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Rodzinie zmarłego 

Śp. Stanisława CZECHA
Sołtysa Sołectwa Grodzisko 

Podlesie
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Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
RODZINIE 

Śp. Jana CZERWONKI

wieloletniego strażaka, Komendanta 
Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym 

składa

Wójt i Rada Gminy Grodzisko Dolne

W DNIU 6 LUTEGO Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM POŻEGNALIŚMY NASZEGO 
PRZYJACIELA ŚP. JANA CZERWONKĘ

Podczas ponad 20 letniej służby w pożarnictwie zapewne wszyscy zaznaliśmy 
Jego dobroci. Odszedł od nas człowiek wielki, który poświęcił się bez reszty 
rodzinie, służbie strażackiej i lokalnej społeczności.

Urodził się 21 stycznia 1961 r. w Grodzisku Dolnym. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej i średniej 1 września 1980r. podjął naukę w Szkole Chorążych Po-
żarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu w dniu 15 lipca 1982 r. podjął służbę          
w Zawodowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, gdzie pracował do września 1982r. 
Od 1 października 1982 r. rozpoczął służbę w zawodowej Straży Pożarnej w Le-
żajsku na stanowisku dowódcy plutonu, później szefa zmiany. Następnie kolejno 
przechodził przez szczeble stanowisk dowódczych, tj. dowódcy sekcji i dowódcy 
zmiany pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Leżajsku.
Był wzorowym strażakiem, bardzo dobrym dowódcą. Aktywnie uczestniczył w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych, gdzie wykazywał się zdecydowaniem i odwagą. 
Jego decyzje podejmowane były natychmiastowo, szybko i zawsze prawidło-
wo. Organizacja i dowodzenie akcją to jego atuty. Jego szczególną cechą była 
umiejętność przewidywania rozwoju sytuacji i podejmowanie właściwych decy-
zji. Za udział w działaniach ratowniczych był niejednokrotnie wyróżniany. Otrzy-
mał wyróżnienie od Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Rzeszo-
wie za udział w akcji gaszenia dużego pożaru torfu w miejscowości Przychojec               
w dniu 15 lipca 1987 r. oraz wyróżnienie od Komendanta Wojewódzkiego PSP w 
Rzeszowie za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony podczas  gaszenia pożaru 
kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 r. Za ofiarną służbę 
odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”.
Z dniem 28 września 2000 r. w związku z utratą zdrowia przeszedł na zaopatrze-
nie emerytalne. Swoje pasje i zamiłowania pożarnicze od początku do końca 
realizował również społecznie w jednostce OSP w Grodzisku Górnym. 
Do roku 2001 pełnił funkcje Komendanta Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym.
Dodatkowo przez wiele lat jako instruktor nauki jazdy  kształcił min. przyszłych 
kierowców w jednostkach straży pożarnych.
W latach 1991 do 2007 r pełnił funkcje z-cy kierownika punku skupu Hortex         
w Grodzisku Górnym.

ODSZEDŁ OD NAS CZŁOWIEK, KTÓRY MÓGŁ 
JESZCZE WIELE PRZEŻYĆ I DOKONAĆ
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Najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
RODZINIE zmarłego 

śp. Stefana DĄBKA

lokalnego propagatora kultury, 
członka Zespołu „Grodziszczoki” 

składa

Wójt i Rada Gminy Grodzisko Dolne
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W najbardziej niebezpiecz-
nych miejscach, na ru-
chliwych odcinkach dróg 
przy dwóch grodziskich 
szkołach stanęły wyświe-
tlacze prędkości. Mają one 
zwiększyć bezpieczeń-
stwo dzieci i wpłynąć na 
świadomość kierowców. 

Od niespełna miesiąca kie-
rowcy przejeżdżający przez 
teren gminy Grodzisko Dol-
ne mogą zauważyć stojące 
przy drodze wskaźniki pręd-
kości. Urządzenia mierzą-
ce prędkość samochodów 
zamontowano na ulicznych 
lampach przed szkołami w 
Grodzisku Dolnym i w Gro-
dzisku Górnym.
Przy wszystkich szkołach na 
terenie gminy obowiązuje 
ograniczenie prędkości, jed-
nak mało kto je przestrzega. 
Proceder ten zauważalny 
jest zwłaszcza przy szkole 
w Grodzisku Dolnym, gdzie 
na prostym odcinku drogi 
samochody rozwijają więk-
sze prędkości od dozwolo-
nej. Co gorsze, szkoły usy-
tuowane są przy łuku drogi, 
co stanowi dodatkowe za-
grożenie – informuje Grze-
gorz Potaczała, sekretarz 
gminy. Mamy nadzieję, że 

wyświetlająca się na tablicy 
prędkość, spowoduje u kie-
rujących odruch zwolnienia 
i ściągnięcia nogi z gazu. 
Bo przecież nie chodzi tu o 
suchy przepis, lecz o bez-
pieczeństwo naszych dzieci 
– dodaje. Czujnik radarowy 
umożliwia pomiar prędkości 
nadjeżdżającego samocho-
du i wyświetlenie jej na du-
żym wyświetlaczu z dokład-
nością do 1 km/h. W przy-
padku przekroczenia przez 
nadjeżdżające auto dozwo-
lonej prędkości, wyświetla 
się dodatkowo pulsujący 

biały napis ZWOLNIJ. Znaj-
dujące się na tablicy napisy 
są duże i czytelne. Jasność 
wyświetlacza automatycznie 
dostosowuje się do warun-
ków otoczenia. 
Radary takie stawiane są 
na drogach o dużym na-
tężeniu oraz w miejscach 
szczególnie niebezpiecz-
nych. Wyświetlacze nie tylko 
pokazują prędkość, ale też 
rejestrują informacje o na-
tężeniu ruchu oraz o tym jak 
kierowcy reagują na urzą-
dzenie. Statystyki pozwolą 
na przeprowadzenie anali-

zy ruchu na wyznaczonych 
odcinkach drogi oraz ocenią 
wpływ radarów na dostoso-
wanie prędkości przez kie-
rowców. 
Jak wynika z praktyki, wy-
świetlacze spełniają swoją 
rolę. O tym czy sprawdzą się 
w naszej gminie, przekona-
my się w najbliższym czasie. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że jest to kolejna inicjatywa 
podjęta przez samorząd na 
rzecz zwiększenia bezpie-
czeństwa na drogach w gmi-
nie Grodzisko Dolne. 

MH

BEZPIECZNIEJ NA GRODZISKICH 
DROGACH

W DNIU 11 LUTEGO 2011 ROKU ODSZEDŁ OD NAS PAN STEFAN DĄBEK, WIELOLETNI CZŁONEK ZESPOŁU 
REGIONALNEGO „GRODZISZCZOKI”, LOKALNY PROPAGATOR KULTURY I RODZIMEGO FOLKLORU

Stefan Dąbek przeżył 90 lat, z czego ostatnie 36 lat swego życia poświęcił pracy arty-
stycznej w Zespole, nieprzerwanie uczestnicząc w próbach i występach w lokalnym śro-
dowisku oraz na konkursach, przeglądach i festiwalach folklorystycznych, nie tylko w 
kraju, ale też za granicą.
Pan Stefan Dąbek był osobą wielce zasłużoną dla Zespołu. Od początku jego istnienia 
dbał o zachowanie unikalnych wartości grodziskiej gwary, ludowego stroju i obrzędowo-
ści utrwalonych w scenariuszach widowisk obrzędowych, których jest współautorem.
Jego swada wymowy i gawędziarski talent, otwarły mu drogę do kilkukrotnego udzia-
łu w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, 
Mowy Starosty Weselnego pod nazwą „Sabałowe Bajania” odbywającym się w Buko-
winie Tatrzańskiej. Pan Stefan okazał się także świetnym tancerzem. Wielokrotnie brał 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie, gdzie kilkukrotnie był 
jednym z pierwszych laureatów. Jego osiągnięcia zostały docenione przez Zarząd Po-
wiatu Leżajskiego, który w 2009 roku przyznał panu Stefanowi Nagrodę za całokształt 
działalności związanej z upowszechnianiem kultury i tradycji ludowych. Pan Dąbek był 
również miłośnikiem i kolekcjonerem dawnych pieśni i przyśpiewek okolicznościowych 
oraz unikalnych przedmiotów o muzealnej wręcz wartości. Do ostatniej niemal chwili 
swego życia nasz dostojny nestor z pasją i zaangażowaniem uczestniczył w życiu kul-
turalnym naszej gminy.

Tablice mają na celu zwiększenie stanu bezpieczeństwa na drogach w gminie
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W sobotnie popołudnie 
12 lutego w Remizie OSP 
w Chodaczowie seniorzy 
świętowali swój dzień. 
Spotkanie, w którym 
uczestniczyło ponad 60 
seniorów - mieszkańców 
Chodaczowa - zorgani-
zowała Ochotnicza Straż 
Pożarna i Koło Gospodyń 
Wiejskich. Spotkanie eme-
rytów i rencistów odbyło 
się już po raz trzeci.

Zgromadzonych gości po-
witała pani Maria Krze-
szowska. Życząc seniorom 
wszystkiego co najlepsze, 
zaprosiła do wspólnej zaba-
wy i wysłuchania programu 
artystycznego przygotowa-
nego przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Chodaczo-
wie. W dalszej części wie-
czoru zgromadzonym w re-

mizie grą i śpiewem czas 
umilał zespół Wiola z Cho-
daczowa i Leszczynka z 
Wólki Grodziskiej. 
Goście nie kazali na sie-
bie długo czekać i ruszy-
li do tańca. Parkiet zapełniał 
się energicznymi seniora-
mi, którzy bawili się przy ryt-

mach ulubionej muzyki. Od-
śpiewano też głośne sto lat 
dwóm panom, którzy obcho-
dzili tego dnia swoje święto.  
Potrawy i słodkie wypieki, 
które znalały sie na stołach, 
przygotowały panie z miej-
scowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Inicjatywa organizowania 
corocznych spotkań dla se-
niorów zrodziła się dwa lata 
temu. Gdy odremontowa-
no remizę i pomieszczenia 
wewnątrz, nie mogliśmy 
dopuścić by świeciły one 
pustkami. Działające w Cho-
daczowie organizacje posta-
nowiły stworzyć alternatywę 
dla ludzi starszych. Chcieli-
śmy im stworzyć możliwość 
spotykania się. Jak widać 
pomysł ten przyjął się i jest 
kontynuowany - podkreśla 
sołtys Wojtyna. Z tego miej-
sca chciałby też podzięko-
wać wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację 
imprezy. Mam nadzieję, że 
za rok będzie jeszcze lepiej. 
Z corocznych spotkań zado-
woleni są również seniorzy, 
którzy mają okazję by wyjść, 
porozmawiać i miło spędzić 
wieczór. 

   MH

SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Zdarzenia zaistniałe na tere-
nie działania Posterunku Po-
licji w Grodzisku Dolnym w 
miesiącu styczniu 2011 br. 

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
• 01.01.2011r. mieszkaniec 
Grodziska Dolnego zawiadomił 
o włamaniu do swojego domu. 
Sprawca po wyłamaniu drzwi 
wejściowych dokonał kradzieży 
dowodu osobistego, karty ban-
komatowej, szlifierki kątowej 
i pieniędzy w kwocie 800 zł. 
Postępowanie prowadzi Poste-
runek Policji w Grodzisku Dol-
nym.
• 23.01.2011r. mieszkaniec 
Rzeszowa posiadający dom w 
Opaleniskach zgłosił włamanie 
do swojego niezamieszkałego 
domu. Sprawca dostał się do 
domu po uprzednim wybiciu 
szyby w oknie piwnicy, skąd 
dokonał kradzieży mięsa oraz 
narzędzi na łączną sumę strat 
500 zł. Postępowanie prowadzi 
Posterunek Policji w Grodzisku 

Dolnym.
Przestępstwo kradzieży z wła-
maniem zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności od roku 
do 10 lat.

KŁUSOWNICTWO
• 03.01.2011r. Posterunek Po-
licji w Grodzisku Dolnym wsz-
czął dochodzenie w sprawie 
nielegalnego wejścia w posia-
danie zwierzyny łownej-sarny, 
skłusowanej za pomocą wny-
ków w lesie w miejscowości 
Laszczyny na szkodę Koła Ło-
wieckiego „Wydra” w Dębnie. 
Dalsze czynności w tej sprawie 
prowadzi Posterunek Policji w 
Grodzisku Dolnym.
Kłusownictwo zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności do 
lat 5-ciu.
Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje, mogące 
się przyczynić do wykrycia 
sprawcy wyżej wymienionych 
przestępstw, proszone są o pil-
ny kontakt z Posterunkiem Po-

licji w Grodzisku Dolnym bądź 
Komendą Powiatową Policji w 
Leżajsku, tel. 17 240 63 71, 17 
240 63 10 lub 997. 

PRZESTĘPSTWO PRZECIW-
KO RODZINIE
• W styczniu 2011r. Posterunek 
Policji w Grodzisku Dolnym pro-
wadził czynności związane z 
psychicznym i fizycznym znę-
caniem się męża nad żoną i jej 
rodziną. Sprawca przyznał się 
do zarzuconego mu czynu. 
Tego typu przestępstwa zagro-
żone są karą od 3-miesiecy do 
5-ciu lat pozbawienia wolności.

PRZESTĘPSTWA PRZECIW-
KO WOLNOŚCI
• 17.01.2011r. Komenda Powia-
towa Policji w Leżajsku przyję-
ła zawiadomienie o groźbach 
karalnych syna w stosunku do 
ojca. W powyższej sprawie Po-
sterunek Policji w Grodzisku 
Dolnym wszczął dochodzenie z 
art. 190 & 1 KK. 
Powyższy czyn zagrożony jest 
karą pozbawienia wolności do 
lat 2.

PRZESTĘPSTWA DROGOWE
• W dniu 16.01.2011r. miesz-
kaniec gminy Grodzisko Dolne 
kierując motocyklem w stanie 
nietrzeźwości (2,20 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu) wjechał w leżące na po-
boczu drzewo, doznając urazu 
głowy i nogi. 
Jazda na „podwójnym” gazie 
zagrożona jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 2.
• 20.01.2011r. w miejscowości 
Grodzisko Dolne podczas kon-
troli drogowej został zatrzyma-
ny mieszkaniec Gniewczyny 
Trynieckiej. W trakcie wykony-
wanych czynności przez poli-
cjantów okazało się, iż 33-letni 
rowerzysta znajduje się wstanie 
nietrzeźwości-wynik badania al-
komatem 2,60 promila. 
Zgodnie z kodeksem karnym 
przestępstwo z art. 178a&2 kie-
rowanie rowerem na drodze pu-
blicznej w stanie nietrzeźwości 
zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności do 1 roku.

Rzecznik Prasowy 
KPP Leżajsk

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 seniorów

KRONIKA POLICYJNA
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W dniu 10 lutego br. dzie-
więcioosobowa delegacja 
austriackich strażaków 
zawitała po raz kolejny 
do gminy Grodzisko Dol-
ne. Druhowie z Krems 
przybyli do Polski na za-
proszenie Komendy Po-
wiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżaj-
sku, gdzie uczestniczyli w 
rocznej naradzie o stanie 
bezpieczeństwa powiatu 
leżajskiego. Strażacy z 
Austrii nie omieszkali od-
wiedzić zaprzyjaźnionych 
strażaków z naszej gmi-
ny, gdzie uczestniczyli w 
dwóch spotkaniach.

Pierwsze zorganizowano w 
Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Laszczynach. 
Przypomnijmy, że to właśnie 
do jednostki z Laszczyn tra-
fił jeden z wozów strażac-
kich, jakie gmina Grodzisko 

Dolne zakupiła od straża-
ków z Austrii. 
Strażacy na miejscu spraw-
dzili, czy samochód działa i 
jak się sprawuje. Prezesowi 
z Laszczyn wręczyli na pa-
miątkę części do samocho-
du, z życzeniami by wóz nie 
psuł się zbyt często i jak naj-
dłużej służył jednostce. 
Kolejnym punktem spotka-
nia była wizyta w strażnicy 
w Miasteczku. Gości z Au-
strii głośno powitała nasza 
Jubilatka - Orkiestra Dęta. 
Po wysłuchaniu próbki moż-
liwości orkiestrantów, dele-
gacja z Krems na ręce dyry-
genta przekazała pamiątko-
we prezenty oraz oficjalnie 
zaprosiła orkiestrę do Au-
strii. Wyjazd planowany jest 
na miesiąc lipiec. 
Pamiątkowy medal okolicz-
nościowy oraz książkę opi-
sującą dzieje austriackiej 
straży goście wręczyli także 

wójtowi Jackowi Chmurze.
W trakcie trzydniowego po-
bytu w powiecie leżajskim, 
strażacy z Krems uczestni-
czyli również w spotkaniach 
zorganizowanych ze stra-
żakami w Woli Zarczyckiej 
i Biedaczowie. W ramach 

wizyty zwiedzili także Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, Ba-
zylikę oo. Bernardynów w 
Leżajsku oraz Elektrocie-
płownię w Nowej Sarzynie i 
Leżajski Browar.
Współpraca między jed-
nostkami austriacką i na-
szymi rozpoczęła się w 
2008 roku i jest bardzo 
żywa. Zaangażowanie na 

rzecz działań zbliżających 
ku sobie jednostki wspie-
ra także samorząd gminy. 
Wymiernymi efektami tej 
współpracy są wzajemne 
wizyty strażaków oraz wozy 
strażackie, jakie trafiają do 
naszej gminy z Krems. War-
tościami nie do zmierzenia 
są zawiązywane przyjaźnie, 
które w miarę upływu czasu 
coraz bardziej się utrwalają. 
Łatwość porozumiewania 
się i podobne tradycje po-
żarnicze sprawiają, że nie 
ma przeszkód by te relacje 
dalej się poszerzały. Czym 
owa wizyta zaowocuje? 
Przekonamy się w najbliż-
szym czasie.

MH

AUSTRIACY Z WIZYTĄ W GRODZISKU

Za dotychczasową współpracę od strażaków z Krems Wójt otrzymał 
okolicznościowy medal z wizerunkiem św. Floriana

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje o terminie składania wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego    
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego rolniczo w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 
2011r. W terminie od 1-go do 31-go marca 2011r. należy złożyć odpowiedni wniosek w pokoju nr 1 Urzędu Gminy 
Grodzisko Dolne wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 
2010r. do 28 lutego 2011r. 
Limit zwrotu podatku w 2011r. wynosić będzie: stawka zwrotu(0,85 zł) x 86 l x powierzchnia użytków rolnych
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Najzdolniejsi i najodważ-
niejsi uczniowie grodzi-
skich gimnazjów, którym 
niestraszne są zawiłości 
polskiej ortografii i grama-
tyki, walczyli w konkursie 
ortograficznym o „Pióro 
Wójta Gminy”. 

Jako bibliotekarzom bliska 
jest nam troska o jakość 
współczesnej polszczyzny. 
Chcemy propagować wie-
dzę o języku, promować i 
nagradzać zdolną i praco-
witą młodzież. Gminne dyk-
tando dla gimnazjalistów 

przeprowadziliśmy już po 
raz czwarty. Uczestnicy pi-
sali trudny tekst, najeżony 
licznymi pułapkami języko-
wymi. Tytuł mistrza ortografii 
wywalczyła Justyna Pszona, 
uczennica Gimnazjum w 
Grodzisku Dolnym. W na-

grodę otrzymała wartościo-
we pióro ufundowane przez 
Wójta Gminy oraz nagrodę 
książkową od biblioteki. Na 
drugim miejscu znalazła się 
Klaudia Krauz z Gimnazjum 
w Grodzisku Górnym. Trze-
cią lokatę zdobyła uczen-
nica Gimnazjum w Grodzi-
sku Dolnym – Maria Kogut. 
Wszystkie uczestniczki 
konkursu – zdolne i odważ-
ne gimnazjalistki - Karolina 
Czerwonka, Katarzyna Ślan-
da, Anna Korzystka, Anna 
Kuras, Paulina Kulpa, Klau-
dia Krauz otrzymały książki, 
lokalne gadżety i pamiątko-
we dyplomy.
Naszej mistrzyni gratuluje-
my, a Gimnazjalistkom dzię-
kujemy za udział. Dziękuje-
my także nauczycielom za 
przygotowanie i wytypowa-
nie uczniów do konkursu. 
Poniżej prezentujemy tekst 
dyktanda. 

RC

NIE TAKA ORTOGRAFIA STRASZNA

DYKTANDO 2011

Zeszłoroczny jubileusz siedemsetpięćdziesięciolecia miasta stał 
się impulsem do spotkania pięćdziesięciodwuletnich przyjaciół z 
alei Niepodległości (dopuszczalna wersja: Alei Niepodległości).
W czasach szkolnych każdy z nich był mistrzem w jakiejś dzie-
dzinie. Henryk, dziś mieszkaniec Sądecczyzny, wyróżniał się 
w wuefie, najlepiej skacząc w dal, wzwyż, a nawet wzdłuż i w 
poprzek. Hieronim, klasowy donżuan, uwielbiał myślistwo i ry-
bołówstwo, zaś Hubert słynął z nie najrozsądniejszych wypo-
wiedzi o Hindusach pochodzących z Chin i lwipyszczkach dziko 
rosnących na pustyni Gobi. Jakkolwiekbyście byli zmęczeni, 
nieprzysłuchiwanie się jego oryginalnym sądom uznać by nale-
żało za poważny błąd. Za to Julia, prymuska, zawsze wiedziała 
wszystko. Nie myliła półjedwabiu z półnutą, a półkolumny z puł-
kownikiem. Maja, cud-kobieta, intrygowała strojem, chadzając w 
minispódniczce o jasnozielonożółtym odcieniu i bluzce w zielo-
no-czerwone paseczki.
Przyjaciele umówili się na wspólne biesiadowanie w restaura-
cji „U Kubusia Puchatka”. Gdy Hubert postanowił zjeść małe 
co nieco i zamówił minibefsztyk, Hieronim zaczął urządzać 
śmichy-chichy, proponując: „A może poprosimy o przystawkę 
z szyi żmii?”. Niezadługo zaczęli degustować ekstrapotrawy, 
przynoszone przez żonglującego talerzami młodego kelnera. 
Niepodobna zliczyć, ile zjedli. Jednak, gdy zagrała muzyka, w 
okamgnieniu ruszyli do tańca, wykonując figury polki i kankana. 
W czasie deseru, a jedli napoleonki, z zanadrza i zza pazuchy 
zaczęli wyciągać stare fotografie. Gadu-gadu i zbliżyła się pół-
noc. Nieustająca chęć rozmowy zatrzymała ich aż do drugiej. 
Następny raz postanowili się spotkać, zanim jeszcze zaczną 
niedomagać.

Do tegorocznego dyktanda przystąpiły same gimnazjalistki

Gminna BiBlioteka PuBliczna 
oraz Wójt Gminy Grodzisko dolne 

zaPraszają do udziału 
W konkursie fotoGraficznym 

„Gmina Grodzisko dolne – cztery Pory roku”

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Gro-
dzisko Dolne z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się 
fotografowaniem. 
2. Każdy z autorów może nadesłać dowolną ilość fotografii, w 
odsłonach kolejnych pór roku. Fotografie należy dostarczyć 
w formie elektronicznej – płyta CD lub e-mailem na adres bi-
blioteki: e-mai: gbp.grodziskod@wp.pl
3. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć dane autora zdjęcia 
(imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon) oraz in-
formację 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 własność 
organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyko-
rzystania 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 ła-
mach Gazety Grodziskiej i stronie internetowej gminy.



7Gazeta z Grodziska i okolic 2/2011

- AKTUALNOŚCI - 

Wieczory głośnego czy-
tania, podczas których 
przedstawiciele różnych 
zawodów czytają i opo-
wiadają o swojej pracy 
najmłodszym nadal trwa-
ją. Szczęśliwą passę za-
początkował wójt gminy. 
Następnie był policjant, 
ksiądz, strażak, lekarz, po-
seł, zespół ludowy, siostra 
zakonna, dyrygent z orkie-
strą, kierowca i piekarz. W 
styczniu zorganizowano  
kolejne spotkanie. 

Zaproszonego gościa przy-
witano słowami znanej 
piosenki Skaldów „Ludzie 
zejdźcie z drogi bo listonosz 
jedzie”. Gościem honoro-
wym był listonosz pan Kazi-
mierz Ślanda. Wybór gościa 
był prosty. Pan Kazimierz 
odwiedza nas codziennie, 
jest „naszym bibliotecznym 
doręczycielem”. Spotkanie 
było ciekawe i można po-
wiedzieć rodzinne, bo pan 
Kazimierz przyszedł z żoną, 
także pracownikiem Poczty 
Polskiej i półtoraroczną có-
reczką Oliwią, która jest na-
szym czytelnikiem prawie od 
urodzenia.

Pan Kazimierz czytał oczy-
wiście bajki o poczcie, nie 
zabrakło ulubionego przez 
dzieci „Listonosza Pata”. 
Była też rozmowa o pracy 
listonosza. Najmłodsi żywo 
zainteresowali się prywatną 
kolekcją znaczków naszego 
gościa. Być może po tym 
spotkaniu grono filatelistów 
się powiększy. Na zakoń-
czenie spotkania dzieci zo-
stały obdarowane licznymi 
upominkami, za które Panu 
Kazimierzowi bardzo dzię-
kujemy.
Kolejne, lutowe czytanie za-
szczycili swoją obecnością 
Radni Gminy Grodzisko Dol-
ne. Krótko mówiąc – radni 
opowiadali bajki… dosłow-
nie. 
Na spotkanie z dziećmi 
przybyli: przewodniczący 
Pan Jerzy Gdański, oraz 
radni Terasa Bechta, Feliks 
Joniec, Dariusz Kopyt, Zbi-
gniew Konieczny i Feliks 
Szklanny.
Dzieci wiedzą kim są rad-
ni i jak są wybierani. Przy-
znali, że chodzą na wybo-
ry i wrzucają karty do urny. 
Można powiedzieć, że dzieci 
przyszły na spotkanie z wy-

branymi przez siebie przed-
stawicielami lokalnej spo-
łeczności. Najmłodsi wiedzą 
też czym zajmują się radni, 
że pomagają wójtowi w go-
spodarowaniu gminą… i że 
trzeba do nich zadzwonić 
np. gdy nie świecą latarnie 
uliczne. Dzieci nie przestają 
nas zaskakiwać. Padł postu-
lat żeby zlikwidować szkołę. 
Na szczęście radnym szyb-
ko udało się odradzić dzie-
ciom ten pomysł. Udowad-
niali, że szkoła jest potrzeb-
na, a bez umiejętności pisa-
nia i czytanie niemożliwe by-
łoby chociażby surfowanie w 

Internecie, czy gry kompute-
rowe. Te argumenty szybko 
przekonały dzieci.
Goście czytali zabawne, 
ponadczasowe wierszyki 
Jana Brzechwy. Opowiada-
li nie tylko o pracy radnych 
ale przedstawili też swoje 
zawody, które na co dzień 
wykonują. Z każdą chwilą 
atmosfera spotkania była 
swobodniejsza i bardziej 
przyjazna, a na koniec dzieci 
recytowały radnym wierszy-
ki i śpiewały piosenki. Sporą 
zachętą do tych solowych 
występów były przygoto-
wane przez radnych liczne 
nagrody. Za wszystkie upo-
minki dla dzieci serdecznie 
dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim – 
Panu Listonoszowi i Radym 
Gminy za poświęcenie cza-
su naszym najmłodszym 
czytelnikom. Dziękujemy też 
dzieciom i ich rodzicom za 
udział w „Wieczorach gło-
śnego czytania”.
Obecnie w bibliotece pre-
zentujemy wystawę zdjęć 
ze wszystkich dotychczaso-
wych spotkań. Zapraszamy 
do obejrzenia.
Przypominamy również, że 
do 15 marca czekamy na 
zdjęcia w pierwszym, zimo-
wym etapie konkursu „Gmi-
na Grodzisko Dolne – cztery 
pory roku”.

RC

MODA NA CZYTANIE

Radnych najbardziej zaskoczył postulat dzieci o zamknięciu szkoły

Maluchów najbardziej zaciekawiła kolekcja znaczków 



8 Gazeta z Grodziska i okolic 2/2011

- AKTUALNOŚCI - 

Głównym czynnikiem de-
cydującym o żyzności 
gleby jest jej odczyn pH. 
Odczyn ten wywiera duży 
wpływ na rozwój i zasie-
dlenie gleby przez mikro-
organizmy, wpływa na 
przyswajalność składni-
ków pokarmowych przez 
rośliny i  decyduje o wy-
sokości uzyskiwanych 
plonów. 

Aby rośliny znalazły korzyst-
ne warunki dla swojego roz-
woju odczyn powinien mie-
ścić się w przedziale 6,0 do 
7,0 pH. Na terenie naszej 
gminy w strukturze bonita-
cyjnej przeważają gleby typu 
bielicowego i pseudobieli-
cowego o dużym poziomie 
zakwaszenia, zajmują one 
północno zachodnią część 
gminy, środkową część gmi-
ny zajmują gleby brunatne 
wyługowane i kwaśne w 
klasie III i IV. Pod wzglę-
dem przydatności rolniczej 
określane są jako kompleks 
żytni bardzo dobry i pszen-
no – żytni i znajdują się w 
większości sołectw Wólka 
Grodziska, Grodzisko Gór-
ne i Grodzisko Dolne. Gleby 
te  zajmują ok. 76% ogólnej 
powierzchni gruntów. 
Kolejna część gruntów to 
kompleks pszenny wadli-
wy. Dotyczy to części wsi 
Grodziska Dolnego i części 

wsi Chodaczów oraz żyt-
ni słaby i bardzo słaby. To 
zaś dotyczy wsi Laszczyny, 
Zmysłówka i Opaleniska. 
Gleby te pod względem ro-
dzaju i gatunku występują 
jako pyły ilaste mocne i pyły 
zwykłe lekkie i średnie. Co 
do stanu odczynu gleb gmi-
na nasza charakteryzuje 
się bardzo dużym zakwa-
szeniem. Zakwaszenie jest 
zjawiskiem bardzo nieko-
rzystnym, gdyż ogranicza 
potencjał  produkcyjny gleb 
nawet tych najlepszych i 
jest jedną z podstawowych 
przyczyn spadku plonów ro-
ślin uprawnych. 

Systematyczne badania 
agrochemiczne, w tym ba-
dania stopnia zakwaszenia 
i zawartości makro i mikro-
elementów w glebie, po-
zwalają kontrolować stan 
środowiska glebowego i 
dostosować nawożenie 

pod potrzeby uprawianych 
roślin. Na przeciw tym po-
trzebom już od kilkunastu 
lat wychodzi Urząd Gmi-
ny, który współpracując ze 
Stacją Chemiczno – Rolni-
czą w Rzeszowie umożli-
wia rolnikom wykonywanie 
badań odczynu glebowego 
za środki z budżetu gmi-
ny przekazywanych Stacji 
Chemiczno - Rolniczej w 
formie dofinansowania. Ma-
jąc na względzie praktycz-
ne wykorzystanie wyników, 
największy odsetek analiz 
dotyczy określenia poziomu 
zakwaszenia (pH) i zasob-
ności gleby w przyswajalne 
formy fosforu (P2O5), pota-
su (K2O5) i magnezu (Mg). 
Mimo bardzo trudnych wa-
runków jakie panowały na 
terenie gminy w 2010 roku, 

stacja wykonała badania w 
135 próbkach glebowych 
dostarczonych przez rol-
ników, pochodzących z 26 
gospodarstw z 8 sołectw. 
Z przeprowadzonych badań 
wynika, że 66% użytków 
rolnych gminy, wskazuje na 

bardzo kwaśny i kwaśny 
odczyn, 63% gleb wyma-
ga wapnowania w stopniu 
koniecznym, 30% gleb wy-
maga wapnowania zacho-
wawczego, natomiast o od-
czynie obojętnym na terenie 
gminy znajduje się zaledwie 
4% gleb. Duży udział gleb 
kwaśnych jest poważną 
przyczyną słabej efektyw-
ności nawożenia mineral-
nego, niskich plonów roślin, 
nawet tych tolerujących 
zakwaszenie, zwiększone-
go pobrania przez rośliny 
metali ciężkich, a w konse-
kwencji obniżenie jakości 
płodów rolnych, spadku 
żyzności i produkcyjności 
gleby. Analiza chemiczna 
gleby, w oparciu o którą 
powinno być prowadzone 
wapnowanie i nawożenie 
jest elementem poprawia-
jącym efektywność gospo-
darstwa. Problem zakwa-
szenia gleb jest zjawiskiem 
ponad gminnym i na dzień 
dzisiejszy brak jest jedno-
znacznych i ujednoliconych 
na terenie całego kraju 
rozwiązań, które przyczy-
niłyby się do wzmożonego 
wapnowania zwłaszcza, że 
obecnie nawóz wapniowy 
jest bardzo drogi gdzie za 1 
tonę wapna z dowozem do 
gospodarstwa rolnika rolnik 
musi zapłacić kwotę w prze-
dziale od 70 – 90 zł., w za-
leżności do rodzaju wapna i 
drogi transportu. 
Jednak warto się nad tym 
zastanowić.

KS

RAPORT O STANIE 
AGROCHEMICZNYM GLEB

INFORMACJA
KRUS PT Leżajsk zaprasza rolników do wzięcia udziału w IX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Ce-
lem konkursu jest promocja zasad ochrony i życia w gospodarstwie rolnym. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje dzia-
łające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach 
Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS, na stronie internetowej KRUS oraz Zespole Doradców PODR w Leżajsku. Wypełniony 
i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej i Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 15 marca br. 
Przy ocenie gospodarstw będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków 
inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpo-
ry i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt inwentarskich, 
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl oraz w najbliższej Placówce Terenowej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Kierownik KRUS PT Leżajsk
Piotr Tokarz
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W dniach 28 – 30 stycznia 
2011r. Tarnogród (woj. lu-
belskie) stał się przystanią 
i wizytówką różnorodno-
ści naszej ludowej kultury, 
prezentowanej w ramach 
XXXVI Międzywojewódz-
kiego Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych.

Sejmik ten to prezentacja 
przedstawień teatralnych, 
dzięki którym poznajemy 
tradycje i obrzędy z różnych 
regionów Polski, będące 
już dzisiaj w większości na-
miastką typowego niegdyś 
życia na wsi. To właśnie z 
owych widowisk dowiaduje-
my się o obrzędach takich 
jak gody, zapusty, wese-
le, chodzenie z gwiazdą, 
chrzciny, noc świętojańska 
i wicie wianków, czy ostatni 
różaniec oraz zajęciach co-
dziennych – darcie pierza, 
kiszenie kapusty, prządki, 
pranie, pieczenie chleba, 
wykopki czy sianokosy, itp.
Trzydniowy Międzywoje-
wódzki Sejmik Wiejskich 
Zespołów Teatralnych w Tar-
nogrodzie zaszczyciło w tym 

roku swoją obecnością aż 
19 zespołów regionalnych, 
folklorystycznych i ludowych 
z województw: lubelskiego, 
podkarpackiego, świętokrzy-
skiego i mazowieckiego. W 
grupie owych zespołów zna-
lazł się również rodzimy Ze-
spół Śpiewaczo-Obrzędowy 
„Leszczynka”, który w ostat-
nim dniu Sejmiku zaprezen-

tował widowisko obrzędowe 
pt. „Draby”.
Jest to widowisko bożonaro-
dzeniowe z kolędowaniem w 
tle. Kolędnicy to owe draby 
poprzebierane w kożuchy 
i czapki przystrojone sło-
mą, które odwiedzają domy, 
szczególnie te, w których są 
młode panny. Draby składa-
ją domownikom noworoczne 

życzenia „na opak”, wyśpie-
wują kuplety gospodarzom i 
„dziewkom” (pannom), biją 
domowników słomianymi 
pytami odganiając w ten 
sposób złe duchy. Robią 
przy tym wiele hałasu i bro-
ją, czasem nawet potrafią 
wynieść coś z domu. Każ-
dego dnia po prezentacjach 
uczestnicy spotykali się na 
zajęciach warsztatowych 
z Radą Artystyczną, która 
omawiała dane przedsta-
wienie pokazując jego dobre 
i złe strony. 
Zespół z Wólki spotkał się 
z pozytywną opinią jurorów, 
którzy docenili autentyczną i 
teatralną wartość tego wido-
wiska. Rada Artystyczna no-
minuje najlepsze zespoły do 
finałowego Sejmiku Teatrów 
Wsi Polskiej odbywającego 
się zawsze w październiku 
w Tarnogrodzie. Ów „zlot” 
zespołów wybranych pod-
czas sejmików regionalnych 
to około 14 – 15 najlepszych 
zespołów wiejskich w Pol-
sce.
Życzymy zatem „Leszczyn-
ce”, aby znalazła się w gro-
nie wytypowanych laureatów 
i w październiku ponownie 
zagościła na tarnogrodzkiej 
scenie.

Małgorzata Burda-Król

WSZĘDOBYLSKIE DRABY Z WÓLKI 
ZAWĘDROWAŁY DO TARNOGRODU

W czasie ferii w Ośrod-
ku Kultury w Grodzisku 
Dolnym odbyły się tur-
nieje sportowe, w których 
uczestniczyła młodzież i 
dzieci z naszej gminy. 

Zawodnicy rywalizowali w 
następujących konkuren-
cjach sportowych: tenis 
stołowy, warcaby, piłkarzyki 
i szachy. Młodzież chętnie 
brała udział w powyższej ry-
walizacji. Osoby, które zajęły 
miejsca od 1 do 3 otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i pu-
chary. W poszczególnych 
konkurencjach miejsca na 
podium zajęli:
I. Tenis stołowy – grupa 
młodsza
1. Dawid Pałys
2. Karol Kulpa
3. Marcin Leja
II. Tenis stołowy – grupa 
starsza

1. Łukasz Urbański
2. Paweł Przeszło
3. Łukasz Kogut
III. Tenis stołowy – OPEN
1. Piotr Chmura
2. Paweł Czerwonka
3. Łukasz Kogut
IV. Piłkarzyki
1. Łukasz Urbański, Rafał 
Czerwonka 
2. Marcin Kot, Łukasz Kogut
3. Dariusz Chockuba, Zbi-
gniew Mazurek
V. Warcaby
1. Maksymilian Majkut
2. Konrad Karaba
VI. Szachy
1. Rafał Skiba
2. Kamil Salwach
3. Wojciech Miś

Dla najmłodszych dzieci 
Ośrodek Kultury zorganizo-

wał zajęcia taneczne i pla-
styczne. W drugim tygodniu 
ferii odbyła się dyskoteka, 
podczas której przeprowa-
dzono konkurs na najcie-
kawszy strój karnawałowy. 
Zainteresowanie dzieci 
tym rodzajem zabawy było 
bardzo duże. Wiele z nich 
przywdziało tego wieczoru 
przeróżne kreacje i wyglą-
dało kolorowo i odświętnie. 
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali upominki, a pre-
zenterom najciekawszych 
strojów wręczono wartościo-
we nagrody rzeczowe. 
Taka forma zabawy bardzo 
przypadła dzieciom do gustu 
i sprawiła im wiele radości.

OK

FERIE W OŚRODKU 
KULTURY
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Zabawa choinkowa po-
łączona z Dniem Babci               
i Dziadka to wydarzenie, 
na które w Szkole Pod-
stawowej w Opaleniskach 
czekano z niecierpliwo-
ścią.

Tuż przed feriami, 15 stycz-
nia 2011r., nasi uczniowie 
mogli wreszcie zaprezento-
wać swoje umiejętności sce-
niczne, które doskonalili od 
kilku tygodni specjalnie na tę 
okazję. Zaproszone babcie i 
dziadkowie licznie przybyli, 
aby podziwiać występy swo-
ich wnucząt. Wśród gości 
byli też rodzice oraz przed-
stawiciele Stowarzyszenia 
Rozwoju Wiosek Opaleni-
ska, Podlesie, Zmysłówka. 
Dla wszystkich przygotowa-

no poczęstunek, o który za-
dbała pani Małgorzata Sigda 
– przewodnicząca Rady Ro-
dziców.
Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania gości i zapo-
wiedzi programu artystycz-
nego przez przedstawiciela 
Samorządu Szkolnego – 
Piotra Skoka. Jako pierwsi 
na scenie pojawili się naj-
młodsi. Przedszkolaki do-
skonale zaprezentowały 
swoje umiejętności tanecz-
ne, wokalne i recytatorskie. 
Następnie nadszedł czas 
na starsze dzieci. Uczniowie 
klas I – VI też zachwycili pu-
bliczność swoimi występa-
mi, które przygotowali wraz 
z wychowawcami.
Gdy część artystyczna do-
biegła końca, do szkoły za-

witał wyczekiwany przez 
wszystkie dzieci gość – 
Święty Mikołaj. Po tej miłej 
wizycie rozpoczęła się za-

bawa taneczna, która trwała 
do wieczora. W tak dosko-
nałych humorach rozpoczę-
liśmy ferie zimowe.

Agnieszka Rydzik

BO JA TAŃCZYĆ CHCĘ...

Uczniowie przygotowali ciekawy program artystyczny

Zespół Szkół im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym to miejsce 
wyjątkowe ze względu na 
osobę patrona szkoły. To 
tutaj dzieje się wiele wyda-
rzeń, które podkreślają za-
sługi prof. Franciszka Leji. 
Okazuje się jednak, że cią-
gle trzeba poszukiwać no-
wych rozwiązań, aby spro-
stać oczekiwaniom.

Pewnego październikowe-
go dnia pan dyrektor Roman 
Matuszek odebrał na pozór 
dziwny telefon. W słuchaw-
ce usłyszał pytanie o mu-
zeum poświęcone profeso-
rowi Leji. W pierwszej chwi-
li można by pomyśleć, że 
przecież nie ma takiego. Czy 
jednak nie ma? W słowniku 
przeczytamy, że muzeum 
to instytucja powołana do 
gromadzenia, badania oraz 
opieki nad obiektami posia-
dającymi pewną wartość hi-
storyczną bądź artystycz-

ną. Na pewno podstawowa 
funkcja szkoły jest inna, ale 
szkoła w Grodzisku Górnym 
może poszczycić się mate-
riałami dotyczącymi swoje-
go patrona, ciągle groma-
dzi nowe, opiekuje się nimi 
i dba o ich rozpowszechnia-
nie. Dlatego efektem tej roz-
mowy był jednodniowy po-
byt wybranych uczniów z III 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwi-
da w Rzeszowie. Licealiści 
interesujący się matematyką 
przyjechali śladem słynne-
go matematyka prof. Fran-
ciszka Leji. Okazało się, że 
działania naszej szkoły słu-
żące propagowaniu patrona 
zaskoczyły ich, a chwilami 
nawet zadziwiły. Dzień roz-
poczęli od obejrzenia insce-
nizacji przygotowanej przez 
gimnazjalistów przedstawia-
jącej życie Franciszka Leji. 
Następnie mieli możliwość 
zobaczenia zgromadzo-
nych pamiątek w izbie pa-

mięci poświęconej profeso-
rowi. Oglądanie połączone 
ze słowami pani Marii Maj-
kut i pana Bogumiła Pempu-
sia o Franciszku Leji wywo-
łało bardzo duże zaintereso-
wanie. Zaskoczeniem dla li-
cealistów była też lekcja z 
robotyki prowadzona przez 
pana Macieja Polańskie-
go. Byli zdziwieni, że w ma-
łej szkółce na wsi mają moż-
liwość zbudowania i progra-
mowania robotów , o których 
słyszeli tylko w telewizji oraz 
na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. 
Na koniec odbyło się jesz-
cze obowiązkowa wizyta na 
cmentarzu, aby złożyć hołd 
wybitnemu matematykowi. 
Podziękowania i zapowiedź 
następnego przyjazdu za-
kończyła wycieczkę po Gro-
dzisku. Ostatnim punktem 
programu zaproponowanym 
przez pana dyrektora była 
wizyta w Bazylice i Muzeum 
OO. Bernardynów w Leżaj-

sku.
Słowo „muzeum” brzmi bar-
dzo patetycznie i dumnie, 
zatem to co się dzieje w 
szkole nie może rozczaro-
wać nas, jak i osoby obce. 
W te wydarzenia wpisuje się 
też Powiatowy Konkurs Kra-
somówczy „Patroni naszych 
szkół”, który służy propago-
waniu prof. Franciszka Leji 
i matematyki. Już dziś za-
praszamy do wzięcia w nim 
udziału.

Monika Fila

Dyrektor, grono pedagogicz-
ne i społeczność szkolna 
pragną złożyć serdeczne 
podziękowanie dla rodziny 
Państwa Zofii i Józefa Lejów 
za udostępnienie pamiątek 
oraz księgozbioru z biblio-
teki prof. Franciszka Leji, a 
także dla Pana Grzegorza 
Sołka za przekazanie dla 
szkoły części księgozbioru 
profesora.

LICEALIŚCI Z RZESZOWA W „MUZEUM” PROF. 
FRANCISZKA LEJI
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Już drugi rok w oddzia-
le przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej w 
Laszczynach realizowany 
jest trzyletni projekt „Mała 
akademia” dofinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki na 
lata 2007-2013. 

W projekcie uczestniczą 
dzieci w wieku 3-5 lat, które 
realizują program wycho-
wania przedszkolnego w 
dziesięciogodzinnym od-
dziale przedszkolnym. W 
pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2010/2011 przed-
szkolaki brały udział w gmin-
nym konkursie plastycznym 
„Barwy jesieni”. Na finał kon-
kursu zaproszono dzieci do 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie zostały nagrodzone 
ciekawymi upominkami i 
uczestniczyły wraz z aktora-
mi w „Podróży przez konty-
nenty”. 
Włączając się do akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” w 
naszym przedszkolu czyta-
no codziennie przedszkola-
kom książkę A.A. Milne’a pt. 
„Kubuś Puchatek” i „Chatka 
Puchatka”. Dzieci z niecier-
pliwością czekały na kolej-
ne fragmenty i z ogromnym 
zapałem śledziły przygody 
swoich ulubieńców. Dosko-
nale pamiętały zdarzenia, 
o których słuchały poprzed-
niego dnia. Po przeczytaniu 
historii o Kubusiu zorganizo-
wano wyjazd do Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Grodzi-

sku Dolnym na urodziny Ku-
busia Puchatka. Tam dzieci 
wykazały się znajomością 
przygód Kubusia. Świetnie 
bawiły się z Puchatkiem, a 
na koniec spotkania zjadły 
urodzinowy tort.
Przedszkolaki uczestniczyły 
także w wyjeździe eduka-
cyjnym do Rzeszowa. W te-
atrze Maska oglądały spek-
takl pt. „Tymoteusz wśród 
ptaków”. Jest to humory-
styczna, ciekawa opowieść, 
która uczy tolerancji i otwar-
cia na innych. W muzeum 
Lalek Teatralnych dzieci 
mogły zobaczyć, dotknąć a 
nawet animować różnymi 
rodzajami lalek. Potem wę-
drowały ulicami Rzeszowa 

i podziwiały uroki miasta. 
Następnie bawiły się w sali 
zabaw Fantazja. Pod koniec 
wycieczki zjadły smaczny 
obiad.
Poprzez udział w ogólnopol-
skim konkursie ekologicz-
nym „Bohaterskie skrzatki 
sugerują odpadki”, zorga-
nizowanym przez Minister-
stwo Środowiska, dzieci 
zdobyły wiedzę i umiejęt-
ności na temat właściwego 
postępowania z odpadami. 
Uczestniczyły też w spo-
tkaniu z leżajskim poetą S. 
Kornasiewiczem oraz z le-
karzem pediatrą M. Pielą w 
ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” prowadzo-
nej przez Szkołę. Przygo-

towały inscenizację „Cztery 
babcie” oraz piosenki i tańce 
na spotkanie z babciami i 
dziadkami, które odbyło się 
podczas zabawy noworocz-
nej 16 stycznia br.
Dzieci chętnie uczęszczają 
do przedszkola i biorą ak-
tywny udział w zajęciach 
dydaktycznych, zajęciach 
dodatkowych i specjalistycz-
nych z logopedii. Czynnie w 
pracę przedszkola angażują 
się także rodzice. 
Wyjazd do Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym zasponsorował 
pan J. Rynasiewicz, za co 
serdecznie dziękujemy.

Anna Cisek

CO SŁYCHAĆ W „MAŁEJ AKADEMII”

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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Dnia 15 stycznia 2011 roku 
w Zespole Szkół – Przed-
szkolu Samorządowym w 
Grodzisku Górnym odbyła 
się impreza integracyjna 
połączona z Dniem Babci 
i Dziadka realizowana w 
ramach projektu ,,Przed-
szkole inwestycją w przy-
szłość”.

Jak co roku, tak i teraz na-
uczyciele wyznaczyli sobie 
cele i stworzyli projekt im-
prezy, wykonali dekoracje, 
ustalili szczegóły dotyczące  
części artystycznej wyko-
nywanej przez dzieci oraz 
kwestii organizacyjnej – tak, 
aby produkt finalny był za-
skakujący.
Na początku spotkania ze-
branych gości przywitał Dy-
rektor Zespołu Szkół, skła-
dając zebranym życzenia, 
następnie koordynator pro-
jektu zapoznał ich z najważ-
niejszymi sprawami doty-
czącymi jego realizacji. Po-

tem z kolei głos został od-
dany przedszkolakom, które 
wykonały niezwykły montaż 
słowno – muzyczny, przygo-
towany specjalnie dla babć 
i dziadków. Składały się na 
niego wiersze, piosenki oraz 
tańce, których maluchy na-
uczyły się na zajęciach z 
rytmiki. Wnuczęta najpięk-
niej jak potrafiły, dziękowa-

ły przybyłym gościom za mi-
łość, troskę i opiekę oraz  
poczucie, że są kochane.
Kolejnym punktem uroczy-
stości była lekcja pokazowa 
z języka angielskiego. Dzieci 
prezentowały swoje umiejęt-
ności językowe, jakie naby-
ły do tej pory na zajęciach 
z tego języka. Po zakoń-
czeniu części artystycznej 

dzieci odśpiewały 100 lat 
oraz wręczyły swoim bliskim 
przygotowane specjalnie na 
tę uroczystość piękne laurki. 
W trakcie całego spotkania 
– goście mogli częstować 
się kanapkami, wypiekami i 
innymi smakołykami. Poczę-
stunek został sfinansowany 
za pieniądze z projektu, na-
tomiast, placki upiekli rodzi-
ce dzieci. Frekwencja była 
bardzo wysoka – za co bar-
dzo dziękujemy. Na spotka-
nie przybyli zarówno rodzi-
ce, jak i babcie i dziadkowie. 
Przedszkolaki po uroczysto-
ści tańczyły przy dźwiękach 
muzyki dziecięcej, ale też co 
chwilę wracały na salę gim-
nastyczną, by cieszyć się 
obecnością najbliższych.
Jak to dobrze, iż Dzień Babci 
i Dziadka już na stałe wpisał 
się do kalendarza polskich 
uroczystości. Jego wymowa 
rozwija i pogłębia szacunek 
dla osób starszych, miłość 
do bliskich, wzmacnia więzi 
uczuciowe w rodzinie. 

Danuta Kuras

IMPREZA INTEGRACYJNA

Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka to najpiękniejsze dni 
w roku. To dobra okazja, 
by przypomnieć sobie o 
osobach, którym często 
zawdzięczamy większość 
rozkoszy dzieciństwa. 

Tego dnia pamiętamy o zło-
żeniu im życzeń. Przecież 
wnuczęta to dla nich naj-
większy skarb i radość. U 
Babci zawsze jest przyjem-
nie, ciepło i miło. Z Dziad-
kiem można porozmawiać 
o dawnych czasach, które 
znane są nam tylko z kart 
książek historycznych. Dla 
Dziadków zawsze jesteśmy 
najważniejsi. 
Dnia 15 stycznia 2011 roku 
w Remizie Strażackiej w 
Chodaczowie odbyła się za-
bawa choinkowa połączona 
z Dniem Babci i Dziadka. 

W spotkaniu uczestniczyli 
honorowi goście - dziadko-
wie, rodzice i społeczność 
lokalna. Imprezę rozpoczęły 
przedszkolaki biorące udział 
w projekcie „Przedszkole 
uczy, bawi i wychowuje” re-
alizowanym w ramach POKL 
2007-2013 ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
Przedszkolaki zaśpiewa-
ły kilka piosenek dla Babci 
i Dziadka oraz wykonały 
tańce, w tym „Poloneza”. 
Następnie wszyscy uroczy-
ście odśpiewali 100 lat dla 
Dziadków. W dalszej czę-
ści uroczystości uczniowie 
ze starszych klas zapre-
zentowali „Jasełka”, które 
bardzo spodobały się przy-
byłej publiczności. Później 
przedszkolaki pokazały swój 
talent aktorski, w przed-

stawieniu „Życzenia dla 
Babci i Dziadka”. Kolejnym 
punktem artystycznym było 
przedstawienie przez kla-
sy I – III bajki pt. „Królowa 
śniegu”. Przybyli goście byli 
wzruszeni oglądając pięknie 
przygotowaną inscenizację. 
Wszystkie przedstawienia 
były głośno oklaskiwane i 
bardzo podobały się wszyst-
kim zebranym. 
Na zakończenie części arty-
stycznej dzieci podarowały 
swoim Dziadkom upominki 
z serdecznymi życzeniami. 
Dziadkowie długo dziękowa-
li i ściskali swoje wnuki. 
Po poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców roz-
poczęła się zabawa choin-
kowa, którą prowadził DJ 
wraz z klaunem i księżnicz-
ką. Po całej imprezie wszy-
scy wychodzili zadowoleni 

i w dobrych humorach, co 
może świadczyć o udanej 
zabawie.

Natalia Fleszar

NIECH ŻYJĄ BABCIE I DZIADKOWIE

Prezentowanych tańców dzieci nauczyły się 
na zajęciach z rytmiki 
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Zima, śnieg i mróz za 
oknem nie zachęcają do 
opuszczenia czterech 
ścian i do ruchu na świe-
żym powietrzu, tym bar-
dziej, że większość boisk i 
obiektów sportowych jest 
przykryta śniegiem i głu-
cho zamknięta. Na szczę-
ście są Orliki, gdzie takie 
imprezy mogą się odby-
wać. Taki cel przyświecał 
organizatorom akcji „Ferie 
na Orlikach”, adresowanej 
do wszystkich szkół w Pol-
sce, przy których powsta-
ły obiekty „Moje boisko 
ORLIK 2012”. Imprezę pa-
tronowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 

W gminie Grodzisko Dolne 
do akcji „Ferie na Orlikach” 
przystąpiły dwa zespoły 
szkół: z Grodziska Dolne-
go i Grodziska Górnego. W 
ramach rozgrywek przepro-
wadzono trzy turnieje. Chęt-
nych nie brakowało. 
19 stycznia br. odbył się 

pierwszy turniej piłki nożnej. 
Klasy gimnazjalne i średnie 
walczyły o Puchar Wójta 
Gminy Grodzisko Dolne. 
W turnieju wystartowało 5 
drużyn. Rozgrywkom naj-
starszych towarzyszyły spo-
re emocje oraz wola walki. 
Najlepszą drużyną turnieju 
została młodzież szkół śred-
nich z Grodziska Dolnego. 

Do kolejnych rozgrywek 
przystąpili uczniowie klas 
podstawowych, którzy 22 
stycznia walczyli o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym. W turnieju wzięło 
udział 3 drużyny. Gorąca at-
mosfera podczas zawodów 
przekładała się na osiągane 
wyniki. Puchar nie powę-

drował daleko. Trafił do rąk 
uczniów z Grodziska Dolne-
go. 
W trzecich zawodach, koń-
czących turniejowe rozgryw-
ki na orlikach, wzięły udział 
klasy gimnazjalne i średnie. 
Tym razem lepsi okazali się 
reprezentanci z Grodziska 
Górnego. 
Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwał animator 
sportu Krzysztof Danak.

MH

FERIE DLA ANIMATORÓW 
KOPANEJ

Uczniowie klas III Zespołu 
Szkół Gimnazjum im. prof. 
Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym niedługo sta-
ną przed wyborem swojej 
dalszej drogi edukacyjnej, 
dlatego wyjechali do Rze-
szowa do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, Ochotnicze-
go Hufca Pracy i na uczel-
nie. Ta wycieczka to jedno 
z działań realizowanego 
w szkole projektu „Przez 
wiedzę do gwiazd” współ-
finansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego.

Ważnym punktem w pro-
gramie było uczestniczenie 
w lekcji z doradcą zawodo-

wym w Centrum Informacji i 
Planowania Kariery w WUP. 
Podczas spotkania dorad-
ca zwracał uwagę na wagę 
wyboru zawodu. Wszyscy 
trzecioklasiści rozwiązali też 
test pokazujący predyspozy-
cje do danego zawodu. Bar-
dzo interesujące były wizyty 
na dwóch podkarpackich 
uczelniach - Uniwersytecie 
Rzeszowskim i Politechnice 
Rzeszowskiej. Nie często 
ma się możliwość rozmowy z 
doktorem czy profesorem, a 
gimnazjaliści tego doświad-
czyli. Ostatnim miejscem 
było Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Ochotniczym Huf-
cu Pracy.
Dla uczniów klas trzecich ten 
wyjazd był bardzo znaczący, 

ponieważ pozwolił na chwilę 
zastanowienia nad wyborem 
przyszłej drogi życia. Na-
cisk został też położony na 

podniesienie świadomości 
równości płci i istniejących 
stereotypów w podziale na 
zawody typowo „kobiece” i 
„męskie”.

Karolina Bzdek

DOBRZE WYBRAĆ ZAWÓD
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

W ramach realizowanego 
projektu „Przedszkole in-
westycją w przyszłość”, 
w dniu 31.01.2011 roku 
odbyła się wycieczka dzie-
ci z Przedszkola Samo-
rządowego w Grodzisku 
Górnym do Filharmonii 
im Artura Malawskiego w 
Rzeszowie. 
Budynek jest gruntownie 
odremontowany i zmoder-
nizowany, najwięcej zmian 
widać w sali kameralnej. 
Przedszkolaki uczestniczy-
ły w koncercie wokalno-in-
strumentalnym w wykonaniu 
muzyków Filharmonii. Po-
znały wygląd i budowę ta-
kich instrumentów jak kon-
trabas, skrzypce i akordeon. 

Natomiast w drugiej części 
koncertu dzieci miały możli-

wość samodzielnego grania 
na wybranym instrumencie. 
Po wysłuchanym koncercie 
dzieci spożyły pyszny obiad. 

Wesołe i zmęczone wróciły 
do przedszkola. 

Anna Czerwonka

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Okres zimowy w przed-
szkolu, to czas wielu 
uroczystości i imprez. 
Począwszy od grudnio-
wych dni, kiedy to dzieci 
z utęsknieniem czekają 
na przybycie świętego Mi-
kołaja, a skończywszy na 
Dniu Babci i Dziadka. 

Podobnie było i w tym roku 
szkolnym. 6 grudnia do 
wszystkich przedszkolaków 
z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Dol-
nym przybył poczciwy sta-
ruszek z długą siwą brodą 
obdarowując je upominkami, 
a także zabawkami, którymi 
dzieci bawią się każdego 
dnia w placówce. Maluchy 
przybyłemu gościowi od-
wdzięczyły się prezentem w 
postaci piosenek i wierszy.
Kolejnym ważnym wydarze-
niem dla całej społeczności 
przedszkolnej był bal karna-
wałowy, który poprowadził 
zaproszony specjalnie na tę 
okoliczność wodzirej. Przed-
szkolaki w tym dniu wcieliły 
się w role różnych postaci 
bajkowych, uczestnicząc 

w zabawach, konkursach i 
spontanicznej zabawie przy 
muzyce. 
Pomimo, że zimowe mie-
siące są pełne chłodnych 
dni, to są takie chwile, kiedy 
każdemu robi się cieplej na 
sercu. Ta szczególna aura 
towarzyszy nam, kiedy ob-
chodzimy święto Kochanych 
Babć i Dziadków. Podobnie 
i w tym roku, aby uczcić tą 
ważną uroczystość, przed-
szkolaki zaprosiły swoje 
Babcie i swoich Dziadków 
do przedszkola. Dzieci za-
prezentowały przybyłym go-
ściom program artystyczny 
w postaci wierszy, piosenek 
i tańców. Po zakończonym 
występie chłopcy i dziew-
czynki obdarowali swoich 
najbliższych własnoręcznie 
wykonanymi prezencikami. 
Szanowni goście trud dzieci 
nagrodzili ogromnymi bra-
wami. Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez rodzi-
ców. 
Takie przedszkolne uroczy-
stości są bardzo cenne - 
nie tylko pozwalają przeżyć 

chwile radości czy wzrusze-
nia, ale też zbliżają do sie-
bie członków rodziny. Dzieci 
doceniają troskę i miłość ze 
strony dziadków, okazują im 
szacunek, wiedzą ile miłości 
potrafią ofiarować i jakimi są 
przyjaciółmi i powiernikami.
Realizacja wielu wspomnia-
nych powyżej zadań możli-
wa była dzięki realizowane-
mu projektowi pt. „W stronę 
dziecka” współfinansowane-
mu przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego- Ka-
pitał Ludzki, Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.1, Priorytet 

IX. Z pozyskanych środków 
został bowiem dokonany 
zakup zabawek i pomocy 
dydaktycznych, sfinansowa-
ne zostały stroje w których 
wystąpiły dzieci podczas 
Dnia Babci i Dziadka, a tak-
że możliwa była obecność 
wodzireja, który poprowadził 
zabawę karnawałową. 
Dzięki uczestnictwu naszej 
placówki w projekcie unij-
nym dzieci rozwijają swoje 
zdolności i umiejętności, co 
w późniejszym czasie uła-
twi im start na progu nauki 
szkolnej. 

Elżbieta Matula

W STRONĘ DZIECKA

Realizacja tak wielu zadań możliwa jest 
dzięki udziałowi w projekcie
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- WSPOMNIENIA - 

To była zasługa ojca, że po-
trafił pisać do Generalnej 
Guberni podania z dobrym 
uzasadnieniem potrzeby 
pozostawienia danego mło-
dzieńca w gospodarstwie. 
Nie pamiętam, ilu chłopa-
ków udało mu się uratować 
od wywózki do Niemiec. 
Ale były takie przypadki, 
a wdzięczni ojcowie przy-
chodzili do nas i dziękowali 
za pomoc. Czasami nawet 
odwdzięczali się jakąś kurą 
czy innymi produktami z 
gospodarstwa. A ponieważ 
nie zawsze mogliśmy się w 
Grodzisku najadać do syta 
– taki gest wdzięczności 
rejestrowaliśmy głęboko w 
sercach. 
Ojciec zawsze starał się 
postępować zgodnie z prze-
pisami i obowiązującym 
prawem – nawet okupanta. 
Mama natomiast stawiała 
na pierwszym miejscu  tro-
skę o nasze bytowanie i w 
tym  względzie wykazywała 
wielką odwagę. Przez pe-
wien czas na przykład po-
trafiła po kryjomu uchować 
prosiaka – żebyśmy nie zgi-
nęli z głodu – jak twierdziła. 
W tym celu wyhodowała np. 
dwa prosiaki na tym samym 
kolczyku – przekładając 
kolczyk z ucha prosięcia 
większego na małego. Wte-
dy obowiązywało kolczyko-
wanie prosiąt, bo Niemcom 
musiało się je odstawiać.
Pozwolono nam też upra-
wiać ziemniaki na małym 
poletku ziemi – własności 
pożydowskiej. Mama znała 
Żydówkę, właścicielkę tego 
ogródka, zanim zabrali ją 
Niemcy do obozu. I zawsze 
wzdychała: ,,biedna Szan-
gla” – kiedy ziemniaki wyko-
pane z jej ziemi przynosiła 
w koszyku do domu. 
Niewiele pamiętam z nauki 
w tzw. szkole w Grodzisku. 
Uczyliśmy się w zastępczej 
chałupie tylko polskiego i 

rachunków – no i religii. Na 
lekcje rachunków chodziłam 
do takiej starej nauczycielki 
do jej mieszkania. Pani ka-
zała mi raz rozwiązać zada-
nie, a sama przygotowywa-
ła sobie obiad – miała w tym 
samym pokoju również piec 
do gotowania. I zawsze na 
obiad gotowała sobie kopyt-
ka, które polewała skwarka-
mi z przetopioną cebulką. 
Ten zapach jeszcze bar-
dziej wzmagał mój głód. Ale 
pani też musiała być bardzo 
głodna, bo nigdy nie poczę-
stowała mnie kopytkami. 
Ks. Ramocki przygotowywał 
nas do Komunii Św. – naj-
pierw Irenę, a w następnym 
roku Jurka i mnie. Sukienki 
i ubranko na tę uroczystość 
przysłała nam kochana cio-
cia Stasia.
Moja starsza siostra Irena 
podobno chodziła do dworu 
na ,,tajne komplety” nauki, 
gdzie pewnie miała dostęp 
do prawdziwych książek i 
może też do prawdziwego 
atlasu geograficznego? Ale 
nie wolno było o tym mówić 
– nauka była zakazana.
Groźne wydarzenia, które 
niebawem doszły do na-
szej wsi – dotyczyły napaści 
Ukraińców na wsie polskie. 
Właśnie szliśmy gościńcem, 
jak zwykle całą rodziną w 
niedziele do kościoła, kie-
dy zobaczyliśmy biegnącą 
w naszym kierunku kobie-
tę z rozwianymi włosami i 
płaczącą na cały głos. Nie 
można było się od niej wie-
le dowiedzieć, powtarzała 
wciąż to samo ,,Ukraińcy 
mordują”. Biegła resztkami 
sił, a z urywanych słów wy-
nikało, że Ukraińcy wymor-
dowali jej całą rodzinę i tylko 
ona zdołała uciec. Rodzice 
mocno zdenerwowani po-
stanowili, że pójdziemy po-
mimo wszystko do kościoła. 
Kobieta, która uciekła Ukra-
ińcom, zatrzymała się we 

wsi u swoich znajomych – 
nawet niedaleko od naszej 
chałupy. Byłam razem z 
mamą w tej chacie po po-
wrocie z kościoła, ale opo-
wieści tej kobiety były tak 
straszne, że po niedługim 
czasie mama musiała mnie 
stamtąd zabrać, bo zasła-
błam i już nic więcej nie 
pamiętam o czym opowia-
dała. Mama położyła mnie 
na trawie obok tego domu i 
bardzo żałowała, że zgodzi-
ła się mnie tam zabrać. A w 
ciągu następnych dni ciągle 
dochodziły do nas strasz-
ne wieści o okrucieństwie 
Ukraińców. 
Pamiętam, że bałam się 
każdej nadchodzącej nocy. 
Ukraińcy jednak nie zaata-
kowali Grodziska – może 
dlatego, że było położone 
bardziej na zachód od gra-
nicy. I może też, że wieś ta 
większa niż inne. Ale my-
śmy nie mogli wiedzieć co 
zrobią i dlatego panował 
wielki strach. 
Rodzice uspokajali nas i tłu-
maczyli, że przez całe noce 
czuwają na rogatkach wsi 
od wschodu patrole zmie-
niających się mężczyzn, 
których zadanie polegało na 
tym, aby w razie niebezpie-
czeństwa podnieść alarm, 
by ludzie mogli uciec do 
lasu.
A ja i tak, chociaż kładliśmy 
się spać gotowi do ucieczki 
– każdej nocy długo wpatry-
wałam się po ciemku w okno 
i słuchałam, czy coś się nie 
dzieje. I raz – usłyszałam 
w nocy zbliżające się kroki. 
Szedł blisko naszego domu 
i po chwili usłyszałam, że 
ktoś cicho nuci piosenkę na 
melodię… zwycięży orzeł 
biały, zwycięży polski lud… 
Pomyślałam, że to ktoś, 
kto pewnie schodzi z warty. 
Obudziłam się, kiedy słońce 
już świeciło wysoko.
Kiedy Niemców wypierano 

z granic sowieckich, na pola 
Grodziska spadł zestrzelo-
ny samolot. Zobaczyliśmy 
na niebie długą i dymną 
smugę. Oczywiście ludzie 
pobiegli na pole, gdzie się 
rozbił. Z niedużego samo-
lotu wydobywał się płomień 
i dym, a w niedalekiej odle-
głości leżał na trawie ranny, 
zakrwawiony pilot. Pode-
szłam na tyle blisko, aby 
słyszeć, jak woła ,,waser”. 
Ale nikt nie miał wody i lu-
dzie bezradnie patrzyli na 
umierającego. 
Może to był ten dobry Nie-
miec, jeden z tych, którzy 
kwaterowali we wsi w dro-
dze na front? – pomyśla-
łam. Mama też potwierdziła 
moje przypuszczenia. 
Tymczasem na dalekim 
wschodzie front rosyjsko 
– niemiecki załamywał się, 
a ojciec zacierał z zadowo-
leniem ręce. Oznaczało to, 
że może już niedługo nasza 
tułaczka się skończy. Ale 
oznaczało to również, że 
trzeba będzie rozstać się 
z Grodziskiem. Nie bardzo 
wydawało mi się to prawdo-
podobne – ale czy cieszyło?
I nadszedł taki czas, kiedy 
zobaczyliśmy we wsi rosyj-
skich żołnierzy. 
Było sympatycznie – 
zwłaszcza jeden taki co grał 
na harmonii, a inni żołnierze 
też byli muzykalni i pięknie 
śpiewali. Nic się nie spraw-
dziło z tego złego, co o nich 
opowiadali ludzie, zanim 
się pojawili. Gdy opuszczali 
wieś – mama znów życzy-
ła im, aby po wojnie znów 
szczęśliwie wrócili do swo-
jego kraju. 
Po jakimś czasie rozeszła 
się wieść o wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. 
Młodzi ludzie z naszej i ze 
wsi sąsiednich – na koniach 
i uzbrojeni w karabiny gro-
madzili się przed wyprawą 
na pomoc powstaniu.

cdn

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA
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- AKTUALNOŚCI - 

Szanowni Państwo, z całego 
serca dziękujemy Wszyst-
kim, którzy już w 2010 roku 
wspomogli finansowo lecze-
nie i rehabilitację naszego 
synka Pawełka. Jednakże 
mózgowe porażenie dziecię-
ce to choroba, z którą walczy 
się często przez całe życie. 
Dlatego ponownie zwracamy się z wielką prośbą o wsparcie fi-
nansowe na leczenie  naszego synka, który urodził się jako wcze-
śniak w siódmym miesiącu ciąży. Płuca naszego synka nie były 
jeszcze dobrze rozwinięte i dlatego nie mógł samodzielnie oddy-
chać. Przy życiu najpierw utrzymywał go respirator, jednak póź-
niej wielokrotnie nawracające bezdechy spowodowały niedotle-
nienie mózgu, a w wyniku tego nastąpiło mózgowe porażenie 
dziecięce. 
Paweł skończył 4 lata. Dzięki intensywnym ćwiczeniom zrobił 
duży postęp jak na swoje możliwości. Nie chodzi oraz nie siedzi 
jeszcze samodzielnie, ale osiągnął dużo w rozwoju umysłowym 
oraz stał się dużo bardziej ruchliwy. Dzięki pracy z logopedą po-
trafi powiedzieć kilka słów, uwielbia oglądać i słuchać bajki. Reha-
bilitacja jest w tej chwili dla Pawła najważniejsza.
Na początku listopada 2010 roku przeszedł operację, która była 
niezbędna aby jego biodra nie uległy całkowitemu uszkodzeniu. 
Po tejże operacji na kilka tygodni został unieruchomiony w gipsie. 
By operacja, którą przeszedł dała pomyślny rezultat syn musi być 
intensywnie rehabilitowany a zaprzestanie ćwiczeń u dzieci cho-
rych, tak jak Paweł powoduje, że nie potrafią zrobić tego, czego 
już się nauczyły.
Na rehabilitację dojeżdżamy codziennie do Rzeszowa oraz do 
Łańcuta. Kilka razy w roku wyjeżdżamy na dwutygodniowe turnu-
sy rehabilitacyjne do Bydgoszczy odległej o 600 km. Pawełek ćwi-
czony jest wtedy bardzo intensywnie, jednak koszt jednego turnu-
su to 4300 złotych. Długotrwała intensywna rehabilitacja ruchowa 
i psychoruchowa jest niezbędna dla Pawełka i obecnie to jedyna 
droga zminimalizowania jego choroby.
Niestety dużym kłopotem dla nas jest to, że z naszych dochodów 
nie jesteśmy w stanie zapewnić mu takiej opieki. Paweł wymaga 
całodobowej opieki, co najmniej przez jedną osobę, dlatego tylko 
jedno z nas pracuje, a dochód jaki uzyskujemy wystarcza jedynie 
na bieżące opłaty i życie.
Bardzo kochamy naszego synka i chcemy zrobić wszystko co w 
naszej możliwości aby mu pomóc uzyskać samodzielność, dlate-
go też ośmielamy się prosić o wsparcie na leczenie i rehabilitację 
naszego dziecka. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Agnieszka i Andrzej Burda 

Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom          
„Zdążyć z Pomocą” nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 
9362 tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Burda   
Paweł 6109

Pamiętajcie Państwo o możliwości przekazania 1% Waszych po-
datków na Organizacje Pożytku Publicznego, jaką jest również 
fundacja, pod której opieką jest Pawełek. 
Przekazując 1% podatku Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomo-
cą, proszę umieścić w rubryce” Informacje uzupełniające” w 
pozycji cel szczegółowy 1% dopisek: Burda Paweł 6109 na 
leczenie i rehabilitację Numer KRS 0000037904
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” ul.        
Łomiańska 5,01-685 Warszawa, gm. Bielany

1% DLA 
PAWEŁKA OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodzisko Dolne podaje do wiadomości 
publicznej harmonogram wyborczych zebrań wiejskich 
zwoływanych w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich:

sołectwo data godzina miejsce 
zebrania

Grodzisko 
Nowe 19.03.2011r. 15.00

Remiza OSP 
w Grodzisku 

Nowym

Grodzisko 19.03.2011r. 18.00 Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolym

Grodzisko 
Górne 20.03.2011r. 18.00

Remiza OSP 
w Grodzisku 

Górnym

Zmysłówka 26.03.2011r. 15.00
Szkoła 

Podstawowa 
w Zmysłówce

Grodzisko 
Podlesie 26.03.2011r. 18.00 Remiza OSP 

w Podlesiu

Laszczyny 27.03.2011r. 18.00
Środowiskowy 

Dom Samopomocy 
w Laszczynach

Chodaczów 02.04.2011r. 15.00 Remiza OSP 
w Chodaczowie

Opaleniska 02.04.2011r. 18.00 Szkoła Podstawo-
wa w Opaleniskach

Wólka 
Grodziska 09.04.2011r. 18.00

Szkoła 
Podstawowa w 

Wólce Grodziskiej

Grodzisko 
Dolne 10.04.2011r. 18.00

Zespół Szkół 
w Grodzisku 

Dolnym

Informuje się mieszkańców gminy Grodzisko Dolne, że 
zgodnie z postanowieniami art. 25 statutów sołectw,   
sołtysi wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośred-
nim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez 
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głoso-
wania.
Zgłoszenia kandydatów na sołtysa wraz z oświadcze-
niem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie     
i listą co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołec-
twa popierających jego kandydaturę, przyjmowane będą 
przez wyznaczonego przez Wójta Gminy pełnomocnika 
ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu Gminy, najpóź-
niej na 14 dni przed terminem wyborów.
Kalendarz czynności wyborczych w poszczególnych   
sołectwach został podany w rozplakatowanych na tere-
nie sołectw Zarządzeniach Wójta Gminy.

Druki zgłoszeń kandydatów na sołtysa można pobrać    
w biurze Rady Gminy Urzędu Gminy w Grodzisku          
Dolnym (pokój nr 11).
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Przepraszam Panią Zofię Leja za użyte przeze mnie wobec niej                
nieprawdziwe sformułowanie wypowiedziane w obecności pracow-
ników Poczty Polskiej, jak i osób postronnych, dotyczące nierze-
telnego wykonywania obowiązków Naczelnika Urzędu Pocztowego 
w Grodzisku Dolnym poprzez zdefraudowanie pieniędzy i wyrażam 
ubolewanie w związku z powyższymi niezgodnymi z prawdą moimi 
twierdzeniami.

Zdzisław Czerwonka - doręczyciel
OGŁOSZENIE PŁATNE

- OGŁOSZENIA - 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko      
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości informację 

o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013 z perspek-
tywą do roku 2017” wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko dla projektu w/w programu.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowują-
cy projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społe-
czeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środo-
wisko. Każdy ma prawo do składania wniosków i uwag w 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapo-
znania się z przedmiotową dokumentacją oraz składania 
uwag i wniosków.

Dokumentacja projektu „Programu Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2010-2013 z per-
spektywą do roku 2017” wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko jest wyłożona do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, pok. nr 13, od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 oraz na stro-
nie biuletynu informacji publicznej urzędu: bip.grodzisko-
dolne.pl w zakładce Ochrona Środowiska.
Uwagi i wnioski do w/w dokumentacji można składać w ter-
minie 21 dni, tj. w dniach od 28.02.2011r. do 21.03.2011r. 
w formie:
-  pisemnej, na adres Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Gro-
dzisko Dolne 125a;
- elektronicznej, na adres urząd@grodziskodolne.pl 
-  ustnej do protokołu w siedzibie UG Grodzisko Dolne, 
pok. 13, w godz. pracy Urzędu.
Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozo-
stawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne.

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

KONKURS WIELKANOCNY
Stowarzyszenie „ Kraina Sanu” - Lokalna Grupa Działa-
nia zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
II Edycji Konkursu „Pisanka i ozdoby wielkanocne”.
Finał Konkursu odbędzie się 12.04.2011r o godz. 13.00 
w Hali przy Zespole Szkół w Tryńczy .
Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem i Kartą 
zgłoszeniową dostępne są w Ośrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
Parafia Rzymskokatolicka w Grodzisku Dolnym                
zaprasza w dniach 4-6 marca 2011r. na rekolekcje 
ewangelizacyjne, które odbędą się w budynku Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku Górym. Msze święte w Ko-
ściele Parafialnym w Grodzisku Dolnym.
Plan rekolekcji:
•04.03.2011r. (piątek) od godz. 17.30
•05.03.2011r. (sobota) od godz. 8.00 do 21.00
•06.03.2011r. (niedziela) od godz. 8.00 do 15.00

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
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URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU 
INFORMUJE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku zaprasza 
na „Dzień Otwarty” w sobotę 5 marca 2011 r.  w godz. 
9.00 – 13.00. Pracownicy Urzędu w tym dniu udzielać 
będą porad i wyjaśnień w indywidualnych sprawach 
podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informu-
je, że zeznania podatkowe za 2010 rok w dniach 28-
29 kwietnia 2011 r. i 2 maja 2011 r. będą przyjmowane 
w godz. 7.15 - 18.00 oraz w dniu 30 kwietnia 2011 r. 
(sobota) w godz. 9.00 – 13.00. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informuje 
o możliwości składania w 2011 r. deklaracji, zeznań 
rocznych i podań przez Internet. 
Rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2010 
można drogą elektroniczną składać następujące ro-
dzaje zeznań podatkowych PIT-16, PIT-16A, PIT19A, 
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Interaktywny  formularz zeznania oraz instrukcja 
jego wypełnienia znajduje się na stronie www.e-de-
klaracje.mf.gov.pl

Zeznanie podatkowe nie wymaga kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Ministerstwo Finansów w 
trosce o bezpieczeństwo Podatników wprowadziło 
bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikato-
wych cechach podatnika: nazwisko, imię, data uro-
dzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu 
określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu po-
datnika złożonym za 2009 r.
Złożenie zeznania wspólnie z małżonkiem nie wy-
maga dodatkowego upoważnienia do podpisywania 
deklaracji (UPL -1). Małżonek, składając wspólne ze-
znanie w formie elektronicznej, podpisuje się sam.
Potwierdzeniem terminu złożenia zeznania jest Urzę-
dowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zostanie 
zarejestrowane w systemie pod numerem referen-
cyjnym w chwili składania zeznania. 

Zeznanie drogą elektroniczną można składać do 2 
maja 2011r., jednakże wskazane jest wcześniejsze 
skorzystanie z tej formy komunikacji z Urzędem, 
gdyż ograniczy to ryzyko nieotrzymania urzędowego 
poświadczenia odbioru na czas.
Dodatkową zaletą będzie oszczędność czasu, któ-
ry pod koniec akcji poświęcić trzeba w kolejkach w 
urzędzie. Szybciej dokonuje się zwrotu nadpłacone-
go podatku.
W rozliczeniu za 2010 r. istnieje również możliwość 
dokonania korekty zeznania drogą elektroniczną. 

Pomoc techniczna sytemu e-deklaracje czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 16.15
pod nr telefonu 22 694 49 74 oraz adresem e-mail: in-
fo.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA O POMOC 
DLA KAROLINKI!!!

Nasza córka Karolinka ma 
3 lata. Urodziła się z wro-
dzonym wodogłowiem i 
rozszczepem kręgosłupa, 
dlatego wymaga stałej re-
habilitacji, opieki medycz-
nej oraz środków pomocni-
czych i ortopedycznych.
Wystarczy, że przekażecie 
państwo 1% podatku na 
rzecz Karolinki.
Możecie państwo również pomóc przekazując nawet symbo-
liczną kwotę bezpośrednio na konto: Fundacja Dzieciom – 
Zbiórka publiczna 75 1240 10 37 1111 0010 0957 3199
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904 41 
1240 1037 1111 0010 1321 9362
Tytułem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia MOSKAL 
KAROLINA KINGA

Dziękujemy Państwu za pomoc i zrozumienie!!!

70%DOTACJI
NA ZAKUP ZESTAWU SOLARNEGO

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych 
uzyskaniem dotacji na zakup zestawów solarnych 
odbędzie się w dniu 9 marca 2011r. (środa) o godz. 
17.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym. 
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy Het-
man-CB sp. z o.o. zajmującej się ekologicznymi 
technologiami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym organizuje 
naukę gry na skrzypcach. Zapraszamy chętne dzie-
ci i młodzież z terenu gminy Grodzisko Dolne na 
wstępne przesłuchania, które odbędą się w niedzielę 
27 marca 2011r., o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury w 
Grodzisku Dolnym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

WYNAJMĘ OD ZARAZ

WYNAJMĘ TANIO 1-POKOJOWE MIESZKANIE. 
POW. 17,8 M W BLOKU W GRODZISKU DOLNYM - 
PARTER, CZĘŚCIOWO UMEBLOWANE. 
TEL. 783 544 237

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzli-
wości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrze-
bowej śp. Stanisława Czecha serdeczne podziękowania          
składają Żona z dziećmi.
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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 infrastruk-
turę energetyczną i wodociągową. Zgodnie z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne część przedmiotowej nierucho-
mości (ok. 0.20 ha) położona jest  w konturze MR – zabudowa zagrodowa 
jednorodzinna natomiast pozostała pod uprawy polowe. Południową stro-
ną działki wzdłuż granicy ustanowione jest prawo przejazdu, przechodu i 
przegonu. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym                    
w Leżajsku.
Cena wywoławcza wynosi - 41 085 zł brutto
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 marca 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 21 marca 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 - 32 721 zł brutto
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 marca 2011 roku   
o godz.11.00 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 21 marca 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 - 135 366 zł brutto
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 marca 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 21 marca 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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