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3 lipca b.r. w Środowisko-
wym Domu Samopomocy 
w Laszczynach odbyło się 
spotkanie lokalnych władz 
oraz przedstawicieli jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z delegacją z au-
striackiego miasta Krems 
an der Donau. 

Goście z Austrii, w czasie 
dwutygodniowej wizyty w 
Polsce, skorzystali również 
z zaproszenia do Laszczyn, 
dokąd trafił wcześniej sa-
mochód zakupiony na pre-
ferencyjnych warunkach w 
ramach współpracy między 
strażakami z Grodziska i 
Krems.
W piękny, słoneczny i ciepły 
dzień przed wejściem do bu-
dynku zgromadzili się przed-
stawiciele lokalnego samo-
rządu (wśród nich starosta 
leżajski p. Robert Żołynia 
oraz wójt gminy Grodzisko 
Dolne p. Jacek Chmura), 
zaproszeni goście oraz Or-
kiestra Dęta. Po przybyciu 
Austriaków nastąpiło ich ofi-

cjalne przywitanie oraz po-
częstunek. 
Później wszyscy udali się na 
tylny dziedziniec Domu Sa-
mopomocy, gdzie wójt gminy 
p. Jacek Chmura przybliżył 
publiczności historię Orkie-
stry Dętej, która w tym roku 
obchodzi jubileusz 100-lecia 
swojego istnienia. Następ-
nie odbył się popisowy kon-
cert w wykonaniu orkiestry, 
która poza bardziej oficjal-
ną częścią repertuaru za-
prezentowała również takie 
hity muzyki współczesnej, 
jak „Heal The World” Micha-

ela Jacksona. Orkiestranci 
specjalnie dla zaproszo-
nych odegrali hymn Austrii.  
Gościom z Krems udzieliła 
się radosna atmosfera tego 
wydarzenia, a po wszech-
obecnych uśmiechach moż-
na było wywnioskować, że 

koncert oraz przyjęcie nie 
pozostały im obojętne. 
Spotkanie miało na celu 
podtrzymanie współpracy 
pomiędzy jednostkami stra-
ży pożarnej z Grodziska i 
Krems.

Michał Telka

Wójt Jacek Chmura wita przybyłych gości

PARTNERSTWO 
POD STRAŻACKIMI 
SZTANDARAMI

Po wysłuchaniu koncertu orkiestra otrzymała od 
Austriaków w prezencie nuty  

W dniu 23 czerwca br. w 
Zagórzu odbyła się XII 
Spartakiada Sportowa 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy Wojewódz-
twa Podkarpackiego, w 
której udział brało około 
500 uczestników z 53 ŚDS 
z całego regionu. 

Udział w tej imprezie wzięli 
również uczestnicy nasze-
go ośrodka. Pomimo, że dla 
niektórych były to pierwsze 
takie zawody, to wszyscy 
znakomicie sobie poradzili.
Zawodnicy rywalizowali w 
dziewięciu konkurencjach 

m.in.: rzut do kosza, skok w 
dal, bieg na 50 m, slalom na 
rowerze. 
Zarówno organizatorzy jak i 
obserwatorzy nie kryli zdzi-
wienia, że w tak krótkim 
okresie swego istnienia na-
sza placówka zdołała wysta-
wić własną reprezentację. 
Za udział w spartakiadzie 
zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody 
indywidualne. Patronat nad 
imprezą objęli Wojewoda 
Podkarpacki, Starosta Sa-
nocki oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Zagórz.

PS

SPARTAKIADA DOMÓW SAMOPOMOCY Z 
PODKARPACIA 

Reprezentacja ŚDS w Laszczynach
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Wspaniałą nagrodę na ju-
bileusz 100-lecia istnienia 
odebrała w niedzielę 11 
lipca br. Orkiestra Dęta z 
Grodziska Dolnego. Na-
grody Zarządu Wojewódz-
twa wręczano w Woje-
wódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie. 

Za nieoceniony wkład w roz-
wój kultury naszego regionu 
i wspaniały dorobek arty-
styczny Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego nagro-
dził 31 osób. Przyznano 24 
nagrody za całokształt dzia-
łalności i 7 za szczególne 
osiągniecia. Kapituła Kon-
kursowa uhonorowała rów-
nież 11 arystów zbiorowych. 
Nagrodzono stowarzysze-
nia, zespoły taneczne oraz 
kapele i orkiestry. 
Właśnie w tej kategorii na-
grodę z rąk Członka Zarządu 
Województwa Podkarpac-
kiego - Jana Burka, odebra-
ła  Orkiestra Dęta z Grodzi-
ska Dolnego. Za całokształt 

działalności w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz 
upowszechnianie i ochronę 
kultury orkiestra otrzymała 
nagrodę pieniężną w kwocie 
8 tys. zł. Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego biorąc 
pod uwagę dorobek arty-
styczny twórców z naszego 
regionu już po raz jedenasty 
przyznał im nagrody. Jest 
to forma podziękowania i 
docenienia dla ludzi, którzy 

z takim zaangażowaniem 
i pasją przyczyniają się do 
ochrony i rozwoju dziedzic-
twa kulturowego w naszym 
województwie. Jednocze-
śnie przyznając nagrody 
chcemy zachęcić wszyst-
kich artystów do dalszej 
działalności na rzecz kultury 
i sztuki. W imieniu Zarządu 
Województwa Podkarpac-
kiego serdecznie gratuluję 
wszystkim laureatom i życzę 

wielu kolejnych sukcesów i 
wybitnych osiągnięć- mówił 
w trakcie uroczystości Czło-
nek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Jan Burek.
Uroczystość uświetniły wy-
stępy laureatów. Na scenie 
zaprezentował się Włady-
sław Pogoda oraz Zespoły 
Pieśni i Tańca „Resovia Sal-
tans” i „Rochy”. Wysłuchano 
też „Mini recitalu” Zbigniewa 
Jakubka.   MH

11 lipca br. w zajeździe 
„Pastewnik” w Przewor-
sku odbyła się impreza 
pt. „Noc Świętojańska” w 
której udział wzięli pod-
opieczni ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Laszczynach. 

Po otwarciu i powitaniu 
wszystkich gości nastąpiła 
część artystyczna. Każdy 
z zaproszonych ŚDS-ów 
przedstawił własny program 
artystyczny. Uczestnicy na-
szego ośrodka zaprezento-
wali skecz pt. „Pasażer na 
gapę”, który został bardzo 
ciepło i wesoło przyjęty.
Podopieczni mieli możliwość 
obejrzenia sprzętu strażac-
kiego, policyjnego radiowo-

zu oraz przejażdżki na mo-
tocyklu, z czego bardzo 
chętnie korzystali. Po cie-
płym posiłku nastąpiły wy-
stępy dziecięcych i młodzie-
żowych zespołów tanecz-

nych oraz wokalnych, a tak-
że kapel. 
Organizatorzy przygotowali 
też liczne atrakcje, m.in. lo-
terie fantowe, wesołe mia-
steczko i konkursy z na-
grodami. Gdy zaczęło się 
ściemniać, wszyscy z po-
chodniami udali się nad po-
bliską rzekę, gdzie puszcza-

no wianki na wodę. Na ko-
niec wystąpił zespół „Cygań-
skie Czary”. Organizatora-
mi imprezy byli Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział 
Przeworsk, Polski Związek 
Niewidomych oraz Środowi-
skowy Dom Samopomocy w 
Łopuszce Wielkiej.  
   PS

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W 
PRZEWORSKU

Orkiestra Dęta odebrała nagrodę za całokształt działalności w dziedzinie  kultury

NAGRODA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DLA 
GRODZISKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Podopieczni ŚDS w Laszczynach w skeczu „Pasażer na gapę”
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Świat pełen jest niezwykle 
interesujących miejsc. Od-
wiedzając je, poszerzamy 
nasze horyzonty, pozna-
jemy nowe, tajemnicze i 
zupełnie odmienne od ro-
dzimej kultury, ludzi, oby-
czaje. Nie na darmo zwy-
kło się mawiać, iż podró-
żowanie jest największym 
uniwersytetem świata...

Mieszkańcy gminy Grodzi-
sko Dolne również podejmu-
ją dalekie i atrakcyjne wo-
jaże, a swoimi wrażeniami 
oraz przeżyciami dzielą się z 
nami. Doskonałym przykła-
dem jest osoba pana Adria-
na. Wójcika. 
Pan Adrian pochodzi z Wól-
ki Grodziskiej - Zagrody. Tu 
mieszkają też jego dziadko-

wie – Stanisław i Stefania 
Malach. Ojciec Adriana – 
pan Zbigniew poznał tu swo-
ją żonę Alinę, z domu Ma-
lach. Przez kilka lat miesz-
kali w Wólce Grodziskiej, 
jednak w 1986 roku pan 
Zbigniew opuścił rodzinne 
strony i wyjechał do Kanady. 

Po trzech latach dołączyła 
do niego żona i dwaj syno-
wie. W chwili obecnej miesz-
kają w Montrealu-prowincja 
Quebec. Adrian ukończył 
Uniwersytet McGill w Mont-
realu - wydział geologii i z ra-
cji zawodu dużo podróżuje. 
Pracuje w firmach, które zaj-
mują się eksploatacją złota. 
W roku 2005 kilka miesięcy 
przebywał w Burkina Faso 

(dawna Górna Wolta), a w 
roku 2006 przeniósł się do 
Australii-Perth, gdzie pracu-
je dla firmy wydobywającej 
złoto. Odkrywając piękno 
otaczającego świata, pan 
Adrian postanowił podzie-
lić się zdjęciami z odbytych 
podróży. Więcej zdjęć na 
stronie internetowej www.
grodziskodolne.pl, w galerii 
zdjęć.    RP
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Nadeszły długo oczeki-
wane przez wszystkich 
wakacje, a wraz z nimi se-
zon letni, urlopowy i wy-
poczynkowy. Wzorem lat 
ubiegłych, zbiornik wodny 
„Czyste” cieszy się nie-
słabnącą popularnością 
wśród turystów. 

Pogoda dopisuje, a rozwi-
jająca się konsekwentnie 
infrastruktura turystyczna 
stwarza możliwości do uda-
nego letniego odpoczynku. 
Niestety, poza niewątpliwymi 

korzyściami, płynącymi z ro-
snącej liczby urlopowiczów, 
fenomen „Czystego” niesie 
również ze sobą negatywne 
zjawiska oraz zachęca do 
zachowań pozostawiających 
wiele do życzenia. 
Istnieje problem związany z 
bardzo dużą ilością samo-
chodów, zatrzymujących się 
blisko zbiornika. Pomimo 
działania parkingu płatnego, 
wciąż nie wystarcza miejsca 
dla wszystkich. A gdy par-
king nie jest zapełniony,  kie-
rowcy i tak wolą pozostawić 

samochód w pasie drogo-
wym, utudniając i blokując 
przejazd innym pojazdom. 
Łamią tym samym przepisy 
o ruchu drogowym. 
Pomysłowość i głupota przy-
jezdnych nie zna granic. 
Zdesperowani kierowcy par-
kują na poboczach po oby-
dwu stronach drogi, co w 
połączeniu z dużym ruchem 
(szczególnie w upalne dni 
weekendowe) powoduje jej 
całkowite zablokowanie. 
Nie pomagają znaki zakazu, 
prośby i apele policji, a na-
wet nagminnie wypisywane  
w ostatnim czasie manda-
ty. Kierowcy łamią przepisy 
bez względu na wszystko. I 
tak oto w ostatecznym roz-

rachunku zamiast pięcio-
złotowej opłaty za parking, 
otrzymują stuzłotowe man-
daty. Problemy komunika-
cyjne są utrudnieniem także 
dla turystów którzy oczekują 
spokojnego wypoczynku na 
łonie natury. 
Kolejnym problemem pozo-
staje zachowanie uczest-
ników dyskotek, które od-
bywają się przy zbiorniku. 
Mieszkańcy z bliskiego 
sąsiedztwa narzekają na 
głośne nocne okrzyki wra-
cającej młodzieży, a także 
zaśmiecanie okolicy oraz 
zdarzające się od czasu do 
czasu akty drobnego wan-
dalizmu. Jego ofiarą padają 
najczęściej znaki drogowe.  
Pozostaje mieć nadzieję, że 
podobne zachowania zosta-
ną zmarginalizowane. 
Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że „gorący okres” 
nad zalewem dopiero przed 
nami. W związku z remon-
tem płyty stadionu LKS 
„Grodziszczanka” wszystkie 
imprezy gminne, włączając 
Dni Grodziska, odbywać się 
będą przy zbiorniku „Czy-
ste”.   RP

BĄDŹ BEZPIECZNY 
NAD WODĄ

NASI W ŚWIECIE

Adrian na Wyspach Galapagos - Ekwador
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W niedzielę 18 lipca br. na 
Rynku w Rzeszowie od-
była się impreza promo-
cyjna Gminy Grodzisko 
Dolne pod nazwą Panora-
ma Kulturalna Ziemi Gro-
dziskiej. Celem spotkania 
było ukazanie bogactwa 
kulturowego oraz rozma-
itych przejawów aktywno-
ści mieszkańców gminy, a 
także szersze rozpropago-
wanie lokalnych tradycji, 
kultywowanych w Grodzi-
sku od wielu pokoleń. 

Imprezę rozpoczęło parad-
ne wejście Orkiestry Dętej 
z Grodziska Dolnego wraz 
z oddziałem straży grobowej 
ze Zmysłówki na Rynek od 
strony ul. Kościuszki. Pokaz 
musztry w wykonaniu „Tur-
ków” pod przewodnictwem 
Pawła Matuszka, trwał ok. 30 
minut i cieszył się niemałym 
zainteresowaniem publicz-
ności. Na tle rzeszowskiej 
starówki w pełnym słońcu 
zastępy „Turków” doskonale 
prezentowały się w pełnym 
umundurowaniu, i barwnych 
strojach, które są nieodłącz-
ną częścią tradycji. 
Następnie zespół regional-
ny „Grodziszczoki” wystą-
pił ze swym repertuarem ar-
tystycznym. Warto zazna-
czyć, że na scenie pojawi-
li się również młodzi adepci 
muzyki ludowej. Po wystę-

pie „Grodziszczoków” miej-
sce na scenie zajęła Orkie-
stra Dęta, która dała około 
półtoragodzinny koncert. Po 
nim nastąpił występ części 
instrumentalistów z zespołu 
„Grodziszczoki”, którzy uka-
zali umiejętności gry m.in. 
na cymbałach i kontrabasie.
Całość imprezy zakończył 
około godziny 21 koncert 
bandu „Walter”. W ciągu 
całego spotkania na Rynku 
Koła Gospodyń Wiejskich 
prowadziły punkt gastrono-
miczny, w którym można 
było zakosztować w specja-
łach lokalnej kuchni.  

           Michał Telka

PROMOCJA GMINY NA RYNKU W RZESZOWIE

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstują gości grodziskimi przysmakami

Swoje pięć minut na rzeszowskiej estradzie miała     
Orkiestra Dęta z Grodziska Dolnego
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Na zakończenie roku szkol-
nego w dniu 27 czerwca 
2010r. w Zmysłówce „Na 
pastwisku” odbył się pik-
nik zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wiosek Opaleniska, Pod-
lesie, Zmysłówka. 

Mimo niezbyt sprzyjającej 

pogody uczestników impre-
zy nie brakowało. Dzieci ba-
wiły się na placu zabaw oraz 
uczestniczyły w różnego ro-
dzaju konkursach i zaba-
wach. Dla młodzieży i senio-
rów było pyszne ciasto, róż-
nego rodzaju napoje chło-
dzące oraz loteria i licytacja 
fantów. W godzinach wie-

czornych odbyła się potań-
cówka przy relaksującej mu-
zyce. 
Niedziela upłynęła na bez-
troskiej zabawie w radosnej 
atmosferze nadchodzących 
wakacji. Zarówno dzieci jak 
i dorośli bawili sie świetnie. 
Wszystkim uczestnikom pik-
niku serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy na następny w 
dniu 31 lipca 2010r. 

H.Leja

WAKACJE ROZPOCZĘLI 
PIKNIKOWO

Na uczestników loterii czekały atrakcyjne nagrody

W dniu 10 lipca br pierw-
sza grupa 15 kobiet z tere-
nu gminy zakończyła cykl 
szkoleń i warsztatów w 
ramach projektu „Agrotu-
rystyka szansą dla kobiet 
wiejskich” POKL Priory-
tet 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach 
wiejskich. 

Wiedzę praktyczną na temat 
funkcjonowania gospodar-

stwa agroturystycznego i 
obsługi ruchu turystyczne-
go będą mogły uczestniczki 
projektu zdobyć w czasie 
dwudniowego wyjazdu stu-
dyjnego, planowanego na 

początek września br. 
W wyjeździe wezmą udział 
również panie zakwalifiko-
wane do drugiej grupy szko-
leniowej. 
Projekt jest współfinansowa-

ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

JR

W niedzielę 11 lipca br. 
na stadionie sportowym 
w Grodzisku Górnym od-
było się towarzyskie spo-
tkanie z udziałem drużyn 
seniorskich I i II zespołu 
Grodziszczanki oraz dru-
żyn juniorów starszych 
i młodszych. Zawodnicy 
po raz pierwszy rozegrali 
spotkanie na nowej mura-
wie. Próbny mecz miał na 
celu sprawdzenie stanu 
ukorzenienia trawy. 

O tym, że płyta nie jest jesz-
cze gotowa do rozgrywek 
świadczą powstałe w mura-
wie po meczu ubytki. Posia-
na w październiku ubiegłego 
roku trawa nie jest jeszcze 
dobrze ukorzeniona. 
Instrukcja pielęgnacji pły-
ty boiska oprócz koszenia i  
wałowania zaleca, aby roz-
poczęcie meczów nastąpiło 
po okresie 12 miesięcy od 
momentu posiania trawy. 
Oznacza to, że stadion zo-
staje wyłączony z użytku, a 
wszystkie gminne imprezy 
odbędą sie nad Zalewem 
Czyste.   RP

PRÓBA 
TESTOWA PŁYTY 
STADIONU

Pierwsze spotkanie odbyło się w Punkcie Informacji Turystycznej na 
„Czystym”

KOLEJNY CYKL SZKOLEŃ DLA KOBIET
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WYPRAWKA SZKOLNA 2010

Przypominamy o obowiąz-
ku dbania o porządek na 
posesjach i użytkach rol-
nych. 

Rolnicy składający wnioski 
do ARiMR o otrzymanie płat-
ności obszarowych, w przy-
padku zgłaszania użytków 
zielonych lub tzw. „ugorów 
zielonych” mają obowiązek 
spełniania minimalnych wy-
mogów odnośnie przestrze-
gania zasad dobrej kultury 
rolnej na tych użytkach rol-
nych. Przestrzeganie zasad 
dobrej kultury rolnej obowią-
zuje od 2009 roku rolników 
którzy otrzymują płatności 
obszarowe. Na gruntach 
ugorowanych przeprowadza 
się co najmniej raz w roku w 
terminie do 31 lipca zabiegi 
uprawowe zapobiegające 
występowaniu i rozprze-

strzenianiu się chwastów 
lub przeprowadza się co 
najmniej jednokrotne kosze-
nie w tym terminie. Ten sam 
wymóg dotyczy użytków zie-
lonych (łąk i pastwisk) tj. ko-
szenie okrywy roślinnej i jej 
usunięcie również w termi-
nie do 31 lipca. Obowiązuje 
również zakaz wypalania ro-
ślinności, przy czym dotyczy 
to nie tylko łąk czy pastwisk, 
ale także innych obszarów: 
nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych. Minimalne 
wymogi zasad dobrej kul-
tury rolnej są przedmiotem 
kontroli prowadzonej od 
lipca br. przez ARiMR lub 
jednostki przez nią do tego 
upoważnione u rolników, 
którzy do jej przestrzegania 
są zobowiązani. W przypad-
ku stwierdzonych uchybień 
w tym zakresie na rolników 

nakładane są określone 
sankcje, mogące zakończyć 
się nawet wstrzymaniem 
płatności. 
Obowiązek przeciwdziałania 
wkraczaniu niepożądanej 
roślinności dotyczy również 
osób, które posiadają grun-
ty rolne, a niezgłaszaną ich 
do płatności obszarowych. 
Gruntami rolnymi w rozu-
mieniu ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (Dz. U. 
z dnia 22 lutego 1995 r.) są 
działki określone w ewiden-
cji gruntów jako użytki rolne. 
Art. 15 tej ustawy wymaga 
od posiadaczy tych użytków 
odpowiedniej ich ochrony: 
„Właściciel gruntów stano-
wiących użytki rolne oraz 
gruntów zrekultywowanych 
na cele rolne obowiązany 
jest do przeciwdziałania 
degradacji gleb”. Ponadto 
ustęp 5 tego artykułu pre-
cyzuje na czym polega ich 
ochrona: „W razie wystąpie-

nia z winy właściciela innych 
form degradacji gruntów, 
(…) w tym również spowo-
dowanej nieprzestrzega-
niem przepisów o ochronie 
roślin uprawnych przed cho-
robami, szkodnikami i chwa-
stami, wójt w drodze decyzji 
nakazuje właścicielowi grun-
tów wykonanie w określo-
nym terminie odpowiednich 
zabiegów. W razie niewyko-
nania decyzji, wójt zleca wy-
konanie zastępcze tych za-
biegów na koszt właściciela 
gruntów…”. Oznacza to, że 
na podstawie tego zapisu 
wójt gminy może nakazać 
właścicielowi zachwaszczo-
nej działki nakaz zniszczenia 
niepożądanej roślinności, a 
w razie nie dostosowania się 
do tego nakazu, właściciel 
działki poniesie koszty zwią-
zane z tymi zabiegami. 

R.Mazurek
ZD Leżajsk

CHWASTY USUWAMY 
OBOWIĄZKOWO

W związku z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 2010r. w 
sprawie szczegółowych 
warunków udzielania po-
mocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników 
oraz wypłaty uczniom za-
siłku powodziowego na 
cele edukacyjne (Dz.U. nr 
95, poz.612) informuje się 
osoby zainteresowane, 
że 16 sierpnia 2010r. mija 
termin składania wnio-
sków do dyrektora szko-
ły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkol-
nym 2010/2011 przez ro-
dziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców za-
stępczych) o przyznanie 
pomocy uczniom w formie 
dofinansowania zakupu 
podręczników rozpoczy-
nających w roku szkolnym 
2010/2011 naukę w klasach 
I – III szkoły podstawowej i 
w klasie II gimnazjum. 

Ponadto pomoc w formie 
dofinansowania zakupu 
podręczników do kształce-
nia ogólnego, w tym spe-
cjalnego jest udzielana 
uczniom słabo widzącym, 
niesłyszących, z upośledze-
niem umysłowym w stop-
niu lekkim oraz uczniom 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, 
gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnospraw-
ność wymieniona wyżej, 
posiadającym orzeczenie o 
potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w 
art. 71b ust.3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o syste-
mie oświaty, realizującym w 
roku szkolnym 2010/2011 
obowiązek szkolny lub obo-
wiązek nauki w szkołach dla 
dzieci i młodzieży.
Pomocy udziela się 
uczniom, pochodzącym z 
rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 351 zł 
na osobę w rodzinie. W/w 

kryterium dochodowe nie 
dotyczy uczniów niepełno-
sprawnych.
Wartość pomocy nie może 
przekraczać kwoty:
1) 170 zł – dla ucznia klasy 
I-III szkoły podstawowej oraz 
dla ucznia słabo widzącego, 
niesłyszącego, z upośledze-
niem umysłowym w stop-
niu lekkim oraz dla ucznia 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnospraw-
ność wymieniona wyżej, 
posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, o którym mowa w 
art. 71b ust.3 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o syste-
mie oświaty, realizującego 
kształcenie w klasach I-III 
szkoły podstawowej;
2) 310 zł – dla ucznia klasy 
II gimnazjum oraz dla ucznia 
słabo widzącego, niesły-
szącego, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lek-

kim oraz dla ucznia z nie-
pełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wy-
mieniona wyżej, posiadają-
cego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o 
którym mowa w art. 71b ust. 
3 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty, 
realizującego kształcenie w 
klasach I – III gimnazjum;
3) 200 zł – dla ucznia słabo 
widzącego, niesłyszącgo, 
z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim oraz 
dla ucznia z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona 
wyżej, posiadającego orze-
czenie o potrzebie kształ-
cenia  specjalnego, o któ-
rym mowa w art.71b ust.3 
ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty, 
realizującego kształcenie w 
klasach IV-VI szkoły podsta-
wowej.

M. Rydzik



9Gazeta z Grodziska i okolic 7/2010

- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

Pod koniec roku szkol-
nego dziesięcioro dzieci 
ze Szkoły Podstawowej 
im. prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
uczestniczyło w wyjazdo-
wych warsztatach z komu-
nikacji interpersonalnej w 
Okunince nad Jeziorem 
Białym.

W ramach projektu „Cen-
trum Nowoczesnego Kształ-
cenia-szansą na lepszą 
przyszłość” współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ska w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
odbywały się przez cały rok 
szkolny zajęcia z komuni-
kacji interpersonalnej, które 
zakończyły się wyjazdowymi 
warsztatami w Okunince. W 
warsztatach uczestniczyło 
dziesięcioro dzieci. Zajęcia z 
komunikacji interpersonalnej 
prowadziła pedagog szkolny 
- Natalia Grządziel. Oprócz 

warsztatów celem wyjazdu 
było zwiedzanie Okuninki 
i okolic, nauka jazdy kon-
nej i wypoczynek. Wszy-
scy uczestnicy warsztatów 
mieszkali w ośrodku „Plus” 
tuż nad jeziorem, skąd mo-
gli podziwiać jego piękno i 
wielkość. Dzieci każdego 
dnia zwiedzały tę wypoczyn-
kową miejscowość, wędru-
jąc na naukę jazdy konnej 

do Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego „Cwał”. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się jazda na dwu-
osobowych rowerkach, węd-
kowanie oraz przejażdżka 
wozem zaprzężonym w parę 
koni po uroczych zakąt-
kach Okuninki. Cała grupa 
była na wyciecze w mieście 
trzech kultur - Włodawie, w 
którym zwiedzała Muzeum 

Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego, Synagogę z 
II połowy XVIII wieku, Cer-
kiew pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny z I 
połowy XIX i kościół pw. Św. 
Ludwika z II połowy XVIII 
wieku, a także Muzeum by-
łego Hitlerowskiego Obozu 
Zagłady w Sobiborze. W 
drodze powrotnej do domu 
uczestnicy warsztatów z 
wielką przyjemnością obser-
wowali zwierzęta w zamoj-
skim ZOO. 

Danuta Miś

22 czerwca br. w Zespole 
Szkół im. prof. Franciszka  
Lej w Grodzisku Górnym 
odbyło się bardzo atrak-
cyjne, a zarazem niezwy-
kle ważne dla uczniów 
szkolenie związane z bez-
pieczeństwem, zwłaszcza 
podczas wakacji.

W spotkaniu brali udział 
uczniowie klas piątych i 
szóstych szkoły podstawo-
wej oraz pierwszych i dru-
gich  gimnazjum wraz z na-
uczycielami. Gośćmi, a jed-
nocześnie prowadzący-
mi szkolenie byli: bryg. Ja-
cek Grzywna z Powiatowej 
Komendy Straży Pożarnej, 
Wojciech Surma – dyrektor 
MOSiR i asp. Bohdan Ora-

towski z Komendy Powiato-
wej Policji w Leżajsku – oso-
by mające na co dzień kon-
takt z zagrożeniem życia i 
jego ratowaniem.
Podczas zajęć uczestni-
cy przekonali się, że każdy 
z nas może być dla drugie-
go człowieka ratownikiem. 
Zostały omówione niebez-
pieczne wydarzenia, któ-
rych mogą być uczestnika-
mi. Dzieci dowiedziały się ja-
kich mogą doznać urazów 
podczas zabaw w lesie czy 
nad wodą i co zrobić, aby nie 
stać się ich ofiarą. Przybliżo-
no im sposób postępowa-
nia w sytuacjach, w których 
może wystąpić uraz, jak po-
stępować, kogo powiado-
mić, jakie czynności wyko-

nać najpierw. Ogromne zain-
teresowanie wśród uczniów 
wzbudziły zajęcia praktycz-
ne, ponieważ tylko słuchać o 
wypadkach i sposobach po-
stępowania, a przećwiczyć 
pod okiem ratowników, z za-
stosowaniem profesjonalne-
go sprzętu,  metody postę-
powania - to szalona różni-
ca.
Na zakończenie szkoła 
otrzymała okolicznościowy   
„Certyfikat” oraz „ Apteczkę”  

- torbę pierwszej pomocy,  
która bardzo się nam przy-
da podczas organizowanych 
wycieczek szkolnych. Mu-
szę podkreślić, że zajęcia 
prowadzili świetnie przygo-
towani specjaliści. Był to na 
pewno bardzo trafiony po-
mysł, zwłaszcza, że zbliżały 
się wakacje. Cieszymy się, 
że nasz zespół znalazł się 
wśród wybranych szkół. 

Maria Majkut

MOJE BEZPIECZNE 
WAKACJE - DZWOŃ 
POD 112

NAUKA I WYPOCZYNEK NAD 
JEZIOREM BIAŁYM

Pod okiem specjalistów młodzież mogła potrenować

Połowy nad  Jeziorem Białym
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25 czerwca w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym odbyło 
się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2009/2010.

Po mszy św. dziękczynnej 
za otrzymane łaski i błogo-
sławieństwo w minionym 
roku szkolnym społeczność 
szkolna, rodzice i zapro-
szeni goście w osobach: ks. 
proboszcza Jana Kucy, Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne  
Jacka Chmury, Dyrektora 
Zespołu Administracyjno-
Oświatowego pani Marii 
Rydzik zebrali się w pięknie 
wystrojonej hali sportowej 
na akademii z okazji zakoń-

czenia roku szkolnego i po-
żegnania absolwentów. 
Tradycyjnie uroczystość 
rozpoczął staropolski taniec 
polonez, który odtańczyli  
uczniowie klasy III gimna-
zjum. Z kolei młodzież klas 
VI szkoły podstawowej i klas 
III gimnazjum przedstawi-
ła ciekawy okolicznościowy 
program artystyczny, za któ-
ry otrzymała rzęsiste okla-
ski. Następnie podsumowa-
nia pracy szkoły dokonała 
dyrektor Zespołu Szkół pani  
Halina Gdańska, która w 
swoim wystąpieniu zaakcen-
towała satysfakcjonujące 
szkołę wyniki, jakie osiągnęli 
uczniowie na sprawdzianie i 

egzaminach gimnazjalnych.
W uznaniu za osiągnięcia 
w nauce najlepsi uczniowie 
kończący szkołę uhonoro-
wani zostali świadectwem z 
wyróżnieniem, nagrodą Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne i 
Dyrektora Szkoły zaś ich ro-
dzice listem gratulacyjnym. 
Przy typowaniu do nagrody 
decyduje średnia ważona z 
otrzymanych ocen na świa-
dectwie i z wyników osią-
gniętych na sprawdzianie 
oraz egzaminach zewnętrz-
nych. Te prestiżowe nagro-
dy w tym roku otrzymali na-
stępujący uczniowie: Diana 
Rząsa, Karolina Salwach, 
Adrian Usowski i Weronika 

Sołek ze szkoły podstawo-
wej oraz Dagmara Majkut, 
Katarzyna Przeszło i Domi-
nik Baj z gimnazjum. Wrę-
czając uczniom nagrody i 
gratulacje rodzicom - Wójt 
Gminy złożył też podzięko-
wania dla nauczycieli i pra-
cowników Zespołu Szkół. 
Wszystkim życzył zasłużo-
nego i udanego wypoczynku 
na wakacjach. Oprócz Wój-
ta Gminy Grodzisko Dolne 
fundatorami nagród byli: pan 
Zbigniew Rynasiewicz - po-
seł na Sejm RP, Rada Ro-
dziców i Dyrekcja Zespołu 
Szkół. 
Po zakończeniu uroczy-
stości wychowawcy po-
szczególnych klas wręczyli 
uczniom świadectwa ukoń-
czenia szkoły bądź promocji 
do następnej klasy.
Dzień wcześniej tj. 24 
czerwca miał miejsce w 
Zespole Szkół apel podsu-
mowujący pracowity rok, 
podczas którego wręczano 
nagrody za osiągnięcia w 
nauce, frekwencję, wyniki w 
konkursach , sukcesy w spo-
rcie i pracę na rzecz szkoły 
wyróżniającym się uczniom 
z pozostałych klas.

KB

- WYCHOWANIE I EDUKACJA- 

1 czerwca 2010r. ucznio-
wie klas I-III oraz dzieci 5 i 
6 –letnie z oddziału przed-
szkolnego w Chodaczowie  
wraz z opiekunami wy-
jechały na wycieczkę do 
Krakowa. 

Wycieczka była niecodzien-
na bo odbywana pociągiem. 
W związku z Dniem Dziecka 
przejazd dla dzieci był bez-
płatny. Dzieci miały dużą 
frajdę, bo niektóre po raz 
pierwszy podróżowały tym 
środkiem lokomocji. Podróż 
minęła szybko i przyjemnie. 
Około godziny dziesiątej 
grupa zameldowała się w 
Krakowie.

Dzieci mogły pospacero-
wać po krakowskim rynku i 
zapoznać się troszkę z hi-
storią tego pięknego grodu 
nad Wisłą. Chętnie zwiedzi-
ły także Kościół Mariacki, 
Sukiennice i Wawel, gdzie  
oglądały katedrę, komnaty 
królewskie, skarbiec i zbro-
jownię. Podziwiały Dzwon 
Zygmunta i piękne widoki ze 
wzgórza. Miały też czas wol-
ny na zakup pamiątek.
Wycieczka – chociaż jedno-
dniowa – dała wiele radości 
i pewien zastrzyk wiedzy. 
Mamy nadzieję, że nie była 
to nasza ostatnia podróż do 
Krakowa.

A.Bielecka

DZIEŃ DZIECKA 
SPĘDZILI W KRAKOWIE

ZAKOŃCZYLI ROK SZKOLNY

Pod Dzwonem Zygmunta
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- WSPOMNIENIA - 

Zawsze, gdy byłam w 
Grodzisku Górnym, 
zaglądałam do sklepiku 
pewnej Żydówki, bardzo 
miłej a zarazem śmiesznej. 
Dawała mi wtedy kolorową 
kulę z cukru na patyku z 
tych, które stały na ladzie  w 
szklanym pojemniku. Przy 
sklepiku miała ogródek, 
a w nim hodowała kury i 
koguty. Każdemu z nich 
nadawała imię jak dziecku. 
Ale najdziwniejsze to, że 
one znały swoje imiona – 
gdy zawołała, Stasiu”, to 
właściwy kogut przylatywał 
do jej ręki. To było bardzo 
zabawne. 
W Grodzisku nie było 
ubikacji tylko ,,wychodki” za 
stodołami. Najgorzej zimą. 
Ojciec musiał przekopywać 
do naszego wychodka długi 
tunel, gdy śnieg był wysoki, 
żebyśmy nie poginęli w 
śniegu. Nie było też innej 
wody bieżącej tylko w 
studniach. Naprzeciwko 
naszej chałupy za 
gościńcem znajdowała 
się wysoka studnia, taka 
z wiadrem na łańcuchu 
nawiniętym na korbie 
drewnianej – do czerpania 
wody z głębi. Ta studnia 
zaopatrywała w wodę co 
najmniej trzy gospodarstwa: 
Chadra, Moskala i Rydzika. 
Nie pamiętam, z której nam 
wolno było czerpać, czy 
też tej Chadrowej? Może 
dlatego nie pamiętam, że 
przynoszenie wody należało 
do rodziców i starszego 
rodzeństwa. 
Ale w zimie (1941) 
zapamiętałam takie 
zdarzenie… widzę siebie 
na wąskiej ścieżce, między 
dwiema większymi ode 
mnie ścianami śniegu i 
czuję na nogach lodowatą 
wodę wylewającą się z 
wiadra. 
Chadrowa studnia była, 
zwłaszcza w lecie, 

miejscem spotkań 
towarzyskich gospodyń z 
tych trzech najbliższych 
zagród, zresztą rodzonych 
sióstr. Przy studni zawsze 
im się ochoczo gawędziło 
– ubrane jednakowo, 
nosiły szerokie spódnice 
do ziemi, a na nich wiązały 
,,zapaski”. Na głowach 
miały wiązane pod brodą 
zawsze kolorowe chustki – 
również w lecie. Do kościoła 
wszystkie gospodynie i 
młode dziewczyny chodziły 
w kolorowych chustkach na 
głowie i pięknych, dużych 
chustach na ramionach. 
Nikt we wsi nie miał 
płaszczy. W zimie kobiety 
nosiły wyszywane kożuszki 
pod tymi dużymi chustami 
i ciepłe, zawsze długie 
spódnice. Tylko wakowani, 
czyli my, bardzo wyróżniali 
się ubiorem, a nawet 
wyglądaliśmy śmiesznie 
i trochę się wstydziłam 
kapelusza mojej mamy. 
Dziś wydaje mi się, że 
wstydziłam się nie tylko 
tej naszej odrębności, ale 
i biedy. (Mój zachwyt dla 
tamtych chust nie opuszczał 
mnie przez całe życie – 
w późniejszych latach 
podobne chusty kupowałam 
w Cepelii).
Chadrowie mieli dwoje 
dzieci – Marysię i Józia. 
Józio był mały, ale bardzo 
żywy i stale chciał nam 
opowiadać o swoim ,,ujku” 
księdzu proboszczu 
Kulanowskim, który czasem 
do nich przyjeżdżał. Ksiądz 
to rodzony brat Chadrowej 
i też bardzo przyjaźnie 
odnosił się do naszej 
rodziny. Józio zapowiadał, 
że kiedy dorośnie to też 
zostanie księdzem.
Może ta życzliwość księdza 
do nas sprawiała, że 
mama Marysi pozwalała 
jej zabierać mnie ze sobą 
do pasienia krów na łące. 

Ach, jak ja bardzo lubiłam 
to zajęcie. Lubiłam patrzeć, 
jak krowa w równym rytmie 
kosi ozorem mlecze z trawą 
i przeżuwa je żarłocznie 
w szerokim pysku, aż 
dźwięczało w uszach. 
Siadałam na trawie obok, 
jednak w takiej odległości, 
aby mnie nie walnął ogon 
krowy, odganiającej się 
od much. Bardzo lubiłam 
pasienie krów pewnie 
dlatego, że Marysia 
zabierała wtedy również 
dla mnie dwie duże 
pajdy chleba, a między 
nimi zawsze była gruba 
warstwa świeżego masła. 
W dniu, w którym mogłam 
paść Marysine krowy, nie 
musiałam się bać głodu. Ale 
ile takich dni mogło być w 
lecie?
Gdy brakowało krów 
prawdziwych – bawiłam się 
w krowy z gałęzi. Ucinałam 
z większego krzewu dwie 
duże gałęzie i w odciętym 
miejscu, w tym grubszym, 
wiązałam je sznurkiem tak, 
jak się wiąże łby krowie 
łańcuchem. Przez noc te 
,,krowy” zostawiałam oparte 
o koryto w starej oborze 
przynależnej kiedyś do 
naszej chałupy i w korycie 
podawałam im zerwaną 
rękami trawę. 
A w dniu następnym, 
jak tylko mogłam – 
wyprowadzałam je na 
trawnik i siadałam obok, 
wyobrażając sobie, że to 
są prawdziwe i moje krowy. 
Nikt się nawet nie domyślał, 
dlaczego tak długo siedzę 
na trawie i co znaczą te 
obok gałęzie. Zabawę w 
wymyślone krowy musiałam 
przeżywać samotnie, bo 
tylko taka forma dawała mi 
pełną radość. W te własne 
krowy bawiłam się co 
najmniej przez jedno lato. 
W następnych latach lubiłam 
bardzo piłkę i zabawki 

w odbijanki na drzwiach 
stodoły. Tylko skąd na wsi 
piłka? Nie wiem, pamiętam 
tylko, że bardzo lubiłam te 
odbijanki.
Wieczorami mama, chociaż 
na pewno zmęczona 
troskami i pracą – śpiewała 
nam pieśni, przeważnie 
religijne, albo opowiadała 
nam bajki. Myślę, że te 
różne dziwne historyjki, 
które nam opowiadała, 
sama zmyślała, bo skąd 
by pamiętała tyle bajek. 
Nie mieliśmy tam żadnych 
bajek dla dzieci. 
Najbardziej wzruszały mnie 
opowieści religijne – dzisiaj 
wiem, że już wtedy znała 
dobrze nowy testament. 
A opowiadała o małym 
Jezusie w taki sposób, że 
stał się dla mnie kimś bardzo 
bliskim i żywym, jakby 
żył między nami. Toteż, 
zwłaszcza w niedzielę, 
kiedy szliśmy wszyscy do 
kościoła, nie lubiłam iść 
z nikim z rodzeństwa w 
parze, tylko wychodziłam 
na czoło szeregu, bo wtedy 
lepiej rozmawiało mi się z 
Jezusem, który w moich 
wyobrażeniach szedł koło 
mnie. Jezus wyglądał 
zawsze jednakowo, był 
trochę wyższy ode mnie jak 
na obrazie w kościele, tyle, 
że żywy i mógł mówić. 
W następnym roku po 
naszym przyjeździe do 
Grodziska zachorował nasz 
tata – groziła mu trepanacja 
czaszki. Miejscowy lekarz 
w okręgu gminy naszej wsi, 
pan Tryniecki, podejrzewał 
czyraka na mózgu. Ojciec 
miewał tak wielkie bóle, 
że raz rzucił w nas butem 
leżącym przy łóżku – gdy 
hałasowaliśmy za głośno. 
Brakowało środków 
przeciwbólowych. Dziś nie 
wiem, jak to się stało, że ojca 
ubranego w wielki kożuch 
i okrytego kocami – doktor 
ten zawiózł saniami do 
Leżajska, do niemieckiego 
szpitala.

 cdn...

GRODZISKO - LEKCJA W SZKOLE 
PRZEMIJANIA



- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

OLIMPIJSKIE MEDALE 
PRZEDSZKOLAKÓW

Trzecie miejsce dla przedszkola z Grodziska Dolonego

SPORTOWE WIEŚCI

Wicemistrzynie województwa - drużyna z Grodziska Dolnego
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Mammografia to nie moda, to mądrość!

Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie od 50 do 69 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne (przy określeniu wieku na-
leży wziąć pod uwagę rok urodzenia, np. w tym roku -2010- programem profilaktyki raka piersi objęte są kobiety urodzone w latach 
1941-1960). Badanie przysługuje Paniom co 24 miesiące. 
Kobieta, która spełnia powyższe kryterium programu, powinna zgłosić się na badanie, wcześniej rejestrując się telefonicznie w pla-
cówce realizującej program.
Aby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie ani zaproszenie (jest ono jedynie przypomnieniem o konieczności wykona-
nia badań profilaktycznych).
Zgłaszając się na mammografię należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz wcześniejsze zdjęcia mammograficzne (jeśli były wyko-
nywane). Przed badaniem nie powinno używać się talku ani dezodorantu.
Najbliższymi ośrodkami, w których  Panie mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać mammografię to:
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU PRACOWNIA MAMOGRAFII LEŻAJSK,  UL. LEŚNA 22,             
PAWILON A, PIĘTRO 2, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (17) 2404921 
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA MAMMOGRAFII - (RTG PARTER) 
- PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16 (16) 6491650 
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- OGŁOSZENIA - 

Lokalizacja
Działka położona na peryferiach Grodziska Dolnego, w po-
bliżu granicy z wsią Laszczyny.
Opis działki 
Nieruchomość rolna w kształcie prostokąta, o równej po-
wierzchni. Obecnie porośnięta samosiejkami i pojedynczy-
mi drzewami. Sąsiaduje z nieruchomościami rolnymi i leśny-
mi. Nie posiada dojazdu. 
Ma urządzoną księgę wieczystą  nr 32 063 A w Sądzie  Re-
jonowym w Leżajsku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisko Dolne przedmiotowa działka położona jest na obsza-
rach przeznaczonych do zalesienia.
Cena wywoławcza wynosi - 2 276 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 sierp-
nia 2010 roku o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pokój nr 14).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 
ceny wywoławczej najpóźniej do 3 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz.13.30. Istnieje możliwość oględzin 
działki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

OFERTY GMINNE - DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
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Działka nr 3291/1 o pow. 0.15 ha w Grodzisku Dolnym

Lokalizacja
Działka położona w centrum Grodziska Górnego, naprze-
ciwko remizy OSP, przy drodze powiatowej nr 1259R relacji 
Gniewczyna – Grodzisko – Giedlarowa.
Opis działki 
Nieruchomość w kształcie prostokąta, o równej powierzch-
ni. Niezabudowana, sąsiaduje z nieruchomościami przezna-
czonymi pod budownictwo jednorodzinne. Posiada dojazd z 
drogi powiatowej. Wyposażona w infrastrukturę wodociągo-
wą, kanalizacyjną, gazową i energetyczną. Obecnie rośnie 
na niej lipa o pierśnicy 60cm. 
Ma urządzoną księgę wieczystą nr 32 432 w Sądzie  Re-
jonowym w Leżajsku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisko Dolne przedmiotowa działka położona jest na obsza-
rach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnic-
twa. 
Cena wywoławcza wynosi - 15 200 zł brutto.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 sierp-
nia 2010 roku o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pokój nr 14).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 
ceny wywoławczej najpóźniej do 3 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz.13.30. Istnieje możliwość oględzin 
działki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Działka nr 3299/4 o pow. 0.0483 ha w Grodzisku Górnym

Sprzedaż działki oznaczonej numerem 2540/2 o pow.0.3163 
ha położonej w Grodzisku Górnym 
Lokalizacja
Działka położona na peryferiach Grodziska Górnego, w po-
bliżu granicy z wsią Giedlarowa.
Opis działki 
Nieruchomość rolna w kształcie prostokąta, o równej po-
wierzchni. Aktualnie użytkowana rolniczo. Sąsiaduje z nie-
ruchomościami rolnymi i leśnymi. Posiada dojazd z drogi 
gruntowej gminnej. 
Ma urządzoną księgę wieczystą nr 32 432 w Sądzie  Re-
jonowym w Leżajsku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisko Dolne przedmiotowa działka położona jest na obsza-
rach przeznaczonych do zalesienia.
Cena wywoławcza wynosi - 3 326 zł brutto
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 sierp-
nia 2010 roku o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko 

Dolne (pokój nr 14).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

Działka nr 3299/4 o pow. 0.0483 ha w Grodzisku Górnym
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- OGŁOSZENIA- 

Lokalizacja
Działka położona w centrum Grodziska Górnego, naprzeciw 
budynku remizy OSP, bezpośrednio przy drodze powiato-
wej nr 1259R relacji Gniewczyna – Grodzisko – Giedlarowa.
Opis działki 
Nieruchomość w kształcie nieregularnego prostokąta. Jest 
niezabudowana, sąsiaduje z nieruchomościami przezna-
czonymi pod budownictwo jednorodzinne i usługowe. Po-
siada dojazd z drogi powiatowej. Wyposażona w infrastruk-
turę wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną. 
Ma urządzoną  księgę wieczystą  nr 32 432 w Sądzie Re-
jonowym w Leżajsku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisko Dolne przedmiotowa działka położona jest na obsza-
rach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnic-
twa. 
Cena wywoławcza wynosi – 8 651 zł brutto.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 sierp-
nia 2010 roku o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pokój nr 14). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 
ceny wywoławczej najpóźniej do 3 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz.13.30. 
Istnieje możliwość oględzin działki po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu.

Działka nr 3290 o pow. 0.0277 ha w Grodzisku Górnym

Lokalizacja
Działka położona w centrum Grodziska Dolnego, w sąsiedz-
twie Ośrodka Zdrowia i zakładu fryzjerskiego.
Opis działki 
Nieruchomość w kształcie nieregularnego prostokąta, o 
równej powierzchni. Jest niezabudowana, sąsiaduje z nie-
ruchomościami przeznaczonymi pod budownictwo jednoro-
dzinne. Posiada dojazd z drogi gminnej. Wyposażona w in-
frastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energe-
tyczną.
Ma urządzoną księgę wieczystą nr 32 063 A w Sądzie  Re-
jonowym w Leżajsku. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisko Dolne przedmiotowa działka położona jest na obsza-
rach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnic-
twa.
Cena wywoławcza wynosi - 6 458 zł brutto.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 sierp-
nia 2010 roku o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Grodzisko 
Dolne (pokój nr 14).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 

ceny wywoławczej najpóźniej do 3 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz. 13.30.
Istnieje możliwość oględzin działki po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu.

Działka nr 4606/3 o pow. 0.0205 ha w Grodzisku Dolnym

gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 
ceny wywoławczej najpóźniej do 3 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz.13 30.

Istnieje możliwość oględzin działki po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu.

Sprzedaż działki oznaczonej numerem 1246 o pow.0.1262ha, 
położonej w Grodzisku Górnym 
Lokalizacja
Działka położona w centrum Grodziska Górnego, w sąsiedz-
twie stacji kontroli pojazdów, CPN i apteki.
Opis działki 
Nieruchomość rolna w kształcie wieloboku, o nierównej po-
wierzchni. Niezabudowana, posiada dojazd z drogi powiato-
wej nr 1259R. Sąsiaduje z nieruchomościami zabudowany-
mi i usługowymi. Wyposażona w infrastrukturę energetycz-
ną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i telefoniczną.
Ma urządzoną  księgę wieczystą nr 32 432 w Sądzie  Rejo-
nowym w Leżajsku.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne przedmio-
towa działka położona jest na obszarach o korzystnych wa-
runkach klimatycznych dla osadnictwa.
Cena wywoławcza wynosi - 38 981 zł brutto.
III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 
sierpnia 2010 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Grodzi-
sko Dolne (pokój nr 14).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
gotówką lub obligacjami Skarbu Państwa w wysokości 20 % 
ceny wywoławczej najpóźniej do 12 sierpnia 2010r. w kasie 
Urzędu Gminy do godz.13.30. Istnieje możliwość oględzin 
działki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
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