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W dniu 1 czerwca 2008r.  

Stowarzyszenie Missio-Misericordiae 

przeprowadziło przy kościele 

 w Grodzisku Dolnym zbiórkę do  

puszek dla Siostry Kingi Czerwonka 

pochodzącej z Podlesia  

(Gmina Grodzisko Dolne), 

a pracującej w Papui Nowej Gwinei.  
 

W trakcie kwesty przeprowadzanej po 

wszystkich mszach św. zebrano łącznie 

kwotę 3589,70zł. 
 

Wszyscy zbudowani jesteśmy  

zrozumieniem potrzeb misyjnych  

naszej rodaczki i dużą ofiarnością 

Grodziszczan, naszych parafian!  
 

Wszystkie ofiary zebrane w czasie 

zbiórki oraz te, które wpłynęły na  

konto Stowarzyszenia, przeznaczone 

zostaną na utworzenie  

oddziału intensywnej terapii dziecięcej 

w szpitalu w Mingende, prowadzonym 

przez Siostry Służebniczki Ducha 

Świętego. 
 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć to 

dzieło, mogą dokonywać wpłat na  

konto stowarzyszenia: 94 9187 1024 

2003 2000 0143 0001 z dopiskiem  

"Dla Siostry Kingi" lub  

"Szpital w Mingende". 
 

W imieniu Siostry Kingi  

wszystkim darczyńcom składamy  

gorące podziękowania - Bóg Zapłać! 
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AKTUALNOŚCI 

z siostrą Kingą Czerwonka – Grodziską 

misjonarką ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic 

Ducha Świętego, pracującą na misjach w Papui 

Nowej Gwinei, rozmawiała Małgorzata Halasa. 

Dlaczego wybrała siostra Zgromadzenie Służebnic 

Ducha Świętego? 
Zanim zaczęłam myśleć o życiu zakonnym to naj-

pierw pojawiła się sama idea pracy misyjnej. By-

łam zainteresowana wyjazdem na misje jako osoba 

świecka - pielęgniarka. Ale gdzieś już w szkole 

średniej miałam okazję natknąć się na informacje 

o Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Ducha Świętego 

- Werbistek, które jest typowo misyjnym zgroma-

dzeniem. Dlatego też myślę, że Pan Bóg zadziałał 

w ten sposób, że moje zainteresowanie zgromadze-

niem narodziło się przez samą ideę wyjazdu na  

misje.  

Jak trafiła siostra do Papui Nowej Gwinei? 

Ze względu na nasz misyjny charakter zgromadze-

nia, jesteśmy otwarte i gotowe do pracy misyjnej. 

Gdziekolwiek zgromadzenie zechce nas posłać tam 

się udajemy. A możliwości mamy ogromne, gdyż 

siostry z naszego zgromadzenia pracują w 63 kra-

jach na całym świecie. Ja nie miałam konkretnie 

sprecyzowanego kraju, w którym chciałabym pra-

cować dlatego też gdy zaproponowano mi wyjazd 

do Papui Nowej Gwinei, od razu się zgodziłam. Na 

początku myślałam o Ameryce Północnej i pracy 

z Indianami, jednak ostatecznie trafiłam do Papui 

Nowej Gwinei i pracuję z Papuasami.  

W jakim rejonie siostra pracuje i czym się siostra 

zajmuje? 

Jestem z zawodu pielęgniarką i położną. Od same-

go początku mojej pracy misyjnej pracuję w górach 

w Nowej Gwinei. Najpierw trafiłam do prowincji 

Enga, natomiast w chwili obecnej pracuję w diece-

zji Kundiawa, w prowincji Simbu, gdzie jestem 

dyrektorką Misyjnej Służby Zdrowia. Jestem odpo-

wiedzialna za duży misyjny szpital w Mingende. 

Poza tym mamy 6 małych szpitali, rozmieszczo-

nych po całej diecezji i 2 ośrodki zdrowia. W chwi-

li obecnej zajmuję się bardziej administracją niż 

pracą typowo kliniczną w szpitalu, chociaż położ-

nictwo jest moją pasją i dużo czasu spędzam na 

porodówce.  

Jak wygląda powszedni dzień życia misjonarki? 

W mojej sytuacji to naprawdę trudno 

o „powszedni” dzień. Dla nas misjonarek ważne 

jest życie we wspólnocie. Jako siostry zakonne ży-

jemy w międzynarodowych wspólnotach. W No-

wej Gwinei jest 74 siostry z naszego Zgromadzenia 

z jedenastu różnych narodowości.  

Nasz dzień rozpoczynamy modlitwą i mszą świętą 

we wspólnocie zakonnej. Jeśli jestem na stacji mi-

syjnej, to około 7.30 rozpoczynam pracę admini-

stracyjną w szpitalu. Do moich obowiązków należy 

dbanie o sprawy personalne, zatrudnienie, szkole-

nia pielęgniarskie, sprawy finansowe, zaopatrzenio-

we, remonty i rozbudowę szpitali. Są to wielkie 

wyzwania. Wyjeżdżając na misje nigdy nie przy-

puszczałam, że będę zajmować się tym, co robię 

w chwili obecnej. Spoczywa na mnie wielka odpo-

wiedzialność, co nie zmienia faktu że praca daje mi 

dużo radości.  

Bardzo często z zespołem pielęgniarek wyjeżdża-

my na stacje boczne i kliniki, gdzie wykonujemy 

szczepienia dzieci i badania kobiet w ciąży oraz na 

patrole misyjne w miejsca, gdzie nie zawsze można 

dojechać i dalszą drogę trzeba pokonać pieszo. 

Wtedy dzień wygląda zupełnie inaczej.  

Jacy są mieszkańcy rejonu, w którym siostra pra-

cuje. Czym się zajmują na co dzień i z czego się 

utrzymują? 

W naszym regionie bardzo słabo rozwinięty jest 

przemysł. W większości ludzie żyją z małych go-

spodarstw gdzie sadzą podstawowe warzywa. Wy-

stępują tu plantacje kawy i herbaty, które posiadają 

nieliczni. W każdym obejściu, bo trudno to nawet 

nazwać gospodarstwem, znajdują się świnie, które 

są podstawową walutą wymiany i dokonywania 

wszelkich transakcji.  

Jakie specyficzne zwyczaje związane z kulturą 

i tradycją zapadły siostrze szczególnie w pamięć? 

Bardzo wiele różnych tradycji związane jest z    

zamążpójściem. W tradycyjnym nowogwinejskim 

społeczeństwie o wyborze życiowego partnera   

decydują rodzice. Już w okresie szkolnym rodzicie 

chłopaka i dziewczyny podejmują decyzje, że ich 

dzieci będą razem tworzyć rodzinę. Z zamążpój-
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ściem związanych jest wiele transakcji i opłat 

w postaci płodów rolnych, pieniędzy i świń. Kan-

dydatka na żonę poddawana jest wielu próbom, 

których celem jest sprawdzenie, czy nadaje się za 

żonę. Na jakiś czas przenosi się do domu rodziców 

przyszłego męża, by jego matka mogła zobaczyć 

czy jest godna jej syna i czy nadaje się na żonę. 

Ocena dokonywana jest na podstawie tego jak zaj-

muje się domem, ogrodem i gospodarstwem. Kiedy 

kończy się okres próbny, rodzina chłopaka musi 

płacić tzw. brideprice, czyli posag za dziewczynę 

np. 20 świń i kilka tysięcy Kina (nowogwinejska 

waluta). Jego wielkość zależy od poziomu wy-

kształcenia dziewczyny. Posag nie zawsze jest wy-

płacany jednorazowo. Bywa tak, że w okresie za-

ślubin wypłacana jest tylko jego część, a cała reszta 

spłacana jest przez całe życie w formie rat.  

Jak traktowane są dzieci i jakie posiadają możli-

wości kształcenia? 

Dzieci w rodzinie są wielką wartością, dlatego każ-

de nowe życie jest chronione i powszechnie szano-

wane. Niestety jest tez duża umieralność niemowląt 

i dzieci. Często rodziny wielodzietne nie są w sta-

nie zapewnić wykształcenia wszystkim dzieciom. 

Zgodnie z dawną tradycją większą szansę na pój-

ście do szkoły mają chłopcy. Dziewczyny kończą 

edukację zazwyczaj na poziomie klasy V, VI co też 

jest uwarunkowane tradycyjnie. Gdy dziewczyna 

wchodzi w okres dojrzewania, kończy się jej edu-

kacja, gdyż musi przygotowywać się do roli żony.  

Misjonarze bardzo często będąc edukatorami 

w szkołach starają się zmieniać te poglądy i stwa-

rzać odpowiednie warunki i możliwości w zdoby-

waniu wyższego wykształcenia dziewczynom. 

W Nowej Gwinei posiadamy własny Katolicki Uni-

wersytet, prowadzony przez ojców werbistów, któ-

rego założeniem jest umożliwienie dziewczynom 

nauki i kształcenia wyższego.  

W jaki sposób my moglibyśmy dorzucić swoją   

cegiełkę by wspomóc kościół w Papui Nowej   

Gwinei? 

Praca misyjna nie koncentruje się głównie na spra-

wach finansowych, materialnych, ale bez tej formy 

pomocy nie możemy za wiele zdziałać. Często wy-

nikają takie sytuacje w których chcielibyśmy po-

móc, jednak z braku środków nie mamy tej szansy. 

Dlatego jakiekolwiek ofiary materialne i akcje są 

mile widziane i bardzo pomocne w ratowaniu ludz-

kiego życia. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni.  

Dla nas misjonarzy wielką ostoją jest zaplecze mo-

dlitewne, które daje niezwykłą moc i siłę. Doświad-

czyłam jej wielokrotnie w trakcie tych 17– stu lat 

pobytu w Nowej Gwinei i proszę Was o dalszą  

modlitwę.  

W Mingende tworzy się oddział intensywnej tera-

pii dziecięcej. Na ten cel została przeprowadzona 

zbiórka przy kościele parafialnym w Grodzisku 

Dolnym. Co nowego wniesie powstanie oddziału 

i jakie rozwiąże problemy? 

W szpitalu mamy bardzo ograniczoną opiekę     

medyczną. W Mingende mamy jednego lekarza 

ogólnego, nie ma lekarzy specjalistów. Większość 

obowiązków wykonują przeszkolone w tym kierun-

ku pielęgniarki. Posiadamy oddział intensywnej 

opieki medycznej, przeznaczony raczej dla osób 

dorosłych, nie mamy takiego oddziału dla dzieci, 

które z tego tytułu są poszkodowane. Nie mamy 

podstawowych monitorów badających akcję serca, 

czy podstawowe parametry u dzieci. Nie ma odpo-

wiedniego zestawu reanimacyjnego dla dzieci, któ-

re często trafiają do nas w stanie krytycznym i liczy 

się natychmiastowa pomoc. Z uwagi na brak odpo-

wiedniego sprzętu medycznego często jesteśmy 

bezradni. Dzięki pomocy, którą otrzymam od 

mieszkańców Grodziska, będziemy mogli, chociaż 

częściowo, wyposażyć szpital w odpowiedni sprzęt 

ratujący życie dzieci. Mam nadzieję, że kontakt ze 

Stowarzyszeniem Missio Misericordiae umożliwi 

nam dokonywanie wpłat na konto na rzecz oddzia-

łu intensywnej terapii dziecięcej. Dzięki takiej   

pomocy finansowej, będziemy mogli uratować 

wiele istnień ludzkich. 

Na dniach odbędzie się w Grodzisku II Regional-

ny Kongres Misyjny. Czym dla siostry osobiście 

jest udział w Kongresie? 

Bardzo cieszę się z tej inicjatywy. Słyszałam o   

poprzednim kongresie misyjnym, który zapocząt-

kował w Grodzisku ojciec Grad. Dlatego kiedy  

stowarzyszenie wyszło z propozycją zorganizowa-

nia kongresu, którego główną tematyką będzie   

Nowa Gwinea nie wahałam się ani przez chwilę. 

Cieszy mnie to że Grodziszczanie są bardzo    

otwarci na potrzeby kościoła misyjnego, a ja swoja 

obecnością wspólnie z innymi misjonarzami z    

Papui Nowej Gwinei będę mogła przybliżyć moją 

misyjną ojczyznę. Korzystając z okazji chciałabym 

zaprosić wszystkich do udziału w Kongresie. 

Pierwsza część odbędzie się w parafii Chałupki 

Dębniańskie, natomiast druga w Zespole Szkół 

w Grodzisku Dolnym. Wszystkich chętnych i zain-

teresowanych pracą misyjną w Papui Nowej    

Gwinei serdecznie zapraszam. Szczęść Boże 
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20.VI.2008 (Piątek) 

Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 
 

 
 
21.VI.2008 (Sobota) 

Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 

 

 
 
22.VI.2008 (Niedziela) 

Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 
 

 
 

Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym 

 

 
 
Swoją obecnością w trakcie kongresu zaszczyci nas Wikariusz Generalny         

Archidiecezji Przemyskiej Ksiądz Biskup Marian Rojek. 
 

W trakcie kongresu obecni będą Misjonarze: Sr. Kinga Czerwonka SSpS (Papua 
Nowa Gwinea), O. Ryszard Wajda SVD (Papua Nowa Gwinea), O. Jerzy Ryfa SVD 

(Papua Nowa Gwinea), Sr. Dawida Strojek SSpS (Rumunia). Obecni będą także 
duchowni, którzy pracowali na misjach lub są powiązani z misjami: O. Jan  

Grzywna OFMConv, ks. Marek Blecharczyk (Czad), ks. Jerzy Jakubie (Kamerun), 

ks. Mieczysław Czudec (Kamerun) i inni. 

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

19:00 – Opowieści Polskich misjonarzy pracujących w Papui Nowej Gwinei połączone 

z projekcją filmu i prezentacją zdjęć misyjnych (Sr Kinga Czerwonka SSpS, 

O. Ryszard Wajda SVD) 

18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

19:00 – Misje franciszkańskie na Świecie – projekcja filmu i prezentacja zdjęć misyjnych 

(O. Jan Grzywna OFMConv) 

8:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym 

10:30 – Uroczysta Msza św. z kazaniem misyjnym 

12:30 – Degustacja potraw misyjnych: ‘ryz Ala Timor Leste’, Kaukau z Mingende,     

owoców tropikalnych z Pacyfiku, ciasta bananowego oraz różnych gatunków  

oryginalnej kawy z Papui Nowej Gwinei, a może i coś więcej... 

13:30 - Opowieści misyjne zaproszonych misjonarzy połączone z prezentacją zdjęć    

misyjnych (Sr. Kinga Czerwonka SSpS, O. Ryszard Wajda SVD, Sr. Dawida  

Strojek SSpS, O. Jan Grzywna OFMConv) 

14:30 - Charytatywna aukcja pamiątek misjonarzy, m. in.: muszle z Pacyfiku, Bilumy 

(torebki) i inne rękodzieła, kamienna siekiera 

15:30 – Gry, zabawy i konkursy 

16:00 – Zakończenie kongresu 

AKTUALNOŚCI 
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AKTUALNOŚCI 

Znowu na początku drogi 

 

Po moich wakacjach w Polsce w 2007 otrzymałem nominację 

od Biskupa Antananarivo, aby podjąć się przygotowania 

nowej Parafii, w dzielnicy Ambatobe (dosłowne tłumaczenie 

-na skale). Dotychczasowa parafia Analamahitsy jest 

olbrzymia. Kwestia odległości z pobocznych dzielnic 

sprawia, że wiele osób w ogóle nie bierze udziału w życiu 

religijnym parafii. Na tym tylko żerują różnej maści sekty, 

porywając coraz to nowe owieczki. 

Od kilku miesięcy moja praca polega głównie na tym, aby po 

prostu być na miejscu, oswając ludzi z naszą obecnością, 

odprawiając codziennie eucharystie w małej kaplicy. Na razie 

nie mając praw parafii, nie odprawiamy publicznej mszy w 

niedziele, jedynie w tygodniu. Po kilku miesiącach już jako 

tako zaczynam się orientować w terenie i nawiazuję coraz 

więcej serdecznych kontaktów z nowymi przyszłymi 

parafianami. Od kilku miesięcy grupa kilku rodzin nie 

opuszcza nas, a codziennie towarzyszy nam w codziennej 

eucharystii. To oni będą, a właściwie już są sercem przyszłej 

parafii. 

Będąc na początku drogi jak przed wielu laty, kiedy 

zaczynałem tworzyć nową misję w dystrykcie Pangalana na 

Wybrzeżu, tak i teraz moją pierwszą ideą było i jest gorliwa 

modlitwa do Ducha Świętego, aby pomógł nam pokonać 

wszystkie trudności i przeszkody w tworzeniu nowej parafii. 

Tych przeszkód jest nie mało - tych ludzkich, duchowych 

i materialnych. Tworzenie nowej parafii to nie kwestia 

talentu, organizacji, ale głównie łaski Bożej. Dlatego po 

krótkim czasie zachęciłem moją nieliczną trzódke, abyśmy 

zorganizowali się w róże różańcowe i wszystkie sprawy 

parafii przez Serce Maryji polecali Duchowi Świętemu. 

Mając od ks. Jana z Chałupek Dębniańskich obrazki z 

tajemnicami różańcowymi, w miarę szybko powstały dwie 

róże różańcowe, które codziennie szturmują niebo prosząc o 

pomnożenie wiernych, o pokonanie ludzkich przeszkód oraz 

o pomoc Dobrodziejów w wybudowaniu przyszłej świątyni. 

Teren tej naszej nowej parafii pod wezwaniem Słowa 

Wcielonego nie jest mały. Po organizacji dobroczynnej z 

zagranicy odziedziczyliśmy ładny i obszerny teren pod 

budowę przyszłej świątyni. Nie czekając już teraz upiększam 

teren, sadząc głównie drzewa, aby w przyszłości powstał 

mały park, gdzie grupy pastoralne będą mogły zbierać się na 

dni rekolekcji i modlitwy. Ta praca to moja rozrywka 

i rekreacja. Jest moją pasją tworzyć rzeczy nowe i stawiać 

czoło nowym wyzwaniom. Mówiąc szczerze, klimat 

i krajobraz tutaj na Wyżynie Madagaskaru, aż tak mi się nie 

podoba, ale cóż trzeba umiłować to, co Opatrzność daje. Moją 

radością oczu jest zwykle krajobraz tropikalny, który 

zostawiłem w Mananjary. 

W tej chwili na terenie nowej parafii jest kilka małych 

zabudowań tj. nasz mały domek w którym mieszkam z O. 

Florent z Konga, kaplica około 15 metrów, biuro, mała salka i 

to wszystko. Nad naszymi zabudowaniami góruje małe 

wzniesienie, na którym pragniemy wybudować nową 

świątynię. Tuż obok naszych zabudowań jest około 40 

domków z dachami z blachy bądz z trawy. To nasi 

najbiedniejsi sąsiedzi, pozostałość działalności charytatywnej 

organizacji dobroczynnej, która już opuściła Madagaskar. Po 

przeciwnej stronie luksus rezydencji dyplomatow z całego 

świata i wille bogatych malgaszy. Nasz domek pośrodku. 

Ciekawe zrządzenie Bożej Opatrzności. Widzę, że w 

przyszłej parafii będę się musiał gimnastykować, aby 

właściwie odpowiedzieć na potrzeby każdej z tych kategorii. 

Nie mając jeszcze w pełni wolnej ręki w animacji pastoralnej 

czynię to co mi wolno. Od początku roku jesteśmy gorliwi 

zmoją nową trzódką. Dla uczczenia naszych świętych 

Założycieli Werbistów, odprawiliśmy Triduum w lutym, po 

czym we wielkim tygodniu nowennę do Bożego Miłosierdzia. 

Posiadałem ładny duży obraz, jeszcze z czasów rzymskich i 

przydał się. Służy do wzniecenia ufności dla dusz 

zabłąkanych. Przed Zesłaniem Ducha Świętego kolejna 

nowenna. Tak więc coś się dzieje mimo formalnych 

ograniczeń. Wczoraj po raz pierwszy w jednej z dzielnic 

zwanej Masinandriana odprawiłem mszę świętą w domu 

prywatnym dla ludzi z okolicy. To jedna z form animacji na 

terenie stolicy. Wychodząc do ludzi i w mniejszych lokalnych 

grupach gromadzić się na słuchaniu Słowa Bożego i 

Eucharystii, będę próbował wejść w tę formę, która nie jest 

mi obca, ale każda diecezja ma swoją specyfikę. Jestem pełen 

ufności, że poradzę sobie. 

Wczoraj akurat było Boże Ciało, więc po mszy świętej 

symboliczna procesja eucharystyczna. Z Najświętszym 

Sakramentem udaliśmy się kilkaset metrów. Ludzie jeszcze 

bardzo onieśmieleni. Nigdy w tej okolicy takiej procesji nie 

było. Zatem ja prowadziłem procesję, a za mną około 40 

osób. W tej okolicy jest sporo sekt, zatem nasza religijna 

reklama mogła obudzić co niektórych byłych katolików. 

Przypominają mi się stare czasy pośród pogan w regionie 

Pangalany, kiedy musiało mi starczyć odwagi oragnizując 

publiczne formy modlitewne na oczach ciekawskich 

niewierzacych. Historia kołem się toczy. 

Dzisiaj w siedzibie Episkopatu malgaskiego spotkałem 

Arcybiskupa Antananarivo, który wie że jesteśmy 

niecierpliwi co do formalnego aktu założenia Parafii. Ale od 

razu prosto z mostu postawił pytanie: czy jesteśmy gotowi 

wybudować nowy kościół w tak krótkim czasie. Chęci mamy 

ogromne, ale jestem pewny, iż bez pomocy i solidarności 

chrześcijan spoza Madagaskaru, nie damy rady. 

Stąd moja prośba do rodaków z Ojczyzny, do Kół Misyjnych, 

do znanych mi Parafii, a szczególnie z rodzinnych stron, do 

Przyjaciół i Dobrodziejów, do współpracujących w ramach 

Misyjnej Adopcji Serca, do ludzi dobrej woli. Prośba o 

poszerzenie serca i objęcia patronatem tego wielkiego dzieła 

jakim jest budowa nowej świątyni w sercu Madagaskaru, w 

stolicy Antananarivo. Będę robił co się da, aby na miejscu 

szukać pomocy i wsparcia, ale jestem pewien, że będzie to 

kropla w morzu, wobec wydatków jakie nas czekają. 

Apeluję zatem do każdego z Was o misyjną ofiarę na miarę 

Waszych możliwości. Zróbmy razem wielki wysiłek, niech 

będzie to DAR polskich katolików dla Kościoła Malgaskiego. 

Może byłaby jakaś Parafia w Polsce, gotowa przyjąć nas pod 

swoje skrzydła w formie stałego patronatu. Nie wiem, szukam 

każdej idei i formy, aby w krótkim czasie stanęła ta świątynia 

ku czci SŁOWA WCIELONEGO. 

Licząc na Wasze serca i pomoc polecamy Was wszystkich 

Dobrodziejów w naszej stałej modlitwie. Niechaj Duch 

Święty twórca kościoła serc będzie radością i nagrodą dla 

każdego, kto złoży swoją cegiełkę w mur Kościoła na 

Madagaskarze. 

 

    Wdzięczny za dar Waszych serc- 

  O. Zdzislaw Grad, SVD,misjonarz z Madagaskaru 

    Antananarivo, 31.05.2008 
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AKTUALNOŚCI 

Jest prezesem leżajskiego oddziału 
Światowego Związku Żołnierzy AK. Był 

aktywnym członkiem organizacji nie-
podległościowych w czasie wojny i w 

pierwszych latach po wojnie.  
Mowa tu o panie Bronisławie Sigda, ps. Zemsta, 

którego w ostatnim czasie spotkało wielkie wyróż-

nienie. Minister Obrony Narodowej mianował go 

na stopień kapitana. Uroczystego wręczenia aktu 

mianowania dokonał w dniu 6 czerwca ppłk. 

Krzysztof Hocek - Komendant Wojskowej Komen-

dy Uzupełnień w Nisku, który wraz z Wójtem 

Gminy - Jackiem Chmura przybyli do domu pana 

Bronisława Sigdy, by wręczyć awans i złożyć gra-

tulacje. Tego dnia akt mianowania otrzymało sześć 

innych osób, wśród których pan Bronisław był je-

dynym kombatantem.  

 

W tej ważnej i niezwykle podniosłej chwili panu 

Bronisławowi towarzyszyli najbliżsi przyjaciele, 

wśród nich Bogumił Pempuś, z którym pan Broni-

sław jeździł po Polsce i świecie zwiedzając wiele 

pięknych i ciekawych miejsc.  

Spotkanie było wspaniałą okazją do wspomnień. 

Pan Bronisław wrócił pamięcią do czasów wojny, 

opowiadając niezwykłą historię swego życia, wy-

pełnionego patriotyczną walką w obronie ojczyzny.  

W październiku pan Bronisław skończy osiemdzie-

siąt siedem lat. Mimo swego wieku jest niezwykle 

pogodnym i aktywnym człowiekiem. Przeżyte lata 

nauczyły go cieszyć się każdym dniem. Dobry hu-

mor nie opuszcza pana Bronisława ani na chwilę. 

Przyjmując akt mianowania powiedział: Nigdy nie 

przypuszczałem, że doczekam tak pięknej chwili 

i otrzymam stopień kapitański. Szkoda tylko, że nie 

gra muzyka, bo z przyjemnością zatańczyłbym 

i „kapitańskie tango”. 

 

         MH 

Urodził się w 1921 roku w Opaleniskach, znajdują-

cych się wówczas w województwie lwowskim. W 

momencie wybuchu wojny w 1939r. miał osiemna-

ście lat. Rok później złożył przysięgę. Obaj z bra-

tem Józefem należeli do „Jędrusiów”. Pierwszą 

działalnością było powielanie pisma konspiracyjne-

go „Odwet”. Jego redaktorem był Józef. „Odwet”       

wychodził raz w tygodniu. Swoim zasięgiem obej-

mował Lwów, Kraków, Przemyśl, ale przede 

wszystkim rozchodził się w okolicach Leżajska 

i Łańcuta. Kiedy w maju 1941r. Niemcy odkryli 

miejsce wydawania „Odwetu”, aresztowano Broni-

sława Sigdę. Starszemu bratu Józefowi udało się 

uciec, a Bronisława gestapowcy przyprowadzili do 

domu i trzymając piłę na szyi kazali wyjawić gdzie 

się znajduje powielacz, farba, maszyna do pisania i 

radio. Miał wtedy dwadzieścia lat i omal nie stracił 

życia. Na szczęście udało mu się uciec do pobli-

skiego lasu. Od tamtej pory ciągle się ukrywał, 

a jego dom był nawiedzany przez gestapowców. 

Bronisław Sigda brał udział w wielu akcjach. Wraz 

z dwoma kolegami w akcji „Burza” rozbroili trzech 

Niemców w Opaleniskach. W 1943 zdobyli radio-

stację nadawczo-odbiorczą w Tryńczy i wywieźli 

14 furmanek broni z niemieckiego magazynu w 

Sarzynie. Za swoją działalność był karany więzie-

niem i prześladowaniami. 4 czerwca 1946r. został 

aresztowany w domu przez rzeszowskie UB za to, 

że „do dnia 4 czerwca 1946 roku przechowywał u 

siebie w domu w Opaleniskach, pow. Łańcut bez 

zezwolenia władzy broń palną i amunicję, m.in.: 

trzy granaty zaczepne, 15 naboi i zapalnik do miny 

(…) i za to skazany na 3 lata wiezienia, utratę praw 

publicznych i obywatelskich praw honorowych na 

okres lat 2” - jak głosi zaświadczenie Sądu Woje-

wódzkiego wydane Panu Bronisławowi w 1990 

roku. Inne przestępstwa pana Bronisława to prze-

chowywanie broni i aparatu nadawczego oraz prze-

jawianie między lipcem 1944, a kwietniem 1952  

na terenie powiatu łańcuckiego, Łodzi, Gdańska i 

Warszawy „kontrrewolucyjnej działalności w ra-

mach nielegalnego związku AK, później WiN”, 

zmierzającego do obalenia ustroju Polski Ludowej. 

Łączną karą miało być dożywocie. Zwolniono go 

warunkowo po trzech latach, na mocy amnestii. Po 

wyjściu z więzienia w 1956 roku uczestniczył w 

święceniach swojego siostrzeńca w Krakowie.  

Całe rodzeństwo opuściło dom rodzinny, wyrusza-

jąc każdy w swoją stronę. Bronisław pozostał sam.   

Mając 37 lat ożenił się, ma dwie córki i syna. Pasją 

pana Bronisława są podróże i wycieczki rowerowe.  

Komendant WKU Nisko wręcza akt mianowania 



  

 

8 

Z ŻYCIA URZĘDU 

W okresie od 12 maja do 11 czerwca 
2008 r. w Urzędzie Gminy Grodzisko 

Dolne trwało badanie ankietowe doty-
czące zadowolenia z usług świadczo-

nych przez Urząd.  
Ankiety były rozpowszechniane w urzędzie, w 

„Gazecie z Grodziska i Okolic” oraz na gminnym 

portalu internetowym www.grodziskodolne.pl. 

W trakcie badania wpłynęło 25 ankiet.  

Z przeprowadzonej analizy wyłania się przeważnie 

pozytywny obraz urzędu, ale widać też, że należy 

kontynuować prace nad podnoszeniem jakości ob-

sługi naszych klientów.  

Wyniki ankiet pokazują, że zarówno z kontaktu 

z pracownikami jak i uzyskanych informacji czy 

terminu załatwiania żądanej sprawy zadowolenie 

wyraża ponad 63 % badanych. Niestety 27,3% an-

kietowanych wyraziło niezadowolenie oceniając 

kontakty z urzędnikami a 9,01% nie miało zdania 

na ten temat. Fachowość pracowników Urzędu  

została oceniona w większości na poziomie wyso-

kim i średnim, a w sumie zadowolenie wyraziło 

82,2%, a pozostały procent, czyli 17,39 % stanowią 

osoby niezadowolone z fachowości urzędników. 

Jak się okazuje, dla interesantów Urzędu podczas 

załatwiania sprawy, najważniejsze okazały się nie 

tylko uprzejmość, życzliwość, fachowość i kompe-

tencje pracowników, ale też szybkość i termino-

wość w załatwianiu spraw. 

Optymistycznie jest to, iż 68,3% respondentów  

zauważa poprawę jakości obsługi interesantów 

w urzędzie w ostatnim czasie. Ta ocena zachęca 

nas do jeszcze większej pracy w tym zakresie. 

Obecnie w urzędzie trwają prace nad wdrożeniem 

systemu zarządzania jakością według normy PN-

EN ISO 9001:2001. Już w lipcu tego roku nasz 

urząd ocenią zewnętrzni auditorzy z jednostki    

certyfikującej TÜV Rheinland Polska - jednej z 

najlepszych jednostek certyfikacyjnych w Polsce. 

Mamy nadzieję, że audit wypadnie pomyślnie 

i urząd uzyska certyfikat potwierdzający wysoki 

standard zarządzania i świadczonych usług. Jednak 

jeszcze ważniejsze od oceny profesjonalnych audi-

torów będą dla nas pozytywne opinie mieszkańców 

i klientów urzędu. Niezależnie też od tego, czy  

przeprowadzone jest badanie ankietowe, zachęca-

my Państwa do przekazywania nam swoich uwag 

na temat funkcjonowania urzędu. Swoje wnioski 

można składać w „Skrzynce wniosków”, która 

znajduje się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzę-

dzie Gminy.  

 

Składamy podziękowania wszystkim tym, którzy 

poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu    

poziomu zadowolenia z usług świadczonych 

w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne. 

 

 

         GP 

Zadowolenie interesantów z kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 

http://www.grodziskodolne.pl/


  

 

zawodniczek. Kasia otrzymała dyplom i przepiękną 

statuetkę. 

Na podsumowanie organizatorzy i przedstawiciele 

złożyli serdeczne podziękowania zawodnikom, 

opiekunom i trenerom drużyn. 

 

Skład drużyny: Czech Magdalena, Prozner       

Wioletta, Wróbel Karolina, Miś Izabela, Moskal 

Anna, Sołek Beata, Kosior Magdalena, Piela Mag-

dalena, Szklanny Dżesika, Moszkowicz Katarzyna. 

Opiekun: Małgorzata Górecka 

Trener: Józef Majkut 

 

         JM 

W dniu 02.06. 2008 roku na stadio-
nie Kolbuszowianki w Kolbuszowej    

odbył się Finał Wojewódzki XIII Turnie-
ju Piłki Nożnej „O Puchar im. Marka    
Wielgusa”. 
Do turnieju wojewódzkiego zakwalifikowało się 

w wyniku eliminacji rejonowych 8 najlepszych 

drużyn z woj. podkarpackiego, a wśród nich druży-

na dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. prof.     

Franciszka Lei z Grodziska Górnego. 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W gru-

pie pierwszej znalazły się SP Grodzisko Górne, 

UKS Przemyśl, UKS Kamień i UKS Głowienka. 

Wyniki meczów grupowych: SP Grodzisko Górne - 

UKS Kamień (3:1), UKS Głowienka – SP Grodzi-

sko Górne (4:2), SP Grodzisko Górne – UKS   

Przemyśl (2:1).  

Drużyna SP Grodzisko Górne awansowała do    

półfinału turnieju w którym to zmierzyła się z UKS 

Pustków wygrywając 4:1 i awansując jednocześnie 

do Finału. 

W finale nasza drużyna spotkała się z faworytem 

turnieju UKS Głowienka. Początek meczu zaczął 

się dla nas bardzo dobrze, objęliśmy prowadzenie 

1:0 lecz w miarę upływu czasu coraz lepiej w 30 

stopniowym upale radziły sobie dziewczęta z Gło-

wienki, wygrywając ostatecznie 3:1. Po zakończo-

nym meczu dziewczęta obu drużyn przekazały so-

bie uściski, gratulacje i podziękowania. 

Nasza drużyna za zdobycie II miejsca otrzymała 

okazały puchar i dyplomy, a Katarzynę Moszko-

wicz jednogłośnie komisja sędziowska wybrała naj-

lepszą zawodniczką turnieju spośród 80-ciu        

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku 

Górnym, pani Maria Majkut i trener 

drużyny Józef Majkut składają          

podziękowania Wójtowi Gminy, panu 

Jackowi Chmurze oraz dyrektor   

Gminnego Ośrodka Kultury, pani     

Katarzynie Mach-Wawrzaszek za   

sponsorowanie wyjazdów na turnieje 

sportowe zawodniczek naszej szkoły.  
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WYDARZENIA 

4 czerwca grupa rodziców dzieci 
uczęszczających do Ochronki wystawiła 

w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dol-
nym przedstawienie teatralne 

„Szewczyk Dratewka” na motywach 
bajki Janiny Porazińskiej.  

Spektakl wyreżyserowany przez siostrę Marię de-

dykowany był wszystkim dzieciom z Ochronki z 

okazji ich święta. Przygotowania do wystawienia 

spektaklu trwały ponad miesiąc. W tym czasie ro-

dzice aktywnie uczestniczyli w próbach. Przedsta-

wienie wymagało od wszystkich aktorów wielu 

umiejętności. W ciągu kilku tygodni zabiegani i 

zapracowani rodzice w tzw. międzyczasie solidnie 

ćwiczyli dykcję, grę aktorską i opanowywali tekst.  

Po kilku próbach, skompletowaniu strojów i usta-

wieniu dekoracji przyszedł dzień występu. Jak na 

prawdziwą sztukę przystało, aktorzy wystąpili w 

specjalnie przygotowanych na tę okazję kostiumach 

i poddali się charakteryzacji. Nie zabrakło też nie-

zwykłej dekoracji Na scenie można było zobaczyć 

zamek czarownicy, pasiekę z ulami, mrowisko i 

staw. Przedstawienie wzbogacono o efekty dźwię-

kowe oraz różnego rodzaju muzykę.  

Na najmłodszych widzach przedstawienie wywarło 

ogromne wrażenie. Wielokrotnie wykrzyczane 

przez dzieci „patrz to mój tatuś”, „a ta pszczółka 

to moja mamusia”, wywołało uśmiechy na twa-

rzach znajdujących się na sali rodzicach. Najwięcej 

emocji wzbudziła „szalejąca” po scenie czarownica 

i jej niesamowity śmiech.  

„Latające” pszczółki 

Taniec w wykonaniu mrówek 

Wójt Gminy w celu podniesienia 
standardu wyposażenia jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych i po-
prawienia bezpieczeństwa mieszkań-

ców w miesiącu czerwcu zakupił dla 
jednostki OSP Zmysłówka samochód 
pożarniczy marki MERCEDES.  
Samochód sprowadzono z Austrii, oczywiście 

używany ale w bardzo dobrym stanie technicznym 

i po bardzo korzystnej cenie. Zastąpi on wyeksplo-

atowany nie nadający się już do akcji samochód 

marki ŻUK. Jedno z wielu przedsięwzięć zaplano-

wanych przez Radę Gminy w tegorocznym budże-

cie zostało zrealizowane. Korzystnie ono wpłynie 

na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców a po-

nadto umożliwi lepszą ochronę położonego w bez-

pośrednim sąsiedztwie Zmysłówki, bardzo dużego 

kompleksu leśnego a szczególnie Zmysłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego 

swym zasięgiem powierzchnię ok 5900 ha oraz 

rezerwatu przyrody ,,Zmysłówka’’, terenów o bar-

dzo dużych walorach przyrodniczych.  

 

          KS 

Szczęśliwi posiadacze nowego wozu z OSP Zmysłówka 
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WYDARZENIA 

W uroczystości brali udział wychowankowie i pra-

cownicy Ośrodka. Dzień ten był dla wszystkich 

wielkim świętem. Po mszy św. Uczestnicy zostali 

zaproszeni do restauracji na uroczysty obiad. 
 

W intencji dzieci komunijnych dnia 31 maja odbyła 

się autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i   

Łagiewnik. Pielgrzymi zwiedzili również Wawel. 

 
 

       Małgorzata Słabiak 

W dniu 21 maja sześcioro wychowan-
ków  Oś rodka  Rewa l idacy jno -

Wychowawczego w Laszczynach po raz 
pierwszy przystąpiło do I Komunii 

Świętej. 

Sakramentu udzielił katecheta dzieci ks. Jan Szcze-

paniak, proboszcz parafii w Chałupkach Dębniań-

skich. Rodzice dzieci komunijnych ofiarowały mu 

w darze figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Dzieci komunijne i ich rodzice 

Pierwsza komunia Przemka 

Rodzice z uwagą oglądali występy swoich pociech 

Zespół taneczny „Smerfetki” i ich smerfny taniec 

Dnia 1 czerwca br. odbyło się w 
Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 

tradycyjne spotkanie Rodziców i Dzieci 
pod wspólną nazwą Święto Rodziny. 
Dzieci należące do kół zainteresowań w Ośrodku 

Kultury, wystąpiły z programem artystycznym, któ-

ry zadedykowały swoim rodzicom wraz z najlep-

szymi życzeniami i podziękowaniami za miłość, 

troskę, wyrozumiałość i opiekę. 

Na scenie prezentowała się grupa teatralna wysta-

wiając kilka skeczy i dwa przedstawienia: „Baba 

Jaga u dentysty” i „Opowieść o człowieku, który 

sadził drzewa”, a dziewczęta z tej grupy zaśpiewały 

przygotowane specjalnie na tę okazję piosenki.  

Zespoły taneczne „Prim” i „Smerfetki” wykonały 

kilka rodzajów tańców, m.in. tańce dyskotekowe, 

poleczkę, taniec Smerfów. 

Do programu włączone zostały także wiersze 

z okazji Dnia Matki, a nasze wokalistki – Wiola 

Wojnarska, Paulina Różycka i Ania Moskal zaśpie-

wały pięknie solowe piosenki. 

Nie zapomniano również o słodkim poczęstunku 

dla rodziców, a dzieci otrzymały z okazji swego 

święta napoje i słodycze. 

     Małgorzata Burda-Król 
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WYDARZENIA 

Wędkowanie to pasja wielu młodych 
ludzi naszej gminy. Stało się tak za 

sprawą Koła Wędkarskiego nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym, które od 

2000r. systematycznie organizuje za-
wody wędkarskie z okazji „Dnia    
Dziecka”.  
W tym roku odbyły się one po raz ósmy. Połączono 

je z konkursem ekologicznym pod hasłem 

„Przyjaźni środowisku”, a przyświecał im szczytny 

cel: zamiłowanie do wędkowania i organizacja 

wolnego czasu dla młodszego pokolenia. 

W blasku porannego słońca, o godzinie 900 wstawi-

ło się na zapisy 71 uczestników, którym odczytano 

regulamin, a już od godziny 930 - 1200 młodzi węd-

karze zmagali się nie tylko z palącym słońcem , ale 

i z rybami, które jak na złość pochowały się w głę-

binie, toteż połów był mizerny. Nie pomogły nawet 

zanęty - dla wędkarzy oczywiście, nie dla ryb -  

w postaci soczków, lodów, wafelków. Młodzi zapa-

leńcy posilali się na brzegu, a ryby beztrosko plu-

skały się w wodzie, ani myśląc dać się złowić. 

Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wieko-

wych: dzieci szkół podstawowych i młodzież gim-

nazjów. 

Wśród szczęśliwców w kategorii szkół podstawo-

wych znaleźli się: 

1. Wiktoria Drożdżal       - 840 pkt. 

2. Joanna Gałusza            - 480 pkt. 

3. Bartłomiej Tworek       - 280 pkt. 

4. Marcin Czerwonka       - 260 pkt. 

5. Adrian Ulman               - 200 pkt. 
 

Zwycięzcy w kategorii szkół gimnazjalnych: 

1. Maciej Szklarz               - 1360 pkt. 

2. Dariusz Bajan                - 800 pkt. 

3. Adam Kojder                 - 480 pkt. 

4. Mateusz Wacnik            - 450 ptk. 

5.  Piotr Dądalski                - 440 pkt. 

To były udane połowy 

Wszyscy zawodnicy, którym udało się złowić rybę 

otrzymali cenne nagrody wędkarskie w postaci wę-

dek, kołowrotków, zestawów wędkarskich, siatek, 

natomiast wyżej wymienionych dodatkowo uhono-

rowano pamiątkowymi dyplomami. Pozostali, któ-

rym połów się nie powiódł, otrzymali nagrody po-

cieszenia takie jak: przybory szkolne, maskotki, 

gadżety rowerowe, aparaty fotograficzne itp. 

Po zakończeniu zawodów strudzeni wędkarze posi-

lali się pieczoną kiełbasą przygotowaną przez orga-

nizatorów. Chętni zapisywali się na konkurs ekolo-

giczny, w którym ostatecznie wzięło udział 46 za-

wodników. Owe szranki ekologiczne przeprowa-

dzone były w trzech kategoriach wiekowych: klasy 

I – III i IV – VI szkoły podstawowe oraz gimnazja. 

Mimo spiekoty, na szczerym polu uczestnicy zma-

gali się z testem, w którym musieli odpowiedzieć 

na 20 pytań związanych ze środowiskiem i ekolo-

gią. W pocie czoła i słonecznym żarze startujący w 

konkursie wykazali się nie lada wiedzą. Mimo 

zróżnicowanego czasu i stopnia trudności zadań 

testowych w poszczególnych grupach wiekowych 

bezkonkurencyjni okazali się: 
 

w klasach I – III szkół podstawowych 

1. Adrian Ulman        - 15 pkt. 

2. Daniel Pilek           - 12 pkt. 

3. Alicja Grabowiec   - 11 pkt 
 

w klasach IV – VI szkół podstawowych 

1. Piotr Żuk              - 14 pkt. 

2. Tomasz Krupa      - 14 pkt. 

3. Adrian Kisiel        - 12 pkt. 

4. Adrian Kulpa        - 11 pkt. 
 

w kategorii szkół gimnazjalnych 

1. Daniel Babiarz           - 14 pkt. 

2. Michał Żak                 - 13 pkt. 

3. Maciej Niemiec         - 11pkt. 

4. Radosław Fleszar      - 10 pkt. 

5. Radosław Chrupcała - 10 pkt. 
 

Konkurs ekologiczny 
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WYDARZENIA 

Organizatorzy zadbali, nie tylko o sprawny prze-

bieg i jakość zawodów oraz konkursu, ale również 

o cenne nagrody rzeczowe pozyskane od sponso-

rów, którymi w tym roku byli: 

1. Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, 

2. Urząd Gminy w Białobrzegach, 

3. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 

4. Lukas Bank, 

5. Firma „PRĄDEX” – Stanisław Chmielecki, 

6. Sklep Wielobranżowy pani Bożeny Gdańskiej, 

7. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Dolnym, 

8. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 

„HORTINO” w Leżajsku, 

9. Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Handlowa 

w Kuryłówce. 
 

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w    

Grodzisku Dolnym w imieniu dzieci i własnym 

dziękuje wszystkim sponsorom i tym, którzy pomo-

gli w organizacji dnia dziecka. 

 

 

       Sekretarz koła  

       Andrzej Sigda 

W dniu 14 maja w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Grodzisku Dolnym od-

było się pasowanie na czytelnika dzie-
ci z „zerówki” i pierwszej klasy Szkoły 

Społecznej w Wólce Grodziskiej.  
Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały zbiory oraz      

dowiedziały się gdzie są regały z książkami prze-

znaczonymi dla nich. Następnie zapoznały się  

z zasadami zachowania się w bibliotece. Dzieciom 

zaprezentowano zabytkowe egzemplarze książek 

oraz wydawnictwa związane z naszą gminą i    

regionem.  

Najmilszą częścią spotkania było rozwiązywanie 

zagadek, rebusów związanych z książką, bibliote-

ką i bohaterami bajek. Dzieci pomogły nam uło-

żyć według kolejności ilustracje do bajki o Czer-

wonym Kapturku. Po wysłuchaniu wiersza  

„Skarga książki" ułożyły tekst, w którym książka 

prosi dzieci o dobre traktowanie. Po wykonaniu 

wszystkich zadań przystąpiliśmy do ślubowania. 

Dzieci powtarzały za bibliotekarką tekst, w któ-

rym obiecywały czytać i szanować książki. Na-

stępnie odbyło się pasowanie na czytelnika dużą, 

pięknie wydaną książką. 
 

Na zakończenie uroczystości każde dziecko otrzy-

mało malowankę, lizaka, deklarację czytelnika 

oraz list do rodziców przedstawiający zalety czy-

tania dzieciom. Spotkanie przebiegło w bardzo ra-

dosnej atmosferze, dzieci zaskakiwały nas swoją 

wiedzą, śpiewająco, chórem odpowiadały na pyta-

nia. Cieszymy się z tych odwiedzin i mamy nadzie-

ję, że nasi nowi czytelnicy będą chętnie korzystać 

z biblioteki.  

          RC 

Każdy mógł zobaczyć i wybrać książki dla siebie 

Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody 

W oczekiwaniu na ślubowanie 
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PORADNIK ROLNIKA 

W ramach Programu 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 

przewidziano Dzia-

łanie skierowane do 

mieszkańców obsza-

rów wiejskich zain-

teresowanych rozpo-

częciem lub konty-

nuacją prowadzonej 

działalności nierol-

niczej. Działanie to 

nosi nazwę „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”.  

Od 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły 

przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach działania „Różnicowanie w kierunku dzia-

łalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013 

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domow-

nik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników, lub małżonek tego rolnika: 

1) który: 

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, 

- jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 

- ma miejsce zamieszkania w miejscowości należą-

cej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-

wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 

5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłą-

czeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkań-

ców), 

- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przy-

znanie pomocy na podstawie przepisów rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 

20.09.2005 r. oraz przepisów Unii Europejskiej 

wydanych w trybie tego rozporządzenia lub prze-

pisów odrębnych, 

- nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu 

renty strukturalnej w ramach PROW na lata  2004

-2006 lub PROW na lata 2007-2013, 

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakre-

sie na podstawie przepisów o  ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników przez okres co najmniej ostat-

nich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoże-

nia wniosku o przyznanie pomocy, 

- nie będzie realizował operacji jako wspólnik spół-

ki cywilnej, 

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po-

siadanego przez rolnika przyznano płatności do 

gruntów rolnych. 

 

Pomoc przyznaje się na operacje związane z podję-

ciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej 

w zakresie: 

- wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków 

domowych lub świadczenia innych usług związa-

nych z pobytem turystów w gospodarstwie rol-

nym, 

- usług związanych z pobytem turystów w gospo-

darstwie rolnym, 

- usług świadczonych na rzecz rolnictwa i gospo-

darki leśnej, 

- usług dla ludności, 

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych, 

- drobnej wytwórczości, rzemiosła, rękodzielnic-

twa, 

- robót i usług budowlanych oraz instalatorskich, 

- usług transportowych, 

- usług komunalnych, 

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 

- magazynowania lub przechowywania towarów, 

- rachunkowości, doradztwa, usług informatycz-

nych. 

 
Pomoc przyznaje się w formie refundacji części 

kosztów: 

1. budowy lub modernizacji obiektów budowla-

nych, jak również kosztów zakupu niezbędnego 

sprzętu i wyposażenia. 

2. ogólnych, które są bezpośrednio związane z 

przygotowaniem i realizacją operacji, 

3. poniesionych: 

- od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów 

stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie 

wcześniej niż 01.01.2007r. 

- w formie rozliczenia pieniężnego, a przypadku 

transakcji, której wartość bez względu na liczbę 

wynikających z nich płatności, przekracza 10 tys. 

zł. – w formie rozliczenia bezgotówkowego prze-

prowadzonego poleceniem przelewu, zwanych 

kosztami kwalifikowanymi. 

 

Pomoc finansowa udzielana jest w formie refunda-

cji części kosztów kwalifikowanych operacji i wy-

nosi do 100 tys. dla jednego beneficjenta. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: 

1. budowy, przebudowy, lub remontu połączonego 

z modernizacją niemieszkalnych obiektów bu-
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dowlanych wraz zakupem instalacji technicznej 

oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów 

szkodliwych pochodzących z rozbiórki, 

2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączo-

nego z modernizacją istniejących budynków 

mieszkalnych wraz zakupem instalacji technicz-

nej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów 

szkodliwych pochodzących z rozbiórki, 

3. zagospodarowania terenu, 

4. zakupu maszyn, uradzeń, narzędzi, wyposażenia 

i sprzętu, 

5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowa-

nia służącego wsparciu podejmowanej lub rozwi-

janej działalności nierolniczej, 

- do wymienionej w pkt. 1-5 kosztów zalicza się 

również koszty transportu oraz montażu maszyn, 

narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu obję-

tych operacją, 

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem za-

kupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8osób wraz z kierowcą, 

- w wysokości nie przekraczającej 75% inwestycyj-

nych kosztów kwalifikowanych operacji - przy-

padku działalności nierolniczej w zakresie świad-

czenia wyłącznie usług transportowych, 

- w wysokości nie przekraczającej 50% inwestycyj-

nych kosztów kwalifikowanych operacji– w przy-

padku działalności nierolniczej w zakresie świad-

czenia innych usług niż usługi transportowe, 

7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy le-

asingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rze-

czy (maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, 

sprzętu, środków transportu), jeżeli przeniesienie 

własności tych rzecz na beneficjenta nastąpi w 

okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do 

dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, 

8. ogólne, związane z przygotowaniem i realizacją 

operacji (kosztorysy, projekty architektoniczne 

lub budowlane, oceny lub raporty oddziaływania 

na środowisko, dokumentacja geologiczna lub 

hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieru-

chomości, projekty technologiczne, opłaty za li-

cencje lub patenty, koszt nadzoru urbanistyczne-

go, architektonicznego, budowlanego, inwestor-

skiego lub autorskiego). 

 

Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż wyżej 

wymienione oraz kosztów zakupu rzeczy używa-

nych. 

 

Inne informacje, ważne dla beneficjenta: 

1. Operacja musi być realizowana w jednym lub w 

dwóch etapach. 

2. Złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w 

terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

3. Wniosek o pomoc składa się osobiście albo 

przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Rzeszowie.  

4. Pomoc przysługuje według kolejności składania 

wniosków o przyznanie pomocy. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w 

terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

6. Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się na 

formularzu opracowanym przez Agencję i zawiera 

ona między innymi zobowiązania beneficjenta do-

tyczące: 

- osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 

5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności 

ostatecznej, 

- niefinansowania realizacji operacji z udziałem 

innych środków publicznych, 

- ograniczeń lub warunków dotyczących przeno-

szenia własności lub posiadania rzeczy nabytych 

w ramach realizacji operacji, sposobu ich wyko-

rzystania oraz sposobu lub miejsca prowadzenia 

działalności związanej z przyznaną pomocą, 

- umożliwienia przeprowadzania kontroli związa-

nych z przyznaną pomocą, 

- przechowywania dokumentów dotyczących umo-

wy,  

- informowania Agencji o okolicznościach mogą-

cych mieć wpływ na wykonanie umowy. 

 

Zapraszamy zatem i namawiamy wszystkich zain-

teresowanych do odwiedzania placówek ARiMR,                 

a przede wszystkim do skontaktowania się z naj-

bliższym przedstawicielem Podkarpackiego Ośrod-

ka Doradztwa Rolniczego, który w momencie uru-

chomienia niniejszego działania w sposób wyczer-

pujący poinformuje o szczegółowych zasadach 

ubiegania się o pomoc finansową i pomoże w spo-

rządzeniu wniosku o pomoc w ramach 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolni-

czej”.  

 

 

        Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

         Zespół Doradców w Leżajsku 

                ul. Mickiewicza 12 

                 tel. 017 24 21 797 

PORADNIK ROLNIKA 
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 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 

W KOPANIACH 

TEL. 017 2243433 

 4,24 zł  OD 3 DO 4 M-CY 

 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 

GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,60 zł - od 90 do 110kg 

3,90 zł - od 111 do 140kg 

3,70 zł - pow. 140kg  

 

 DO 2 TYGODNI 

- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 

TYLKO W PONIEDZIAŁKI 
OD 7:00 Do 11:00 

 SOKOŁÓW 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6246501 

 

5,27 zł - klasa S, E 

5,12 zł - klasa U 

4,61 zł - klasa R 

3,94 zł - klasa O 

3,74 zł - klasa P 

 DO 2 TYGODNI  

- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZĘTA MUSZĄ BYĆ 

ZNAKOWANE 

"SZAREK" 

JAROSŁAW 

TEL. 016 6219143 

4,20 zł  DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 

PORADNIK ROLNIKA 

Ceny obowiązujące na dzień: 16.06.2008 r. 

Tegoroczna kampania wypełniania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie trwa-

ła od 15 marca do 15 maja.  
Osoby, które w tym czasie nie zdążyły złożyć 

wniosku, mogły to zrobić do 9 czerwca, z tym że 

każdy kolejny dzień po 15 maja pomniejszał kwotę 

dopłaty o 1%. Aby pomóc rolnikom w wypełnianiu 

wniosków, Wójt Gminy Grodzisko Dolne zorgani-

zował w Urzędzie Gminy punkt, w którym cztery 

osoby udzielały pomocy w ich wypełnianiu. Naj-

istotniejszym i najważniejszym dla rolników był 

fakt, iż pomoc przy wypełnianiu wniosków udziela-

na była  bezpłatnie. Punkty doradztwa były zlokali-

zowane nie tylko w urzędzie gminy, ale również w 

poszczególnych sołectwach, w których przez dwa 

dni wypełniono wniosków: 

Grodzisko Górne – 9 wniosków 

Chodaczów – 6 wniosków 

Opaleniska – 6 wniosków 

Grodzisko Nowe – 1 wniosek 

Wólka Grodziska – 39 wniosków 

Łącznie do 15 maja 2008 roku wypełnionych zosta-

ło 630 wniosków. 

Rolnicy posiadający grunty w miejscowościach 

Laszczyny i Opaleniska, mogli ubiegać się o dodat-

kową płatność z tytułu uprawiania ziemi o Nieko-

rzystnych Warunkach Gospodarowania (ONW). 

Mimo ciągłych apeli, rolnicy nadal nie stosowali 

się do próśb dotyczących rozpisywania upraw na 

poszczególnych działkach. Mimo tego i tak było 

lepiej niż w roku ubiegłym. 

         MCH 

Punkt konsultacyjny w urzędzie gminy 
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EDUKACJA 

Te słowa Ojca Świętego były mottem Powiatowe-

go Konkursu „Z Janem Pawłem II  

w Trzecie Tysiąclecie”, organizowanego już po 

raz siódmy przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II  

w Grodzisku Dolnym. Konkurs był adresowany do 

uczniów gimnazjum w dwóch kategoriach: recyta-

torskiej i plastycznej. W pierwszej zaprezentowało 

się 17, a w drugiej 19 uczestników. 

21 maja 2008 r. jury w składzie: przewodnicząca – 

pani Halina Gdańska (Dyrektor Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym), pani Graży-

na Gut (nauczycielka języka polskiego), pani Mał-

gorzata Burda – Król (instruktorka GOK), pani 

Katarzyna Mach–Wawrzaszek (Dyrektor GOK), 

pani Krystyna Zagrodzka (Dyrektor Biblioteki Pu-

blicznej w Grodzisku Dolnym) przyznało następu-

jące nagrody: 

I miejsce (ex aequo): Kacper Burda (Gimnazjum w 

Leżajsku) i Maja Rynasiewicz (Gimnazjum w Gro-

dzisku Dolnym), II miejsce (ex aequo): Joanna Klin 

(Gimnazjum w Grodzisku Górnym) i Adrian Pote-

rek (Gimnazjum w Grodzisku Dolnym), III miejsce 

(ex aequo): Agnieszka Sobieraj (Gimnazjum w No-

wej Sarzynie) i Elżbieta Rydzik (Gimnazjum w 

Grodzisku Dolnym). Wyróżnienie otrzymały Edyta 

Burda (Gimnazjum w Grodzisku Górnym), Magda-

lena Burek (Gimnazjum w Łętowni) i Maja Orłow-

ska (Gimnazjum w Leżajsku). Prace plastyczne 

oceniały panie: Irena Sondej (nauczycielka plastyki 

w ZS w Grodzisku Dolnym), Renata Kula 

(wychowawca świetlicy, pedagog szkolny) i Lidia 

Pikuła (logopeda, nauczycielka plastyki w ZS w 

Grodzisku Górnym). W tej kategorii zwyciężyła 

uczennica Gimnazjum w Łętowni – Sylwia Sałęga, 

II miejsce zajęła ex aequo: Patrycja Pszona 

(Gimnazjum w Grodzisku Dolnym) i Oktawia Maj-

kut (Gimnazjum w Grodzisku Górnym). III miejsce 

przypadło Annie Usowskiej (Gimnazjum w Gro-

dzisku Dolnym). Dodatkowo przyznano wyróżnie-

nia: Sylwii Łoś z Gimnazjum w Wierzawicach, 

Iwonie Pytel, Adrianowi Poterkowi, Gabrieli      

Wikierze, Sabinie Pszonie, Natalii Pytel z Gimna-

zjum w Grodzisku Dolnym, oraz Magdalenie Baj, 

Joannie Moszkowicz, Paulinie Mazurek z Gimna-

zjum w Grodzisku Górnym, a także Martynie     

Żabińskiej z Gimnazjum w Leżajsku. 

Laureaci i wyróżnieni zostali uhonorowani nagro-

dami rzeczowymi oraz dyplomami. Poza tym każ-

dy uczestnik konkursu otrzymał drobny upominek 

i pamiątkowy dyplom. 

Konkursowi patronowali: Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne, Starostwo Powiatowe w Leżajsku,  

GS „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym 

i Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku. 

Organizatorzy gratulują zwycięzcom i składają 

podziękowania sponsorom i zapraszają za rok.  

 

      Adrian Poterek 
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Dnia 28 maja o godz. 8.00 uczniowie klasy II "b" 

Gimnazjum im. prof. Franciszka Lei w Grodzisku 

Górnym wraz z opiekunami: Marią Bosak, Barbarą 

Sołgą, Bogusławem Pempusiem i Maciejem Polań-

skim, wyjechali na czterdziestokilometrową wy-

cieczkę rowerową, której przewodniczył pan Bogu-

sław Pempuś. 

Celem wycieczki było poznanie miejsc pamięci 

narodowej i kultu religijnego oraz poszerzenie wie-

dzy historycznej o regionie. Około godz. 10.00 do-

tarliśmy do Gniewczyny. Tam zwiedziliśmy Izbę  

Pamięci Patrona Szkoły Antoniego Chruściela 

"Monter". W tamtejszym kościele spotkaliśmy się 

ze sztuką gotycką. Dzięki pomocy jednego z  

księży, dowiedzieliśmy się, że do pobliskiej miej-

scowości Jagiełła, przyjechał z Ukrainy do swojej 

rodziny na dwa tygodnie O. Martynian Wojciech 

Darzycki. Ten to kapłan w lutym skończył 90 lat. 

Zapoznaliśmy się z jego historią życia i postanowi-

liśmy go odwiedzić. Otóż gdy 1944 r. przyjął świę-

cenia kapłańskie, wyruszył z pomocą dla spełnienia 

swojego posłannictwa na Wschód. 3 marca 1946r. 

aresztowano O. Darzyckiego, między innymi za to, 

że organizował kółka różańcowe, przyjmował na 

katolicyzm prawosławnych oraz przechowywał 

wiersze Mickiewicza i pieśń Ludowskich dzieci. Po 

siedmiu miesiącach więzienia znalazł się w porcie  

Nachodka, nad Morzem Japońskim. Przebywał w 

barakach 120 osobowych, które musiały wtedy po-

mieścić 840 osób. Później przewieziono go w oko-

lice Sumana, gdzie temperatura w zimie spada do 

minus 61 stopni. Doskwierały mu tam wszy, brud, 

dyzenteria, cynga, głód, świerzb i dysforia. Praco-

wał po 12 godzin dziennie. W 1952 roku zwolniono 

go z łagru. Otrzymał dokumenty zwolnienia, dzięki  

jednemu z urzędników, który zaryzykował własne 

życie narażając się przy tym. Otrzymał z Odessy 

pieniądze na wylot z Kołymy. Pracował w Murafie, 

a później jako organista, w końcu 1957 r. zareje-

strowano go jako duszpasterza. Dziś ,jak już było 

wspomniane wcześniej, wrócił do Polski na dwa 

tygodnie. Jego marzeniem jest to, aby resztę życia  

spędzić wśród najbliższych, ale niestety nie może 

otrzymać polskiego obywatelstwa. Rodzina poma-

ga mu w załatwieniu wszelkich formalności. 

Po pożegnaniu się z Ojcem  wyruszyliśmy w dalszą 

drogę. Zatrzymaliśmy się w Wólce Małkowej, 

gdzie było ognisko. Po posiłku mieliśmy czas, aby 

odpocząć. Wspólnie z opiekunami rozegraliśmy 

mecz w piłkę siatkową. 

Po odpoczynku, pełni sił wyruszyliśmy w drogę 

powrotną. Na chwilę, dla złapania oddechu, zatrzy-

maliśmy się nad zalewem "Czyste", a około godzi-

ny 17.00 byliśmy już na placu szkoły w Grodzisku 

Górnym. Chociaż utrudzeni, niechętnie wyruszyli-

śmy do swoich domów, a w taką trasę wybraliby-

śmy się jeszcze raz. 

 

 

        Anna Urban 

Kościół w Gniewczynie 

EDUKACJA 
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EDUKACJA 

Pierwszego czerwca 2008 roku przy 
Społecznej Szkole Podstawowej w Wól-

ce Grodziskiej odbył się Wiosenny    
Piknik Rodzinny zorganizowany przez 

nauczycieli przy współpracy z Radą  
Rodziców i Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi w Wólce Grodziskiej.  

Wzięli w nim udział zaproszeni goście, mieszkańcy 

wsi oraz uczniowie szkoły wraz z rodzicami, ro-

dzeństwem, dziadkami. Głównym celem imprezy 

było promowanie zdrowego stylu życia i podsumo-

wanie programu profilaktycznego „Trzymaj for-

mę”. W pierwszej części spotkania uczniowie 

przedstawili montaż słowno – muzyczny z okazji 

Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Słowami 

wierszy, piosenek i scenkami okolicznościowymi 

podkreślili ważną i niezastąpioną rolę matki i ojca 

w rodzinie i w wychowaniu dzieci. Ciepłe słowa 

życzeń, tradycyjne „Sto lat”, uściski, wręczenie 

kwiatów, niespodzianek to elementy, które podkre-

śliły uroczysty charakter, tego spotkania. 

W dalszej części uczniowie pochwalili się wiedzą 

oraz osiągnięciami zdobytymi w trakcie trwania 

programu „Trzymaj formę”. Zademonstrowali wła-

snoręcznie wykonane plakaty stanowiące dekorację 

pikniku, wzięli udział w quizie. Wraz z rodzicami 

przygotowali i udostępnili uczestnikom pikniku 

stoiska ze zdrową żywnością. W czasie imprezy 

startowali w różnych rozgrywkach sportowych 

i odtańczyli kilka tańców zespołowych, przy tym 

wykazali się dobrą kondycją fizyczną. Wszystko to 

wiązało się z realizowaną tematyką programu 

i świadczyło o tym, iż doskonale wywiązali się z 

zadań ujętych w projekcie. 

Dodatkową atrakcją pikniku były gry i zabawy 

sportowe dla dzieci i całych rodzin. Największym 

powodzeniem cieszyły się takie konkurencje spor-

towe jak: przeciąganie liny, kraby, bieg z gazetami, 

jednonodzy skoczkowie, mecz piłki nożnej pomię-

dzy matkami, a ojcami. Zabawy te okazały się 

wspaniałą rozrywką integrującą całe środowisko 

lokalne.  

 

Podczas imprezy publiczność miała okazję degu-

stować potrawy z grilla, sałatki owocowe, warzyw-

ne, zdrowe kanapki i wypieki przygotowane przez 

rodziców. Dla dzieci nie zabrakło lodów, napojów 

i słodkich niespodzianek. Bardzo dużym zaintere-

sowaniem cieszyła się loteria fantowa powstała 

dzięki hojności rodziców i sponsorów. Przyciągała 

atrakcyjnymi niespodziankami wielu chętnych, tak 

dzieci, jak i dorosłych. Piknik przez cały czas 

uatrakcyjniał muzyką i śpiewem Ryszard Kulpa z 

synem Danielem. Doceniamy ich bezinteresowny 

wkład we wspólną rozrywkę i zabawę. Przy dźwię-

kach skocznych melodii wszyscy wspaniale bawili 

się do godzin wieczornych. To słoneczne, niedziel-

ne popołudnie udało się spędzić nie tylko wesoło, 

radośnie, ale przede wszystkim pożytecznie. Poka-

zało ono dzieciom jak miło jest spotkać się w tak 

rodzinnym gronie i tym samym sprawić radość so-

bie, swoim bliskim i całej społeczności. Promocja 

zdrowego stylu życia powiodła się, zatem główny 

cel pikniku został osiągnięty w pełni. 
 

       Elżbieta Słupek 

Teresa Nykiel – dyrektor szkoły i Krzysztof Dąbek –    

sołtys Wólki Grodziskiej powitali zgromadzonych gości 

Występy przedszkolaków 

Wspólne zabawy 
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W dniu 17 maja br. w Rudniku n/Sanem odbyły się 

Rejonowe Zawody w piłce nożnej dziewcząt 

i chłopców z klas IV i młodsi. Naszą gminę repre-

zentowały drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły 

Podstawowej w Grodzisku Górnym i Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Udany 

występ w turnieju zanotowały dziewczęta z Grodzi-

ska Górnego i Wólki Grodziskiej, które wystąpiły 

w meczy finałowych. Bezpośredni mecz pomiędzy 

nimi zakończył się wynikiem 2:1 dla dziewcząt 

z Grodziska Górnego, które zajęły pierwsze     

miejsce i awans do turnieju wojewódzkiego.  

Organizatorzy turnieju po zakończeniu zawodów 

wręczyli puchary i dyplomy dla drużyn oraz wybra-

li najaktywniejszych zawodników.  

Tytuł „króla strzelców” przypadł Katarzynie Mosz-

kowicz z Grodziska Górnego, najlepszą bramkarką 

okazała się Andżelika Chmura z Wólki Grodzi-

skiej. Dziewczęta z obu sąsiadujących szkół       

zadowolone i w wyśmienitych nastrojach zakoń-

czyły udział w turnieju.  

 

         JM/PM 

W dniu 5 czerwca uczniowie naszego gimnazjum 

w nagrodę za wysokie wyniki w nauce, udali się na 

wycieczkę edukacyjną do Rzeszowa, którą zorgani-

zowała dla nas pani dyrektor Maria Majkut.  

Wyróżnieni wyjechali spod budynku szkoły kilka 

minut po ósmej, by o godzinie 10.30 w Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania oglądać na telebi-

mie transmisję otwartego wykładu ks. prof. Micha-

ła Hellera.  

Ks. prof. Michał Heller to światowej sławy kosmo-

log, fizyk, filozof i teolog, profesor Wydziału Filo-

zofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-

wie. Pracuje w Obserwatorium Watykańskim, jest 

członkiem Papieskiej Akademii Nauk oraz wielu 

towarzystw naukowych. Ksiądz profesor jest tego-

rocznym laureatem Nagrody Templetona. Znany 

jest nam z lekcji języka polskiego, kiedy omawiali-

śmy fragment jego książki „Rozmowy w nocy” do-

tyczący etapów powstawania świata. Dla naszej 

młodzieży zetknięcie się z taką wybitną osobowo-

ścią było wielkim przeżyciem. Uczniowie z uwagą 

słuchali wykładu na temat „Czas człowieka - Czas 

Kosmosu”. Prelekcja została zilustrowana ciekawy-

mi zdjęciami i schematami, które pozwoliły zrozu-

mieć przekazywane treści. Po wykładzie uczestnicy 

udali się na Politechnikę Rzeszowską, by wziąć 

udział w pokazach chemicznych prowadzonych 

przez tamtejszych studentów. Uczniowie mogli zo-

baczyć ciekawe doświadczenia i zrozumieć jak wy-

gląda wulkan czy „rośnie ogród”.  

 
       Marlena Joniec 

EDUKACJA 

Pokazy chemiczne na Politechnice 
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CIEKAWOSTKI 

Skoki spadochronowe to sport, który 
dostarcza mocnych wrażeń. Zapewne 

wielu jest śmiałków którzy chcieliby 
spróbować swoich sił i przeżyć niezapo-

minaną przygodę. W samym Grodzisku 
jest ich co najmniej dwoje. Jan Mach -  
mający prawie 3 tys. skoków i Katarzy-

na Mach-Wawrzaszek, dyrektor Ośrodka 
Kultury w Grodzisku Dolnym, która 
zrobiła kurs skoczka spadochronowego.  
 

Co skłoniło Panią do wzięcia udziału w kursie? 

Przede wszystkim ciekawość jak to jest latać. Poza 

tym w naszej rodzinie, z racji tego że mój wujek 

Janek skacze, ten temat zawsze się pojawiał na   

rodzinnych spotkaniach. To właśnie wujek zdopin-

gował mnie do tego by zrobić badanie i rozpocząć 

kurs. 

Czy nie bała się Pani wyskoczyć z samolotu? 

Wewnętrzne obawy miałam, ale jednak ciekawość 

i chęć przeżycia czegoś nowego zwyciężyły. 

Jakie wrażenie i emocje towarzyszyły Pani pod-

czas pierwszego skoku? 

Trudno jest to ubrać w słowa. Było to dla mnie nie-

samowite przeżycie dające radość i zadowolenie. 

Czy drugi skok przeżywa się tak samo? 

Przy drugim skoku jest większa obawa, gdyż jest 

się bardziej świadomym tego, co się z nami dzieje 

po opuszczeniu samolotu. Mój drugi skok był tro-

chę pechowy, ponieważ nie miałam radiowej łącz-

ności z instruktorem. Ze strachu pogubiłam kierun-

ki na lotnisku, ale dzięki temu mój lot trwał prawie 

10 minut. Wróciłam na miejsce lądowania, ale 

przez ten czas przysporzyłam strachu sobie i in-

struktorowi, od którego otrzymałam reprymendę. 

Ile skoków ma Pani za sobą i czy będą kolejne? 

Kurs spadochronowy zakończyłam wykonując 

cztery skoki, teraz mam już siedem. Zawodnikiem 

być nie zamierzam, jednak myślę, że na tych sied-

miu się nie skończy. 

Czy zachęciłaby Pani innych do skakania? 

Jak najbardziej. Myślę, że każdy człowiek, który 

jest ciekawy świata i lubi nowe wyzwania powinien 

spróbować i zmierzyć się sam z sobą. Tych przeżyć 

i emocji nikt mu nie odbierze. 

 

O tym co należy zrobić i gdzie się zgłosić, by przy-

stąpić do kursu na skoczka spadochronowego opo-

wie Bogusław Marszałek, instruktor skoków spado-

chronowych z Aeroklubu Rzeszowskiego.  

 

Jest Pan niezwykle doświadczonym skoczkiem, 

mającym na koncie prawie 6 tys. wykonanych 

skoków. Proszę powiedzieć, czy każdy może zostać 

skoczkiem? 

Tak. W sporcie jakim są skoki spadochronowe każ-

dy może spróbować swoich sił. Wystarczy być 

w dobrej kondycji fizycznej, mieć zdrowy kręgo-

słup i układ mięśniowy.  

Jakie wymagania należy spełnić by wziąć udział w 

szkoleniu na skoczka spadochronowego? 

Podstawową rzeczą jest ukończenie 16 roku życia 

i zgoda opiekunów prawnych lub rodziców. Ponad-

to należy posiadać lotnicze badania lekarskie i 

ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków.  

Na czym polega szkolenie i z jakich składa się  

elementów? 

Podczas wykonywania skoków jest kilka ważnych 

etapów, które trzeba znać. Bardzo ważne jest zapo-

znanie z ogólnymi przepisami wykonywania sko-

ków (teoria skoku, zachowanie w sytuacjach zagro-

żenia), prawem lotniczym, czy meteorologią.  

Ile trwa cały kurs i jakie są jego koszty? 

Kurs zwykle trwa trzy dni. Rozpoczyna się szkole-

niem teoretycznym, które trwa 18 godzin, po czym 

przystępujemy do szkolenia praktycznego. Koszt 

takiego szkolenia jest bardzo zróżnicowany, waha 

się w granicach ok. 800 zł. Nasz Aeroklub jest naj-

tańszy w Polsce. Koszt szkolenia wynosi 600 zł.  

Co składa się na strój skoczka? 

Podstawą jest nie krępujący ruchów, ciepły kombi-

nezon, plecak oraz kask. Ponadto właściwe obuwie, 

zabezpieczające odpowiednio staw skokowy.  

Co jest najtrudniejsze do opanowanie dla skoczka? 

Największe trudności sprawia skoczkom orientacja 

w powietrzu na otwartym spadochronie. Trudno 

Bogusław Marszałek wręcza Katarzynie Mach-

Wawrzaszek świadectwo ukończenia kursu  



  

 

Z początkiem maja ruszyła kolejna, 
już trzecia edycja konkursu na najpo-

pularniejszą jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej na Podkarpaciu.  
Organizatorami akcji są „Nowiny” i Zarząd Woje-

wódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszo-

wie. Najlepsze drużyny OSP zostaną nagrodzone 

cennym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. 

W każdy czwartek, począwszy od 8 czerwca br. do 

17 sierpnia br., na stronach tygodników lokalnych 

będą prezentowane jednostki OSP, które włączyły 

się do udziału w konkursie. O tym, która jednostka 

zostanie wybrana zadecydują czytelnicy. Głosy na 

swoich faworytów można oddawać na specjalnych 

kuponach konkursowych, które będą się ukazywać 

na łamach Gazety Codziennej „Nowiny”. Dowolną 

ilość kuponów należy wyciąć, wypełnić i przesłać 

na adres: GC Nowiny, 35-016 Rzeszów ul. Kra-

szewskiego 2 z dopiskiem „Strażacy na medal” lub 

złożyć w sekretariacie rzeszowskiej redakcji       

Nowin. Swój głos można oddać również za pośred-

nictwem telefonu. Wystarczy tylko wpisać numer 

przypisany jednostce na którą chcemy zagłosować 

i wysłać SMS na nr 7168 (koszt 1,22 zł z VAT). 

Jeden SMS będzie miał wartość jednego kuponu. 

W czwartkowym wydaniu „Nowin” (z 5 czerwca) 

ukazało się informacja o naszej jednostce OSP 

z Grodziska Dolnego, która przystąpiła do udziału 

w konkursie. Jednostka posiada na swoim koncie 

liczne sukcesy.  

Największym jest zdobycie tytułu Mistrza Polski 

przez kobiecą drużynę pożarniczą, podczas zawo-

dów sportowo-pożarniczych w Płocku w 2007r.  

 
Głosowanie trwa od 1 czerwca do końca sierpnia 

(czas głosowania może zostać przedłużony). Głosu-

jąc na swoją jednostkę możesz nie tylko pomóc jej 

w zwycięstwie, ale sam możesz wygrać. Wśród 

uczestników biorących udział w konkursie rozloso-

wane zostaną cenne nagrody. 

To czy naszej jednostce przypadnie miano 

„Strażaków na medal” zależy od Państwa. 
 

Zachęcamy do aktywnego głosowania!!! 
 

Głosuj na OSP Grodzisko Dolne na kuponie 

lub wyślij SMS na nr 7168, wpisując osp 045 

CIEKAWOSTKI 

jest im określić gdzie mają wylądować, dlatego w 

trakcie skoku z zawodnikiem mamy łączność radio-

wą i w przypadku problemów, pomagamy mu bez-

piecznie wylądować.  

Z jakiej wysokości skoczek wykonuje pierwsze 

skoki? 

Wysokość zależy od rodzaju wykonywanego zada-

nia i poziomu umiejętności skoczka. Początkowe 

skoki odbywają się z tysiąca metrów, kolejne nawet 

z czterech tysięcy. Przy takiej wysokości zanim 

otworzy się spadochron spadamy około minuty.  

Z jaką prędkością leci skoczek w trakcie wolnego 

spadania? 

Prędkość zależy od naszej sylwetki. Czym mniejsza 

powierzchnia, tym szybsze spadanie. W podstawo-

wej pozycji w jakiej spadamy, osiągamy prędkość 

ok. 50m/s, czyli ok. 180 km/h. Ale równie dobrze 

przy odpowiednim ułożeniu ciała możemy dojść do 

320 km/h.  

Czy skoki spadochronowe to bezpieczny sport? 

Moja skromna osoba jest doskonałym przykładem, 

potwierdzającym tą tezę. Oczywiście trzeba się li-

czyć z różnymi sytuacjami. Najwięcej błędów po-

pełnianych jest podczas wyskoku i sterowania. 

Śmiem twierdzić że jazda samochodem jest zdecy-

dowanie bardziej niebezpieczna, a jednak ludzie 

jeżdżą.  

Gdzie możemy uzyskać informacje na temat kursu? 

Bliższe informacje na temat kursu spadochronowe-

go można uzyskać w Aeroklubie Rzeszowskim, 

pod numerem (17) 8536216 lub na naszej stronie 

internetowej www.aeroklub-rz.ovh.org  
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V Międzynarodowe Spadochronowe  

Mistrzostwa Podkarpacia w Celności Lądowania  

i II Zawody POPS w Celności Lądowania  

o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne 

oraz Piknik Sportowo-Rekreacyjny ph. „Coś dla oczu  

- coś dla ucha - a na deser coś dla brzucha” 

 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne 

Aeroklub Rzeszowski 

Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział Rzeszów 

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
 

z a p r a s z a j ą  n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grodzisko Dolne, Zalew „Czyste” 

28 - 29 czerwca 2008 roku 
 

Sobota (28 czerwca): 
godz. 6.00  -  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży  

godz. 9.30 - 14.00  -  Rozgrywanie konkurencji spadochronowych 

godz. 15.00  -  Oficjalne otwarcie zawodów  

godz. 15.15 - 16.00  -  Koncert Orkiestry Dętej i zespołów z Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym  

godz. 16.00 - 20.00  -  Rozgrywanie konkurencji spadochronowych             

           -  Występy estradowe GOK Giedlarowa, MDK Nowa Sarzyna 

godz. 20.00  -  Koncert Kapeli Podwórkowej „Tender”  

godz. 20.30  -  Koncert zespołu „Klang”  

godz. 22.00  -  Dyskoteka 
 

Niedziela (29 czerwca): 
godz. 9.30 - 15.30  -  Rozgrywanie konkurencji spadochronowych 

godz. 16.00  -  Uroczyste zakończenie zawodów – wręczenie dyplomów i pucharów 

godz. 16.30 - 21.00  -  Występy estradowe 

godz. 21.00  -  Zabawa taneczna 
 

- Prezentacja potraw Ziemi Leżajskiej   - Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży  

- Mini wesołe miasteczko dla dzieci    - Pokazy nurkowania  

- Pokazy akrobacji - motolotnia, poduszkowce - Pokazy tresury psów obronnych  

DEKARZ 

Firma Budowlana  

Krzysztof Pytel  

Grodzisko Górne 

Spółdzielnia Usług  

Drogowo-Rolniczych  

w Grodzisku Dolnym  

Apteka Prywatna 

„BERBERIS”  

A. A. Telka 

Gminna  

Spółdzielnia SCh”  

w Grodzisku Dolnym 

Transport-Handel 

Bechta Stanisław 

Grodzisko Dolne  

Klub „ZODIAK” 

Jacek Szczepanik  

Klub Taneczny 

BACARDI 

Adam Pytel 



  

 

 
  
  

 

  Małgorzata Kmiecik 

  

 bukiety ślubne i okolicznościowe, 

 wiązanki i wieńce pogrzebowe, 

 kwiaty cięte i doniczkowe, 

 usługi dekoracyjne; (wystrój samochodów, sal 

i kościołów na śluby, komunie, prymicje i inne oka

zje okolicznościowe), 

 upominki, 

 

Zapraszamy!!! 
 

pon.- pt. 8.30-16.00 

sob.- 8.00-13.00 

 

Grodzisko Dolne   tel. kom. 603 205 848 

(koło piekarni)       (zamówienia na telefon) 


