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Zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych,  

pełnych nadziei i radości 

Niech miłość płynąca z Tajemnicy  

Zmartwychwstania Pańskiego  

będzie źródłem pojednania  

i pokonywania codziennych trudności  

 

Wójt i Rada Gminy 

 

 

Pełnych radosnej nadziei  

Świąt Wielkiej Nocy  

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 

które niesie odrodzenie duchowe,  

napełni wszystkich spokojem 

i wiarą, da siłę w pokonywaniu  

codziennych trudności i pozwoli  

z ufnością patrzeć w przyszłość  

 

Zbigniew Rynasiewicz 

Poseł na Sejm RP 

 

 

Święto Wielkiej Nocy  

to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary  

w siłę Chrystusa  

i w siłę człowieka.  

Niech moc płynąca  

ze Zmartwychwstałego  

napełni Wasze serca radością  

i będzie źródłem spokoju  

i pojednania  

 

Redakcja i Ośrodek Kultury 



  

 

W obchodach Święta Kobiet mieli przyjemność 

uczestniczyć także panowie: Wójt Gminy – Jacek 

Chmura, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy 

Gdański oraz Specjalista Powiatowy ds. Przedsię-

biorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i 

Agroturystyki – Wojciech Michalewski, który by  

uprzyjemnić paniom dzień, służył pomocą podając 

do stołu.        MH 
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Są piękniejszą częścią ziemskiej populacji. 

I chodź czasami trudno je zrozumieć, słuszne 

i zasadne wydają się być słowa autorów piosenki 

„Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten 

świat...‖.  

Każdego roku w dniu 8 marca obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Swoje święto 

mieszkanki Gminy Grodzisko Dolne spędziły na 

wspólnym biesiadowaniu i rozmowach. W zorgani-

zowanym w świetlicy szkolnej w Grodzisku Dol-

nym spotkaniu, uczestniczyło 50 aktywnych kobiet, 

reprezentantek działających na terenie gminy Kół 

Gospodyń Wiejskich, przedstawicielek Stowarzy-

szenia „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” i      

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Boguchwale oraz zaprzyjaźnionego Koła        

Gospodyń z Giedlarowej. Tego dnia, przy suto   

zastawionych stołach, każda z pań czuła się ważna 

i wyjątkowa. 

Dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia 

Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzi-

sku Dolnym i Starostwa Powiatowego w Leżaj-

sku, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w 

Laszczynach otrzymał nowy samochód. 

W ubiegłym roku w ramach projektu 

„ S P R A W N Y  D O J A Z D ” ,  p r o g r a m 

„Wyrównywanie różnic między regionami”       

Stowarzyszenie złożyło do PFRON-u wniosek o 

dofinansowanie zakupu samochodu do przewoże-

nia niepełnosprawnych dzieci. Dzięki pozyskanym 

środkom placówka otrzymała nowego, odpowied-

nio wyposażonego busa. Uroczyste przekazanie 

pojazdu nastąpiło w dniu 10 marca br. Wtedy to 

Wicestarosta Leżajski – Józef Majkut na ręce Pre-

zes Stowarzyszenia - Marii Kołcz, przekazał nowy 

wóz, wraz z życzeniami by długo służył dzieciom.  

Wartość samochodu wynosi 120 tys. zł, w tym 

dofinansowanie ze środków PFRON – 90 tys. zł, 

środki Stowarzyszenia - 30 tys. zł. Samochód przy-

stosowany jest do przewozu osób niepełnospraw-

nych. Zawiera 7 miejsc siedzących i 2 miejsca do 

przewozu niepełnosprawnych dzieci na wózkach. 

Nowym busem wychowankowie ośrodka będą jeź-

dzić m.in. na turnusy i obozy rehabilitacyjne.  

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne         

podziękowania Panu Maciejowi Szymańskiemu - 

Dyrektorowi Oddziału Podkarpackiego PFRON, za 

okazaną pomoc i ciągłe rozumienie potrzeb        

Stowarzyszenia.        MH 

Wicestarosta Leżajski podziękował Paniom ze              

Stowarzyszenia za dotychczasową współpracę 

Nowy samochód został na miejscu dokładnie sprawdzony 
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Jednym z istotnych elementów promocji gminy 

jest jej zewnętrzny wizerunek, który tworzą 

między innymi instalacje reklamowe przy      

trasach wjazdowych i wyjazdowych z           

miejscowości, zwanych potocznie „witaczami‖.  

Witacz jest pierwszym elementem informacyj-

nym zachęcającym przejezdnych gości do         

odwiedzenia gminy. Z kolei dla mieszkańców jest 

informacją, że są już w domu. 

Kolejna, nowa propozycja witacza, jaka stanęła 

przy wjeździe do gminy od strony Leżajska, infor-

muje o najbliższej imprezie VI Ogólnopolskiej, 

XVII Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanoc-

nych „Turki 2009”, która odbędzie się 19 kwietnia 

na stadionie w Grodzisku Górnym.  

140 koni pod maską, silnik diesela, klimatyzacja, 

łączność radiowa, szperacze do oświetlania    

zdarzeń. Tak wyposażony samochód trafił do 

mundurowych z Posterunku Policji w Grodzi-

sku Dolnym.  

Grodziscy policjanci od lutego są w posiadaniu 

nowego samochodu służbowego. 7 letniego OPLA 

Astra, zastąpiła funkcjonalna, oznakowana KIA 

ceed. Samochód zakupiła Komenda Główna Poli-

cji. Nowa maszyna wykorzystywana będzie przez 

funkcjonariuszy podczas codziennej służby.  

Jak podkreśla Kierownik Posterunku Policji w 

Grodzisku Dolnym – Jan Kucło – Lepiej doposażo-

ny samochód nie tylko cieszy oczy, ale z pewnością 

ułatwi nam pracę. Jest bardzo ekonomiczny, dzięki 

czemu przyniesie więcej oszczędności dla policji. 

Ponadto bardziej wtapia się w tło, dzięki czemu jest 

mniej widoczny dla kierowców – uśmiecha się    

komendant.  

Nowy radiowóz to kolejny krok w kierunku po-

prawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

         MH 

Nowy witacz jest kontynuacją podjętych przez gminę 

działań promocjyjnych 
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Pełne kolorowych barw i ludowego uroku  

wprawiały w zachwyt i przyciągały uwagę   

zwiedzających. I chodź ich wykonanie wymaga 

czasu, niezwykłej precyzji i artystycznej wrażli-

wości, osób zajmujących się tą formą twórczości 

nie brakuje. Mowa o tradycyjnej sztuce ludowej, 

jaką jest bibułkarstwo.  

W dniu 12.03.2009r. w Gimnazjum Miejskim  

w Leżajsku odbyła się Indywidualna Licealiada 

Chłopców w szachach.  

Gminę Grodzisko Dolne reprezentował Dawid 

Rączy wychowanek Ośrodka Rewalidacyjno –  

Wychowawczego W Laszczynach. W zawodach 

brało udział 7 uczestników odpowiednio po dwie 

osoby z: ZST Leżajsk, ZS Nowa Sarzyna, ZS     

Leżajsk oraz wychowanek ORW Laszczyny. Tur-

niej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. 

Dawid grał niczym rutyniarz. Z zadziwiającym 

spokojem podchodził do każdego pojedynku, grał 

bardzo mądrze i taktycznie. Uczestnicy turnieju 

przecierali oczy ze zdumienia, gdy pokonał piątego 

z kolei przeciwnika. Dopiero w szóstej, ale decydu-

jącej partii znalazł swojego pogromcę w osobie 

Mateusza Osipa, licealisty z Nowej Sarzyny,      

późniejszego zwycięzcy.  

W końcowej klasyfikacji zajął II miejsce dające 

awans do udziału w turnieju wojewódzkim. Jest to 

ogromny sukces Dawida, całego Ośrodka w     

Laszczynach jak również wychowawcy, Tomasza 

Majkuta. Gratulacje Dawid!!! 

         TM 

Dzięki wielkiej determinacji i rozwadze Dawidowi udało 

się dotrzeć do etapu na szczeblu wojewódzkim 

W dniu 6 marca br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej 

otwarto wystawę „Tradycje bibułkarskie powiatu 

leżajskiego”. Ekspozycja cieszyła się dużym      

zainteresowaniem o czym świadczy liczba uczest-

ników. Wśród wystawców bibułkowych arcydzieł 

znalazły się Gospodarstwa Agroturystyczne, Koła 

Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Ośrodki 

Szkolno – Wychowawcze, Domy Dziecka, Przed-

szkola, Szkoły, Ośrodki Kultury, Kluby Seniora, 

Domy Pomocy Społecznej oraz ok. 30 wytwórców 

indywidualnych. W gronie eksponentów nie mogło 

zabraknąć przedstawicieli Gminy Grodzisko Dolne. 

Swoje prace zaprezentowały Panie Salomea 

Misztal, Stanisława Różycka, wychowankowie 

ORW w Laszczynach oraz uczennica Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym –           

Katarzyna Przeszło.  

Mimo zmniejszającego się grona najstarszych 

twórczyń ludowych, sztuka bibułkarstwa w powie-

cie leżajskim kwitnie. Swoją wiedzę i umiejętności 

z zakresu wykonywania ozdób bibułkowych      

seniorki przekazują swoim następczyniom, córkom 

i wnuczkom. Te naśladują swoje mistrzynie      

wnosząc niejednokrotnie nowatorskie spojrzenie na 

bibułkowe wyroby. W ten oto sposób, powstają 

niezwykle barwne i ciekawe bukiety, kompozycje Ekspozycja kwiatowa autorstwa gimnazjalistki                

— Katarzyny Przeszło 
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kwiatowe, pająki i inne ozdoby. Zorganizowana w 

muzeum wystawa, pokazała wielorakość i różno-

rodność prac. Wyrób każdej twórczyni miał niepo-

wtarzalny charakter. Goście zachwycali się ich 

pięknem, nie dając wiary, że można zrobić takie 

rzeczy z bibuły.  

Bibułkarstwo jest obecnie rodzajem sztuki      

ludowej, która cieszy się współcześnie dużym    

zainteresowaniem. Kultywowanie tradycji bibuł-

karskich przetrwało na terenie naszego powiatu, 

m.in. dzięki temu, że ludowe artystki przekazują 

tajniki swoich umiejętności i zapoznają młodzież z 

tradycją bibułkarstwa. Dzięki temu sztuka ta ma 

szansę przetrwać kolejne pokolenia.  

Przy okazji wystawy Starosta Leżajski Robert 

Żołynia uhonorował artystki, które pół wieku temu 

trudziły się wykonywaniem ozdób z bibuły i nadal 

dbają by tradycja bibułkarstwa w powiecie leżaj-

skim przetrwała.  

Otwarciu wystawy towarzyszyły występy zespo-

łów śpiewaczych „Kalina” z Przychojca oraz 

„Alebabki” ze Stowarzyszenia „Kobiety Razem” z 

Leżajska.  

Organizatorami wystawy byli: Muzeum Ziemi 

Leżajskiej, Czesława Zawadzka – Gospodarstwo 

Agroturystyczne w Przychojcu oraz Stowarzysze-

nie „Kobiety Razem” w Leżajsku. 

 

         MH 

Pani Stanisława Różycka zademonstrowała Staroście   

Leżajskiemu jak wygląda narzędzie którym wygniata  

konwalijki do bukietów przypinanych do czapek Turków 

Od 01.01.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy w 

Grodzisku Dolnym kontynuuje realizację      

projektu systemowego „Czas na aktywność w 

Gminie Grodzisko Dolne‖ w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy     

społecznej.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię       

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Wartość projektu wynosi 268 000 zł. 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych,  

niepracujących, zatrudnionych – w tym rolników, 

będących w wieku aktywności zawodowej oraz 

korzystających z systemu pomocy społecznej. 

W projekcie udział weźmie 25 osób, które w jego 

ramach otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnego 

udziału w: 

- treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

- indywidualnych zajęciach z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

- szkoleniach zawodowych, które mają na celu pod-

niesienie kwalifikacji zawodowych. 

Ponadto wszyscy uczestnicy objęci są pracą   

socjalną, a także w razie potrzeby wsparciem finan-

sowym. W ramach projektu prowadzona jest     

również kontynuacja zatrudnienia pracownika    

socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia wy-

mogi ustawowe dotyczące zatrudnienia. 

Koordynatorem projektu jest Andrzej Wikiera – 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grodzisku Dolnym. 

Swoje prace na wystawie w muzeum zaprezentowali także 

wychowankowie ORW w Laszczynach 
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Grodziskie stowarzyszenie misyjno -

charytatywne Missio Misericordiae zorganizo-

wało przy bramach kościoła w Grodzisku Dol-

nym zbiórkę do puszek. Akcja była odpowiedzią 

na prośbę O. Zdzisława Grada o pomoc w budo-

wie świątyni w jego parafii na Madagaskarze. 

Z końcem roku 2007 O. Zdzisław otrzymał    

nominację do utworzenia nowej parafii w stolicy 

Madagaskaru Antananarivo w dzielnicy Ambatobe. 

Dotychczasowa parafia była bardzo rozległa i 

chrześcijanie nie brali czynnego udziału w życiu 

religijnym, na czym żerowały liczne sekty. Jednym 

z głównych zadań jakie zostało Mu w związku z 

tym postawione, jest budowa świątyni pod wezwa-

niem Słowa Wcielonego. Jest to bardzo trudne   

wyzwanie, którego nie da się zrealizować bez     

pomocy z poza Madagaskaru. Najprawdopodobniej 

w drugiej połowie czerwca 2009r. O. Zdzisław 

przyjedzie do Polski by szukać funduszy na budo-

wę świątyni. Jak zwykle mieszkańcy Grodziska 

Dolnego i Górnego hojnie wsparli swego rodaka - 

misjonarza. W ramach zbiórki przeprowadzonej w 

dniu 15  marca 2009 roku zebrano 2991 zł 70gr. 

W imieniu Ojca Zdzisława Grada, składamy       

serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na bu-

dowę świątyni ku czci Słowa Wcielonego w jego 

nowej parafii na Madagaskarze. Za ofiarność i    

zrozumienie potrzeb misyjnych naszego rodaka 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Osoby chcące wesprzeć budowę świątyni mogą 

dokonywać wpłat na konto stowarzyszenia: Bank 

Spółdzielczy w Leżajsku o. Grodzisko Dolne, nr 

rachunku 94 9187 1024 2003 2000 0143 0001 

z dopiskiem „Kościół w Ambatobe”.  

Więcej informacji na temat budowy świątyni 

można znaleźć na stronie internetowej 

www.misje.grodzisko.com. 

      Zarząd Stowarzyszenia  

      Missio Misericordiae 

Projekt Kościoła Słowa Wcielonego na Madagaskarze 

W listopadzie ubiegłego roku Gmina Grodzisko 

Dolne złożyła w ramach Wieloletniego Narodowe-

go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-

2011 wniosek o dofinansowanie remontu drogi 

gminnej „Mokrzanki” wraz z drogą gminną łączni-

kową „k/Rydzika” do drogi powiatowej nr 1259 w 

Grodzisku Dolnym. Planowany koszt inwestycji 

wynosi 670 tys. zł. Środki z pozyskanej dotacji sta-

nowią 50% kosztów inwestycji. W ramach projektu 

na całym odcinku droga zostanie odpowiednio 

oznaczona, poprawiona zostanie nawierzchnia oraz 

pobocza.  

Również w listopadzie ubiegłego roku Ośrodek 

Kultury w Grodzisku Dolnym, w ramach programu 

Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona Dzie-

dzictwa Kultury Ludowej złożył do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek 

o dofinansowanie VI Ogólnopolskiej, XVII Pod-

karpackiej Parady Straży Wielkanocnych „Turki 

2009”. Na jej organizację otrzymał dofinansowanie 

w kwocie 10 tys. zł. W tym roku parada odbędzie 

się 19 kwietnia na stadionie LKS Grodziszczanka 

w Grodzisku Górnym. Weźmie w niej udział ponad 

30 oddziałów Turków.  

„Z wodą za pan brat”, to nazwa zadania, które 

uzyskało dofinansowanie w kwocie 18 000 złotych 

ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach 

Funduszu Zajęć Sportowo –Rekreacyjnych dla 

Uczniów na 2009 rok. Wnioskodawcą i realizato-

rem zadania jest Gimnazjalno-Uczniowski Klub 

Sportowy działający przy Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Dolnym.  

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu uczniowie 

będą mogli nauczyć się pływać oraz podnieść 

sprawność i kondycję fizyczną niezbędną do prawi-

dłowego rozwoju. Ponadto podczas zajęć porusza-

na będzie także problematyka dotycząca wychowa-

nia w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia. 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne składa serdeczne 

podziękowania Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi 

za wspieranie w/w działań.  

 

         RP 

http://www.misje.grodzisko.com/
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Dnia 26.02.2009r. w Gminnej Bibliotece          

Publicznej w Grodzisku Dolnym odbyła się II 

edycja konkursu ortograficznego „O Pióro Wój-

ta Gminy Grodzisko Dolne‖.  

Z trudnym tekstem dyktanda zmierzyło się 14 

uczniów wytypowanych przez grodziskie gimnazja. 

Zwycięzcą została Maja Rynasiewicz, uczennica III 

klasy gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Grodzisku Dolnym, która otrzymała pióro ufun-

dowane przez Wójta Gminy i nagrodę książkową 

od biblioteki. Pozostali laureaci to:  

II miejsce - Łukasz Joniec, Zespół Szkół im. prof. 

Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, 

III miejsce - Maria Kogut, Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Dolnym, 

IV miejsce - Monika Ślanda, Zespół Szkół im. 

prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, 

V miejsce - Kinga Piela, Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w Grodzisku Dolnym. 

Komisja oceniająca zwróciła uwagę na wysoki 

poziom i bardzo dobre przygotowanie uczestników. 

Prace, w porównaniu z tymi z poprzedniego roku, 

zawierały mniej błędów, a poziom był bardziej  

wyrównany. Warto zwrócić uwagę, że była to    

druga edycja gminnego dyktanda, a laureaci dwóch 

pierwszych miejsc nie zmienili się, zamieniając się 

jedynie miejscami. Maja Rynasiewicz, która w tym 

roku zajęła pierwsze miejsce, w zeszłym roku była    

druga, a Łukasz Joniec, zeszłoroczny zwycięzca, w 

tym roku był drugi. Prace tych dwóch osób wyma-

gały powtórnego sprawdzenia, ponieważ zawierały 

jednakową ilość błędów. Ostatecznie o zwycięstwie 

zadecydowała mniejsza ilość błędów ortograficz-

nych. 

Tekst dyktanda był trudny, jednakże młodzież 

poradziła sobie znakomicie. Najlepsi popełnili zale-

dwie kilka błędów. Pułapką ortograficzną, w którą 

wpadali uczestnicy okazało się imię „Chryzostom” 

oraz marka samochodu „warszawa”. W drugim 

przypadku, niektórzy uczniowie tłumaczyli, że nie 

wiedzieli o istnieniu takiego samochodu, co nie  

dziwi zważywszy na ich młody wiek. Wręczając 

nagrody laureatom Pan Jacek Chmura powiedział: 

„Potwierdziło się to, o czym wiedzieliśmy – mamy 

zdolną młodzież”. Podpisujemy się pod tymi      

słowami! 

Powstał również pomysł zorganizowania    

gminnego dyktanda dla dorosłych. Zachęcamy 

wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych 

udziałem do zgłaszania się do biblioteki. Mamy już 

pierwszych chętnych. 

Organizatorzy dziękują Panu Jackowi Chmurze 

za ufundowanie nagrody głównej i upominków dla 

laureatów trzech pierwszych miejsc. 

         RC 
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W dniach 6 – 8 lutego 2009 roku w Tarnogro-

dzie odbywał się XXXIV Międzywojewódzki 

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych.          

W ciągu owych 3 dni profesjonalne jury złożone 

z etnografów, etnologów, muzykologów i specja-

listów z dziedziny teatru oceniało sceniczne zma-

gania 23 zespołów przybyłych z województw: 

łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i      

podkarpackiego. 

Podkarpacie reprezentowały 4 zespoły: Zespół 

Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka” z Wólki Gro-

dziskiej, Amatorski Zespół Teatralny z Pruchnika 

(pow. jarosławski), Zespół „Stokrotki” z Cewkowa 

(pow. lubaczowski) oraz Zespół Kolędniczy z 

Ujeznej (pow. przeworski). Niniejsze prezentacje 

były jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskie-

go Przeglądu Wiejskich Zespołów Teatralnych, 

który odbędzie się w czerwcu. 

Zespół „Leszczynka” zaprezentował dwa z przy-

gotowanych w ostatnim czasie scenariuszy: 

„Pierwszy wygon krów” i „Zmówiny”. Jury szcze-

gólną uwagę zwróciło na widowisko „Zmówiny”. 

Jego scenariusz uznano za najtrudniejszy.  

Bardzo ciekawe dla oglądających było również 

dyplomatyczne targowanie się rodziców przyszłego 

pana młodego o posag panny młodej, co wymagało 

iście żydowskiego sprytu. 

Zawiadomienie o nominacji do wyższego szcze-

bla zespoły otrzymają w najbliższym czasie z Wo-

jewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.      Małgorzata Burda-Król 

Widowisko Zmówiny - fot. L. Laskowski 

Tekst dyktanda 

Budzik rzęził jak rozchybotany silnik prehistorycz-

nej warszawy. Rozwścieczony rzucił weń nowo 

kupionym egzemplarzem ,,Poradnika Kolekcjo-

nera''. Nie najcelniej, bo natręt nieprzerwanie 

dzwonił. Chryzostom (to oryginalne imię dostał po 

dziadku, autorze słownika polsko-łacińskiego) rad 

nierad zwlekł się z łóżka. W sam raz, gdyż pora 

było wyprowadzić mocno zniecierpliwionego, 

zhardziałego i na dodatek nie swojego psa. Na co 

dzień Chryzostom studiujący na AWF-ie ochoczo 

biegał wespół z psem, dziś jednakże nie w smak 

były mu długie harce. Po południu wraz z dziewięt-

nastoosobową grupą wystartuje w konkursie orto-

graficznym. Naprawdę od wielu tygodni przygoto-

wywał się do zmierzenia się z nie byle jakim tek-

stem. Nie robili na nim wrażenia ciężko ranni cięż-

kozbrojni rycerze i żadne inne ortograficzne pułap-

ki. Czuł się niespełna jak arcymistrz, mimo że jesz-

cze zanadto wahał się, pisząc wspak, w dół, wszerz, 

na przemian. Właśnie przechodził koło brudnozie-

lonej statui, gdy zadzwoniła komórka. Słabo sły-

szalny głos nakazał mu wrócić do mieszkania, bo 

wybuchł pożar. W okamgnieniu na bladoszarej 

twarzy chłopaka zastygł niedawny uśmiech chojra-

ka. Pomyślał, że na pewno zapalił się dwufunkcyj-

ny [2-funkcyjny] piecyk, kupiony półdarmo na wy-

przedaży. Rzucił się z powrotem, nie zwracając 

uwagi, że raz po raz nurza się w błotnistej mazi. 

Czmychnął obok ZUS-u i dotarł do domu. Ogień 

hajcował się w najlepsze. Pożar ugaszono po ponad 

czterech godzinach. Chryzostom był niepocieszo-

ny. Nie dość, że stracił niemały dobytek, to jeszcze 

stracił nadzieję na zwycięstwo w dyktandzie.  

AKTUALNOŚCI 

W imieniu Zespołu Pani Maria Żak odebrała pamiątkową 

nagrodę 
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AKTUALNOŚCI 

Lp. Temat Dzień Czas trwania 

1. 

podstawy 

obsługi  

komputera 

14 kwiecień 

2009r. 

(środa) 

16.00 – 

17.30 

2. 

podstawy 

korzystania z 

sieci Internet 

16 kwiecień 

2009r. 

(piątek) 

16.00 – 

17.30 

mieszkańców, burmistrza/prezydenta miasta       

powyżej 35 tys. i starostę.  

Procent głosów oddanych w stosunku do liczby 

mieszkańców danej jednostki samorządowej      

zadecyduje o przyznaniu tytułu. Wyniki zostaną 

ogłoszone 23 maja 2009 roku podczas uroczystej 

„Gali Samorządu Terytorialnego” w Rzeszowie.  

Jeżeli uważasz, że nasz wójt zasługuje na mia-

no najpopularniejszego samorządowca -         

zagłosuj na niego!  

 

Jak wysyłać SMS-y? 

Sms-a o treści NSP09G.Grodzisko Dolne należy 

wysłać pod numer 7197. Koszt jednego sms-a 1zł 

+ VAT (1,22 brutto). Sms-y można wysyłać  tylko 

z telefonów komórkowych. Wielkość liter nie ma 

znaczenia.  

W ramach IX Edycji Podkarpackiej Nagrody 

Samorządowej możesz zagłosować także na najlep-

szą stronę internetową. Jeżeli uważasz że strona 

Gminy Grodzisko Dolne jest ciekawa i atrakcyjna - 

zagłosuj na nią!  

Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i link 

znajduje się na stronie internetowej gminy 

www.grodziskodolne.pl  

 

         MH 

Tygodnik Regionalny ―Nowe Podkarpacie‖, 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów   

Terytorialnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

zapraszają do udziału w dziewiątej edycji plebi-

scytu ―Podkarpacka Nagroda Samorządowa‖ 

i ósmej edycji konkursu "Na najlepszą stronę 

www", w kategorii powiat, miasto, gmina‖. 

W tym roku po raz trzeci za pomocą serwisu 

sms mieszkańcy Podkarpacia wybiorą najpopular-

niejszego wójta, burmistrza miasta do 35 tys. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy 

chcących zapoznać się z podstawową obsługą 

komputera, programów komputerowych i pod-

staw korzystania z sieci Internet na bezpłatne 

szkolenia w Centrum Kształcenia Internetowego 

w Grodzisku Nowym.  

W trakcie zajęć będzie możliwość indywidualnej 

pracy z komputerem oraz korzystania z pomocy 

pracowników Centrum Kształcenia Internetowego. 

Dla uczestników szkoleń przewidziano drobne upo-

minki w postaci pamięci przenośnych, długopisów. 

Serdecznie zapraszamy szczególnie te osoby,   

które dotychczas rzadko korzystały z komputera 

lub nigdy nie miały kontaktu z komputerem.      

Najbliższe szkolenia odbędą się w terminach poda-

nych w tabelce poniżej.  

Podobne szkolenia odbędą się również w pracow-

niach komputerowych szkół na terenie Gminy  

Grodzisko Dolne, których terminy podamy w     

następnym numerze Gazety Grodziskiej. 

http://www.grafin.home.pl/ranking/glosuj.php?kod=146&kategoria=GMINA
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AKTUALNOŚCI 

Temat wolno biegających po terenie gminy psów 

co roku powraca jak bumerang, zwłaszcza w 

okresie zimowo wiosennym. Bardzo częste są 

przypadki, że wielu z nas atakowanych jest 

przez biegające bez żadnego nadzoru psy.     

Lekkomyślność właścicieli zwierząt naraża     

innych na niebezpieczeństwo pogryzienia.  

Często mamy do czynienia z przypadkami, jak z 

dróg bocznych prowadzących do gospodarstw do-

mowych, wybiegają psy na drogę główną i atakują 

jadących rowerami ludzi. Słyszy się także skargi 

kierowców, którzy przez nagłe wbiegnięcie psa na 

drogę, uszkodzili sobie samochód. Zazwyczaj jest 

tak, że mimo powstałych szkód, poszkodowani nie 

dochodzą swoich roszczeń, chociaż na właścicielu 

zwierzęcia spoczywa obowiązek poniesienia za-

dośćuczynienia.  

Wprost do interesującej nas sytuacji odnosi się 

art. 431 Kodeksu Karnego, który nakazuje właści-

cielowi lub osobie posługującej się zwierzęciem 

naprawić wyrządzoną szkodę i to niezależnie od 

tego, czy było ono pod nadzorem, czy też zabłąkało 

się, czy uciekło. Ponadto jeżeli zwierze spowodo-

wało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, wła-

ściciel powinien ponieść wszelkie wynikające z 

tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego 

powinien on wyłożyć z góry sumę potrzebną na 

koszty leczenia. W tym przypadku mówiąc o     

niebezpiecznych zwierzętach myślimy głownie o 

psach. Zasada ta jednak dotyczy również wszyst-

kich zwierząt gospodarskich. Dlatego nie wolno 

zapominać nam o odpowiedzialności za posiadane 

zwierzęta, w szczególności za psy, ale także za    

pozostałe zwierzęta przebywające w naszych     

gospodarstwach.  

W niektórych przypadkach nieodpowiedzialne 

zachowanie właścicieli zwierząt spowodować może 

konieczność wkroczenia organów wymiaru      

sprawiedliwości. Niewiele jest przepisów karnych 

bezpośrednio dotyczących postępowania z właści-

cielami niebezpiecznych zwierząt. Natomiast w 

oczywisty sposób w takich przypadkach znajdują 

zastosowanie niektóre przepisy kodeksu wykro-

czeń. I tak: Kto nie zachowuje odpowiednich środ-

ków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega 

karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany (art. 77 

K.W.). Kto szczuje psem człowieka, podlega karze 

grzywny do 1000 zł albo karze nagany (art. 108 

K.W). Grzywna lub nagana grozi też osobie, która 

w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami zwią-

zanymi z polowaniem (art. 166 K.W.).  

Przepisy kodeksu karnego nie znajdują jednak 

częstego zastosowania, ponieważ prawo karne 

opiera się na konstrukcji winy, co zmniejsza ilość 

przestępstw w jego rozumieniu Przypadki winy 

umyślnej, a więc posłużenia się psem jako narzę-

dziem zamachu na czyjeś dobro, czy zdrowie, jest 

oczywiście rzadkie. Częściej mamy do czynienia z 

zaniedbaniem właściciela zwierzęcia co w pewnych 

okolicznościach może powodować odpowiedzial-

ność karną.  

W takich przypadkach możemy skorzystać z po-

mocy organów ścigania ponieważ lekkomyślność 

właścicieli zwierząt, którzy świadomie puszczają  

psy nie może być przecież traktowana jako sprawa 

o znikomym stopniu szkodliwości.  

Dlatego mając na uwadze dobro mieszkańców 

gminy kolejny już raz apelujemy o podporządko-

wanie się obowiązkom spoczywającym na właści-

cielach psów, mianowicie: 

1. Pies powinien być należycie uwiązany lub 

znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, 

2. Utrzymywanie psa bez uwięzi jest możliwe 

tylko w ogrodzonej posesji, posiadającej 

przed wejściem tabliczkę ostrzegawczą, 

3. Wyprowadzanie psa bez smyczy i kagańca 

dozwolone jest jedynie na terenie ogrodzo-

nym. 

Ponadto musimy zdawać sobie sprawę, że lekce-

ważąc powyższe przepisy narażamy się na      

wkroczenie organów wymiaru sprawiedliwości, a 

kary z tym związane, wynikające z Kodeksu Kar-

nego i Kodeksu Wykroczeń, wynieść mogą nawet  

1000 złotych.  

 

         KS 
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AKTUALNOŚCI 

INFORMACJA 
 

Osoby, które zagospodarowały otrzymane po 

scaleniu grunty, winny na bieżąco regulować ich 

stan prawny. W tym celu należy zgłosić się do   

Starostwa Powiatowego w Leżajsku do wydziału 

geodezji (pokój nr 6), celem uzyskania stosownych 

wypisów, niezbędnych do założenia księgi               

wieczystej. Otrzymane bezpłatnie dokumenty wraz ze 

stosownym wnioskiem, należy złożyć w Sądzie    

Rejonowym w Leżajsku, w wydziale ksiąg         

wieczystych. Opłata za uzyskanie wpisu do księgi 

to koszt od 60 do 150 zł.  

 

INFORMACJA 
 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne przypomina rolnikom ubiegającym się o płatności obszarowe 

iż od 16 marca do 15 maja 2009r. trwa nabór wniosków. W związku z tym, w Urzędzie Gminy 

Grodzisko Dolne, (pokój nr 6), można skorzystać z bezpłatnej pomocy osób zatrudnionych         

do wypełniania wniosków. Punkt czynny jest codziennie, w godzinach pracy urzędu                           

od 8.00 do 14.00. 

Wzorem roku ubiegłego na okres trwania kampanii wypełniania wniosków o płatności obsza-

rowe Gminny Punkt Doradczy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, został przenie-

siony do Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Pracownicy ODR zapraszają zainteresowanych 

rolników codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08.00 do 16.00. Opłata za         

wypełnienie wniosku przez pracowników ODR wynosi 15 zł za wniosek + 1 zł za każdą działkę 

ewidencyjną. 

TERMINY DYŻURÓW OSÓB UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNEJ POMOCY  

PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  

PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W 2009 ROKU  

W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 

LOKALIZACJA 
Miejsce wypełniania  

wniosków 
TERMIN GODZINY 

1. Grodzisko Dolne Urząd Gminy 

codziennie 

od16.03.09  

do 15.05.09 

800 – 1400 

2. Grodzisko Górne Remiza OSP 
27.04.09 

28.04.09 

800 – 1400 

800 – 1400  

3. Grodzisko Nowe Budynek Wiejski 
29.04.09 

30.04.09 
800 – 1400  

4. 

Opaleniska 

Zmysłówka 

Podlesie 

Szkoła Podstawowa  

w Opaleniskach 
04.05.09 800 – 1400  

5. 
Chodaczów 

Laszczyny 

Remiza OSP  

w Chodaczowie 

05.05.09 

06.05.09 
800 – 1400 

6. Wólka Grodziska Szkoła Podstawowa 
07.05.09 

08.05.09 
800 – 1400 

OGŁOSZENIE 
 

W związku z planowanym rozpoczęciem 
prac drogowych, przy remoncie drogi gminnej 

„Mokrzanka‖, Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne zwraca się z prośbą do mieszkańców, 

których działki bezpośrednio przylegają do 

w/w drogi, o uporządkowanie terenu przy 

drodze  

Zakres wykonanych prac obejmuje 

m.in. poszerzenie poboczy, dlatego też   

niezbędne jest wycięcie rosnących w pasie 

pobocza drobnych krzewów i drzew.  
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WYWIAD MIESIĄCA 

z Panią Salomeą Misztal  

– bukieciarką i hafciarką z Grodziska Dolnego 

rozmawiała Małgorzata Burda-Król 
 

Pani nazwisko jest bardzo popularne w naszych 

stronach i każdy kojarzy je zazwyczaj z tradycją 

robienia przepięknych, konwaliowych bukietów 

zdobiących czapki grodziskich Turków. Kto  

Panią nauczył tej sztuki i jak długo to trwa? 

Nauczyłam się tego od swojej mamy i starszej sio-

stry. Ale to głównie moja starsza siostra szczyciła 

się tą umiejętnością. Zresztą ja sama potrafiłam 

robić te kwiaty sama z siebie, nie trzeba mnie było 

uczyć. Wystarczyło, by uważnie przyjrzeć się rośli-

nom w przyrodzie i później spróbować je tak samo 

lub podobnie odtworzyć. Czasem wymyślałam 

swoje własne kwiaty, tak jak je widziałam w      

wyobraźni. A zajmuję się tym od najmłodszych lat, 

odkąd sięgam pamięcią. 
 

Kiedy się Pani urodziła? 

Urodziłam się w roku 1920. Mam już sporo lat na 

swoim koncie, ale pamięć i ręce to mam jeszcze 

całkiem sprawne. W tej chwili myślę nad wzorem 

haftu na poduszkę, bo oprócz kwiatów bardzo lubię 

haftować różne rzeczy. 
 

Proszę zatem powiedzieć jak to się stało, że wła-

śnie te zajęcia – bardzo przecież pracochłonne i 

wymagające sporo cierpliwości – stały się Pani 

pasją? 

W czasach mojej młodości, jak i później, niewiele 

tu było takich panien, które by potrafiły to robić. 

Kto więc miał takie umiejętności, to i przy różnych 

okazjach miał dużo zamówień. Trudno było komuś 

odmówić, gdy przyszedł i poprosił o zrobienie cze-

goś, chociaż to było nieraz bardzo wyczerpujące i 

często zarywało się z tego powodu noce. Wówczas 

bardzo dużo robiło się tych kwiatów na imieniny 

czy wesela. Wiele kwiatów służyło również do  

dekoracji obrazów w domach, kapliczek przydroż-

nych i do dekoracji cmentarzy z okazji Wszystkich 

Świętych. W czasach mojej młodości, kiedy poja-

wiły się piękne jedwabne wstążki często robiłam 

również bukiety dla panien na imieniny, jak      

również kotyliony na zabawy. 
 

Czy pamięta Pani swoje pierwsze, samodzielnie 

wykonane prace? 

Pierwsze kwiaty były proste i pojedyncze, np. róże, 

powoje, lilie, astry, konwalie. Potem było ich coraz 

więcej, tworzyłam całe bukiety w zależności od 

potrzeb. Zawsze trafiała się jakaś okazja, by robić 

te kwiaty: a to z okazji ślubu, czyichś urodzin, czy 

też na czyjś pogrzeb. Potem jak dostępne były 

wstążki, dużo bukietów robiłam z tego materiału, 

bardzo ładnie wyglądały kalie.  
 

Wiadomo nam również, iż w roku 1986 uczestni-

czyła Pani w Przeglądzie Polskiej Sztuki Ludo-

wej w Hamburgu, gdzie podczas warsztatów wy-

konywała Pani różnorodne kwiaty ludowe. Jak 

wspomina Pani tamten wyjazd i atmosferę? 

W Hamburgu przyjęto nas bardzo serdecznie, poje-

chaliśmy tam na zaproszenie Stowarzyszenia 

„Przyjaźń polsko-niemiecka”. Grupa z Polski liczy-

ła 5-ciu twórców. Byli to mieszkańcy Podkarpacia, 

ludzie tworzący w różnych dziedzinach: pisanki 

ludowe, rzeźba w drewnie, wyroby gliniane, bukie-

ciarstwo i miedzioryt. Zainteresowanie naszymi 

wyrobami było bardzo duże. Ja sama robiłam kwia-

ty na życzenie kilku pań. Bardzo im się podobały 

moje kwiaty, jak również strój ludowy, w który 

byłam ubrana. Sprawiało mi to dużą satysfakcję. 
 

Czy ta zanikająca już dzisiaj umiejętność znala-

zła też następców wśród młodego pokolenia? 

Czy byli tacy, którzy chcieliby się tego uczyć od 

Pani? 

Postronnych zainteresowanych raczej nie było, by 

samodzielnie przychodzili do mnie na naukę. Rzad-

ko kto z własnej inicjatywy i dla własnej potrzeby, 

był tym zainspirowany. Ale wszystkie swoje umie-

jętności przekazałam wnuczce Eli, która również 

teraz w wolnych chwilach tworzy własne kwiaty i 

kompozycje i uczy tego swoje koleżanki na stu-

diach. 
 

Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i życzę jeszcze 

długich lat życia i zdrowia oraz spełniania się w tej 

dziedzinie, która stała się Pani pasją. 

Pani Salomea z bibuły wykonuje tradycyjne kompozycje 

kwiatowe, z makami i różnymi polnymi kwiatami  
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Od dziewięciu lat w naszej archidiecezji organi-

zowana jest dla młodzieży gimnazjalnej 

„Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich    

Polakach‖. Organizatorami olimpiady są      

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitar-

nej w Przemyślu oraz Michalicki Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.  

Olimpiada cieszy się wielką popularnością 

wśród gimnazjalistów. Świadczy o tym fakt, że do 

dziewiątej edycji przystąpiło ok. 8 tys. uczniów z 

naszego regionu. W obecnym roku szkolnym olim-

piada została poświęcona Słudze Bożemu ks.      

Jerzemu Popiełuszce.  

W I etapie uczestnicy olimpiady mieli się      

wykazać znajomością wiedzy na temat życia i dzia-

łalności ks. Jerzego, jako duchowego przewodnika 

Solidarności i męczennika. Z Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym w olimpiadzie 

wzięło udział aż 49 uczniów z różnych klas.      

Najlepszymi okazały się: Karolina Czerwonka z kl. 

Ia, Maja Rynasiewicz z kl. IIIb oraz Elżbieta      

Rydzik z kl. IIIa. Uczennice te, tym samym zakwa-

lifikowały się do etapu na szczeblu archiprezbite-

rialnym, który odbył się w Łańcucie. Podczas    

drugiego etapu, trzeba było wykazać się jeszcze 

bardziej szczegółową wiedzą dotycząca osoby ks. 

Jerzego Popiełuszki.  

Okazało się, że nasze uczennice taką wiedzę  

posiadają, gdyż zajęły czołowe miejsca, a jedna z 

nich Karolina Czerwonka, zakwalifikowała się do 

ścisłego finału. Jest to niewątpliwie bardzo duży 

sukces naszych gimnazjalistek, świadczący o ich 

zdolnościach ale przede wszystkim o ciężkiej     

wytężonej pracy i zaangażowaniu.  

IX Finał Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wiel-

kich Polakach odbędzie się 15 kwietnia 2009r. w 

Przemyślu, gdzie Karolina będzie reprezentowała 

naszą szkołę w obecności mediów oraz wielu    

znakomitych gości, tj. Jego Ekscelencji Ks. Abpa 

Józefa Michalika, księży pracujących w WNK   

Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, przedstawicieli 

władz, katechetów oraz nauczycieli.  

Życzymy Karolinie dalszych sukcesów i wierzy-

my, że jej przykład będzie zachętą do pracy dla  

innych uczniów naszej szkoły. 

 

         W.D. 

Od lewej: Maja Rynasiewicz, Karolina Czerwonka, Elżbieta Rydzik 



  

 

Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Gro-

dzisku Górnym jest jedną z nielicznych szkół, 

które jednocześnie realizują aż 3 projekty 

współfinansowane przez Unię Europejską w  

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Jednym z nich jest projekt „Centrum Nowocze-

snego Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość” 

realizowany w szkole podstawowej. W jego ra-

mach prowadzonych jest wiele zajęć dla różnych 

grup dzieci. Są to zajęcia nie tylko mające na celu 

rozwiązywanie specyficznych trudności uczniów, 

ale także rozwijanie i wspieranie ich zdolności i 

zainteresowań. W ramach Centrum Terapeutyczne-

go prowadzone są między innymi warsztaty profi-

laktyczno – terapeutyczne „Radzę sobie w kontak-

tach z innymi”, w których udział biorą dzieci spra-

wiające trudności wychowawcze. W ramach tych 

zajęć, w dniach 2- 6 lutego 2009 roku, dziesięcio-

osobowa grupa uczniów klas III - IV, pod opieką 

dwóch nauczycieli ze szkoły, wzięła udział w pię-

ciodniowych wyjazdowych warsztatach interperso-

nalnych, które odbyły się w Krynicy Zdroju.  

Podczas pięciu dni pobytu dzieci uczestniczyły 

w dziesięciogodzinnych warsztatach prowadzonych 

przez psychologa szkolnego, w trakcie których 

zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu komu-

nikacji interpersonalnej, nawiązywania przyjaznych 

kontaktów, rozwiązywania konfliktów oraz wza-

jemnej współpracy. Zajęcia odbywały się w Domu 

Leczniczo – Wypoczynkowym „Maraton”, gdzie 

panowała miła i rodzinna atmosfera, a wspaniałe 

panie kucharki troszczyły się o to, by uczestnikom 

nie zabrakło sił fizycznych do nauki i aktywnego 

wypoczynku. Między zajęciami uczestnicy pozna-

wali Krynicę i korzystali z różnych atrakcji, jakie 

proponuje to uzdrowiskowe miasto, m. in. sanko-

strady, lodowiska, pijalnie wód zdrojowych, kina, 

wyjazdy koleją linową na Górę Parkową, zwiedzali 

zabytkowe kościoły i cerkwie, próbowali pysznej, 

gorącej czekolady. Odbyli również jednodniową 

wycieczkę do Kamiannej, Tylicza i Berestu. 

Dzięki udziałowi szkoły w projekcie dzieci nie 

musiały ponosić żadnych kosztów wyjazdu, a więc 

większość z nich mogła po raz pierwszy spędzić 

ferie zimowe poza domem i jednocześnie uczyć się 

samodzielności, zaradności i zasad życia społecz-

nego oraz pracować nad kształtowaniem swoich 

postaw i zachowania pod czujnym okiem opieku-

nów. 

 

       Agnieszka Steliga 

Przed wypożyczalnią łyżew 

Uczniowie korzystający z sankostrady mieli nie tęgie miny 

W pijalni wód, każdy mógł spróbować źródlanej wody 
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Ferie w tym roku szkolnym okazały się dla mnie 

wyjątkowe. Od 9 do 14 lutego przebywałem nad  

morzem w Gdańsku. To nie byłoby może tak 

niezwykłe, gdyby nie fakt, że ode mnie zależało 

zachowanie robota. Byłem konstruktorem! Za-

cznę jednak od początku. 

W Szkole Podstawowej im. prof. Franciszka Le-

ji w Grodzisku Górnym realizowany jest projekt  

pod tytułem "Centrum Nowoczesnego Kształcenia-

szansą na lepszą przyszłość" współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu 

uczęszczamy na zajęcia Centrum Robotyki, na któ-

rych uczymy się budować i programować roboty. 

Pięciu z nas, którzy okazali się najlepsi w tej dzie-

dzinie, wzięło udział w RoboCampie, czyli szkole-

niu w "Gdańskim Parku Naukowo -

Technologicznym". Wspomniałem o pięciu oso-

bach, ale łącznie pojechało nas 10 osób, bo pięciu 

uczniów było z gimnazjum. Byliśmy pod opieką 

pana Macieja Polańskiego, z którym mamy zajęcia 

w szkole. Spróbuję krótko przedstawić, na czym 

polegało nasze szkolenie, bo uważam, że jest to 

bardzo ciekawe.  

Najprościej byłoby powiedzieć, że konstruowa-

liśmy roboty, ale te dwa słowa nie oddadzą tego, 

czego uczyliśmy się i co można osiągnąć, jeśli ma 

się odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nasze ro-

boty postępowały tak, jak chcieliśmy, bo zaprogra-

mowaliśmy ich zachowania. W pierwszym dniu 

zajęć budowaliśmy robota o nazwie "Arm". Miał 

on za zadanie rozpoznać kolor piłeczki, a następnie 

przenieść czerwoną piłeczkę na lewą stronę, a nie-

bieską na prawą. Drugiego dnia konstruowaliśmy 

robota "Sprzątacz", który z ograniczonego czarną 

linią pola wypychał klocki. Podczas kolejnych za-

jęć roboty „Sumo” rywalizowały ze sobą. W tym  

zadaniu roboty, jak japońscy zawodnicy sumo, pró-

bowały wypchnąć drugiego z oznaczonego pola. 

Budowaliśmy też robota jeżdżącego, który miał 

pokonać labirynt w jak najkrótszym czasie, nie do-

tykając ścian. W ostatnim dniu zajęć mogliśmy 

konstruować robota takiego, jakiego sami chcieli-

śmy, a później prezentowaliśmy efekty swojej   

pracy przed komisją.  

Pobyt w Gdańsku to nie tylko szkolenie, ale też 

wiele atrakcji, bo przecież byliśmy nad morzem. 

Był czas na zwiedzanie i spacer po molo. W Schro-

nisku Młodzieżowym, gdzie byliśmy zakwaterowa-

ni, mieliśmy też wiele rozrywek. Graliśmy w bi-

lard, piłkarzyki i udostępniono nam też komputery.  

Wycieczka była bardzo ciekawa i udana, a na-

uka pod okiem profesjonalistów rozwinęła nasze 

umiejętności konstruktorskie. Nawiązaliśmy też 

nowe znajomości, bo poza naszą grupą w szkoleniu 

uczestniczyli jeszcze inni chłopcy. Wyjazd do 

Gdańska dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i 

na długo utkwi nam w pamięci. 

 

 

       Karol Moszkowicz 

       uczeń klasy VI 
 

Każda grupa otrzymała zestaw z którego miała za zadanie złożyć 

określony model robota 

Konstruowanie robotów sprawiło uczniom wiele         

przyjemności 
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powiatu leżajskiego w kategorii juniorek oraz   

trzecie miejsce – Grodziszczanka II.  

Każda drużyna uczestnicząca w zawodach otrzy-

mała pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane 

przez Starostę Leżajskiego, Wójta Gminy Grodzi-

sko Dolne oraz Powiatowe Zrzeszenie Zespołów 

Sportowych. Puchary za miejsca na pudle wręczyli 

Wójt i Z-ca Wójta Gminy Grodzisko Dolne.  

Dziewczyny reprezentujące Grodziszczankę 

otrzymały również wyróżnienia indywidualne.   

Jolanta Kruk została najskuteczniejszą zawodnicz-

ką turnieju, zdobywając 10 bramek, a Magdalena 

Burszta uznana została najlepszą bramkarką,      

zachowując w całych rozgrywkach czyste konto.  

         JM 

W hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodzi-

sku Dolnym w dniu 7 marca br. rozegrana     

została V edycja ligi powiatowej dziewcząt. W 

rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn z   

terenu powiatu leżajskiego, które rywalizowały 

o tytuł Halowego Mistrza Powiatu. Turniej    

rozgrywany był systemem „każdy z każdym‖. 

W sumie rozegrano 21 spotkań, w których zosta-

ło strzelonych 39 bramek i uczestniczyło ponad 70 

młodych adeptek piłki nożnej. Naszą gminę        

reprezentowały dwa zespoły „Grodziszczanka ” I w 

składzie: M. Burszta, J. Kruk, J. Przeszło, P. Kulpa, 

J. Ładak, B. Bajan, P. Usowska, M. Ładak, oraz 

„Grodziszczanka” II, w której występowały: 

M. Rynasiewicz, K. Żak, E. Krupa, P. Nowak, 

K. Moszkowicz, K. Tabin, A. Moskal, A. Czech 

i S. Tkacz.  

Ponadto w rozgrywkach udział wzięły drużyny 

WKS „PROM” Piskorowice, UKS Gimnazjum 

Niepublicznego w Dębnie, UKS „JUNIOR” Brzóza 

Królewska, KS „ISKIERKA” Biedaczów oraz 

UKS „OLIMP” Kuryłówka.  

Poszczególne spotkania były bardzo wyrówna-

ne, większość kończyła się minimalnym zwycię-

stwem lub remisem dlatego też o końcowej tabeli 

decydowały niuanse. Drużyny miejscowej        

Grodziszczanki bardzo dobrze wypadły w tej rywa-

lizacji, zajmując odpowiednio pierwsze miejsce – 

Grodziszczanka I - zdobywając tytuł mistrza      Wręczając nagrody Wójt Gminy życzył kolejnych sukcesów 

Zwycięska drużyna Grodziszczanki 



  

 

Dobiegają końca organizowane przez Woje-

wódzki Szkolny Związek Sportowy rozgrywki w 

piłce ręcznej w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej (szkoły podstawowe) w piłce ręcznej. 

Tradycyjnie ta dyscyplina sportu traktowana jest 

priorytetowo w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Dolnym, z uwagi na osiągane wcześniej 

sukcesy. Drużyny dziewcząt i chłopców w tym  

roku wygrały rywalizację powiatową ze Szkołą 

Podstawową w Kuryłówce i w zawodach rejono-

wych reprezentowały powiat leżajski. Zawody   

rejonowe odbyły się na hali w Grodzisku Dolnym. 

Nasze drużyny na tym szczeblu zanotowały niezłe 

rezultaty. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce za 

SP Kamień i awansowała z drugiego miejsca do 

półfinałów wojewódzkich, zaś chłopcy wygrali ry-

walizację z SP 1 Łańcut i SP 1 Rzeszów zajmując 

pierwsze miejsce. W półfinałach wojewódzkich 

obu naszym drużynom nie udało się awansować 

dalej i zajęły w grupach III miejsce. Dziewczęta 

Informacja o możliwości bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych: 
 

LASZCZYNY: 

- wtorek od godz. 1530 do 1730 (młodzież i dorośli), opiekun: Krzysztof Danak 
 

GRODZISKO GÓRNE: 

- poniedziałek od 1430 do 1600 (gimnazjum dziewczęta), opiekun: Maria Bosak 

- wtorek od 1430 do 1730 (młodzież i dorośli), opiekun: Józef Majkut 

- wtorek od 1800 do 1930 (strażacy), opiekun: Jan Kosior 

- czwartek od 1330 do 1530 (gimnazjum chłopcy), opiekun: Maria Danak 
 

GRODZISKO DOLNE: 

- poniedziałek od 1730 do 1900 (młodzież i dorośli), opiekun: Krzysztof Danak 

- wtorek od 1500 do 1630 (szkoła podstawowa i gimnazjum), opiekun: Krzysztof Wilk 

uplasowały się za SP Kamień i SP Gniewczyna 

Łańcucka a przed SP 4 Przemyśl. Chłopcy uplaso-

wali się za SP Ruda Różaniecka i SP 1 Pruchnik a 

przed SP 1 Rzeszów. Podsumowując występy    

naszych drużyn, zostały one sklasyfikowane na 7 

miejscu w województwie powtarzając ubiegłorocz-

ne wyniki.  

Drużyna dziewcząt występowała w składzie: 

bramkarz-Sylwia Grzywna, zawodniczki pola gry-

Weronika Czyrny, Karolina Ciupińska, Klaudia 

Deput, Klaudia Majkut, Wioleta Wojnarska,       

Karolina Pytel, Karolina Salwach, Karolina Baj, 

Patrycja Rafa, Justyna Mazur i Gabriela Nykiel. 

Opiekun- K. Danak. Drużyna chłopców występo-

wała w składzie: bramkarz - Mateusz Salwach, za-

wodnicy pola gry- Marcin Wnęk, Jarek Leja,     

Bartek Sadlok, Radek Rafa, Krystian Pietruszka, 

Marcin Moszkowicz, Kamil Pytel, Karol Mazurek, 

Tomek Boroń, Jakub Kołoda, Krzysztof Dryś, To-

mek Koń i Wojciech Czerwonka. Opiekun – K. Bąk. 
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Drużyna chłopców w piłce ręcznej zajęła wysokie 7 miejsce w skali województwa 
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Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław 

Bajda oraz Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia Lu-

dowych Zespołów Sportowych - Józef Krzywonos.  

Ośrodek Kultury jako realizator powyższego 

współzawodnictwa z ramienia gminy, składa ser-

deczne podziękowania dyrektorom Zespołów Szkół 

w Grodzisku Dolnym i Górnym, za umożliwienie 

uczniom tych szkół udziału w powyższych zawo-

dach oraz Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe.  

         JM 

Nagrody i puchary dla gmin wiejskich, wyróż-

nionych za wyniki sportowe uzyskane w 2008 

roku rozdano 20 marca br. w świetlicy MOSiR 

w Rzeszowie, gdzie odbyło się podsumowanie XI 

Edycji Współzawodnictwa Gmin Wiejskich       

w sporcie młodzieżowym o Puchar Marszałka 

Województwa Podkarpackiego za rok 2008.  

Ubiegłoroczna rywalizacja rozegrana została w 

czterech konkurencjach: piłka nożna chłopców, 

biegi przełajowe, piłka nożna dziewcząt i szachy. 

W rozgrywkach uczestniczyły gminy wiejskie z 

całego województwa podkarpackiego.  

Nasza gmina po podsumowaniu wyników zajęła 

w skali województwa II miejsce. W poszczegól-

nych konkurencjach reprezentanci Gminy Grodzi-

sko Dolne zajmowali następujące miejsca: piłka 

nożna chłopców - 7 miejsce, biegi przełajowe - 3 

miejsce, piłka nożna dziewcząt - 3 miejsce, szachy 

- 4 miejsce. Wyniki te pozwoliły ostatecznie na 

zdobycie drugiego miejsca.  

We współzawodnictwie zwyciężyła gmina So-

kołów Małopolski - 400 pkt., nasza gmina zajmując 

II miejsce zdobyła 320 pkt., a trzecie w kolejności 

przypadło gminie Frysztak - 200 pkt.  

Nagrody dla gmin, które osiągnęły najlepsze 

wyniki i granty finansowe na zakup sprzętu sporto-

wego w imieniu marszałka wręczyli: Członek    

Indywidualną mistrzynią powiatu leżajskiego w 

szachach wśród dziewcząt w rywalizacji na 

szczeblu gimnazjady została uczennica klasy I A 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku  

Dolnym Magdalena Krawiec.  

Turniej odbył się 12 marca br. w Gimnazjum 

Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku.   

Nasza zawodniczka bezapelacyjnie zwyciężyła w 

turnieju uzyskując 6 pkt, który rozgrywany był sys-

temem szwajcarskim na dystansie VII rund w   

tempie 15minut. Na szachownicy pokonała wyma-

gające i starsze rywalki z Grodziska Górnego,    

Nowej Sarzyny i Leżajska, awansując do finału 

wojewódzkiego. Na co dzień Magdalena jest osobą 

nadzwyczaj bardzo skromną, osiąga dobre i bardzo 

dobre wyniki w nauce. Jak przyznaje w rozmowie, 

gry w szachy nauczył ją brat, z którym często toczy 

niejednokrotnie zwycięskie pojedynki. Zdaje sobie 

sprawę, iż awans do finału wojewódzkiego obliguje 

do wzmożonej pracy i realnie ocenia swoje szanse 

w finale. Gratulujemy i życzymy jej dalszych    

sukcesów na szachownicy.  

        K. Bąk 

Szachy to ulubiona gra Magdaleny 
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UWAGA ROLNICY!!! 
 

Kierownik Biura Powiatowego 

A g e n c j i  R e s t r u k t u r y z a c j i 

i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku 

uprzejmie przypomina, że termin skła-

dania wniosków o dopłaty obszarowe 

rozpoczyna się w dniu 16.03.2009r. a 

kończy w dniu 15.05.2009r. 
Składając wnioski w chwili obecnej 

unikniecie Państwo straty czasu jak i     

również związanych z tym kolejek  

zarówno przy wypełnianiu jak i przy 

składaniu wniosków do BP ARIMR w 

Leżajsku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 

pomoc przy wypełnianiu wniosków 

świadczyć będą doradcy Podkarpackie-

go Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwale, pracownicy Urzędów 

Gmin oraz Podkarpackiej Izby        

Rolniczej. 

 

   Kierownik BP ARIMR  

    w Leżajsku 

 

OGŁOSZENIE 
 

Przypominamy, że po raz kolejny w naszej gminie, zostanie przeprowadzona 

zbiórka: 

- zużytych opon, 

- akumulatorów, 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( w tym świetlówki), 

- odpadów wielkogabarytowych (sprzęt gospodarstwa domowego). 

Zbiórkę przeprowadzi Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku w dniu 21 

kwietnia 2009r. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne należy 

złożyć do godziny 1000 w niżej wymienionych miejscach: 

Sołectwo Miejsce składowania 

Grodzisko Górne obok budynku OSP 

Grodzisko Dolne obok budynku OSP 

Miasteczko na Placu Targowym 

Grodzisko Nowe obok Budynku Wiejskiego 

Laszczyny obok budynku OSP 

Chodaczów obok budynku OSP 

Podlesie obok budynku OSP 

Wólka Grodziska obok mostu koło boiska sportowego 

Opaleniska i Zmysłówka obok budynku wiaty ,,Hortino” w Zmysłówce 

z a p r a s z a j ą  n a  
 

VI Ogólnopolską XVII Podkarpacką  

Paradę Straży Wielkanocnych  

 
 
 

19.04.2009r. (niedziela) 

 

Program: 

Godz. 11.00  -  Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Grodzisku Dolnym 

Godz. 12.15  -  Parada uliczna 

Godz. 12.30  -  Część oficjalna na Stadionie LKS „Grodziszczanka‖ w Grodzisku Górnym 

Godz. 13.00 - 17.00  -   Pokazy musztrowe 

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE 

OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU DOLNYM 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE 
pod honorowym patronatem  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
przy współudziale finansowym 

MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

STAROSTWA POWIATOWEGO W LEŻAJSKU I GMINY GRODZISKO DOLNE 

 

OGŁOSZENIE 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku zaprasza na „Dni Otwarte‖ 25 kwietnia 2009 roku 

(sobota) w godzinach 900-1300. Pracownicy w tym dniu udzielać będą porad i wyjaśnień w          

indywidualnych sprawach podatkowych.  

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku informuje, że wydłuża godziny przyjmowania     

zeznań podatkowych w dniach 27-30.04.2009r. do godz. 1800  
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Na podstawie art.13 ust.1,art.28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /

tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami /oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  

roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr  207 poz.2108 / 
 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne 

- ogłasza - 

II przetarg ustny nieograniczony 

- na sprzedaż - 
 

1. działki zabudowanej nr 206 o pow. 1.14 ha położonej w Zmysłówce 

- cena wywoławcza wynosi - 143 683 zł 
 

Działka zabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkanio-

wo - zagrodową oraz pod uprawy rolne.  

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 dachówką cementową. 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 stanie 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. Warunkiem przystąpienia do   

przetargu jest wpłata wadium gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % ceny wywoławczej najpóźniej do 

20 kwietnia 2009 r w kasie Urzędu Gminy do godz.13 30
 

 

2. działki nr 316 o pow. 0.39 ha położonej w Zmysłówce 

- cena wywoławcza wynosi - 25 859 zł brutto 
 

Nieruchomość przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne i 

zagrodowe, aktualnie wykorzystywana pod uprawy rolne. 

Działka ma kształt czworoboku. Wyposażona jest w infrastruk-

turę energetyczną i wodociągową. Położona w bardzo atrakcyj-

nym i cichym miejscu, w pobliżu las. Dojazd do działki dobry, 

z asfaltowej drogi powiatowej. Część działki przeznaczona pod  

budownictwo jednorodzinne i zagrodowe, pozostała część pod 

uprawy polowe. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

wpłata wadium gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w 

wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do20 kwietnia 

2009 r w kasie Urzędu Gminy do godz.13 30 
 

 

3. działki nr 174/2 o pow. 0.10 ha położonej w Zmysłówce 

- cena wywoławcza wynosi - 9 950 zł brutto 

4. działki nr 174/1 o pow. 0.28 ha położonej w Zmysłówce 

- cena wywoławcza wynosi - 3 033 zł 
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działka nr 174/2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową, w kształcie czworoboku. Porośnięta samosiejkami 

sosny. Sąsiaduje z działką zabudowaną budynkami mieszkalnymi oraz działkami rolnymi. Wyposażona jest w infrastrukturę  

energetyczną i wodociągową. Dojazd do działki drogą gruntową przez działkę Lasów Państwowych lub polną nieutwardzoną 

drogą gminną.  

działka nr 174/1 przeznaczona pod uprawy rolne, obecnie ugorowana. Porośnięta samosiejkami. Ma kształt wydłużonego wie-

loboku. Sąsiaduje z działkami przeznaczonymi pod uprawy polowe. Przylega bezpośrednio do działki oznaczonej numerem 

174/2. Dojazd do działki drogą gminną nieutwardzoną. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką lub 

obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do 20 kwietnia 2009 r w kasie Urzędu Gminy 

do godz.13 30 

 

 

5. działki nr 213 o pow. 0.57 ha położonej w Zmysłówce  

- cena wywoławcza wynosi 6 038 zł 
 

 

6. działki nr 235 o pow. 0.22 ha położonej w Zmysłówce  

- cena wywoławcza wynosi 2 536 zł 
 

 

7. działki nr 245 o pow. 0.67 ha położonej w Zmysłówce  

- cena wywoławcza wynosi 7 068 zł 

 

Są to działki rolne, obecnie ugorowane, dojazd do działek rol-

nych drogami polnymi. Warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wpłata wadium gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w 

wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do 20 kwietnia 

2009 r w kasie Urzędu Gminy do godz.13 30 

Osobom, które wygrają przetarg wadium zostanie wliczone w 

cenę zakupu natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone 

niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po przetargu. Postąpie-

nie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych. W razie uchylenia się nabywcy od 

zawarcia umowy nabycia wpłacone wadium ulega przepadko-

wi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 

w Grodzisku Dolnym (pokój nr 14) w godz. 8 - 15 telefon       

(0-17) 2428265, 2436003 wew.114. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu względnie do odwołania 

przetargu w każdym czasie.  

Przetarg na w/w działki odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009 roku, w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, pokój nr 14.  



  

 

 

REKLAMA PŁATNA 

Filia w Leżajsku, 37-300 Leżajsk,  

ul. Mickiewicza 18 (II piętro), tel/fax (017) 242-07-32 

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8
00

 do 16
00

 

  

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” SPECJALIZUJE 

SIĘ W UBEZPIECZENIACH KIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW  

MAŁYCH MIAST, WSI, W SZCZEGÓLNOŚCI ROLNIKÓW. 

 

JESTEŚMY FIRMĄ O DŁUGOTRWAŁYCH TRADYCJACH 

JESTEŚMY FIRMĄ POLSKĄ 

JESTEŚMY FIRMĄ BEZPIECZNĄ 

SKŁADKA JAKĄ U NAS ZAPŁACISZ JEST NIŻSZA JAK W INNYCH FIRMACH 

Nasze atuty to: 

  SOLIDNOŚĆ 

    RZETELNOŚĆ 

        BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA 

BASHER - Zbigniew Dąbek 

Wólka Grodziska 119 a 

tel. 017 243 67 64     kom. 694 457 954 

Wykonujemy usługi remontowo-budowlane: 

-  REMONTY I  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  

-  UKŁADANIE PANELI  ŚCIENNYCH  

-  UKŁADANIE KOSTKI  BRUKOWEJ  

-  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW  

-  ZABUDOWA PODDASZY 

-  BUDYNKI POD KLUCZ 

-  UKŁADANIE PŁYTEK  

-  MONTAŻ SANITARII  

-  SZPACHLOWANIE 
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