

czącej zespołu Dworu Starościńskiego jest utwo-

rzenie Muzeum ze stałą ekspozycją ukazującą hi-

storyczną wielokulturowość Ziemi Leżajskiej. 

Zespół Dworu Starościńskiego został przejęty od 

miasta w 2004 r. z inicjatywy Starosty Leżajskie-

go obecnego Posła na Sejm RP Zbigniewa Ryna-

siewicza i Rady Powiatu. Podjęto wówczas ener-

giczne działania mające na celu pozyskanie środ-

ków finansowych na ratowanie popadającego      

w ruinę zespołu dworskiego. 

2 lutego 2005 r. Starostwo Powiatowe w Leżaj-

sku złożyło w Ministerstwie Gospodarki i Pracy 

projekt w ramach ZPORR, Priorytet 1, Działanie 

1.4 „Rozwój Turystyki i Kultury”, p.t. 

„Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz mu-

rów i baszt Klasztoru OO Bernardynów w Leżaj-

sku”. 7 lutego 2006 r. Starostwo Powiatowe w Le-

żajsku podpisało umowę na rozpoczęcie i przepro-

wadzenie robót remontowych, przetarg wygrała 

firma „Skanska”. Obecnie zespół Dworu Staro-

ścińskiego oraz 3 baszty Bazyliki i Klasztoru OO. 

Bernardynów wraz z częścią murów obronnych są 

kompleksowo, równolegle remontowane. Zakoń-

czenie prac remontowych planowane jest na 31 

października 2007r. 

Działalność powstającego Muzeum obejmować 

będzie: stałą ekspozycję z dziedziny archeologii, 

historii, browarnictwa, etnografii, sztuki ludowej    

i sakralnej. Wystawy czasowe, które Muzeum 

przygotowywać będzie z zakresu sztuki, historii, 

archeologii, etnografii i przyrody. Organizując 

wystawy czasowe. Muzeum będzie współpraco-

wać z innymi muzeami i instytucjami kultury        

z województwa, kraju i zagranicy. Dla szkół Mu-

zeum będzie prowadzić multimedialne lekcje mu-

zealne z wykorzystaniem własnych zbiorów, inte-

raktywne zajęcia na wystawach czasowych. Reali-

zowany będzie program edukacji regionalnej       

w oparciu o przygotowywane trasy wycieczkowe 

o tematyce historycznej i przyrodniczej. 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą     

o informacje dotyczące potencjalnych ekspona-

tów, które w określonej formie mogliby Państwo 

udostępnić dla Muzeum. Proszę również o wyra-

żenie swojej opinii i oczekiwań dotyczących two-

rzonego Muzeum. Wszelkie Państwa uwagi, suge-

stie i propozycje będą służyć stworzeniu jak naj-

lepszej, spełniającej oczekiwania wszystkich 

mieszkańców Ziemi Leżajskiej instytucji kultury, 

jaką będzie utworzone Muzeum.  

 

      Andrzej Chmura 

     Pełnomocnik ds. Muzeum 

Jak donosi Rzeczpospolita zgodnie z nowym rozporządzeniem o bezpośrednich dostawach 

środków spożywczych rolnicy będą mogli samodzielnie sprzedawać własne produkty tylko w 

swoim województwie i w tych, które z nim sąsiadują. Do tej pory nie bardzo było wiadomo jakie 

wymagania powinni spełniać rolnicy sprzedający samodzielnie własne produkty, albo wstawiający 

je bezpośrednio do sklepów detalicznych. Nowe rozporządzenie uregulowało te kwestie, nie 

stawiając zbyt wysokich wymagań. Zgodnie z nim na podkarpackie bazary mogą przyjeżdżać ci 

którzy posiadają gospodarstwa w województwie małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. 

Natomiast gospodarzom z Podlasia czy Łódzkiego nie będzie wolno rozstawić się ze swoimi 

jagodami, malinami, czy kiszoną kapustą. Rozporządzenie precyzuje także czym rolnicy mogą 

handlować – ogólnie rzecz biorąc chodzi o niewielkie ilości nieprzetworzonych produktów 

roślinnych pochodzących z własnego gospodarstwa albo samodzielnie zbieranych takich jak: 

zboża, owoce, warzywa, grzyby czy zioła. Można też sprzedawać własnej produkcji kiszonki i 

susz. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż nie może przekroczyć wielkości rocznych plonów, ani 

też dokonanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Rolnicy muszą także przestrzegać zasad 

higieny czyścić i dezynfekować sprzęty, narzędzia i urządzenia mające styczność z żywnością. 

Należy także pamiętać o zarejestrowaniu się w powiatowym inspektoracie sanitarnym. 
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Dnia 5 lipca 2007 roku na obiekcie 
sportowym KS „Kolbuszowianka” Kol-

buszowa, miały miejsce finały woje-
wódzkie VII Turnieju Piłki Nożnej       

„Z podwórka na stadion” o puchar Tym-
barku. 

W kategorii dziewcząt uczestniczyła reprezenta-

cja naszej gminy złożona z dziewcząt ze Szkoły 

Podstawowej w Laszczynach, Zespołu Szkół         

w Grodzisku Dolnym i Górnym, które zwyciężyły 

w eliminacjach gminnych oraz w półfinałowym 

turnieju Podokręgu Stalowa Wola. 

W finale wojewódzkim nasza drużyna rywalizowa-

ła z reprezentacjami Podokręgów Krosno, Dębica   

i Rzeszów. Po emocjonujących spotkaniach         

i skutecznej grze młode adeptki piłki nożnej za-

jęły I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Woje-

wództwa Podkarpackiego w swojej kategorii. 

Grodziską drużynę reprezentowały: Justyna Mazur, 

Małgorzata Czerwonka, Gabriela Czerwonka, An-

dżelika Ciupińska i Karolina Salwach z SP w Lasz-

czynach, Beata Sołek, Katarzyna Moszkowicz z ZS 

w Grodzisku Górnym oraz Weronika Sołek, Ma-

rzena Pytel i Mariola Kuras z ZS w Grodzisku Dol-

nym. 

Oprócz I miejsca, dziewczyny zostały wyróżnione 

nagrodami indywidualnymi. Justyna Mazur została 

najlepszą zawodniczką, a Karolina Salwach najlep-

szą bramkarką turnieju. 

Należy również podkreślić, że nasze dziewczyn- 

Justyna Mazur i Małgorzata Czerwonka, jak rów-

nież zawodniczka z Dębicy, uzyskały po 3 bramki    

i o wyborze najlepszej strzelczyni zadecydowały 

dodatkowe rzuty karne, w których nasze zawod-

niczki dość pechowo uległy koleżance z Podokręgu 

Dębica. Po zakończeniu turnieju powołana została 

kadra województwa podkarpackiego, do której za-

kwalifikowało się 8 dziewcząt z naszej gminy, któ-

re w dniach 2.07-14.07.2007r. przebywały na obo-

zie sportowym w Międzyrzeczu Podlaskim, gdzie 

rozgrywane były półfinały z udziałem reprezentacji 

województwa lubelskiego i podkarpackiego. 

W pierwszym spotkaniu dziewczęta przegrały 0:1, 

w rewanżu wygrały 1:0, ale niestety odpadły  w 

rzutach karnych, mimo wspaniałej postawy bram-

karki Karoliny Salwach, która obroniła kilka serii 

rzutów karnych. 

 

Całej drużynie i trenerom składamy serdeczne 

gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w kolej-

nych rozgrywkach. 

 

         JM 
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Zakończony niedawno sezon piłkarski            

2006/2007 okazał się niezwykle udany dla junio-

rów starszych „Grodziszczanki”. 

Drużyna z Grodziska w świetnym stylu wywal-

czyła historyczny awans do II Ligi Podkarpackiej. 

Na tym poziomie drużyna „Grodziszczanki” jesz-

cze nigdy nie grała. Ale po kolei. 

W minionym sezonie juniorzy prowadzeni przez 

trenera Henryka Słysza wygrali zdecydowanie 

swoją grupę w klasie okręgowej. Okazali się lepsi 

od takich drużyn jak: Gryf Mielec, Sokół Sokołów 

Młp., SOKIS Chorzelów, LKS Trzebownisko, 

Złotsan Kuryłówka i Błękit Żołynia. 

Następnie w decydującym o awansie barażu zmie-

rzyli się z Orłami Rzeszów. Obydwa mecze były 

bardzo dramatyczne i wyrównane. W Rzeszowie 

był remis 2-2 (bramki zdobyli Dawid Piróg i Da-

mian Sołek) a w rewanżu wygrała Grodziszczanka 

1-0 (gol Piotra Płoszaja). Radość z awansu była 

olbrzymia. Piłkarze wspólnie z trenerem swoją po-

stawą, zaangażowaniem i wytrwałą pracą zasłużyli 

na to. Awans wywalczyli następujący zawodnicy: 

Król Radosław, Czyrny Dominik, Hutkowski 

Kamil, Moszkowicz Łukasz, Gałusza Mateusz, 

Grzywna Krzysztof, Słysz Wojciech, Siuzdak 

Grzegorz, Piróg Dawid, Skiba Łukasz, Jasic 

Mariusz, Kulpa Mateusz, Płoszaj Piotr, Baj 

Mateusz, Mazurek Adam, Kryla Krzysztof,  

Sołek Damian, Dąbek Zbigniew, Król Patryk, 

Piróg Grzegorz, Czerwonka Grzegorz I, Czech 

Adrian, Czerwonka Grzegorz II. 

25 sierpnia rozpoczną się rozgrywki II Ligi Podkar-

packiej, w której grają drużyny z terenu całego wo-

jewództwa podkarpackiego. 

Naszej drużynie przyjdzie rywalizować m.in. z eki-

pami z Dębicy, Przemyśla, Jasła, Przeworska, Ni-

ska, Lubaczowa czy Leżajska. 

Rywalizacja na tym poziomie, z silnymi drużynami 

i na dobrych boiskach, na pewno wpłynie dodatnio 

na rozwój umiejętności młodych piłkarzy, co po-

zwoli w przyszłości wykorzystać ich potencjał       

w drużynie seniorów. 

Juniorzy rozpoczęli już przygotowania do nowych 

rozgrywek i uczestniczą w meczach kontrolnych. 

Składając gratulacje z okazji awansu – życzymy 

powodzenia w nowym sezonie! 

 

       Grzegorz Wnuk 

Drużyna Grodziszczanki po wygranym barażu 



dłuższe przerwy i opuszczanie treningów powodują 

spadek formy.  

Jak rodzina zapatruje się na Pańskie hobby? 

Na początku bywało to różnie. Wiadomo bardzo 

często trzeba było wyjeżdżać, ale jak już byłem     

w domu to starałem się wszystko nadrobić. Z cza-

sem rodzina po prostu się już przyzwyczaiła. Mam 

bardzo wyrozumiałą żonę, a moje córki coraz czę-

ściej jeżdżą ze mną na mecze i kibicują. 

Skąd tak wysoka forma Grodziszczanki? 

Myślę, że przede wszystkim wpływ miała odpo-

wiednia postawa trenera, bramkarza i duża forma 

strzelecka zawodników. Drużyna była zgrana, do-

szło trochę młodzieży i nowi zawodnicy- Janusz 

Hader i Henryk Słysz. Graliśmy całkiem nieźle,     

a mieszanka rutyny z młodzieżą po prostu się 

sprawdziła. Ponadto dużo zależy również od tego 

jak zacznie się sezon. Jeśli od początku zacznie się 

wygrywać i złapie się rytm to następuje pełna mo-

bilizacja i zupełnie inne podejście do gry. Gorzej 

jest gdy zupełnie nic nie idzie. 

Czy Grodziszczanka ma szansę powalczyć o awans 

do IV ligi? 

Myślę że tak, o ile zawodnicy utrzymają formę       

z poprzedniego sezonu, w którym zdobyliśmy naj-

więcej punktów. Kadra pozostaje bez zmian, a więc 

wszystko w głowach i nogach zawodników. 

Jest Pan wychowankiem i symbolem klubu. Ja-

kich rad, wskazówek udzieliłby Pan swoim młod-

szym kolegom? 

Najważniejsze jest poważne podejście do tego co 

się robi. Obecność w klubie daje wielkie możliwo-

ści i myślę, że należy z tej szansy skorzystać. Jak 

mówi stare polskie przysłowie: trening czyni mi-

strza. 

Dziękuję za rozmowę. 
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ze Stanisławem Szpilą ostoją defen-
sywy i symbolem drużyny Grodzisz-

czanki rozmawiał Grzegorz Wnuk 
 

Jak rozpoczęła się Pańska przygoda z futbolem      

i jak przebiegała kariera piłkarska? 

Było to jeszcze w szkole podstawowej w Grodzisku 

Górnym pod okiem nauczyciela - pana Kuczka oraz 

trenera Paula. Takie prawdziwe szkolenie nastąpiło, 

gdy przeniosłem się do szkoły do Rzeszowa. Gra-

łem w Stali w juniorach młodszych i starszych. 

Dwa razy doszliśmy z juniorami do półfinału Mi-

strzostw Polski. W wieku 18 lat zagrałem po raz 

pierwszy w II lidze seniorów w meczu przeciwko 

Hutnikowi Kraków. Wtedy jednak spadliśmy z II 

ligi. Następnie przez dwa lata grałem w Stali w III 

lidze i następne 2 sezony po awansie w II lidze.  

W latach 1985-87 odbyłem służbę wojskową         

w Białymstoku. Grałem tam w II- ligowej Gwardii. 

Ostatni mecz w II lidze zagrałem przeciwko Jagiel-

loni Białystok. W roku 1987 wróciłem do Grodzi-

ska i tak już pozostało. Nasza młoda drużyna grała 

wtedy w klasie B, ale stopniowo szybko awanso-

wała. Prezesem klubu był wtedy pan Zbigniew Ry-

nasiewicz. W 1992 roku awansowaliśmy do klasy 

okręgowej i jesteśmy w niej już 15 lat, co uważam 

za sukces dla Grodziska. 

Jaki piłkarz był dla Pana wzorem do naśladowa-

nia? 

Takim świetnym piłkarzem którego zawsze podzi-

wiałem był Holender Johan Cruyff. 

Które z rozegranych spotkań wywołują najmilsze 

wspomnienia, a które największe rozczarowania? 

Rozczarowaniem był sezon w III lidze w Stali, kie-

dy przegraliśmy rywalizację o awans z Iglopolem 

Dębica o 2 bramki. Miło natomiast wspominam 

następny sezon i mecze, po których wywalczyliśmy 

awans do II ligi. 

Piłka to gra kontaktowa. Czy odniósł Pan jakieś 

poważne kontuzje? 

Nie, nie miałem poważniejszych kontuzji, jedynie 

drobne urazy typu skręcenie kostki, czy stawu. 

Zawsze jednak z tego wychodziłem, co zapewne 

jest zasługą mojego fizjoterapeuty, który wie jak     

i gdzie przyłożyć rękę aby wszystko wróciło do 

normy.  

W czym tkwi tajemnica Pana wieloletniej wysokiej 

formy? 

Wieloletniej tak, ale czy wysokiej… (śmiech). 

Wszystko zależy od tego do jakiej się trafi drużyny 

na początku. To właśnie w drużynie rodzą się am-

bicje. Jeden mobilizuje do działania drugiego i tak  

to się nakręca. Ważna jest także systematyczność- 
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         Nagrobki 
         Zakład Kamieniarski Last-Bet 

                  Bogusław Szular 

                       Laszczyny 68 

 

                     tel. 017 243 70 11 

                     kom. 0 608 109 203 

          tanio, szybko, solidnie, raty 

 

           

                 Zapraszamy ! 

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystanego rolniczo. 

 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków 

dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 

rolniczo. 

W terminie od 1 do 30 września 2007r. należy złożyć odpowiedni wniosek w pokoju nr 2 Urzędu 

Gminy wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 

marca 2007r. do 31 sierpnia 2007r.  

Limit zwrotu podatku w 2007r. wynosi: 
 

stawka zwrotu podatku (0,55zł) x 86 l x powierzchnia użytków rolnych 

 


