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W Grodzisku 
 

Były upalne lata i zimy srogie,  
lecz kocham mą wieś  

i tę przyrodę.  
Moja wieś to skarb cenny,  

wieś najukochańsza. 
Tu się wychowuję  
i tu zemrzeć chcę.  

Wieś, do której chcę wracać. 
 

Były ciepłe wiosny  
i jesienie zimne,  
lecz kocham tę wieś  

– mą Ojczyznę. 
Kocham ciepłe poranki  

i wody szum. 
W głębi serca  

i pamięci zostanie,  
więc kocham ją  

i ma miłość do niej nie ustanie. 
 

     Anna Moskal 
    Szkoła Podstawowa  
    w Grodzisku Górnym,  
     kl. Va 

SPRZEDAŻ ROZBIÓRKOWYCH  

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym informu-

je, że w dniu 14 grudnia br. (poniedziałek) od-

będzie się ustna licytacja materiałów budowla-

nych (blacha, konstrukcje drewniane dachu, 

dachówka ceramiczna) pochodzących z roz-

biórki elementów dachu budynków Mleczarni 

Grodzisko Dolne, Remizy OSP Grodzisko Gór-

ne i budynku dawnej szkoły w Laszczynach. 

Licytacja rozpocznie się w dniu 14 grudnia o 

godz. 10.00 w miejscach złożenia materiału 

rozbiórkowego, tj. na  placu Mleczarni, Remizy 

OSP i dawnej szkoły.  

Licytacja odbędzie się jednocześnie w trzech 

miejscach i będzie prowadzona przez pracow-

ników Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki 

Komunalnej.  

Szczegółowych informacji dotyczących ilości, 

cen wywoławczych na poszczególne materiały 

udziela pracownik Urzędu Gminy Grodzisko 

Dolne, pan Edward Wasyl (pokój nr 12), tel. 17 

242 82 65 w.145 
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AKTUALNOŚCI 

Na witaczu przy drodze powiatowej Grodzisko 

Dolne-Leżajsk pojawiła się nowa plansza. Tym 

razem nawiązuje do niezwykle ważnego tematu, 

jakim jest bezpieczne poruszanie się po drogach.  

Obraz przedstawia sympatyczną policjantkę i 

bardzo zaskakującą informację ZWOLNIJ 

”SUSZYMY” – gdy wjeżdżamy do gminy Grodzi-

sko Dolne i DZIĘKUJEMY ZA BEZPIECZNĄ 

JAZDĘ, gdy wyjeżdżamy. Znajdujące się na tabli-

cy hasła mają na celu uświadomienie kierowcom, 

by pamiętali o bezpieczeństwie na drogach, 

o dostosowaniu prędkości do panujących na drodze 

warunków i przede wszystkim, by zachowali zdro-

wy rozsądek.  

Nowy witacz jest efektem współpracy Komendy 

Powiatowej Policji w Leżajsku z wójtem gminy, w 

ocenie którego witacz powinien mieć coraz szersze 

zastosowanie. Oprócz wydarzeń kulturalnych powi-

nien przenosić także treści, które dotyczą innych 

ważnych problemów. W związku z tym, że na tere-

nie gminy jest coraz więcej dobrych dróg, po któ-

rych samochody poruszają się z coraz większą 

prędkością, pojawiła się propozycja by nawiązywał 

on do tych problemów. Policja oczywiście prowa-

dziła podobne akcje w tym zakresie. Były makiety, 

samochodów policyjnych i policjantów z fotorada-

rem. My zaś chcemy by kierowca czytając hasło 

ZWOLNIJ ”SUSZYMY” uśmiechnął się, ale i jed-

nocześnie zwolnił – podkreśla Jacek Chmura.  

Jak zapowiada kierownik posterunku policji 

w Grodzisku Dolnym, akcja „suszenie” będzie   

realizowana także praktycznie. Należy więc spo-

dziewać się częstszych pomiarów prędkości ruchu 

drogowego w naszej gminie.  

O tym czy umieszczone na witaczu informacje 

spowodują, że kierowcy użyją wyobraźni i ściągną 

nogę z gazu, okaże się w najbliższym czasie. Pew-

ne jest jedno - kierowcy łamiący przepisy nie będą 

już mogli liczyć na tak miły uśmiech policjantki, 

jaki można zobaczyć na gminnym witaczu.  

Prosimy więc wszystkich użytkowników dróg 

o rozważną jazdę i życzymy szerokiej i bezpiecznej 

drogi, nie tylko na terenie naszej gminy.  MH 

 



  

 

4 

AKTUALNOŚCI 

Środowiskowy Dom Samopomocy stwarza     

niepełnosprawnym możliwość na aktywne 

uczestniczenie w życiu społecznym. Taką szansę 

15 grudnia br. otrzyma 30 osób niepełnospraw-

nych z zaburzeniami psychicznymi lub niepełno-

sprawnością intelektualną. Trwają właśnie   

prace wykończeniowe i wyposażanie placówki, 

jaka powstała w tym roku w gminie.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczy-

nach jest pierwszą tego typu placówką w gminie 

Grodzisko Dolne. Głównym celem ŚDS, jest stwo-

rzenie osobom chorym psychicznie i osobom nie-

pełnosprawnym intelektualnie warunków, w któ-

rych osoby te będą mogły samodzielnie, na miarę 

swoich możliwości, funkcjonować w środowisku 

oraz doskonalić umiejętności niezbędne do samo-

dzielnego życia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczy-

nach będzie placówką dziennego pobytu. Działać 

będzie 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. W ramach 

świadczonych usług znajdą się między innymi:  

treningi umiejętności prowadzenia rozmowy, umie-

jętności rozwiązywania trudnych sytuacji budżeto-

wych, technicznych, aktywnego poszukiwania   

pracy, aktywnego udziału we własnym leczeniu 

farmakologicznym, kulinarny, higieniczny i trening 

umiejętności praktycznych. Trzydziestoosobowa 

grupa podzielona zostanie na 5 zespołów terapeu-

tycznych. Każdy zespół z własnym terapeutą reali-

zować będzie odpowiedni program terapeutyczny. 

Zespoły działać będą w pracowni kulinarnej, 

pracowni rzemiosł różnych i ochrony przeciwpoża-

rowej, pracowni plastycznej, muzycznej, informa-

tyczno - poligraficznej i rękodzieła artystycznego. 

Dzięki otwarciu placówki pracę otrzyma 6 osób 

z terenu naszej gminy  

 

         JK 

Rozpoczyna się nabór osób, które chciałyby podjąć 

pracę z grupami osób niepełnosprawnych w Środo-

wiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach. 

Planuje się zatrudnienie 6 osób na stanowiskach: 

instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, technik 

fizjoterapii, pielęgniarka i kierowca. Od kandyda-

tów oczekuje się wykształcenia na poziomie co naj-

mniej średnim o kierunku pedagogicznym lub   

medycznym. Mile widziane będzie doświadczenie 

w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczegól-

ności z zaburzeniami psychicznymi i niepełno-

sprawnością intelektualną. Ponadto od kandyda-

tów oczekuje się także umiejętności manualnych, 

uczciwości i odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje, poszanowania godności ludzkiej i toleran-

cji, umiejętności dostrzegania potrzeb i problemów 

podopiecznych, życzliwości, opiekuńczości i goto-

wości udzielania pomocy. Przewiduje się możli-

wość łączenia stanowisk pracy w zależności od 

kwalifikacji posiadanych przez kandydatów.   

Przykładowo mile widziana będzie pielęgniarka z 

wykształceniem w zakresie fizjoterapii lub kierow-

ca posiadający kwalifikacje do pracy z niepełno-

sprawnymi. Listy motywacyjne wraz z CV należy 

kierować do Wójta Gminy Grodzisko Dolne w ter-

minie do 30 listopada 2009r. Osoby posiadające 

wymagane kwalifikacje zostaną zaproszone na  

rozmowę kwalifikacyjną. Bliższych informacji nt. 

zatrudnienia udziela Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grodzisku Dolnym, tel. 17 242 91 34. 

Otwarta jest także lista uczestników terapii w   

Środowiskowym Domu Samopomocy, na którą 

zapisywać się mogą osoby dorosłe, niepełnospraw-

ne z zaburzeniami psychicznymi lub niepełno-

sprawnością intelektualną. Zgłoszenia osób zainte-

resowanych, które chcą brać udział w zajęciach 

terapeutycznych przyjmuje Gminny Ośrodek    

Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym -         

codziennie od 7.30 do 15.30. 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych, policjanci, przedstawiciele Szkół Nauki 

Jazdy i inni. 

Realizując pozostałe punkty porządku obrad  

Radni Rady Gminy dokonali analizy budżetu gmi-

ny za 3 kwartały br. oraz zapoznali się z działalno-

ścią miejscowej służby zdrowia. Przegłosowali 

przyjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie   

gminy na rok 2009, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie       

nieruchomości gruntowej położonej w Opale-

niskach, 

3) uchylającej uchwałę nr XLII/256/09 z dnia 

24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgo-

dy na rozwiązanie użytkowania wieczystego 

ze Spółdzielnią Usług Drogowo-Rolniczych 

ustanowionego na działkach położonych w 

Grodzisku Dolnym, 

4) w sprawie zabezpieczenia środków finanso-

wych w budżecie gminy w roku 2010, 

5) w sprawie upoważnienia kierownika GOPS 

do załatwiania indywidualnych spraw z za-

kresu administracji publicznej. 

Wysłuchano również informacji Wójta Gminy 

na temat realizacji zadań oświatowych 2008/2009. 

 

         J.R. 

W dniu 3 listopada odbyła się XLIV sesja Rady 

Gminy Grodzisko Dolne. Głównym tematem 

w porządku obrad listopadowej sesji była deba-

ta na temat „Czy twoje picie jest bezpieczne” 

przeprowadzona przez trenera Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, pana Grzegorza Stępniowskiego.  

Sala obrad była wypełniona po brzegi, co świad-

czy o dużym zainteresowaniu tym tematem. W se-

sji uczestniczyli oprócz radnych Rady Gminy i soł-

tysów również księża z Parafii w Grodzisku Dol-

nym, Grodzisku Nowym i Wólce Grodziskiej, 

przedstawiciele miejscowych NZOZ-ów, przedsię-

biorcy, przedstawiciele Rad Rodziców, nauczyciele 

z terenu gminy, członkowie Gminnej Komisji ds. 

Debata nt. kampanii „Czy Twoje picie jest bezpieczne” 

Każdy instrument został dokładnie sprawdzony 

Działająca przy Ośrodku Kultury w Grodzisku 

Dolnym Orkiestra Dęta wzbogaciła się o nowe 

instrumenty muzyczne. Dzięki pozyskanej w ra-

mach działania Odnowa i Rozwój Wsi dotacji, 

orkiestrę doposażono w klarnety, trąbki, puzo-

ny, saksofony, suzafony i flety – w sumie 31    

instrumentów. 

Ich klasę i jakość sprawdzono w trakcie nie-

dzielnej próby, podczas której orkiestranci testowa-

li moc i brzmienie nowych instrumentów. Jak 

zgodnie podkreślają muzycy - Zakup instrumentów 

przyczyni się do podniesienia poziomu jakości gry. 

By jednak usłyszeć prawdziwe brzmienie, konieczne 

jest odpowiednie „rozdmuchanie” i nastrojenie 

instrumentów – dodają. 

Komplet nowych instrumentów dostarczył     

wyłoniony w postępowaniu przetargowym Salon 

Muzyczny „FAN” ze Szczecina. 

 

         RP 
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Część tych rzeczy można znaleźć w domowej szufla-

dzie, inne w ogrodzie lub na spacerze - dodaje.  

By zmotywować i zachęcić uczestniczki warsz-

tatów do zrobienia własnych kompozycji, prowa-

dząca zajęcia zaprezentowała przykładowe katalogi 

z gotowymi dekoracjami, po czym wszystkie panie 

przystąpiły do działania.  

Istnieje także możliwość wzięcia udziału w 

warsztatach o tematyce bożonarodzeniowej - poka-

zy robienia stroików i dekoracji świątecznych. 

Warsztaty odbędą się w grudniu br. Szczegółowych 

informacji nt. terminów udziela pani Renata       

Mazurek, tel. 723 977 403.     MH 

W środę 28 października br. w Domu Wiejskim 

w Grodzisku Nowym odbyły się warsztaty z za-

kresu estetycznego zagospodarowania zagrody – 

wykonywanie dekoracji i stroików okoliczno-

ściowych.  

Organizatorem szkoleń był pan Wojciech      

Michalewski, specjalista ds. przedsiębiorczości 

wiejskiego gospodarstwa i agroturystyki, a warszta-

ty prowadziła pani Marta Bielecka z działu     

ogrodnictwa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale. 

Z uwagi na fakt, że spotkanie zorganizowano 

przed dniem Wszystkich Świętych, tematyka szko-

lenia dotyczyła robienia dekoracyjnych stroików na 

groby naszych bliskich. Pani Marta zwracała uwagę 

uczestniczkom warsztatów, że oprócz tradycyjnych 

chryzantem coraz częściej na nagrobkach pojawiają 

się różnorodne stroiki, wiązanki i bukiety. Ich nie-

szablonowa forma i stosowane do dekoracji ele-

menty ozdobne powodują, że wyglądają niezwykle 

wyjątkowo. Często nie zdajemy sobie sprawy, że 

z tak prostych, nieskomplikowanych materiałów 

można zrobić wspaniałe i niedrogie okolicznościo-

we kompozycje – sugeruje pani Marta Bielecka. 

Przy użyciu gąbki florystycznej, iglaków, szyszek,    

kwiatów, jarzębiny i innych owoców możemy sami 

wykonać oryginalne i ciekawe dekoracje kwiatowe. 

Pod nieocenionym okiem pani Marty wszystkie uczestnicz-

ki warsztatów wykonały bardzo oryginalne stroiki 

10 listopada br. uczniowie Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Wólce Grodziskiej zorganizowa-

li w szkole akademię z okazji Święta Niepodle-

głości. Uczestniczyła w niej cała społeczność 

szkolna.  

Dzień później w kościele parafialnym w Wólce 

Grodziskiej odbyła się Msza Św. z uroczystym 

wniesieniem Sztandarów PSL-u i Akcji Katolickiej. 

Po Eucharystii uczniowie szkoły podstawowej 

uczcili 95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

Przedstawili krótką inscenizację słowno mu-

zyczną. Wzniosłymi wierszami i pieśniami oddali 

hołd tym wszystkim, którzy walczyli za naszą   

wolność. W uroczystości wzięli udział zaproszeni 

goście, licznie przybyli mieszkańcy wsi Wólka 

Grodziska i strażacy z OSP Wólka Grodziska. Całą 

ceremonię uświetniła Orkiestra Dęta z Grodziska 

Dolnego. 

Po uroczystości zaproszeni goście spotkali się na 

poczęstunku w szkole. Inicjatorami uroczystości 

byli: ksiądz proboszcz Stanisław Kulikowski, soł-

tys Wólki Grodziskiej Krzysztof Dąbek, dyrektor 

szkoły Teresa Nykiel oraz nauczyciele Małgorzata 

Grzesik i Paweł Matuszek. 

        P. Matuszek 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 
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Montaż słowno muzyczny w wykonaniu młodzieży 

Pierwsza 15-to osobowa grupa uczestniczek pro-

jektu „Akademia Liderów Agroturystyki” po 

zrealizowaniu trzech szkoleń tj.: Gospodarstwo 

rolne – gospodarstwo agroturystyczne – zagad-

nienia formalno-prawne, „Standaryzacja i kate-

goryzacja usług agroturystycznych”, „Internet 

w agroturystyce” oraz „Warsztatów liderów” 

rozpoczęła kolejny etap działań projektowych, 

jakim są warsztaty praktycznego przygotowy-

wania tradycyjnych potraw lokalnych, jako 

oferty dla agroturystów.  

Pierwszy pokaz przygotowania lokalnych      

potraw poprowadziły panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Grodzisku Górnym. Przygotowały żurek 

na zakwasie, pierogi ruskie i z kapustą, sałatkę z 

dodatkiem kęsków piwnych oraz placek z jabłkami. 

Jedzenie było naprawdę pyszne. Wszystkie panie 

uczestniczące w pokazie nie tylko pilnie obserwo-

wały sposób przygotowania potraw, ale też otrzy-

mały przepisy na te potrawy oraz kilka innych nie 

mniej smacznych. Pozostałe dwa warsztaty kulinar-

ne dla tej grupy uczestniczek projektu, poprowadzą 

kolejno panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Gro-

dzisku Dolnym i Grodzisku Nowym. Już dzisiaj 

jesteśmy ciekawe co dobrego ugotują.  

Zgodnie z harmonogramem działań projekto-

wych w dniu 13-go listopada br. „Warsztatami lide-

rów” zainaugurowała cykl szkoleń i warsztatów 

druga grupa uczestniczek projektu. Projekt 

„Akademia Liderów Agroturystyki” jest współfi-

nansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

         J.R. 

W dniu 11 listopada pod Pomnikiem Wdzięcz-

ności „Żywią i Bronią” w Miasteczku odbyły się 

uroczyste obchody Święta Niepodległości.  

Złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie 

Orkiestra wraz z Pocztami Sztandarowymi i uczest-

nikami ceremonii przemaszerowała do kościoła 

Parafialnego w Grodzisku Dolnym, gdzie odpra-

wiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i 

wszystkich tych, którzy walczyli za jej wolność. 

Wcześniej delegacje wieńcowe udały się na grodzi-

ski cmentarz, gdzie oddano hołd pod obeliskiem 

„Ku czci tych, którzy cierpieli i oddali swe życie za 

Ojczyznę”.  

Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna 

w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół im. prof. 

Franciszka Leji w Grodzisku Górnym. W murach 

kościoła zabrzmiały patriotyczne wiersze i pieśni. 

Wszystkim uczestnikom obchodów serdecznie 

dziękujemy! 

Delegacja wieńcowa 

Szkolenie w ramach drugiej grupy projektowej 

Warsztaty przeprowadzono w siedzibie stowarzyszenia 
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Ogólnopolska kampania „Sprawdź czy Twoje pi-

cie jest bezpieczne” skierowana jest do osób doro-

słych. Podstawowym celem kampanii jest ograni-

czenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekono-

micznych związanych z piciem alkoholu oraz ogra-

niczenie liczby osób pijących ryzykowanie 

i szkodliwie. 

Gmina Grodzisko Dolne jako jedna z pierwszych 

włączyła się do tej ogólnopolskiej kampanii i wraz 

z niespełna 1400 samorządami i instytucjami z całej 

Polski postanowiła realizować cele kampanii. W dniu 

3 listopada 2009r. w sali narad Urzędu Gminy w Gro-

dzisku Dolnym odbyła się lokalna debata oficjalnie 

inaugurująca ogólnopolską kampanię „Sprawdź czy 

Twoje picie jest bezpieczne”. Aby podnieść rangę 

celów zawartych w kampanii debata była włączona 

do programu sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Zaproszono również liczne grono gości. Celem zapro-

szenia tak szerokiego grona uczestników było budo-

wanie lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych. 

Prezentację kampanii przedstawił edukator pan 

Grzegorz Stępniowski, który jest równocześnie kie-

rownikiem Poradni Leczenia Uzależnień w Leżajsku. 

Ze względu na doświadczenie osoby prowadzącej, 

prezentacja była bardzo merytoryczna i praktyczna. 

Wyjaśniła sporne kwestie, które wynikły w trakcie 

prezentacji i równocześnie obaliła wiele mitów zwią-

zanych z alkoholem. Debata była pierwszym, ale 

ważnym krokiem w budowaniu lokalnego poparcia 

na rzecz kampanii a zarazem zmiany świadomości o 

skutkach używania alkoholu. Kolejnym działaniem 

będą spotkania z   rodzicami prowadzone wg zapro-

ponowanych scenariuszy „Komunikacja tworząca 

więzi”. Ponadto w trakcie debaty uzyskano wstępną 

deklarację przedstawiciela szkół nauki jazdy o włą-

czeniu w zakres szkolenia przyszłych kierowców ele-

mentów dotyczących skutków działania alkoholu. 

Zostanie również zorganizowane szkolenie dla sprze-

dawców napojów alkoholowych. Materiały edukacyj-

ne kampanii zamówione przez samorząd gminny zo-

staną rozdane rodzicom i uczniom szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych oraz będą wyłożone w placów-

kach służby zdrowia i pomocy społecznej. Szerszym 

elementem kampanii jest również program profilak-

tyczny „Archipelag Skarbów”, który zostanie prze-

prowadzony wśród uczniów II i III klas gimnazjal-

nych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku 

Dolnym. Mam głębokie przekonanie, że siła oddzia-

ływania kampanii spowoduje wzrost świadomości 

lokalnej społeczności i przyczyni się do trwałych 

efektów w postaci wytworzenia   praktycznych me-

chanizmów zmiany wzorów picia alkoholu. 

   Ambasador kampanii Stanisław Baj 

SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE-TEST 

1.Jak często pijesz napoje zawierające alkohol? 

(0) nigdy 

(1) raz w miesiącu lub rzadziej 

(2) 2 do 4 razy w miesiącu 

(3) 2 do 3 razy w tygodniu 

(4) 4 razy w tygodniu lub częściej 

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypijasz w 

trakcie typowego dnia picia? 

(0) 1-2 porcje 

(1) 3-4 porcje 

(2) 5-6 porcji 

(3) 7, 8 lub 9 porcji 

(4) 10 lub więcej 

3. Jak często wypijasz 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

4.Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłeś/aś, że nie może 

zaprzestać picia po jego rozpoczęciu? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

5.Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło Ci się z powodu 

picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszyłoby normy i 

zwyczaje przyjęte w Twoim środowisku? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

6.Jak często w ciągu ostatniego roku musiałeś/aś się rano napić, 

aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś/aś poczuci 

winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

8. Jak często w ciągu ostatniego roku nie byłeś/aś w stanie z po-

wodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego 

wieczoru? 

(0) nigdy 

(1) rzadziej niż raz w miesiącu 

(2) raz w miesiącu 

(3) raz w tygodniu 

(4) codziennie lub prawie codziennie 

9.Czy zdarzyło się, że Ty lub jakaś inna osoba doznała urazu w 

wyniku Twojego picia? 

(0) nie 

(2) tak, ale w ostatnim roku 

(4) tak, w ciągu ostatniego roku 

10.Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz intereso-

wał się Twoim piciem lub sugerował jego ograniczenie? 

(0) nie 

(2) tak, ale nie w ostatnim roku 

(4) tak, w ciągu ostatniego roku 

PUNKTACJA: 8-15 pkt pijesz ryzykownie, 16-19 pkt pijesz szko-

dliwie, pow. 20 pkt prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu 
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Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wnio-

sków o przyznanie pomocy na zakup nowych 

maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w termi-

nie od 20.11.2009 r. do 10.12.2009 r. Gmina Gro-

dzisko Dolne została objęta Krajowym Progra-

mem Restrukturyzacji dotyczącej sektora cu-

krowniczego.  

O pomoc mogą ubiegać się plantatorzy buraka 

cukrowego, którzy utracili częściowo lub całkowi-

cie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego 

oraz otrzymali w 2009 r. finansową pomoc z tytułu 

restrukturyzacji. 

Celem działania jest modernizacja gospodarstw 

rolnych, czyli pomoc do zakupu nowych maszyn 

i urządzeń do produkcji rolnej oraz ułatwienie pro-

ducentom rolnym zmiany profilu produkcji na inny 

niż uprawa buraka cukrowego. Pomoc udzielana 

jest w formie refundacji kosztów do 40% kosztów 

kwalifikowanych poniesionych przez wniosko-

dawcę. Pomoc nie obejmuje kosztów podatku 

VAT, transportu zakupionych maszyn, leasingu, 

zakupu maszyn do produkcji buraków cukrowych. 

W ramach jednego wniosku o przyznanie pomo-

cy można ubiegać się o refundację części kosztów 

kwalifikowanych wynoszących co najmniej 5 tys. 

zł, maksymalna kwota refundacji dla jednego    

producenta rolnego wynosi 50 tys. zł. W celu ubie-

gania się o przyznanie pomocy wnioskodawca 

składa wniosek bezpośrednio w Oddziale Tereno-

wym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego.  

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden 

wniosek. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności 

od najwyższej do najniższej ilości cukru ustalonej 

w odniesieniu do każdego wnioskodawcy na pod-

stawie wniosków producentów cukru o przyznanie 

pomocy restrukturyzacyjnej, a pomoc przyznawana 

będzie do wyczerpania środków finansowych. Wię-

cej informacji na stronie internetowej ARR 

www.arr.gov.pl lub w Ośrodku Doradztwa Rolni-

czego. 

      R. Mazurek 

    PODR Boguchwała, ZD Leżajsk 

Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym wspólnie 

z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-

czego – Zespół Doradców w Leżajsku w dniach  

3-5 listopad br. zorganizował szkolenie dla 30 

rolników z terenu gminy.  

Tematyka szkolenia dotyczyła „Stosowania 

środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwa-

czy”. Szkolenie przeprowadzili pan Czesław Gdula 

i pan Janusz Piechota, pracownicy Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pan Stefan 

Klocek, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Uczestnicy w trakcie szkolenia mieli możliwość 

zapoznania się z wybranymi zagadnieniami w za-

kresie obowiązujących przepisów, techniki ochrony 

roślin, charakterystyki i stosowania środków ochro-

ny roślin. Na zajęciach poruszane były również  

tematy dotyczące zapobiegania negatywnemu 

wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 

naturalne oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy 

przy stosowaniu tych środków. Trzydniowe szkole-

nie zostało zakończone egzaminem, po którym 

uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. Ter-

min ich ważności wynosi 5 lat.  

Przy okazji należy przypomnieć wszystkim zain-

teresowanym, że od 1 stycznia 2009r. ukończenie 

szkolenia umożliwia nabywanie środków ochrony 

roślin w I i II klasie toksyczności. Umożliwia    

również spełnienie wymogów wzajemnej zgodno-

ści w gospodarstwach korzystających z dopłat ob-

szarowych i podlegających kontroli ARiMR.  

Kurs jest odpłatną formą kształcenia rolników, 

z tego względu Wójt Gminy, umożliwił przeprowa-

dzenie tego szkolenia w Sali Narad Urzędu Gminy 

oraz częściowo je współfinansował. Resztę kosz-

tów pokryli jego uczestnicy. 

 

       R. Mazurek 

    PODR Boguchwała, ZD Leżajsk 

Szkolenie przeprowadzono w Urzędzie Gminy 

http://www.arr.gov.pl/
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Lata 2007 – 2013 

to okres nowej 

p e r s p e k t y w y    

finansowej w 

sprawie finanso-

wania wspólnej 

polityki rolnej w Unii Europejskiej wobec obsza-

rów wiejskich w ramach Europejskiego Fundu-

szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów    

Wiejskich (EFRROW). 

Zgodnie z przepisami tego programu, każdy kraj 

członkowski zobowiązany jest opracować Krajowy 

Plan Strategiczny obejmujący lata 2007-2013.    

Ponadto na podstawie analizy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonej na 

podstawie dostępnych danych statystycznych, 

przedstawia priorytety i kierunki rozwoju obszarów 

wiejskich w odniesieniu do priorytetów wspólnoto-

wych, które są podstawą przygotowania Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w kolejnym okresie 

programowania to jest w latach 2007-2013. W wy-

niku utworzenia Europejskiego Funduszu Rolnego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich nastąpiło połączenie 

dotychczasowych instrumentów finansowych roz-

woju obszarów wiejskich (PROW 2004-2006 i 

Sektorowego Programu Operacyjnego). Jednocze-

śnie dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LE-

ADER+, która wymagała odrębnych dokumentów 

programowych, została włączona do programu roz-

woju obszarów wiejskich. Nastąpiło także oddzie-

lenie polityki rozwoju obszarów wiejskich od poli-

tyki spójności.  

W lipcu 2007 roku na posiedzeniu Komitetu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej 

przygotowany przez Polskę PROW 2007-2013  

został zaakceptowany. Łączna kwota środków na 

powyższy program obowiązujący do 2013 roku to 

około 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro 

pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a około 4 

mld stanowić będą środki krajowe. Instrumenty 

PROW 2007-2013 podzielono na 4 osie obejmujące 

działania: 

Działania Osi 1 – Poprawa Konkurencyjności 

sektora rolnego i leśnego 

1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w 

rolnictwie i leśnictwie 

1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom 

1.3 Renty strukturalne 

1.4 Korzystanie z usług doradczych przez rolników 

i posiadaczy lasów 

1.5 Modernizacja gospodarstw rolnych 

1.6 Zwiększenie wartości dodatniej podstawowej 

produkcji rolnej i leśnej 

1.7 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związa-

nej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa 

1.8 Uczestnictwo rolników w systemach jakości 

żywności 

1.9 Działania informacyjne i promocyjne 

1.10 Grupy producentów rolnych 

Działanie Osi 2 – Poprawa Środowiska Natural-

nego i Obszarów Wiejskich 

2.1 Wspieranie gospodarstw na obszarach górskich 

i innych obszarach (ONW) 

2.2 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolno-

środowiskowe) 

2.3 Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienia 

gruntów innych niż rolne 

2.4 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej znisz-

czonego przez katastrofy oraz wprowadzanie 

instrumentów zapobiegawczych. 

Działanie Osi 3 – Jakość Życia Na Obszarach 

Wiejskich i Różnicowanie Gospodarki Wiejskiej 

3.1 Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej 

3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej 

3.4 Odnowa i rozwój wsi 

Działanie Osi 4 – LEADER 

4.1 Wprowadzenie 

4.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

4.3 Wdrażanie projektów współpracy 

4.4 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,    

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Warto korzystać z powyższych działań, które 

powinny przyczynić się do poprawy jakości życia 

na obszarach wiejskich, a w szczególności ułatwić 

prowadzenie gospodarstwa. Z tak szerokiego zakre-

su działań zawsze można coś wybrać dla siebie. 

Oczywiście, że wybranie działania może nastręczać 

różnych problemów, ale w takim przypadku warto 

skorzystać z pomocy służb doradczych, doskonale 

znających wyżej wymienione programy. Zachęcam 

także do korzystania z prowadzonych szkoleń i  

materiałów przygotowanych przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego powyższe-

go programu, a wyłożonego w naszym Urzędzie 

Gminy.  

Przygotował Kazimierz Stopyra w oparciu o      

materiał informacyjny dot. PROW 2007-2013 

opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi. 
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

odgrywała i nadal odgrywa dużą rolę w życiu  

gospodarczym lokalnego rynku i ościennych 

miejscowości. I jak wiadomo, chociaż istnieje do 

dzisiaj, przeszła szereg zmian. Jej działalność ule-

gła znacznej przemianie. O przeszłości i przyszło-

ści GS-ów z prezesem Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym, 

panem Eugeniuszem Miś rozmawiała Małgorzata 

Halasa 

 

Jak długo istnieje sieć sklepów GS w gminie 

Grodzisko Dolne i jakie były jej początki? 

Początki spółdzielczości w Polsce sięgają II poło-

wy XIX wieku, natomiast w naszej gminie są to 

lata 30-te. W 1937r. powstała Spółdzielnia      

Spożywców „Jedność”, zarejestrowana jako spół-

dzielnia jednostkowa. W tym samym czasie w są-

siednich wsiach powstały podobne spółdzielnie, 

m.in. w Wólce Grodziskiej, Laszczynach, Opale-

niskach. W roku 1947 nastąpiło ich połączenie, 

w jedną Gminną Spółdzielnię „Samopomoc 

Chłopska”, a rok później, 7 lutego 1948 spółdziel-

nia została zarejestrowana.  

Przez te wszystkie lata spółdzielnie prosperowały 

bardzo dobrze. W każdej wiosce znajdował się 

sklep GS-u. Główną sferą prowadzonej działalno-

ści gospodarczej był handel, skup i produkcja pie-

czywa. Od rolników skupowano wszelaki asorty-

ment produktów, począwszy od jaj, butelek, ma-

kulatury, skór i zboża. Prócz działalności skupo-

wej, prowadzono punkty gastronomiczne bar 

„Zacisze” i restaurację Myśliwską. Powstał także 

Klub    Rolnika.  

Gminne Spółdzielnie od dawien dawna wpisane 

są w krajobraz polskiej wsi. I chodź w dobie 

dzisiejszych hiper i supermarketów wydawać 

by się mogło, że nie przetrwają, to radzą sobie 

całkiem dobrze. Jak utrzymać przy sobie  

klienta w dobie istniejących dużych sieci han-

dlowych? 

Zdajemy sobie sprawę, że wiele spółdzielni gmin-

nych padło. Oczywiście powodów ich upadku jest 

wiele. Niemniej jednak my sobie radzimy. A jak 

dbamy o swoich klientów? Otóż potencjałem i fi-

larem każdej firmy są ludzie, tak i my posiadamy 

zaufanych pracowników. W handlu spożywczym 

pracują  same panie, z wieloletnim doświadcze-

niem w tej branży. Ponadto czasy na tyle się zmie-

niły, że   ciągle trzeba nadążać za nowymi techno-

logiami, i dbać o nowe oblicze budynków, remon-

tować i odnawiać, bo do „dziadostwa” już nikt nie 

chce przychodzić. Poza tym pełen asortyment to-

warowy, bo dzisiaj ludzie kupują tam, gdzie mają 

możliwość wyboru i skorzystania z różnego rodza-

ju promocji i obniżek. Tak właśnie działają duże 

sieci. Mają przygotowane zestawy 4-5 produktów 

promocyjnych, na których bazują, którymi przy-

ciągają klientów. A oni przychodząc, wrzucają do 

koszyka to co w promocji i jeszcze kilka innych 

rzeczy, mniej lub bardziej potrzebnych, zostawia-

jąc w kasie całkiem pokaźną kwotę. My ma miarę 



  

 

12 

WYWIAD MIESIACA 

naszych możliwości również próbujemy wprowa-

dzać różnego rodzaju promocje, gazetki świątecz-

ne, degustacje i pokazy. A wszystko po to, by za-

chęcić do przyjścia do naszej sieci sklepów. Po-

nadto trzeba podkreślić, że nasi klienci - bo tak ich 

trzeba nazwać, mają do wyboru nie tylko duże sie-

ci hipermarketów, ale również sklepy prywatne z 

naszego terenu, a jednak jakoś wszyscy prosperu-

jemy na tym naszym lokalnym rynku.  

Ile sklepów jest pod pańskim zarządem? 

Posiadamy 7 sklepów spożywczo-przemysłowych, 

2 sklepy spożywcze, 1 gospodarstwa domowego i 

bazę obrotu rolnego, gdzie prowadzimy sprzedaż 

nawozów, węgla i skup zboża oraz piekarnię, któ-

ra jest trzecim filarem naszej działalności.  

Spółdzielnia prowadzi wielokierunkową działal-

ność. Na jakie materiały popyt rośnie, a na które 

maleje? 

Ten rok jest wyjątkowy jeżeli chodzi o bazę obro-

tu rolnego. Rynek nawozów załamał się całkowi-

cie. Sprzedaż nawozów w porównaniu do lat ubie-

głych spadła o30%. Jesteśmy tym przerażeni, gdyż 

sytuacja ta odbija się niekorzystnie nie tylko w 

kieszeni rolnika., ale także w przełożeniu na naszą 

działalność.  

Zdecydowanie lepiej jest z węglem, przy sprzeda-

ży którego jesteśmy zdecydowanym potentatem. 

Od lat sprzedajemy węgiel z kopalni Piast i Zie-

mowit, gdyż cieszy się on największą popularno-

ścią wśród mieszkańców naszej gminy. Dynamika 

sprzedaży węgla w stosunku do roku ubiegłego 

wzrosła o 40%. Jeśli chodzi o materiały budowla-

ne to sprzedaż utrzymuje się na poziomie roku 

ubiegłego. W branży spożywczo-przemysłowej 

sprzedaż wykazuje dynamikę o 25%, a piekarni-

czej w granicach 10-15%.  

Ile spółdzielnia zatrudnia pracowników? 

Na pełny etat zatrudnionych jest 65 osób i jeste-

śmy pod tym względem największym zakładem 

zatrudniającym taką liczbę pracowników na na-

szym terenie. W samej piekarni zatrudnionych jest 

17 osób i 2 stażystów. Oprócz tego mamy podpi-

saną umowę z Rzeszowskim Hufcem Pracy, na 

dokształcanie uczniów. Obecnie kształcimy jedną 

osobę i mamy nadzieję, że zostanie ona u nas w 

piekarni na stałe.  

Dumą spółdzielni jest piekarnia. Ile ton chleba 

miesięcznie wypieka piekarnia? W ilu placów-

kach handlowych sprzedawane jest pieczywo? 

Posiadamy dwa piece wsadowe do produkcji pie-

czywa podstawowego i jeden obrotowy do pieczy-

wa drobnego i półcukierniczego. Miesięcznie pro-

dukujemy w granicach 50 ton. Rynkami zbytu jest 

przede wszystkim gmina Grodzisko Dolne, ale nie 

tylko. Zaopatrujemy również sklepy w Leżajsku, 

głównie Pilawę, Panoramę, Orzech i Bazar u Woj-

ciecha oraz gminę Łańcut. Nasze pieczywo trafia 

również do sklepów prywatnych w tych terenach.  

Jaki asortyment pieczywa wypieka piekarnia? 

Nasza produkcja obejmuje pieczywo podstawowe 

i półcukiernicze, ogółem 40 asortymentów. Z pie-

czywa podstawowego filarem jest produkowany 

od dawien dawna chleb mieszany pytlowy. Ponad-

to w ofercie posiadamy chleb grodziski, gwarek, 

słonecznikowy, czy razowy oraz pełną gamę bu-

łek, sztangli, rogali ciętych, z sezamem, z posypką 

i innych. Pieczywo półcukiernicze to przede 

wszystkim drożdżówki z różnym nadzieniem, 

pączki oraz ciastka.  

Z jakimi problemami boryka się spółdzielnia na 

chwilę obecną? Co wzbudza największe obawy? 

Pomimo wielu zakrętów w działalności naszej 

Spółdzielni czas obecnego kryzysu nie jest wolny 

od problemów i zagrożeń. Głoszona zasada rów-

nouprawnienia podmiotów gospodarczych, jest 

ciągle naruszana, czego przejawem jest preferowa-

nie sektora prywatnego. Należy mieć nadzieję, że 

zostaną wypracowane rozwiązania zachęcające do 

organizowania wsi w spółdzielcze formy gospoda-

rowania i znajdzie się również miejsce dla działal-

ności naszej Gminnej Spółdzielni.  

Czy kryzys was dotyczy? Jaką macie metodę na 

jego zwalczanie? 

Pośrednio na pewno tak, natomiast bezpośrednio 

nie. Zwolnień nie przewidujemy. Jak już wspo-

mniałem wcześniej zatrudniamy 65 osób i taką 

liczbę będziemy starali się utrzymać. A jak będzie 

dalej, czas pokaże. Zdajemy sobie sprawę, że wo-

koło padają kolosy, co oczywiście przekładać się 

będzie również na naszą sytuację finansową, ale 

póki co narzekać nie możemy.  

Jak rysuje się przyszłość gminnej spółdzielni? 

Powiedział Pan o niektórych planach, ale czy to 

już wszystko? 

Mam ogromne przekonanie, iż wypracowane 

przez ponad 60 lat doświadczenie, wykształcona i 

zaangażowana w swoją pracę załoga dobrze roku-

je na kolejne lata działalności naszej Spółdzielni, 

czego życzę Pracownikom, Radzie Nadzorczej i 

Zarządowi.  

 

    dziękuję za rozmowę 
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W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zaintereso-

wania rolników ekologicznymi metodami produk-

cjami. Zdecydowanie wpłynęły na to nowe możli-

wości finansowania rolnictwa ekologicznego po 

wstąpieniu naszego kraju do UE. Żniwo swoje 

zbiera też prowadzona akcja na rzecz promocji 

żywności ekologicznej, upowszechnianie progra-

mu rolnośrodowiskowego i „przykład sąsiada”. 

Jak zostać rolnikiem ekologicznym - z panem Jó-

zefem Hospodem, rolnikiem prowadzącym gospo-

darstwo ekologiczne rozmawiała Renata Mazurek 

z PODR w Boguchwale, ZD w Leżajsku 

Od jak dawna prowadzi pan gospodarstwo   

ekologiczne? 

Posiadam ponad 3 hektarowe gospodarstwo, które 

przejąłem od rodziców pięć lat temu. Postarałem 

się wtedy o sadzonki porzeczki czarnej i założyłem 

własna szkółkę, z której pozyskałem sadzonkę do 

założenia plantacji. W 2006r wszedłem w program, 

w pakiet rolnictwo ekologiczne, czyli jest to czwar-

ty rok prowadzenia gospodarstwa metodami ekolo-

gicznymi. 

Skąd wziął się pomysł na ekologię? Co miało 

wpływ na podjęcie decyzji o przestawieniu z go-

spodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne?  

Decyzja ta została podjęta z kilku względów. Po 

pierwsze były to względy ekonomiczne. Wcześniej 

tato uprawiał w gospodarstwie warzywa pod po-

trzeby ZPOW HORTINO, tj. kalafior, brokuły, 

brukselkę, maliny i truskawki. Z czasem ta produk-

cja przestała być dla nas opłacalna. Inne uprawy też 

nie zapewniały korzystnych wyników. Również 

aby nie odłogować ziemi, która była w dobrej kul-

turze, postawiliśmy na porzeczkę. Zainteresowali-

śmy się również tematem zdrowej żywności, wi-

dząc zapotrzebowanie na taki rodzaj żywności na 

rynku. 

Gdzie szukał pan informacji na temat gospoda-

rowania ekologicznego, kto pana ukierunkował ? 

Zagadnieniami ekologicznymi najpierw zaintereso-

wał się ojciec i to on był inicjatorem tej decyzji. 

Później szukałem informacji w Internecie. Poza 

tym wiele razy byliśmy uczestnikami szkoleń doty-

czących ekologii organizowanych przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego. Stąd posiedliśmy podsta-

wową wiedzę od czego zacząć i jakie metody za-

stosować rozpoczynając produkcję ekologiczną.  

Jaką prowadzi pan produkcję i na ilu hektarach? 

Głównie jest to czarna porzeczka. Zajmuje ponad 2 

hektary, a sprzedajemy ją do zakładu Owoce Kon-

centraty w Przeworsku. Resztę produkcji tj. pszeni-

cę, ziemniaki i warzywa przeznaczamy pod potrze-

by własne gospodarstwa. 

Ile trwało przestawianie gospodarstwa z kon-

wencjonalnego na ekologiczne i co należy zrobić 

aby uzyskać certyfikat gospodarstwa ekologicz-

nego? 

Z końcem 2005r. po raz pierwszy zgłosiliśmy go-

spodarstwo do upoważnionej jednostki certyfikują-

cej. Z początkiem następnego roku rozpoczęliśmy 

przestawianie gospodarstwa na ekologiczne. Pierw-

szy certyfikat uzyskaliśmy w 2008, a w tym roku 

otrzymaliśmy kolejny z załącznikiem, który po-

twierdził, że produkujemy żywność ekologiczną i 

upoważnił do jej sprzedaży. Aby uzyskać ten certy-

fikat co roku musimy poddawać się kontroli, która 

potwierdza, że produkujemy zgodnie z wymogami 

rolnictwa ekologicznego po czym otrzymujemy 

certyfikat na rok kolejny. 

Na czym polega stosowanie metod ekologicznych 

i czy trudno jest prowadzić takie gospodarstwo, 

a przy tym uzyskiwać zadowalające efekty? Ja-

kich zabiegów wymaga taka produkcja? 

Zmiana sposobu produkcji z tradycyjnego, przy 

użyciu nawozów i chemicznych środków ochrony 

roślin, na ekologiczne, trwa 3 lata. Najtrudniejsze 

są pierwsze lata, zanim ziemia przyzwyczai się do 

zmian. Uprawa jest jednak bardzo pracochłonna. 

Zabiegi pielęgnacyjne w porzeczce należy zacząć 

już na początku marca. Aby zakończyć je termino-

wo, w pracach tych pomaga i żona i rodzice. W rol-

nictwie ekologicznym również prowadzi się ochro-

nę roślin przed chorobami i szkodnikami, dlatego 

też stosujemy odpowiedni płodozmian, sąsiedztwo 

roślin i właściwe nawożenie w oparciu o nawozy 

naturalne i dopuszczone w rolnictwie ekologicz-

Pan Józef Hospod wraz z małżonką 
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najlepszej jakości. Znajomi przekonali się co do 

ekologicznej żywności i zaopatrują się w nasze 

owoce, z których robią zdrowe przetwory. Uważam 

że rynek na żywność ekologiczną będzie się rozwi-

jał i ma przyszłość. Chciałbym jedynie życzyć so-

bie i innym, by produkcja ekologiczna była bardziej 

promowana, zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i krajowym.  

    dziękuję za rozmowę 

 

Ekologiczne gospodarstwo pana Józefa Hospoda 

z Wólki Grodziskiej w tym roku zostało zgłoszo-

ne przez PODR w Boguchwale Zespół Doradców 

w Leżajsku na konkurs zorganizowany przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na naj-

lepsze gospodarstwo ekologiczne w wojewódz-

twie w kategorii „ekologiczne gospodarstwo to-

warowe”. Gospodarstwo pana Józefa znalazło 

się wśród najlepszych na Podkarpaciu zajmując 

II miejsce w swojej kategorii. Laureatowi gratu-

lujemy, życząc sukcesów i satysfakcji w prowa-

dzeniu ekologicznej produkcji. 

nym. Stosujemy wyciągi z ziół, łusek cebuli i 

czosnku, gnojówkę z pokrzywy. Na wysokość uzy-

skiwanych plonów w dużej mierze wpływają wa-

runki pogodowe w okresie wegetacji, późne przy-

mrozki wiosenne, susza latem, ale obecnie plony są 

zbliżone do tych konwencjonalnych. 

Czy rozpoczęcie produkcji ekologicznej wyma-

gało wielkich nakładów inwestycyjnych? 

Wymagało dodatkowego sprzętu do pielęgnacji 

międzyrzędzi. Z własnych środków zaopatrzyliśmy 

się w dwie maszyny, które zostały skonstruowane 

częściowo według naszego pomysłu. 

Czy w związku z prowadzoną działalnością    

pozyskiwał pan środki z funduszy UE? 

Inwestycje w gospodarstwie były prowadzone w 

oparciu o własne środki i zasoby, ponieważ barierą 

do skorzystania z działań dostępnych w ramach 

PROW była niemożność spełnienia określonych 

warunków np. nie uzyskiwaliśmy z gospodarstwa 

wymaganej wielkości ekonomicznej tzw. 4 ESU 

Czy gospodarowanie takim sposobem jest w   

pana przypadku opłacalne? 

Na dzień dzisiejszy tak. Lecz wszystko zależy od 

tego jaka będzie oferowana cena przez podmioty 

skupujące surowiec ekologiczny w kolejnych la-

tach. W tym roku cena za porzeczkę ekologiczną 

była o 0,50-0,60 zł wyższa od konwencjonalnej. 

Niestety ze względu na niesprzyjające warunki, 

przymrozki wiosenne i późniejszą suszę zebrałem 

mniejszy plon, także opłacalność była porównywal-

na z produkcją konwencjonalną. 

Czy istnieją jakieś organizacje wspomagające 

rolników ekologicznych? Czy korzysta pan z ich 

wsparcia? 

W Leżajsku powstało Stowarzyszenie Gospodarstw 

Ekologicznych, do którego należę. Stowarzyszenie 

to pomaga przy zakupie nawozów, środków ochro-

ny do produkcji ekologicznej, szukaniu rynków 

zbytu oraz innych spraw związanych z prowadze-

niem gospodarstw ekologicznych, z którego pomo-

cy korzystam. 

Czy zachęcałby pan innych do podjęcia takiej 

formy gospodarowania?  

Cóż powiem, że warto spróbować. Ja pracuję zawo-

dowo, ale gospodarstwo stanowi dodatkowe źródło 

utrzymania. Każdy jednak musi sam przekalkulo-

wać, czy to mu się opłaca. Wszystkie dopłaty z pro-

gramu rolnośrodowiskowego przeznaczamy na 

działalność ekologiczną. Produkujemy i sprzedaje-

my zdrową żywność. Mamy świadomość, że to co 

wytworzyliśmy we własnym gospodarstwie jest 

Odebranie nagrody za II miejsce 

Uprawy ekologicznej porzeczki 
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,,Oni triumfu dzieło rozpoczęli 

Te niezwalczone gniazd Orlęta –  

I pod kobiercem ziemi tej spoczęli 

Której broniła moc ich nieugięta„ 

 

      Ks. Wł. Bandurski 

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Dolnym i Zespołu Szkół im. Prof. Fran-

ciszka Leji w Grodzisku Górnym (klasy gimnazjal-

ne) uczestniczyli w kolejnej edycji Powiatowego 

Konkursu Historycznego „Zadwórze - Polskie Ter-

mopile – 89”, któremu partycypuje Zespół Szkół 

im. Władysława Jagiełły w Leżajsku. 

Zwycięzcy w nagrodę jadą bezpłatnie na jeden 

dzień do Lwowa i Zadwórza, biorąc udział w uro-

czystościach rocznicowych (grupa liczy 50 osób). 

Nasza młodzież zdobyła 8 miejsc. Grodzisko Dolne 

reprezentowały: Paulina Joniec, Małgorzata Majkut 

i Maja Rynasiewicz (I miejsce w powiecie), z Gro-

dziska Górnego: Edyta Burda, Dariusz Moskal, 

Paulina Rubin, Rafał Skiba i Łukasz Ślanda – opie-

kunem była pani Halina Ślanda.  

W tym roku uroczystości odbyły się w niedzielę 

23 sierpnia. Uczniowie zwiedzili Cmentarz Łycza-

kowski i Cmentarz Obrońców Lwowa – popularnie 

zwany Cmentarzem Orląt. Spoczywa na nim ponad 

dwa tysiące młodych obrońców Lwowa (w tym 

ponad 400 poniżej 16 roku życia). W części poko-

jowej spoczywają Ci, którzy walczyli o Lwów, a 

zmarli w latach późniejszych śmiercią naturalną 

(ok. 1000 osób).  

Jak powstał ten cmentarz? Wyznaczono miejsce 

i rozpisano konkurs na projekt. Wybrano pracę 

oznaczoną symbolem ,,białe róże”. Był to projekt 

studenta wydziału architektury Politechniki Lwow-

skiej Rudolfa Indrucha, jednocześnie uczestnika 

walk. Cmentarz ma piękne położenie na wzniesie-

niu. Na samym szczycie zbudowano Kaplicę w 

kształcie rotundy, z figurą Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem Jezus na ołtarzu. U podnóża wzniesienia po 

obu stronach Kaplicy są katakumby, schodzi się do 

nich kamiennymi szerokimi schodami. Wieczny 

spokój znalazło tam 72 bohaterów, których nazwi-

ska wypisane są na płytach nagrobnych. Po lewej 

stronie katakumb jest Pomnik Lotników Amery-

kańskich - ,,Amerykanom poległym w walce o Pol-

skę w latach 1919 – 1920”. Po prawej stronie Ka-

plicy usytuowany jest Pomnik Piechurów Francu-

skich – żołnierzy, którzy polegli w obronie Polski. 

Po drugiej stronie cmentarza, naprzeciw Kaplicy, 

wzniesiono Pomnik Chwały Obrońców Lwowa w 
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formie wielkiej kolumnady. W środkowej części na 

zwieńczeniu Łuku Triumfalnego umieszczono na-

pis ,,Mortui sunt ut liberi vivamus” (Umarli, aby-

śmy wolni żyli), u jego podstawy stoją dwa lwy 

trzymające tarcze z herbem Polski i Lwowa z napi-

sami: ,,Zawsze wierny” i ,,Tobie Polsko”. Skrzydła 

pomnika zamykają potężne pylony. Odsłonięto go 

11 listopada 1934r. 

Z Cmentarzem Orląt związana jest historia Gro-

bu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Taki sym-

boliczny grób mieli już Francuzi. Uznano, iż w Pol-

sce, która odrodziła się dzięki walce wielu pokoleń, 

powstanie takiego grobu byłoby hołdem dla ich 

wysiłku. W 1925r. wyznaczono 15 pobojowisk do 

losowania, skąd będzie ekshumowane ciało Nie-

znanego Żołnierza. Los padł na Cmentarz Orląt. 

Spośród 168 bezimiennych mogił, wybrano 24 gro-

by. Warunkiem było wybranie trzech żołnierzy 

umundurowanych, z których jeden wskazany przez 

los będzie symbolem wszystkich poległych za Oj-

czyznę. Dokonała tego Jadwiga Zarugiewiczowa, 

której syn zginął bezimiennie na polach Zadwórza 

– Polskie Termopile. W trumnie tej były zwłoki 

szeregowca z przedziurawioną czaszką i roztrza-

skaną pociskiem nogą. Czapka maciejówka świad-

czyła, że był to ochotnik. Ciało złożono do sosno-

wej trumny, następnie do dębowej, która od we-

wnątrz była metalowa. Trumnę opieczętowano 

i wniesiono z honorami do Kaplicy i zaciągnięto 

wartę. Potem na lawecie armatniej przewieziono do 

Archikatedry Lwowskiej, w której odprawiono eg-

zekwie. Następnie zwłoki Nieznanego Żołnierza 

przeniesiono pod pomnik Adama Mickiewicza, by 

mogło go pożegnać społeczeństwo Lwowa. 

Rankiem 1 listopada, pociągiem przyozdobio-

nym w barwy narodowe i emblematy żałobne 

z wielką tarczą Orła Białego oraz delegacją liczącą 

55 osób, wyruszono do Warszawy. Na Dworzec 

Główny pociąg wjechał rano 2 listopada. Ośmiu 

Kawalerów Krzyża ,,Virtuti Militari’’ złożyło trum-

nę na lawecie armatniej, którą ciągnęło 6 koni. Na-

stępnie wniesiono ją do Katedry św. Jana, gdzie 

odbyło się nabożeństwo żałobne, odprawione przez 

JE Ks. Kardynała Kakowskiego. Płomienną mowę 

wygłosił ks. prof. Szlagowski, powiedział min.: ,,W 

bratniej mogile, zagubił rodzinę, zagubił imię, opa-

dło z niego co własne, co osobiste, z grobu narodził 

się na nowo (…)   Czymże na Boga jesteś, szary 

żołnierzu, nieznany, bezimienny? Ty jesteś niespo-

żyta, niezmożona moc ideałów narodowych – zo-

wiesz się Poświęcenie. Ty jesteś wszechzwycięska 

niepodległość ducha – zowiesz się Wolność”. 

Z Katedry kondukt udał się na Plac Saski. Strzałem 

armatnim o godzinie 13.00 ogłoszono minutę ciszy 

w stolicy i w całej Polsce… Wtedy złożono w gro-

bie ciało Nieznanego Żołnierza i przykryto płytą 

z napisem: ,,TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI PO-

LEGŁY ZA OJCZYZNE”  

Grób zajmował trzy przęsła spośród 11 pod ar-

kadami Pałacu Saskiego. Po II wojnie światowej 

Lwów znalazł się poza Polską. Cmentarz Orląt 

Lwowskich dewastowano i profanowano, usunięto 

lwy, które już nigdy nie powróciły na dawne miej-

sce. W 1971r. zburzono kolumnadę, tylko pylony i 

Pomnik Chwały oparły się linom, które ciągnął 72 

tonowy czołg (do dzisiaj są ślady na filarach). 

Tymczasem delegacje partyjne i rządowe Polski i z 

krajów socjalistycznych składały wieńce i kwiaty, 

chyląc głowy przy grobie Nieznanego Żołnierza, 

którego ciało zabrano z cmentarza Orląt. O wyda-

rzeniach tych nie wolno było mówić w kraju. Ne-

kropolia lwowska długo czekała na lepsze czasy. 

Została odrestaurowana i ponownie poświęcona 

dopiero 24 czerwca 2005r. 

Na Cmentarzu Orląt Lwowskich spoczywa nasz 

rodak: Majkut Andrzej, szer, 37pp, 2komp, syn Ja-

na, rolnik, lat 20 ur. w Wólce Grodziskiej k. Łańcu-

ta, ciężko ranny zmarł w szpitalu w Technice - 30 

kwietnia 1919r. (numer grobu 943). 

W obronie Lwowa zginął również Rupar Antoni 

z Żołyni (lat 21), szer, oddz, rotm. Abrahama – 

zmarł 11 marca 1919r. w Gródku Jagiellońskim i 

tam został pochowany (spoczywa tutaj ponad 400 

ochotników).  

 

       Bogumił Pempuś 

Cmentarz Obrońców Lwowa. Od lewej: Edyta Burda, 

Maja Rynasiewicz, Paulina Joniec 
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WYCHOWANIE I EDUKACJA 

21 października w Dziale dla Dzieci Gminnej 

Biblioteki Publicznej, odbyło się nie lada wyda-

rzenie – drugie urodziny Kubusia Puchatka. Na 

przyjęcie urodzinowe przybyli wyjątkowi goście 

– dzieci z Ochronki z siostrą Barbarą i siostrą 

Justyną. 

Były zabawy, konkursy i oczywiście „małe co 

nieco”. Goście wysłuchali też bajki o przygodach 

Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół. Jak na przyję-

cie urodzinowe przystało był oczywiście tort ze 

świeczkami. Tort bardzo dzieciom smakował, 

a zdmuchiwanie świeczek stanowiło jedną z atrak-

cji. Najmłodsi składali swojemu ulubieńcowi ży-

czenia, wręczyli też baryłkę miodu i własnoręcznie 

przygotowane upominki. Kubuś był zachwycony 

podarunkami. Są one wyeksponowane w wypoży-

czalni książek.  

Najbardziej jednak zachwyciły i wzruszyły    

dostojnego Jubilata oraz jego Przyjaciół ze Stumi-

lowego Lasu (i organizatorów) piosenki, które   

najmłodsi śpiewali Misiowi. Przyjęcie bardzo się 

udało, była cudowna atmosfera, wspaniała zabawa 

i pyszny poczęstunek… najwspanialsi byli mali 

goście. Kubuś Puchatek był bardzo zadowolony i 

już teraz zaprasza dzieci do biblioteki za rok, na 

swoje trzecie urodziny.     RC 

Urodzinowy tort wzbudził wielkie zainteresowanie 

W Gminnej Bibliotece, dnia 5 listopada br., od-

było się kolejne spotkanie w ramach 

„Wieczorów głośnego czytania”. Tym razem 

bajki dzieciom czytał komendant Policji w     

Grodzisku Dolnym, starszy aspirant Jan Kucło. 

Panu komendantowi w spotkaniu towarzyszyła 

pani sierżant Beata Stafa (znana z akcji zwolnij 

„suszymy”). Od początku goście tłumaczyli dzie-

ciom, że nie należy się bać policji, że policja jest 

po to, żeby ludziom pomagać. 

Pan komendant wybrał bajki, których morał 

i przesłanie dotyczyły szeroko rozumianego bezpie-

czeństwa, nie tylko bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. Przeczytał dzieciom bajkę Wilk i siedem   

koźlątek, Nietoperz Gucio zgubił swoją mamę i 

Kotki w mieście. Po każdym opowiadaniu przepro-

wadzał pogadankę o bezpieczeństwie, o tym jak 

dzieci zachowałyby się w sytuacji bohaterów opo-

wiadania.  

Pan policjant poinstruował dzieci jak należy się 

zachować gdy zostają same w domu, do kogo 

zwrócić się o pomoc gdy zgubią się w mieście, jak 

zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi oraz 

uświadomił jak ważne jest by zachować „zimną 

krew” w sytuacji zagrożenia. Przypomniał też dzie-

ciom numery telefonów alarmowych. 

W czasie tego spotkania udało się doskonale po-

łączyć przyjemne z pożytecznym. Słuchanie bajek 

z rozmową o bezpieczeństwie. Pan komendant 

przyszedł na spotkanie doskonale przygotowany 

a dzieci z uwagą słuchały, tego co miał im do po-

wiedzenia. Szkoda tylko, że pogoda pokrzyżowała 

nieco plany i dzieci nie mogły obejrzeć z bliska  

samochodu policyjnego. 

Dziękujemy naszym gościom, dzieciom, a w 

szczególności rodzicom, którzy bardzo chętnie 

przyprowadzają swoje pociechy do biblioteki.    

Kolejny „Wieczór głośnego czytania” odbędzie się 

w czwartek 10 grudnia. Już teraz wszystkich ser-

decznie zapraszamy! 

        RC 



  

 

18 

OGŁOSZENIA 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2009 r. realizuje po raz drugi  projekt systemowy 

„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość ogólna projektu wynosi: 268 000,00 zł, z 

czego 28 140,00 zł stanowi wkład własny Gminy Grodzisko Dolne. 

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, niepracujących, zatrudnionych – w tym 

rolników, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z pomocy społecznej. Zadania określone w pro-

jekcie realizowane są poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących działania w sferze aktywizacji 

zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej. 

Uczestnicy Projektu – 25 osób – w ramach projektu otrzymali wsparcie w postaci udziału w grupowym treningu kompe-

tencji i umiejętności społecznych, podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, umożliwiające powrót do życia społeczne-

go. Zajęcia te zostały przeprowadzone w wymiarze 40 godzin. 

Następnym działaniem, z którego skorzystali nasi podopieczni było doradztwo zawodowe. Każdy uczestnik odbył 5 go-

dzin bezpłatnego doradztwa. Zajęcia z doradcami zawodowymi nauczyły naszych uczestników jak i gdzie szukać pracy, jak 

przygotowywać wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV i list motywacyjny oraz jak przeprowadzić rozmowę 

kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Dla większości uczestników obce były pojęcia rozmowy kwalifikacyjnej, poda-

ży i popytu pracy oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza ułatwi im w przyszłości poruszanie się po rynku pracy i doda pewności 

siebie. Ponad to doradcy zawodowi biorąc pod uwagę posiadane już przez uczestników projektu kwalifikacje  i umiejętności 

pomogli im wybrać odpowiednie szkolenie zawodowe, które było kolejnym etapem projektu. Szkolenia przeprowadzone 

zostały przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Leżajsku, następujących profesjach:  

Kucharz małej gastronomii 

Kucharz małej gastronomii + kelner 

Opiekunka osób starszych 

Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerami oraz  z fakturowaniem 

Magazynier 

Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu 

Spawanie podstawowe metodą MAG i TIG 

Ponad to w ramach oszczędności w trakcie realizacji projektu oraz za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

zaplanowano dodatkowe formy wsparcia dla Uczestników Projektu:  

Szkolenie HACCP – w szkoleniu tym udział wzięli Ci Uczestnicy Projektu, którzy ukończyli następujące szkolenia: 

„Kucharz małej gastronomii”, „Kucharz małej gastronomii + kelner”, „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych  i 

komputerami oraz z fakturowaniem”. Szkolenie to pozwoli im nabyć umiejętność z zakresu czystości higienicznej produk-

tów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. 

Poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodo-

wych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, a także powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. 

Usługi wspierające aktywizację zawodową – warsztaty z doradcą zawodowym. 

Prowadzone jest również w dalszym ciągu zatrudnienie pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia wymo-

gi ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pozostali pracownicy socjalni kontynuują prace przy realizacji kontraktów socjalnych, 

które zawarli z uczestnikami projektu na początku projektu. Wszyscy uczestnicy objęci są pracą socjalną oraz w razie po-

trzeby wsparciem finansowym w postaci zasiłków. Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności nabyte przez naszych 

beneficjentów w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” umożliwią im realizację 

życiowych planów oraz poprawią ich pozycję na rynku pracy, co docelowo uniezależni ich od pomocy społecznej. 

Osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat projektu lub też zainteresowane uczestnictwem zapraszamy: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym – tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163 

 

Projekt współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) przypomina-

my, że od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami 

PKD 2004. Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Grodzisko 

Dolne, którzy dokonali wpisu do ewidencji przed 1 stycznia 2008r. i nie dokonywali po tej dacie zmian w posiadanym wpi-

sie - zobowiązani są do końca 2009r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu 

wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007. 

Niedokonanie zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, 

zawieraniu umów gospodarczych oraz może uniemożliwić złożenie oferty w przetargach oraz inne utrudnienia. Bezpłatnej 

zmiany wpisów można dokonywać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7. Do 

dokonania w/w zmian należy skorzystać z formularza EDG-1, który służy równocześnie do zgłoszenia wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, zmiany, wykreślenia oraz zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej. 



  

 

 

Instalacje SanitarnoInstalacje SanitarnoInstalacje Sanitarno---PrzemysłowePrzemysłowePrzemysłowe   

ŚWIADCZYMYŚWIADCZYMYŚWIADCZYMY   USŁUGI W ZAKRESIE:USŁUGI W ZAKRESIE:USŁUGI W ZAKRESIE:   

---   spawanie: stali nierdzewnych i czarnych pod rentgen, aluminium metodą TIG, spawanie: stali nierdzewnych i czarnych pod rentgen, aluminium metodą TIG, spawanie: stali nierdzewnych i czarnych pod rentgen, aluminium metodą TIG, 

rurociągów i zbiorników ciśnieniowychrurociągów i zbiorników ciśnieniowychrurociągów i zbiorników ciśnieniowych   

---   instalacje: wodnoinstalacje: wodnoinstalacje: wodno---kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowekanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowekanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe---wewnątrzwewnątrzwewnątrz   

---   montaż: kolektorów słonecznych, wentylacji, klimatyzacjimontaż: kolektorów słonecznych, wentylacji, klimatyzacjimontaż: kolektorów słonecznych, wentylacji, klimatyzacji   

---   modernizacja i remonty instalacjimodernizacja i remonty instalacjimodernizacja i remonty instalacji   

---   balustrady chromoniklowebalustrady chromoniklowebalustrady chromoniklowe   

---   usługiusługiusługi   

   

   
 
  

SOCHA ANDRZEJSOCHA ANDRZEJSOCHA ANDRZEJ         TEL. 784 578 266TEL. 784 578 266TEL. 784 578 266   
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FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA BASHER 

- Zbigniew Dąbek 

Wólka Grodziska 119 a 

tel. 017 243 67 64     kom. 694 457 954 

Wykonujemy usługi remontowo-budowlane: 

-  REMONTY I  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  

-  UKŁADANIE PANELI  ŚCIENNYCH  

-  UKŁADANIE KOSTKI  BRUKOWEJ  

-  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW  

-  ADAPTACJA PODDASZY 

-  BUDYNKI POD KLUCZ 

-  UKŁADANIE PŁYTEK  

-  MONTAŻ SANITARII  

-  SZPACHLOWANIE 

- KLINKIER 
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