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Pomóżmy naszemu szpitalowi w Leżajsku
Szpital Powiatowy w Leżajsku apeluje o wsparcie finansowe na rzecz zabezpieczenia tej placówki w niezbędny 
sprzęt medyczny do ratowania ludzi. Szpital boryka się z brakiem podstawowych środków ochrony osobistej dla 
swojego personelu medycznego. Pracownicy placówki obawiają się o swoje zdrowie i życie a także o bezpieczeń-
stwo swoich rodzin. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że nasi bliscy znajomi, sąsiedzi, którzy pracują w szpitalu i 
opiekują się chorymi nie będą mieli zapewnionej podstawowej ochrony medycznej a w konsekwencji sami zara-
żą się koronawirusem i będą źródłem jego rozprzestrzeniania się w przestrzeni publicznej. Dyrekcja szpitala po-
dejmuje wszelkie kroki w celu zapewnienia tej ochrony swoim pracownikom. Dokonuje bardzo dużych zakupów 
na rynku środków ochrony osobistej dla pracowników i ponosi w związku z tym ogromne koszty, które powoli nad-
wyrężają budżet placówki. Środki ochrony osobistej w szpitalu z racji miejsca wykonywania pracy i obowiązków 
jakie podejmuje personel są jednokrotnego użytku. Kombinezon ochronny, którego używają medycy w kontak-
cie z osobami podejrzanymi zarażeniem koronawirusem kosztuje ponad 200 zł brutto. Pracownik po zakończo-
nej pracy jest obowiązany zgodnie z zapisami sanitarnymi oddać go do utylizacji. Podobnie sprawa dotyczy mase-
czek ochronnych i rękawiczek. 
Gmina Grodzisko Dolne udzieliła już wsparcia finansowego szpitalowi w kwocie 100 tys. zł. na zakup re-
spiratora oraz dwóch pomp infuzyjnych, które okazują się być niezbędne w walce z koronawirusem.
W związku z sytuacją epidemiczną leżajski szpital stoi obecnie przed olbrzymim wyzwaniem. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo pacjentów i personelu, przygotowuje się na każdą ewentualność zbierając z różnych 
źródeł środki finansowe i rzeczowe w postaci sprzętu, wyposażenia osobistego personelu oraz środków de-
zynfekcyjnych. Cała załoga szpitala jest pełna nadziei, że ich szpital będzie w stanie funkcjonować w peł-
nej gotowości aby pomagać chorym i potrzebującym w tym trudnym dla wszystkich okresie zagrożenia epi-
demiologicznego na terenie naszego powiatu. Apelujemy więc do przedsiębiorców  
i wszystkich ludzi dobrej woli, mieszkańców naszego powiatu o wsparcie finansowe 
szpitala w tym szczególnym okresie. Liczy się każda, nawet najdrobniejsza wpłata 
na konto szpitala (51 1240 2630 1111 0010 9632 3912) .
W akcję może się włączyć każdy, kto czuje potrzebę pomocy szpitalowi.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne
Zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie zbiórki pieniężnej 
na rzecz leżajskiego szpitala. Personel medyczny tej placów-
ki zetknął się już wielokrotnie z pacjentami zakażonymi ko-
ronawirusem. Dalsze nieprzerwane funkcjonowanie nasze-
go szpitala zależy m.in. od stosowanego reżimu sanitarnego. 
Możemy w tym pomóc wpłacając darowizny, które będą prze-
znaczone na zakup niezbędnych środków ochrony indywidu-
alnej dla personelu medycznego.
Profesjonalne kombinezony ochronne, maski FFP2 i FFP3 oraz odpowiednie rękawicz-
ki jednorazowe znacznie zwiększają bezpieczeństwo w pracy z osobami zakażonymi. 
Personel szpitala jest obecnie najbardziej narażony na zarażenie koronawirusem. 
Okażmy serce, pomóżmy ludziom, którzy walczą o nasze zdrowie i życie, aby ich nie 
zabrakło przy szpitalnych łóżkach. Za każdą złotówkę serdecznie dziękuję.

Jacek Chmura
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Jeden egzemplarz dla banku, poczty, drugi egzemplarz dla zleceniodawcy. Każdy kto chce dokonać wpłaty na rzecz 
szpitala w Leżajsku, może skorzystać z blankietów, które udostępniamy poniżej. Są one częściowo wypeł-
nione. Pozostaje jedynie do uzupełnienia wysokość kwoty wsparcia oraz dane osoby, która dokonuje wpłaty. 
Uzupełnione należy wyciąć i przedstawić w banku lub na poczcie do realizacji.

Druki do wpłat na rzecz Szpitala w Leżajsku

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA W LEŻAJSKU
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Od czwartku (16 kwietnia br.)  
obowiązek noszenia maseczek

Kilka dni temu został wprowadzony obowiązek za-
krywania ust i nosa maseczką ochronną, jeśli znaj-
dujemy się w przestrzeni publicznej tj. idziemy uli-
cą, robimy zakupy w sklepie, załatwiamy sprawy w 
banku, na poczcie, w urzędzie. Udając się do miejsc 
użyteczności publicznej pamiętajmy również o ręka-
wiczkach i dezynfekcji rąk środkami ochrony osobi-
stej. Sposobów na zakrywanie ust jest wiele. Mogą 
to być maseczki jednokrotnego lub wielokrotnego 
użytku chustki, szaliki wykonane domowym sposo-
bem lub zakupione. Używając maseczek ochronnych 
musimy przestrzegać rygorystycznie wielu zasad po-
sługiwania się nimi. Maseczki jednorazowe jak sama 
nazwa mówi są jednokrotnego użytku. Przyjmuje się, 
że możemy ich używać przez ok. 4 godz. Po tym cza-
sie powinniśmy je wyrzucić do pojemnika na odpady 
zmieszane (do czarnego worka). W każdym wypadku 
można je nosić do czasu do kiedy nie staną się wil-
gotne. Wtedy tracą one swoje właściwości. Masecz-
ki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powin-

ny być po każdym ich użyciu prane w wysokiej tem-
peraturze, co najmniej 60 °C, przez pół godz. Wypra-
ne należy bezwzględnie wyprasować.
Zakrywajmy usta i nos zawsze kiedy poruszamy się 
samochodem z osobą, z którą na co dzień nie miesz-
kamy lub nie gospodarujemy wspólnie, poruszamy 
się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pie-
szo oraz gdy znajdujemy się na drogach i placach 
oraz budynkach użyteczności publicznej.
Maseczki nie są też obowiązkowe dla dzieci do 4. 
roku życia.

MK

INWESTUJEMY W ZDROWIE NASZYCH  
MIESZKAńCÓW

W połowie kwietnia br. gmina zakupiła 2 bele, każda 
po 5 tys. mb., na potrzeby szycia maseczek dla miesz-
kańców i instytucji. To już kolejny zakup w tym roku. 
Za pierwszym razem zakupiła 2 bele tego typu. Służą 
one do produkcji maseczek ochronnych. W realizacji 
zadania uczestniczyła za każdym razem nasza gmin-
na spółka. 
„Jestem pod ogromnym wrażeniem działań w Gminie 
Grodzisko Dolne dotyczących akcji szycia maseczek 
ochronnych zapobiegających zarażeniu się koronawi-
rusem. Ta wspaniała inicjatywa połączyła tak wielu 
mieszkańców i osób reprezentujących różne środo-
wiska grodziskiej społeczności. Bardzo się cieszę, że 
pracownicy spółki komunalnej mogli również wspo-
móc to jakże potrzebne działanie poprzez transport 
beli materiałów na maseczki  z zakładu w Częstocho-
wie i wykonanie stojaka ułatwiającego podział ma-
teriału. Materiał został również dostarczony dla Sta-
rostwa Powiatowego w Leżajsku. To ważne, że w tak 
trudnym czasie  jesteśmy w stanie szybko się zorgani-

zować i wspólnie działać dla naszych mieszkańców.”
Marek Ordyczyński

Materiał, który został dostarczony posłuży do wyprodu-
kowania ok. 200 tys. maseczek ochronnych. Jego zdo-
bycie nie jest łatwe, obecnie jest to towar bardzo defi-
cytowy, stąd ceny gotowych maseczek osiągają tak za-
wrotne sumy. My dzięki pozyskaniu materiału do ich 
wykonania i przy zorganizowaniu gminnych zespołów 
szyjących jesteśmy w stanie przez dłuższy okres do-
starczać je naszym mieszkańcom za darmo.
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Zrób to sam - instrukcja szycia maseczki ochronnej

ETAP I
W pierwszej kolejności przygotuj materiał o wymia-
rach ok 40cm długi i 25cm szeroki. Materiał złóż na 
pół a w środek włóż filtr w postaci chusteczki higie-
nicznej (maseczki jednorazowe) lub innego materia-
łu, który nie ulega zniszczeniu po wypraniu (maseczki 

wielokrotnego użytku)
Następnie górną stronę materiału zszyj ze sobą tak 

by powstała kieszonka. 

ETAP II
Zrób zakładki prawej i lewej strony, zginając dwukrot-
nie końce materiału na szerokość ok 1cm. Następ-

nie te zagięcia materiału zepnij szpilkami.

ETAP III
Przygotuj sobie gumki o długości ok 44cm każda i 
wszyj je chowając w zagięciu dolnej i górnej części 

maseczki.

ETAP IV
Po wszyciu gumek pamiętaj by usunąć szpilki.

Końce gumek należy związać ze sobą dopasowując 
w ten sposób długość do swojej twarzy, 

Maseczka jest gotowa do użytku.
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W trosce o zdrowie i życie mieszkańców strażacy z naszych jednostek OSP rozwozili nieodpłatne maseczki ochronne na te-
renie całej gminy. Akcja rozdawania maseczek nie powiodła by się gdyby nie zespoły szyjące maseczki. Z inicjatywy wójta 
na terenie całej gminy zostało ponad 16 zespołów szyjących. Wszystkie te zespoły na dzień 8 kwietnia uszyły ok 15 tys. szt. 
maseczek. Niezbędne do szycia materiały zapewnia przez cały czas gmina. Zaangażowanie wielu osób spośród naszych 
mieszkańców w szycie maseczki ich dystrybucję pokazuje jak wspaniałą wspólnotę wszyscy razem tworzymy. Nie jesteśmy 
obojętni na niebezpieczeństwo jakie zagraża nam wszystkim i staramy się chronić siebie i swoich najbliższych jak tylko po-
trafimy najlepiej. Takie akcje pokazują, że drzemie w nas ogromny duch współpracy, życzliwości i wzajemnego wsparcia w 
potrzebie. 
Pakiety składały się z 4 maseczek ochronnych, gazety grodziskiej oraz dodatkowych informacji dla seniorów i mieszkańców 
w zakresie zachowywania zasad bezpieczeństwa podczas epidemii.  Akcja miała na celu przygotowanie ludzi do obowiązku 
noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. 
Tego dnia tj. 8 kwietnia rozdano ponad 8 tys. maseczek ochronnych. W czasie akcji strażacy mieli na sobie jednorazowe rę-
kawiczki ochronne oraz maseczki, by chronić siebie a także by dawać przykład wszystkim mieszkańcom, że noszenie ma-
seczki nie jest wstydem lecz czymś właściwym. Promowali tym samym prawidłowe wzorce zachowań jakie należy przestrze-
gać i zachowywać. 
Dla wspólnego bezpieczeństwa, zapakowane w czerwony worek pakiety rozwieszane były na ogrodzeniach, słupkach, krze-
wach, w miejscach dostępnych dla każdego właściciela posesji.
Dzięki takim ludziom możemy czuć się bezpieczniej, a  Gmina Grodzisko Dolne jest pierwszą w powiecie leżajskim, któ-
ra zdecydowała na wyposażenie mieszkańców w maseczki ochronne. Wielu z nich to osoby starsze, schorowane które nie 
mają możliwości i okazji kupna maseczek, które z resztą jeżeli już są to znikają z półek w błyskawicznym tempie lub ich 
cena jest na tyle duża, że wiele osób nie stać było by na ich zakup nie nadwyrężając w tym trudnym dla nas wszystkich cza-
sie, budżetu domowego.
Nie zabrakło podziękowań ze strony mieszkańców za okazaną życzliwość i wsparcie.
Jak mówią strażacy „Podczas rozdawania maseczek mieszkańcy stosowali się do zaleceń i zachowywali bezpieczną odle-
głość”- A. Baj,
„Bardzo fajna akcja, brawa i podziękowania dla tych, którzy się w to zaangażowali. My jako strażacy ze swojej strony może-
my jedynie zapewnić o dalszej pomocy tym, którzy będą tego potrzebować”- S. Żak.

Rozpoczęcie akcji - 4 maseczki dla każdego gospodarstwa

OSP Wólka Grodziska OSP Wólka Grodziska

OSP Grodzisko Nowe OSP Zmysłówka
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OSP Grodzisko Dolne 
„Miasto”

OSP Grodzisko Dolne OSP Chodaczów

OSP Grodzisko Górne OSP Laszczyny

OSP Grodzisko Dolne 
„Miasto”
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Wspólnie szyjemy maseczki
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Ty również możesz zostać bohaterem i przyłączyć 
się do gminnej akcji szycia maseczek.
Zadzwoń do urzędu ( 17 242 82 65)  

i włącz się do akcji.
Czekamy właśnie na Ciebie!
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Nasi uczniowie pomagają w walce z koronawirusem
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła w Grodzisku Górnym 
zakupiła drukarkę 3D Prusa MK3S w ramach projektu Era-
smus+ „Kodowanie, robotyka i nauczanie cyfrowe w Euro-
pie”. Nikt nie przypuszczał wtedy, że sprzęt ten będzie tak 
bardzo potrzebny, a wręcz ratujący życie. Od początku sza-
lejącej pandemii koronawirusa uczniowie Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym na czele z dyrek-
torem p. Romanem Matuszkiem zaangażowali się w po-
moc w walce z wirusem. Rozpoczęli drukowanie przyłbic 
ochronnych dla medyków w ramach akcji #drukarzedlame-
dyków. Drukarka działająca na zasadzie rozpuszczania fila-
mentu o nazwie PET-G pod wpływem bardzo wysokiej tem-
peratury (ok. 250 stopni Celsjusza) drukuje do 20 przyłbic 
w ciągu doby. Obecnie zespół dysponuje już kilkoma taki-
mi sprzętami dzięki nawiązaniu współpracy z innymi placów-
kami oświatowymi z naszego powiatu. Przy współpracy ze 
szkolnym kołem robotyki absolwenci jak i uczniowie zaan-
gażowali się w zdalną pomoc i drukowanie przyłbic używa-
jąc dodatkowo do tego  zadania swojego sprzętu. Dzięki ak-
cji i „pracy” drukarek działających 24h na dobę udało się na-
szym młodym zuchom wydrukować na chwilę obecną blisko 
200 przyłbic, z czego 160 zostało już przekazanych szpita-
lowi powiatowemu w Leżajsku, lekarzom rodzinnym w przy-
chodniach działających na terenie naszej gminy i nie tylko 
oraz do sklepów. Pragniemy zauważyć, że w zdalną pomoc 
przy projektowaniu i drukowaniu przyłbic zaangażowali się 
nie tylko uczniowie szkoły, ale także firmy zewnętrzne, któ-
re pomogły w zdobyciu szyb ochronnych oraz stale kurczą-
cej się ilości materiału PET-G. Podziękowania należą się dla 
Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku za wypoży-
czenie dodatkowych drukarek 3D. Na tę chwilę problemem 
jest zdobycie poliwęglanowych szybek ochronnych o grubo-
ści 0,5mm lub materiału na ich wykonanie. Gdyby ktoś z czy-
telników wiedział gdzie i w jaki sposób można pozyskać ten 
materiał prosimy o kontakt z urzędem gminy.

Dominik Czyrny
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- AKTUALNOŚCI - 

Osoby, którym ważność orzeczenia lekarskiego kończy się w okresie obowiązywania stanu epidemicznego nie 
muszą martwić się o to, czy i jak załatwić formalności związane z przedłużeniem jego ważności. Ważność takie-
go orzeczenia została przedłużona do 30 dni po odwołaniu stanu epidemicznego przez władze państwowe. W 
tym miejscu należy pamiętać aby przed upływem terminu ważności orzeczenia złożyć wniosek do ZUS o prze-
dłużenie świadczenia wynikającego z tego orzeczenia. Podobnie w przypadku orzeczeń potrzebnych do pobiera-
nia świadczenia rehabilitacyjnego. Będą one ważne trzy miesiące po upływie terminu ważności, jednak nie dłu-
żej niż do końca 12 – miesięcznego okresu pobierania świadczenia.
Przedłużeniu stosownie do powyższych informacji ulega też ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłosze-
niem stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli przed 14 marca 2020 r. 

KOMUNIKAT ZUS-u DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH KWARANTANNĘ

ZUS przypomina, że za okres kwarantanny przysługuje świadczenie z tytułu choroby tzw. „chorobowe”. Do przyznania 
świadczenia z tego tytułu potrzebne jest zaświadczenie lekarskie albo decyzja inspektora sanitarnego o fakcie odbywania 
kwarantanny. To samo tyczy się kwarantanny dziecka. Ta jest traktowana tak samo jak choroba, dlatego rodzic może ubie-
gać się o zasiłek opiekuńczy. Rodzic ma też prawo do zasiłku w przypadku nagłego zamknięcia 
żłobka, przedszkola lub szkoły do 8 roku życia dziecka. Więcej informacji uzyskają Państwo kon-
taktując się telefonicznie na ogólnokrajowy nr tel. ZUS -u tel. (22) 560 16 00.

Orzeczenie Lekarskie ważne w czasie epidemii

ARIMR - DOPŁATY 2020 - NOWY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEń

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można  
składać od 2 marca 2020 r. Oświadczenia można wysłać pocztą tradycyjną (ul. Mickiewicza 20, 37-300 Leżajsk), złożyć po-
przez platformę ePUAP lub wysłać pocztą elektroniczną ( BP175_Kancelaria@arimr.gov.pl), a oryginał dostarczyć w terminie 
późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub 
urnach. Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek 
przez internet. 

Podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalen-
darzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostat-
niego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

wypełnianie wniOsków O przyznanie dOpłat bezpOśrednich

Powiatowy Oddział ODR w Leżajsku zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników do kon-
taktu w sprawach udzielenia pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich do gruntów rolnych na 2020r. W tych sprawach prosimy kontaktować się telefonicz-
nie pod nr tel. 723 977 403 lub e-mailowo renata.mazurek@podrb.pl. Obowiązuje odpłat-
ność za wypełnienie i wysłanie wniosku do ARiMR zgodnie z cennikiem usług PODR w Boguchwale.

KILKA WAŻNYCH INFORMCJI
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POLICJA OSTRZEGA I RADZI
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA „INFORMACJE O KORONAWIRUSIE”!!!

• Uważaj na ogłoszenia dotyczące sprzedaży leków lub medykamentów związane z epidemią koronawirusa
• Korzystaj tylko ze sprawdzonych portali zakupowych lub aukcyjnych
• Bądź wyczulony przy zmianie haseł do bankowości elektronicznej
• Nie otwieraj linków z nieznanych stron internetowych
• Nie odpowiadaj na podejrzane SMS-y dot. epidemii czy przesyłek kurierskich
• Uważaj na umowy i zobowiązania finansowe zawierane przez internet
• Zastanów się biorąc „ATRAKCYJNE” pożyczki oraz kredyty długoterminowe
• Uważaj na nieprawdziwe informacje lub komunikaty (#fakenewsy)
• Poszukując informacji korzystaj z oficjalnych stron instytucji państwowych i samorządowych oraz służb

Pamiętaj, że Ministerstwo Zdrowia oraz służby nie zwracają się poprzez SMS lub e-mail  
z informacją o płatnych usługach

• Nie wpuszczaj do domu nieznanych osób podających się za funkcjonariuszy różnych formacji i służb  
- żądaj okazania dokumentów służbowych

• Uważaj na nową metodę oszustwa polegającą na wyłudzaniu pieniędzy na leczenie osoby bliskiej np. 
chorej na COVID-19

W przypadku wątpliwości, powiadom telefonicznie Policję (nr 112)

KOMUNIKAT O GOTOWOŚCI DO ODBIORU DOWODÓW OSOBISTYCH

W trosce o zdrowie i życie obywateli oraz pracowników urzędów gmin, Ministerstwo Cyfryzacji od dnia 27 marca 2020 
r. wprowadziło nową treść komunikatu wysyłanego do obywateli o gotowości dowodów osobistych do odbioru. 
Treść komunikatu: 
„Twój nowy dowód osobisty jest gotowy. Nie przychodź do urzędu! Najpierw ustal 
termin odbioru! Zadzwoń lub napisz email do urzędu, który przyjął wniosek.”. 

KASA W BUDYNKU URZĘDU GMINY PONOWNIE OTWARTA

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy i GOPS-u została ponownie otwarta dla interesantów. W dalszym cią-
gu jednak obowiązuje zakaz przemieszczania się po budynku osób z zewnątrz. Obowiązuje zasada jednej 
osoby przy drzwiach wejściowych do urzędu. Dla potrzeb prawidłowej realizacji obsługi kasowej drzwi wej-
ściowe wewnętrzne zostały odpowiednio zmodyfikowane poprzez wycięcie otworu umożliwiającego prze-
kazanie gotówki i dokumentów kasjerce. Udając się do urzędu pamiętajmy o posiadaniu przy sobie ma-
seczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk przed przekazaniem dokumentów lub pieniędzy. Kasa nie obsługuje 
płatności kartą. Ze względu na powyższe ograniczenia prosimy te osoby, które nie korzystają z bankowo-
ści elektronicznej o wcześniejsze regulowanie należności przed terminem płatności (tj. 15 maj) ze wzglę-
du na te utrudnienia. Nie odkładajmy zapłaty podatku na ostatni dzień płatności. Przypominamy, że szyb-
ciej i wygodniej uregulujemy należności robiąc przelew bankowy na konto

1. PODATKI I OPŁATY NA RZECZ GMINY (POZA OPŁATAMI ZA ŚMIECI): 41 9187 1024 2003 2000 1270 0027
2. WPŁATY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ŚMIECI:                                                  59 9187 1024 2003 2000 1270 0091
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SKIEROWANIA DO SANATORIÓW 

W związku z pandemią koronawirusa wszystkie sanatoria i uzdrowiska zostały zamknięte do odwołania, mimo tego skiero-
wania nie stracą swojej ważności. Skierowanie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do Narodowego Funduszu 
Zdrowia z prośbą o przesunięcie terminu wyjazdu. Nie ma obowiązku przesyłania dokumentów teraz, lecz dopiero wtedy, 
kiedy sytuacja wróci do normy i zmniejszy się ryzyko zachorowań.

POCZTA POLSKA PRZECHOWA PRZESYŁKI OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ

Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwaran-
tanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji, przesyłki mogą być na wniosek osoby zainteresowanej 
przechowywane w placówkach pocztowych. Standardowo przesyłki pozostają do dyspozycji w danej placów-
ce maksymalnie 14 dni. W przypadku przedłużenia okresu przechowywania przesyłki należy poprzez stro-
nę internetową Poczty Polskiej pobrać odpowiedni formularz celem wydłużenia okresu  przechowywania 
przesyłki. Poczta umożliwia również swoim klientom przekierowanie prze-
syłki pod inny wskazany adres. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na 
stronie internetowej Poczty Polskiej, by przesyłki docierały na nowy adres. 

INSTALACJE OZE NA TERENIE GMINY - TERMINY USUNIĘCIA USTEREK

W związku z aktualna sytuacją w kraju informujemy, że termin realizacji usunięcia zgłaszanych usterek in-
stalacji może ulec wydłużeniu. Dostępność materiałów oraz ich transport są częściowo ograniczone ze 
względu na obostrzenia sanitarne. Dodatkowy problem stanowią ograniczenia związane z zachowywaniem 
zasad bezpieczeństwa w kontaktach z innymi ludźmi (zachowanie odpowiedniej odległości i czasowe zawie-
szenie usunięcia usterki w miejscach w których odbywana jest kwarantanna). Wszystkie zgłoszenia są reje-
strowane i realizowane na bieżąco z uwzględnieniem warunków, o których mowa wyżej.

Serwis
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NOWE ZASADY OGRANICZEń W WALCE Z KORONAWIRUSEM 
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Zdalne konsultacje z lekarzem to kluczowa potrzeba w sy-
tuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawiru-
sem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Pol-
sce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Wie-
lu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować 
udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są też 
przygotowani wszyscy pacjenci. 
Dlaczego telemedycyna stała się taka ważna?
Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że 
najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażo-
ną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa wielu 
ludzi np. środków transportu publicznego, czy poczekalni. 
Wiele podmiotów leczniczych zapewnia obecnie możliwość 
telemedycznej porady, uruchomiona została nawet specjalna 
infolinia. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 pacjent może 
uzyskać profesjonalne wsparcie w walce z koronawirusem. 
Sama forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko 
zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią.
Część pacjentów może nie wiedzieć, czym jest telemedy-
cyna i jak powinno się zachowywać podczas rozmowy z le-
karzem. Warto wyraźnie podkreślić, że konsultacja teleme-
dyczna stanowi pełnoprawne świadczenie zdrowotne, które 
powinno być udzielane na takich samych zasadach, jak tra-
dycyjna porada w gabinecie lekarza. Jedyna zmiana dotyczy 
formy samej komunikacji. Oznacza to, że pacjentowi przysłu-
gują wszelkie gwarancje jego praw, w tym prawo do poufno-
ści informacji o stanie jego zdrowia.
Jak właściwie skorzystać z Teleporady:
1. Przedstaw się lekarzowi i poproś go o przedstawienie 

się, jeżeli tego nie zrobił. Podaj swoje imię i nazwisko oraz 
inne dane osobowe, o które poprosi Cię lekarz, w tym nu-
mer PESEL. Lekarz musi mieć pewność, komu dokładnie 
udziela porady, a PESEL jest niezbędny do prawidłowego 
prowadzenia dokumentacji medycznej.

2. Pamiętaj, aby podać prawdziwe i aktualne dane. Jeże-
li dzwonisz, jako rodzic lub opiekun osoby, która potrze-
buje pomocy, poinformuj o tym wyraźnie lekarza i podaj 
dane osobowe właściwego pacjenta.

3. Informuj lekarza o problemach technicznych. Jeżeli połącze-
nie nie jest stabilne, przez co nie słyszysz lub nie rozumiesz, 
co lekarz do Ciebie mówi, poinformuj go o tym. W ten sposób 
nie przegapisz żadnej istotnej informacji.

4. Odpowiadaj wyczerpująco na pytania lekarza. Telepora-
da udzielana przez profesjonalistę medycznego to nie 
zwykła infolinia. Stanowi ona pełnoprawną formę bada-
nia lub innego postępowania medycznego. Nie lekce-
waż jej, nie traktuj zdawkowo, nie oszukuj lekarza. Le-
karz poprzez rozmowę i weryfikację dostępnych infor-
macji na Twój temat, podejmie właściwą decyzję doty-
czącą stanu Twojego zdrowia.

5. Jeśli nagle gorzej się poczujesz, daj znać lekarzowi. Po-
daj przy tym miejsce, w którym się znajdujesz. Z oczywi-

stych względów lekarz nie będzie mógł Ci bezpośrednio 
pomóc, ale może niezwłocznie wezwać na miejsce po-
moc oraz przekazać Ci instrukcję postępowania, która 
pomoże zmniejszyć zagrożenie do czasu jej przyjazdu.

6. Otrzymuj dokumenty drogą elektroniczną. Dzięki założe-
niu Internetowego Konta Pacjenta będziesz mógł otrzy-
mywać od lekarza potrzebne Ci dokumenty, np. recep-
tę w postaci elektronicznej, (jako mail lub wiadomość 
SMS). Po zakończeniu rozmowy możesz od razu udać 
się do apteki. Więcej informacji otrzymasz na stronie: 
pacjent.gov.pl/ikp.

Pamiętaj, że za pośrednictwem teleporady lekarz może wy-
stawić Ci receptę, skierowanie, zwolnienie (w tym elektro-
niczne wersje tych dokumentów) oraz zlecenie na zaopa-
trzenie w wyroby medyczne. Dodatkowo, możesz otrzymać 
receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na 
wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia bez prze-
prowadzenia badania, o ile będzie to uzasadnione Twoim 
stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycz-
nej. Telemedycyna w polskim systemie ochrony zdrowia jest 
rozwiązaniem o charakterze systemowym, co oznacza, że moż-
liwość teleporad nie dotyczy jedynie podejrzenia koronawirusa 
oraz nie zniknie wraz z zakończeniem walki z epidemią.

Pamiętaj!
Nie możesz zrealizować jednej e-recepty w kilku punktach ap-
tecznych. Każdą taką receptę możesz zrealizować tylko w jed-
nym wybranej przez Ciebie aptece.

Telemedycyna Polska

Telemedycyna w walce 
 z koronawirusem

Gdzie można zasięgnąć porad telemedycznych?

• Grodzisko Dolne 125 Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „CENTRUM ZDROWIA” 17 243 60 05

• Grodzisko Dolne 125 NZOZ ZDROWIE 17 243 60 31

• Wólka Grodziska 119 A Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 17 243 60 59; 694 457 953

• Leżajsk ul. Skłodowskiej 1 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej MEDICA SP.P. 17 242 22 60

• Leżajsk Plac Mariacki 9 „PRZYCHODNIA POD KLASZ-
TOREM” 17 240 27 05

• Leżajsk ul. Kołłątaja 2 NZOZ „MEDYK” 17 242 00 36; 
17 242 01 96
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W ramach Programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdal-
nego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020, gmina 
zakupiła 20 szt. laptopów i routerów za kwotę 60 960 zł., 
z czego 60 tys. stanowi przyznany gminie grant. Kompu-
tery umożliwią zdalne nauczanie podczas panującej pan-
demii koronawirusa. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, 
którzy nie posiadają w domu komputera, a co za tym 
idzie nie mają możliwości kontynuowania nauki. Kompu-
tery zostały przekazane do szkół w miejscowościach: Gro-
dzisko Dolne, Grodzisko Górne, Laszczyny i Chodaczów.
Po zakończeniu zdalnego nauczania laptopy posłużą do 
prowadzenia zajęć w szkołach.

MK

Laptopy dla uczniów

Ochotnicza Straż Pożarna w Laszczynach otrzymała z 
Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, 100% 
dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Po-
prawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Grodzi-
sko Dolne i okolic poprzez doposażenie jednostki OSP 
Laszczyny”.
W ramach umowy dotacji, jednostka uzyskała kwotę 
14 866,50 zł na zakup sprzętu pożarniczego, tj. agre-
gatu prądotwórczego, dwóch sygnalizatorów bezruchu 
z przyciskiem, czteroprzęsłowej drabiny nasadkowej i 
masztu oświetleniowego.
Celem nadrzędnym wszystkich ochotniczych straży po-
żarnych jest ochrona życia, zdrowia i mienia ludności 
przebywającej na terenie ich funkcjonowania. Dopo-
sażenie jednostki w wyżej wymieniony sprzęt przyczy-
ni się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców sołectwa oraz całej gminy. Grupą docelową 
projektu są mieszkańcy i turyści przebywający na te-
renie funkcjonowania przedmiotowej OSP. Jednost-

ka wchodzi w skład grupy 9 jednostek OSP na terenie 
Gminy Grodzisko Dolne i realizuje wszelkie zadania ra-
townicze wyznaczone i zlecone przez jednostkę Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Stanowi niezbęd-
ne uzupełnienie systemu bezpośredniej i podstawowej 
ochrony przeciwpożarowej w gminie. 
Celem projektu jest wyposażenie Jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy, który zdecydowanie usprawni prowadze-
nie akcji pożarniczych i zwiększy bezpieczeństwo osób 
mieszkających na terenie funkcjonowania jednostki.

Fundacja PGNiG S.A. wspomaga OSP z Laszczyn

JAK SKuTeCzNIe POzbYć SIę KORONAWIRu-
SA z PIeCzYWA?
Główny Inspektorat Sanitarny w swoim komunikacie 
podaje wskazówki w jaki sposób skutecznie zabezpie-
czyć swoje pieczywo przed koronawirusem. Sposób na 
uniknięcie zarażenia podczas jego spożywania jest bar-
dzo prosty. Bezpośrednio po przyniesieniu pieczywa do 
domu należy włożyć je do rozgrzanego od 180 do 200 
stopni piekarnika i pozostawiając go w nim na 2 minuty.
Pamiętajmy, jeżeli pieczywo zapakowane jest w wore-
czek foliowy, należy je wcześniej z niego wyciągnąć.
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Cyklicznie w okresie wiosennym na terenie kraju od-
notowuje się liczne przypadki pożarów mających zwią-
zek z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcino-
wisk lub pozostałości po zbiorach. Praktyka ta zazwy-
czaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla ży-
cia i zdrowia ludzi, zwierząt, a także środowiska natu-
ralnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche 
pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagroże-
nie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budyn-
ki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysło-
we. Unoszący się dym może również spowodować za-
grożenie na uczęszczanej drodze, wynikające z nagłego 
ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw, jest ogrom-
ne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub nieko-
rzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować po-
żar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez 
jednostkę Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu 
mogą stać się nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwie-
rzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.
WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE I ZAGROŻO-
NE KARĄ!
Zwalczanie powyższego procederu stanowiącego nie-
wątpliwie naruszenie porządku prawnego jest jednym 
z zadań Policji, która obowiązana jest do ochrony ży-
cia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi za-
machami naruszającymi te dobra, a także wykrywania 
przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. 
Tym samym Policja z urzędu reagować będzie na wszel-
kie przejawy łamania obowiązującego prawa.
Pamiętaj! Jeżeli spowodowałeś pożar i w ten sposób 
przyczyniłeś się do jego rozprzestrzenianie, utrudniałeś 
prowadzenia działań ratowniczych grozi Ci grzywna do 
5000 zł.
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się, 
czy nie naruszasz obowiązującego porządku prawnego, 
a także czy nie narażasz życia swojego i innych ludzi 
oraz nie narażasz budżetu domowe na dotkliwe i niko-
mu niepotrzebne wydatki. 

Policja

Nie wypalaj traw!

W grudniu 2017 r. Gmina Grodzisko Dolne podpisała z Wo-
jewództwem Podkarpackim umowę na realizację projek-
tu pn.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na 
budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dol-
ne i Miasto Leżajsk” realizowanego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020.
Głównym celem przedsięwzięcia była ochrona i poprawa 
stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warun-
ków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności tu-
rystycznej.
Zakres rzeczowy projektu obejmował montaż 1000 nowo-
czesnych instalacji OZE, w tym 680 szt. na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne. Są to: 233 szt. instalacji fotowoltaicznych, 
383 szt. kolektorów słonecznych, 17 szt. kotłów na biomasę 
oraz 47 szt. pomp ciepła. Wartość projektu dla Gminy Grodzi-
sko Dolne wyniosła 8 853 446,16 zł. w tym dofinansowanie 
6 689 293,12 zł. Wartość projektu dla Miasta Leżajsk wynio-
sła 4 370 815,16 zł. w tym dofinansowanie 3 309 542,37 zł. 
Ogółem wartość całego projektu wyniosła 13 224 261,32 
zł. z czego 9 998 835,49 zł. to dofinansowanie z Regiona-
lnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu w naszej gminie były 
osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe, które były za-
interesowane zainstalowaniem w ramach projektu instalacji 
OZE. Dzisiaj wszyscy ci, którzy zdecydowali się na te instala-
cje, korzystają z nich i cieszą się, że mogą nie tylko zmniej-
szyć swoje rachunki za prąd, ogrzewanie wody, domów ale 
także są aktywnymi uczestnikami procesów i zabiegów ludz-
kich chroniących środowisko naturalne.
Realizacja projektu to korzyści społeczno - gospodarcze 
krótko i długoterminowe. Zdolność produkcji energii ze źró-
deł odnawialnych zmniejsza w znacznym stopniu wysokość 
rachunków za zużycie energii elektrycznej i cieplnej. To do-
datkowe pieniądze w budżecie każdego gospodarstwa do-
mowego. Bezpośrednim globalnym skutkiem tych działań 
jest stopniowa poprawa jakości powietrza na terenie gminy, 
co pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.
Realizacja całego projektu spowodowała zmianę wizerun-
ku gminy na zewnątrz, dzięki czemu jest ona postrzegana, 
jako gmina przyjazna środowisku naturalnemu i dbająca o 
swoich mieszkańców.

Podsumowanie projektu Oze
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W dobie koronawirusa zostaliśmy zmuszeni do częstszego 
korzystania z bankowości elektronicznej.
Wiele firm i instytucji zachęca do załatwiania większości 
spraw online. W bankowości elektronicznej jest kilka bardzo 
ważnych zasad bezpieczeństwa, których warto przestrzegać.
1. Nie podawaj danych do logowania poprzez mail/ tele-

fon/list – bank nigdy nie prosi klienta o takie dane. 
2. Zabezpiecz telefon, komputer, tablet odpowiednim pro-

gramem antywirusowym.
3. Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników nawet od 

znanych nam osób, jeśli się ich nie spodziewaliśmy. 
4. Staraj się bacznie przyglądać stronie banku i zapamięty-

wać jej cechy szczególne, aby ustrzec się sytuacji, że zo-
staniemy przekierowani na łudząco podobną stronę, ale 
będącą pod kontrolą przestępcy, a nie banku. 

5. Nigdy nie wchodź na stronę bankowości korzystając z 
przesłanych pocztą elektroniczną linków. Zawsze używaj 
adresu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności ban-
kowych bezwzględnie wyloguj się z aplikacji bankowej.

6. Twórz silne wieloznakowe hasło do konta. Pamiętaj, aby 
go nikomu nie udostępniać. 

7. Weryfikuj kody wysyłane przez SMS. Zawsze sprawdzaj 
czy zgadza się numer rachunku odbiorcy oraz kwota 
operacji.

8. Nie korzystaj z otwartych i darmowych sieci WIFI pod-
czas logowania do bankowości elektronicznej.

9. Nie zostawiaj kart bankomatowych, kredytowych bez 
kontroli, zwłaszcza w obecności osób trzecich. Nie rób 
kartom zdjęć i nie przesyłaj ich nikomu. 

10. Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji płat-
niczych.

11. Sprawdzaj bankomaty, czy czytnik kart nie wygląda po-
dejrzanie (najczęściej w oryginalnych bankomatach 
wlot na karty płatnicze jest wklęsły), czy klawiatura ban-
komatu jest równa lub lekko obniżona w stosunku do 
poziomu obudowy, czy do bankomatu nie są doklejone 
jakieś podejrzane urządzenia. 

12. Wprowadzając PIN w bankomacie należy zawsze zasła-
niać klawiaturę ręką tak, aby nie można było podejrzeć 
PIN-u. 

13. Sprawdzaj co jakiś czas czy numery rachunku w przele-
wach zdefiniowanych nie zostały wcześniej zmienione lub 
podmienione. 

14. Ustaw limity dla transakcji kartami płatniczymi. Obecnie 
dla płatności zbliżeniowych bez wprowadzania kodu PIN 
obowiązuje limit 100 zł. 

15. Jeżeli zauważysz problem lub podejrzewasz atak na 
swoje konto, bezwzględnie skontaktuj się z bankiem. 
Jeśli nie znasz nr telefonu do swojego banku, zawsze 
możesz zadzwonić pod nr 828 828 828. Pod tym nu-
merem zastrzeżesz swoją kartę i inne dokumenty.

16. Pilnuj dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. 
Informacje o ich utracie możesz zgłosić telefonicznie 
lub osobiście w najbliższej placówce bankowej.

eBankOnline

bezpieczna bankowość elektroniczna
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TRWAJĄ PRACE NA DRODZE POWIATOWEJ 
 NR 1267R

Pomimo epidemii koronawirusa inwestycje drogowe 
na terenie gminy  prowadzone są zgodnie z planem. 
Obecnie wykonywana jest na odcinku drogi powiato-
wej nr 1267R Wólka Grodziska - Kopanie Żołyńskie 
stabilizacja pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
W wielu miejscach wykonana została już kanalizacja 
deszczowa wzdłuż drogi.
Warunki atmosferyczne sprzyjają drogowcom w pra-
cach dlatego na chwil obecną realizacja zadania od-
bywa się w sposób terminowy.

TABLICA INFORMACJNA ODNOWIONA

Witacz gminny, który stoi przy drodze powiatowej pro-
wadzącej do gminy od strony Giedlarowej został wyre-
montowany. Zadanie zostało wykonane przez nasze 
przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne PGK Sp. z 
o.o. w Grodzisku Dolnym. Pracownicy spółki wyczyści-
li całą konstrukcję, wymienili stare elementy na nowe 
oraz odmalowali cały witacz. Renowacja pozwoli w 
sposób bezpieczny użytkować go przez gminę przez 
kolejne 10 lat.
Obecnie na tablicy zawisły nowe informacje i ważne ko-
munikaty dla wszystkich przejeżdżających tą drogą.

INWESTYCJE W SKRÓCIE

Przed Po

NOWY KRZYŻ PRZY „DZIURÓWCE”

Na niebieskim szlaku przebiegającym obok „Dziurów-
ki” - drukarni AK działającej w okresie II wojny świa-
towej stoi drewniany krzyż. Wpisuje się on w pamięć 
wspólnoty lokalnej przypominając o tamtych tragicz-
nych wydarzeniach. W ostatnim czasie z uwagi na 
zniszczenia jakim uległ, związane z upływem czasu, 
wymagał gruntownego remontu. Stary, zniszczony za-
stąpił nowy, drewniany wykonany przez sołtysa wsi 
Opaleniska pana Stefana Wacnika, któremu dzięku-
jemy za włożony trud i poświęcenie.
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ŁÓŻKA NA POTRZEBY KWARANTANNY 

IKEA - przedsiębiorstwo zajmujące się m.in. produk-
cją mebli przekazało w formie darowizny na rzecz 
Gminy Grodzisko Dolne 10 łóżek z materacami na 
potrzeby osób skierowanych przez sanepid lub inne 
służby do odbycia kwarantanny w miejscu przygoto-
wanym na ten cel w budynku byłej Szkoły Podstawo-
wej w Zmysłówce. W związku ze stanem epidemii w 
kraju placówka ta została przekształcona w miejsce, 
do którego służby sanitarne mogą kierować osoby do 
odbycia kwarantanny.  Dziękujemy firmie za okazane 
wsparcie i pomoc rzeczową.

NOWE LATARNIE OBOK ŚDS W LASZCZYNACH

Wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Laszczynach postawiono nowe latarnie. Inwesty-
cja posłuży podopiecznym w sposób bezpieczny ko-
rzystać z obiektów małej architektury (siłowania ple-
nerowa, ogródka wypoczynkowego) a także zwiększy 
bezpieczeństwo samego obiektu po zmroku. To uzu-
pełnienie ostatnio podejmowanych prac związanych 
z zabezpieczeniem obiektu w kamery monitoringu wi-
zyjnego. Same latarnie ze względu na swoje wymia-
ry i kształty stanowią również ciekawy element archi-
tektoniczny, który wpisuje się w  estetykę tego miej-
sca czyniąc go przyjaznym dla użytkowników, którymi 
są nie tylko podopieczni ale również i mieszkańcy wsi.

INWESTUJEMY W ZDROWIE NASZYCH  
MIESZKAńCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW  

INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH DLA NASZEGO DOBRA

To już druga akcja kiedy rozdajemy „4 maseczki dla 
gospodarstwa” w naszej gminie. W tym celu zostało 
rozdanych już ok. 16 tys. maseczek jednorazowych, 
Poza tym działaniem realizujemy również wsparcie 
rzeczowe przekazując maseczki instytucjom. Do tej 
pory z naszej pomocy skorzystali: Szpital Powiatowy w 
Leżajsku, Poradnia Onkologiczna w Rzeszowie, DPSy 
w Brzózie Królewskiej i Piskorowicach, Dom Dziec-
ka w Nowej Sarzynie, policja, ZUS w Leżajsku, Bank 
Spółdzielczy w Grodzisku Dolnym, poczta, ochron-
ka, przedsiębiorcy z terenu naszej gminy oraz księ-

ża z naszych parafii. Łącznie przekazaliśmy do chwili 
obecnej ok 25 tys. maseczek ochronnych.
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epidemie w dawnych wiekach
„Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie” 
modlono się przez wieki, szczególnie w czasach zagro-
żeń. Kroniki klęsk elementarnych opisują ich wiele: woj-
ny, najazdy tatarskie, nieurodzaje przez niespowodowa-
ne lub susze czy „mokre roki”. Były one powodem głodu, 
chorób i śmierci. Często zdarzały się też pożary lub po-
wodzie w terenach nadrzecznych. Zarazy nazywane „mo-
rem”, „morowym powietrzem”, „czarną śmiercią” lub po 
prostu „powietrzem” dziesiątkowały ludzi. Zobaczmy jak 
epidemie wyglądały dawniej.

Profesor Stanisław Grodziski pisał:
Jedną z groźniejszych klęsk elementarnych była zaraza. 
Wiadomo, iż tak zwana „czarna śmierć”, czyli dżuma, po-
chłonęła w XIV wieku czwartą część ludności Europy, się-
gając za panowania Kazimierza Wielkiego poprzez Śląsk 
i do Polski. Nie była to ani pierwsza ani ostatnia fala „mo-
rowego powietrza”. Lęk przed zarazą ogarniał wszystkie 
warstwy społeczne, poczynając od dworu monarszego 
czy kurii biskupiej, a na włościanach kończąc. Uciekano 
więc z miejsc zagrożonych zarazą, często przez to rozno-
sząc ją do dalszych okolic. Korzystano też ze schronienia 
w lasach.
Rujnowało to normalny bieg życia, przerywało zajęcia go-
spodarskie bez względu na porę roku. W skutku zaniedby-
wania siewów czy zbiorów następowała drożyzna żywno-
ści i głód, którego nie można było zapobiec przez sprowa-
dzanie produktów z okolic niedotkniętych klęską; tam, bo-
wiem obawiano się zawleczenia choroby, unikając, a na-
wet zbrojnie przepędzając „zapowietrzonych”. Łagodniej-
szym środkiem zaradczym była tak zwana kwarantanna, 
przymusowe, nawet i czternastodniowe odosobnienie lu-
dzi i zwierząt, przybywających z terenów dotkniętych epi-
demią. Ustawał handel, odwoływano jarmarki i targi. Wy-
mieranie ludności oraz ucieczki pociągały za sobą pusto-
szenie osad. Pomniejszały się dochody właścicieli ziem-
skich, gdyż grunta w ich dobrach stawały się nieuprawny-
mi „ pustkami” Pomniejszały się dochody monarsze, za-
tem słabła potęga władcy.
Oczywiście, wiele z tych niebezpieczeństw groziło i Gro-
dzisku; nieraz zapewne przychodziło obronić się przed 
najazdem czy zarazą w Puszczy Sandomierskiej.

Z kolei ksiądz Hilary Koszutski, biograf św. Stanisława 
Kostki pisze:
W starych kronikach naszych napotykamy często gęsto 
obszerne opisy straszliwych klęsk i okropnych spusto-
szeń, jakie dżuma, mór, morowa zaraza w kraju naszym 
sprawiała. Nie dość na tem, że większa część mieszkań-
ców wsi i miast wymierała, ale co gorsza, że zdrowi te 
miejsca zarażone powietrzem opuszczali, tak, iż potem 
chorych nie miał kto pielęgnować, a zmarłych nie było 

komu pogrzebać, przez co zaraza bardziej się jeszcze sze-
rzyła.
Ale skądżeż przychodziło to powietrze morowe do Polski? 
Właściwą ojczyzną dżumy i wszystkich chorób zakaźnych 
jest daleki wschód, zamieszkały przez Turków, Tatarów i 
Moskali. Polska zaś była tem przedmurzem, zasłaniają-
cym zachód czyli całą Europę przed zalewem tych dzikich 
hord barbarzyńskich, i przed dżumą w ślad za nimi idącą. 
Ileż to razy wspomnieliśmy już w niniejszem opowiadaniu 
naszem o walkach dzielnego rycerstwa polskiego z bisur-
manami i Moskalami, a przecież tu tylko mimochodem 
potrącić mogliśmy o podobnych rzeczach.
Nadto uwzględnić nam jeszcze trzeba owe czasy, gdzie 
sztuka lekarska nie była do tego stopnia wydoskonalona, 
jak za dni naszych. Nie znano dzisiejszych ambulansów, 
owych szpitali i lazaretów polowych, owych łóżek, noszów 
i lektyk na kołach, zgoła tych wszystkich przyrządów i wy-
gód dla rannych i chorych na wojnach, w jakie teraz każdy 
obóz wojenny tak obficie jest zaopatrzony. Nie znano na-
wet lekarzy i chirurgów wojskowych. Po każdej wojnie zo-
stawały setki, tysiące, nawet krocie trupów bez pochowa-
nia pod gołem niebem, gdzie sobie swobodnie gniły i po-
wietrze zanieczyszczały.

Według Maurycego Horna w latach 1600-1647 na Rusi 
Czerwonej występowało 17 epidemii, o różnym zakresie 
terytorialnym i czasowym. W naszej okolicy groźną była 
epidemia dżumy w 1622 r., którą mieli sprowadzić kup-
cy tureccy z towarami wschodnimi, zapewne przybywają-
cy do Jarosławia na słynny w owym czasie sierpniowy jar-
mark, który trwał cztery tygodnie. Po targu epidemia roz-
przestrzeniła się po okolicy. W mieście tym zaraza trwała 
ok. trzech miesięcy, tj. od początku października do końca 
grudnia. Ówczesna właścicielka Jarosławia (również i Gro-
dziska), księżna Anna Ostrogska nakazała zamknąć bra-
my miejskie, by uniknąć roznoszenia chorób. Uprosiła je-
zuitów, aby z klasztornej apteki, bezpłatnie wydawali leki 
dla biednych. Zakonnicy, z powodu epidemii zawiesili na-
ukę w miejscowej szkole. Część uczniów skierowano do 
walki z epidemią, pozostałych zwolniono do domów. We-
dług kronik, w mieście w wyniku epidemii zmarł, co dzie-
siąty mieszkaniec, tj. przeszło 2 tyś. ludzi (wg. Horna licz-
ba mocno zawyżona).

O epidemii w Grodzisku wspomniany ks. Hilary Koszutski 
pisze:
Jakie dwadzieścia i dwa kilometry na północ od Jarosła-
wia leży piękne miasteczko Grodzisko, należące do ob-
szernych dóbr znanej nam już księżniczki Anny Ostrog-
skiej. W rok po bitwie chocimskiej wybuchła tu tak gwał-
towna dżuma, że obawiano się o wymarcie całej ludności. 
Pobożna księżna nie opuściła w tej potrzebie nieszczęśli-
wego miasta swego, nie szukała zabezpieczenia własne-
go życia przed zarazą w stronach od morowego powie-



25gazeta z grodziska i okolic 04/2020

trza niedotkniętych; lecz przybyła osobiście z Jarosławia 
do Grodziska z lekarzami swoimi, ratowała chorych jak 
mogła; a gdy sztuka lekarska i siły ludzkie nie starczyły 
na opanowanie dżumy, zachęcała do modlitwy. Doznaw-
szy sama już tyle łask nadzwyczajnych za pośrednictwem 
błogosławionego Stanisława Kostki, urządziła wielką pro-
cesyą do ołtarza tego świętobliwego Młodzieniaszka w ko-
ściele Jezuitów jarosławskich. Z Grodziska postępuje pie-
szo wspaniały ten pochód do Jarosławia wśród pieśni na-
bożnych i gorących modłów, niosąc na czele wielki obraz 
tego sługi Bożego. Za przybyciem do kościoła jezuickiego, 
ustawiono obraz na jego ołtarzu, a jeden z Ojców wyszedł 
ze Mszą świętą. Żywa wiara i silna ufność w skuteczność 
pośrednictwa błogosławionego Stanisława Kostki nie za-
wiodły pobożnych pielgrzymów. Morowe powietrze ustało 
rzeczywiście tego samego roku 1622.
Podobało się Opatrzności Boskiej nadzwyczajnem obja-
wieniem okazać Polakom, jak błogosławiony Stanisław 
Kostka pamięta o nich w niebie, i jak skuteczna jest tam 
jego przyczyna.

Zapewne i w innych latach epidemie nawiedzały Grodzi-
sko, gdyż pojawiały się one w bliskiej okolicy. W 1623 r. 
zaraza dwukrotnie trawiła Leżajsk. W Przeworsku zmar-
ło wówczas ok. 500 osób, co stanowiło blisko 15% miesz-
czan (miasto to ucierpiało również w 1625 r.). W latach 
1641-42 zaraza pojawiła się znów m.in. w Jarosławiu. Na-
leży też dodać, że nasze okolice były wielokrotnie nęka-
ne przez najazdy tatarskie. Grodzisko dotkliwie odczuło 
m.in. najazd Tatarów budżackich pod wodzą Kantemira w 
1624 r. (w czasie tego najazdu spłonął m.in. grodziski ko-
ściół), jak i późniejsze przemarsze wojsk szwedzkich czy 
siedmiogrodzkich.
Księżna Anna Ostrogska, ówczesna właścicielka Grodzi-
ska, była córką Jana Kostki i Zofii z Odrowążów, przez co 
była spokrewniona ze Stanisławem Kostką (w 1606 r. bło-
gosławionym, a świętym od 1726 r.) . Rozwijała ona kult 
świętego w Jarosławiu i w okolicy. W 1674 r. papież Kle-
mens X ogłosił go patronem Polski i Litwy.
Zapewne i w Grodzisku rozwijał się kult świętego, szcze-
gólnie po wspomnianej epidemii. W 1924 r. obraz św. Sta-
nisław Kostki do grodziskiego kościoła namalował Włady-
sław Przemysław Bąkowski. Na początku XX w. malował 
on polichromię kościoła i dwa obrazy do ołtarza głównego. 
Obraz św. Stanisława Kostki znajduje się po prawej stro-
nie w prezbiterium. Przedstawia świętego w habicie jezu-
ickim z trzymanym na rękach Dzieciątkiem Jezus i Mat-
kę Boską siedzącą na obłoku. Za świętym, między dwoma 
aniołami stoi św. Barbara, patronka parafii trzymająca zło-
ty kielich i miecz. Poniżej Matki Boskiej na stole przykry-
tym czerwonym suknem umieszczony jest krzyż i modli-
tewnik. Na obrzeżu tkaniny umieszczona jest sygnatura: 
„Mal. Władysław Przemysław Bąkowski 1924 r.”.
W tym samym roku został też odlany dzwon, na którym 

znajdował się napis: „św. Stanisław Kostka” i rok 1924. 
W czasie II wojny światowej, po ataku Niemiec na ZSRR 
w 1941 r., niemieckie władze okupacyjne wydały zarzą-
dzenie o oddaniu wszystkich dzwonów na potrzeby wojny. 
Zostały wtedy zabrane dwa dzwony: „św. Stanisław Kost-
ka” i „św. Feliks”, który został ufundowany przez parafian 
w 1923 r. w 50. rocznicę pracy duszpasterskiej probosz-
cza ks. Feliksa Świerczyńskiego w Grodzisku. Po wniesio-
nej prośbie do władz pozostawiono najstarszy dzwon „św. 
Barbara” z roku 1750.

Jak widzimy, epidemie nawiedzały nasze tereny wielo-
krotnie. Różne było ich pochodzenie i zasięg. Celowo cy-
towane fragmenty ukazują nam również analogię do cza-
sów obecnych. Kończąc, warto jeszcze dodać, iż w zamy-
kanych przez zarazę miastach, gdy zawieszano działal-
ność różnych urzędów, powoływano tzw. „burmistrzów po-
wietrznych”, którzy zapewniali porządek w opuszczonych 
osiedlach, nieśli pomoc zarażonym itp. Również i dziś mu-
simy poddać się zarządzeniom i obostrzeniom wyznaczo-
nym przez władze państwowe, abyśmy mogli przetrwać 
obecną epidemię.
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rekrUtacJa 
na rOk szkOLny 2020/2021 

w związku z trwającą epidemią koronawirusa nie został zakończony proces związany z rekrutacją dzieci na nowy rok 
szkolny. istnieje cały czas możliwość zapisania dzieci do szkół i przedszkoli

adresy i dane kontaktowe szkół i przedszkoli:

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 150  
tel. 17 2436001, email: zegrod@op.pl, strona internetowa: www.zsgd.edupage.org  

2. Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, Grodzisko Górne 503  
tel. 17 2436023, email: rekrutacja@zsleji.pl, strona internetowa: www.zsleji.pl

3. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Witołda Nowiny-Sawickiego w Opaleniskach, Opalenisk 82A 
tel: 17 224 38 29, email spopal@poczta.onet.pl,

4. Szkoła Podstawowa w Laszczynach, Laszczyny 75A 
 tel: 172436012, email: splaszczyny@onet.eu,  strona internetowa: www.splaszczyny.pl

5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej, Wólka Grodziska 116B  
tel: 17 243 60 22, email: ssp.wolka@interia.pl, strona internetowa: www.spwolka.grodziskodolne.pl

6. Szkoła Podstawowa w Chodaczowie, Chodaczów 59A  
tel: 17 2436027, email: spchodaczow@wp.pl

7. Przedszkole Niepubliczne - Ochronka św. Józefa w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne 288A  
tel: 17 2436218

 Szukaj tych oznaczeń na produktach!
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REKLAMA PŁATNA

- AKTUALNOŚCI - 

REKLAMA PŁATNA


