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Od marca podopiecz
ni Środowiskowego Do
mu Samopomocy w La
szczynach dowożeni są 
do ośrodka nowym samo
chodem. Pojazd zakupio
no dzięki dofi nansowaniu 
jakie pla cówka otrzy
mała z Państwowego 
Funduszu Rehabilita
cji Osób Niepełnospraw
nych. Drugą połowę środ
ków wyłożyła gmina. 

W ubiegłym roku, z chwilą 
utworzenia na terenie gmi-
ny specjalistycznego ośrod-
ka jakim jest ŚDS, samo-
rząd wystąpił z wnioskiem o 
dofinansowanie zakupu sa-
mochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Dzię-
ki temu placówka otrzyma-
ła własny środek transpor-
tu. Jak informuje kierownik 
ŚDS, pani Anna Paczkow-
ska - do tej pory placówka 
korzystała z usług prywat-
nego przewoźnika, z którym 
miała podpisaną umowę na 
dowóz podopiecznych. W 
chwili obecnej ośrodek dys-

ponuje już własnym samo-
chodem. 
Nowy Renault trafic dosto-
sowany jest do przewo-
zu dziewięciu osób, w tym 
dwóch na wózkach. Pojazd 
zapewnia uczestnikom do-
jazd do placówki oraz po-
wrót do miejsca zamieszka-
nia. Biorąc pod uwagę fakt, 
że podopieczni korzystający 
z usług ośrodka dowożeni 
są przede wszystkim z tere-
nu gminy - ale nie tylko - sa-
mochód pokonuje dziennie 
trasę blisko 200 kilometrów. 
Podczas transportu zapew-
niona jest także opieka. 
Obecnie na zajęcia dowożo-
nych jest 26 osób. 
Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy jest ośrodkiem 
wsparcia dla osób mających 
trudności w życiu codzien-
nym, wymagających pomocy 
i opieki niezbędnej do prawi-
dłowego życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym. W 
tym też celu z uczestnikami 
prowadzone są różnorodne 
aktywne formy zajęć, odpo-
wiednio dostosowane do in-

dywidualnych potrzeb i moż-
liwości podopiecznych. Raz 
w tygodniu w ŚDS obecny 
jest psycholog, który prowa-
dzi grupową i indywidualną 
terapię z uczestnikami. W 
trakcie prowadzonych tre-
ningów podopieczni uczą się 
życiowej zaradności i starają 
się rozwiązywać swoje pro-
blemy. 
Dużą popularnością cieszą 
się zajęcia z obsługi kom-
putera, podczas których na 
siedmiu stanowiskach kom-
puterowych podopieczni 
uczą się podstaw korzysta-
nia z internetu. Wychowan-
kowie mają także możliwość 
nauczenia się obsługi róż-
nych urządzeń, np. drukarki, 
bindownicy, kamery, multi-
medialnego projektora, czy 
też aparatu. Codziennie po-
magają też w kuchni, w przy-
gotowywaniu ciepłych posił-
ków. Czas wolny spędzają 
uczestnicząc w zajęciach 
plastycznych i rękodzielni-
czych. Obrazy z kasz i przy-
praw używanych w kuchni, 
wielkanocne kartki świątecz-

ne, czy haftowane serwetki, 
to prace które zostały już za-
prezentowane szerszej pu-
bliczności. Ponadto uczest-
nicy do dyspozycji mają salę 
rehabilitacyjną, w której pod 
okiem wykwalifikowanych 
pracowników realizowane 
są zajęcia, mające na celu 
poprawę stanu zdrowia i 
kondycji fizycznej. 
Do zrobienia jest wiele, ale 
placówka cały czas się roz-
wija. W przyszłości zamie-
rzamy organizować integra-
cyjne imprezy oraz wyjazdy. 
A wszystko po to, by ludzie 
których los postawił w tak 
trudnej sytuacji życiowej wie-
dzieli, że mogą na nas liczyć 
w każdej sytuacji. Będziemy 
się starać by stworzyć im ta-
kie warunki, by czuli się jak 
w prawdziwej rodzinie – do-
daje kierownik ŚDS.
Zakup samochodu PFRON 
dofinansował kwotą 60 tys. 
zł. Pozostałą część – 68 tys. 
zł dołożyła gmina.

MH

SAMOCHÓD DLA ŚDS

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż drewna użytkowego gatunek topola pozyskanego z 
mienia gminnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godz. 9.00 na miejscu złożonego drzewa przy drodze gminnej na 
wysokości stadionu sportowego (obok rzeki).

Drzewo sprzedawane będzie w klocu ( w m3) w cenie wywoławczej 91,00 zł. za 1 m3. Miąższość pozyskanego drewna tartacznego 
po dokonanym obmiarze wynosi 24 m3. Obmiaru dokonano w oparciu o tablicę miąższości drzewa okrągłego a cenę ustalono w 
oparciu o cennik detaliczny na drewno z dnia 12.04.2010r.

Osoby zainteresowane proszone są o przybycie w ww. terminie na miejsce sprzedaży. Bliższe informacje w powyższej sprawie 
uzyskać można w Urzędzie Gminy pok. nr 13.

Samochód przystosowany jest do przewozu 
dziewięciu osób

Na zajęciach plastycznych
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Druhowie strażacy z OSP 
Grodzisko Nowe mogą 
cieszyć się nowym wozem 
strażackim. Samochód 
otrzymali z Komendy Wo
jewódzkiej Policji w Rze
szowie. 

Dzięki współpracy samorzą-
du z Komendantem Woje-
wódzkim, kolejna jednostka 
OSP z terenu naszej gminy 
otrzymała nieodpłatnie sa-
mochód. Tym razem auto 
trafiło do strażaków z Gro-
dziska Nowego. 
Volkswagena T-4 zaadap-
towano do celów strażac-
kich. Przemalowano z kolo-
ru niebieskiego na czerwo-
ny i poddano generalnemu 
remontowi. Dzięki poczy-
nionym pracom samochód 
przez długie lata będzie sły-
żył jednostce. Satysfakcji z 
nowego wozu nie kryje soł-
tys Jan Bielecki – nasza jed-

nostka jest stosunkowo mło-
da i w chwili obecnej jeste-
śmy na etapie doposażania 
w podstawowy sprzęt pożar-
niczy. Nie spodziewaliśmy 
się, że tak szybko uda się 
pozyskać samochód. Zdaje-
my sobie sprawę, że stara-
nia o wóz strażacki nie były-

by możliwe, gdby nie przy-
chylność pana wójta, za co 
w tym miejscu w imieniu ca-
łej jednostki chciałbym bar-
dzo serdecznie podzięko-
wać. 
Kwestią czasu jest również 
postawienie garażu, w któ-
rym wóz mógłby być odpo-

wiednio przechowywany. Na 
ten cel rada gminy przezna-
czyła 75 tys. zł. Tymczaso-
wo samochód garażowany 
jest u sołtysa. 
Wsparcia jednostce udzie-
lił także poseł Z. Rynasie-
wicz, który pomógł w pozy-
skaniu dodatkowych ponad 
9 tys. zł. za które strażakom 
zakupiono sprzęt przeciwpo-
żarniczy.

MH

POLICJA PRZEKAZAŁA SAMOCHÓD 
JEDNOSTCE OSP

W kwietniu w naszej gmin
nej bibliotece odbyło się 
najbardziej kolorowe spo
tkanie z cyklu „Wieczorów 
Głośnego Czytania”. Go
śćmi byli członkowie Ze
społu Regionalnego „Gro
dziszczoki”: Krystyna No
wak, Halina Leja i Stani
sław Czerwonka. Wszyscy 
we wspaniałych, reprezen
tacyjnych strojach.

Na początek goście 
przybliżyli dzieciom postać 
Franciszka Kotuli – etnografa 
i historyka, którego głównym 
zainteresowaniem był nasz 
region, jego folklor, historia, 
zabytki. Warto też dodać, 
że Zespół „Grodziszczoki” 
jest laureatem nagrody im. 
Franciszka Kotuli.
Po tym krótkim wstępie 

nastąpił główny punkt 
każdego spotkania, czyli 
czytanie bajek. Tym 
razem małym słuchaczom 
najbardziej spodobała się 
opowieść o przedstawicielu 
starego ginącego zawodu 
cieśli. Dzieci lubią słuchać 
o historii, nie tylko tej 
największej, o książętach 
i królach ale też o dawnym 
życiu zwykłych ludzi. 
Tego tematu dotyczyły 
też rozmowy dzieci z 
zaproszonymi gośćmi. 
Kierownik Zespołu opo-
wiedział najmłodszym ja-
kie obrzędy posiadają w 
swoim repertuarze: Wesele 
grodziskie, Miodobranie, 
Lamenty, programy 
taneczno-śpiewne oraz 
nowy program Sianokosy. 
Dzieci dowiedziały się jak 

wyglądało dawniej życie 
mieszkańców wsi. 
Nasi mali czytelnicy byli 
pod wrażeniem okazałych 
bogatych i kolorowych 
strojów „Grodziszczoków”. 
Wyjątkowe wrażenie zrobiły 
kosztownie zdobione gorsety 

i zapaski pań z zespołu oraz 
wysokie, skórzane buty 
męskie. Z tego spotkania 
będziemy mieć wyjątkowo 
piękne pamiątkowe zdjęcia. 
Jak zawsze serdecznie 
dziękujemy wszystkim za 
przybycie do biblioteki i 
zapraszamy na następne 
spotkanie w maju, którego 
Gościem będzie Siostra 
Zakonna.

RC

„GRODZISZCZOKI” CZYTAJĄ 
ŚPIEWAJĄCO

Maluchy z zainteresowaniem oglądały stroje zespołu

Po remoncie samochód wygląda jak nowy
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Masz w szafie stare, 
niepotrzebne ubrania? Nie 
wiesz co z nimi zrobić? 
Wrzuć je do pojemnika 
na używaną odzież. 

Bez ponoszenia doda-
tkowych kosztów, łatwo i z 
pożytkiem można pozbyć 
się starych nieużywanych 
ubrań, które zalegają w 
naszych domach. Zamiast 
wyrzucać je do kosza na 
śmieci, bądź też palić w 
piecu i truć siebie oraz 
sąsiadów, wystarczy wrzucić 
je do kontenera. 6 takich 
pojemników na odpady 
materiałowe rozstawiono 

na terenie gminy Grodzisko 
Dolne. Ich właścicielem 
jest przedsiębiorstwo 
WTÓRPOL ze Skarżyska-
Kamiennej. Firma zaj-
muje się sortowaniem i 
przetwarzaniem odzieży. 
Dzięki temu nie trafia ona 
na wysypisko lecz jest 
ponownie przetwarzana. 
Miejsca, w których zlokalizo-
wane są kontenery:
• Grodzisko Nowe - obok 

Budynku Wiejskiego,
• Laszczyny - plac 

szkolny,
• Grodzisko Dolne - obok 

apteki,
• Grodzisko Górne - baza 

CPN,
• Wólka Grodziska - na 

przeciwko szkoły,
• Opaleniska - przy drodze 

na wysokości kościoła.

W zależności od istnie-
jących potrzeb pojemni-
ki opró żniane będą śred-
nio dwa razy w miesiącu.

MH
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Agnieszka i Adrian 
Kisiel uczęszczają do 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Grodzisku Dolnym. 
Agnieszka jest uczennicą 
klasy IA zaś Adrian 
starszy o rok uczniem 
klasy IIB. Oboje osiągają 
wysokie wyniki w nauce. 

Już w szkole podstawo-
wej zwrócili na siebie uwa-
gę uzyskując czołowe lo-
katy w wielu konkursach            
„Matman”; „Asy z szóstej 
klasy”; „Sowa mądra głowa” 
oraz osiągając maksymal-
ny wynik na sprawdzianie. 
W roku 2009 w konkur-
sie kuratoryjnym z przed-
miotów matematyczno-
przyro dniczych Agnieszka 
uzyskała status finalistki. 
Adrian w konkursie histo-
rycznym „KRĄG” w roku 
2008 na szczeblu woje-
wództwa uplasował się na II    
miejscu,  tym samym kwa-
lifikując się do etapu ogól-
nopolskiego. Na tym eta-
pie uzyskał wyróżnienie. W 
uznaniu za nieprzeciętne 

wyniki oboje kończąc szko-
łę podstawową otrzymali na-
grody Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne. 
Kontynuując naukę w gim-
nazjum, mówiąc języ kiem  
sportowym, nie zwal niają 
tempa. Agnieszka w tym 
roku szkolnym została sty-
pendystką Urzę du Marszał-
kowskiego Wojewó dztwa      
Podkarpackiego w ramach 
Programu Ope racyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 
(Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jako ści usług edu-
kacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Podzia-
łanie 9.1.3 Pomoc stypen-
dialna dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych). Program 
skierowany był do uczniów 
uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych i tech-
nicznych kształcących się 
w gimnazjach i szkołach po-
nadgimnazjalnych. 

Po moc finansowa w po staci 
całorocznego stypen dium, 
jak przyznaje w rozmowie 
Agnieszka, po zwoli jej jesz-
cze bardziej skoncentrować 
się na zainteresowaniach 
przedmiotami ścisłymi: ma-
tematyką, biologią i geogra-
fią. Będzie mogła sięgać do 
nowych pozycji naukowych 
w wymienionych dziedzi-
nach. 
Z kolei Adrian wykazuje 
duże zainteresowania histo-
rią. W okresie dwóch lat na-
uki w gimnazjum dwukrot-
nie z tego przedmiotu w la-
tach 2009-2010 osiągnął na 
szczeblu wojewódzkim sta-
tus finalisty. Na pytanie - kie-
dy zostanie laureatem? – 

powiada przysłowiowo „do 
trzech razy sztuka”. 
Zapytani czemu zawdzię-
czają swoje sukcesy oby-
dwoje zgodnie podkreślają, 
iż systematycznej nauce, 
której poświęcają po szkole 
jeszcze co najmniej trzy go-
dziny dziennie. Poza nauką 
podobnie jak ich rówieśnicy 
wypoczywają aktywnie gra-
jąc w piłkę nożną, koszy-
kową i spacerując. Swoją 
przyszłość w życiu wiążą ze 
swoimi zainteresowaniami. 
Gratulujemy Rodzicom 
tak zdolnych dzieci, a na-
szym wychowankom ży-
czymy dalszych sukcesów. 

K.B.

Odpady materiałowe wystarczy wrzucić do kosza

WYJĄTKOWO ZDOLNE 
RODZEŃSTWO

POZBĄDŹ SIĘ 
UŻYWANYCH RZECZY

Oboje zgodnie podkreślają, że systematyczna nauka 
jest drogą do sukcesu
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Strojnie, kolorowo i świą
tecznie wygląda sa la wi
dowiskowa Ośrodka Kul
tury w Grodzisku Dolnym, 
od momentu pojawienia 
się na niej ekspozycji prac 
plastycznych o tematy
ce wielkanocnej. Wystawa 
ta jest owocem gminne
go konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych i 
gimnazjów, który jest or
ganizowany przez ośrodek 
od kilku już lat.

Podobnie jak poprzednio, 
tak i w tym roku uczniowie 
dali popis swoich możliwości 
i umiejętności. Podziwiać 
można nie tylko tradycyjne 
koszyczki z pieczołowicie 
wykonanymi pisankami, 
barankami i kurczakami, 
ale również palmy, stroiki, 
malowanki i wyklejanki 
na papierze, świąteczne 
pocztówki i groby – przy 
których wartę trzymają 
grodziskie turki. 

W konkursie wzięły udział 
102 osoby z terenu 
naszej gminy w trzech 
kategoriach wiekowych: 
grupa młod sza – klasy 
I-III szkoły podstawowej, 
grupa starsza – klasy IV-VI 
szkoły podstawowej oraz 
klasy I-III z gimnazjów. 
W ocenach przekłada 
się to na 14 pierwszych 
nagród, 10 drugich i 19 
trzecich. Przyznano też 
44 wyróżnienia. Pozostałe 
osoby, którym nie dopisało 
szczęście, otrzymały 
dyplomy za udział. 
Dziękujemy bardzo wszyst-
kim uczestnikom i laureatom 
za kontynuowanie w takiej 
właśnie formie naszej 
rodzinnej, pięknej i cennej 
obrzędowości. Wystawa 
trwać będzie do końca 
kwietnia. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do jej 
obejrzenia w godzinach 
pracy Ośrodka Kultury. 

M. Burda-Król

WOKÓŁ WIELKANOCNYCH 
TRADYCJI

Na wystawie nie zabrakło tradycyjnych ozdób wielkanocnych

Liczył się pomysł i oryginalność wykonania

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Grodzisko Dolne ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż:
Samochód osobowy marki POLONEZ ATU 1.6 KAT nr 
rejestracyjny REW 6373, Rok produkcji 1998, ogólny 
przebieg 291 000 km, data pierwszej rejestracji w kraju 
13011999 r., samochód nie posiada aktualnych badań 
technicznych. 
Cena wywoławcza :1 700 PLN brutto
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu 
Gminy Grodzisko Dolne w dniu 27.04.2010 o godzinie 11.00. 
W/w samochód można oglądać w dniach od 15.04.2010 do 
26.04.1010 z wyłączeniem sobót i niedziel, w godzinach 7.00 
do 15.00 na terenie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w dniu 
przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem 
technicznym przedmiotu przetargu oraz dowodu wpłaty wadium. 
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić 
w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne najpóźniej w dniu 
przetargu. Kasa czynna jest w dni robocze w godzinach od 7.30 
do 15.00.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny 
wywoławczej przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz 
Gminy Grodzisko Dolne, jeżeli żaden z uczestników przetargu 
nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny 
nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostaną przyjęte będzie zwracane bezpośrednio po zamknięciu 
przetargu. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Grodzisko Dolne ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż: 
Samochód osobowy marki HUNDAI PONY 1,5 GLS nr 
rejestracyjny RLE S998, Rok produkcji 1992, ogólny przebieg 
232 000 km, data pierwszej rejestracji w kraju 26101992r., 
samochód nie posiada aktualnych badań technicznych .
Cena wywoławcza : 1 300 PLN brutto
Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu 
Gminy Grodzisko Dolne w dniu 27.04.2010 o godzinie 10.00. 
W/w samochód można oglądać w dniach od 15.04.2010 do 
26.04.1010 z wyłączeniem sobót i niedziel, w godzinach 7.00 
do 15.00 na terenie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w dniu 
przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem 
technicznym przedmiotu przetargu oraz dowodu wpłaty wadium.  
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić 
w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne najpóźniej w dniu 
przetargu. Kasa czynna jest w dni robocze w godzinach od 7.30 
do 15.00.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny 
wywoławczej przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz 
Gminy Grodzisko Dolne, jeżeli żaden z uczestników przetargu 
nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny 
nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostaną przyjęte będzie zwracane bezpośrednio po zamknięciu 
przetargu. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
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Od 2008 roku trwa spo
łeczna akcja „KATYŃ – 
ocalić od zapomnienia”. 
Polega ona na sadzeniu w 
różnych miejscach Polski 
Dębów Katyńskich. 

W zamiarze pomysłodaw-
ców ma ich być posadzone 
do kwietnia tego roku 21.473 
– tyle ilu polskich oficerów 
zamordowali sowieci w 1940 
roku. Każdy Dąb upamiętnia 
konkretną osobę, która zgi-
nęła w Katyniu, Twerze lub 

Charkowie, według zasady 
jeden dąb to jedno nazwi-
sko. 
W programie uczestniczy już 
blisko 2 tys. instytucji. W tym 
roku do udziału w akcji przy-
stąpił także Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Grodzisku 
Dolnym, któremu udało się 
dotrzeć do czterech nazwisk 
oficerów – mieszkańców zie-
mi grodziskiej, którzy zginęli 
z rąk stalinowskich opraw-
ców. Są to: Jan Gdański, Jó-
zef Powroźnik, Józef Moskal 

i Jan Pysz. 
Ilu w rzeczywistości grodzi-
skich oficerów zginęło wy-
mordowanych przez NKWD, 
tego prawdopodobnie nie 
dowiemy się nigdy. 
By dotrzeć do jak najwięk
szej liczby ofiar zbrodni 
katyńskiej, zwracamy się 
do Państwa z apelem o po
dzielenie się swoją wiedzą. 
To od nas zależy ile Dębów 
Katyńskich zostanie posa
dzonych w gminie! 
Wszelkie informacje pro-

simy kierować do Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym, 
tel. 17 243 60 01 - osoba do 
kontaktu B. Pempuś lub do 
Urzędu Gminy Grodzisko 
Dolne tel. 17 242 82 65 – 
osoba do kontaktu S. Baj.

- AKTUALNOŚCI - 

Po trwającym dość dłu
go okresie zimowym, na 
terenie gminy Grodzisko 
Dolne pełną parą ruszyła 
realizacja rozpoczętych w 
ubiegłym roku inwestycji 
drogowych i kubaturo
wych. 

Postępuje kolejny etap prac 
na ponad 7,5 kilometrowym 
odcinku drogi powiatowej 
Grodzisko Dolne-Żołynia. 
Modernizacja drogi prowa-
dzona jest w ramach pro-
jektu „Przebudowa ciągu 
dróg powiatowych Nr 1270R 
Żołynia-Grodzisko Dolne, 
1273R Grodzisko Nowe-
Chodaczów, 1274R Zawisło-
cze Trynieckie-Chodaczów i 
1570R Tryńcza-Ubieszyn”, 
który w 70-ciu procentach fi-
nansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO na lata 2007-
2013. Pozostałe 30% finan-
sują powiat i gmina. 
Przypomnijmy, iż w ubie-
głym roku w ramach projek-
tu zrealizowano pierwszą 
część przedsięwzięcia. Od-
dano w użytkowanie drogę 
powiatową na odcinku Gro-
dzisko Nowe-Chodaczów i 
Zawisłocze Trynieckie-Lasz-

czyny (granica gminy) oraz 
most w Grodzisku Dolnym. 
Położono także pierwszą 
warstwę drogi na odcinku od 
mostu na tzw. Orendzie do 
Opalenisk. 
W chwili obecnej prace na 
tym odcinku drogi są konty-

nuowane. Poprawiono po-
wstałe po zimie uszkodze-
nia, a jezdnię wzmocniono 
kruszywem i położono do-
datkowe warstwy bitumicz-
ne. Przebudowano znajdu-
jące się pod drogą przepu-
sty i zwiększono szerokość 

nawierzchni do 5,5 metra. 
Wykonano też szereg za-
dań związanych z poprawą 
systemu odwodnienia. Wy-
kopano rowy, zrobiono zjaz-
dy oraz przepusty pod zjaz-
dami. Pozostałe do wyko-
nania na tym odcinku robo-
ty drogowe mają potrwać do 
czerwca br. 
W miesiącu marcu zakoń-
czono również realizację 
jednego z ważniejszych eta-
pów budowy prowadzonej 
w szkole w Wólce Grodzi-
skiej. Na całości położono 
dach, a wewnątrz wykony-
wane są instalacje podtyn-
kowe, tynki oraz docieplenia 
stropu. Obecnie wykonaw-
ca przystępuje do zakończe-
nia prac związanych z mon-
tażem okien. W najbliższym 
czasie wykonana zostanie 
elewacja budynku oraz doj-
ścia i dojazdy z kostki. 

MH

GMINA KONTYNUUJE 
ROZPOCZĘTE INWESTYCJE

Na budynku szkoły w Wólce Grodziskiej położono dach i zamontowano okna

KATYŃSKIE DĘBY W GRODZISKU

Modernizowany odcinek drogi obok szkoły w 
Opaleniskach
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- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

W dniu 10 kwietnia 2010r. 
na hali sportowej przy 
Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Grodzisku 
Dolnym odbył się I 
Wojewódzki Turniej 
eliminacyjny w minipiłce 
siatkowej dziewcząt  o 
Puchar Kinder + Sport.

Tegoroczna edycja tur-
nieju, rozgrywana jest, po-
dobnie jak i poprzednie
pod patronatem Podkarpa-
ckiego Wojewódzkiego 
Związku Piłki Siatkowej
w Rzeszowie i stanowi 
jedną z eliminacji do Finału 

Pucharu Kinder + Sport 
w Zabrzu. Do zmagań 
sportowych stanęło 27 
drużyn reprezentujących 
szkoły i kluby z województwa 
podkarpackiego: KPS Nowa 
Dęba, MKS Łańcut, KSS 
Karpaty MOSIR Krosno, 
SP 3 Tarnobrzeg, UKS 
Maraton Giedlarowa, SP 3 
Leżajsk, TKF Rakszawa, 
SP 1 Żołynia, MOSiR Vega 
Stalowa Wola, UKS Sobieski 
Kańczuga oraz gospodynie 
GUKS Grodzisko Dolne. 
Spotkały się najlepsze siat-
karki w województwie w 
kategorii wiekowej 12 lat.  

Zespoły podzielone zostały 
na cztery grupy, gdzie 
rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. 
Do fazy finałowej, kwalifiko-
wały się po dwie najlepsze 
drużyny i dalej już systemem 
pucharowym walczyły o ka-
żde miejsce w czołowej 
ósemce. Pozostałe zespoły 
zostały sklasyfikowane 
na podstawie miejsc w 
grupie, zdobytych punktów 
i stosunku małych punktów.
Niezły występ zanotowały 
miejscowe dziewczęta z 
GUKS Grodzisko Dolne 
I, które awansowały do 
półfinałów i ostatecznie 
uplasowały się na czwartym 
miejscu w turnieju. Zespoły 
GUKS Grodzisko Dolne 
wystąpiły w składach:
GUKS I – Justyna Mazur, 
Gabriela Nykiel, Andżelika 
Ciupińska i Magda Rzepko  
w miejsce nieobecnej  
Małgorzaty Czerwonka. 
GUKS II – Karolina Salwach, 
Mariola Kuras, Aleksandra 
Banaś i Weronika Sołek. 
GUKS III – Aleksandra Baj, 

Gabriela Niemiec, Monika 
Szklanny i Anna Piróg.   K.B

Końcowa tabela po 
pierwszym turnieju w 
Grodzisku Dolnym  przed
stawia się następująco:
1. MKS Łańcut IV
2. KSS Karpaty MOSiR 
Krosno II
3. MKS Łańcut III
4. GUKS Grodzisko Dolne I
5. SP 3 Leżajsk II
6. KPS Nowa Dęba I
7. KSS Karpaty MOSiR 
Krosno I
8. MOSiR Vega Stalowa 
Wola I
9-12. SP 1 Żołynia II, KSS 
Karpaty MOSiR Krosno IV, 
SP 3 Tarnobrzeg II, TKF 
Rakszawa II
13-16. SP1 Żołynia I, GUKS 
Grodzisko Dolne II, 
SP 3 Tarnobrzeg I, 
UKS Sobieski Kańczuga I,
17-20. MKS Łańcut II, UKS 
Sobieski Kańczuga II, MKS 
Łańcut I, KSS Karpaty, 
MOSiR Krosno III
21- 24. UKS Maraton 
Giedlarowa II, TKF Raksza-
wa III, TKF Rakszawa I, UKS 
Maraton Giedlarowa I 
25–27. SP 3 Leżajsk I, 
GUKS Grodzisko Dolne III, 
TKF Rakszawa IV. 

SIATKARSKIE ELIMINACJE 
PUCHARU KINDER+SPORT

W dniu 24 marca br. w 
miejscowości Kopanie 
Zmysłowskie odbyły się 
VI Międzyszkolne Powia
towe Zawody w Marszach 
na Orientację. Organizato
rem zawodów było Szkol
ne Koło Krajoznawczo 
Turystyczne przy Zespole 
Szkół Technicznych w Le
żajsku.

Impreza miała na celu po-
znawanie walorów tury-
stycznych powiatu leżajskie-
go i propagowanie aktyw-
nego spędzania wolnego 
czasu. W zawodach udział 
wzięli uczniowie gimnazjów 
i szkół średnich powiatu le-

żajskiego, z tym z naszej 
gminy. 112-stu uczestników  
wyposażonych w kompasy 
i niezbędne narzędzia, typu 
linijka, ołówek, długopis i 
zegarek oraz uzbrojonych w 
dobry humor i mapy, wyru-
szyło w teren. 
Wyznaczona trasa łączyła 
obszary górzyste z leśny-
mi. Do pokonania były dwa 
etapy: marsze na orientację 
i konkurs krajoznawczo tury-
styczny. 
I tak w marszach na orien-
tację pierwsze miejsce przy-
padło Adrianowi Kisiel z ZS 
w Grodzisku Dolnym. Z kolei  
w drugim etapie pierwsze 
miejsce zajęły Anna Ko-

rzystka i Dominika Korzyst-
ka z gimnazjum w Grodzisku 
Górnym. Należy zaznaczyć, 
że młodzież z naszych szkół 

w konkursie udział wzięła 
po raz pierwszy, odnosząc z 
marszu dwa duże skucesy. 
Laureaci nagrody i dyplomy 
odebrali w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. 

MH

Zespół GUKS Grodzisko Dolne I: M. Rzepko, J. Mazur, 
A. Ciupińska, G. Nykiel

NAJLEPIEJ ZORIENTOWANI 
MIESZKAJĄ W GRODZISKU

Ufundowane przez Wójta Gminy puchary, trafiły na 
grodziską ziemię 
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25 marca 2010r., w Zespole 
Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
odbyły się gminne 
eliminacje do konkursu 
„Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym”.

W rywalizacji wzięły 
udział trzyosobowe dru-
żyny uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy Grodzisko 
Dolne. Drużyny rywalizowały 
ze sobą rozwiązując test 
z wiedzy o zasadach ru-
chu drogowego. Nad prze-
biegiem konkursu czuwał 
policjant z Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku.
Najlepsi wyłonieni podczas 
konkursu, otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe, 
których sponsorem był Wójt 

Gminy Grodzisko Dolne. 
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Grodzisku Dolnym 
oraz uczniowie Gimnazjum 
w Grodzisku Górnym za jęli 
pierwsze miejsce i zakwalifi-
kowali się do dalszego 
powiatowego etapu kon-
kursu.

Dominik Cieśla
Wyniki drużynowe konkursu

Szkoła podstawowa Gimnazja
1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym 1. Gimnazjum w Grodzisku Górnym
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym 2. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

3. Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej

Wyniki indywidualne uczniów
Szkoła podstawowa Gimnazja

1. Jakub Marciniec - Grodzisko Dolne 1. Karol Moszkowicz - Grodzisko Górne
2. Marcin Przeszło - Grodzisko Dolne 2. Łukasz Joniec - Grodzisko Górne
3. Adam Czerwonka - Grodzisko Górne 3. Mateusz Chmiel - Grodzisko Dolne

19 marca uczniowie z klas 
III— VI Szkoły Podstawo
wej im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
uczęszczający na kółko z 
języka angielskiego „Mło
dzi Poligloci” wyjechali do 
Szkoły Języków Obcych 
„Promar” w Rzeszowie. 

Ta wycieczka edukacyjna 
została zorganizowana w 
ramach projektu „Centrum 
Nowoczesnego Kształcenia 
—szansą na lepszą przy-
szłość” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego”, zatem 
jej uczestnicy nie ponosili 
żadnych kosztów. 
Głównym celem tej wyciecz-
ki były lekcje z native spe-

akerem, które umożliwiają 
nam kontakt z żywym języ-
kiem. Podzieleni na grupy 
doskonaliliśmy umiejętności 

językowe. Po zajęciach pan 
Donald poprowadził quiz, 
oczywiście mający związek 
z Anglią i językiem angiel-

skim. Na koniec był pyszny 
poczęstunek. 
Wracaliśmy szczęśliwi i roz-
mawialiśmy tyko o tym, cze-
go się nauczyliśmy. To była 
wspaniała, pouczająca po-
dróż.

Katarzyna Ślanda VIa

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Nad przebiegiem konkursu czuwał policjant

WYKAZYWALI 
SIĘ WIEDZĄ Z 
BEZPIECZEŃSTWA W 
RUCHU DROGOWYM

WYJAZD DO SZKOŁY JĘZYKÓW 
OBCYCH „PROMAR”

Nauka wcale nie musi być nudna
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W roku szkolnym 
2009/2010 olimpiada 
poświęcona została 
życiu błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego. 

Najważniejszym dziełem 
błogosławionego jest Zgro-
madzenie Sióstr Służe-
bniczek, którego początek 
datuje się od dnia 3 V 1850r. 
założeniem ochronki dla 
dzieci wiejskich w Podrze-
czu k. Gostynia. To właśnie 
ochroniarki (wychowawczy-
nie dzieci w wieku przed-
szkolnym w tzw. Ochron-
kach), których przygotowa-
niem duchowym i umysło-
wym zajął się osobiście, 
stały się ewangelicznym 
ziarnem, z którego wyrosło 
Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanie Po-
czętej. Odtąd E. Bojanowski 
całe swoje serce, zdolności 

i majątek poświęcił spra-
wom tego właśnie dzieła. W 
wychowaniu dzieci położył 
szczególny nacisk na stronę 
moralną, religijną i patrio-
tyczną, chcąc jak najlepiej 
wykorzystać bogate tradycje 
polskiej wsi i jej duchowe 
bogactwo. Obecnie około 3 
tysiące Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie Poczętej 
pracuje w państwach euro-
pejskich i w Polsce. Siostry 

te służą również w naszej 
parafii i prowadzą Ochron-
kę Świętego Józefa , która 
sprawuje opiekę nad dzieć-
mi w wieku od 3 do 5 lat. 
Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie było za-
poznanie się z biografią 
tego wybitnego Polaka i 
działacza społecznego.
W grudniu 2009 r. w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym odbył się 

etap szkolny olimpiady. 
I miejsce zajęła Karolina 
Czerwonka, drugie Dag-
mara Majkut i Magdale-
na Moszkowicz, zaś trze-
cie Joanna Gałusza.
Etap archiprezbiterialny miał 
miejsce w Łańcucie, 10 lute-
go 2010 roku. Reprezentant-
ka naszego gimnazjum Ka-
rolina Czerwonka usytuowa-
ła się na III miejscu, co zwa-
żywszy na liczbę uczestni-
ków (112 osób) było jej wiel-
kim osiągnięciem. Tym sa-
mym Karolina awansowa-
ła do ostatniego, III eta-
pu olimpiady. Zmagania fi-
nałowe odbyły się 7 kwiet-
nia 2010 r. w Domu Gene-
ralnym Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek w Starej Wsi.
Patronami honorowymi olim-
piady byli: J. E. ks. abp Jó-
zef Michalik- Przewodniczą-
cy Episkopatu Polski i Me-
tropolita Przemyski oraz 
ks. Kazimierz Radzik- Ge-
nerał Zgromadzenia Świę-
tego Michała Archanioła.

Karolina Czerwonka

23 marca 2010r. to następ
na data wpisująca się w 
karty historii szkoły w Gro
dzisku Górnym. Placówka 
gościła Ksiądza Biskupa 
Adama Szala z Archidiece
zji Przemyskiej. 

W sali gimnastycznej zgro-
madzili się wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele ze szko-
ły podstawowej. Spotka-
nie rozpoczęła pani dyrek-
tor Maria Majkut od przywi-
tania Księdza Biskupa, Księ-
dza Proboszcza Jana Kuca 
z naszej parafii i naszych ka-
techetów: Księdza Ryszarda 
Izdebskiego i Księdza Ra-
fała Szykułę. Po raz kolej-

ny mogliśmy posłuchać o 
historii naszej szkoły, którą 
przypomniała pani dyrektor. 
W swojej wypowiedzi zaak-
centowała też podejmowane 
obecnie działania w szko-
le. Następnie Paulina Ślan-
da i Jakub Gałusza wystąpi-
li w imieniu uczniów. Paulina 
ubrana w piękny strój grodzi-
ski, z wiankiem na głowie, 
wierszem przywitała Księ-
dza Biskupa. 
Nie zabrakło też niespodzia-
nek, ponieważ gościliśmy 
asystentkę profesora Fran-
ciszka Leji— Wandę Otten-
breit. Katarzyna Ślanda, któ-
ra wcieliła się właśnie w tę 
postać, była bardzo prze-

konująca. Rozmawiał z nią 
Piotr Skok— grający siebie, 
czyli ucznia. W ten ciekawy 
sposób zaproszeni goście 
poznali życie naszego Pa-

trona. Jak się okazało, on 
był bardzo wymagającym 
nauczycielem. 
Dla czcigodnego gościa za-
grała też orkiestra flażoleto-

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Karolina o Wielkich Polakach wie prawie wszystko

X REGIONALNA OLIMPIADA 
WIEDZY O WIELKICH POLAKACH 
DLA GIMNAZJALISTÓW

W GRODZISKU 
GÓRNYM GOŚCILI 
BISKUPA

Ksiądz biskup na pamiątkę dzieciom wręczył obrazki
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We współczesnym świe
cie niezbędna jest wiedza 
matematyczna, dlatego w 
Szkole Podstawowej im. 
prof. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym działa 
„Centrum MatMistrzów” 
dla klas V i klas VI. 

Są to kółka matematycz-
ne zaplanowane w projek-
cie „Centrum Nowoczesne-
go Kształcenia – szansą na 
lepszą przyszłość”, który to 

współfinansuje Unia Euro-
pejska w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego.
Uczniowie podczas za-
jęć rozwijają swoje uzdol-
nienia matematyczne. Każ-
dy ucze stnik uczy się lo-
gicznego myślenia i dosko-
nali wyo braźnię przestrzen-
ną. To tutaj uczniowie mają 
możliwość realizować swoje 
pomysły oraz przygotować 
się do konkursów matema-

tycznych, gdzie podstawo-
wa wiedza nie wystarczy.
Aby dać uczniom możliwość 
wykazania się swoją wie-
dzą, a także umiejętnościa-
mi i zachęcić ich do zgłę-
biania tego, czego dowie-
dzieli się na lekcjach, został 
zorganizowany III Powiato-
wy Konkurs Matematycz-
ny „Asy  z VI klasy” skiero-
wany do uczniów klas szó-
stych oraz młodszych inte-
resujących się matematyką. 
Ten konkurs daje możliwość 
sprawdzenia oraz porówna-
nia poziomu wiedzy i umie-
jętności uczniów z różnych 
szkół. 

I etap odbył się 20 stycznia 
2010 roku w 13 szkołach 
i wzięło w nim udział 163 
uczniów. Na finał 11 lute-
go przybyło do naszej szko-
ły 37 uczniów z 12 szkół po-
wiatu leżajskiego. Rozwią-
zywali oni test złożony z 10 
zadań zamkniętych oraz 3 
zadania otwarte. Po wysił-
ku intelektualnym ucznio-
wie wraz z opiekunami uda-
li się na poczęstunek. Komi-
sja konkursowa poprawiła 
prace. I miejsce zajęła Kata-
rzyna Ślanda ze SP w Gro-
dzisku Górnym, II miejsce 
przypadło Karolowi Chrząst-
kowi ze SP nr1 w Leżajsku, 
a na III miejscu znalazła się 
Ewa Zielińska ze SP w Ru-
dzie Łańcuckiej. Wszyscy 
uczestnicy kon kursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplo-
my, a nauczyciele podzię-
kowania za przygoto wanie 
uczniów. Rozdanie nagród 
dla zwycięzców od będzie 
się 12 maja podczas pod-
sumowania realizacji projek-
tu. Wszystkim uczestnikom 
konkursu gratulujemy i za-
praszamy za rok. 

Małgorzata Smędra

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

MATEMATYKA ZNÓW 
KRÓLOWAŁA

W finale konkursu wystartowało 37 uczestników

wa, której występ niezmien-
nie zachwyca. 
Następnie głos zabrał Bi-
skup. Opowiedział nam baj-
kę, a była ona o trzech drze-
wach, które marzyły o swej 
świetlanej przyszłości. Jed-
no z nich chciało być szka-
tułą wypełnioną kosztowno-
ściami, drugie wyobrażało 
sobie, że zostanie materia-
łem na piękny statek, a trze-
cie pragnęło zostać najważ-
niejszym drogowskazem dla 
ludzi.  Na początku im i nam 
wydawało się, że żadne z 
nich nie spełniło swoich pra-
gnień, ale w końcu okazało 
się, że otrzymały nawet wię-
cej niż chciały. Każde z nich 
miało związek z Panem Je-
zusem. Pierwsze drzewo, 
z którego został wykonany 
żłób, poczuło się szczęśliwe, 

bo położono w nim narodzo-
nego Pana Jezusa, drugie 
było łodzią rybacką, z której 
Pan Jezus nauczał, a trzecie 
drzewo doznało zaszczytu 
bycia krzyżem - najważniej-
szym drogowskazem dla lu-
dzi. 
Był też czas na wspólną mo-
dlitwę. Głos zabrała jeszcze 
pani Ewa Joniec— przewod-
nicząca Rady Rodziców, któ-
ra do Księdza Biskupa skie-
rowała słowa wdzięczności. 
Kamil Grzywna słowami po-
ety pożegnał naszego go-
ścia, zapraszając go do nas 
ponownie. 
Uczniowie wręczyli Księdzu 
Biskupowi i Księdzu Pro-
boszczowi bukiety kwiatów 
będące symbolem naszej 
wdzięczności. Po tym poże-
gnaniu uczniowie udali się 

do klas. Natomiast nauczy-
ciele spotkali się jeszcze z 
Księdzem Biskupem, który 
przed wyjazdem wpisał się 
do kroniki szkolnej. 
Myślę, że to były bardzo 
pouczające chwile, które 
przeżyliśmy w skupieniu i z 

ogromnym zainteresowa-
niem. Towarzyszyły temu 
głębokie przeżycia. Będą o 
nich przypominały pamiątko-
we obrazki, które otrzymali-
śmy od czcigodnego gościa.  

Monika Fila

Jeszcze wpis do pamiatkowej księgi
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W chwili obecnej trwa 
kampania wypełniania 
wniosków obszarowych 
i istnieje możliwość sko
rzystania z dodatkowych 
dopłat jakie daje program 
rolno środowiskowy.

W zależności od pakietów 
w jakie rolnik wejdzie do 1 
ha można uzyskać do 900 
Euro. Część rolników wcho-
dziła już w te programy za-
równo z budżetu 2004-2006 
jak i z budżetu 2007-2013. 
W bieżącym roku nie ma 
możliwości jak to było do 
tej pory, aby po trzech la-
tach przejść na nowe zo-
bowiązania pod warunkiem 
dołożenia powierzchni lub 
pakietu. Największym za-
interesowaniem w starym 
PRO-wie cieszyły się dwa 
pierwsze pakiety tj rolnictwo 
ekologiczne i ochrona gleb 
i wód. Od nowego budżetu 
nie ma ograniczeń. Rolnik 
może wchodzić w dowolną 
liczbę pakietów, byleby nie 
przekroczył stawki dopłat do 
1 ha tj. do plantacji wielolet-
nich 900 Euro/ha, 600 Euro 
do upraw jednorocznych 
oraz 450 Euro do Trwałych 
Użytków Zielonych. W przy-
padku realizacji więcej niż 
jednego pakietu na tych sa-
mych użytkach rolnych wy-
sokość płatności rolno śro-
dowiskowej ustala się jako 
sumę kwot przysługujących 
za realizację tych pakietów. 
W niektórych pakietach 
obowiązuje degresywność. 
I tak w przypadku pakie-
tów Rolnictwo zrównoważo-
ne, rolnictwo ekologiczne i 
Ochrona gleb i wód:
-100 % stawki otrzymamy 
za powierzchnię 0,10 ha do 
10 ha 
-50 % stawki otrzymamy za 
powierzchnię powyżej 100 
ha do 200 ha

-10 %stawki otrzymamy za 
powierzchnię powyżej 200 
ha 
Natomiast w przypadku pa-
kietu ekstensywne trwałe 
użytki zielone płatność wy-
nosi:
-100 % stawki otrzymamy 
za powierzchnię 0,10 ha do 
10 ha
-75 % stawki otrzymamy za 
powierzchnię powyżej 10 ha 
do 50 ha
-50 % stawki otrzymamy za 
powierzchnię powyżej 50 ha 
do 100 ha
-10 % stawki otrzymamy za 
powierzchnię powyżej 100 
ha

W gospodarstwie nie moż-
na łączyć ze sobą pakietów 
rolnictwo ekologiczne z rol-
nictwem zrównoważonym 
lub Ochroną gleb i wód oraz 
pakiety Ekstensywne trwa-
łe użytki zielone z Ochro-
ną zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodni-
czych.
Zgodnie z istniejącymi prze-
pisami nie wolno w jednym 
gospodarstwie realizować 
starego i nowego progra-
mu rolno-środowiskowego. 
Po 3 latach realizacji stare-
go programu rolno-środowi-
skowego rolnik może wejść 
na nowe zasady pod warun-
kiem, że działanie jest zna-
cząco wzmocnione np. po-
większenie gospodarstwa 
lub dołożenie pakietów. Do-
datkowo obowiązkowo na-
leży dołożyć pakiet przyrod-
niczy. Aby wejść w te pakie-
ty już w poprzednim roku 
należało zrobić ekspertyzę 
ornitologiczną lub botanicz-
ną. W tym wypadku wcho-
dzi się w zmienione zobo-
wiązania, które realizuje się 
przez 5 kolejnych lat zgod-
nie z nowym planem. 
Kto może być beneficjen-

tem programu rolno środo-
wiskowego?  
Może nim być rolnik: 
- któremu został nadany nu-
mer identyfikacyjny
- posiada 1 ha działek rol-
nych
- realizuje 5-letnie zobowią-
zanie rolno środowiskowe
- spełnia warunki przyzna-
nia płatności rolno środowi-
skowej w ramach określo-
nych pakietów lub ich wa-
riantów
- posiada plan rolno środo-
wiskowy przygotowany przy 
udziale doradcy rolno śro-
dowiskowego
W program rolno środowi-
skowy można wejść już z 
powierzchnią 0,10 ha.
Rolnik realizujący zobowią-
zania rolno środowiskowe 
powinien:
1) zachować występujące w 
gospodarstwie trwałe użytki 
zielone oraz elementy krajo-
brazu rolniczego nieużytko-
wanego rolniczo, tworzące 
ostoje dzikiej przyrody;
2) prowadzić rejestr działal-
ności rolno środowiskowej;
3) przestrzegać innych wy-
mogów określonych dla da-
nego pakietu lub wariantu.
Rolnik realizujący program 
rolno środowiskowy rejestr 
działalności prowadzi so-
bie sam, natomiast aktual-
ny plan rolno środowisko-
wy musi być sporządzony 
przez doradcę posiadają-
cego uprawnienia rolno śro-
dowiskowe. Za ich brak w 
razie kontroli ARiMR trzeba 
będzie zwrócić pieniądze 
otrzymane w ramach tych 
płatności.
Ważniejsze wymogi dla po-
szczególnych pakietów i ich 
wariantów
Pakiet 1. 
Rolnictwo zrównoważone 
 płatność do 1 ha grun
tów ornych 360 zł.:

- przestrzegać płodozmianu 
w którym będą na każdej 
działce rolnej w przeciągu 5 
lat  3 gatunki roślin np. zbo-
żowe, motylkowe, okopowe
- maksymalna dawka azotu 
(nawożenie naturalne, kom-
posty i mineralne )nie może 
przekroczyć 150 kg N/ha, a 
na trwałych użytkach zielo-
nych 120 kg N/ha.
- opracowanie co roku pla-
nu nawozowego
- posiadać aktualną analizę 
ziemi

Pakiet 2. 
Rolnictwo ekologiczne:
1) Uprawy rolnicze - płat-
ność 840zł /ha na przesta-
wieniu, 790zł/ha z certyfika-
tem
2) Trwałe użytki zielone - 
odpowiednio 330 zł /ha i 
260zł/ha.
3) Uprawy warzywne - 1550 
zł/ha i 1300 zł/ha.
4) Uprawy zielarskie - 1150 
zł/ha i 1050zł/ha.
5) Uprawy sadownicze i ja-
godowe 1800zł/ha i 1540 zł/
ha.
6) Pozostałe uprawy sa-
downicze i jagodowe ( np. 
orzech włoski i laskowy, 
aronia czarno owocowa, 
borówka brusznica i niska, 
bez czarny, głóg, żurawina) 
- 800 zł/ha i 650 zł/ha
7) Plantacja orzecha wło-
skiego nie owocującego - 
160 zł/ha:
- gospodarowanie zgodnie 
z wymogami rolnictwa eko-
logicznego
- obowiązek poddania się 
co roku kontroli przez jed-
nostkę certyfikującą
- przeznaczenie plonu na 
paszę, do bezpośrednie-
go spożycia, do przetwór-
stwa, do kompostowania 
lub przekazanie do innych 
gospodarstw rolnych.
Można uzyskać zwrot kosz-
tów kontroli pod warunkiem 
złożenia do Podkarpackie-
go Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Rzeszowie wnio-
sku w ramach działania: 
Uczestnictwo rolników w 

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH 
DOPŁAT PÓKI JESZCZE SĄ
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systemach jakości żywno-
ści.

Pakiet 3. 
Ekstensywne trwałe użyt
ki zielone – płatność 500 
zł/ha:
Użytkowanie kośne:
- koszenie w terminie od 1 
czerwca do 30 września do 
2 pokosów w ciągu roku, 
podwyższona wysokość ko-
szenia 5-15 cm
- pozostawienie co roku 5-10 
% powierzchni nieskoszo-
nej, przy czym co roku doty-
czy to innej powierzchni
- zakaz koszenie okrężnego 
od zewnątrz do środka łąki
- usunięcie lub złożenie w 
stogi ściętej biomasy do 2 
tygodni po pokosie.
Użytkowanie pastwiskowe:
-sezon pastwiskowy od 1 
maja do 15 października 
przy obsadzie zwierząt wy-
noszącym od 0,5- 1,0 DJP /
ha 
- wykaszanie niedojadów 
w terminie od 1 VIII do 30 
września 
Użytkowanie kośno- pastwi-
skowe:
- wymogi podobne jak przy 
użytkowaniu kośnym, z tym, 
że można 2 razy wykosić, a 
później przepaść, z tym, że 
obsada zwierząt nie może 
być większa niż 0,3 DJP/ha

Pakiet 4. 
Ochrona zagrożonych ga
tunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych poza ob
szarami Natura 2000  w 
naszym regionie można 
realizować warianty:
- Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków - płatność 1200 zł/ha
- Pół naturalne łąki wilgotne 
- płatność 800 zł/ha
- Pół naturalne łąki świeże - 
płatność 800 zł/ha
Z tego pakietu możemy uzy-
skać bardzo dobre pienią-
dze zwłaszcza jeżeli na swo-
jej łące stwierdzimy siedli-
sko lęgowe ptaków np. czaj-
ki, czy derkacza, co musi 
być potwierdzone eksperty-
zą ornitologiczną. Wymogi w 

tym pakiecie podobne są do 
opisanego powyżej tj. Eks-
tensywne trwałe użytki zie-
lone, z tym jednak, że ko-
sić łąkę można w przypadku 
wariantu pierwszego dopie-
ro od 1 sierpnia do 30 wrze-
śnia. Siano wykoszone w 
tym terminie nadaje się tyl-
ko na ściółkę. Natomiast o 
omawianym wariancie dru-
gim i trzecim od 15 czerwca 
do 30 września.
Kolejnym warunkiem w tym 
pakiecie jest obowiązek po-
siadania ekspertyzy ornitolo-
gicznej lub przyrodniczej.

Pakiet 5. 
Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie:
1) Produkcja towarowa lo-
kalnych odmian roślin 
uprawnych - 570 zł/ha (obej-
muje gatunki: krzyca, psze-
nica płaskurka i samopsza, 
proso, owies szorstki, lnicz-
nik siewny, komonica błotna, 
nostrzyk biały, sałata łody-
gowa, lędźwian siewny, so-
czewica jadalna, pasternak)
2) Produkcja nasienna towa-
rowa lokalnych odmian ro-
ślin uprawnych - 800 zł/ha
3) Produkcja nasienna na 
zlecenie banku genów - 
4700zł/ha [ płatność do 
pow.0,10-0,30 ha ( obowią-
zuje umowa z jednostką ba-
dawczo- rozwojową)]
4) Sady tradycyjne - płat-
ność 2100 zł/ha, ale do po-
wierzchni (10-40 ha tj. może 
wynieść do 840 zł) 
Pakiet ten cieszył się dużym 
powodzeniem, wśród rolni-
ków którzy posiadają sady 
stare, a co najmniej 60 % 
drzew jest starych odmian, 
w tym co najmniej trzy ga-
tunki lub odmiany tradycyj-
ne z wykazu odmian upra-
wianych przed 1950 rokiem. 
Tych drzew musi być co naj-
mniej 12 w wieku powyżej 
15 lat. Rolnik w takim sa-
dzie ma obowiązek wykona-
nia podstawowych zabiegów 
pielęgnacyjnych.

Pakiet 6. 
Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie:
1) Zachowanie lokalnych ras 
bydła 1140 zł/szt (minimum 
4 krowy)
2) Zachowanie lokalnych ras 
koni 1500zł/szt ( minimum 2 
klacze)
3) Zachowanie lokalnych ras 
owiec 320 zł/szt ( minimum 5 
lub 10 matek)
4) Zachowanie lokalnych ras 
świń 570 zł/szt ( minimum 8 
loch)

Pakiet 7. 
Ochrona gleb i wód:
- płatność wsiewki poplono-
we 330 zł/ha:
- międzyplon ozimy - 420 zł/
ha
- międzyplon ścierniskowy - 
420 zł/ha
W tym pakiecie wysiewamy 
wsiewkę w plon główny lub 
po zbiorze plonu głównego 
i pozostawiamy go do przy-
orania do wiosny ( należy go 
przyorać po 1 marca. Płat-
ność za ten pakiet jest niż-
sza niż w poprzednim bu-
dżecie, ale wchodząc w ten 
pakiet można go połączyć z 
pakietem rolnictwo zrówno-
ważone).

Pakiet 8. 
Utrzymanie stref buforo
wych:
1) Utrzymanie 2-metrowych 
stref buforowych - 44 zł/100 
mb
2) Utrzymanie 5-metrowych 
stref buforowych - 110 zł/100 
mb
3) Utrzymanie 2-metro-
wych miedz śródpolnych - 
40zł/100 mb
4) Utrzymanie 5-metro-
wych miedz śródpolnych - 
1000zł/100 mb
Wymogiem w tym pakiecie 
jest m.in.: 
- wykaszanie raz w roku lub 
co 2 lata, nie później niż do 
30 września, przy zachowa-
niu istniejących drzew i krze-
wów 
- usunięcie ściętej biomasy

- zakaz stosowania nawo-
zów i środków ochrony roślin
Warunki i tryb udzielania po-
mocy finansowej w ramach 
„Programu rolno środowi-
skowego” zasygnalizowa-
ne zostały bardzo ogólnie. 
Bliższe informacje uzyskać 
można w Powiatowym Ze-
spole Doradców w Leżajsku 
lub pod telefonem 017 242 
17 97. Zainteresowanych 
zapraszamy!

Zofia Rydzik
ZD Leżajsk

KWIETNIOWA 
ZBIÓRKA ODPADÓW

Po raz kolejny w naszej 
gminie, zostanie przepro
wadzona zbiórka: 
 zużytych opon, 
 akumulatorów, 
 zużytego sprzętu elek
trycznego i elektroniczne
go (w tym świetlówki), 
 zepsutego sprzętu        
gospodarstwa domowego 
(lodówki, pralki itp.)
Zbiórkę przeprowadzi 
MZK Leżajsk. W/w od
pady należy złożyć do 
godziny 10.00 w dniu 27 
kwietnia 2010 r. (wtorek) w 
niżej  wymienionych miej
scach:
 Grodzisko Górne, obok 
budynku OSP
 Grodzisko Dolne, obok 
budynku OSP
 Grodzisko Dolne Miasto, 
na Placu Targowym
 Grodzisko Nowe, obok 
Budynku Wiejskiego
 Laszczyny, obok szkoły 
w Laszczynach
 Chodaczów, obok bu
dynku OSP
 Podlesie, obok budynku 
OSP
 Wólka Grodziska, 
obok mostu koło boiska           
sportowego
 Opaleniska i Zmysłów
ka, obok budynku wiaty     
„Poltino” w Zmysłówce
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Jest mnóstwo interesują
cych osób pochodzących 
z naszych stron  naukow
ców, duchownych, żoł
nierzy, przedsiębiorców, 
sportowców, muzyków, 
artystów, poetów, ... Wielu 
żyje obok nas, innych los 
pchnął w najdalsze zakąt
ki świata. O niektórych już 
słyszeliśmy, a innych wo
góle nie znamy. 
Chcąc przybliżyć sylwetki 
ciekawych osób pocho
dzących z terenu naszej 
gminy, bądź też związa
nych  z Grodziskiem, w 
kolejnych numerach ga
zety, będziemy publiko
wać fragmenty książki 
autorstwa pani Bożeny 
Wojciechowskiej, „Gro
dziskolekcja w szkole 
przemijania”. Autorka tak 
oto opisuje swoje wspo
mnienia związane z Gro
dziskiem. 

Moje dzieciństw. 
Grodzisko
Pomysł opowiedzenia i 
opisania naszych przeżyć 
w Grodzisku już od dawna 
nosiłam w sobie. Lecz mijały 
lata, życie dostarczało coraz 
to nowych zdarzeń, a tamte 
lata z dzieciństwa i wojny 
– pozostawione w ukryciu 
– traciły z czasem ostrość 
wyrazu  zaczęły budzić 
uczucie dziwnej tęsknoty, 
od której nigdy nie mogłam 
się uwolnić.
Minęło już 66 lat od chwili, 
kiedy po raz pierwszy zoba-
czyłam Grodzisko. Tak długi 
okres wystarcza, aby każdą 
rzeczywistość uczynić 
irrealną. Lecz ja chcę 
znowu powrócić do tamtej 
przeszłości między innymi 
po to, żeby przekonać się 
co  jeszcze z niej pamiętam, 
zdając sobie równocześnie 
sprawę, że tamten świat 
można będzie widzieć już 
tylko oczami dziecka.

Był luty, 1940 rok. W 
Mogilnie, w którym mie-
szkała moja rodzina, Nie-
mcy wyrzucali obywateli 
polskich z mieszkań, aby 
na ich miejsca sprowadzać 
rodziny niemieckie. Wysie-
dlonych Polaków, jak się 
potem okazało, wywożono 
na tereny wschodnie – 
do Generalnej Guberni. 
Moi rodzice może by mo-
gli obronić się przed 
wyrzuceniem (pomimo, że 
mieszkanie cieszyło się 
zainteresowaniem hitle-
rowców) – jeżeliby się zgo-
dzili na podpisanie takiej 
,,listy lojalności” do czego 
ojciec mój z mamą byli 
namawiani przez sąsiadów 
niemieckich, znanych im 
jeszcze sprzed wojny. Listy 
nie podpisali i… pamiętam 
ten dzień kiedy zjawiło się 
u nas dwóch lub trzech 
policjantów niemieckich 
uzbrojonych w karabiny i jak 
kazali nam w pół godziny 
opuścić mieszkanie. Miałam 
wtedy 7 lat, moje siostry – 
Irena 10 lat, Halina 3 lata a 
brat Jerzy 9.
Dzisiaj, kiedy wspominam 
ten prawie 6-letni okres 
wygnania, już nie potrafie 
odtworzyć ciągłości zdarzeń 
– mam przed oczami jedynie 
oderwane obrazy, które 
tworzą pewną całość. To 
jest tak jakbym oglądała w 
dzieciństwie jakiś film, który 
wbił się mocno w pamięć 
i wiele scen z tego filmu 
jeszcze oglądam do dzisiaj, 
ale starczy przez chwile 
pomyśleć o danej scenie, a 
zaraz obraz staje się żywy 
i z  widza zamieniam się w 
aktora. 
Niemcy byli mili, jeden z nich 
nawet pomagał mi uporać 
się z golfem zapinanym na 
wiele guzików. I wkładał 
lalkę do koszyka, którą 
ojciec chciał wyrzucić, aby 
na jej miejsce zapakować 

rzecz bardziej potrzebną, 
Ta lala przetrwała z nami 
wojnę – tyle, że bez rąk i bez 
nóg i nie wołał już ,,mama – 
tata:”
Był mróz i śnieg, kiedy 
ubrani na ,,cebulki” i w 
rę kach z dwulitrowymi 
kankami (bańkami) z 
przetopionym smalcem, a 
rodzice objuczeni różnymi 
tobołkami (nikt nie wiedział 
gdzie i na jak długo nas 
wywożą) – maszerowaliśmy 
ulicami miasta w kolumnie i 
pod karabinami.
Takich kolumn szło 
wówczas wiele i wszyscy do 
jednego punktu zbiornego, 
którym okazała się wielka 
sala mogileńskiego kina. 
Zupełnie nie pamiętam 
obozu hitlerowskiego 
w Poznaniu. A przecież 
byliśmy w tym obozie, o 
czym świadczą dokumenty 
i centralny rejestr osób z 
obozu sporządzony przez 
Niemców i przysłany po 
wojnie Fundacji Polsko- 
Niemieckiej. Byliśmy w 
tym rejestrze zapisani ca-
łą rodziną – wszystkie na-
sze imiona z dokładnymi 
danymi osobowymi. Dzięki 
dokładności niemieckiej, 
na podstawie przysłanego 
Polsce rejestru – w 1999r. 
przyznano mi i mojemu 
rodzeństwu tytuł kombatanta 
(wraz z uprawnieniami), a 
w otrzymanej legitymacji 
napisano, że przyznano ten 
tytuł ,,za pobyt w obozie 
hitlerowskim” w Poznaniu 
przez okres jednego 
miesiąca. Niestety, nasi 
rodzice nie doczekali już 
tego zaszczytu.
Pamiętam postój pociągu 
na stacji w Mogilnie, a w 
nim cała rodzina (mogło to 
być jeszcze w drodze do 
obozu, lub z obozu – już 
w drodze na wschód), ale 
rodzice nie wiedzieli jeszcze 
dokąd  nas Niemcy wywożą. 

Pamiętam wpadającego 
do wagonu gestapowca z 
ręką na pistolecie u pasa i 
przeraźliwie krzyczącego 
coś po niemiecku. Podobno 
szukał tego ,,przestępcy”, 
który ośmielił się dawać 
znak ręką przez szybę – 
komuś, kto stał na peronie. 
To moja mama dawała znać 
ręką cioci Broni stojącej 
w tłumie na peronie. Co 
powstrzymało hitlerowca, że 
matki nie zastrzelił? Czyżby 
widok przerażonych dzieci i 
jak śnieg bladej twarzy ich 
ojca?
Był już wieczór, kiedy po 
długim czasie – nie wiem 
ile dni to trwało – dotarliśmy 
do wyznaczonego celu i ze 
stacji Chałupki k/Leżajska 
jakaś furmanka wiejska 
wiozła nas do Grodziska 
Dolnego – oddalonego 
12 km od stacji. Niemcy 
przeznaczyli dla nas nie-
zamieszkałą od dawna 
chałupę. Pamiętam, jak po 
wniesieniu swoich tobołków 
na środek izby siedzieliśmy 
na nich w milczeniu, spo-
glądając na główki małych 
dzieci przywarte do 
dwóch okien od zewnątrz 
i patrzące na nas w cieka-
wskim oczekiwaniu. Po-
mimo zapadającego zmro-
ku dobrze było widać te 
główki za oknem na tle 
białego śniegu...            cdn.

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA

Treścią tych wspomnień są 
przeżycia autorki w czasie 
okupacji hitlerowskiej, kiedy 
to jako dziecko wraz z rodzi-
cami i rodzeństwem została 
wywieziona przez okupan-
ta do wsi małopolskiej - Gro-
dzisko Dolne.
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