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Dziękujemy za wsparcie finansowe na rzecz naszego szpitala
Od kilku tygodni Szpital Powiatowy w Leżajsku zmaga się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pande-
mią koronawirusa. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla kierownictwa szpitala, całego personelu me-
dycznego oraz pacjentów. Jest to pierwsze takie wyzwanie na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z 
którymi mierzy się szpital. Jak organizować swoją pracę oraz pomoc dla pacjentów uczymy się każdego 
dnia na nowo. Cieszymy się, że nasze działania spotykają się z aprobatą i zrozumieniem. Na pewno nie-
które moglibyśmy zrobić lepiej, szybciej lub po prostu inaczej co nie oznacza, że skuteczniej. Wszystkie 
nasze działania jakie podejmujemy na rzecz naszych pacjentów wynikają z dobrej woli i autentycznej chę-
ci niesienia pomocy potrzebującym. Jesteśmy dla Was każdego dnia gotowi nieść wsparcie i pomoc. Ob-
ostrzenia sanitarne i procedury jakie nas obowiązują czasem wymuszają postępowanie, które na pierwszy 
rzut oka wydaje się uciążliwe i czasem trudne do zaakceptowania, niemniej jednak służy bezpieczeństwu 
nas wszystkich. W tym miejscu dziękujemy za zrozumienie. Mamy poczucie, że ten czas w jakim się wszy-
scy znajdujemy pomógł nam na nowo odkryć znaczenie wspólnoty, która jest najlepszym orężem w walce 
z przeciwnościami losu. W ostatnim czasie dzieje się wiele dobra, pojawiają się ludzie, którym zależy na 
tej wspólnocie i którzy ją wspierają w różnoraki sposób. W tym miejscu dziękujemy Wam, drodzy czytelni-
cy gazety grodziskiej za każdą wpłaconą złotówkę na pomoc szpitalowi.
Jest to pomoc nieoceniona, bo płynąca prosto z serca i autentycznej potrzeby niesienia 
pomocy medykom, którzy robią wszystko aby chronić Wasze zdrowie i życie. Zapewniamy, 
że wykorzystamy te pieniądze najlepiej jak potrafimy.

Szpital Powiatowy w Leżajsku

Wszyscy jesteśmy jedną drużyną
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Powodem napisania tego artykułu jest obecna sytu-
acja, w jakiej się znajdujemy. To kilka słów refleksji, 
które same się nasuwają, które rodzą pytania o na-
sze miejsce w życiu, o nasze powołanie, o nasze za-
dania, jakie mamy do zrealizowania. Pytanie – Le-
piej razem czy osobo? – jest pytaniem które powin-
no zmusić do refleksji i zastanowienia się, kim jeste-
śmy i gdzie jesteśmy. Sama refleksja to jednak za 
mało. Głównym celem jest wyrobienie postawy skła-
niającej do działania w imię wspólnoty i dla wspólno-
ty, w której wszyscy żyjemy. Nie chcę Ci, drogi czytel-
niku narzucać pewnych postaw i zachowań, chociaż 
może być to trudne, ponieważ będę pisał głównie 
o wspólnocie, jej potrzebach ale również zaletach i 
wartościach, których nie znajdziesz nigdzie indziej.
„Lepiej razem czy osobno” to pytanie w zasadzie o 
to, czy ja jestem w stanie wyjść poza swoją strefę 
komfortu i zainteresowań, spraw i problemów co-
dziennego własnego życia. Żyjemy obecnie w dosyć 
specyficznej sytuacji, na pewno innej od tej, w ja-
kiej żyliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Nasze życie 
zmieniło się diametralnie. Każdego dnia uczymy się 
go na nowo, a powiedzielibyśmy, że przecież bardzo 
dobrze je znamy. Nosimy maseczki, robimy zakupy 
zachowując środki ostrożności, nasze dzieci uczą 
się w domu, nie mają zajęć tanecznych, teatralnych, 
nie grają w piłkę na stadionie, nie spotykają się z 
rówieśnikami, w końcu sami nigdzie nie wyjeżdża-
my. Wielu z nas nie chodzi do kościoła, nie uczestni-
czy w uroczystościach i nabożeństwach. To tylko nie-
które przykłady z naszego życia pokazujące, jak się 
ono w ostatnim czasie zmieniło. Często trudno się 
nam odnaleźć w tej rzeczywistości, ponieważ zmia-
ny, jakie nastąpiły wymuszają życie „raczej osobno”. 
Ten stan, w jakim jesteśmy, pokazuje, że takie życie 
na dłuższą metę jest nie do zniesienia. Dlaczego? 
Ponieważ brakuje nam wspólnoty, której tworzenie 
jest naszą domeną i zdolnością od momentu naro-
dzin. Cały czas, będąc nawet tego nieświadomi dąży-

my do tworzenia wspólnot z innymi ludźmi. To dąże-
nie pomaga nam zachować swoją integralność i roz-
wijać w sposób prawidłowy własną osobowość. Do-
świadczenia naszego życia z innymi ludźmi weryfiku-
ją nasze postawy i dojrzałość emocjonalną, społecz-
ną i duchową. Każdy z nas jest inny, stąd konieczne 
jest otwarcie na drugiego człowieka po to, aby po-
znać swoją naturę. Sami nie jesteśmy w stanie tego 
uczynić, ponieważ w wielu przypadkach nie jesteśmy 
wobec siebie krytyczni i nie dostrzegamy wad, które 
w nas drzemią, a które utrudniają lub czasem unie-
możliwiają rozwój nas samych. Potrzebujemy drugie-
go człowieka, ponieważ tylko poprzez płaszczyznę 
spotkania z nim jesteśmy w stanie sami wzrastać i 
się rozwijać. Codzienność obcowania we wspólnocie 
z jednej strony oczyszcza nasze relacje, przełamu-
je strach, lęk i egoizm, a z drugiej strony przemienia 
nas w kierunku stawania się lepszymi ludźmi.  Ży-
cie wspólne uczy nas również szacunku do każde-
go i dzielenia się sobą z każdym, kto znajduje się w 
potrzebie. Pomaga nam rozwijać się, dojrzewać, re-
alizować siebie i swoje życiowe misje. Uczy serdecz-
ności i miłości do bliźniego, jako nieodłącznego ele-
mentu naszego własnego rozwoju.
Czas w którym się znajdujemy daje nam jak nigdy 
wcześniej poznać na nowo, odkryć sens i znaczenie 
wspólnoty. Żyjąc zamknięci w swoich domach, sto-
sując się do obostrzeń sanitarnych i porządkowych 
zaczynamy porównywać, jak żyliśmy i jak żyjemy, co 
mamy, co utraciliśmy, a co zyskaliśmy. Dochodzimy 
do wniosków, że nasza izolacja względem innych lu-
dzi powoduje wiele negatywnych konsekwencji dla 
naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowe-
go i psychicznego. Wiele osób z nas w ostatnim cza-
sie straciło pracę, lub zostało w jakiś inny sposób 
dotkniętych ograniczeniami z niej wynikającymi. Nie 
możemy spotykać się ze znajomymi, bliskimi i rodzi-
ną, a jeśli już do nich dochodzi to są zdecydowanie 
rzadsze. Więcej czasu spędzamy w domu, w obrębie 

Lepiej razem czy osobno – czyli kilka słów o potrzebie wspólnoty
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własnego podwórka. Uczymy się siebie i życia w na-
szych rodzinach często od początku. Dochodzimy do 
wniosków, że w ostatnich latach nasze życie ogrom-
nie przyśpieszało, nie mieliśmy na nic czasu, ciągle 
rozmawialiśmy o pieniądzach, rozwoju, pracy, szuka-
liśmy problemów, pędziliśmy do przodu często nie 
wiedząc po co i dlaczego. Narzekaliśmy na nauczy-
cieli, księży, sąsiadów, rodzinę, ponieważ nasz ego-
izm i poczucie pychy nie pozwalało nam czasami do-
strzegać tych osób i ich udziału w naszym własnym 
życiu. Teraz na nowo zaczynamy dostrzegać ich pra-
cę dla nas. Kiedy siedzimy razem z dziećmi przed 
monitorem komputera i pomagamy im odrobić lek-
cje, widzimy jak trudne zadanie każdego dnia miał 
nauczyciel. Frustrujemy się i narzekamy, bo nie mo-
żemy poradzić sobie z nimi, a nauczyciel każdego 
dnia musiał radzić sobie z dwudziestoma. Narzeka-
liśmy na księży, bo ciągle zapraszali nas do kościo-
ła na Eucharystię, na modlitwę, na spotkania, reko-
lekcje, jednym słowem cos od nas chcieli, a my w na-
tłoku własnych spraw nie mieliśmy na to czasu. Dzi-
siaj kiedy przez kilka ostatnich tygodni siedzimy w 
domu i oglądamy transmisje Mszy Św. na naszych 
komputerach lub w telewizji, tęsknimy za kapłanem i 
za Mszą Św., za sakramentami i rzeczywistą obecno-
ścią w kościele wśród naszych bliskich i znajomych. 
Kościół, który mieliśmy na co dzień, a z którego nie 
korzystaliśmy w taki sposób, jaki został nam dany, 
stał się kościołem misyjnym, nie w przenośni, a rze-
czywiście. Jednym słowem jest to czas z jednej stro-
ny ogromnych trudności, prób i niesprawiedliwości, a 
z drugiej czasem, który pozwolił nam zatrzymać się i 
zastanowić nad własnym życiem. Dostrzec, że każde-
go dnia wielka rzesza ludzi pracowała dla nas, dzięki 
czemu my mogliśmy realizować swoje życie. W wie-
lu miejscach powróciliśmy do zwyczajów i tradycji za-
pomnianych i zaniedbanych, a które w naszym życiu 
i kulturze przez wieki miały swoje miejsce. Z większą 
uwagą przysłuchujemy się bliźniemu, co ma nam do 
powiedzenia. Pobudziliśmy swoją wrażliwość i uwa-
gę na sprawy całej wspólnoty, w jakiej żyjemy. Inte-
resujemy się losem innych i troszczymy o ich bez-
pieczeństwo. Każdego dnia dostrzegamy przykłady 
życia mieszkańców, które potwierdzają siłę i ogrom-
ne znaczenie wspólnoty. W gminie powstało kilka-
naście trzyosobowych zespołów szyjących masecz-
ki ochronne. To ogromna rzesza ludzi, która zupeł-
nie bezinteresownie ofiarowała swój czas i umiejęt-
ności po to, aby każdy mieszkaniec został zaopatrzo-

ny w maseczkę ochronną. Jedna z osób na pytanie 
dlaczego zdecydowała się wziąć udział w tym zada-
niu, odpowiedziała krótko: „Tutaj jestem we wspól-
nocie. Bardzo się z tego cieszę, że mogę pomóc.” 
Wspólnota dała tej osobie poczucie bycia potrzeb-
nym, bezpieczeństwo i komfort bycia z innymi, nie z 
boku a w centrum wydarzeń. W naszych rodzinnych 
domach powróciliśmy do wspólnej modlitwy rodzin-
nej, przez wielu zapomnianej tradycji naszych ojców, 
która jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechnie wy-
brzmiewała w naszych domach i kształtowała serca i 
sumienia pokoleń. Wszechobecna telewizja i zdoby-
cze techniki skutecznie odsuwały nas od wiary i tra-
dycji przodków aż do dzisiaj. Dopiero epidemia spra-
wiła, że częściej spoglądamy na święte obrazy i zwra-
camy swoje prośby do Boga. Na placach przy kaplicz-
kach rozbrzmiewa głos pieśni maryjnych. Co więcej 
młode pokolenie naszych mieszkańców wykonuje 
na swoich instrumentach te pieśni, niosąc radość 
i ukojenie dla zszarganych nerwów. Wielką bezinte-
resownością wykazują się strażacy, którzy wielokrot-
nie na każde wezwanie odpowiadają i służą pomocą 
dla mieszkańców. Mam ogromną nadzieję i przeko-
nanie, że dostrzegamy wysiłki tych wszystkich ludzi, 
wymienionych i niewymienionych wyżej. Jesteśmy im 
wdzięczni za ich obecność. Poznajemy teraz, jak wie-
le im zawdzięczaliśmy wtedy, kiedy nasze życie pę-
dziło. Nie zapominajmy o nich. Po to jesteśmy wspól-
notą, żeby jeden drugiego brzemiona nosił. To że je-
steśmy razem świadczą m.in. zbiórki na podstawo-
wy sprzęt medyczny. Dla medyków zupełnie bezinte-
resownie pracownicy gminy i jednostek organizacyj-
nych w ostatniej zbiórce zebrali ponad 5 tys. złotych. 
Nie znam liczb ofiar złożonych przez innych miesz-
kańców gminy, ale jestem przekonany, że ta kwo-
ta uległa zwielokrotnieniu. Poza pomocą szpitalowi, 
wsparcie w postaci środków ochrony osobistej (ma-
seczki ochronne) otrzymały nasze lokalne Domy Po-
mocy Społecznej w Brzózie Królewskiej i Piskorowi-
cach oraz Dom Dziecka w Nowej Sarzynie. To rzeczy-
wista pomoc, która ratuje życie i daje wiarę w czło-
wieka, utwierdza w przekonaniu, że bycie we wspól-
nocie jest wspaniałym darem, jaki możemy otrzy-
mać. Nie gaśmy tego ducha, tylko tak jesteśmy w 
stanie przezwyciężyć przeciwności losu, jakie obec-
nie nas dotykają. Patrzmy dookoła siebie, dostrze-
gajmy sąsiada, znajomego, zapytajmy jak się miewa, 
jak się czuje. Zwykłe proste pytanie, a daje poczu-
cie bezpieczeństwa. Żyją wśród nas osoby starsze, 
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często samotne, może to jest ten czas, aby zainte-
resować się ich losem, zwyczajnie zapytać, czy cze-
goś nie potrzebują, czy coś im trzeba kupić, może w 
czymś pomóc. Oni sami często nie są w stanie wy-
ciągnąć do nas ręki. Zróbmy jeszcze jeden krok. Tyle 
już zrobiliśmy, jeden więcej wcale nie będzie dla nas 
obciążeniem a przyniesie wiele radości. Zwracajmy 
uwagę i zastanawiajmy się, gdzie robić zakupy. Za-
miast wyjeżdżać poza teren gminy za sprawami, któ-
re możemy załatwić na miejscu, lepiej odwiedźmy 
naszego znajomego, który prowadzi sklep i zróbmy 
tutaj zakupy. Zostawiając swoje pieniądze na miej-
scu chronimy miejsca pracy naszych mieszkańców. 
Za właścicielem sklepu stoi często kilka lub kilka-
naście osób, członków naszych rodzin, którzy pra-
cując utrzymują je. Pomagajmy sobie w różnych for-
mach, nie zamykajmy się na otoczenie. Naszej uwa-
dze niech nie umkną nasze parafie. Chodząc do ko-
ścioła na Mszę Św. w każdą niedzielę wrzucaliśmy 
do tacy naszą ofiarę na bieżące utrzymanie naszych 
kościołów. Te miejsca przez ostatnie tygodnie pozo-
stawały bez naszego wsparcia, a przecież kościół pa-
rafialny to nasz dom modlitwy, o który powinniśmy 

dbać jak o swój prywatny. Nas nie ma teraz w ko-
ściele, a przynajmniej nie w takiej liczbie, jak daw-
niej. Zobowiązania tego miejsca wobec innych pod-
miotów nie zmalały jednak przez to, że nas nie ma. 
Ksiądz nadal musi opłacać rachunki za prąd, wodę, 
potrzebne rzeczy do sprawowania Eucharystii. Jeżeli 
nie ma wiernych w kościele na próżno szukać środ-
ków finansowych na jego utrzymanie. 
Pamiętajmy o parafii, interesujmy się jej życiem i 
sprawami.

Wspieramy się nawzajem, bo żyjemy we wspólno-
cie i dla wspólnoty. Wszyscy jesteśmy częścią wiel-
kiej rodziny i powinno nam zależeć na jej członkach, 
po to aby i nam żyło się dobrze. Nie można być „ra-
czej osobno” bo nawet jeśli teraz nie odczuwamy po-
trzeby pomocy drugiemu człowiekowi, to czas, kie-
dy my będziemy jej potrzebować, prędzej czy później 
przyjdzie. Wspólnota jest naturalną siłą wzajemne-
go wsparcia i gwarantem naszego bezpieczeństwa. 
Dbajmy o nią, a ona zadba o nas.

Adam Chmura

Ochronka św. Józefa wznawia działalność
W dniu 11 maja ponownie została otwarta Ochronka 
św. Józefa w Grodzisku Dolnym, która obecnie jako 
jedyna na terenie naszej gminy ponownie zaczęła 
swoją działalność opiekuńczo wychowawczą. Otwar-
cie placówki zależało przede wszystkim od liczby 
zgłoszonych dzieci. Na dzień dzisiejszy do Ochronki 
uczęszcza 9 dzieci. Siostry zakonne dołożyły szcze-
gólnych starań aby sprostać wymogom sanitarnym 
obowiązującym obecnie w placówkach oświatowych 
oraz, aby rodzice posyłające swoje dzieci do placów-
ki mogli mieć poczucie, że oddają swoje pociechy w 
bezpieczne miejsce.

MK
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1. Czy wychodzenie na spacer jest niebezpiecz-
ne? Nie. Samo wyjście na spacer nie jest niebez-
pieczne. Ryzyko wynika z kontaktu z innymi ludź-
mi i zanieczyszczonymi przez osoby chore przed-
miotami, dlatego należy bezwarunkowo stoso-
wać się do zaleceń służb sanitarnych i używać 
maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej 
oraz zachowywać co najmniej 2 m. odległości od 
siebie.

2. Czy picie alkoholu chroni przed wirusem? Nie. Pi-

cie alkoholu nie chroni przed wirusem. Alkohol 
obniża odporność organizmu.

3. Czy częste picie wody zwalcza koronawirusa? 
Nie! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, przestrze-
gaj zasad higieny i unikaj kontaktu z dużymi skupi-
skami ludzi.

4. Czy domowe testy na koronawirusa oferowane na 
rynku przez różnych sprzedawców są skuteczne? 
Nie! Wiarygodny test na obecność koronawirusa 
może przeprowadzić tyko placówka medyczna.

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, 
w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc 
o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że 
czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) 
jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2). Choroba szybko roz-
przestrzeniła się po całym świecie. W bardzo krótkim cza-
sie ogarnęła mieszkańców wielu krajów europejskich, z 
których najbardziej dotknęła Włochy, Hiszpanię, Wielką 
Brytanię, Francję i Niemcy. W Polsce w porównaniu do in-
nych krajów nie odnotowujemy tak wysokiego skoku za-
chorowań wśród obywateli.
Najczęściej stwierdzonymi u osób zarażonych objawami 
choroby są: gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mo-
kry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie 
(8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Wykryto go także 
w kale, krwi pełnej, surowicy, ślinie, próbkach z noso-gar-
dzieli i w moczu. Okres inkubacji choroby trwa najczęściej 
od 1 do 14 dni. W 97,5% przypadków objawy choroby po-
jawiają się w 11 dniu od zarażenia.
Istnieją dowody, że środki podejmowane przez dane oso-
by, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie za-
sady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie 
masek na twarz, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka 
przeniesienia/zakażenia koronawirusem.
Na koniec należy dodać, że koronawirus SARS-CoV-2 jest 
wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich 
rozpuszczalników lipidów (tłuszczów), dlatego należy pa-
miętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfe-
kować je środkiem na bazie alkoholu.

Główny Inspektor Sanitarny

COVID-19 w pigułce

COVID-19 - kilka nowych informacji o koronawirusie

Mity dotyczące koronawirusa

W obliczu zamkniętej szkoły, odwołanych zajęciach 
i izolacji od przyjaciół, dzieci oczekują wsparcia od 
nas dorosłych. Poniżej przedstawiamy 5 wskazówek, 
jak je wspierać w tym trudnym dla nich czasie.

1. Rozmawiajmy dużo ze swoimi dziećmi. Pytajmy 
je o samopoczucie, ich potrzeby oraz oczekiwania. 
Wspierajmy je i okazujmy zrozumienie dla ich smut-
ku i złości.
2. Stwórzmy harmonogram wspólnych zajęć. Zapla-
nujmy czas w ciągu dnia na wspólną pracę, rozmo-
wę i zabawę. 
4. Sprawdzajmy z jakich nośników informacji w cią-
gu dnia korzystają dzieci. Zainteresujmy się miejsca-

mi jakie odwiedzają dzieci w internecie oraz z kim 
prowadzą rozmowy. Pamiętajmy, jesteśmy rodzicami 
i mamy prawo oczekiwać od swoich dzieci szczero-
ści, a w przypadku wątpliwości do ich kontroli. 
5. Kontrolujmy swoje zachowanie. Róbmy wszystko 
co w naszej mocy, aby nie dzielić się z dziećmi swo-
imi lękami i nie okazywać obaw, złych emocji, gnie-
wu oraz lęku. 
Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w inter-
necie, zmiany społeczne, których nie rozumieją na-
wet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla 
młodych ludzi. Jesteśmy im potrzebni, aby mogły bu-
dować poczucie własnej wartości w oparciu o wzor-
ce rodzinne. 

Jak wspierać swoje dzieci podczas epidemii koronawirusa
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W dobie koronawirusa jesteśmy „karmieni” przez 
media wiadomościami na jego temat. Nasz mózg 
jest bombardowany większą ilością informacji niż 
ta, którą może przetworzyć. Często zaraz po przebu-
dzeniu sięgamy po telefon i przewijamy jego ekran w 
celu uzyskania nowych informacji. Dziennie klikamy 
w niezliczoną ilość linków, a to ciągle nie koniec, bo 
przecież radio, telewizja, rozmowa i praca to nowe in-
formacje. Taki stan rzeczy sprawia, że współczesny 
człowiek przyjmuje więcej informacji niż może prze-
tworzyć, a to z kolei powoduje tzw. przeciążenie in-
formacyjne.
Taki stan sprawia, że klikamy w artykuł, czytamy kil-
ka linijek i z niego rezygnujemy. Jeśli przyjmiemy, że 
śpimy około 7-8 godzin dziennie, to kolejne 16-17 
godzin spędzamy na otrzymywaniu informacji pocho-
dzących z internetu, mediów, telefonów oraz od in-
nych osób, co powoduje fizyczne zmęczenie, bóle i 
zawroty głowy, zniechęcenie, przygnębienie i przy-
tłoczenie. Można zatem śmiało mówić o tym, że na-
tłok informacji pogarsza nastrój, a to z kolei przekła-
da się na relacje międzyludzkie. Przeciążenie infor-
macyjne może również wywoływać zubożenie słow-
nictwa oraz znieczulenie na otaczającą nas rzeczy-
wistość.
Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
przeciążenie informacyjne w ogóle istnieje, nie mó-
wiąc już o tym, że mogą one być pod jego wpływem. 
Dlatego warto wprowadzić kilka działań mających na 
celu regenerację mózgu i zmniejszenie natłoku in-
formacji, które mogą doprowadzić do zaburzeń psy-
chicznych a nawet i depresji. Aby do tego nie doszło 
pamiętajmy o relaksie, aktywności fizycznej, rozmo-
wach z bliskimi, diecie i małych przyjemnościach. 
Odłóżmy na bok telefony, tablety, komputery pozwa-

lając sobie na relaks i odpoczynek naszego mózgu.
Przeciążenie informacyjne jest szczególnie nie-
bezpieczne dla naszych dzieci. W dobie powszech-
nej informatyzacji spędzają często samotnie godzi-
ny przed komputerem, tabletem czy telefonem. Nie 
mamy często kontroli nad tym co robią w interne-
cie, jakich treści szukają, jakie oglądają filmy i obra-
zy, z kim się komunikują. Często pozornie spokojne, 
uśmiechnięte i bezkonfliktowe dziecko zmaga się z 
objawami zaburzeń psychicznych, które są trudne 
do zdiagnozowania przez rodzica. Wydaje nam się, 
że wszystko jest w porządku, a nagle z dnia na dzień 
pojawia się problem, z którym nie jesteśmy w sta-
nie sobie sami poradzić. Jeżeli dostrzegamy jakieś 
niepokojące objawy nietypowych zachowań naszych 
dzieci, nie bójmy się skorzysta z pomocy specjali-
stów, którzy udzielą nam odpowiedniej pomocy.
Korzystaj z telefonów podanych niżej, to często nu-
mery, bezpłatne i całodobowe. Pamiętaj nie musisz 
zostać sam ze swoimi problemami. 

Przeciążenie informacyjne - jak je rozpoznać i jak z nim walczyć?

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń!

                          800 70 2222 
Całodobowa, bezpłatna linia wsparcia dla osób w 
stanie kryzysu psychicznego działająca 7 dni w ty-

godniu

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Leżajsku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8  

Tel.: 17 242 07 99 Tel.: kom. 693 660 799 
e-mail: poradnialezajsk@o2.pl 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach  od 07:45 do 16:00 
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Jeżeli ktoś myśli, że po odkręceniu kranu woda musi 
zawsze lecieć to jest w głębokim błędzie. „Polska wy-
sycha od lat, jednak w tym roku susza może być naj-
większa w historii i nie zmieni tego dzień, nawet ty-
dzień deszczu. W niektórych regionach musiało-
by padać nawet przez trzy miesiące. Nasze zasoby 
wodne są bardzo niskie”- ostrzega hydrolog Grze-
gorz Walijewski w jednym z artykułów poświęconych 
problemowi suszy.
O trudnej sytuacji mogą powiedzieć rolnicy, ponie-
waż wilgotność gleby w całym kraju spadła poniżej 
30%, co wskazuje, że mamy do czynienia z suszą 
rolniczą. Jedną z przyczyn braku odpowiedniej wil-
gotności gleby jest brak opadów oraz łagodna, bez-
śnieżna zima. Cieki wodne nie zostały uzupełnione 
w ostatnich miesiącach zasobami wodnymi z top-
niejącego śniegu, który w naszej strefie klimatycz-
nej stanowi bardzo ważny element równowagi hydro-
logicznej. Dla systemu wodno-kanalizacyjnego na te-
renie naszej gminy bardzo duże znaczenie ma potok 
„Leszczynka”, który stanowi bardzo ważny element 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Dolnym. Wyschnięcie tego potoku do poziomu kry-
tycznego może spowodować czasowe wyłączenie z 
eksploatacji tej oczyszczalni. Jak najszybsza budo-
wa łącznika między oczyszczalniami ścieków w Gro-
dzisku Dolnym i Chodaczowie wobec tego proble-
mu urasta do jednego z najważniejszych zadań sa-
morządu i spółki. Nie wiem czy wszyscy zdajemy so-
bie sprawę jak Polska wypada na tle innych krajów 
pod względem ilości wody? Oficjalne statystyki mogą 

wręcz szokować bo mówiąc o ilości wody, jaka przy-
pada na jednego mieszkańca to w Polsce jest po-
dobnie jak w niektórych krajach afrykańskich. Mamy 
średnio 1600 m3 rocznie na mieszkańca. Porównu-
jąc się do Europy, jesteśmy na szarym końcu a w su-
chych okresach ilość wody spada u nas do 800 m3 
na mieszkańca. Średnia w Europie jest na poziomie 
4000 m3.
Ta sytuacja zmusza nas wszystkich do tego abyśmy 
oszczędzali i szanowali wodę, szczególnie w okresie 
wakacyjnym. Jest to nasze wspólne zadanie. Już te-
raz powinniśmy zastanowić się jak z niej racjonalne 
korzystać latem i co robić, by niepotrzebnie jej nie 
marnować. Jednym z pozytywnych przykładów wśród 
mieszkańców naszej gminy jest łapanie deszczówki 
w celu podlewania ogrodów. Są to przykłady godne 
do naśladowania.
Działania prewencyjne służące zapobieganiu bra-
kom dostawy wody dla mieszkańców na terenie na-
szej gminy są jednym z najważniejszych obecnie za-
dań dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku Dolnym. Na bieżąco monitorujemy stan 
techniczny sieci wodociągowych i urządzeń służą-
cych do poboru wód podziemnych, ciśnienie wody i 
jej ilości w zbiornikach wyrównawczych w ujęciach: 
Grodzisko Górne i Zmysłówka oraz prowadzimy stałe 
pomiary poziomu zwierciadła wody.  Aktualnie na po-
trzeby zaopatrzenia Gminy Grodzisko Dolne w wodę 
czynnych jest 6 studni do poboru wód podziemnych, 
z których 4 znajdują się na terenie Grodziska Gór-
nego a 2 na terenie Zmysłówki. W tym roku zaplano-
waliśmy przeprowadzenie koniecznych remontów na 
tych studniach. 
Zasoby wodne naszej gminy to jedno z największych 
bogactw jakie posiadamy i wszyscy musimy o nie 
dbać, dlatego bardzo ważne jest racjonalne i zgodne 
z przepisami korzystanie z wody. Mam tu szczegól-
nie na myśli sytuacje związane z nielegalnym pobo-
rem wody z hydrantów na cele inne niż przeciwpoża-
rowe. Na terenie gminy zlokalizowanych jest ponad 
400 hydrantów, które są bardzo ważnym elementem 
ochrony przeciwpożarowej. Zwracam szczególną 
uwagę na dbanie o stan techniczny hydrantów oraz 
otoczenie, w którym się znajdują. Jednym z nega-
tywnych przykładów działań przeciwko wspólnemu 
dobru jakim jest nasza woda jest nielegalny jej po-
bór z hydrantów dla celów prywatnych. Pamiętajmy, 
takie działanie jest nielegalne, za które grozi duża 
kara finansowa. Na takich działaniach tracą wszyscy 

Zadbajmy o naszą wodę
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mieszkańcy uczciwie płacący rachunki za wodę. Na-
zwijmy rzeczy po imieniu to jest kradzież wody, któ-
ra odbija się na bezpieczeństwie i dobru nas wszyst-
kich, ponieważ korzystanie z hydrantu za każdym ra-
zem powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci wo-
dociągowej i może spowodować nawet jej czasowy 
brak. Bardzo proszę o wyrozumiałość i współpracę w 
tym zakresie, bo sprawne hydranty to nasze wspól-
ne bezpieczeństwo.
W obecnej sytuacji hydrologicznej w jakiej się znaj-
dujemy, warto również w tym miejscu poruszyć te-
mat przydomowych basenów, które instalujemy w 
swoich ogródkach w okresie wakacyjnym. O ile małe 
baseny dla dzieci o pojemności do 100l nie stano-
wią zagrożenia dla naszej gospodarki wodnej i war-
to swoim pociechom taką atrakcję w upalne dni za-
pewnić, to te większe już są w stanie zagrozić nasze-
mu bezpieczeństwu wodnemu. Wiele osób w ostat-
nich latach nie zważając na dobro wspólne wszyst-
kich mieszkańców instaluje ogromne przydomowe 

baseny o pojemności co najmniej kilkunastu tysięcy 
m3 wody, Co nie pokoi, to fakt, że takich basenów z 
roku na rok przybywa, a wody niestety ubywa. Postę-
pując w ten sposób dojdziemy do sytuacji takiej, że 
możemy mieć bardzo dużo wody dla spełnienia na-
szych zachcianek i fanaberii, a zabraknie jej w na-
szych kranach. Ta sama woda, z której korzystamy 
do różnych celów płynie w tych samych rurach i po-
chodzi z tych samych ujęć, których nie mamy wie-
le i których nie zastąpimy z dnia na dzień. Mając 
na uwadze powyższe, proszę o rozważne i odpowie-
dzialne podejście do pomysłów instalowania takich 
basenów tego lata biorąc pod uwagę aktualną sy-
tuację wodną na terenie naszego kraju. Nasza gmi-
na nie jest samotną wyspą i nasze zasoby wodne są 
uwarunkowane ogólnym stanem poziomu wód.
Zadbajmy wspólnie o nasze grodziskie bogactwo, o 
naszą wodę! 

Marek Ordyczyński
Prezes PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Łąki kwietne naszym kołem ratunkowym w walce z suszą

Polska zmaga się z największa od niemalże 150 lat 
suszą. Z tygodnia na tydzień poziom rzek coraz bar-
dziej opada, a gleba jest sucha jak wiór. Ryzyko wy-
stąpienia pożarów jest na najwyższym, alarmującym 
poziomie niemalże w całym kraju.
Musimy pamiętać o racjonalnym podejściu do wyko-
rzystywania wody, dbać o to, by nasze środowisko w 
naturalny sposób ją gromadziło. Najlepszym sposo-
bem na to jest założenie łąk kwietnych.
Taka łąka jest ekologiczna, ekonomiczna i bardzo ła-
twa w utrzymaniu. W odróżnieniu od typowych traw-
ników ma ona stosunkowo małe wymagania. Łąka 
kwietna, gdy już wykiełkuje, nie wymaga podlewa-
nia, ponieważ ma zdolność magazynowania wody, 
dlatego, że rośliny łąkowe mają dłuższy - nawet o 25 
razy - i bardziej rozwinięty system korzeniowy niż tra-
wa, a koszenie takiej łąki ograniczamy do jednego 
w roku, co jest jednym z najistotniejszych powodów, 
dla którego warto się do niej przekonać.
Kwiaty polne sprzyjają także zapylaczom, w tym 
pszczołom, trzmielom czy motylom. Jest to również 
siedlisko licznych roślin, które mają w sobie olej-
ki eteryczne nielubiane przez kleszcze. Takie łąki 
oczyszczają powietrze ze smogu, obniżają tempera-
turę powietrza oraz wzbogacają ekosystem. Są rów-
nież przepiękną aranżacją dekoracyjną. 
Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliśmy się na taki rodzaj 

dekoracji w naszym najbliższym otoczeniu, może 
właśnie w tym czasie warto zastanowić się, czy nie 
spróbować jej stworzyć. Nie musimy od razu zasie-
wać całego ogrodu takimi kwiatami. Wystarczy nie-
wielki kąt lub zagajnik a nawet donica, by spróbować 
tej formy aranżacji własnego ogrodu.
Warto spróbować, taki ogród nie tylko cieszy oczy, 
ale również spełnia swoją funkcję ekologiczną chro-
niąc przyrodę i ekosystem.

MK
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Biblioteka Gminna

Od poniedziałku 11 maja swoją działalność wznowiła 
Gminna Biblioteka Publiczna. Pracownicy biblioteki za-
praszają swoich czytelników do ponownego korzysta-
nia ze zbiorów. W tym miejscu podajemy kilka podsta-
wowych zasad jakie obowiązują w bibliotece:
1. Odbiory i wypożyczenia książek odbywają się w 

holu biblioteki codziennie od poniedziałku do piątku  
w godz. od 9.00 do 17.00. W sobotę biblioteka nieczynna.

2. Przed wejściem do biblioteki każdy czytelnik ma 
obowiązek zdezynfekować ręce oraz posiadać rę-
kawiczki i maseczkę ochronną.

3. W holu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba, 
4. Obecnie nie ma możliwości wolnego dostępu do 

księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.
5. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów 

książek, które czytelnik chce wypożyczyć:
• e-mailem na adres: biblioteka@grodziskodolne.pl
• telefonicznie: 17 243 60 37
• spisać na kartce przy zwracaniu książek.
6. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk kompu-
terowych i czytelni. Czasopisma wypożycza się zgodnie 
z zasadami wypożyczania książek.

Instytucje oraz obiekty gminne wznawiają swoją działalność

Kort tenisowy i „Orliki”

Od poniedziałku 11 maja ponownie zostały otwarte 
gminne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. Nie-
mniej jednak korzystanie z tych miejsc podlega szere-
gu ograniczeń. Poniżej przedstawiamy zasady korzy-
stania z tych obiektów:
1. Kort tenisowy oraz „Orliki” są otwarte w dniach i 

godzinach uzgodnionych indywidualnie z Zarządcą 
obiektu.

2. Na terenie kortu tenisowego może przebywać jed-
norazowo max. 4 osoby z wyłączeniem obsługi. 
Osoby korzystające z kortu powinny zamieszkiwać 
wspólnie w jednym gospodarstwie domowym.

3. Na terenie „Orlika” może przebywać jednorazowo 
max. 6 osób z wyłączeniem obsługi. Osoby korzy-
stające z obiektu powinny zamieszkiwać wspólnie 
w jednym gospodarstwie domowym.

4. Z obiektów sportowych nie mogą korzystać druży-
ny sportowe.

Rezerwacje:

• Kort tenisowy – kompleks sportowy „LKS Grodziszczanka”
Tel: 603 665 338 w godz. 9.00-17.00 cały tydzień

• Boisko Sportowe w Grodzisku Nowym
Tel: 17-243 60 37 w godz. 9.00-17.00 

od poniedziałku do piątku

• „Orlik” przy ZS w Grodzisku Górnym
Tel: 17-243 60 23 w godz. 9.00-17.00 

(po godz. 14.00 nr wew. 27)

• „Orlik” przy ZS w Grodzisku Dolnym
Tel: 17-243 60 01 w godz. 7.30-15.30 

od poniedziałku do piątku.

Targowisko gminne i PSZOK znów otwarte

Po ośmiu tygodniach przerwy swoją działalność wznowiło 
targowisko gminne i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Targowisko zostało otwarte w poniedziałek 
4-go maja a PSZOK 5-go maja. Warunkiem otwarcia tych 
miejsc było wprowadzenie odpowiednich zasad bezpieczeń-
stwa na obu obiektach. W przypadku targowiska handel może 
odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, a handlujący jak 
i kupujący zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawic 
ochronnych. Wszystkich obowiązuje zachowanie bezpiecznych 
odległości między osobami, tak samo jak podczas zakupów ro-
bionych w sklepach.
Podobne zasady bezpieczeństwa obowiązują osoby korzy-
stające z PSZOKU-u. W obecnym czasie po wznowieniu dzia-
łalności wymagane jest aby osoby przywożące

odpady nosiły maseczki i rękawice ochronne oraz podpo-
rządkowywały się poleceniom pracowników PGK. W tym miej-
scu zwracamy uwagę aby wcześniej posegregować te odpa-
dy. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. Przypomina-
my również, iż z PSZOK-u korzystać mogą wyłącznie miesz-
kańcy gminy Grodzisko Dolne a odpady muszą pochodzić  
z ich gospodarstw domowych. Odpady z firm i wytworzone  
w ramach działalności gospodarczej nie są przyjmowane.  
Targowisko działa w każdy poniedziałek. 
PSZOK otwarty jest we wtorki (godz. 13.00-17.00) 
i w soboty (godz. 9.00-13.00).

Marek Ordyczyński
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Rolnicy - wydłużone terminy naborów na in-
westycje chroniące przed ASF lub powodzią

1. Do 17 czerwca br. przedłużony został termin na 
składanie wniosków w celu ograniczenia skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i katastrof. Wnioski 
składać mogą rolnicy zajmujący się chowem lub 
hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zre-
alizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa 
przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na 
tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać mak-
symalnie 100 tys. zł. oraz spółki wodne lub związ-
ki spółek wodnych, w których większość stanowią 
rolnicy posiadający grunty rolne na inwestycje w 
sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych. Maksy-
malna kwota dofinansowania to 1 mln zł. 

2. Do 20 lipca br. można ubiegać się o dotację na 
inwestycję w nawadnianie gospodarstwa. Z wnio-
skiem może wystąpić rolnik posiadający gospodar-
stwo o powierzchni od 1 do 300 ha., prowadzący 
działalność zarobkową w ramach produkcji zwie-
rzęcej lub roślinnej. 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Wsparcie z ARiMR - terminy i procedury

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii bieg ter-
minów przewidzianych przepisami prawa dotyczących 
postępowań prowadzonych przez ARiMR nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Z tego względu oświadczenia potwierdzające brak 
zmian we wnioskach o przyznanie płatności będzie 
można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po 
odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie 
później niż do ostatniego dnia składania wniosków o 
przyznanie płatności.
Do 15 czerwca br. przedłużeniu ulega termin składa-
nia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych w ramach PROW.
Szczegółowych informacji na ten i podobne tematy 
udziela jednostka terenowa ARiMR w Leżajsku,
Tel. kancelaria (17) 240 67 00, płatności bezpośred-
nie (17) 866 06 54, płatności rolnośrodowiskowe 
(17) 866 06 60, rejestracja zwierząt (17) 866 06 62, 
e-mail: BP175@arimr.gov.pl 

Szczepienia lisów

Zgodnie z komunikatem Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii w dniach od 28 maja do 6 
czerwca br. przeprowadzona zostanie wiosenna ak-
cja doustnych szczepień lisów wolnożyjących, prze-
ciwko wściekliźnie. W związku z tym zwracamy szcze-
gólną uwagę na zachowywanie bezpieczeństwa i nie 
dotykanie wyłożonych przynęt. W przypadku bezpo-
średniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych. W 
sytuacji kiedy dojdzie do kontaktu ze szczepionka 
i pojawią się niepokojące objawy, należy niezwłocz-
nie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub le-

karzem weterynarii. W okresie trwania akcji szcze-
pienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca 
się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w 
zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a po-
nadto wstrzymanie się od polowań.

Uwaga - zagrożenie pożarowe w lasach

Obecnie w lasach jest bardzo sucho. Istnieje ryzy-
ko bezpośredniego zagrożenia pożarowego. Prosimy 
o zachowywanie szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się po lasach. Wiele pożarów lasów to 
efekt celowych podpaleń lub skrajnej lekkomyślno-
ści, między innymi wypalania traw na sąsiadujących 
łąkach, porzucania niedopałków papierosów oraz 
przedmiotów łatwopalnych, szczególnie szkła oraz 

środków w aerozolach. Jeśli będąc w lesie widzisz 
zarzewie ognia, pożar lub nieodpowiedzialne zacho-
wania innych osób, jak najszybciej powiadom o tym 
służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998.
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Tegoroczna „majówka” wyglądała zupełnie inaczej, niż w 
roku ubiegłym. Pandemia i związane z nią ograniczenia 
sprawiły, że ruch na drogach naszego regionu znacznie 
się zmniejszył. Ma to swoje przełożenie, także w liczbie 
zdarzeń drogowych.
Podczas wydłużonego weekendu na podkarpackich dro-
gach doszło do 10 wypadków, jedna osoba zginęła, a 12 
zostało rannych. Policjanci udaremnili dalszą jazdę 32 
nietrzeźwym kierowcom. Policyjne patrole sprawdzały nie 
tylko, w jaki sposób stosujemy się do obowiązujących prze-
pisów dotyczących zakrywania ust i nosa, gromadzenia się i 
przestrzegania izolacji społecznej, ale także zwracali uwagę 

na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niestety dla niektó-
rych kierowców mniejsze natężenie ruchu stało się okazją 
do tego, by lekceważyć obowiązujące przepisy. Podczas te-
gorocznej „majówki”, podkarpaccy policjanci zatrzymali 76 
kierowców, którzy stracili prawa jazdy na trzy miesiące za 
przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 
50 km/h.

Policja

Majowy weekend na podkarpackich drogach

Zakończył się pierwszy termin rozliczania dotacji tytułem 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystanego do produkcji rolnej w roku 2020.
W pierwszym terminie, czyli w luty/marzec, rolnicy którzy 
chcieli skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy 
wydanych na zakup oleju napędowego, składali w urzędzie 
gminy wniosek o zwrot tego podatku. W sumie wydano 394 
decyzje na ponad 2449 hektarów powierzchni użytków rol-
nych. Łącznie do rolników trafi prawie 247 tys. zł. 

Blisko 400 wydanych decyzji o zwrot podatku akcyzowego

Fundacja PGNiG S.A. pozytywnie rozpatrzyła wniosek 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zmysłówki o 
dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona życia i 
mienia mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne poprzez 
doposażenie OSP Zmysłówka w sprzęt przeciwpowo-
dziowy” i przyznała środki finansowe w wysokości 15 
tys. zł. na zakup motopompy pływającej, dwóch węży 
tłocznych, rozdzielacza kulowego oraz dwóch komple-
tów ubrań bojowych. Serdeczne podziękowania w tym 
miejscu należą sie również posłowi na Sejm RP p. Je-
rzemu Paulowi za wsparcie i pomoc merytoryczną w 
uzyskaniu dofiansowania.
Na terenie bezpośredniego oddziaływania jednost-

ki położony jest Zmysłowski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu wraz z rezerwatem przyrody ,,Zmysłówka’’. 
Obiekty te wymagają szczególnej ochrony, co może im 
zapewnić jedynie dobre doposażenie jednostek, stąd 
takie wsparcie. Jednostka ta posiada braki w wyposa-
żeniu,dlatego wyżej wymieniony sprzęt przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa oraz 
całej gminy. 

Fundacja PGNiG S.A. wspomaga jednostkę OSP ze Zmysłówki

W dniu 30 kwietnia odbyła się pierwsza w historii 
internetowa sesja Rady Gminy w Grodzisku Dolnym. 
Radni podejmowali decyzje dot. życia gminy łącząc 
się ze sobą w czasie rzeczywistym za pośrednic-
twem środków komunikowania na odległość (kom-
putery, laptopy i tablety). Jest to doskonały przy-
kład, że w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicz-
nej można współpracować i podejmować ważne dla 

gminy działania.
Podczas obrad radni głosowali zdalnie podejmując 
wiele ważnych uchwał m.in. w sprawach związanych 
z zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruk-
tury drogowej na terenie gminy. Wszystkim radnym 
dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie w re-
alizacji zdalnej sesji oraz otwartość na nowe tech-
nologie w zakresie komunikacji międzyludzkiej.

Pierwsze obrady Rady Gminy w nowej formule
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INWESTYCJE W SKRÓCIE

KWIATY OZDOBą NASZYCh ULIC

Od niedawna możemy już podziwiać pierwsze zwia-
stuny wiosny, która zawitała również w naszej gmi-
nie. Jest to czas, kiedy na rabatach oraz na ulicach 
pojawiają się rośliny. Głównie są to bratki w różnych 
odcieniach kolorów. W tym roku na terenie gminy 
powstało wiele kompozycji znajdujących się m.in., 
na rondzie w Grodzisku Górnym oraz innych stałych 
miejscach, w których każdego roku gmina organizu-
je nasadzenia kwiatów. 
Różnobarwne bratki ożywiają otoczenie i cieszą 
nasze oczy. Są także niezastąpionym elementem 
dekoracyjnym naszych ulic.

KOSZENIE TRAW I ChWASTÓW PRZY DROGACh 

Rozpoczął się sezon na koszenie traw i chwastów przy 
drogach. Pracownicy gminni w ramach robót publicz-
nych w liczbie 9 osób we współpracy z PGK Sp z o.o. 
przystąpili do porządkowania naszych ulic i dróg. W 
pierwszej kolejności zbierano śmieci z przydrożnych 
rowów, a następnie przystąpiono do ich koszenia. Ko-
szenie odbywa się za pomocą ręcznych kosiarek znaj-
dujących się na wyposażeniu gminy oraz jednej dużej 
mechanicznej zapinanej do ciągnika. Przed rozpoczę-
ciem sezonu zakupiono dodatkowo 5 nowych kosia-
rek firmy Maruyama. Koszeniem objęty jest teren ca-
łej gminy. Obecnie prace prowadzone są wzdłuż drogi 
powiatowej w Grodzisku Dolnym.

NASADZENIA NOWYCh DRZEWEK

W celu poprawy walorów krajobrazowych i estetycz-
nych w ostatnim czasie miały miejsca nowe nasadze-
nia drzew m.in. w okolicy urzędu gminy. Obecność 
drzew w przestrzeni publicznej jest nie tylko elemen-
tem kompozycyjnym i dekorującym przestrzeń, ale 
także stanowi o bogactwie przyrodniczym gwarantu-
jąc bioróżnorodność oraz wpływają na cały ekosys-
tem wpływając korzystnie na jakość powietrza, jego 
temperaturę. Chronią one przed szkodliwymi dla czło-
wieka czynnikami związanymi ze smogiem, spalina-
mi samochodowymi oraz innymi zanieczyszczeniami 
powietrza.
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ZBIORNIK WODNY ZABEZPIECZONY 

W Grodzisku Górnym na potoku Grodziszczanka, jesz-
cze nie tak dawno odbywały się prace budowlane 
związane z umocnieniem jego brzegów. Prace zwią-
zane były z wyłożeniem materacami kamiennymi le-
wej strony skarpy zbiornika. Skarpa ta została zabez-
pieczona na długości ok. 180mb. W ostatnim cza-
sie dodatkowo powstała bariera energochłonna, któ-
rej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkow-
nikom drogi przed niebezpieczeństwem wpadnięcia 
do wody.  

NOWY PRZEPUST W WÓLCE GRODZISKIEJ

Rozpoczęły się prace związane z budową nowego 
przepustu na drodze powiatowej w ramach zadania 
pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wól-
ka Grodziska - Kopanie Żołyńskie”. Jego nośność bę-
dzie nieograniczona tonażowo. Miejsce usytuowania 
przepustu znajduje się na rzece Leszczynka przy dro-
dze „Na Zagrody”, to kolejny element szeroko zakro-
jonych prac związanych z przebudową tego odcinka 
drogi. Jest on niezbędny do kompleksowego uregulo-
wania ciągu komunikacyjnego wspólnie z budową no-
wej kanalizacji deszczowej oraz chodników.

NOWE OśWIETLENIE W LASZCZYNACh

W Laszczynach powstaje wyczekiwane nowe oświe-
tlenie uliczne, które budowane jest przy drodze po-
wiatowej w kierunku Grodziska Dolnego oraz przy dro-
dze gminnej prowadzącej do kilku gospodarstw do-
mowych w obrębie zbiornika wodnego „Czyste”. Są 
to drogi szczególnie uczęszczane przez mieszkań-
ców jak i przejezdnych. W porze nocnej poruszanie 
się po tych odcinkach jest szczególnie niebezpiecz-
ne dla pieszych i rowerzystów, którzy często bez od-
powiedniego oświetlenia poruszają się po drogach. W 
tych miejscach nie ma również chodnika. Oświetlenie 
zdecydowanie poprawi widoczność i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników tych dróg w tym miejscach. 
Zakres prac obejmuje postawienie kilkudziesięciu 
słupów oraz zainstalowanie 28 energooszczędnych 
lamp typu LED, Oświetlenie zostanie wykonane przez 
firmę EL-JOZ Rafał Józefko z Giedlarowej. Koszt inwe-
stycji to ponad 86 tys zł.
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Lasy znów dostępne - pamiętaj by zachować ostrożność

Od 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwie-
dzać lasy. Wyjątek dotyczy obiektów leśnej infra-
struktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca bi-
wakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub ta-
rasy widokowe itp. – z nich nadal nie wolno korzy-
stać. Wyłączone z użytkowania obiekty są odpowied-

nio oznaczone, ale niezależnie od tego stosujmy się 
do generalnego zakazu korzystania z takich miejsc i 
urządzeń. Otwarte i dostępne będę natomiast leśne 
parkingi i miejsca postojowe.
W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub 
zakrywania ust i nosa w inny sposób.
O ile jednak po samym lesie możemy spacerować 
bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na le-
śnym parkingu lub miejscu postojowym. W lesie po-
winniśmy zachowywać odpowiednie odstępy od in-
nych osób, unikać grupowania się.

Nadleśnictwo Leżajsk

Stwórz poidełko dla pszczół

Jedna pszczoła, której skrzydełka uderzają 10 tys. 
razy na minutę, zajmuje się co najmniej 2 tys. kwiatów 
dziennie, przenosząc pyłek, wspierając tym samym 
produkcję naszych zasobów żywności. Ciężka ich pra-
ca sprawia, że są spragnione, zwłaszcza w upalne dni.
Aby mieć dostęp do wody, często ryzykują utopieniem 
w poidełkach dla ptaków, a nad rzeką czy jeziorem są 
pokarmem dla innych zwierząt. Często też latają wo-
kół miejsc, w których suszą się nasze ubrania.
Możemy pomóc im i sobie tworząc dla nich małe poideł-
ka. Poidełko robimy wypełniając niezbyt głęboki pojem-
nik kamykami i wodą. Lustro wody nie może znajdo-
wać się zbyt wysoko ponad kamykami (ok. 2-3 mili-
metry). 

26 maj - święto naszych mam
Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Świę-
to to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że 
każdej Mamie należy się moc uścisków za jej bezwarunko-
wą miłość
Dzień ten zainicjowała w 1907 r. amerykanka Anna Jarvis z 
Filadelfii, która zorganizowała nabożeństwo na cześć swojej 
zmarłej matki. W Polsce Dzień Matki zaczęto obchodzić po 
raz pierwszy w 1914 roku.
Niezależnie od kultury, szerokości geograficznej czy języka 
dzieci na całym świecie w Dni Mamy wyrażają swoją miłość 
do niej najpiękniej jak potrafią. Bukiet polnych kwiatów i wła-
snoręcznie przygotowana laurka są dla każdej mamy naj-
wspanialszym prezentem od swoich dzieci. 

Z okazji Twojego święta Najdroższa Mamo!  
Życzę Ci wszystkiego najlepszego i tortu dobrego. 

 Szczęścia, pomyślności i dużo radości.  
Życzę Ci Mamo żebyś szczęśliwa była i dużo lat żyła.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku

Za to, że dni moje tęczą malujesz  
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję!
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Wycieraczki to niezbędny element naszego samochodu. Od 
nich zależy nasze bezpieczeństwo podczas jazdy w złych wa-
runkach atmosferycznych. Guma wycieraczek jest elemen-
tem, który stosunkowo szybko ulega zużyciu, dlatego eks-
perci zalecają ich wymianę raz na sześć miesięcy, najlepiej 
w okresie, w którym zmieniamy również opony przed zbliża-
jącą się zimą i po niej. Najbardziej oczywistym sygnałem do 
zakupu nowej pary piór wycieraczek są smugi pozostawia-
ne na szybie. Oznaczają one, że nasze wycieraczki nie radzą 

sobie już ze zbieraniem wody, a guma najprawdopodobniej 
jest mocno zniszczona. Przed wydaniem ostatecznego osą-
du sprawdźmy jednak, czy szyba nie została w jakiś sposób 
zatłuszczona (np. woskiem z myjni automatycznej). Efektyw-
ność wycieraczek na tłustej szybie znacznie spada i można 
odnieść wrażenie, że przestały działać poprawnie. Charak-
terystycznym objawem zużycia wycieraczek jest również ich 
nierówna praca na powierzchni szyby, której zazwyczaj to-
warzyszą niepokojące dźwięki. Gdy pióra wycieraczek poru-
szając się po szybie przeskakują oraz wydają pisk, to zde-
cydowanie sygnał świadczący o ich zużyciu. Wymiana wy-
cieraczki to jedno, odpowiednie dbanie o nie to drugie. Pa-
miętajmy o elementy wyposażenia samochodu należy dbać 
tak jak o inne. W zimie nigdy nie odrywajmy przymarzniętej 
wycieraczki od szyby ani nie wykorzystujmy ich jako skroba-
czek do szyby. Warto również stosować dobrej jakości płyn 
do spryskiwaczy, który odpowiednio podany na szybę nie 
wysusza jej błyskawicznie. 

Zbigniew Gdański

Piaskownica - dbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci
Piaskownica to wspaniałe miejsce do zabawy i spędzania 
wolnego czasu przez nasze pociechy. Jest to także miej-
sce, w którym czyha na nie wiele niebezpieczeństw w posta-
ci różnego rodzaju zanieczyszczeń, zarazków i bakterii. Aby 
piaskownica była bezpieczna dla naszych dzieci oraz speł-
niała swoje przeznaczenie niezbędne są zabiegi sanitarne. 
Piaskownica powinna być bezwzględnie zakrywana na noc 
plandeką lub folią, która służy przede wszystkim niedopusz-
czeniu do jej zanieczyszczenia odchodami psów, kotów, pta-
ków oraz innych zwierząt, a także chroni piasek przed wa-
runkami atmosferycznymi tj. deszcz i silny wiat, który prze-
nosi wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Rodzice powinni 
zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskowni-
cy z cukierkami i gumami do żucia, nie jadły podczas zaba-
wy w niej, a po jej opuszczeniu dokładnie myły ręce i twarz.
Konieczna jest również wymiana piasku co najmniej je-
den raz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo 
po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczysz-
czeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarza-
jących zagrożenie dla zdrowia naszych dzieci z uwagi na 
ich słabo rozwinięty układ odpornościowy. Zanieczyszcze-
nia te powodować mogą bowiem wiele chorób pasożytni-
czych tj.: tasiemczycę, glistnicę, toksokarozę. Choroby te 
niosą ze sobą ryzyko groźnych powikłań począwszy od za-
truć pokarmowych po nawet posocznicę, czyli sepsę.

Systematyczna wymiana piasku w piaskownicach oraz sto-
sowanie fizycznych barier chroniących przed dostępem zwie-
rząt oraz innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sa-
nitarny piasku stanowi najskuteczniejszą metodę utrzymy-
wania jego czystości oraz minimalizuje zagrożenia związane 
z zarażeniem poważnymi chorobami u dzieci. 

Główny Inspektor Sanitarny

Wycieraczki w aucie - dbaj o nie

W dobie epidemii koronawirusa zachęcamy wszystkich 
do robienia zakupów jak najrzadziej. Dbaj o bezpieczeń-
stwo swoje i swoich najbliższych. Przygotuj sobie listę rze-
czy, które zamierzasz kupić, pozwoli Ci to spędzić mniej 
czasu w sklepie. Staraj się wybierać żywność pełnowar-

tościową oraz pochodzącą od polskich producentów. Ku-
puj świadomie i zwracaj uwagę, czy na etykietach znajdu-
ją się poniższe oznaczenia.

Idąc do sklepu planuj zakupy
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Akcja „4 maseczki dla każdego gospodarstwa” po raz drugi
Nasi strażacy ochotnicy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania angażując się w pomoc mieszkańcom 
gminy poprzez dostarczenie jednorazowych maseczek ochronnych uszytych przez nasze gminne zespoły szy-
jące. Akcja ta miała miejsce 30 kwietnia. W imieniu redakcji, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w ten proces, który wymaga dużego poświęcenia, zaangażowania i poczucia wspólno-
ty. Ta akcja pokazuje, że na terenie naszej gminy mamy wiele osób dobrej woli, którzy w sposób bezintere-
sowny niosą pomoc potrzebującym i są zawsze w odpowiednim miejscu i czasie. Dziękujemy wszystkim, bez 
których nie byłoby tej akcji: osobom szyjącym maseczki, pakującym je oraz dostarczającym a także całemu 
zapleczu technicznemu tj. serwisowi maszyn szyjących oraz organizatorom dostaw niezbędnych materiałów.

Redakcja
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Dobiegły końca bezpłatne szkolenia dla mieszkańców 
gminy Grodzisko Dolne, których głównym celem był wzrost 
kompetencji cyfrowych polegających na nabyciu umiejęt-
ności rzeczowego, efektywnego i bezpiecznego korzysta-
nia z internetu w poszukiwaniu ważnych informacji oraz 
załatwianiu spraw drogą elektroniczną. Projekt „Rozwija-
my kompetencje cyfrowe w gminie Grodzisko Dolne” re-
alizowany był w ramach konkursu grantowego FRDL Ma-
łopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackie-
go” współfinansowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi prioryteto-
wej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 
3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompeten-
cji cyfrowych”. Wartość dofinansowania przedmiotowego 
projektu wyniosła 147 840,00 zł 
Szkolenia prowadzone były w 12 osobowych grupach, 
każde w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (każda po 45 
min.). Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione materiały 
szkoleniowe, nowoczesny sprzęt komputerowy i poczę-
stunek, Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy, 
którzy program zajęć dostosowywali do poziomu wiedzy 
uczestników. Do wybory było możliwych siedem modułów 
szkoleń o następującej tematyce: 
1. „Rodzic w Internecie” - adresowany był do rodziców/

opiekunów i poświęcony na przygotowane ich do roli 
przewodnika dziecka. Nauczyli się oni korzystać z 
podstawowych usług e-administracji dedykowanych 
rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, 
uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

2. „Mój biznes w sieci” - przeznaczony był przede wszyst-
kim dla przygotowujących się do założenia własnej 
działalności.

3. „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony był 
dla wszystkich, którzy chcieli nauczyć się załatwiać 
skutecznie sprawy za pośrednictwem Internetu m.in. 
zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, 
realizować zakupy, rezerwować podróże, płacić po-
datki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych 
usług e-administracji.

4. „Działam w sieciach społecznościowych” - przezna-
czony był dla osób, które chciały poznać filozofię i spo-
sób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wy-
korzystać je w działalności na rzecz swojej społeczno-
ści lokalnej lub prywatnie, ponadto miały okazję do-
wiedzieć się, jak korzystać z podstawowych usług e-
administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i pro-
filu zaufanego.

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog) „ – przezna-
czony był dla osób, które chciałyby mieć swoje miej-
sce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub 
bloga. 

6. „Rolnik w sieci” – przeznaczony był przede wszystkim 
dla rolników, którzy mogli poznać przydatne informa-
cje, aplikacje i e-usługi oraz w jaki sposób z nich bez-
piecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez 
konieczności odwiedzania placówki bankowej czy 
urzędu, a także zapoznać się z najpopularniejszymi 
portalami rolniczymi.

7. „Kultura w sieci” – przeznaczony był dla wszystkich, 
którzy chcieli dowiedzieć się, gdzie w Internecie szu-
kać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko poję-
tej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł 
oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twór-
czości.

Największym zainteresowaniem cieszyły się moduły 
„Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Moje fi-
nanse i transakcje w sieci”, natomiast najliczniejszą gru-
pę stanowiły osoby w wieku od 44-64 lat. Łącznie prze-
szkolonych zostało 264 osoby. 
W ramach projektu zostały zakupione 24 laptopy, które 
przekazano do szkół podstawowych w Wólce Grodziskiej 
i Opaleniskach w celu doposażenia szkolnych pracowni 
komputerowych.

JS

Podsumowanie projektu  
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne”
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W dzień 1 maja przypada Święto Pracy obchodzone od po-
nad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia ono strajk 
robotników w Chicago z 1886 roku. Geneza święta jest 
przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień 
pracy, o godziwe warunki pracy i płacy.  Samo święto zo-
stało ukonstytuowane w 1889 roku na kongresie w Paryżu 
II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczyła ten dzień 
jako rocznicę i wspomnienie protestów robotników w Chica-
go. Rodzący się wówczas ruch związkowy, bez względu na 
różnicę nurtów ideowych, przyjął ten dzień za swoje święto.
Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym rów-
nież na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obcho-
dy były organizowane zarówno przez lokalne związki zawo-
dowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swo-
ich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich 
przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Pił-
sudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
- Związek Zawodowy Polski.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja 
było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały 
się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział czę-
sto był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu 
atrakcyjnych towarów. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest 
po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wypoczyn-
ku. W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest ob-
chodzony jako święto Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi 
pracujących. Kościół w tym dniu, wspomina opiekuna Je-
zusa i Maryi jako przykład chrześcijańskiej odpowiedzial-
ności za rodzinę i jej byt, ukazując postać św. Józefa jako 
autentycznego człowieka pracy, który szanował jej wartość  
i znaczenie w życiu rodziny.

1 maja - Święto Pracy i wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika

W celu pogłębienia wartości jakie niosą polskie barwy na-
rodowe, na podstawie ustawy Sejmu z 20 lutego 2004 r. o 
zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie, 2 maja został 
ustanowiony – Dniem Flagi Narodowej. Jest on wyrazem 
szacunku dla pokoleń Polaków, którzy walczyli i ginęli za wol-
ną Polskę pod biało-czerwonym sztandarem. 
Nasze barwy narodowe – biel i czerwień są symbolem wolne-
go i niepodległego państwa polskiego. Pojawiły się one po raz 

pierwszy w 1792 r. podczas obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej przez wie-
ki towarzyszyła Polakom w najważniejszych chwilach. 
Biało-czerwona flaga zespalała Polaków w wielu trudnych 
chwilach w walce w obronie granic Rzeczypospolitej i odbu-
dowie kraju. Przez cały okres II Rzeczypospolitej powiewała 
jako znak suwerennego i wolnego państwa.
W latach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były 
symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym wal-
czącego narodu. Biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i 
mundury żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i pod-
ziemia niepodległościowego. Po wojnie biel i czerwień na 
fladze towarzyszyły protestom Polaków w drodze ku wolno-
ści, suwerenności i demokracji.
Dziś biało-czerwone barwy i flaga RP są symbolem patrio-
tycznych wartości, jednoczących wszystkich Polaków i łączą-
cych tradycje za współczesnością. Otaczajmy ją szacunkiem 
pamiętając o wszystkich, którzy za nią oddawali krew i życie.

Święto 2 Maja - Dzień Flagi Narodowej
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Dokładnie 229 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni po 
burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, 
która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona 
drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą or-
ganizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie kształtowa-
ła ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesię-
cy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i sym-
bolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego oby-
wateli. Stanowiła ona ważny element pamięci zbiorowej, bez 
której żadna wspólnota istnieć nie może.
Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospoli-
tej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbio-
ru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.
Stan Rzeczpospolitej w 1763 r. był fatalny. Polska już od 
schyłku XVII w. nie była państwem suwerennym. W okre-
sie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Ro-
sji, która miała wieczyście gwarantować jej wolność i bez-
pieczeństwo. W drugiej połowie lat 80 XVIII w. sytuacja mię-
dzynarodowa zmieniła się na korzyść Rzeczypospolitej. Wy-
buch wojny rosyjsko-tureckiej i włączenie się do niej Austrii 
sprawiły, że król Stanisław August Poniatowski postanowił 
wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia swojej władzy i 
niezależności od Katarzyny II. Zwołany w 1788 r. Sejm miał 
zatwierdzić sojusz polsko-rosyjski i włączenie się do wojny z 
Turcją. Tymczasem wśród zgromadzonej na Sejmie szlach-
ty zapanowało pragnienie zerwania związków z Rosją.
Pierwszym krokiem była likwidacja Rady Nieustającej. 
Skonfederowany Sejm, w którym niemożliwe było zastoso-

wanie liberum veto, rozpoczął realizację reform. Już pod ko-
niec 1788 r. uchwalono powiększenie armii z ok. 20 do 100 
tys. żołnierzy. Pod koniec kolejnego roku ulicami Warszawy 
przeszła kilkutysięczna tzw. czarna procesja mieszczan, żą-
dających zrównania w niektórych prawach ze szlachtą.
Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi 
przedstawiciele obozu reformatorskiego. Podczas spotkań 
zastanawiano się nad kształtem reformy. Ich działania przy-
spieszyły pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Ran-
kiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczy-
tano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wska-
zujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór.
W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim obsta-
wionym przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatow-
skiego oddziały garnizonu warszawskiego zgromadził się 
rozentuzjazmowany tłum. Wśród niego wieczorem do pobli-
skiej katedry św. Jana przeszli posłowie na czele z marszał-
kiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową 
ustawę. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało 
trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną 
nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. 
Sejm miał być zwoływany co dwa lata. W tym samym cza-
sie na kresach Rzeczypospolitej zbierali się magnaci dążą-
cy wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka 
miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość 
ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment rozpoczy-
nający ostateczny upadek Rzeczpospolitej.
Dwa lata po podpisaniu Konstytucji 3 Maja nastąpił II roz-
biór Polski, a w 1795 roku Polska na 123 lata zniknęła z 
mapy Europy i świata. W czasie rozbiorów obchody Święta 
Konstytucji 3 maja były zakazane. Obywatele ponownie mo-
gli uroczyście obchodzić rocznicę podpisania Konstytucji po 
odzyskaniu niepodległości. Obchody zostały wznowione w II 
Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Rocznica Konstytu-
cji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sej-
mu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.
W czasie trwania II wojny światowej Święto Konstytucji zo-
stało ponownie zakazane. Obchody przywrócono dopiero 
po upadku komunizmu. Pierwsze uroczyste obchody odby-
ły się na Placu Zamkowym w Warszawie w 1990 w obecno-
ści prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

Święto Konstytucji 3 Maja 

W dniu 3 maja wierni kościoła katolickiego w Polsce obcho-
dzą Święto Matki Bożej Królowej Polski, głównej Patronki Pol-
ski, Hetmanki Żołnierza Polskiego.
To święto maryjne zostało ustanowione na pamiątkę obrania 
przez króla Jana Kazimierza Matki Bożej Częstochowskiej na 
Królową Polski.  Uroczystość miała miejsce 1 kwietnia 1656 
roku, w czasie Potopu Szwedzkiego po cudownej obronie Ja-
snej Góry. Z racji na swoje narodowe implikacje święto jest 
obchodzone razem z świętem Konstytucji 3 maja i odnosi się 
w swej istocie do narodowych tradycji narodu polskiego, opar-
tych na kulcie Maryi jako jego opiekunki.

Święto Matki Bożej Królowej Polski
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110-lecie Grodziskiej Orkiestry Dętej

W tym roku obchodzimy ważne wydarzenie kulturalne, któ-
rym jest Jubileusz 110-lecia Grodziskiej Orkiestry Dętej. To 
wspaniały powód do radości, szczególnych wzruszeń, wspo-
mnień i podziękowań za miniony czas. Właśnie w tym roku 
mija 110 lat, kiedy po raz pierwszy na Grodziskiej Ziemi za-
brzmiały dźwięki Włościańskiej Orkiestry Dętej. Włościań-
skiej, bo zarówno jej założyciel – Stanisław Kulpa, jak i wszy-
scy późniejsi członkowie, byli synami miejscowych chłopów 
i związani byli z ziemią z dziada pradziada. W tej ponadwie-
kowej historii Orkiestry zapisały się barwną kartą nie tylko 
dzieje trzech pokoleń Grodziszczan – niepodległościowych 
pionierów muzyki i wszystkich późniejszych członków Zespo-
łu, lecz także dzieje wydarzeń ważnych o wymiarze narodo-
wym i tych mniejszych o wymiarze lokalnym. Wszystkie te 
zdarzenia i znaczące chwile z przeszłości i teraźniejszości 
Grodziska znalazły swój wyraz w jedynej tego rodzaju księ-
dze – Kronice Orkiestry.
Aby przybliżyć wszystkim jak trudne były początki funkcjo-
nowania wiejskiej orkiestry, podążymy śladem wspomnień 
i zapisków wieloletniego kronikarza – Stanisława Wnęka. Z 
Jego relacji dowiadujemy się, iż tu w Grodzisku jeszcze przed 
I wojną światową działała legalna organizacja niepodległo-
ściowa, tzw. ”Drużyna Bartoszowa”. Skupiała ona wybitnych 
i światłych ludzi, dla których idea niesienia kultury i oświaty 
w rodzinnej wiosce i obrona tożsamości narodowej tego śro-
dowiska była sprawą priorytetową. W łonie tejże właśnie or-
ganizacji zrodziła się myśl utworzenia orkiestry.
Z kronikarskich danych wynika, że w roku 1909 Stanisław 
Kulpa – wówczas student prawa na UJ przy pomocy kilku 
młodych kolegów, a wsparciu społecznika dra Bolesława Try-
nieckiego oraz swego kolegi, znanego nam Profesora Fran-
ciszka Leji – ówczesnego absolwenta Uniwersytetu War-
szawskiego i Hanasa – „muzykanta” z gimnazjalnej orkie-
stry w Jarosławiu, przystępuje do organizowania orkiestry 

dętej i już wkrótce 12 młodych entuzjastów muzyki stano-
wi trzon zespołu. Pierwszym krokiem było zebranie fundu-
szy na zakup instrumentów. W tym celu wszyscy opodatko-
wali się, wsparcia finansowego udzielili dr Tryniecki i Fran-
ciszek Leja, a część pieniędzy udało się zebrać od znanych 
wówczas osobistości (razem 1.350 koron). Właśnie za tę 
sumę (reszta na spłaty), z Fabryki Instrumentów Muzycz-
nych Niemczyka we Lwowie sprowadzono 16 instrumen-
tów, z którymi przyszli muzycy zetknęli się po raz pierwszy 
w życiu. Po sporządzeniu pieczęci z napisem „Orkiestra wło-
ściańska” młodzi adepci przystąpili do pracy. Ale na każdym 
kroku piętrzyły się trudności: brak materiału nutowego i go-
tówki, brak lokalu na naukę i opału, a do tego jeszcze prze-
sądy i uprzedzenia starszego pokolenia. Jedynie nauczyciel-
stwo i znikoma część społeczeństwa wsi szła Orkiestrze na 
rękę i na szczęście miejscowe austriackie władze patrzyły 
na te poczynania przez palce. Na równi z muzyką szła w tym 
zespole praca oświatowa poprzez prenumerowanie czaso-
pism i organizowanie pierwszych w Grodzisku odczytów i wy-
stępów teatralnych.
Jako zespół Orkiestra po raz pierwszy zagrała w czasie uro-
czystości wielkanocnych na mszy św. oraz przy obchodzie 
kościoła wraz z Turkami w dniu 27 marca 1910 r., co było 
wówczas niesamowitą sensacją. Niedługo potem, bo 3 
maja, grodziska społeczność świętowała 500-tną rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem i było do dla wszystkich niezwykłe 
wydarzenie o wymiarze patriotycznym. Po mszy świętej ufor-
mowała się kolumna, w której uczestniczyła również orkie-
stra, i podążyła na tzw. „Skotnik”, by postawić tam wcze-
śniej przygotowany Krzyż Grunwaldzki. Orkiestra odegrała 
tam publicznie hymn narodowy oraz inne pieśni patriotycz-
ne. W tym też roku Orkiestra weszła w całości w skład wspo-
mnianej już „Drużyny Bartoszowej”, a jej komendantem zo-
stał Jan Mach z Grodziska Górnego. Od tej pory zespół inten-
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sywnie się rozwijał zyskując sobie z każdym rokiem nowych 
członków i sympatyków. Z chwilą, gdy stanął on już na dość 
wysokim poziomie wybuchła I wojna światowa. Prawie wszy-
scy członkowie Orkiestry zostali zmobilizowani i wysłani na 
front. Instrumenty zostały starannie ukryte, żeby nie uległy 
zniszczeniu. W roku 1922 Stanisław Kulpa – teraz już praw-
nik – reaktywował zespół z tym samym składem członków. 
Zaczęła się więc praca z Orkiestrą w niepodległym kraju, tym 
owocniejsza, że sami członkowie Orkiestry zdobyli wiedzę i 
bogate doświadczenie w orkiestrach wojskowych. Stopnio-
wo zespół nabierał coraz to większego rozmachu, przybywa-
ło ochotników i prawdziwych miłośników muzyki. I znów po 
krótkim, względnie spokojnym okresie międzywojnia, nastał 
koszmar II wojny światowej. Orkiestranci ponownie idą wal-
czyć na froncie, a pozostawione instrumenty, podobnie jak i 
ludzie, przeżywają swoje „wojenne, tułacze losy”. Po wyzwo-
leniu spod jarzma hitlerowców przychodzi kolejny, wielolet-
ni terror stalinowski. Wiele się działo w Polsce w tym okre-
sie; były lata smutku i nadziei, były radosne sierpnie i smutne 
grudnie, był czas posądzeń, prowokacji, profanacji polskich 
symboli patriotycznych i religijnych oraz rocznic narodowych. 
Ale po tak długim oczekiwaniu ziściła się w końcu pieśń o 
wolnej Polsce. Grodziska Orkiestra Dęta przez cały ten czas 
towarzyszyła następującym po sobie wydarzeniom i toczą-
cym się przemianom, zarówno politycznym jak i społecznym. 
Jednak obok obowiązkowych programów okolicznościowych 
stałe miejsce w repertuarze zespołu stanowiły kolędy, pie-
śni wielkanocne, liturgiczne oraz utwory patriotyczne i reli-
gijne bliskie naszej tradycji kulturowej i obyczajowej. Z chwi-
lą upadku w Polsce komunistycznych rządów do kalendarza 
obchodu świąt państwowych wróciło Święto Niepodległości, 
kolejne rocznice Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaków, 
z którą to grupą Orkiestra jest przecież ściśle związana. Z 
innych ważnych uroczystości, w których Orkiestra uczestni-
czy wymienić należy Dożynki Gminne i Parady Straży Wielka-
nocnych. Koncerty, które na zawsze pozostaną powodem do 
dumy i radości to dwukrotny udział Orkiestry w uroczystych 
mszach świętych w czasie pobytu Ojca Św. Jana Pawła II w 
Polsce, w 1991r. w Rzeszowie i w 1997r. w Krośnie, udział 
w Koncercie Jubileuszowym w Wadowicach z okazji 80-tych 
urodzin Ojca Św., udział w koncercie, który odbył się w czerw-
cu 1997r. w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego i był jednocześnie próbą ustanowienia Rekordu Gu-
innessa w konkurencji Koncertu Największej Orkiestry Stra-
żackiej Świata, bowiem zagrało w nim jednocześnie 1500 
muzyków – strażaków ochotników, udział Orkiestry w Ogól-
nopolskim Zjeździe Strażaków w Częstochowie w 2005r., 
udział w pielgrzymce Ochotniczych Straży Pożarnych Woje-
wództwa Podkarpackiego do Sanktuarium MB w Kalwarii 
Pacławskiej w 2007r., udział w dziękczynnej, jubileuszowej 
mszy św. na Jasnej Górze i koncert dla pielgrzymów w kwiet-
niu 2010r. inaugurujący uroczystości 100-lecia Grodziskiej 
Orkiestry Dętej, pielgrzymka i koncert w Łagiewnikach, wy-
jazd do Warszawy i koncert w budynku Sejmu RP, koncer-
ty Orkiestry podczas międzynarodowych zawodów sportowo-

pożarniczych oraz obchodów 150-tej rocznicy istnienia Stra-
ży Pożarnej w Krems w Austrii w 2011r., dwukrotny udział w 
obchodach rocznicowych Bitwy pod Zadwórzem na Ukrainie, 
udział w VI Zlocie Chórów i Orkiestr Dętych „W hołdzie Jano-
wi Pawłowi II” w Licheniu w 2015r. oraz wyjazdy do Lwowa i 
koncerty w Katedrze Lwowskiej i Pałacu Biskupim. 
Warto także nadmienić, iż Orkiestra otrzymała z Państwowe-
go Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie Złotą Od-
znakę Honorową za szczególną działalność organizacyjną i 
artystyczną w społecznym ruchu muzycznym, Nagrodę Za-
rządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działal-
ności oraz Nagrodę Zarządu Powiatu Leżajskiego w dziedzi-
nie upowszechniania kultury. 
Barwne i bogate są 110-letnie dzieje tej szczególnej Wspól-
noty i jej członków. Na trwałe zapisują się w niej nazwiska 
wspaniałych postaci. Nieubłagany czas zabiera jednych, 
przychodzą zaś inni. Nawiązuje się w zasadzie niezwykła 
więź pokoleniowa, a przyjaźń, wspólna pasja i solidarność 
wiodą prym w zaczarowanym świecie muzyki. Bo w muzyce 
chodzi przecież o to, by odnaleźć w niej swoją historię. 
Obchody Jubileuszu 110-lecia rozpoczęły się Koncertem 
Noworocznym, który miał miejsce w grodziskim kościele 
w dniu 6 stycznia br. Kontynuacja popisów Orkiestry miała 
nastąpić także podczas grania w czasie Świąt Wielkanoc-
nych. Jednak zamiast radosnych dźwięków zewsząd ota-
czała nas tylko głucha cisza. Jest to jedyny taki przypa-
dek w kalendarzu Orkiestry, kiedy Wielkanoc była cichym 
świętem. Nawet w czasie wojny Orkiestra zawsze była na 
stanowisku i nie zaprzestała grania. 
W dniu 2 maja w czasie mszy św. odprawionej w intencji Or-
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kiestry uczestniczył tylko poczet sztandarowy i kilku przed-
stawicieli zespołu. Po mszy św. złożono kwiaty pod pomni-
kiem św. Floriana, następnie delegacja udała się na cmen-
tarz parafialny, aby pomodlić się za wszystkich muzyków, 
którzy odeszli już grać na wieczną chwałę w niebie. Symbo-
liczną wiązankę złożono i znicze zapalono na mogile wielo-
letniego prezesa i dyrygenta Orkiestry Antoniego Macha, któ-
ry prosił, aby pochowano go w stroju Orkiestry. Do tej pory 
mogiłą dawnego prezesa opiekował się jeden z kronikarzy 
Orkiestry – pan Wincenty Pażyra. W tym roku Orkiestra, przy 
wsparciu Zakładu Kamieniarskiego Pana Bogusława Szula-
ra, ufundowała pomnik i przejęła opiekę nad mogiłą, która 
stała się symbolicznym miejscem spoczynku wszystkich mu-
zyków, którzy grali w grodziskiej Orkiestrze. 
Kolejną ważną odsłoną Jubileuszu miał być Regionalny Festi-
wal Orkiestr Dętych w dniu 12 lipca na grodziskim stadionie. 
Mamy nadzieję, że odbędzie się on w lipcu przyszłego roku.  

OK

Międzynarodowy Dzień Strażaka
Jak co roku 4 maja w dniu Świętego Floriana swoje święto 
obchodzą strażacy, którzy każdego dnia działają według za-
sady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
W tym dniu w naszych parafiach miała miejsce uroczysta 
Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin.
Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 r. Świę-
to obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską 
śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonu-
jących zawody związane z ogniem.
Tegoroczne strażackie święto z uwagi na stan epidemii or-
ganizowane było przez zespoły OSP z terenu naszej gminy 
z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z ograniczoną licz-
bą uczestników.

MK

Tradycja Zielonych Świątek

Ostatnia, ósma niedziela okresu wielkanocnego to  
Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Przypada ona na 
pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, 
stąd nazywa się ją dniem Pięćdziesiątnicy. Specyfikę 
chrześcijańską tej niedzieli widać lepiej na tle jej ży-
dowskich korzeni, z której się ona zrodziła, przyjmując 
dodatkową nazwę Zielonych Świątek.
W tradycji chrześcijańskiej zgodnie ze słowami Ewan-
gelii wdł. św. Jana w pierwszym dniu po szabacie Zmar-
twychwstały Chrystus ukazał się uczniom i tchnął na 
nich Ducha Świętego. Natomiast w tradycji ludowej 
Zielone Świątki to przede wszystkim pożegnanie wio-
sny i powitanie lata, święto rolników i pasterzy. Od wie-
ków ubiera się wtedy domy gałązkami drzew liścia-
stych, głównie buka, brzozy, lipy i witkami modrzewia. 
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Parafia w Zmysłówce, której patronem jest św. Józef 
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny na trwałe od 
ponad 30 lat wpisała się w krajobraz ziemi grodzi-
skiej. Wybudowany niewielki, drewniany kościółek 
w ciężkich latach stanu wojennego przez mieszkań-
ców Opalenisk, Zmysłówki, Podlesia i Kopań służy 
wiernym w rozwoju życia duchowego oraz wspólno-
towego do dnia dzisiejszego. Przed trzema laty para-
fianie wraz z obecnym proboszczem podjęli niełatwą 
decyzję o budowie nowego, murowanego kościoła. 
Nowa świątynia, bardziej trwała i funkcjonalna, bę-
dzie miejscem kształtowania serc kolejnych pokoleń 
wiernych oddanych służbie Bogu i ludziom.
Od początku marca Polska (a Europa i cały świat 
znacznie wcześniej) boryka się z trudnościami zwią-
zanymi ze stanem epidemii. Codzienne aktywności 
ludzi zostały ograniczone. Nie zmienia to faktu, że 
nasz kościół jest cały czas otwarty dla wiernych. Co-
dziennie sprawowana jest Eucharystia, wydłużony 
został czas modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 
(kościół otwarty jest od godz. 8.00 do Mszy św. wie-
czorowej). Stale istnieje możliwość spowiedzi, także 
w innym niż konfesjonał, dogodnym miejscu. Gorliwie 
modlimy się w intencji mieszkańców o ustanie zara-
zy oraz o uwolnienie od lęków i niepokojów. Wszel-
kie posługi realizowane są zgodnie z zaleceniami sa-
nitarnymi władz państwowych. Wszystkie inicjatywy 
i akcje duszpasterskie mają pomóc w przetrwaniu 
tego trudnego czasu, służyć ochronie ciała i umoc-
nieniu ducha. Tylko w Bogu możemy odkrywać na-
dzieję, dzięki której jesteśmy w stanie przezwyciężyć 
trudności, których doświadczamy.
Mimo niełatwego położenia w przygotowaniach do 
budowy nowego kościoła jak i funkcjonowania wspól-
noty nie gaśnie w parafianach nadzieja, że znajdą 
się osoby i instytucje, które pomogą przezwyciężyć 
trudności, że będą (jak w pierwotnym Kościele) „jed-
nego serca i jednego ducha” (Dz 4, 32), solidaryzu-
jąc się ze wspólnotą wierzących.
Obecnie, w związku z epidemią, wiele osób nie przy-
chodzi do kościoła. Koszty utrzymania parafii jednak 
znacząco nie spadły. Są wierni, którzy, mając świa-
domość odpowiedzialności za parafię, już wspoma-
gają ją finansowo przez wpłaty na konto parafii oraz 
na rzecz nowej świątyni. 

Jeżeli możesz, prosimy wesprzyj funkcjonowanie 
naszej parafii, dokonując wpłaty na konto podane 
niżej. Taką darowiznę - zgodnie z zasadami prawa 
- można odpisać od podatku.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Zmysłówka 89A
37 - 306 Grodzisko Dolne

Bank PKO S.A. I O. w Leżajsku
- nr konta parafialnego:  

89 1240 2630 1111 0010 9623 8838
(tytuł: darowizna na cele kultu religijnego  

- ofiara na kościół/taca)

- nr konta na budowę nowego kościoła: 
26 1240 2630 1111 0010 9623 9196
(tytuł: darowizna na budowę kościoła)

Będziemy wdzięczni za Twoje regularne wsparcie! 
Bóg zapłać!

Rada Duszpasterska
wraz z Księdzem Proboszczem

„Jednego serca i jednego ducha” (Dz 4, 32)
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Kapliczki i krzyże przydrożne są niewątpliwie bogactwem 
ziemi grodziskiej. Są świadectwem pobożności Grodzisz-
czan, ale i świadkami historii. Zwracamy na nie uwagę 
szczególnie w miesiącu maju, gdy są pięknie przystrajane. 
Wtedy to od nich niosą się po okolicy śpiewy ku czci Matki 
Bożej. W tym roku, w związku z epidemią niestety cichsze. 
W centrum Wólki Grodziskiej, przy głównej drodze stoi ka-
plica w formie małego kościółka, ufundowana przez Józefa 
i Katarzynę Śmiałków. Warto poznać jej historię.
Józef Śmiałek początkowo nie był zamożnym człowiekiem, 
ale z czasem dorobił się znacznego majątku. Dzięki prowa-
dzeniu garbarni i handlu końmi powiększał stan posiada-
nego majątku, przez co stał się dobrze sytuowany i powa-
żany we wsi. Był tu pierwszym, który zaczął posyłać synów 
do szkół, najpierw do szkoły ludowej w Leżajsku, a następ-
nie do gimnazjum w Rzeszowie. Jeden z synów, Józef, po 
ukończeniu edukacji wstąpił do zakonu kapucynów, a dru-
gi, Wincenty, doktor filozofii, był długoletnim dyrektorem 
gimnazjum we Lwowie.
W podziękowaniu za otrzymane łaski i jako pamiątkę dla 
potomnych Józef i Katarzyna Śmiałkowie w 1891 r. wybu-
dowali kaplicę w formie małego kościółka. W 1893 r. zo-
stała ona poświęcona przez ks. Feliksa Świerczyńskiego, 
ówczesnego proboszcza z Grodziska Dolnego, jako kaplica 
mszalna. Od tego czasu był to własny, mały „kościółek” dla 
mieszkańców Wólki. Początkowo w okresie letnim odbywa-
ły się tu Msze Św. odprawiane przez księży z Grodziska Dol-
nego na zmianę z kaplicą na Zagrodach. Spotykano się tu-
taj także na nabożeństwa majowe i październikowe. Stąd, 
na początku maja, wyruszały również pielgrzymki piesze do 
Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

Kaplica wybudowana została na rzucie prostokąta, frontal-
nie zwrócona jest do głównej drogi. Na froncie, na dwóch 
kolumnach wsparte jest podcienie, na którym kiedyś znaj-
dowała się polichromia z wizerunkiem Ducha Świętego w 
postaci gołębicy po środku i ornamentem roślinnym. Ścia-
nę szczytową zdobi drewniany krzyż. Kaplica jest murowa-
na, w całości tynkowana i obecnie pomalowana na biało 
i żółto. Z tyłu została zamknięta trójbocznie. W bocznych 
ścianach znajdują się dwa łukowate okna. Na dwuspado-
wym dachu, przed II wojną światową pokrytym blachą (z 
tyłu tak jak i ściany zakończonym trójpołaciowo), znajdu-
je się kopułka zwieńczona krzyżem z sygnaturką w środku.
Do środka wchodzi się przez dwuskrzydłowe, łukowe, pół-
przeszklone drzwi. Wewnątrz znajduje się sklepienie ko-
lebkowe pomalowane na niebiesko ze złotymi gwiazda-
mi i ornamentem roślinnym. Kaplica jest pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych, co uwidacznia polichromia ścien-
na z wizerunkami świętych: św. Katarzyny, św. Józefa, św. 
Jana Chrzciciela, św. Barbary, św. Antoniego i św. Tomasza 
z Akwinu. Na sklepieniu nad wyjściem znajduje się malowi-
dło: „Św. Franciszek obejmujący Chrystusa na krzyżu”, wzo-
rowane na obrazie Bartolomea Estebana Murilla z XVII wie-
ku (jakby niedokończone). Według relacji polichromię ma-
lowali malarze lwowscy. We wnętrzu kaplicy znajduje się oł-
tarz z obrazem Matki Bożej Różańcowej wręczającej różań-
ce św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny z 1892 r., na-
tomiast nad ołtarzem umieszczono obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy (wg przekazów w ołtarzu znajdują się re-
likwie św. Wojciecha). 
Kaplicą po śmierci Józefa i Katarzyny opiekowali się ich sy-
nowie, wspomniani Wincenty, który w 1939 r. podarował 
do niej dwa obrazy: Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz o. Alojzy (Józef). Szczegól-
ną pieczę nad kaplicą sprawował syn Jan z żoną Anną, któ-
ry po rodzicach przejął gospodarstwo oraz ich potomkowie. 
Za staraniem Jana i Anny Śmiałków zostały do niej zakupio-
ne: kielich i mszał, 4 ornaty (biały, czarny i dwa czerwone) 
oraz dwie alby. Ornaty z albami zostały w 1939 r. skradzio-
ne (zniszczone odnaleziono później na polach). W 1910 r. 
zakupili do kaplicy chorągiew białą z wizerunkami Serca 
Pana Jezusa i Serca Matki Bożej. Z chorągwią tą, Wólcza-
nie przez wiele lat pieszo pielgrzymowali w maju do Matki 
Bożej Leżajskiej. Na utrzymanie kaplicy Jan Śmiałek ofia-
rował pół morga pola z rosnącymi na nim kilkoma sosna-
mi na tzw. Sołkówce, z zastrzeżeniem, że „kto pozostaje 
przy tej kaplicy ma to zbierać i opiekować się ma Kaplicom 
Mszalnom”.
O swoją małą świątynię dbali również mieszkańcy Wól-
ki oraz wólczańscy rodacy rozproszeni po świecie. Ojciec 
Manswet Majkut, bernardyn pochodzący z Wólki Grodzi-
skiej podarował w 1947 r. ornat biały z krzyżem i Sercem 
Pana Jezusa, albę oraz inne paramenty mszalne. W 1948 

Kaplica Śmiałków w Wólce Grodziskiej
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r. s. Anna Hospod z Podlasu przysłała z Ameryki cztery or-
naty (dwa czerwone, jeden czarny i jeden biały). W 1950 
r. obrus na ołtarz i wstążkę do chorągwi ofiarowała Julia 
Czwakiel.
W związku ze znaczną odległością do parafialnego kościo-
ła w Grodzisku Dolnym Wólczanie podjęli starania o wybu-
dowanie kościoła i utworzenie parafii u siebie. W 1970 r. 
ks. Józef Hader pochodzący z Grodziska Dolnego, w kapli-
cy u Śmiałków udzielił sakramentu małżeństwa, a rok póź-
niej, w 1971 r. w Wólce Grodziskiej erygowano parafię, do 
której został on przydzielony jako duszpasterz. Od tego cza-
su msze święte były odprawiane tu regularnie (w kaplicy 
znajdują się jeszcze niektóre szaty liturgiczne oraz wiklino-
wy konfesjonał). Jeszcze w tym samym (1971) roku, jesie-
nią przystąpiono do budowy kościoła parafialnego. Dzię-
ki wielkiej mobilizacji i pracy Wólczan oraz pomocy z oko-
licy, w krótkim czasie dzieło ukończono. Kościół poświęco-
no 14 listopada 1971 r. i odtąd stał się centrum religijnym 
parafii, a Jan Śmiałek (prawnuk Józefa i Katarzyny) został w 
nim pierwszym kościelnym. Pomimo tego w kaplicy Śmiał-
ków nadal odbywały się nabożeństwa majowe. Obok kapli-
cy stała mała drewniana dzwonnica z jednym dzwonem z 
1895 r., którym dzwoniono na msze święte i na Anioł Pań-
ski, a po wybudowaniu kościoła parafialnego została usta-
wiona obok niego. Gdy powstała nowa dzwonnica, stary 
dzwon wrócił do rodziny Śmiałków.
W 1995 r. za staraniem Jana Śmiałka kaplica została z ze-
wnątrz otynkowana przez Feliksa Grzywnę i Józefa Żaka.
Z czasem konieczne były kolejne remonty. Przystąpiono 
do nich w 2018 r. Głównym koordynatorem prac był sołtys 
Krzysztof Dąbek, współpracujący przy tym z właścicielem 
Krzysztofem Śmiałkiem.
Na początku postanowiono wymienić całkowicie dach. Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, pozyskało na 
ten cel z Urzędu Gminy Grodzisko Dolne środki finansowe 
i materiał w postaci drewna. Pracę wykonała firma „Dach-
Nid” Pawła Chmury z Wólki Grodziskiej za darmo, dokłada-
jąc również własny materiał. Wymieniono całą więźbę da-
chową wraz z pokryciem blaszanym. Zwieńczeniem prac był 
montaż na szczycie zrekonstruowanej przez Pawła Chmurę 
kopuły wraz z odnalezioną przy remoncie sygnaturką.
Kolejnym etapem było wykonanie odwodnienia wokół ka-
plicy, gdyż z powodu wilgoci niszczały tynki zewnętrzne oraz 
wewnętrzne, pokryte polichromią.
Następnie przystąpiono do remontu elewacji zewnętrznej. 
Środki na nie przeznaczyła Barbara Ślanda z USA (córka 
Jana Śmiałka). Prace te wykonała firma „Basher” Zbignie-
wa Dąbka z Wólki Grodziskiej, również za darmo i również 
dokładając do tego, jak i innych prac przy kaplicy swój ma-
teriał. Na koniec wokół oraz przed wejściem ułożono kost-
kę brukową.
Podobnie jak dawniej, oprócz wyżej wymienionych do odno-
wy kaplicy przyczyniło się wielu mieszkańców Wólki i oko-
lic, czy to poprzez środki finansowe, materiałowe czy ogól-
ne przy niej prace.

W planach jest jeszcze montaż przy sygnaturce mechani-
zmu dzwoniącego, odnowienie posadzki we wnętrzu oraz 
renowacja ołtarza oraz polichromii wewnętrznej.

Opracowano na podstawie:
1. „Opis kaplicy Śmiałkowej na Wólce grodz.”, rękopis. 
2. Urszula Stefańska, Opisy i historie kaplic, krzyży i figur 
w parafii Wólka Grodziska, Rzeszów – Wólka Grodziska, 
1993 – 2001.
3. Józef Burszta, Wieś małopolska, Poznań 1997.
4. ks. Janusz Nosal, Parafia św. Barbary w Grodzisku Dol-
nym w okresie niewoli Narodowej (1772-1918), Lublin 
1986.

Dziękuję Krzysztofowi Śmiałkowi i Krzysztofowi Dąbkowi za 
pomoc przy opracowywaniu historii kaplicy.

Robert Czerwonka

Sołtys Wólki Grodziskiej Krzysztof Dąbek oraz Krzysztof 
Śmiałek składają podziękowanie Wójtowi Gminy Grodzisko 
Dolne p. Jackowi Chmurze, oraz wszystkim, którzy wsparli 
remont kaplicy, jednocześnie prosząc o pomoc i wsparcie 
dalszych prac w jej wnętrzu.
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Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Czło-
wiek, który nie stronił od ludzi. Jako duchowny chciał 
być dla każdego, kto był w potrzebie. Kochał, modlił 
się i słuchał. Rozumiał ludzi i ich problemy. Był wraż-
liwym i mądrym człowiekiem. Od dzieciństwa powie-
rzał swoje życie Bogu w codziennej modlitwie, z któ-
rą nie ustawał aż do końca. Trudne doświadczenia z 
młodości połączone z wytrwałym i ufnym kontaktem 
z Bogiem, stanowiły solidny fundament, na którym 
opierała się jego misja życia.
Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Ochrzczo-
ny został 19 czerwca 1920 r. w pobliskim kościele pw. 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z którym był 
mocno związany do końca swojego pobytu w Wadowi-
cach. Jako dziecko, mały Karol codziennie przed lek-
cjami chodził na Mszę, na której służył jako ministrant. 
Po szkole grał z kolegami w piłkę nożną i w ping-pon-
ga. Oprócz edukacji szkolnej, uczył się języka niemiec-
kiego, a także pielęgnował patriotyzm i historię Polski.
W wieku 10 lat Karol rozpoczął naukę w Gimnazjum 
Męskim w Wadowicach. Był pilnym uczniem, lubianym 
i towarzyskim kolegą. W 1938 r przybył do Krakowa 
gdzie tylko przez rok studiował polonistykę. We wrze-
śniu 1939 r. na Polskę najechały niemieckie wojska. 
W tym czasie wraz ze znajomymi z koła teatralnego 
podjął walkę „słowem”, recytując po kryjomu dzieła 
polskich poetów. W czasie pracy w kamieniołomach, 
później w zakładach chemicznych ciągle uczył się i 
brał udział w próbach Teatru Rapsodycznego. Dbał 
także o swoją duchowość uczęszczając na msze do 
pobliskiego kościoła, gdzie poznał Jana Tyranow-
skiego, który prowadził przy parafii koło różańcowe.
W lutym 1941 r., po śmierci ojca, Karol postanowił 
poświęcić swoje życie kapłaństwu. Żegnając się z te-
atrem, dwukrotnie próbował wstąpić do Zgromadze-
nia Karmelitów Bosych. Ostatecznie wstąpił do krakow-
skiego seminarium duchownego gdzie studiował filozo-
fię i teologię aż do sierpnia 1944 r.
Po wojnie, 1 listopada 1946 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Kilkanaście dni później wyjechał do Rzymu 
kontynuować studia teologiczne. Latem 1948 r. po-
wrócił do kraju i rozpoczął pracę duszpasterską w 

parafiach. Latem 1958 r., w wieku 38 lat, otrzymał 
nominację na biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Krakowskiej. 28 września tego roku w Katedrze Wa-
welskiej otrzymał sakrę biskupią. Wtedy bp Karol Woj-
tyła całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej. 
W 1962 r. wyjechał do Rzymu, by pod przewodnictwem 
papieża Jana XXIII uczestniczyć w Soborze Watykańskim 
II. W trakcie soboru, 3 czerwca 1963 r., umarł Jan XXIII. 
Jego następcą został papież Paweł VI, który mianował 
bp Karola Wojtyłę na arcybiskupa metropolitę krakow-
skiego. Uroczysty ingres odbył się 8 marca 1964 r. Trzy 
lata później ten sam papież mianował go kardynałem.
Mimo tytułów i awansów, kard. Karol nie dystansował się 
do ludzi, pozostając tak samo troskliwym kapłanem, ja-
kim był do tej pory. Był człowiekiem o wysokim poczu-
ciu odpowiedzialności za misję, którą mu powierzył Bóg. 
Najwięcej uwagi skupiał jednak na młodzieży. Troska o 
nią była dla kard. Wojtyły sprawą podstawową, wiedział, 
że ma ona ogromny wpływ na przyszłość Kościoła, Ojczy-
zny i świata. 16 października 1978 r. został wybrany na 
następcę św. Piotra. Przyjął imię Jan Paweł II.
Od setek lat pierwszy papież nie Włoch. Pierwszy papież 
Polak, pielgrzym. Pierwszy, który „40-krotnie okrążył Zie-
mię”, by móc spotkać się z każdym człowiekiem. Zainicjo-
wał systematyczne spotkania z młodzieżą całego świata, 
które po raz pierwszy odbyły się w Rzymie w 1985 r. 
Karol Wojtyła nie zmieniał swojego stylu czy sposo-
bu duszpasterzowania w Kościele. U podstawy jego 
życia była modlitwa. Bogu też powierzył młodzież z 
całego świata. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 
o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się miesiąc po jego 
pogrzebie, a po sześciu latach w dniu 1 maja 2011r. 
w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikowany przez 
papieża Benedykta XVI. Trzy lata później kanonizo-
wany przez papieża Franciszka – 27 kwietnia 2014 
r., także w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Św. Jan Pa-
weł II jest patronem rodzin i Światowych Dni Młodzie-
ży. W tym roku wspominamy setną rocznicę jego uro-
dzin co jest szczególną okazją do wspomnień o nim, 
o jego życiu, posłudze i pielgrzymowaniu. 

Źródło:Diecezja

Wszystko zaczęło się 100 lat temu
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Pożyteczne owady w ogrodzie
Trudno sobie wyobrazić ile owadów mamy wokół siebie. 
Części z nich nawet nie widzimy. Mają one jednak znacze-
nie dla zachowania równowagi w przyrodzie. Człowiekowi 
pomagają szczególnie drapieżniki i owady zapylające. Za-
wdzięczamy im kwitnące ogrody i mnóstwo owoców, bez 
których nie wyobrażamy sobie lata. Obecność pożytecz-
nych owadów pozwala również ograniczyć stosowanie środ-
ków chemicznych w naszym otoczeniu.

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA

To jeden z najbardziej popularnych chrząszczy w Polsce. 
Można ją spotkać wszędzie tam, gdzie żyją mszyce, który-
mi się żywi. Dorosła biedronka każdego dnia potrafi ich zjeść 
kilkadziesiąt, a jej larwa jeszcze więcej. Swoje jaja składa na 
zaatakowanych przez mszyce roślinach. Taki sąsiad w ogro-
dzie jest lepszy niż jakikolwiek chemiczny środek.

ZŁOTOOK

Jego znakiem rozpoznawczym są siateczkowate zielonka-
we skrzydła i połyskujące złote oczy. Bywają one mylone 
z molami, ale to zupełnie inne owady. W przeciwieństwie 
do moli, złotooki są bardzo pożyteczne! Jego larwy zjada-
ją mszyce, miodówki i przędziorki, czyli ogrodowe pasożyty.

ŻUK WIOSENNY

Zajmuje się on utylizacją zwierzęcych odchodów. Żuki wio-
senne drążą również pod ziemią korytarze, dzięki czemu 
pomagają dotlenić glebę i doskonale ją nawożą.

KOWAL BEZSKRZYDŁY

Bardzo często można obserwować Kowale Bezskrzydłe 
przemierzające pionowe mury lub drzewa, gdzie w pęk-
nięciach, szczelinach oraz w dziuplach gromadzą się two-
rząc ogromne zgrupowania liczące niekiedy po kilka tysięcy 
osobników. Żywią się opadłymi owocami z lipy, zjadają rów-
nież resztki organiczne, martwe lub chore owady, odchody.

PSZCZOŁA MIODNA

Pszczoły są uznawane za najlepsze owady zapylające. Naj-
częściej spotkamy je w okolicy, w której znajdują się ule. 
To głównie dzięki ich staraniom jabłonie pięknie owocują. 
W dzisiejszych czasach pszczoły mają jednak dużo kłopo-
tów wynikających głównie z działań człowieka i wykorzysty-
wania środków chemicznych w uprawie roślin. Stawiane za 
wzór pracowitości niemal całe swoje życie spędzają służąc 
społeczności, do której należą. Zawdzięczamy im pyszny  
i zdrowy miód.

hUSARZ WŁADCA

To jedna z największych i najpiękniejszych ważek europej-
skich. Jej dorosłe osobniki można obserwować od czerwca 
do września. Charakteryzuje ją ubarwienie błękitno-zielo-
ne. Dzięki dużym oczom, świetnemu wzrokowi i umiejętno-
ści szybkiego latania skutecznie poluje na mniejsze od sie-
bie owady np. komary, muchówki, bąki bydlęce i ćmy.
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WAŻNE TELEFONY
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” - nr bezpłatny, całodobowy 

800 12 00 02
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - nr całodobowy, czynny 7 dni w tyg.

116 111 / 800 080 222
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - nr bezpłatny, czynny od pon. do pt. od  8:15 do 20:00 

 800 12 12 12 
Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego -nr całodobowy, bezpłatny 

800 70 22 22 
 Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym - nr bezpłatny, 

czynny od pon. do pt., od 14.00 do 22.00 - 116 123
Antydepresyjny Telefon Zaufania - Forum Przeciw Depresji 

22 594 91 00 
infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin - nr bezpłatny, czynny od pon. do pt. od 9:00 do 17:00 

800 120 289 
Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” - nr czynny codziennie od 17.00 do 22.00

801 889 880 
Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich, czynna w dni powszednie od 14:00 do 20:00 

800 108 108 
Infolinia dla dzieci i nastolatków przeżywających stratę i żałobę, a także informacje dla ich rodziców, 

opiekunów i nauczycieli- nr czynny od pon. do piąt. od 12:00 do 18:00
800 111 123 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - nr bezpłatny czynny od pon. do pt. od 8:00 do 21:00
800 190 590 

 Telefon Pogadania - wsparcie dla samotnych osób starszych w kontekście pandemii, 
czynny codziennie od 15:00 do 20:00 -  800 012 005 

Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich czynny od pon. do pt. od 8.00 do 21.00  
22 628 52 22
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Masz ciekawy temat,  
chcesz aby Twoje ogłoszenie 

znalazło się w gazecie
– napisz do nas!

Wiesz coś ciekawego? 
Czytałeś lub słyszałeś o czymś? 

Chciałbyś dodać darmowe 
ogłoszenie dot. kupna, 

sprzedaży, wynajmu itp.?
Napisz krótki artykuł, ogłoszenie 
a my chętnie zamieścimy je na 
łamach naszej lokalnej gazety. 

Zachęcamy do współpracy.
Kontakt: 17 242 82 65 wew. 233
Email: gazeta@grodziskodolne.pl
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REKLAMA PŁATNA

REKLAMA PŁATNA


