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Plan kongresu misyjnego 
 
Piątek - 22.VI.2007 
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 
18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym, 
19:00 – Prezentacja zdjęć przez misjonarzy, 

Sobota - 23.VI.2007  
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 
18:00 – Msza św. z kazaniem misyjnym, 
19:00 – Projekcja filmu misyjnego 

Niedziela - 24.VI.2007  
Kościół Parafialny w Chałupkach Dębniańskich 
10:30 – uroczysta Msza św. z kazaniem misyjnym, 

Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym 

12:30 – degustacja potraw misyjnych, 
13:30 – aukcja pamiątek misyjnych, 
14:30 – prezentacja tańców misyjnych, 
15:00 – koncert pieśni misyjnej, 
16:00 – zakończenie kongresu 

W pierwsze dwa dni kongresu w Kościele Parafial-
nym w Chałupkach Dębniańskich wystawiona bę-
dzie galeria zdjęć misyjnych oraz przedmiotów 
przeznaczonych na aukcję. Przedmioty te będzie 
można również oglądać na stronie stowarzyszenia: 
www.misje.grodzisko.com. W trakcie niedzielnego 
spotkania przewidziano także konkursy misyjne      
i humorystyczne skecze oraz inne niespodzianki jak 
chociażby tajemnicze „wypalanie gęby” przezna-
czone tylko dla najodważniejszych. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w kongresie. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Misyjno-Charytatywnego  
Missio-Misericordiae w Grodzisku Dolnym 

 W dniach od 22 do 24 czerwca na terenie Gmi-
ny Grodzisko Dolne odbędzie się I Regionalny 
Kongres Misyjny.  
Pomysłodawcą organizacji kongresu, być może je-
dynego tego typu wydarzenia w skali kraju, jest 
misjonarz Ojciec Zdzisław Grad. Spotkanie będzie 
wspaniałą okazją do lepszego poznania tematyki 
misyjnej i bezpośredniego kontaktu z misjonarza-
mi. Poza Ojcem Zdzisławem swój udział zapowie-
dzieli już inni misjonarze i osoby związane 
z misjami. 
W ciągu trzydniowych spotkań przewidziano czas 
zarówno na modlitwę i słuchanie słowa misyjnego 
jak i na pokaz zdjęć i projekcję filmu misyjnego, 
wystawę misyjną, degustację potraw misyjnych, 
aukcję pamiątek misjonarzy, koncert i inne.  
Organizatorem kongresu jest stowarzyszenie misyj-
ne Missio-Misericordiae z Grodziska Dolnego. 

 
 
W pierwsze dwa dni kongresu w Kościele Parafial-
nym w Chałupkach Dębniańskich wystawiona bę-
dzie galeria zdjęć misyjnych oraz przedmiotów 
przeznaczonych na aukcję. Przedmioty te będzie 
można również oglądać na stronie stowarzyszenia: 
www.misje.grodzisko.com.  
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Ojciec Zdzisław Grad  
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W dniach 30 czerwca i 1 lipca nad Zalewem 
„Czyste” w Grodzisku Dolnym odbędą się IV Mi ę-
dzynarodowe Spadochronowe Mistrzostwa Podkar-
pacia w celności lądowania i I- sze zawody POPS 
w celności lądowania o Puchar Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne. 

W skokach spadochronowych udział wezmą         
3-osobowe drużyny z Rzeszowa, Krosna, Mielca, 
Krakowa, Kielc, Grodziska Dolnego oraz drużyna  
z Koszyc i Preszowa (Słowacja). 
Przewidziana jest dwudniowa impreza, której pro-
gram przedstawia się następująco: 

Sobota 
1100- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
1200- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
1300- oficjalne otwarcie zawodów 
1630- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
1730- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
2000- widowisko „Noc Świętojańska” -Teatr Jaruga 
2100- dyskoteka 
 

Niedziela 
1100- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
1200- skoki (4 drużyny- 12 zawodników) 
1400- konkurencja POPS (skok ze spadochronem   

oraz dodatkowe zadanie sprawnościowe)  
1500- zakończenie zawodów- wręczenie dyplomów 

i pucharów 
2000- zabawa taneczna. 
 

Przewidziane są także dodatkowe atrakcje: 
• Wesołe Miasteczko dla dzieci 
• Konkurs z nagrodami przeprowadzony przez 

autoryzowanego dealera skody z Rzeszowa 
• Przejażdżki konne i bryczkami 

 

Organizatorem imprezy są: Wójt Gminy Grodzi-
sko Dolne, Aeroklub Rzeszowski, Związek Pol-
skich Spadochroniarzy - Oddział Rzeszów i Ośro-
dek Kultury w Grodzisku Dolnym. 
 Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.grodziskodolne.pl. 

 W związku z koniecznością dostosowania ist-
niejącego oznakowania dróg gminnych do obowią-
zujących przepisów oraz w celu poprawienia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na drogach gmin-
nych, Gmina Grodzisko Dolne opracowała doku-
mentację zawierającą projekty docelowej – stałej 
organizacji ruchu na niżej wymienionych drogach 
gminnych: 
♦  tzw.  „Mokrzanka” w Grodzisku Dolnym    
♦ tzw.  „Na Tory” w Grodzisku Nowym   
♦ tzw.  „Graniczna” w Grodzisku Nowym   
♦ tzw.  „Zagrody” w Grodzisku Górnym   
♦ tzw.  „Na Czyste” w Opaleniskach 
♦ tzw. „Zaborcze” w Grodzisku Górnym   
♦ tzw.  „Bartnicza - Budy” w Podlesiu i Opaleni-

skach   
♦ tzw.  „Na Góry” w Grodzisku Górnym   
♦ tzw.  „Przez wieś” w Chodaczowie 
♦ tzw. „Zagumnie” w Grodzisku Dolnym 
Projekt docelowej, stałej organizacji ruchu składa 

się z opracowania zawierającego podkłady mapowe 
dróg ze szczegółowym rozmiesz-
czeniem i zestawieniem znaków 
pionowych. Po przeprowadzeniu 
przetargu i wyłonieniu wyko-
nawcy odbędzie się realizacja 
projektu czyli ustawianie znaków 
na poszczególnych drogach. Wy-
konanie oznakowania ma być 
zrealizowane sukcesywnie w ter-
minie do 15 listopada 2007. 
Szacunkowy koszt wykonania oznakowania wynosi 
42 000 zł. Jest to dość duży wydatek w porównaniu 
z możliwościami budżetu naszej gminy. Dlatego 
bardzo prosimy korzystających z infrastruktury 
drogowej o jej poszanowanie i pewnego rodzaju 
ochronę przed wandalizmem występującym ostat-
nio dość często między innymi pod postacią nisz-
czenia znaków drogowych. 
 

       Bogusław Szular 
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najbardziej zasłużonych. 
Radość i wzruszenie towarzyszyły przy wręczaniu 
odznaczeń. Kilkudziesięciu strażaków otrzymało 
krzyże zasługi. 

 W uroczystości wzięła udział liczna grupa 
strażaków z naszej Gminy oraz Orkiestra Dęta      
z Grodziska Dolnego pod batutą Marka Chudzika. 
Wraz z Grodziskimi Strażakami do Kalwarii     
Pacławskiej przybył także Wójt Jacek Chmura 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański. 
 
 Pięknym gestem naszej orkiestry był koncert 
dla Matki Bożej Kalwaryjskiej wykonany przed 
cudownym obrazem po zakończeniu uroczystości. 
 
      Grzegorz Potaczała 

 Kapela Ludowa „Grodziszczoki” z Grodziska 
Dolnego istnieje od 1965 roku. Jej bogaty w trady-
cje repertuar stanowi o licznych sukcesach i sympa-
tii, jaką wzbudzają gdziekolwiek się pojawią i kon-
certują.  
Posiadają dość długą listę wspaniałych występów 
oraz kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, 
do których w najbliższym czasie dołączy jeszcze 
jedno. 
 
 W wyniku zasług dla kultury ludowej, Kapeli 
„Grodziszczoki” została przyznana przez Ministra 
Kultury nagroda im. Oskara Kolberga, którą zespół 
odbierze 6 października 2007 roku w Warszawie. 
 

Całemu zespołowi składamy serdeczne gratula-
cje i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych 
latach działalności. 

 W niedzielę 6 maja około dwóch tysięcy pod-
karpackich strażaków, świętowało Dzień Strażaka 
podczas Pielgrzymki Ochotniczych Straży Pożar-
nych Województwa Podkarpackiego do Sanktu-
arium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.  
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą na galerii 
kościoła kalwaryjskiego. W ten sposób przedsta-
wiciele podkarpackiej OSP uczcili swojego patro-
na św. Floriana.  
Strażacy dziękowali Bogu za pomyślność i prosili 
o spokojną i bezpieczną służbę.  

 W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni 
goście m.in. ojciec biskup Jerzy Maculewicz - Admi-
nistrator Apostolski w Uzbekistanie, Wojewoda Pod-
karpacki Ewa Draus, a także władze województwa 
podkarpackiego oraz władze powiatowe i gminne. 
 Spotkanie w kalwarii było również okazją      
do podsumowania ubiegłego roku i odznaczenia 



 
 

Srebrny medal zasługi dla pożarnictwa:  
Papak Robert 
Strug Stanisław 
Wnęk Jan 
Jużyniec Janina 
 

Brązowy medal zasługi dla pożarnictwa: 
Wnęk Marek 
Baj Tomasz 
Grzywna Andrzej 
Tysz Barbara 
Majkut Andrzej 
 

Przyznane zostały także odznaki wzorowych 
strażaków, które otrzymali: 
Korzystka Kazimierz 
Leja Edward 
Bartnik Dominik 
Piela Bogusław 
Łazarowicz Grzegorz 
Maj Michał 
Szpila Adam 
Wnęk Krzysztof 
Baj Andrzej 
Szałapski Rafał 
Cwikiera Zdzisław 
Sowa Jadwiga 
 

Za wysługę lat wyróżnieni zostali: 
Kubat Henryk (40- lecie) 
Papak Stanisław, Moszkowicz Andrzej,  
Krajewski Józef (20- lecie) 
Nowak Wiesław (25- lecie) 
Kubat Kazimierz (15- lecie) 
 
Po zakończeniu części oficjalnej strażacy spotkali 
się przy tradycyjnym strażackim poczęstunku. 
    

      Małgorzata Halasa 

 W dniu 3 maja 2007 roku w Grodzisku Dol-
nym odbyły się Gminne obchody 216 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które połączono 
jak co roku z Dniem Strażaka. 
Strażacy z pocztami sztandarowymi i Orkiestrą 
Dętą pod batutą Marka Chudzika zgromadzili się 
w Kościele parafialnym pw. św. Barbary w Gro-
dzisku Dolnym, gdzie o godz. 11.00 odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, Stra-
żaków i ich rodzin, a także w intencji wszystkich 
zmarłych strażaków. Mszę Świętą sprawował pro-
boszcz Grodziskiej parafii ks. Antoni Pawul. 
 Po mszy pod figurą św. Floriana wiązankę 
złożyła delegacja w składzie Wójt Gminy- Jacek 
Chmura, Poseł na Sejm RP- Zbigniew Rynasie-
wicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Grodzi-
sko Dolne- Jerzy Gdański. 
Wiązanki kwiatów złożono również pod obeli-
skiem „Ku czci tych, którzy walczyli i oddali swe 
życie za Ojczyznę” na Grodziskim cmentarzu. 

 Święto Floriana było nie tylko okazją do re-
fleksji oraz podsumowań działalności Ochotni-
czych Straży Pożarnych, jak również możliwością 
wręczenia medali i odznaczeń najbardziej zasłużo-
nym strażakom w tej zaszczytnej i niebezpiecznej 
społecznej służbie. 
 W tym szczególnym dla nich dniu Wójt Gminy 
podziękował wszystkim strażakom za ich postawę, 
odwagę, poświęcenie, a także za zapewnianie bez-
pieczeństwa uczestnikom imprez odbywających 
się w gminie i uświetnianie wszelkich gminnych 
uroczystości. Najbardziej zasłużeni strażacy otrzy-
mali wyróżnieni i odznaczenia z rąk Posła Zbi-
gniewa Rynasiewicza.i Wójta Gminy Jacka 
Chmury 
 
Złoty medal zasługi dla pożarnictwa:  
Kubat Henryk 
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 Wójt Gminy Grodzisko Dolne uprzejmie infor-
muje, że z dniem 1 stycznia 2008 roku stare   dowo-
dy książeczkowe stracą swoją ważność. 
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów oso-
bistych (zielone książeczki) na nowe dowody plasti-
kowe. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych (Dz.U. Dz 2006r. nr 139, poz. 
993) proces wymiany dowodów kończy się 31 
grudnia 2007 roku,. Co oznacza, że od 1 stycznia 
2008 roku stracą ważność stare dowody - zielone 
książeczki. 
 

Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu sta-
rych dowodów na nowe znajdą się w trudnej sytu-
acji, ponieważ mogą spotkać się z utrudnieniami    
w załatwianiu formalności urzędowych. 
 

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji na swojej stronie internetowej w skali 
kraju aż 10 milionów obywateli nie wymieniło do-
tychczasowych dowodów, natomiast    w skali Gmi-
ny Grodzisko Dolne około 2500 osób nie wymieni-
ło jeszcze dowodu osobistego, co stanowi 38% 
mieszkańców naszej gminy. 
Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Gro-
dzisku Dolnym pokój nr 4 w celu wymiany starych 
dowodów oraz o nieodkładanie tej sprawy na ko-
niec roku. Pozwoli to uniknąć kolejek w urzędzie w 
ostatnich miesiącach roku. 
Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę 
w wysokości 30 zł. 
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobi-
stego od osób: 
 

♦ ubiegających się o wymianę dowodu osobistego 
z powodu jego wady technicznej lub sporządzo-
nego niezgodnie z danymi zawartymi na wnio-
sku, 

♦ zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego 
z powodu zmiany kodu pocztowego, administra-
cyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy uli-
cy, numeru domu lub numeru lokalu, 

♦ które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk 
żywiołowych, 

♦ przebywających w domach pomocy  społecznej 
lub pobierających zasiłek stały z pomocy spo-
łecznej albo rentę socjalną,  

♦ małoletnich przebywających całodobowo w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

   

 Wójt Gminy informuje  mieszkańców o moż-
liwości zrobienia zdjęć do dowodu osobistego     
w następujących miejscowościach: 
 

⇒w dniu 13.06. 2007r. (środa) 
 

 Laszczyny- Szkoła Podstawowa - 8.00-10.00 
 Chodaczów- Remiza OSP- 10.30-12.30 
 Grodzisko Nowe- Dom Wiejski- 13.00-15.00 
 

⇒w dniu 14.06.2007r. (czwartek) 
 

 Opaleniska- Szkoła Podstawowa-  8.00-11.00 
 Wólka Grodziska- Szkoła Podst.- 11.30-14.00 
 

 Koszt zrobienia 8 zdjęć wynosi 18 złotych. 

Na szlaku turystycznym wiodącym ścieżkami i duk-
tami leśnymi, znajduje się wiele ciekawych i histo-
rycznych miejsc 
na trwałe związa-
nych z naszą 
przeszłością m.in. 
tzw. „dziurówka”, 
gdzie kiedyś znaj-
dowała się dru-
karnia AK, liczne 
kapliczki i przy-
drożne krzyże oraz Zmysłowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu z Rezerwatem Zmysłówka.  
Na trasie można zobaczyć także piękne miejsca wi-
dokowe ukształtowane przez lodowce. 
       

      Małgorzata Halasa 

 W czwartek  tj. 17 maja w Urzędzie Gminy 
miało miejsce spotkanie Wójta  z osobami przymie-
rzającymi się do przygotowania historyczno-
przyrodniczej trasy rowerowej, przebiegającej przez 
teren gminy Grodzisko Dolne. 
W skład grupy tworzącej projekt wchodzą: 
♦ Bogumił Pempuś - historyk,  
♦ Krzysztof  Totuń - przedstawiciel PTTK-u  
♦ Henryk Atenborski, (który w wieku 75- ciu lat 

objechał rowerem dookoła Europę). 
♦ Stanisław Baj– pracownik 
 
Trasa będzie przebiegać przez Laszczyny, Zmy-
słówkę, Opaleniska, w kierunku Grodziska Dolne-
go, następnie  z Dolnego na krzyżówce w stronę 
Grodziska Nowego na tzw. „górki” i wyjazd koło 
czerwonej kapliczki w kierunku „Czystego”.  
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 Trudno sobie wyobrazić polski pejzaż bez przy-
drożnych kapliczek, figur czy też krzyży, które 
spotykamy w każdym zakątku naszego regionu,     
a zwłaszcza w pejzażu polskiej wsi. Są one nieodłącz-
nym jego elementem, odbiciem próśb, łask codzien-
nego życia i dziękczynienia Bogu, za otrzymane 
dobra. Stanowią wspólnie dziedzictwo kulturowe 
wszystkich mieszkańców, są wyrazem wielkiej wiary 
minionych pokoleń. Owiane legendą stanowią praw-
dziwą ozdobę, skłaniają do zadumy i refleksji. 
Niezwykłą cechą architektury kapliczek jest ich 
dekoracyjność, zaskakująca intensywność barw     
i bogactwo formy. W ich wnętrzach znajdują się 
figury przedstawiające postacie świętych, a także 
piękne ścienne malowidła. 
Przy kapliczkach gromadzono się także na nabo-
żeństwa majowe, śpiewano modlitwy i odprawia-
no msze. Tak jak różni są ludzie troszczący się     
o te małe, a jednak znaczące zabytki naszej kultu-
ry, tak różne są te budowle. W poszczególnych 
częściach Wielkiego Grodziska znajduje się kilka-
dziesiąt kapliczek, figur i przydrożnych krzyży. 
Na szczególną uwagę zasługują dwie, a mianowi-
cie kapliczka przy drodze Żołyńskiej i „czerwona 
kapliczka”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapliczka przy drodze Żołyńskiej w Grodzisku 
Dolnym, została wybudowana w 1935 roku, przez 
Jana Różyckiego.  
Kapliczka ta zbudowana jest na planie kwadratu,  
z przodu podparta dwoma białymi kolumnami.  
Na spadzistym dachu znajduje się wieżyczka.       
W oknie na poddaszu znajdowała się figurka Mat-
ki Boskiej, która z niewiadomych przyczyn zmie-
niona została na Pana Jezusa. W bocznych ścia-
nach kapliczki znajdują się dwa okna witrażowe, 
ściany są pomarańczowe, a podłoga jest biała.      
Na środku półokrągłego sufitu widnieje malowidło 

ścienne przedstawiające monstrancję, przy której klę-
czą dwaj aniołowie. Na tylnej ścianie umieszczony 
jest ołtarz, i krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa.     
Na szczycie ołtarza stoi rzeźbiony kielich z hostią 
oraz dwa lichtarze świecowe i kwiaty. Obok kaplicz-
ki rosną dwie potężne lipy, a dookoła żywopłot. 
Druga z nich tzw. „czerwoną kapliczką” wi ążą się 
liczne legendy. Z przekazów właścicieli kapliczki 

wynika że na miejscu gdzie ona stała wydarzył się 
cud. W czasie procesji ulicznej nagle wszyscy się 
zatrzymali gdyż nie można było przejść dalej, sta-
ła jak gdyby niewidzialna brama. Jedni mówili, że 
to istne czary, a drudzy że to znak od Boga.  
Według innych przekazów kapliczkę wybudowa-
no w podziękowaniu za zniesienie pańszczyzny. 
Kapliczka ta z zewnątrz jest czerwona a w środku 
błękitna, wykonana z drzewa, niegdyś kryta gon-
tem, obecnie dachówką. W kapliczne znajduje się 
kopia obrazu św. Barbary. Wokół kapliczki rosną 
piękne róże i bzy. 
    
Mimo zanikania zwyczaju opieki nad kapliczkami, 
pojawiła się nadzieja, iż ludowa tradycja, tak silnie 
związana z Grodziskimi kapliczkami nie tylko prze-
trwa ale na nowo zakwitnie. Wspomniane wyżej 
kapliczki są bowiem w chwili obecnej remontowane. 
W ich odnowienie włączyli się okoliczni miesz-
kańcy, którzy wspólnymi siłami i na własny koszt 
starają się je wyremontować.  
Kapliczki były dość zniszczone, dlatego też wy-
magały generalnego remontu, począwszy od da-
chu, kopuły i całej konstrukcji. Uporządkowano 
także teren wokół kapliczki Do zakończenia prac 
pozostało odtworzenie obrazów, malowanie wnę-
trza, wykonanie okiennic i ogrodzenia.  
Ze względu na duże koszty remontu Stowarzysze-
nie Ziemia Grodziska utworzyło fundusz odnowy 
kapliczek na terenie Gminy Grodzisko Dolne.    

Kapliczka przy drodze Żołyńskiej 

Kapliczka Czerwona 



                                                                          
 
„…wobec nieubłagalnego pochodu za-
równo starzenia się osobniczego, jak i sta-
rzenia się ludności nikt nie może pozostać 
obojętny. Starzenie się i starość nie są już 
w naszych czasach sprawą wyłącznie oso-
bistą. Urosły do rangi jednego z kluczo-
wych problemów. Od sposobu jego rozwią-
zania w znacznym stopniu zależy nie tylko 
społeczno-ekonomiczna, ale również mo-
ralno-etyczna przyszłość ludzkości…” 

 
 

 Konsekwencje transformacji ustrojowej, trud-
ności gospodarczych dotknęły także ludzi star-
szych i niepełnosprawnych, ale trudności finanso-
we nie są dla nich największym problemem. Bar-
dziej dokucza im nieład społeczny, odrzucenie 
przez ludzi młodych wszelkich wartości determi-
nujących człowieczeństwo, ogólna obojętność na 
problemy innych, w tym także na ich problemy, 
czasem wręcz wrogość wynikająca z nieuzasad-
nionych pretensji, zarzutów, że stanowią balast, 
ogromne obciążenie dla budżetu państwa, dla osób 
pracujących, dla całego społeczeństwa.  
 
 Także na terenie naszej gminy jest znaczna 
grupa osób w podeszłym wieku, chorych i niepeł-
nosprawnych, które stają przed dylematem – kto 
zapewni im opiekę, jeśli nie będą w stanie sami 
zadbać o siebie. Osoby, które mają rodziny  i rela-
cje w tych rodzinach są dobre mogą godnie dożyć 
swoich dni wśród życzliwych im osób, co wynika 
z ich moralnego i prawnego obowiązku.             
W znacznie gorszej sytuacji są osoby, które nie mają 
rodziny lub są to rodziny dysfunkcyjne i z tego 
względu nie ma kto zapewnić im opieki. W takich 
sytuacjach do udzielenia pomocy zobowiązana jest 
gmina poprzez ośrodek pomocy społecznej. Po-
moc ta polega na organizacji usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania oraz kierowaniu do do-
mów pomocy społecznej. Jeśli osoba kierowana 
do domu pomocy społecznej posiada rodzinę to do 
ponoszenia kosztów zobowiązana jest ona sama    
i jej rodzina. 
Koszty pobytu w domach pomocy są dość wyso-
kie i wynoszą około 2000zł miesięcznie. 
Uważam, że pobyt w domu pomocy społecznej 
powinien być ostatecznością ze względu na to, że 

starsze osoby bardzo trudno się aklimatyzują       
w obcych dla nic miejscach „nie przesadza się sta-
rych drzew”.  
 
Głównym problemem dla nich jest ogromna tęsk-
nota za swoim domem, pomimo tego, że warunki 
mieszkaniowe mają często lepsze niż w dawnym 
miejscu. 
 Dlatego też GOPS w Grodzisku Dolnym stara się 
osobom wymagającym opieki zapewnić ją na 
miejscu poprzez organizację usług opiekuńczych 
na zasadach pomocy sąsiedzkiej, co jest formą 
bardzo dobrą i znacznie tańszą niż domy pomocy 
społecznej. Osoby, którymi opiekują się opiekunki 
zatrudnione przez GOPS są z nimi bardzo zżyte     
i czują się dobrze, bo są u siebie „na starych śmie-
ciach”. 

 
 
 
Opiekunki zatrudnione są na umowę-zlecenie za-
wartą pomiędzy GOPS a nimi, na wykonywanie 
konkretnych zadań. Są to mieszkanki tutejszej 
gminy i osoby znane podopiecznym, co dla ludzi 
starszych jest bardzo ważne. 
 
Opiekę sprawować można także poprzez przyjęcie 
osoby starszej lub niepełnosprawnej do swojego 
domu i uzyskania wsparcia finansowego ze strony 
GOPS, o czym wspomniano w ogłoszeniu za-
mieszczonym w poprzednim numerze gazety. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gmin-
ny Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dol-
nym ( tel.2429134) 
 
                                      Andrzej Wikiera 
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Dom Pomocy Społecznej  
w Piskorowicach– Mołyniach 



 Od 14 maja 2007 roku w Polce obowiązuje 30-
letni program usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających  azbest stosowanych na terytorium Polski. 
Ze względu na zagrożenie jakie niesie ze sobą 
obecność włókien azbestowych w powietrzu, pro-
gram ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony 
zdrowia i środowiska . Chodź azbest dobrze zabez-
pieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdro-
wia to uszkodzony może stać się przyczyną śmier-
telnych chorób: pylicy azbestowej, raka płuc oraz 
innych zmian w płucach.  
 Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilość 
pyłu azbestowego  wywołuje choroby wiadomo 
jednak że im więcej włókien azbestu wdychanych 
jest do układu oddechowego , tym większe ryzyko 
choroby. Oznacza to, że zachorować mogą nie tyl-
ko osoby które miały długotrwały kontakt z azbes-
tem w związku z wykonywaną pracą, ale i te które 
oddychały powietrzem z włóknami azbestowymi 
przez krótki czas. Prawidłowe zabezpieczenie wy-
robów zawierających azbest zapewnia bezpieczeń-
stwo jedynie przez około 30 lat. Potem stan tech-
niczny większości z nich będzie nieuchronnie po-
garszał się. Dlatego jedynym sposobem wyklucze-
nia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest 
jego stopniowe usuwanie  z naszego otoczenia i - 
co bardzo ważne – usuwanie z zachowaniem, zasad 
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 
 Usuwanie azbestu nie jest zadaniem łatwym, 
bowiem na terenie Polski znajduje się ponad 15 
milionów ton wyrobów zawierających azbest. Nie-
zbędna jest intensyfikacja działań edukacyjnych skie-

rowanych do społeczeństwa, bowiem ciągle istnieje 
mała świadomość zagrożenie, jakie niesie zew sobą 
zagrożenie na azbest, co w konsekwencji skutkuje 
małym zainteresowaniem problemem. Na stan ten 
wpływa także fakt, że zagrożenie azbestem nie jest 
odbierane jako rzeczywiste, bowiem choroba może 
ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach od mo-
mentu kontaktu z włóknami azbestowymi. 
 Zgodnie z ustawa na wszystkich mieszkańców 
został nałożony obowiązek usunięcia azbestu do 
2032 roku, dlatego też gmina Grodzisko Dolne za-
mierza podjąć w tej kwestii stosowne działania. 
Mieszkańcy posiadający azbest powinni go zdjąć 
we własnym zakresie i złożyć go na paletach do 
wysokości 1-1,2 metra, obwiązując folią, po to, by 
przy załadunku i transporcie się „nie rozjechał”. 
Tak przygotowany do odbioru eternit należy zgło-
sić do Urzędu Gminy- pokój nr 13 lub 14. 
Gdy przygotowanych zostanie od 7 do 8 palet Urząd  
powiadamia odbiorcę, który palety własnym trans-
portem odbierze z danego gospodarstwa. Palety 
należy ustawić w takim miejscu, aby było można 
bez większych problemów dojechać samochodem, 
 Na obecną chwilę nie ma innych możliwości 
odbioru eternitu w sposób zorganizowany, więc 
prosi się mieszkańców o współpracę w powyższym 
temacie. Koszty związane z utylizacją w 100% po-
krywa Urząd Gminy. Do obowiązku mieszkańców 
należy tylko zebranie, odpowiednie złożenie i po-
wiadomienie Urzędu o zgromadzonej ilości. 
 
         KS 

W pierwszym kwartale 2007roku na terenie gminy 
Grodzisko Dolne miało miejsce 15 przestępstw: 
Grodzisko Dolne – 4 przestępstwa: 
♦ kierowanie rowerem na drodze publicznej w sta-

nie nietrzeźwości 
♦ Groźby karalne wobec mieszkańca Grodziska 

Dolnego 
♦ Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną 
♦ Kradzież z włamaniem do sklepu Nr 24 GS 

„SCH”- kradzież papierosów i pieniędzy 
Grodzisko Górne – 6 przestępstw: 
♦ Prowadzenie roweru na drodze publicznej w sta-

nie nietrzeźwości 
♦ Kradzież energii elektrycznej na szkodę Rejonu 

Elektrycznego w Leżajsku 
♦ Włamanie i kradzież radiomagnetofonu na szko-

dę mieszkańca 

♦ Rozbój na osobie 
♦ Wyrąb i kradzież drzewa na szkodę 2 osób 
♦ Posiadanie wyrobów tytoniowych, bez polskich 

znaków skarbowych akcyzy 
Zmysłówka – 2 przestępstwa: 
♦ Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną 
♦ Kradzież energii elektrycznej na szkodę Rejonu 

Energetycznego w Leżajsku 
Opaleniska – 1 przestępstwo: 
♦ Prowadzenie roweru na drodze publicznej w sta-

nie nietrzeźwości 
Chodaczów – 2 przestępstwa: 
♦ Kradzież motoroweru marki Simson 
♦ Usiłowanie kradzieży z włamaniem samochodu 

marki Audi 
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Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
 

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
 

 stanowisko ds. ochrony środowiska 
 
1. Wymagania niezbędne: 

a) obywatelstwo polskie, 
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie po-

twierdzone oświadczenie o niekaralności, 
c) dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem le-

karskim, 
d) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony 
środowiska, 

e) umiejętność obsługi komputera, 
 

2. Wymagania dodatkowe: 
a)  staż pracy na podobnym stanowisku, 
b)  umiejętność przeprowadzania postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko planowanych in-
westycji, 

c)  doświadczenie w prowadzeniu akcji związanych z edu-
kacja ekologiczną 

d)  znajomość procedur pozyskiwania środków z funduszy 
strukturalnych UE  

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

a) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania porządku  
i czystości w gminie, gospodarki odpadami, ochrony    
i kształtowania środowiska, ochrony przyrody, 

b) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew  i krzewów, 
c)  przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddzia-

ływania na środowisko planowanych inwestycji, 
d) opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji 

programu ochrony środowiska, 

 
4. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny, 
b) życiorys – curriculum vitae, 
c) kserokopie świadectw pracy, 
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkole-

niach, 
f) referencje, 
g) oryginał kwestionariusza osobowego, 
h) zaświadczenie lekarskie, 
i) oświadczenie o niekaralności, 
j) inne dokumenty potwierdzające przydatność na propono-

wane stanowisko, 
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście 
w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym pokój nr 1 w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. ochrony środowiska” w terminie do 6 czerwca 2007 
roku .  
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane.  
 
Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.grodziskodolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w 
Urzędzie Gminy.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szcze-
gółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 
926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządo-

 W dniu 24 maja 2007r. zostały ustawione nowe 
wiaty przystankowe dwumodułowe typu „Rzeszów” 
z pełnym przeszkleniem boków, w kolorze niebie-
sko-żółtym, z przyciemnio-
nym pokryciem dachowym 
i z drewnianymi siedliska-
mi. 
 

Wiaty ustawiono w miej-
scowościach: 
• Chodaczów – przy zatoce autobusowej obok 

Domu Wiejskiego 
• Laszczyny – na skrzyżowaniu 
• Podlesie – obok remizy OSP 
 
Sukcesywnej wymianie podlegać będą również 
pozostałe przystanki       
      Bogusław Szular 

Zb iorn ik  wodny 
„Czyste” to miejsce 
do którego w sezonie 
letnim przyjeżdża bar-
dzo duża ilość tury-
stów i  amatorów ką-
pieli wodnych. 
  
  
W celu poprawienia bezpieczeństwa wypoczywają-
cych, na zbiorniku zostanie zorganizowane kąpieli-
sko strzeżone. Nad bezpieczeństwem kąpiących się 
będzie czuwało 2 ratowników. Wydzielone zostaną 
również specjalne miejsce dla osób nie umiejących 
pływać (o głębokości 1-1,2 metra) oraz miejsce dla 
małych dzieci (o głębokości 40 cm). 
Strzeżone kąpielisko będzie czynne od 1 lipca do 
końca sierpnia 2007 roku. 
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Do apelu przygotowywały się wszystkie dzieci  
z klas 1-3, które podczas zajęć poznały i przypomi-

nały sobie wiadomości o 
symbolach narodowych, 
które wykorzystano do de-
koracji klas.  
Samorząd Uczniowski pod 
kierunkiem opiekuna pani 
mgr Grażyny Pytel przygo-
tował w kąciku historycz-
nym na korytarzu gazetkę 
ścienną. 

 

      
  Beata Kusy 

Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej      
w Laszczynach brali udział w gminnym konkursie 
plastycznym pt. ,,Wielkanoc w obrzędowości gro-
dziskiej” organizowanym przez Ośrodek Kultury w 
Grodzisku Dolnym. Prace zostały przygotowane 
pod kierunkiem wychowawców: mgr Anny Cisek, 
mgr Łucji Lasek i mgr Grażyny Pytel. 
Główną nagrodę otrzymała Justyna Mazur z klasy 
trzeciej. 
 

Laureatami zostali: Andżelika Ciupińska, Małgo-
rzata Czerwonka, Renata Nicpoń, Anna Piróg,  Do-
minik Wnęk, Monika Dąbek, Kinga Sadło, Magda-
lena Konieczny, Małgorzata Nowak,  
 

Wyróżnienia otrzymali: Karolina Salwach,     Ga-
briela Czerwonka, Damian Bęben, Katarzyna Koj-
der, Karolina Rynasiewicz, Kamil Dworak. 
 
          Łucja Lasek  

   W Czarnej k. Dębicy  27 kwietnia w miejscowym 
Zespole Szkół odbyły się indywidualne  
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego szkół 
podstawowych w szachach. W zawodach startowa-
ło 220 uczniów w 4 kategoriach. Naszą gminę      
reprezentowało sześcioro uczniów; w tym 5 z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II  w Grodzisku Dol-
nym i 1 z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Lei      
z Grodziska Górnego.  

 
 

 
Turniej rozegrano wg systemu szwajcarskiego        
9-rundowego. Nasi uczniowie zajęli następujące 
miejsca - Marzena  Pytel  15 miejsce (5 pkt na 9)  
w kategorii dziewcząt rocznik 1997 uczestniczyło 
40 zawodniczek. 
- Weronika Sołek 25 miejsce (4 pkt na 9) w katego-

rii dziewcząt rocznik 1997 uczestniczyło 40 za-
wodniczek. 

- Patryk Stopyra 25 miejsce (5 pkt na 9) w kategorii 
chłopców rocznik 1997 uczestniczyło 67 zawod-

ników. 
- Marcin Przeszło 47 miejsce (4 pkt na 9) w katego-

rii chłopców rocznik 1997 uczestniczyło 67 za-
wodników. 

- Magda Chrupcała (Grodzisko Górne)15 miejsce 
(5 pkt na 9) w kategorii dziewcząt rocznik 1994 
uczestniczyło 44 zawodniczek. 

- Dagmara Majkut  31miejsce (4 pkt na 9) w kate-
gorii dziewcząt rocznik 1994 uczestniczyło 44 
zawodniczek. 

         K. Bąk 

M.Chrupcała przy szachownicy   

30 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej      
w Laszczynach uczcili 216 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  
Uroczysty apel przygoto-
wany przez panią Annę 
Cisek i wykonany przez 
dzieci z kółka teatralne-
go ,,Gwiazdeczka”, poprze-
dzony został odśpiewaniem 
hymnu narodowego.  
 Przedstawione sceny 
w przystępny sposób uka-
zały dzieciom chlubne kar-
ty naszej historii. 
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 „Zgodnie z zapisami w Konstytucji, Rzeczypo-
spolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kieru-
jąc się zasadą zrównoważonego rozwoju. Warun-
kiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów 
wynikających z tego zapisu jest dobrze zaplanowa-
ny, zorganizowany i realizowany proces powszech-
nej edukacji ekologicznej obejmującej głównie 
młode pokolenie. 

Zagadnienia proekologiczne omawiane są na 
zajęciach lekcyjnych przedmiotów bloku matema-
tyczno – przyrodniczego oraz na zajęciach pozalek-
cyjnych w ramach kół zainteresowań. Młode umy-
sły wzbogacane są w wiedzę i umiejętności umożli-
wiające zrozumienie zależności pomiędzy aktyw-
nością człowieka a stanem środowiska, w którym 
żyje. Kształtuje się w nich poczucie odpowiedzial-
ności za własną przestrzeń życiową, co wyzwala 
potrzebę podjęcia lokalnych działań na rzecz ochro-
ny ekosystemów. 

Działania ekologiczne szczególnie nasilone są  
w kwietniu, gdyż w tym miesiącu przypadają: Ty-
dzień Czystości Wód (1-7 IV), Dni Lasu i Zadrze-
wień (1-30 IV), Światowy Dzień Ziemi (22 IV). 
Rokrocznie podejmujemy różnorodne przedsię-
wzięcia. W tym roku skoncentrowaliśmy się głów-
nie na problemach dotyczących wody i śmieci. Za-
gadnienia te wynikły z przeprowadzonych lekcji 
wychowawczych w klasach pierwszych gimnazjum 
z cyklu: „Mój dom i jego wpływ na środowisko”.  
Ponieważ chcemy uczyć nasze dzieci miłości do 
tego, co nas otacza poprzez dialog z przyrodą          
i przyjazne wobec niej postępowanie, zatem podję-
liśmy różnorodne działania. 

Zorganizowaliśmy lekcję chemii dla klas pierw-
szych gimnazjum na terenie tutejszej oczyszczalni 
ścieków przeprowadzoną przez pana Józefa Jagu-
styna. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na kulturę 
korzystania z wody przy wykonywaniu codzien-
nych czynności w domach zwracając uwagę na 
fakt, iż zasoby wody pitnej na Ziemi są bardzo ma-
łe. Aby słowa te były wprowadzone w codzienność, 
każdy uczeń miał sporządzić listę postanowień jako 
swój wkład w akcję ratowania wody. 
Sprzeciwiając się ciągle ,,zasilanym” dzikim wysy-
piskom śmieci wykonaliśmy gazetkę ścienną zaty-
tułowaną „Rozmowy na wysypisku”. Zamieścili-
śmy na niej szczegółowe i przerażające wręcz in-
formacje dotyczące długości „życia” i toksycznego 
wpływu na środowisko różnych zanieczyszczeń: 
butelek szklanych i plastikowych, reklamówek, ba-
terii, puszek, chusteczek. W ten sposób zaapelowa-
liśmy o segregację śmieci w gospodarstwach do-

mowych i dbanie o porządek w otoczeniu. 
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w zbiórce surow-
ców wtórnych organizowanej przez Miejski Zakład 
Komunalny w Leżajsku, składając baterie i makula-
turę. Uczniowie gimnazjum łącznie zebrali 1540 kg 
makulatury i 993 baterie. W ten sposób ocalało ok. 
26 drzew i znacznie zmniejszyło się skażenie gleby 
metalami ciężkimi. 

Do podwyższenia stanu czystości grodziskiego do-
wiska przyczynił się też aktywny udział uczniów 
całej szkoły w akcji „Sprzątanie Świata.” Efekty 
pracy były od razu widoczne i oby jak najdłużej 
pozostały. Wymienione przedsięwzięcia nie zamy-
kają listy podjętych działań ekologicznych   w bie-
żącym roku szkolnym. Należałoby tu wspomnieć o 
pogadankach na lekcjach biologii dotyczących 
szkodliwości wypalania traw, pielęgnacji zieleni w 
budynku szkolnym, realizowaniu zadań wynikają-
cych z programu ochrony bociana białego, przygo-
towywaniu konkursów i akademii z okazji Dnia 
Ziemi. Edukacji sprzyjają też organizowane wy-
cieczki, szczególnie rowerowe. Jeszcze w tym roku 
szkolnym, w czerwcu grupa ośmiu najaktywniej-
szych przyrodników spośród gimnazjalistów weź-
mie udział w 3-dniowym Powiatowym Rajdzie 
Ekologicznym organizowanym przez MZK w Le-
żajsku. Ponadto uczniowie klas pierwszych w ra-
mach realizacji tematów z międzyprzedmiotowej 
ścieżki ekologicznej udadzą się na rajd rowerowy 
do Nadleśnictwa w Leżajsku, by poznać „ostoje 
bobrowe.”  
Działalność ekologiczna będzie w dalszym ciągu 
prowadzona w naszej szkole, aby wyzwalać            
i utrwalać potrzebę życia zgodnie z ideałami zrów-
noważonego rozwoju i prawami przyrody u coraz 
młodszych pokoleń. 
 

      Agnieszka Kulpa 
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Informuje się mieszkańców gminy, że w związ-
ku z anomaliami pogodowymi (przymrozki, gra-
dobicia, ulewy) uaktywniona zostaje praca Komi-
sji gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości 
poniesionych strat w gospodarstwach rolnych na 
skutek klęsk żywiołowych, w celu dokonywania 
szacunków strat w uprawach rolnych w każdym 
poszkodowanym gospodarstwie, którego właści-
ciel zawnioskuje o taką ocenę. 
Aktualnie dostępną formą pomocy dla rolników 
dotkniętych klęską jest możliwość uzyskania pre-
ferencyjnego kredytu tzw. „klęskowego”.  
Kredyty klęskowe udzielane są na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej w najbliższym cyklu 
produkcyjnym. 
Zasadniczym warunkiem jego uzyskania jest spo-
rządzenie szacunku strat przez w/w Komisję. 
Następnie komisja sporządza zestawienie i przeka-
zuje je do Wojewódzkiej Komisji ds. szacowania 
zakresu i wysokości szkód, mającej siedzibę        
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale. 
Ustalenia wysokości szkody komisja dokonuje    
w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia skutków klę-

ski, przez sporządzenie protokołu strat na gruncie, 
natomiast Wojewoda w ciągu dwóch miesięcy wy-
stępuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi        
z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii 
kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych       
i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodo-
wanych w wyniku klęski. 
Gospodarstwa w których wielkość strat przekro-
czyła 30% w skali całego gospodarstwa i w sto-
sunku do wszystkich roślin uprawianych w plo-
nie głównym, mogą skorzystać z pomocy 
w postaci kredytu kl ęskowego. 
Pojedyncze gospodarstwa dotknięte w/w zagroże-
niami, nie spełniają wymogów pojęcia klęski okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa       
i Rozwoju Wsi z wyjątkiem klęski pożaru, spowo-
dowanej wyładowaniami atmosferycznymi. 
W oparciu o powyższą informację prosi się rolni-
ków o zgłaszanie zniszczeń powstałych w wyniku 
klęski do Komisji gminnej w celu rozpoznania 
wielkości strat i sporządzenia odpowiednich proto-
kołów strat. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gmi-
ny (pok. nr 6, 13 lub 14), w godzinach pracy 
urzędu w terminie do 8 czerwca 2007 roku. 

 W dniach 11 i 12 maja 2007 roku w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku Dolnym odbyło się dwu-
dniowe szkolenie dla rolników z zakresu nowo-
czesnego chowu bydła mięsnego i bydła mleczne-
go. Szkolenie, w którym udział wzięło 60- ciu rol-
ników z terenu naszej gminy prowadził Pan Zenon 
Choroszy, który przedstawił rolnikom najważniej-
sze aspekty dotyczące prawidłowej hodowli bydła. 
Polska jest krajem, który nie posiada tradycji ho-
dowli bydła mięsnego. Na przestrzeni ostatnich lat 
nastąpił drastyczny spadek pogłowia bydła w Pol-
sce z około 11 mln do 5,5 mln sztuk. Wraz ze 
spadkiem pogłowia bydła, spadła również o poło-
wę ilość krów, a to z kolei spowodowane jest z 
wprowadzeniem kwotowania produkcji mleka jak 
również wzrostem przeciętnej wydajności mleka 
od jednej krowy. Dalsza redukcja pogłowia krów 
mlecznych, zwłaszcza, w małych gospodarstwach 
spowodowała spadek liczby cieląt. W związku z tym 
zachodzi konieczność stopniowego zastępowania 
pogłowia krów mlecznych, na mięsne. 
Rozwój chowu bydła mięsnego może stać się 
szansą dla gospodarstw rezygnujących z różnych 
względów z produkcji mleka. 

Wprowadzone ostatnio dopłaty zwierzęce do po-
wierzchni użytków zielonych, powinny zachęcić 
wielu rolników do zmiany kierunku produkcji. 
Planowany jest również wykup przez Agencję 
kwot mlecznych po korzystnych cenach dla rolni-
ków, którzy zrezygnują z produkcji mleka i przez 
co najmniej 3 lata zobowiążą się do utrzymania 
pogłowia zwierząt. 
 
Wszyscy uczestnicy  otrzymali odpowiednie certy-
fikaty świadczące o udziale w szkoleniu. 
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W dniu 21 maja br. w Urzędzie Gminy w Gro-
dzisku Dolnym odbył się cykl czterodniowych 
szkoleń dla rolników, które myślą realizować         
w latach 2007-2013 program Wspólnej Polityki 
Rolnej. Szkolenie zorganizowane było przez Pod-
karpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale, a prowadził je zespół doradztwa rolnicze-
go z Leżajska: mgr inż. Janusz Piechota - zootech-
nik, inż. Wojciech Michalewski - doradca na tere-
nie gminy Leżajsk. 

 
W szkoleniu wzięło udział 30 rolników, którzy 

w najbliższej przyszłości zamierzają dostosować 
swoje gospodarstwa do obowiązujących w Unii 
przepisów. Znajomość ta niezbędna jest dla 
wszystkich rolników, ponieważ dotyczy przepisów 
które będą obowiązywały lub już obowiązują. 
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej zawiera istotne 
zmiany, dlatego też otrzymywanie płatności we-
dług nowych zasad będzie powiązane z obowiąz-
kiem spełnienia przez gospodarstwo określonych 
przepisami wymogów. 
Będą one dotyczyć: 
♦ ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami 

wynikającymi z prowadzenia w gospodarstwie 
działalności, 

♦ wytworzenia produktów rolnych w sposób nie 
zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt, 

♦ zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt, 

♦ użytkowania gruntów w sposób nie pogarszający 
ich jakości. 

 
Są to przepisy, których stosowanie obowiązkowe 
jest dla wszystkich gospodarstw. Nowym elemen-
tem jest powiązanie przyznawania płatności bezpo-
średnich z przestrzeganiem tych przepisów. 

 
Cyklem szkoleń objęte są wszystkie gminy woje-
wództwa podkarpackiego. W związku z tym na  
terenie każdej gminy odbędą się co najmniej           
3 takie szkolenia, które będą trwały od 1 maja do    
31 marca 2008 roku. 
  

      Małgorzata Halasa  

Uczestnicy szkolenia 

 Firma Cena skupu   Termin płatności Forma skupu  

 MARKPOL 
W KOPANIACH 

TEL. 017 2246433 

 3,47 BRUTTO  
(Z PODATKIEM VAT) 

 OD 3 DO 4 M-CY 
 ODBIÓR UZGADNIANY 

DOSTAWA PRZEZ ROLNIKÓW 
PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ 

 SMAK-EKO 
GÓRNO 

TEL. 017 7728715 

 3,10 BRUTTO 
(Z PODATKIEM VAT) 

 DO 2 TYGODNI 
- PRZELEWEM 

 SKUP NA ZAKŁADZIE 
TYLKO W PONIEDZIAŁKI  

OD 7:00 DI 11:00 

 SOKOŁÓW 
JAROSŁAW  

TEL. 016 6246558 

 4,34  - CENA UBOJOWA 
4,47 W KLASIE EXTRA 

 DO 2 TYGODNI  
- PRZELEWEM 

 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 
PRZY ILOŚCI OD 20 SZT. 

ZWIERZ ĘTA MUSZĄ BYĆ 
ZNAKOWANE  

"SZAREK" 
JAROSŁAW  

TEL. 016 6219143 

 3,10 BRUTTO 
(Z PODATKIEM VAT) 

 DO 1,5 MIESIĄCA 
 ODBIÓR Z GOSPODARSTW 

PRZY ILOŚCI OD 15 SZT. 
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Chciałabym zaprosić wszystkich Czytelników Ga-
zety Grodziskiej na spotkanie z Afryką Południową 
widzianą oczami Justyny i Przemka Tarasewiczów. 
którzy zechcieli podzielić się z Państwem swoimi 
wrażeniami i spostrzeżeniami z pobytu w tym odle-
głym miejscu. 

 

Pracuje naukowo na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu - mówi Przemek – w związku    
z tym pojechałem do RPA prowadzić badania na-
ukowe w dziedzinie fizyki polimerów na Uniwer-
sytecie Stellenbosch na Wydziale Fizyki, a żona 
Justyna udała się tam wraz ze mną.  
Kiedy stawiasz swoje pierwsze kroki na ziemi po-
łudniowoafrykańskiej, to uderza Cię szereg rzeczy, 
miedzy innymi pogoda, czerwonawa ziemia i tam-
tejsza przyroda. Pojechaliśmy do tego kraju w po-
łowie marca zeszłego roku. Wtedy w Polsce pano-
wała  sroga zima i nawet w marcu temperatury spa-
dały poniżej zera. Wysiadając z samolotu, poczuli-
śmy gorące i suche powietrze. Trzeba pamiętać, ze 
tam marzec odpowiada „polskiemu” wrześniowi i 
właśnie w tym miesiącu zaczyna się jesień. Jesień 
w tej części Afryki Południowej jest ciepła, dopiero 
z końcem maja przychodzą deszcze i chłody – to 
znak, że idzie „afrykańska” zima. Jeżeli jednak wy-
obrażasz sobie, że tamtejsza zima jest podobna do 
naszej, polskiej, to grubo się mylisz..  

Południowoafrykańska zima przypomina w jakimś 
stopniu nasz wrzesień, czasami październik, jed-
nakże bez przymrozków. Okresy deszczowe są 
przeplatane dniami słonecznymi, na tyle ciepłymi, 
ze można chodzić letnio ubranym. Śnieg pada tylko 
w górach, ale dość szybko topnieje. Należy dodać, 
że taka pogoda cechuje  Prowincje Zachodniego 
Przylądka w której mieszkamy, czyli Western Ca-
pe. Mówi się, że ten klimat jest typu śródziemno-
morskiego. Oczywiście, w innych prowincjach ma-
ja miejsce odchylenia od tego typu aury. Kraj jest 

znacznie większy od Polski, otoczony z Zachodu 
Oceanem Atlantyckim, a od Wschodu Oceanem In-
dyjskim. To sprawia, ze klimat jest dość zróżnicowa-
ny. Ale do tych rozważań wrócimy jeszcze przy oka-
zji opisu miejsc, które odwiedziliśmy. 

 

Następną rzeczą, która niemal powala człowieka 
pochodzącego z dość jednorodnego kulturowo        
i rasowo kraju, jakim jest Polska, to właśnie wielo-
kulturowość Południowej Afryki. Jest ona zamiesz-
kana przez ludzi wszystkich ras i niemal wszyst-
kich wyznań. Żyją tu Zulusi, Namowie i inne 
rdzenne grupy etniczne. Obok nich żyją Biali, po-
tomkowie holenderskich, angielskich oraz niemiec-
kich osadników, przybyłych z Europy w XVII oraz 
XVIII wieku. Ponadto, dochodzą jeszcze ludzie z 
rodowodem azjatyckim, głównie Hindusi i Chiń-
czycy. Procentowo to społeczeństwo przedstawia 
się następująco: około 80% stanowią Czarni , około 
10% to Biali. Resztę stanowią ludzie tzw. Kolore-
dzi, czyli mieszani oraz Azjaci z Hindusami na cze-
le. Struktura społeczna odbija swe piętno na języ-
kach używanych w RPA. W tym państwie mówi 
się – uwaga – 11 językami urzędowymi. Najczę-
ściej używane języki to angielski i afrikaans. Afri-
kaans jest stosunkowo młodym językiem, wywo-
dzącym się z języka holenderskiego, używanym 
przez Białych tego właśnie pochodzenia oraz przez 
Koloredow. Pozostałe to języki czarnych plemion 
zamieszkujących ten kraj. Najważniejsze z nich to 
zulu, xhosa i sesotho. W tym całym zamieszaniu 
językowym pocieszające jest to, że przybysz z Eu-
ropy może  posługiwać się językiem angielskim, 
który jest głównym medium służącym do porozu-
miewania się w tak zróżnicowanej etnicznie spo-
łeczności. Inna kwestia jest religia. Żyją tu Chrze-
ścijanie, zarówno Protestanci, jak i Katolicy, do 
tego należy dodać sporą liczbę Muzułmanów i lu-
dzi wyznających religie Dalekiego Wschodu (np. 
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Hinduizm). Można też spotkać Żydów. Myliłby się 
wszakże ten, kto by sądził, że to wszystko. Istnieją 
jeszcze religie rdzennej ludności. Są to głównie reli-
gie animistyczne, w których bogowie przyjmują 
kształty zwierząt, a siły natury maja charakter nad-
przyrodzony. Pomimo współistnienia tylu wyznań, 
istnieje duża tolerancja religijna, ale zdarzają się 
pewne nieporozumienia na tle rasowym, które ko-
rzeniami sięgają czasów Apartheidu. 

Z tymi aspektami życia społecznego nieroze-
rwalnie związane jest pojecie mentalności. Należy 
jasno zaznaczyć, że staje się tu w obliczu poważ-
nych różnic w mentalności i czasami mogą one pro-
wadzić do pewnego rodzaju szoku. 
Na przykład ludzie rasy czarnej są bardziej ekspre-
syjni w wyrażaniu swoich nastrojów, aniżeli Biali. 
Idąc ulica, często możesz zobaczyć wędrującego 
czarnego człowieka, śpiewającego sobie „w najlep-
sze”. Biali raczej tego nie robią. 

Należy w tym momencie wspomnieć o miejscu, 
w którym mieszkamy - Stellenbosch . Jest to mniej 
więcej 60- tysięczne miasto oddalone około 60 km 
od Kapsztadu (ang. Cape Town). Oba miasta znaj-
dują się w Prowincji Western Cape (południowo-
zachodnia część RPA). To właśnie w tej Prowincji 
znajduje sie słynny Przylądek Dobrej Nadziei. Po-
niżej jest już tylko Ocean, a dalej na Południe sma-
gana śniegiem i mrozem Antarktyda. 

Stellenbosch leży w dolinie rzeki Jonkershoek 
(czyt. Jonkerszuk), otoczone osadowymi górami o 
warstwowej strukturze. Można powiedzieć, że po-
dobnie jak Giewont piętrzy się nad Zakopanem, tak 
tu majestatyczny Simonsberg pochyla się nad Stel-
lenbosch. Warto odwiedzić te góry, jakże różniące 
się od polskich. Na zboczach i w dolinach kwitną 
białe Kalie i niezwykle protee. Protee to duże krze-
wy o pięknych kwiatach, których średnica może 
sięgać 20 cm. Istnieje wiele odmian tej rośliny o 
różnych kolorach kwiatów. Protea  jest ściśle chro-
niona i stanowi symbol narodowy RPA. Można też 
natknąć się na jadowite kobry, mamby i żmije. 

Skorpiony i pająki, czasami dość spore, też tam żyją. 
W tym właśnie mieście znajduje się Uniwersytet, 
na którym prowadzę swoje badania. Charakter mia-
sta jest silnie kształtowany przez studentów, którzy 
stanowią 1/3 populacji miasta. O wadze tego może 
świadczyć to, jak miasto pustoszeje, kiedy przycho-
dzą wakacje -  staje się „pustynia”. Co jest nie-
zmienne w krajobrazie miasta, to żerujące na traw-
nikach charakterystyczne dla Kontynentu Afrykań-
skiego ptaki zwane Ibisami. Wydaja bardzo głośne, 
chrapliwe odgłosy, zwykle przy starcie i w locie. 
Oczywiście, Stellenbosch nie jest jedyna atrakcja, 
którą można tam zobaczyć. 

 Zwiedzanie można zacząć od Kapsztadu, jed-
nego z największych miast Południowej Afryki. 
Samo miasto bardzo meczy. Tempo życia jest za-
wrotne. Kapsztad leży nad Atlantykiem i rozpoście-
ra się u podnóża Góry Stołowej, która sama w so-
bie jest warta wejścia. Pod samą Górą Stołową 
znajduje się bardzo duży ogród botaniczny Kirsten-
bosch. Jeżeli lubisz chodzić na zakupy, nie możesz 
przegapić portu na Waterfroncie, gdzie znajduje się 
mnóstwo sklepów i sklepików. Inną możliwością 
jest rejs na wyspę Robben Island. Tam znajduje się 
wiezienie, w którym był przetrzymywany przez 
wiele lat Nelson Mandela, późniejszy Prezydent 
RPA i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Ponadto,  
można także poobserwować kolonie fok i pingwi-
nów. We wrześniu dodatkową atrakcję stanowią 
przepływające wieloryby, które mogą być obser-
wowane nie tylko z wybrzeża, ale i z pokładów 
specjalnych turystycznych lodzi. 
 

ciąg dalszy w następnym numerze 
(więcej zdjęć na naszej stronie internetowej) 
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Kościół wzniesiony został w latach 1984-1988 jako 
wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła 
II w zamachu 13 maja 1981r. Opiekę nad zespołem 
kościelnym,  a także nad parafią, sprawują dwaj 
kapucyni – ojciec Jan, który jest proboszczem, oraz 
ojciec Klemens, pomagający mu w pracy duszpa-
sterskiej. 
 
Msza św., w której uczestniczyliśmy, odbyła się    
w dolnej części sanktuarium, kaplicy św. Ojca Pio. 
Celebrowali ją obydwaj terliccy kapłani.  
Homilię wygłosił ojciec Klemens. Kiedy Euchary-
stia dobiegła końca, a parafianie rozeszli się, zosta-
liśmy przez ojca proboszcza zaproszeni do zakry-
stii, gdzie otrzymaliśmy broszury dotyczące sanktu-
arium oraz worek pełen jabłek, jako prowiant na 
drogę powrotną. 
Kapucyn oprowadził nas również po dolnej kaplicy, 
gdzie znajdują się relikwie Stygmatyka z San 
Giovanni Rotondo. Następnie pokazał nam kaplicę 
Matki Boskiej Fatimskiej, czyli górną część kościo-
ła. Wszystkie ołtarze, ambony i krzyże w całym 
sanktuarium są wykonane z drewna, co dodaje mu 
swego rodzaju prostoty. Po modlitwie, odwiedzeniu 
ogrodu św. Ojca Pio, który znajduje się za domem 
zakonnym, oraz krótkim odpoczynku wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. 

  
Do Grodziska powróciliśmy, kiedy wskazówki ze-
garków wskazywały godzinę 17.00. Byliśmy dość 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i nowych doświadczeń. 
Wzbogaciliśmy zarówno naszą wiedzę, jak i życie 
duchowe. Pragnąłbym kiedyś odwiedzić Terliczkę 
ponownie. Ufam, że moje marzenie się spełni... 
         
       Michał Telka 
                                            

 Kilkanaście kilometrów na zachód od Rze-
szowa, przy mało uczęszczanej drodze, położona 
jest niewielka, spokojna miejscowość o nazwie 
Terliczka. Liczy ona zaledwie 500 mieszkańców. 
Mógłby ktoś zadać pytanie: co takiego interesują-
cego i godnego opisania znajduje się w owej wio-
sce? Otóż, miejscem, które najbardziej rozsławiło 
Terliczkę, zarówno w Polsce, jak i świecie, jest 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca 
Pio. 

29 kwietnia, wraz z Adamem Przeszło, dwoma 
kolegami z Giedlarowej i opiekunem, panem    
Bogumiłem Pempusiem, wybraliśmy się na rowe-
rową pielgrzymkę do tej miejscowości.  
Długość trasy w obydwie strony wynosiła ponad 
80 kilometrów. 
Wyruszyliśmy znad zalewu „Czyste” w Grodzi-
sku Dolnym o godzinie 7.00 rano. Aura tego dnia 
nie sprzyjała tego typu eskapadom (padał zimny 
deszcz, było pochmurnie i chłodno). Mimo takich 
okoliczności, od początku narzuciliśmy  dosyć 
szybkie tempo – planowaliśmy dojechać do Ter-
liczki na Mszę św. o godzinie 10.30. Na krótki 
postój zatrzymaliśmy się niedaleko Łańcuta.  
Po odpoczynku skierowaliśmy się prosto do 
„małej Fatimy” i o godzinie 10.15 ukazała nam 
się na horyzoncie wieża kościelna. 
Sanktuarium jest budowlą średniej wielkości, o 
dość nieregularnym kształcie, zbudowane   z ce-
gły niepokrytej tynkiem. Do wejścia, znajdujące-
go się między dwoma rzędami schodów, prowa-
dzi alejka biegnąca przez niewielki, ale zadbany 
ogród. Znajduje się w nim figura Matki Boskiej 
Fatimskiej      i trojga pastuszków, którym zostały 
powierzone tajemnice objawień.  

Sanktuarium w Terliczce 

Pod Krzyżem  Katynia 
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14 maja br. na stadionie Grodziszczanki odbyły 
się zawody lekkoatletyczne w trójboju i czwórboju 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  
Trójbój lekkoatletyczny obejmuje następujące kon-
kurencje: bieg na 600 metrów , skok w dal i rzut 
piłeczką palantową .  
W czwórboju dochodzi dodatkowo bieg na 600 m 
(dziewczęta ) i 1000 m (chłopcy). Wyniki uzyskane 
przez każdego zawodnika danej drużyny przelicza-
ne są na punkty. Suma punktów uzyskanych przez 
drużynę decyduje o kolejności. Zmagania młodych 
lekkoatletów były bardzo zacięte i dostarczyły wie-
le emocji. Rywalizacji sprzyjała wspaniała letnia 
pogoda.  
Uzyskano następujące wyniki: 
 

Trójbój lekkoatletyczny (rocznik 1996) 
Dziewczęta: 

1. Grodzisko Dolne  -  375  pkt 
2. Grodzisko Górne  - 308  pkt 
3. Wólka Grodziska  - 275  pkt 

Chłopcy:  
      1.  Grodzisko Górne  -  425  pkt 
      2.  Grodzisko Dolne   -  395  pkt 
      3.  Wólka Grodziska   - 197  pkt 
 

     W rywalizacji indywidualnej najwięcej punktów 
wśród dziewcząt uzyskała Aldona Chamik (121) z 
Grodziska Dolnego, zaś wśród chłopców ex equo 
Patryk Cierpisz z Grodziska Górnego i Marcin 
Wnęk z Grodziska Dolnego (po112) 

Czwórbój lekkoatletyczny ( rocznik 1994) 
Dziewczęta:                                                                           
    1. Grodzisko Dolne    -  1007  pkt 

2. Wólka Grodziska   -     623  pkt 
3. Grodzisko Górne   -    602  pkt 

Chłopcy: 
1. Grodzisko Dolne    -    637  pkt 
2. Wólka Grodziska   -    486  pkt 
3. Grodzisko Górne   -    462  pkt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W rywalizacji indywidualnej najwięcej punktów 
wśród dziewcząt uzyskała Dagmara Majkut (225- 
na zdjęciu powyżej) z Grodziska Dolnego, zaś 
wśród chłopców Łukasz Skiba (162) z Grodziska 
Dolnego. 
       K.Bąk 

Rzut piłeczką palantową 

 W dniu 27.05.2007 na stadionie 
„Grodziszczanka” odbył się Gminny  Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Z podwórka na sta-
dion”. W zawodach uczestniczyły trzy drużyny 
dziewcząt i pięć drużyn chłopców, reprezentując 
szkoły z terenu gminy– dzieci klasy III i młodsze. 
W rywalizacji dziewcząt bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna Szkoły Podstawowej w Laszczynach, 
która po zwycięstwach nad Zespołem Szkół z Gro-
dziska Górnego i Dolnego zajęła I miejsce. Zespół 
do turnieju przygotowali: Pani dyrektor Szkoły An-
na Cisek i nauczyciel wychowania fizycznego 
Krzysztof Danak. 
O II miejscu decydowały rzuty karne, które skutecz-
niej wykonały dziewczyny z Zespołu Szkół z Gro-
dziska Dolnego i tym samym zajęły drugie miejsce. 
III przypadło Zespołowi szkół z Grodziska Górnego. 
W rywalizacji chłopców , po ciekawej i stojącej na 

wysokim poziomie grze zwyciężyła drużyna z Opa-
lenisk. O wyrównanej grze, gdzie po każdej serii 
zmieniał się lider, świadczy fakt że dopiero ostatnie 
spotkanie turnieju zadecydowało o pierwszym 
miejscu i dalszej kolejności. Opaleniska pokonały 
Chodaczów, zdobywając w sumie 7 pkt i I miejsce II 
miejsce Szkoła Podstawowa z Chodaczowa– 7 pkt, 
III miejsce Zespół Szkół z Grodziska Górnego–     
7 pkt, IV miejsce Szkoła Podstawowa  z Laszczyn– 
6 pkt, V miejsce Zespół Szkół z Grodziska Dolne-
go- 1 pkt. 
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzy-
mały napoje i poczęstunek. 
Na turnieju obecny był również Wójt Gminy Jacek 
Chmura, który po podsumowaniu i przedstawieniu 
końcowych wyników, wszystkim drużynom uczest-
niczącym w zmaganiach wręczył dyplomy, a zwy-
cięzcom puchary.  



20 

 
 

         Nagrobki 
         Zakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski LastZakład Kamieniarski Last----BetBetBetBet    

                                                                        Bogusław SzularBogusław SzularBogusław SzularBogusław Szular    

                                                                                            Laszczyny 68Laszczyny 68Laszczyny 68Laszczyny 68    

                                                                                    tel. 017tel. 017tel. 017tel. 017    243 70 11243 70 11243 70 11243 70 11    

                                                                                    kom. 0 608 109kom. 0 608 109kom. 0 608 109kom. 0 608 109    203203203203    

                                        tanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, ratytanio, szybko, solidnie, raty    

                                        wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 wiosenna promocja do 20 %%%%    
    

                                                                    Zapraszamy !Zapraszamy !Zapraszamy !Zapraszamy !    

Zachęcamy wszystkich Czytelników do zamiesz-
czania w naszej Gazecie drobnych (bezpłatnych) 
ogłoszeń. 
Od przyszłego numeru wprowadzamy także nową 
rubrykę, w której będą Państwo mogli złożyć ko-
muś życzenia, czy to z okazji urodzin, imienin, 
rocznicy ślubu, czy też narodzin dziecka.  
Do życzeń będzie można również dołączyć zdjęcie, 
które prosimy przesyłać na e-mail:  
gazeta@grodziskodolne.pl lub też złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym - pokój nr 5. 
Wszystkich tych, którzy zechcą zrobić swoim bli-
skim miłą niespodziankę zapraszamy do przyno-
szenia zdjęć i składania życzeń za pośrednictwem      
Gazety. 

Zdj ęcia i życzenia publikujemy bezpłatnie!!!  

oferuje n/w usługi: 

• Wynajem sali widowiskowej na zebrania, 
spotkania, 

• Wynajem sali widowiskowej z zapleczem 
kuchennym i naczyniami na uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe (do 100 osób), 

• Opracowanie graficzne zaproszeń, ulotek, 
etykietek, pism itp., 

• Laminowanie, termobindowanie (oprawianie)     
do 500 kartek. 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA  
Z NASZYCH USŁUG 

Ośrodek Kultury prowadzi sprzedaż: 
 
⇒ Broszur z serii “Z Ludowych Tradycji 

Grodziska”, 

⇒ Archiwalnych  numerów  “Gazety Grodziskiej”, 

⇒ Kaset audio z nagraniem Kapeli Ludowej. 

Cennik reklam  
w „Gazecie z Grodziska i okolic” 

 
♦ cała strona   120,00 zł 

♦ 1/2 strony     60,00 zł 

♦ 1/4 strony     30,00 zł 
 

Średni nakład to 2000 egzemplarzy. 
 

Zachęcamy do zamieszczania reklam! 


