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29 grudnia br. w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym od-
było się spotkanie opłat-
kowe „Hej kolęda, kolę-
da…”. Tegoroczna uroczy-
stość miała dość wyjątko-
wą oprawę. W grudniu Ka-
pela Ludowa „Grodzisz-
czoki” obchodziła Jubile-
usz 45-lecia działalności 
artystycznej. 

Na zaproszenie lokalnych 
władz na uroczystość jubile-
uszową do Grodziska przy-
byli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych 
oraz osoby i zespoły od lat 
związane i zaprzyjaźnio-
ne z kapelą i działalnością 
Ośrodka Kultury. 
Jesteście nie tylko dumą 
gminy, ale dumą całego wo-
jewództwa podkarpackiego 
– podkreślała Teresa Kuba-
s-Hul, Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Pod-
karpackiego, składając ży-
czenia i jubileuszowe gratu-
lacje. W dowód uznania za 
pracę artystyczną pełną pa-
sji i zaangażowania nagro-
dę dla Kapeli w imieniu mar-
szałka województwa wrę-
czyła pani Józefa Wójcik-
Mądry – Kierownik w Depar-
tamencie Edukacji i Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Podziękowania i upomin-
ki za czynne uczestnictwo 
w życiu kulturalnym Gmi-
ny Grodzisko Dolne i repre-
zentowanie jej na zewnątrz 
przekazał również Wójt Gmi-
ny - Jacek Chmura, Dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie - Ma-
rek Jastrzębski oraz Kierow-
nik Działu Upowszechniania 
Sztuki i Współpracy z Samo-
rządami w WDK Rzeszów 
- Czesław Drąg. List gratu-
lacyjny dla zespołu przesłał 
także poseł Zbigniew Ryna-
siewicz oraz starosta leżaj-
ski, w imieniu którego nagro-
dę wręczył Kazimierz Kryla. 
Spotkanie było doskonałą 
okazją do wspomnień. Przy-
pomniano dzieje i bogatą 

historię Grodziskiej Kape-
li, liczne wyjazdy oraz towa-
rzyszące im zabawne histo-
rie związane z występami na 
scenie. 
Zgromadzeni na sali odśpie-
wali Jubilatom głośne sto 
lat, po czym Kapela zagrała 
kilka utworów. Wysłuchano 
też świątecznego programu 
artystycznego, jaki przygo-
towały rodzime i zaproszone 
zespoły. Na scenie Ośrodka 
Kultury zaprezentowała się 
Młodzieżowa sekcja Orkie-
stry Dętej oraz zespoły „Wio-
la” z Chodaczowa, „Gro-
dziszczoki” i „Leszczynka”. 
Gościnnie wystąpiła Kapela 
Ludowa z Czudca. 

   MH

45 LAT NA SCENIE. 
JUBILEUSZ KAPELI LUDOWEJ „GRODZISZCZOKI”

Wręczając nagrodę wójt życzył kolejnych pasm sukcesów

Mieszkańcy wsi – szcze-
gólnie ci młodzi – po okre-
sie ciężkiej całorocznej 
pracy zawsze szukali wy-
tchnienia, rozrywki i za-
bawy w pójściu na tań-
ce – dawniej do karczmy, 
a w późniejszych czasach 
do remizy strażackiej. Nie 
mogło zatem w żadnej 
wsi zabraknąć przypad-
kowych grajków czy wiej-
skich muzyków. Tradycje 
muzykowania w Grodzi-
sku są z tego względu głę-
boko zakorzenione. 
Z muzyków amatorów, 
grających na wiejskich po-
tańcówkach po dziś dzień 
starsi mieszkańcy wspo-
minają Walentego Majku-
ta – świetnego skrzypka. 
Wszystkie przedwojen-
ne wesela nie mogły się 
odbyć bez cymbalistów – 
Markockiego i Śmiałka. W 
latach późniejszych grę na 
tych instrumentach konty-
nuowali ich synowie: Ka-
zimierz Śmiałek i Edward 
Markocki.
Autentyczna muzyka lu-
dowa na weselach i zaba-
wach zaczęła zanikać na 
przełomie lat 50-tych i 60-
tych, bowiem była zastę-
powana przez graną coraz 
częściej współczesną mu-
zykę rozrywkową. W tym 
też okresie zaobserwować 
można było również żywe 
zainteresowanie społe-
czeństwa artystycznymi 
wartościami ludowej tra-
dycji. Przejawiało się ono 
w wielu faktach: w żywio-
łowym wręcz powstawaniu 
amatorskich zespołów lu-
dowych z częstymi rekon-
strukcjami strojów regio-
nalnych, renesansie ka-
pel ludowych, urządzaniu 
lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich festiwa-
li, tworzeniu izb i muzeów 
regionalnych, urządzaniu 

Kapela na trwałe wpisała się w kulturalne życie gminy
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narad i dyskusji o kulturze ludowej czy w ożywionej publi-
cystyce dotyczącej tych problemów.
Właśnie w połowie lat 60-tych w roku 1965 z inicjatywy 
Władysława Dubika – kierownika biblioteki w Grodzisku 
Dolnym powstała grodziska kapela ludowa. Nazwa ,,kape-
la ludowa” jest wiążąca, bowiem chodzi o to, by zestawy 
instrumentów w kapeli odpowiadały ściśle tradycji regio-
nalnej, a także o to, by sposób i styl wykonania był swój, 
lokalny, ludowy. Bo w tym wszystkim zawarty jest bezcen-
ny dorobek wielu pokoleń w zakresie ludowej kultury mu-
zycznej danego regionu.
W początkowych latach w nowo założonej w Grodzisku ka-
peli grywali: Jan Kula, Jan Czerwonka, Józef Rafa, Sta-
nisław Malach, Tadeusz Majkut, Feliks Markocki i wspo-
mniani wcześniej – Kazimierz Śmiałek i Edward Markoc-
ki. Przez kilka lat z rzędu kapela ta grywała w Grodzisku 
i okolicznych miejscowościach oraz dawnym wojewódz-
twie rzeszowskim jako samodzielna formacja muzyczna, 
a od chwili powołania do życia w roku 1974 Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Grodziskiej, zwanego póź-
niej ,,Grodziszczokami”, stała się jego częścią składową. 
W kapeli i zespole przez wiele lat za sprawy muzyczne od-
powiedzialny był Edward Markocki. Zespół i kapela to tak-
że rodziny: Kuźniarów, Gradów, Hałasów i Kostków, które 
były kiedyś i są dzisiaj związane z zespołem.
W kapeli na przestrzeni minionych lat zaszły z konieczno-
ści zmiany personalne. W miejsce zmarłych – Józefa Za-
morskiego, Kazimierza Śmiałka, Józefa Kowalika i Jana 
Szajnera przyszli nowi. W roku 1996 skład kapeli przedsta-
wiał się następująco: skrzypce I – Jan Hałas (od 1994r.), 
skrzypce II – Franciszek Hałas (na stałe od 1991r.), cym-
bały – Edward Markocki (od początku), klarnet I – Franci-
szek Kostek (od 1994r.), klarnet II – Tadeusz Kostek (od 
1993r.), kontrabas – Stanisław Kuźniar (od 1980r.), wokal 
– Apolonia Kuźniar (od 1974r.).
Kapela Ludowa od początku swego istnienia w aktywny 
sposób propaguje folklor naszego regionu w kraju biorąc 
udział w przeglądach i konkursach wojewódzkich, ogólno-
polskich, a także poza jego granicami podczas zagranicz-
nych tournée. Repertuar kapeli tworzą autentyczne utwo-
ry muzyki ludowej pochodzące z Grodziska i okolic oraz 
ogólnie z regionu rzeszowskiego. Są to m. in.: „Polka z 
Bud”, „W Grodzisku na rynku”, „Zachodzi słoneczko”, „Szła 
dziewczyna koło młyna”, „Na roli”, „Walc rybka”, „Oberek”, 
„Polka galopka”, „Krakowiak”, „Tramelka grodziska”, „Szta-
jerek”, „Oberek Podkudłacz”.
Jesienią 1999r. zmarł kolejny skrzypek – Jan Hałas. Wraz 
z 2000 rokiem grę w kapeli rozpoczął pochodzący z Żo-
łyni Józef Bosak. W roku 2007r. nastąpiły w kapeli kolej-
ne zmiany – odszedł klarnecista Franciszek Kostek, a jego 
miejsce zajął Grzegorz Bartnik.
Nie zachowały się niestety żadne zapiski źródłowe doty-
czące pierwszych samodzielnych występów i koncertów 
kapeli ludowej. Natomiast z chwilą powstania Zespołu Re-
gionalnego ,,Grodziszczoki” rozpoczęło się nieprzerwane i 
trwające po dziś dzień pasmo sukcesów dla obydwu tych 
grup. Wielokrotnie są to wspólne, zespołowe osiągnięcia, 
kiedy kapela towarzyszy ,,Grodziszczokom”, ale istnieje 
również długa lista nagród i wyróżnień przyznanych na 
koncertach i przeglądach, które są zastrzeżoną zdobyczą 
kapeli ludowej.

Za 45-letnią działalność arystyczną Kapela otrzymała 
liczne nagrody

Na jubileusz Kapeli przybyli znamienici goście

Zespoły odgrywały prawdziwie rajskie sceny



5Gazeta z Grodziska i okolic 1/2011

- AKTUALNOŚCI - 

Urząd Marszałkowski po-
zytywnie rozpatrzył gmin-
ny wniosek dotyczący 
budowy kolejnego odcin-
ka szlaku turystycznego 
pieszego „Wielkie Grodzi-
sko”. 

W roku bieżącym nowy 
szlak powstanie na odcinku 
Grodzisko Górne - Wólka 
Grodziska i będzie łączył się 
ze szlakiem już wybudowa-
nym. Umowę na realizację 
projektu gmina Grodzisko 
Dolne podpisała w grudniu 
2010r. 
Zakres projektu obejmuje 
wybudowanie 1,5 km chod-
nika z Grodziska Górnego 
do Wólki Grodziskiej. Przy 
szlaku zamontowanych zo-

stanie 15 tablic z opisem 
najciekawszych miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. 

Na realizację projektu gmi-
na otrzymała środki z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013. War-
tość dofinansowania to po-
nad 291 tys. zł.  MH

NA WIOSNĘ RUSZY BUDOWA KOLEJNEGO 
ODCINKA SZLAKU PIESZEGO

Ponad 790 tys. zł dota-
cji otrzyma gmina Grodzi-
sko Dolne na przebudowę 
drogi gminnej „Na Góry” i 
przebudowę mostu na po-
toku Leszczynka, obok 
piekarni w Grodzisku Dol-
nym. Środki pochodzą z  
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013. Cała in-
westycja kosztować bę-
dzie 1,1 miliona zł.

O tym jak droga jest potrzeb-
na świadczy chociażby ubie-
głoroczna powódź. Przypo-

mnijmy, iż w wyniku wylania 
potoku Leszczynka, głów-
na droga powiatowa biegną-
ca przez gminę została za-
mknięta, a droga „Na Góry” 
stała się jedynym przejezd-
nym szlakiem komunikacyj-
nym. Droga ta wymaga jed-
nak remontu. Przetarg na jej 
wykonanie zostanie ogło-
szony jeszcze w tym miesią-
cu. 
Na 2 kilometrowym odcinku 

położony zostanie nowy as-
falt oraz wykonane zosta-
ną pobocza. W ramach in-
westycji wyburzony zosta-
nie istniejący most, a w jego 
miejsce wybudowany zo-
stanie nowy o lepszych pa-
rametrach. Realizacja in-
westycji zwiększy dostęp-
ność do terenów przyległych 
przy drodze, usprawni ruch i 
zwiększy bezpieczeństwo.

MH

DOTACJA NA REMONT 
DROGI GMINNEJ
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Z dniem 1 stycznia br. 
przestał funkcjonować 
Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Grodzisku 
Dolnym. W jego miejsce 
utworzona została Spółka 
prawa handlowego pod 
nazwą Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

Dlaczego zmiana?
Głównym impulsem do 
przekształcenia formy praw-
nej Zakładu były zmiany w 
przepisach prawa a kon-
kretnie zmiany w Ustawie o 
finansach publicznych, któ-
re od 1 stycznia 2011 zna-
cząco zawężają możliwość 
prowadzenia działalności 
w formie zakładu budżeto-
wego. Ponadto od dobrych 
kilku już lat samorządy co-
raz chętniej dokonują prze-
kształceń zakładów budże-
towych, ponieważ jak poka-
zuje praktyka, działalność 
komunalna w formie spółki 
prawa handlowego przynosi 
zdecydowanie lepsze efek-
ty. 

Zakład budżetowy czy 
spółka prawa handlowe-
go?
W przypadku Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w 
Grodzisku Dolnym, działal-
nością wykraczająca poza 
dozwolony katalog określo-
ny w ustawie o finansach 
publicznych było by m. in.: 
wykonywanie przyłączy 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, usług remontowo 
budowlanych, usług najmu 
obiektów i sprzętu, prowa-
dzenie piaskowni. Władze 
Gminy stanęły, więc przed 
wyborem czy zrezygnować 
z dodatkowej działalności 
prowadzonej dotychczas 
przez Zakład, czy raczej 
umożliwić jej kontynuację 
poprzez zmianę formy 
prawnej Zakładu w spółkę 

prawa handlowego. W celu 
znalezienia odpowiedzi na 
to pytanie Wójt powołał ze-
spół roboczy, którego za-
daniem była ocena sytuacji 
Zakładu oraz analiza szans i 
zagrożeń związanych z róż-
nymi formami dalszej jego 
działalności. Przygotowany 
raport wskazał, że lepszym 
rozwiązaniem w przypadku 
naszej Gminy będzie prze-
kształcenie Zakładu w spół-
kę prawa handlowego. Zda-
nie to podzielili także Radni 
Gminni podejmując stosow-
ne uchwały.
Zdecydowanie łatwiejszym 
i wygodniejszym rozwiąza-
niem byłoby pozostawienie 
formy zakładu budżetowe-
go i ograniczenie działalno-
ści. Jednak w tym przypad-
ku należałoby się liczyć ze 
zwiększonymi nakładami 
Gminy lub zwiększonymi 
kosztami za wodę i ścieki. 
Przy tym rozwiązaniu prak-
tycznie odpadłyby dodatko-
we źródła dochodu Zakładu 
przy rosnących kosztach 
funkcjonowania jak np. co-
raz wyższe ceny energii, 
obowiązkowe badania labo-
ratoryjne czy konieczność 
przeprowadzania remontów 
starzejącej się infrastruktu-
ry wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. Wiązałaby się z tym 
również redukcja zatrud-
nienia, co w dzisiejszych 
realiach ma również istotne 
znaczenie. Prowadzenie 
dalszej działalności w for-
mie zakładu budżetowego 
oznaczałoby zamknięcie się 
na rozwój i w praktyce „we-
getację” tej jednostki. 
Realizacja usług gospodarki 
komunalnej  poprzez spółkę 
prawa handlowego oznacza 
wprowadzenie rynkowych 
zasad funkcjonowania w tej 
dziedzinie. Spółka powoła-
na została głównie po to, aby 
realizować określone zada-
nia własne Gminy, jednak 

jako podmiot prawa han-
dlowego może rozszerzyć 
swoją działalność. Spółka 
musi na siebie zarobić, ale 
w odróżnieniu od zakładu 
budżetowego, wypracowa-
ny zysk pozostaje w spółce. 
Z tego też tytułu spółka bar-
dziej jest zainteresowana 
redukcją zbędnych kosztów 
i racjonalizacją działania. W 
przeciwieństwie do Zakła-
du, spółka będzie posiadać 
osobowość prawną, a co za 
tym idzie będzie mogła star-
tować w przetargach, ubie-
gać się o dotacje zewnętrz-
ne czy zaciągać kredyty. 
Trzeba też mieć na uwadze, 
że przy dużo większych 
możliwościach działania, 
z funkcjonowaniem spółki 
wiążą się dodatkowe koszty 
jak wynagrodzenie prezesa, 
rady nadzorczej czy koszty 
związane ze sporządze-
niem bilansu.

Czy przekształcenie to 
prywatyzacja?
Przekształcenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 
nie jest prywatyzacją, choć 
tego rodzaju przekształce-
nia tak niekiedy się kojarzą. 
Spółka, co prawda działa 
na zasadach rynkowych, 
lecz jedynym właścicie-
lem spółki i posiadaczem 
wszystkich udziałów jest 
Gmina. To Wójt w imieniu 
Gminy powołuje prezesa 
oraz członków rady nadzor-
czej. W dalszym ciągu, tak 
jak w przypadku zakładu 
budżetowego, Rada Gminy 
zatwierdza stawki opłat za 
wodę i odprowadzanie ście-
ków. 

Władze spółki
Prezesem Spółki została 
pochodząca z Podlesia, 
Pani Irena Fus. W skład 
Rady Nadzorczej weszli: 
Stanisław Kurlej – radca 
prawny w naszym Urzędzie 

Gminy, Adam Czerwonka 
– przedsiębiorca z Grodzi-
ska Nowego oraz Agata 
Kusy – specjalista z zakre-
su oczyszczania ścieków. 
Warto dodać, że w radach 
nadzorczych spółek będą-
cych własnością jednostki 
samorządu terytorialnego 
mogą zasiadać tylko osoby 
posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

Czy spółka rozwiąże 
wszystkie problemy?
Forma prowadzenia dzia-
łalności jaką jest spółka 
prawa handlowego daje 
szansę wzrostu efektyw-
ności podmiotu, rozwiąza-
nia problemu niezbędnych 
inwestycji, zmniejszenie 
obciążeń budżetu i popra-
wę jakości świadczonych 
usług.  Z działalnością spół-
ki wiąże się także ryzyko 
rentowności jej działalności, 
które związane jest głównie 
z ograniczonym rynkiem 
usług. 
Przeksztacenie zakładu w 
spółkę daje większe możli-
wości prowadzenia działal-
ności na własny rachunek. 
Wierzę, że jest to początek 
szybszego rozwoju firmy, 
która podejmując rozsądne 
ryzyko rynkowe, poszerzy 
zakres oferowanych usług. 
Chciałbym, aby wiązało się 
z tym dodatkowe zatrudnie-
nie i większy dochód przed-
siębiorstwa. Życzę władzom 
spółki realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych i budowania 
firmy na miarę oczekiwań 
naszej społeczności - doda-
je wójt Jacek Chmura. 
Z pewnością możliwości 
spółki zwiększą się z chwilą 
przekazania sprzętu, który 
jest przewidziany w ramach 
realizowanego obecnie 
„projektu kanalizacyjnego”, 
czyli budowy oczyszczalni 
ścieków w Chodaczowie 
wraz z siecią kanalizacyjną. 

GMINNA SPÓŁKA W MIEJSCE ZAKŁADU 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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Na początku naszej roz-
mowy proszę przyjąć ser-
deczne gratulacje z racji 
wyboru na stanowisko 
prezesa. Proszę o krót-
kie przedstawienie swojej 
osoby?
Dziękuję bardzo - duży za-
szczyt i zobowiązanie. To 
moje zaledwie drugie miej-
sce pracy. Całe dotychcza-
sowe moje życie zawodowe 
związane było z Zakładem 
Silikatowym w Leżajsku. 
Ukończyłam Politechnikę 
Rzeszowską, Wydział In-
żynierii Środowiska, wróci-
łam do domu rodzinnego w 
Podlesiu i podjęłam pracę 
w Zakładzie Silikatowym 
w Leżajsku na stanowisku 
Kierownika Kontroli Jakości. 
Zachodzące w w/w Przed-
siębiorstwie zmiany orga-
nizacyjne spowodowały, że 
stałam się po pięciu latach 
pracy dyrektorem tej firmy. 
Najpierw przedsiębiorstwa 
państwowego, a później po 
jego prywatyzacji - Preze-
sem  Zarządu Spółki z o.o. 
od 2000 roku. Jednak pod 
koniec ubiegłej dekady w 
mojej firmie nadal nastąpiły 
zmiany własnościowe, więc 
uznałam, że i u mnie nad-
szedł czas na zmiany. 

Ponoć jest Pani związana 
z naszą gminą?
Tak, urodziłam się w Grodzi-
sku Dolnym, wychowałam 
się w Podlesiu, a Szkołę 
Podstawową ukończyłam 
w Opaleniskach, Liceum 
Ogólnokształcące zaś w Le-

żajsku. Mieszkam od 1986r 
w Leżajsku, ale jestem sil-
nie związana z Gminą, gdyż 
tutaj jest mój dom rodzinny, 
tu mieszka moja najbliższa 
rodzina i na miejscowym 
cmentarzu spoczywają moi 
rodzice.

Przekształcenia zazwy-
czaj niosą ze sobą zmiany. 
Czy nowa spółka przejęła 
wszystkich jej pracowni-
ków?
Pracownicy dotychczaso-
wego Zakładu Komunal-
nego z mocy prawa stali 
się pracownikami PGK Sp.        
z o.o., gdyż Spółka jest na-
stępcą prawnym przekształ-
conego Zakładu.

Mimo że spółka już funk-
cjonuje to od strony 
formalno - prawnej nie 
wszystko zostało jeszcze 
zrobione. Co jeszcze trze-
ba wykonać w ciągu naj-
bliższych miesięcy?
Spółka funkcjonuje, cią-
głość działalności jest za-
chowana. Po podpisaniu 
31.12.2010roku aktu no-
tarialnego, na mocy które-
go została utworzona jako 
podmiot prawa handlowe-
go, podlega więc wpisowi 
do Krajowego Rejestru Są-
dowego, a w dalszej kolej-
ności nadaniu numeru NIP 
i REGON. Te identyfikato-
ry na chwilę obecną Spół-
ka już posiada. Czeka nas 
teraz procedura powiado-
mienia kontrahentów i pod-
miotów współpracujących 

o zmianie formy wła-
sności i identyfikacji, 
a więc aneksowanie 
umów, lub ich zmia-
ny. Trochę ta czynność 
pochłonie czasu, są-
dzę jednak, że do koń-
ca miesiąca stycznia 
sprawy te będą zała-
twione.

Jaki jest obecnie za-
kres zadań, którymi 
zajmie się Przedsię-
biorstow Gospodarki 
Komunalnej? Czym 
on będzie się różnił 
od tego, który wyko-
nywał ZGK?
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej przy Urzędzie Gmi-
ny w Grodzisku Dolnym 
prowadził działalność, któ-
ra wykraczała poza zakres 
zadań określonych w usta-
wie o finansach publicz-
nych, dlatego został prze-
kształcony w spółkę prawa 
handlowego, aby tą działal-
ność nadal prowadził, gdyż 
ustawodawca od br. ogra-
niczył działalność zakładów 
budżetowych tylko do za-
dań o charakterze użytecz-
ności publicznej. Stosując 
się do powyższego, nasz 
Zakład musiałby ograni-
czyć działalność i zatrudnie-
nie, a wszystkim zależy na 
jego rozwoju. Myślę, że bę-
dzie się różnił zwiększoną 
ofertą usług skierowaną do 
mieszkańców Gminy, ale na 
chwilę obecną jest trochę za 
wcześnie o tym mówić.

Czy są plany związane       
z budową lub z moderni-
zacją siedziby przedsię-
biorstwa?
No... skoro od formy wła-
sności zaczęły się zmiany, 
to pewnie i dalsze będą. Na 
pewno nie związane z bu-
dową siedziby, ale moder-
nizacją? Być może... Naj-
pierw jednak Spółka (aby 
sprawnie funkcjonować), 
musi zaopatrzyć się w opro-
gramowanie komputerowe i 
podstawowy sprzęt kompu-
terowy.

Zakończmy może kwe-
stią która nurtuje wielu 
mieszkańców gminy. Czy 
przeprowadzone zmiany 
organizacyjne będą mieć 
wpływ na wzrost cen za 
wodę i ścieki?
Nie będą, gdyż ceny wody i 
ścieków na rok 2011 zosta-
ły już ustalone przez Radę 
Gminy. 

dziękuję za rozmowę

SPÓŁKA FUNKCJONUJE. 
CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI JEST 
ZACHOWANA

Przypomnijmy, że w ra-
mach tego ponad 950 tys. 
zł przeznaczone jest na za-
kup wozu asenizacyjnego, 
2 ciągników rolniczych oraz 
samochodu ciężarowego z 
HDS. To czy wszystkie te 
szanse i możliwości zwią-
zane z funkcjonowaniem 
spółki zostaną wykorzysta-
ne w dużej mierze zależa-
ło będzie od sprawnego i 
efektywnego zarządzania 
spółką.   GP

Z dniem 1 stycznia 2011 roku powołano do życia Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. To jednoosobowa spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów po-
siada gmina Grodzisko Dolne. Powstała ona  z przekształcenia zakładu budżetowego 
jakim był Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym. 
O koncepcji działania tego nowego podmiotu i perspektywach na przyszłość rozma-
wiamy z prezesem spółki – panią Ireną Fus.
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Nie jest tajemnicą, że od 
blisko roku trwają w gmi-
nie Grodzisko Dolne przy-
miarki do budowy farmy 
wiatrowej. Pojawił się 
inwestor, który chce po-
stawić na terenie gminy 
ok. 15 turbin wiatrowych. 
To czy inwestycja dojdzie 
do skutku uwarunkowane 
jest wieloma czynnikami. 
Pierwsze kroki zostały już 
podjęte. Zatem czy po-
winniśmy zacząć powoli 
oswajać się z obecnością 
wiatraków w krajobrazie 
gminy? O te i inne kwestie 
związane z planem bu-
dowy farmy wiatrowej na 
terenie naszej gminy za-
pytaliśmy przedstawiciela 
firmy Renovation Power 
Polska - panią Julię Stel-
mach. 

Aby móc stwierdzić, czy 
dany teren nadaje się pod 
budowę farmy wiatrowej 
należ dokonać pomiaru 
wiatru. Służą do tego spe-
cjalne maszty mierzące 
jego prędkość. Ile takich 
masztów zostało posta-

wionych na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne i gdzie 
zostały zlokalizowane?
Pierwsza selekcja terenów 
wykonywana jest na podsta-
wie map wietrzności wyko-
nywanych przez niemiecką 
firmę Anemos. Zbiera ona 
satelitarne dane z pomiarów 
prędkości wiatru i sporzą-
dza mapy wietrzności dla 
poszczególnych terenów. 
Na zlecenie inwestora, fir-
ma dostarcza opracowania 
o prędkości wiatru, które 
pozwalają podjąć wstęp-
ną decyzję odnośnie loka-
lizacji farmy wiatrowej. W 
przypadku lokalizacji farmy 
wiatrowej na terenie Gminy 
Grodzisko Dolne również 
wystąpiliśmy o przygotowa-
nie takiego opracowania i 
na jego podstawie podję-
liśmy decyzję o kontynu-
owaniu projektu. Jednak ze 
względu na ogólny charak-
ter danych pozyskiwanych 
z Anemosa, każdy inwestor 
instaluje maszt pomiarowy, 
który zbiera dane pozwala-
jące obliczyć produktywność 
farmy wiatrowej. Na terenie 

Gminy zlokalizowany został 
jeden maszt pomiarowy, któ-
ry w wystarczającym stopniu 
pokrywa teren całego pro-
jektu (również część znaj-
dującą się na terenie Gminy 
Leżajsk). 
Jaka jest wysokość takie-
go masztu?
W Grodzisku Dolnym zo-
stał zainstalowany maszt 
kratownicowy o wysokości      
80 m.
Na czym polega pomiar 
wiatru i na jakiej wysoko-
ści jest on dokonywany?
W trakcie pomiarów zbiera-
ne są dane odnośnie pręd-
kości wiatru, kierunku wiatru 
oraz temperatury. Dane od-
nośnie prędkości wiatru wy-
korzystywane są do oblicze-
nia produktywności farmy 
wiatrowej, dane odnośnie 
kierunku wiatru determinu-
ją sposób ustawienia tur-
bin, a dane o temperaturze 
powietrza są dodatkowymi 
informacjami nie mającymi 
szczególnego znaczenia dla 
farmy wiatrowej. Pomiary 
prędkości wiatru wykonywa-
ne są na sześciu wysoko-

ściach: 81 m, 80 m, 70 m, 60 
m, 50 m i 40 m. Pomiary kie-
runku wiatru wykonywane 
są na dwóch wysokościach: 
80 m i 60 m. 
By wyniki pomiaru były 
miarodajne i wiarygodne 
potrzeba czasu. Ile trwają 
takie badania?
Badania wiatru trwają co 
najmniej rok. Natomiast im 
dłużej stoi maszt tym lepiej.
W jaki sposób i gdzie prze-
syłane są dane z masztu?
Dane poprzez zamontowany 
logger z kartą SIM przesyła-
ne są bezpośrednio do biura 
na adres mailowy. Codzien-
nie otrzymujemy trzy maile z 
danymi.
Jakie wiatry wieją w Gro-
dzisku i co z nich wynika?
Na to pytanie nie mogę  
udzielić szczegółowej od-
powiedzi, ponieważ na tym 
etapie jest to informacja po-
ufna. Mogę jedynie powie-
dzieć, że wyniki, które zbie-
ramy są dla nas zadowala-
jące.

dziękuję za rozmowę

CZY W GMINIE GRODZISKO DOLNE STANĄ 
WIATRAKI?

W dniu 15 grudnia 2010 
roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Lasz-
czynach zorganizowany 
został dzień otwarty. 

Zwiedzający mieli możliwość 
przyjrzeć się jak wyglądają 
zajęcia w takiej placówce. 
Mogli również zakupić stroiki 
oraz ozdoby świąteczne wy-
konane przez uczestników 
naszego ośrodka. Inicjatywy 
tego rodzaju będą kontynu-
owane w przyszłości.
Z kolei 21 grudnia 2010r. w 
ŚDS w Laszczynach odbyła 
się Wigilia, na którą przybyli 
zaproszeni goście: ks. Stani-

sław Argasiński – proboszcz 
parafii Chodaczów, w imie-
niu Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne - Sekretarz Gminy, 
Pan Grzegorz Potaczała 
oraz Kierownik GOPS - Pan 
Andrzej Wikiera. 
Po modlitwie, którą popro-
wadził ks. proboszcz wszy-
scy uczestnicy podzielili się 
opłatkiem oraz złożyli sobie 
serdeczne życzenia. Na-
stępnie odbyła się wspólna 
wieczerza wigilijna na której 
nie zabrakło tradycyjnych 
potraw. 
Śpiewając kolędy swo-
je umiejętności muzyczne 
i wokalne zaprezentowa-

li uczestnicy placówki. Uro-
czystość przebiegała w mi-
łej, świątecznej atmosferze 

i zakończyła się wspólnym 
kolędowaniem. 

PS

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ W ŚDS

To pierwszy wspólny opłatek w ŚDS
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W czwartkowy wieczór 6 
stycznia br. członkowie 
Koła Pszczelarskiego w 
Grodzisku Dolnym zorga-
nizowali doroczny opłatek. 

Na spotkanie, które odbyło 
się w Remizie OSP w Mia-
steczku przybyło blisko 40 
osób. Wszystkich obecnych 
powitał Pan Tomasz Wojty-
na - Prezes Koła. Gośćmi 
u pszczelarzy byli: ks. pro-
boszcz - Jan Kuca, Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Rze-
szowie – Roman Bartoń, Wi-
ceprezes Związku - Marian 
Baran, Wójt Gminy - Jacek 
Chmura, Przewodniczący 
Rady Gminy – Jerzy Gdań-
ski oraz przedstawiciele kół 

pszczelarskich z Leżajska i 
Sarzyny. 
Łamano się opłatkiem skła-
dając sobie życzenia, śpie-

wano kolędy oraz jak to u 
pszczelarzy bywa rozma-
wiano o pszczołach. Prezes 
Bartoń dokonał podsumo-

wania ubiegłego roku. Mó-
wił o sytuacji pszczelarzy w 
obwodach, o tegorocznych 
stratach oraz planach na 
przyszłość. Wysoko ocenił 
współpracę z samorządem 
gminnym. W imieniu związ-
ku za długoletnią współpra-
cę oraz okazaną pomoc dla 
pszczelarzy wręczył odzna-
kę byłemu staroście leżaj-
skiemu, panu Józefowi Maj-
kutowi. 
Zabierając głos wójt podzię-
kował prezesowi i członkom 
koła za zorganizowanie wy-
stawy podczas gminnych 
dożynek. Stoisko pszczela-
rzy cieszy się zawsze dużą 
frekwencją. Zadeklarował 
też pomoc i dalsze wspiera-
nie koła pszczelarskiego. 

MH

OPŁATEK Z MIODEM W TLE

8 stycznia remiza OSP w 
Grodzisku Dolnym zgro-
madziła liczne zastępy 
strażackie. Na tradycyj-
nym spotkaniu opłatko-
wym, zebrały się jednostki 
ochotniczych straży po-
żarnych z terenu gminy 
Grodzisko Dolne. 

W tym roku gospodarzem 
uroczystości była jednostka 
OSP z Grodziska Dolnego. 
Spotkanie poprzedziła Msza 
św. z udziałem kapelana 
strażaków ks. Jana Krynic-
kiego. Po niej strażacy ko-
lumną wozów przejechali do 
budynku remizy OSP. 
Liczne grono przedstawicie-

li jednostek OSP, a także go-
ści – reprezentantów służb 
mundurowych, samorzą-
dowców i instytucji współ-
pracujących z ochotniczy-
mi strażami powitał prezes 
jednostki OSP w Grodzisku 
Dolnym - Stanisław Papak. 
Wspominano udział w wielu 
zawodach pożarniczych, or-

ganizowane imprezy dla na-
szej społeczności oraz wie-
le wydarzeń i jubileuszy pod-
kreślających wspólnotowy 
charakter jednostek OSP. 
Zabierając głos wójt Jacek 
Chmura podziękował stra-
żakom za ofiarną służbę. Był 
to trudny rok dla naszej spo-
łeczności. Mam tu na myśli 
ubiegłoroczne powodzie ja-
kie nawiedziły naszą gminę 
i waszą pomoc wszędzie 
tam gdzie byliście potrzeb-
ni. Wójt wyraził także zado-
wolenie z faktu, że w gminie 
wychowuje się młodych kan-
dydatów do służby w szere-
gach strażackich, co dało się 
zauważyć wielokrotnie pod-
czas akcji powodziowych. 
Strażacy w towarzystwie 
kapelana i ks. proboszcza 
połamali się opłatkiem, po 
czym wszyscy zasiedli do 
stołów. Były kolędy i poczę-
stunek oraz wspaniały kon-
cert w wykonaniu Grodzi-
skiej Orkiestry Dętej, którą 
mogliśmy usłyszeć w zupeł-
nie nowych aranżacjach.

MH

STRAŻACKIE ŻYCZENIA

Pan Józef Majkut otrzymał honorową odznakę

Na opłatku u strażaków w Grodzisku Dolnym pojawili sie znamienici goście
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Zachęceni powodzeniem  
konkursu na najbogatszy 
zbiór obrazków kolędo-
wych, zorganizowaliśmy 
w bibliotece konkurs na 
„Największą kolekcję ob-
razków prymicyjnych księ-
ży rodaków”. Jego celem 
było zgromadzenie jak naj-
większej liczby obrazków z 
prymicji i stworzenie listy 
kapłanów wywodzących 
się z Ziemi Grodziskiej. 

Mieszkańcy naszej gminy 
zwyczajowo zbierają obraz-
ki, które neoprezbiterzy wrę-
czają na pamiątkę święceń i 
pierwszej odprawionej Mszy 
św., tzw. Mszy prymicyjnej. 
Pieczołowicie zbierane i 
przechowywane stanowią 
pamiątkę ważnego wydarze-
nia w życiu wspólnoty para-
fialnej, są symbolem wiary, 
pamięci i dumy z rodaków. 
Na obrazku prymicyjnym 
umieszczone są imię i na-
zwisko neoprezbitera, miej-
sce, data święceń i pierw-
szej odprawionej Mszy św., 
błogosławieństwo oraz po-
dziękowanie rodzinie i bli-
skim.
Najważniejsze jest jednak 
motto, które młodzi kapłani 
sami wybrali. Jest ono my-
ślą przewodnią, inspiracją 
na rozpoczynającą się dro-
gę posługi kapłańskiej. Naj-
częstszym źródłem motta są 
słowa z Pisma Świętego lub 
cytaty świętych. Awersy pa-
miątek prymicyjnych są bar-
dzo różnorodne, przedsta-
wiają Osoby Boskie, postać 
Maryi, aniołów i świętych, 

symbole eucharystyczne, a 
także przedstawienia przy-
rody. 
W konkursie udało się ze-
brać ponad 400 obrazków 
ze święceń 43 kapłanów od 
1897 do 2008 roku. Szata 
graficzna, symbolika pozo-
stała niezmienna przez dłu-
gie lata, chociaż i w tej dzie-
dzinie zachodzą zmiany, 
bo obrazek prymicyjny naj-
młodszego kapłana z Gro-
dziska – księdza Tomasza 
Klina wygląda jak nowocze-
sna karta elektroniczna. Ze-
brane pamiątki zostały sko-
piowane, natomiast orygina-

ły oddane właścicielom pod-
czas rozdania nagród, które 
ufundowała dyrektor biblio-
teki. 
Do końca stycznia w biblio-
tece można oglądać wy-
stawę  obrazków, z których 
później utworzymy księgę 
pamiątkową. Dziękujemy 
mieszkańcom gminy za 
udział w konkursie i podzie-
lenie się swoimi pamiątkami. 
W okresie wielkanocnym 
rozpoczniemy konkurs, na 
najstarsze modlitewniki. Już 
teraz zapraszamy do udzia-
łu!

R. Cichoń

KAPŁANI ZIEMI GRODZISKIEJ ZEBRANA KOLEKCJA 
ZAWIERA 43 NAZWISKA: 

1. Ks. Jan Moszkowicz, 1897
2. Ks. Jan S. Czerwonka, 
1926
3. Ks. Wincenty Urban, 1936
4. Ks. Jan Kulpa, 1936
5. Ks. Franciszek Pytel, 1945
6. Ks. Józef Linek, 1953
7. Ks. Mieczysław Miś, 1954
8. O. Rozarian M. Sigda, 
1956
9. O. Justyn M. Sigda, 1957
10. Ks. Jan Kulpa, 1958
11. Ks. Stanisław Chmura, 
1959
12. Ks. Stanisław Grzywna, 
1960
13. Ks. Józef Różycki, 1960
14. Ks. Józef Lizak, 1963
15. O. Alwary Tadeusz Ma-
rek, 1963
16. Ks. Józef Hader, 1964
17. O. Rafał Władysław 
Grodzki, 1967
18. Ks. Stanisław Leja, 1972
19. Ks. Jan Pysz, 1973
20. Ks. Józef Czerwonka, 
1974
21. Ks. Feliks Urban, 1975
22. Ks. Stanisław Lizak, 1975
23. Ks. Józef Misztal, 1975
24. Ks. Józef Miś, 1979
25. Ks. Stanisław Pytel, 1985
26. Ks. Stanisław Nowak, 
1985
27. Ks. Wiesław Szpila, 1985
28.Ks. Józef Moszkowicz, 
1986
29. Ks. Henryk Pszona, 1987
30. O. Zdzisław Grad, 1989
31. Ks. Ryszard Polański, 
1989
32. Ks. Stanisław Mach, 1990
33. Ks. Stanisław Majkut, 
1991
34. Ks. Józef Pelc, 1992
35. Ks. Tomasz Grzywna, 
1995
36. O. Waldemar Czerwon-
ka, 1995
37. Ks. Tadeusz Baj, 1996
38. O. Jan Grzywna, 1996
39. Ks. Tomasz Sander, 1998
40. O. Leonard Zdzisław Hry-
niewski, 2000
41. O. Paweł Chmura, 2000
42. Ks. Mirosław Sander, 
2007
43. Ks. Tomasz Klin, 2008

Obrazek prymicyjny O. Rozariana M. Sigdy

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

LASZCZYNY:
- poniedziałek od 1500 do 1700 (szkoła podstawowa)
- piątek od 1630 do 1830 (szkoła średnia, dorośli)
GRODZISKO GÓRNE:
- wtorek od 1600 do 1800 (szkoła podstawowa), od 1800 do 1930 (gimnazjum, szkoła średnia)
- czwartek od 1700 do 1830 (gimnazjum), od 1830 do 2030 (szkoła średnia, dorośli)
GRODZISKO DOLNE:
- poniedziałek od 1900 do 2100 (szkoła średnia, dorośli)
- piątek od 1900 do 2100 (szkoła średnia, dorośli)
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- AKTUALNOŚCI - 

W grudniu najmłodsi czy-
telnicy tłumnie ściągnęli 
do biblioteki na czytanie. 
Przyciągnęła ich osoba 
piekarza, a ściślej rzecz uj-
mując kierownik piekarni 
Pani Danuta Lizak. Niema-
ły wpływ na dużą frekwen-
cje miał też poczęstunek…

Pani Danuta opowiadała o 
całej technologii wypieku 
chleba. Była też prezenta-
cja akcesoriów piekarskich. 
Najbardziej spodobała się 
łopata do wsadzania i wyj-
mowania chleba z pieca, ale 
były też koszyki, foremki na 
chleb i strój piekarza. Dzieci 
słuchały z uwagą, zadawały 
wiele pytań. 

Pani Danuta pięknie potrafi 
opowiadać o pracy piekarza 
aż żal, że nie mogliśmy tego 
zobaczyć. Bardzo podobał 
się sposób w jaki mówiła 
o chlebie, jako o naszym 
podstawowym pożywieniu. 
Duży nacisk kładła na sza-
cunek jaki powinniśmy mieć 
do chleba. Nasz gość ma 
świetny kontakt z dziećmi. 
Po przybliżeniu pracy w pie-
karni i przeczytaniu opowia-
dań udało się jej namówić 
dzieci do wspólnego kolędo-
wania. 
Dziękujemy Pani Danucie 
za ciekawe spotkanie. Czu-
je się, że opowiada o swo-
jej pracy z pasją i z sercem. 
Nie możemy zapomnieć o 

poczęstunku. Pani kierow-
nik przyniosła pyszne droż-
dżówki i rogaliki, które ro-
zeszły się jak przysłowiowe 
świeże bułeczki. Dziękuje-
my Panu Prezesowi Gmin-
nej Spółdzielni za sponso-

rowanie wypieków. Jak za-
wsze dziękujemy też rodzi-
com, którzy prowadzą dzie-
ci na spotkania w bibliotece. 

   RC

PIEKARZE CZYTAJĄ 
DZIECIOM

Maluchy mogły zobaczyć formy do pieczenia chleba

Gminna BiBlioteka PuBliczna 
oraz Wójt Gminy Grodzisko dolne 

zaPraszają do udziału W konkursie fotoGraficznym 
„Grodzisko – cztery Pory roku”

ZASAdy KONKuRSu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy 
Grodzisko Dolne z wyjątkiem zawodowo zajmujących się 
fotografowaniem. 
2. Każdy z autorów może nadesłać dowolną ilość foto-
grafii, w odsłonach kolejnych pór roku. Fotografie nale-
ży dostarczyć w formie elektronicznej – płyta CD lub e-
mailem na adres biblioteki: e-mai: gbp.grodziskod@wp.pl
3. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć dane autora 
zdjęcia (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tele-
fon) oraz informację na temat nadesłanych zdjęć (tytuł, 
opis). 
4. Konkurs będzie rozstrzygany w czterech etapach:
• Zima – termin dostarczania prac do 15.03.2011r.
• Wiosna - termin dostarczania prac do 15.06.2011r.
• Lato - termin dostarczania prac do 15.09.2011r.
• Jesień - termin dostarczania prac do 15.12.2011r.
5. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu każdego 
etapu. Laureatów powiadomimy telefonicznie.
6. W każdym etapie przyznane zostaną nagrody za I, II  
i III miejsce. Nagrody funduje Wójt Gminy Grodzisko    
Dolne.
7. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na wła-
sność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wykorzystania zdjęć, z zachowaniem praw autorskich.
8. W konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia, które 
nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w 
żadnym konkursie.
9. Wyniki konkursu i zdjęcia zostaną zaprezentowane na 
łamach Gazety Grodziskiej.

NOWE ZASADY UNIEWAŻNIANIA DOWODÓ OSOBISTYCH

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2009r. uległy zmianie zasady 
unieważniania dowodów osobistych. Wynika to z przepisów ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. 
Nr 195, poz. 1198) uszczegółowionych rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego 
oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobi-
stych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 
r. Nr 47, poz. 384). 
Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku zmiany danych zamiesz-
czanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany 
z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli pol-
skich przebywających za granicą – po upływie czterech miesięcy) 
od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji ad-
ministracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających 
zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwier-
dzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawarte-
go przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia 
odpisu aktu małżeństwa. Jednocześnie osoby zamieszkałe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek o 
wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni, zaś osoby 
zamieszkałe poza granicami kraju – w terminie 3 miesięcy od dnia, 
w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów po-
twierdzających dokonanie takiej zmiany. Ponadto zgodnie z nowymi 
przepisami dowód osobisty jest unieważniany: 
• z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem 
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
• z dniem zgonu jego posiadacza
• z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce po-
przedniego
• z dniem upływu ważności dowodu osobistego
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Rozproszeni po terenie, 
nieliczni już muzycy wirtu-
ozi gry na cymbałach, nie 
zawsze mieli możliwość do 
wspólnego muzykowania i 
zaprezentowania swoich 
umiejętności przed szer-
szą publicznością. 

Dostrzegając potrzebę dzia-
łań integracyjnych, jak rów-
nież w celu popularyzacji 
i dokumentacji sztuki gry 
na cymbałach, Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszo-
wie zorganizował cykliczne 
spotkania Cymbalistów. 
11 grudnia 2010r. w kubie 
„Bohema” działającym przy 
WDK odbyła się 29. edycja 
tej imprezy. 
Wzięło w niej udział 18 cym-
balistów z województwa 
warmińsko-mazurskiego i 
podkarpackiego. Zwycięzca-
mi tegorocznej edycji zosta-

li Edward Markocki z Gro-
dziska Dolnego – I nagro-
da, dwie równorzędne II na-
grody przyznano Jakubowi 

Karpukowi i Łukaszowi Woj-
tuniowi z Haczowa, III na-
groda powędrowała do Wła-
dysława Wojtyny z Biało-

brzegów.
Przyznano również wyróż-
nienia, które otrzymali: Mar-
cel Grzegorzak z Dynowa, 
Szymon Tadla ze Szklar, 
Paulina Wojtyna z Białobrze-
gów, Emmanuel Orlewicz z 
Rudołowic, Michał Rydzik 
z Grodziska Dolnego, An-
drzej Baran z Piątkowej, Zbi-
gniew Duda z Wary, Andrzej 
Jędryczka z Przysiek, Marek 
Kruczek z Błażowej, Kazi-
mierz Żychowski z Cieklina, 
Stanisław Tadla ze Szklar, 
Edward Stępień z Brzózy 
Królewskiej. 
Zauważa się dużą rozpię-
tość wieku uczestników 
Spotkań, najmłodszy z nich 
miał 8, najstarszy 80 lat. 
Świadczy to o znaczeniu 
imprezy w popularyzacji i 
naturalnym przekazywaniu 
młodemu pokoleniu umiejęt-
ności gry na tym unikalnym 
instrumencie ludowym.

źródło: Podkarpacki 
Informator Kulturalny

SPOTKANIE CYMBALISTÓW W 
WDK W RZESZOWIE

Już po raz siódmy w 
Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Białobrzegach 
odbyły się Mikołajkowe 
Spotkania Taneczne. W 
2010 roku miały one miej-
sce w dniu 8 grudnia. 
W prezentacjach tanecz-
nych wzięły udział dzieci i 
młodzież z pięciu placówek, 
m.in. ze szkół podstawo-
wych w Korniaktowie, Bu-
dach Łańcuckich i Głucho-
wie oraz z Ośrodków Kultury 
w Białobrzegach i Grodzisku 
Dolnym. Z naszych zespo-
łów w konkursie uczestni-
czyły trzy zespoły – „Krasno-
ludki”, „Smerfetki” oraz „Bad 
Angels”.
Zespoły ocenione zostały 
przez jurorów w kategoriach: 
taniec ludowy i taniec estra-

dowy. Według jurorów w ka-
tegorii taniec ludowy najlep-
sze okazały się grodziskie 
„Smerfetki”, które zatańczyły 
poleczkę i krakowiaka, na 

drugim miejscu uplasowa-
ły się „Krasnoludki”, zaś 
dziewczyny z „Bad Angels” 
otrzymały wyróżnienie w ry-
walizacji z grupą taneczną 

„Pasja” z Ośrodka Kultury w 
Białobrzegach.
Gratulujemy naszym zespo-
łom sukcesów i życzymy 
równie ważnych nagród na 
kolejnych konkursach. 

Małgorzata Burda-Król

KONKURS TANECZNY POD 
ZNAKIEM MIKOŁAJA

Mistrz Edward Markocki - zdobywca pierwszej nagrody
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Dnia 10.12.2010r. w Spo-
łecznej Szkole Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej 
odbyło się podsumowa-
nie szkolnego konkursu 
pod hasłem ,, Chroń każde 
drzewo” realizowanego  w 
ramach projektu eduka-
cyjnego ,,Aktywni w śro-
dowisku”. 

Celem konkursu było rozwi-
janie twórczych zaintereso-
wań uczniów, wzbogacenie 
wiedzy dotyczącej gatunków 
drzew, rozwijanie zaintere-
sowań przyrodniczych, pie-
lęgnowanie drzew i terenów 
zielonych, inspirowanie do 
poszukiwania nowych form 
pracy artystycznej i pisar-
skiej oraz rozwijanie świado-
mości ekologicznej.
Konkurs przebiegł w 3 eta-
pach:
1. Sadzenie i pielęgnowanie 

klasowego drzewa
2. Przygotowanie prac pla-
stycznych i literackich na te-
mat ,,Drzewo naszej klasy”
3. Prezentacja klasowa in-
formacji zdobytych w róż-

nych źródłach wiedzy na te-
mat posadzonego drzewa. 
Na podsumowanie konkursu 
został zaproszony specjal-
ny gość z Nadleśnictwa Le-
żajsk pan Lech Steliga, któ-

ry w bardzo ciekawy sposób 
przekazał uczniom bogatą 
wiedzę na temat lasów i ga-
tunków  drzew. Spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej at-
mosferze, a zdobyta wiedza 
pozostanie w pamięci dzieci.
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali podziękowania za 
udział w konkursie, a laure-
aci dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody.
Dzięki temu konkursowi 
uczniowie rozwinęli nie tylko 
wiedzę, ale również swoje 
zdolności plastyczne i pisar-
skie. 

Magdalena Panek

Projekt współfinansowany ze 
środków programu ,,Działaj Lo-
kalnie” Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
ny we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Leżajskim Stowarzysze-
niem Rozwoju.

DRZEWO NASZEJ KLASY

Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Wólka Grodziska, 
Społeczna Szkoła Podsta-
wowa oraz Rada Rodziców 
wspólnie z mieszkańcami 
wsi ukończyli projekt„Ak-
tywni w środowisku”.

Od 01.09.do31.12.2010 ro-
ku odbiorcy programu prze-
prowadzili szereg działań 

związanych z zagospodaro-
waniem przestrzeni przy no-
wym budynku szkolnym. Ro-
dzice wyrównali teren, zaku-
pili i zasiali trawę I posadzi-
li drzewa  i krzewy ozdob-
ne. Zaprojektowali też rabat-
ki, rozłożyli folię, wymościli 
szyszkami oraz korą. Z kolei 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego oraz klas I-VI z wycho-

wawcami posadziły 7 drzew, 
które pielęgnować będą do 
czasu ukończenia szkoły. 
W październiku nauczycie-
le ogłosili konkurs,, Drze-
wo naszej klasy”, w którym 
uczniowie przygotowywali 
prace plastyczne, literackie 
i ciekawostki na temat posa-
dzonego drzewa. W grudniu 
klasy I-VI prezentowały in-
formacje zdobyte z różnych 
źródeł na temat posadzo-
nych drzew. Na spotkaniu 
z nadleśniczym, panem L. 
Steligą poszerzyli wiedzę o 
okolicznych lasach, rożnych 
gatunkach drzew i krzewów. 
Grupa dzieci uczyła się tań-
ca ludowego, młodzież i 
dorośli spędzali czas wolny 
uczestnicząc w aerobiku i 
tańcu towarzyskim. Zakupio-
no magnetofon przy którym 
bawią się dzieci, młodzież i 
dorośli w czasie realizowa-
nych zajęć. Nowe piłki sta-

nowią dodatkowy element 
do ćwiczeń. Rodzice utwo-
rzyli broszurkę z przepisami 
ciast i wypieków na różne 
okoliczności. 
Realizując kolejny program 
wpływamy na podniesienie 
efektów pracy szkoły przy 
współpracy ze środowiskiem 
lokalnym. Dorośli nabiera-
ją doświadczenia i przeko-
nania, że wspólnie można 
zrobić więcej dla dobra śro-
dowiska lokalnego. Przebieg 
realizacji projektu dokumen-
towany był w postaci zdjęć, 
z których część tworzy kro-
nikę szkolną ,,Album Wólki 
Grodziskiej” oraz promuje 
placówkę na stronie szkoły: 
www.sspwolka.vel.pl 

Teresa Nykiel
koordynator programu

Projekt współfinansowany ze 
środków programu ,,Działaj Lo-
kalnie” Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowa-
ny we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Leżajskim Stowarzysze-
niem Rozwoju.

DZIAŁANIA LOKALNE WYZWOLIŁY 
SPOŁECZNĄ ENERGIĘ

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach
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W dniach 10 i 11 stycznia 
br. w Rakszawie odbył się 
kolejny już XXI Memoriał 
Józefa Gondeli w siatków-
ce. 

Wspomniany patron memo-
riału był przed laty anima-
torem siatkówki i wydatnie 
przyczynił się do wielu suk-
cesów tamtejszych siatka-
rek. Podobnie jak w ubie-
głym roku tak i w tegorocz-
nym Memoriale z powodze-
niem wystąpiły drużyny Ze-
społu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Grodzisku Dolnym. W 
pierwszym dniu rywalizowa-
li najmłodsi adepci minisiat-
kówki uczniowie szkół pod-
stawowych. Zespoły dziew-
cząt oraz chłopców z Grodzi-
ska Dolnego zajęły w końco-
wej klasyfikacji II miejsca. 
W skład zespołów wchodzi-
li: (dziewczęta) Aleksandra 
Baj, Monika Szklanny, Anna 
Piróg, Gabriela Niemiec i 
(chłopcy) Bartek Mazurek, 
Hubert Rynasiewicz, Domi-
nik Gdański i Rafał Grzyw-
na W drugim dniu turnieju 

swoje turniejowe mecze roz-
grywali gimnazjaliści. Zna-
komicie spisały się dziew-
częta z Gimnazjum w Gro-
dzisku Dolnym, które zaję-
ły pierwsze miejsce pokonu-
jąc Gimnazja w Rakszawie i 
w Krzemienicy  w identycz-
nym stosunku 2:0. Obydwa 
mecze były bardzo zacięte 
i dostarczyły licznie zgroma-
dzonej widowni wielu emo-

cji. Nasze dziewczęta wy-
stąpiły w składzie: (od pra-
wej na zdjęciu stoją) Mag-
da Moszkowicz, Magda Kra-
wiec, Gabriela Nykiel, Ma-
riola Kuras i Aleksandra Ba-
naś, (od lewej klęczą) Mał-
gorzata Czerwonka, Andże-
lika Ciupińska, Justyna Ma-
zur i Karolina Salwach. Ze-
spół chłopców uplasował się 
na III miejscu za Gimnazjum 

w Żołyni i w Rakszawie.
W skład drużyny chłopców 
wchodzili: Damian Słysz, 
Roman Baj, Bogdan Baj, 
Marcin Wnęk, Łukasz Ski-
ba, Mateusz Salwach, Mate-
usz Markocki, Kamil Kojder 
i Jacek Grabowiec. Wszyst-
kie nasze drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i oka-
załe puchary. Na zdjęciu: 
najlepszy zespół dziewcząt 
z Gimnazjum w Grodzisku 
Dolnym.

K. Bąk

MEMORIAŁOWE SUKCESY

Dnia 7 grudnia 2010r. 
uczniów z klas 0-VI Spo-
łecznej Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Grodziskiej 
odwiedził wyczekiwany 
przez cały rok gość - Św. 
Mikołaj. 

Jak co roku przybył wraz ze 
swoimi pomocnikami, anio-
łami. Długo oczekiwanego 
gościa uczniowie powitali 
bardzo serdecznie, a dzieci 
przedszkolne przygotowały 
specjalnie na tę okazję we-
sołe wierszyki  i piosenki. 
Po ich występie Św. Mikołaj 
wręczył wszystkim dzieciom 
słodkie upominki i prezenty.
Aby dzieci pamiętały o tym, 

że miło jest dostawać pre-
zenty, ale jeszcze przyjem-
niej dzielić się nimi z innymi, 
z okazji imienin i w ramach 

podziękowania przygotowa-
ły również dla Mikołaja upo-
minek. Jeszcze na zakoń-
czenie spotkania Mikołaj 
przypomniał postać Biskupa 
Mikołaja i utrwalił z dziećmi 
nazwy insygniów biskupich.
Spotkanie ze Św. Mikołajem 
upłynęło w miłej i wesołej at-

mosferze. Uczniowie poże-
gnali się z gościem przyrze-
kając być dobrymi ucznia-
mi i grzecznymi dziećmi, za 
co Mikołaj obiecał znów od-
wiedzić szkołę w przyszłym 
roku.
  E. Słupek

SPOTKANIE Z 
MIKOŁAJEM
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W Szkole Podstawowej 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
uczniowie redagują pisem-
ko szkolne „Homo – Homi-
ni”, które zajęło III miejsce 
w V Podkarpackim Kon-
kursie Gazetek Szkolnych 
organizowanym przez 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie oraz PBW w 
Rzeszowie Filia w Leżaj-
sku.

Komisja konkursowa, któ-
rej przewodniczyła Krysty-
na Czubara z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie, oce-
niła aż 71 gazetek szkolnych, 
w trzech kategoriach wieko-
wych. 19 listopada 2010r. w 
Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku odbyło się wrę-
czenie nagród połączone z 
warsztatami dziennikarskimi 

oraz zwiedzaniem Muzeum 
Ziemi Leżajskiej i wycieczką 
po Leżajsku.
Tworzenie gazetki to roz-
wijanie w interesujący spo-
sób wielu umiejętności u 
uczniów. Młodzi redaktorzy 
mogą się wykazać swoimi 
zdolnościami literackimi, a 

nagroda na pewno podziała 
na nich motywująco.
Gazetka cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
uczniów, a wysokie miejsce 
w województwie potwierdza, 
że warto po nią sięgać. 

Monika Fila

„HOMO-HOMINI” TRZECIA NA 
PODKARPACIU

Dziesięcioro uczniów 
uczę szczających na zaję-
cia z robotyki „Z robotami 
w przyszłość” w Zespole 
Szkół Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym w listopa-
dzie, ubiegłego roku wzię-
ło udział w turnieju budo-
wy robotów First Lego Le-
ague w Warszawie. 

Wyjazd był bezpłatny, ponie-
waż jest to jedno z działań 
zaplanowanych w projekcie 
„Przez wiedzę do gwiazd” 
współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
First Lego League wprowa-
dza dzieci i młodzież po-
przez zabawę i współza-

wodnictwo do świata nauki 
i technologii. Podczas kon-
kursu młodzi ludzie konstru-
ują i programują roboty do 
określonych zadań. Nie jest 
to proste, o czym można 
było się przekonać na miej-
scu. 
Na turniej składały się trzy 
etapy: pierwszy to praca 
zespołowa polegająca na 
przepychaniu piłki ping-pon-
gowej słomkami do wyzna-
czonego miejsca, drugi to 
projekt badawczy i ostatni 
- wykonywanie przez robo-
ta określonych zadań. Kon-
kurencja była bardzo duża, 
a do zdobycia sześć statu-
etek. Drużyna z Grodziska 
Górnego otrzymała jedną z 
nich. Uczniowie do szkoły 
przywieźli statuetkę za wy-

trwałość. Ponadto każdy z 
zawodników dostał pamiąt-
kowy medal. Z Warszawy 
wszyscy wracali w dobrych 
humorach i z postanowie-

niem, że następnego roku 
także spróbują swoich umie-
jętności na turnieju FLL. 

Katarzyna Ślanda

UCZNIOWIE Z GÓRNEGO KONSTRUUJĄ 
ROBOTY

Programowanie robotów to bardzo zajmująca czynność

Młodzi redaktorzy cieszą sie, że efekty ich pracy są 
zauważalne

PIĘKNE CZYTANIE 
TO TEŻ SZTUKA

Uczniowie klas szóstych 
Szkoły Podstawowej im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym czy-
tają przedszkolakom. 
Uczestnicy kółka polo-
nistycznego odwiedzają     
3 i 5 latków oraz  zerówkę 
i czytają baśnie. 
Spotkania z dziećmi 
urozmaicają baśniowe 
stroje, a także elemen-
ty gry aktorskiej. Na za-
kończenie przedszkolaki 
odpowiadają na pytania 
dotyczące fabuły. Do-
bra odpowiedź zostaje 
nagrodzona cukierkiem. 
Następne spotkanie z 
dziećmi już wkrótce. 
Cieszy fakt, że maluchy 
bardzo czekają na takie 
wizyty. 

Kinga Nicpoń 
Martyna Kulpa
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- WSPOMNIENIA - 

Niestety, po pewnym czasie 
mężczyźni powrócili do wsi i 
opowiadali, że Rosjanie za-
trzymali ich nie pozwolili im 
przejść przez Wisłę – po-
wstanie miało upaść.
Po upadku powstania – 
front posuwał się zwycięsko 
na zachód. Ojciec powie-
dział, że nie będzie czekał 
aż Rosjanie całkowicie wy-
prą Niemców z granic Pol-
ski. Chciał za wszelką cenę 
– po oswobodzeniu Mogil-
na – być na miejscu i za-
jąć to, co jeszcze z nasze-
go dobytku będzie do urato-
wania. Troszczył się bardzo 
o to, abyśmy mieli do cze-
go wracać z Grodziska. W 
tym celu chciał najpierw po-
jechać sam – tuż za frontem 
– i wrócić po nas, jak już 
wszystko zabezpieczy. 
Mama natomiast chciała, 
abyśmy wszyscy razem tam 
pojechali, ale po wyzwole-
niu całego kraju z okupanta, 
żeby było wiadomo, że już 
nic nam nie zagraża. Roz-
mowy na ten temat trwa-
ły bardzo długo. W końcu 
mama zgodził się, że ojciec 
pierwszy pojedzie – ale pod 
warunkiem, że zabierze ze 
sobą Jurka. I tak się stało. 
Dzisiaj rozumiem mamę, że 
nie chciała puścić ojca sa-
mego – czuła się za niego 
odpowiedzialna tak samo, 
jak w pierwszych dniach 
wojny, gdy Niemcy zabra-
li tatę jako zakładnika i gdy 
groziło mu rozstrzelanie.
Uciekliśmy wtedy z Mogil-
na na Wschód (pod War-
szawę), bo wydawało się 
wszystkim, że Niemcy nie 
zawładną całym krajem i 
wojna będzie trwała ,,najwy-
żej pół roku” – jak powtarzał 
ojciec. Pamiętam, jak jecha-
liśmy wynajętym z majątku 
w Świerkówcu – pod Mogil-
nem – krytym powozem za-
przężonym w dwa konie i z 
woźnicą na koźle. Jecha-

ła również z nami babcia 
Jadwiga – matka naszego 
ojca. Wiele już nie pamię-
tam z tej podróży – ale to na 
pewno. Byliśmy już pod Kut-
nem, gdy Niemcy nasilili na-
loty na uciekających Pola-
ków i strzelali do nas z ka-
rabinów maszynowych – je-
chało wtedy drogami bardzo 
wiele takich powozów i sa-
mochodów.
Byliśmy już wyćwiczeni 
przez rodziców – gdy nad-
latywały samoloty, natych-
miast każde z nas wyskaki-
wało z powozu i biegliśmy w 
pole – czym dalej od drogi 
i do siebie nawzajem i roz-
ciągaliśmy się płasko twa-
rzą i brzuchem na ziemi 
między wysokimi radlina-
mi ziemniaków. Leżeliśmy 
tak nieruchomo aż samolo-
ty odlecą. A jaka to była ra-
dość, gdy wszyscy po takim 
nalocie odnajdowaliśmy się 
żywi. Te naloty nie ustępo-
wały, ale jakimś cudem uda-
ło nam się je przeżyć. 
Dojechaliśmy tylko do Kut-
na i tam dopadli nas Niem-
cy. Należało oddać całą po-
siadaną broń. Ojciec dopil-
nował, aby woźnica również 
oddał broń. Okazało się, że 
Niemcy podczas rewizji po-
jazdów znaleźli  w którymś 
z nich rewolwer. Wtedy za-
brali wszystkich mężczyzn 
jako zakładników i popro-
wadzili w las. Zrozpaczona 
mama poszła w ślad za nimi 
– zostawiając nas samych z 
babcią w powozie.
Długo nie wiedzieliśmy co 
się z nimi dzieje i czy żyją. 
Babcia jakoś radziła sobie z 
nami, a gdy któreś z nas za-
czynało grymasić – dosta-
wało batem końskim, któ-
ry trzymała nieustannie w 
ręku. Pamiętam dzisiaj jesz-
cze te łzy, kiedy ojciec i mat-
ka wrócili do nas. Po czym 
wróciliśmy w drogę powrot-
ną – do Mogilna. Taki to był 

początek naszej wojny. Po 
trzech miesiącach pobytu 
w Mogilnie – już wiadomo – 
Niemcy wyrzucili nas z na-
szego mieszkania.
Ale wracając do Grodziska.
Z jednej strony świadomość 
zbliżającego się końca woj-
ny i powrotu do Wielkopol-
ski była tym, czego nasza 
rodzina pragnęła od dawna. 
A jednak, kiedy ten czas się 
zbliżał, odczuwaliśmy wiel-
ki lęk o ojca i Jurka i modli-
liśmy się, żeby szczęśliwie 
po nas wrócili. 
Minęły dni i tygodnie kie-
dy znów znaleźliśmy się 
razem. Ojciec niczego nie 
zdołał uratować. Gdy doje-
chali do Mogilna, mieszka-
nie opustoszono – czego 
Niemcy nie wywieźli, roz-
grabili Polacy. Pozostał tyl-
ko w jednym pokoju – okrą-
gły stolik do gry w szachy (i 
nie tylko) wraz z krzesłami 
wyłożonymi skórą. Również 
udało mu się odzyskać plac 
pod budowę domu, kupiony 
przed wojną. Jesienią by-
liśmy gotowi do drogi. Wy-
jeżdżaliśmy z Grodziska tak 
samo z niczym, jak przyje-
chaliśmy – zabraliśmy tylko 
trochę jedzenia na drogę. 
Odwoził nas furmanką do 
Chałupek – chyba Jan Ko-
sior. Pamiętam dokładnie te 
wzajemne podziękowania, 
uściski i łzy. Patrzyłam na 
gromadkę ludzi stojących 
na gościńcu obok naszej 
chałupy – z uniesionymi rę-
kami w pożegnalnym geście 
– aż nie znikli za zakrętem 
drogi. Potem, w dalszej dro-
dze jechaliśmy towarowymi 
wagonami w wielkim ścisku 
wiele dni i nocy – bo takich 
tułaczy ze wschodu na za-
chód było wtedy wielu. 

DALSZE LATA 

Upłynęło ponad 60 lat od 
wojny i od naszego powrotu 

w rodzinne strony. Ale Gro-
dzisko trwało zawsze w ser-
cach naszej rodziny. 
Pamiętam te pierwsze mie-
siące po powrocie – tę dła-
wiącą tęsknotę, albo jak 
wpatrywałam się wieczora-
mi na balkonie w rozgwież-
dżone niebo i odczuwa-
łam ulgę na myśl, że może 
w Grodzisku również te 
gwiazdy ktoś ogląda.
Po dwóch latach pobytu w 
Mogilnie zaczęliśmy kolejno 
opuszczać rodzinne miasto 
– przenosiliśmy się do szkół 
średnich, potem na studia, 
ponieważ Mogilno miało tyl-
ko średnią szkołę handlo-
wą i żadnej wyższej uczel-
ni. Ostatecznie każde z nas 
osiedliło się na stałe – Irena 
w Warszawie, Jerzy w Ty-
chach, Halina w Poznaniu – 
a ja w Krakowie. W Mogilnie 
pozostali sami rodzice. Jed-
nak przynajmniej raz w roku 
spotykaliśmy się wszyscy 
19-marca na Józefa, czyli w 
imieniny naszego ojca.
Temat ,,Grodzisko” był za-
wsze żywy na tych spotka-
niach, bo wszyscy stęsk-
niliśmy się za wsią i ludź-
mi – a ojciec miał aktualne 
informacje o tym, co się w 
minionym roku działo, ja-
kie zmiany tam zaszły we 
wsi, jak wypadły zbiory, któ-
ra z dziewcząt wyszła za 
mąż – kto się urodził i kto 
umarł, itd. To Jan Kosior pi-
sał o wszystkim do ojca – a 
ojciec opisywał mu nasze 
życie.
Tata bardzo barwnie prze-
kazywał wiadomości z li-
stów – więc wolałam jego 
opowieści niż sięgać po 
teksty listów Kosiora pisane 
spracowaną ręką – ale z li-
terackim zacięciem, jak za-
pewniał mnie tata. 
Przyjęcia imieninowe ojca 
mama przygotowała wspa-
niałe – zawsze były ryby z 
ostrowickiego jeziora, któ-
rych nikt jak ona nie potra-
fił przyrządzać – przepada-
łam zwłaszcza ze wędzony-
mi węgorzami.          cdn...

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA
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Przepraszam Panią Zofię Leja za użyte przeze mnie 
wobec niej nieprawdziwe sformułowanie wypowie-
dziane w obecności pracowników Poczty Polskiej, 
jak i osób postronnych, dotyczące nierzetelnego wy-
konywania obowiązków Naczelnika Urzędu Poczto-
wego w Grodzisku Dolnym poprzez zdefraudowanie 
pieniędzy i wyrażam ubolewanie w związku z powyż-
szymi niezgodnymi z prawdą moimi twierdzeniami.

Zdzisław Czerwonka
OGŁOSZENIE PŁATNE

- OGŁOSZENIA - 

Rusza nabór uczestników do II edycji projektu „Dołącz do 
aktywnych” realizowanego przez Leżajskie Stowarzysze-
nie Rozwoju. 

W drugiej edycji projektu mamy do zaoferowania 33 miej-
sca stażowe dla osób zainteresowanych udziałem w pro-
jekcie. Formularze zgłoszeniowe do projektu można skła-
dać począwszy od dnia 24 stycznia 2011 roku w biurze 
projektu przy ul. Rzeszowskiej 21 w Leżajsku. Warto się 
pospieszyć ze złożeniem formularza, ponieważ kolejność 
zgłoszeń jest jednym z kryteriów rekrutacji. 
W pierwszej edycji projektu wzięło udział 30 osób. Wszy-
scy uczestnicy skorzystali z oferowanego im indywidula-
nego wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowe-
go i warsztatów aktywizacyjnych. Wszystkie staże zorga-
nizowane zostały poza sektorem finansów publicznych. 
Wysiłki uczestników projektu zmierzające do znalezienia 
odpowiedniego pracodawcy zaowocowały zgłoszeniem 
przez 14 pracodawców zamiaru zatrudnienia stażystów 
po zakończeniu odbywania stażu. 

Zachęcamy do współpracy pracodawców zainteresowa-
nych organizacją stażu, szczególnie tych, którzy nie na-
leżą do sektora finansów publicznych, a więc wszelkie 
przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, które za-
trudniają co najmniej jednego pracownika – czyli są w 
świetle Kodeksu Pracy pracodawcami. Wszystko co trze-
ba zrobić, to zajrzeć na stronę internetową projektu i w 
zakładce dla pracodawców odszukać Formularz zgłosze-
nia oferty stażowej. Wypełniony formularz należy przesłać 
pocztą elektroniczną bądź dostarczyć do biura projektu. 
Planujemy, że staże w ramach II edycji projektu rozpocz-
ną się z dniem pierwszego czerwca 2011 roku.

Aby zostać uczestnikiem projektu trzeba spełnić wszyst-
kie wymagania formalne i pomyślnie przejść proces re-
krutacji. Naszą ofertę kierujemy do osób w wieku do 25 
roku życia, zarejestrowanych w PUP w Leżajsku, jako 
osoby bezrobotne, które nie posiadają doświadczenia za-
wodowego. Projekt „Dołącz do aktywnych” preferuje oso-
by długotrwale bezrobotne i młode matki wracające na ry-
nek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 
Wszystkie ważne informacje związane z realizowanym 
projektem są dostępne na stronie internetowej projektu - 
www.lsr.pl/staze. Podstawowym dokumentem, z którym 
powinni się zapoznać przyszli uczestnicy jest Regulamin 
uczestnictwa. Należy pamiętać, iż od momentu zgłosze-
nia się do projektu, do momentu skierowania na staż upły-
nie około 4 miesiące. 

Wszystkich zainteresowanych - osoby bezrobotne oraz 
pracodawców zapraszamy do kontaktów telefonicznych, 
mailowych, a także do spotkań osobistych. Potrzebnych 
informacji udzielą Państwu również konsultanci Leżaj-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju, w siedzibie stowarzy-
szenia przy ul. Targowej 9 w Leżajsku lub pod numerem  
telefonu 17 242 78 09. 

ZAPRASZAMY!!!      OGŁOSZENIE PŁATNE

DOŁĄCZ DO AKTYWNYCH USŁUGI PROJEKTOWE 
W BUDOWNICTWIE

W ZAKRESIE:

- pRZygOtOWANIA INWEStyCJI
- pROJEKt ZAgOSpOdAROWANIA
- AdAptACJA pROJEKtóW gOtOWyCh
- pROJEKtóW BudOWLANyCh - INdyWIduALNyCh
- pROJEKtóW SANItARNyCh (WOd-KAN, gAZ)
- WypOżyCZANIA KAtALOgóW BudOWLANyCh

Joniec Feliks
37-306 Grodzisko Dolne 574A
tel./fax 17 243 62 27
nr rej. P.I.I.B. PDK/IS/0113/04

MASZ ZAMIAR PRZYSTĄPIĆ DO BUDOWY 
ZAPRASZAM!!!

OGŁOSZENIE PŁATNE

TARTAK MAJKUT INC ZMYSŁÓWKA
pOSIAdAmy W CIągłEJ SpRZEdAży:
- WIęźBę dAChOWą, 
- dESKI 25 I 32, pOdBICIóWKę, 
- LIStWy pRZypOdłOgOWE I INNE,
- tARCICę LIśCIAStą dąB I BuK - SuChą

pRZyJmuJEmy ZLECENIA NA WIęźBy I INNE NIEtypOWE WymIARy 
tARCICy.

ZAPRASZAMY!!!

tEL. 17 240 22 20, KOm. 692 777 102

OGŁOSZENIE PŁATNE

zaGinął 
Pies!!!

Duży 2-letni 
mieszaniec, 

koloru rudego.
Wszystkich 

którzy widzieli 
psa proszę o 
kontakt pod 
numer tel. 

782 785 944



18 Gazeta z Grodziska i okolic 1/2011

- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha położona w Zmysłówce, przy 
drodze głównej do Żołyni.
Opis działki
Działka niezabudowana, w kształcie czworoboku obecnie wykorzystywana 
pod uprawy rolne. Sąsiaduje z działkami niezabudowanymi rolnymi. Do-
jazd do działki dobry z drogi powiatowej. Wyposażona jest w infrastrukturę 
energetyczną i wodociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości 
(ok. 0.20 ha) położona jest  w konturze MR – zabudowa zagrodowa jed-
norodzinna natomiast pozostała pod uprawy polowe. Południową stroną 
działki wzdłuż granicy ustanowione jest prawo przejazdu, przechodu i prze-
gonu. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym w 
Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 43 247 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 lutego 2011r. o 
godz.10.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 14). 
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką lub ob-

ligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej 
do 31 stycznia 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Lokalizacja
Działka jest oznaczona nr 352/3 o pow. 0.2233 ha położona w Zmysłówce. 
Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd drogą 
gminną.
Opis działki
Nieruchomość niezabudowana, teren działki równy, w kształcie wieloboku. 
Działka sąsiaduje z działkami zabudowanymi, budowlanymi niezabudo-
wanymi i leśnymi. Wyposażona jest w infrastrukturę energetyczną i wo-
dociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Grodzisko Dolne część przedmiotowej nieruchomości (ok. 0.1433 ha) po-
łożona jest w konturze MN1–zabudowa jednorodzinna, natomiast ok. 0.08 
ha w konturze ZP–zieleń urządzona. Ma urządzoną księgę wieczystą  nr 
D7222/I/35/95 w Sądzie  Rejonowym w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 34 443 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku o 
godz.10.00 w Urzędzie  Gminy Grodzisko Dolne (pokój nr 14). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub ob-
ligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 14 lutego 2011r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Lokalizacja
Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha położona w Zmysłówce. Prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniowo - zagrodową (pow. 0.1407 ha) oraz 
pod uprawy rolne (pow. 1 ha).
Opis działki
Budynek  mieszkalny – dom parterowy, niepodpiwniczony, zbudowany w 
technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 90 m2 (3 pokoje, kuchnia, 
korytarz). Obiekt jest wyposażony w wewnętrzną instalację  wodociągową 
i energetyczną. Pokrycie dachu-dachówka cementowa. Okna i drzwi do 
wymiany. Na ścianach liczne zawilgocenia. Stan techniczny zły. Budynek 
wymaga remontu.
Budynek gospodarczy (stajnia) o pow.120 m2 murowany zbudowany z 
czerwonej cegły, kryty dachówką. Wymaga remontu.
Budynek gospodarczy (stodoła) o konstrukcji szkieletowo drewnianej. 
Wypełnienie ścian stanowią deski gr.19 mm. Więźba drewniana stolcowa 
kryta dachówką ceramiczną. Dobudówka wybudowana została również 
jako szkielet drewniany kryty dachówką ceramiczną. Budynek w złym sta-
nie technicznym. 
Suszarka na tytoń – budynek parterowy, murowany z cegły ceramicznej 
pełnej. Dach stanowi stropodach żelbetowy kryty papą. Budynek wymaga 
remontu. Na działce znajduje się stary sad i mały stawek wodny, w którym 
mogą być hodowane ryby. Działka nie jest obciążona.

Cena wywoławcza wynosi - 150 407 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku o 
godz.10.00  w  Urzędzie  Gminy  Grodzisko Dolne (pokój nr 14). 
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium gotówką lub 
obligacjami  Skarbu Państwa w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóź-
niej do 14 lutego 2011 r. w kasie Urzędu Gminy do godz.13.30.

Działka nr 352/3 o pow. 0.2233 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 228 o pow. 0.6754 ha w Zmysłówce

Działka oznaczona nr 206 o pow. 1.1407 ha w Zmysłówce
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SYLWETKI RADNYCH RADY GMINY 
W KADENCJI 2010-2014

Teresa Bechta - radna Grodziska Dolnego Anna Cisek - radna Grodziska Górnego Katarzyna Kasprzak- radna Zmysłówki

Jerzy Gdański - radny Grodziska Miasteczka Andrzej Gdański - radny Grodziska Dolnego Dariusz Kopyt - radny Grodziska Podlesia

Zbigniew Rydzik - radny Grodziska Nowego Stanisław Ryfa - radny Laszczyn Feliks Szklanny - radny Grodziska Górnego

Mariusz Miś - radny Grodziska Nowego Feliks Joniec- radny Grodziska Dolnego Zbigniew Konieczny - radny Chodaczowa

Józef Nicpoń - radny Grodziska Górnego Jacek Zych- radny Wólki Grodziskiej Stanisław Kulpa - radny Grodziska Górnego
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