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PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zadecydowali o władzach 
naszej gminy na kolejną kadencję. Wynik wyborczy jaki uzyskałem, traktuję jako potwierdzenie 
dużego zaufania do mnie i realizowanego programu, za co raz jeszcze pragnę podziękować. 
OGŁOSZENIE PŁATNE  Jacek Chmura

Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Grodzisko Dolne oraz 
czytelnikom „Gazety z Grodziska i okolic”
życzymy wspaniałych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
światła i ciepła rodzinnej atmosfery. 
Zaś w życiu osobistym i zawodowym 
wielu sukcesów, szczęścia 
oraz podejmowania odważnych wyzwań 
w nadchodzącym Nowym 2011 Roku 

życzą

Redakcja i Pracownicy Ośrodka Kultury

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy Grodzisko Dolne 
serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych 
i radosnych Świąt.
Niech w Państwa domach zawsze gości pokój i miłość, 
a serdeczność i wzajemny szacunek 
pozwalają na przezwyciężanie codziennych trudności.
Oby nadchodzący 2011 Rok pozwolił na realizację planów 
oraz obfitował w same pomyślne wydarzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gdański

Wójt Gminy
Jacek Chmura

Zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 
Nowym 2011 Roku 

życzy Radny Rady Powiatu Leżajskiego 
Józef Majkut

Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Grodzisko Dolne, którzy w                          
wyborach samorządowych 21 listopada br. oddali swój głos na mnie, udzielając 
tak  dużego poparcia.

WYDA
REDAKT
Czasopismo zarejestrowane I Ns Rej. Pr. 11/94

w.

y.

Druk: Drukarnia Poligraf, tel. 017 242 69 59

Numer zamknięto: grudzień 2010r.

W ten wyjątkowy czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim zdrowych, 
radosnych świąt. 
By niezwykłość Wigilijnego wieczoru 
dawała siły i inspirację 
do działania na zbliżające się dni 
Nowego 2011 Roku.

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP
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21 MILIONÓW - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ NA 
PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW LUB ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W LATACH 
2007-2010

- AKTUALNOŚCI- 

ROK 2007 źródło dofinansowania kwota 

Remont dachu w Zespole Szkół w Grodzisku 
Górnym Środki rządowe 246 329,00 zł 

Zakup i instalacja 15 kamer monitorujących 
wraz z zasilaczami i niezbędnymi 
konwerterami w Zespole Szkół w Grodzisku 
Dolnym i Górnym 

Program Kuratorium Oświaty 
„Monitoring wizyjny w szkołach i 

placówkach” 
15 564,00 zł 

Organizacja zajęć wyrównawczych, 
warsztatów psychologicznych i szkoleń dla 
kadry nauczycielskiej 

Dofinansowanie projektu "Szkoły 
Jagiellońskie" w Zespole Szkół w 

Grodzisku Górnym w ramach 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

113 128,76 zł 

Zakup komputerów, książek i programów 
multimedialnych 

Pozostałe środki pozyskane na 
oświatę 126 559,00 zł 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży oraz pozyskanie sprzętu 
sportowego 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 51 800,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Grodzisku Górnym Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 250 000,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Wólce Grodziskiej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 100 000,00 zł 

Parada Straży Wielkanocnych, 
Międzynarodowe Mistrzostwa Podkarpacia 
w Celności Lądowania 

Środki na organizację gminnych 
imprez 48 000,00 zł 

Identyfikacja lokalnych grodziskich potraw 
oraz opracowanie multimedialnego 
przewodnika kulinarnego „Grodziskie Jadło” 
(1000 płyt DVD) 

Program „Rzeczpospolita 
Internetowa” – wniosek we 

współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” -  

pt. "Grodziskie jadło" 

15 000,00 zł 

Projekt „Grodziskie Kapliczki” - gruntowny 
remont 5 kapliczek 

Program Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich na Rzecz Wsi i 

Obszarów Wiejskich. Wniosek we 
współpracy ze stowarzyszeniem 

„Ziemia Grodziska”. 

14 900,00 zł 

- remont i adaptacja lokalu na siedzibę 
Stowarzyszenia w rozbudowanym budynku 
remizy OSP w Grodzisku Dolnym "Miasto" 

Program Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych w ramach 

Mechanizmu Norweskiego –  
Wniosek we współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Kobiety Gminy 
Grodzisko Dolne” 

57 740,00 zł 

Działania związane z integracją zawodową 
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Projekt systemowy "Promocja 
integracji społecznej" 91 970,00 zł 

Sfinansowanie stypendiów dla 32 osób 
niepełnosprawnych (uczniów szkół średnich, 
gimnazjalnych i podstawowych) 

PFRON 75 850,00 zł 

Pozyskanie środków finansowych na 
utworzenie 4 nowych miejsc pracy oraz 
częściową refundację wynagrodzenia dla 
osób niepełnosprawnych na okres 42 
miesięcy 

PFRON 166 935,72 zł 

Konserwacja potoku Leszczynka Podkarpacki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 116 599,85 zł 

Zakup sprzętu dla jednostek OSP Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego 19 000,00 zł 
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- AKTUALNOŚCI - 

ROK 2008 źródło dofinansowania kwota 

Przebudowa mostu koło Remizy OSP w 
Grodzisku Dolnym, w tym wyprofilowanie 
skarpy i uregulowanie dna potoku 

Podkarpacki Samorządowy 
Instrument Wsparcia Rozwoju 
Infrastruktury na Obszarach 

Wiejskich 

100 000,00 zł 

Przebudowa mostu koło Rydzika w 
Grodzisku Dolnym, w tym wyprofilowanie 
skarpy i uregulowanie dna potoku 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 84 281,00 zł 

Modernizacja obiektu OSP Miasteczko wraz 
z dociepleniem budynku Komenda Główna Straży Pożarnej 50 000,00 zł 

Modernizacja obiektu OSP Miasteczko wraz 
z dociepleniem budynku 

Fundusz Dla Organizacji 
Pozarządowych; Komponent 
"Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie" 

25 700,00 zł 

Rozszerzenie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Chodaczowie 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 89 289,01 zł 

Rozszerzenie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Laszczynach 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 91 499,36 zł 

Rozszerzenie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Opaleniskach 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 88 203,70 zł 

Rozszerzenie zakresu działania Przedszkola 
Samorządowego przy Zespole Szkół w 
Grodzisku Dolnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 87 661,53 zł 

Rozszerzenie zakresu działania Przedszkola 
Samorządowego przy Zespole Szkół w 
Grodzisku Górnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 82 257,16 zł 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
Gimnazjum w Grodzisku Górnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 178 221,66 zł 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 298 790,00 zł 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci 
w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym, 
Projekt "Jestem aktorem w teatrze lalek" 

Rządowy Program "Rozwój edukacji 
na terenach wiejskich w latach 

2008-2013" 
4 511,00 zł 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci 
w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym, 
Projekt "Umiem, mogę, potrafię" 

Rządowy Program Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych Dzieci i 

Młodzieży w 2008 roku 
27 498,40 zł 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci 
w Szkole Podstawowej w Chodaczowie, 
Projekt "Razem weselej, ciekawiej, zdrowo" 

Rządowy Program Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych Dzieci i 

Młodzieży w 2008 roku 
12 765,00 zł 

Budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego 
kompleksu boisk sportowych wraz z szatnią i 
zapleczem socjalnym 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” 

666 000,00 zł - boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią Ministerstwo Sportu i Turystyki 

- boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa 
ziemnego o sztucznej nawierzchni 

Urząd Marszałkowski województwa 
Podkarpackiego 

Zorganizowanie sportowo-rekreacyjnego 
weekendu dla dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki 5 000,00 zł 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki 15 000,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Grodzisku Górnym Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 330 000,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Wólce Grodziskiej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 250 210,00 zł 
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- AKTUALNOŚCI - 

Naprawa nawierzchni dróg gminnych 
dojazdowych do pól tzw. Pastewnik w 
Grodzisku Dolnym 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł 

Naprawa nawierzchni dróg gminnych 
dojazdowych do pól tzw. Skotnik w 
Grodzisku Górnym 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 12 000,00 zł 

Imprezy organizowane przez Ośrodek 
Kultury Sponsorzy indywidualni 15 000,00 zł 

Projekt "Czas na aktywność" realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem 
projektu jest aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 91 970,00 zł 

Doposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej 
(zakup sprzętu komputerowego, malowanie 
pomieszczeń) 

Środki Wojewody Podkarpackiego 6 750,00 zł 

Pozyskanie i rozdysponowanie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów 
spożywczych 

Podkarpacki Bank Żywności 19 855,60 zł 

Stypendia dla uczniów z rodzin ubogich. 
Program realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Rządowy Program Pomocy 
Materialnej dla Uczniów 115 267,00 zł 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych 
uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i 
podstawowych 

PFRON 24 165,40 zł 

Konserwacja Potoku Leszczynka Podkarpacki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 48 968,00 zł 

Zakup pompy szlamowej Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 000,00 zł 

Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 5 000,00 zł 

Utworzenie Centrum Kształcenia/Świetlicy 
Internetowej w Grodzisku Nowym 

Sektorowy Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów Ludzkich 120 000,00 zł 

Dodatkowe Wyposażenie dla Centrum 
Kształcenia w Grodzisku Nowym 

Sektorowy Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów Ludzkich 4 848,84 zł 

ROK 2009 źródło dofinansowania kwota 

Remont drogi gminnej "Mokrzanka" wraz z 
drogą gminną łącznikową "k/Rydzika" do 
drogi powiatowej nr 1259 w Grodzisku 
Dolnym 

Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 334 453,72 zł 

Przebudowa budynku OSP w Grodzisku 
Dolnym - wzmocnienie ścian parteru 

Marszałek Województwa 
Podkarpackiego 15 000,00 zł 

Utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach Wojewoda Podkarpacki 349 998,29 zł 

Utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 315 546,62 zł 

Modernizacja i rozbudowa szatni sportowej 
oraz boiska w Grodzisku Górnym 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 480 775,98 zł 

Termomodernizacja budynku remizy OSP w 
Grodzisku Dolnym-Miasto Powiat Leżajski 50 000,00 zł 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Grodzisku 
Nowym i Chodaczowie wraz z budową 
oczyszczalni ścieków w Chodaczowie 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013 
7 379 323,17 zł 

Zakup materiałów szkolnych dla uczniów z 
terenu gminy 

Rządowy program pomocy dzieciom 
"Wyprawka szkolna" 13 903,56 zł 
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- AKTUALNOŚCI - 

Dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników - nauka zawodu Fundusz Pracy 22 177,36 zł 

Odprawy dla zwalnianych i odchodzących na 
emerytury nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej 74 436,00 zł 

Rozszerzenie zakresu działania Przedszkola 
Samorządowego przy Zespole Szkół w 
Grodzisku Górnym (program 3 letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013; 380 340,40 zł 

Program odbudowy, popularyzacji i 
wspomagania fizyki w Zespole Szkół w 
Grodzisku Górnym (zakup pomocy 
naukowych, materiały dydaktyczne, 
dodatkowe zajęcia z fizyki, zajęcia 
laboratoryjne na Uniwersytecie) 

Projekt "Feniks" w ramach 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
1 829,00 zł 

Dodatkowe zajęcia i materiały dydaktyczne 
dla uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku 
Górnym 

Kuratorium oświaty 14 000,00 zł 

Funkcjonowanie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Chodaczowie (projekt 3-
letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013; 408 112,55 zł 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej w Chodaczowie Program "Radosna szkoła" 5 491,00 zł 

Funkcjonowanie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Laszczynach (projekt 3-letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 412 111,42 zł 

Funkcjonowanie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Opaleniskach (projekt 3-
letni). 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 415 220,38 zł 

Rozszerzenie zakresu działania Przedszkola 
Samorządowego przy Zespole Szkół w 
Grodzisku Dolnym (program 3 letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 495 970,95 zł 

Dofinansowanie zatrudnienia przez Zespół 
Szkół w Grodzisku Dolnym animatora sportu Ministerstwo Sportu i Turystyki 5 000,00 zł 

Dodatkowe zajęcia z profilaktyki uzależnień 
dla uczniów z Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym 

Program profilaktyczny "Archipelag 
Skarbów" 3 660,00 zł 

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku Dolnym Program "Radosna szkoła" 11 995,00 zł 

Z wodą za pan brat - dofinansowanie 
wyjazdów na basen uczniów Zespołu Szkół 
w Grodzisku Dolnym 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 18 000,00 zł 

Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 
Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym Europejski Fundusz Społeczny 8 000,00 zł 

Zakup przez Zespół Szkół w Grodzisku 
Dolnym sprzętu sportowego na Orlika Ministerstwo Sportu i Turystyki 2 741,34 zł 

Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu 
Szkół w Grodzisku Dolnym Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 000,00 zł 

Zatrudnienie przez Zespół Szkół w 
Grodzisku Dolnym animatora sportu na 
Orliku 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 6 000,00 zł 

Refundacja wynagrodzeń młodocianych 
pracowników - praktyki dla uczniów w 
zawodzie kucharz 

Środki Funduszu Pracy 2 851,13 zł 

Przebudowa drogi "Pastwenik" w Grodzisku 
Dolnym Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 31 753,00 zł 

Rekultywacja działek i wykonanie dróg 
dojazdowych w Grodzisku Górnym Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 301 958,00 zł 

Rekultywacja działek i wykonanie dróg 
dojazdowych w Wólce Grodziskiej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 150 000,00 zł 
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- AKTUALNOŚCI - 

Konserwacja potoku Grodziszczanka na 
odcinku 4080 mb od zbiornika w Wólce 
Grodziskiej wraz z remontem skarpy 
zbiornika w Wólce Grodziskiej 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 36 280,12 zł 

Konserwacja zbiornika na potoku 
Grodziszczanka w Grodzisku Górnym oraz 
rowu doprowadzającego wodę do zbiornika 
Czyste 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 4500 zł 

Parada Straży Wielkanocnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 10 000,00 zł 

Parada Straży Wielkanocnych Starostwo Powiatowe w Leżajsku 4 000,00 zł 

Parada Straży Wielkanocnych Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 10 000,00 zł 

Parada Straży Wielkanocnych Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych 10 000,00 zł 

Wydanie monografii grodziskiej. Wniosek we 
współpracy Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury i 
Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko 
Dolne 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 10 000,00 zł 

Zakup instrumentów muzycznych i 
tradycyjnych strojów ludowych 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 130 017,00 zł 

Zakup samochodu osobowego typu bus dla 
ŚDS Środki PFRON 60 000,00 zł 

Dodatkowe dofinansowanie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych Fundusz Pracy 6 000,00 zł 

Stypendia szkolne dla 295 dzieci z terenu 
gminy Ministerstwo Edukacji Narodowej 88 021,00 zł 

Projekt "Czas na aktywność" realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem 
projektu jest aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013; 239 860,00 zł 

Dożywianie dzieci 
Wojewoda Podkarpacki Program 

"Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 

158 000,00 zł 

Pozyskanie i rozdysponowanie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów 
spożywczych 

Podkarpacki Bank Żywności 48 050,54 zł 

Zakup pompy szlamowej Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 499,00 zł 

Zakup osprzętu p.poż Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych 1 000,00 zł 

Dotacja na zakup ubrań bojowych dla OSP 
Grodzisko Nowe 

Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników 
9 000,00 zł 

Pozyskanie samochodów VW Transporter 
dla OSP Grodzisko Nowe i Urzędu Gminy 

Komenda Wojewódzka Policji w 
Rzeszowie 62 170,00 zł 

Dodatkowe Wyposażenie dla Centrum 
Kształcenia w Grodzisku Nowym 

Sektorowy Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów Ludzkich 4 848,84 zł 
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-AKTUALNOŚCI - 
   

ROK 2010 źródło dofinansowania kwota 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Grodzisko Dolne (ZS w 
Grodzisku Dolnym, SP w Laszczynach, SP 
w Chodaczowie, Remiza OSP Miasteczko, 
Remiza OSP w Chodaczowie, Budynek 
Wiejski w Grodzisku Nowym) 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 
1 044 599,39 zł 

Utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 
177 537,91 zł 

Przebudowa drogi gminnej nr 10 4557R tzw. 
Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku 
Górnym wraz z budowa mostu  
na potoku Grodziszczanka w Grodzisku 
Dolnym. Inwestycja realizowana będzie w 
2011 roku 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007 - 2013 
790 102,33 zł 

Remont drogi na Pytla i Za stadionem w 
Grodzisku Górnym Usuwanie skutków powodzi MSWiA 300 000,00 zł 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 20 909,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Grodzisku Górnym Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 215 000,00 zł 

Zagospodarowanie poscaleniowe na 
obiektach w Wólce Grodziskiej Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 80 000,00 zł 

Budowa szlaku turystycznego pieszego 
"Wielkie Grodzisko" na odcinku Grodzisko 
Dolne - Grodzisko Górne (budowa chodnika, 
montaż tablic informacyjnych) 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 226 052,00 zł 

Budowa szlaku turystycznego pieszego 
"Wielkie Grodzisko" na odcinku Grodzisko 
Górne-Wólka Grodziska (budowa chodnika, 
montaż tablic informacyjnych). Inwestycja 
realizowana będzie w 2011 roku 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 291 653,00 zł 

Wyposażenie sal zabaw dla dzieci w SP 
Laszczyny, SP Opaleniska oraz ZS 
Grodzisko Górne 

Program Radosna szkoła 24 000,00 zł 

Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Grodzisku Dolnym Program Radosna szkoła 40 851,00 zł 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
Gimnazjum w Grodzisku Górnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 478 164,00 zł 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 414 529,80 zł 

Dofinansowanie zatrudnienia animatora 
zajęć na boiskach Orlika 

Program Animator - Moje Boisko 
Orlik 2010 9 000,00 zł 

Projekt "Czas na aktywność" realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem 
projektu jest aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013 189 500,00 zł 

Dożywianie dzieci 
Wojewoda Podkarpacki Program 

"Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" 

158 000,00 zł 

Zakup 3 pomp szlamowych Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 9 000,00 zł 
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Pozyskany samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach. 
Wartość inwestycji: 128 tys. zł

W Chodaczowie powstaje oczyszczalnia ścieków. Wartość inwestycji 10,5 mln. 
Wykonawca: Konsorcjum Pol-Aqua z Piaseczna

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
MINIONEJ KADENCJI

Pamiątkowa tablica przy Krzyżu Grunwaldu



10 Gazeta z Grodziska i okolic 12/2010

- AKTUALNOŚCI - 

Nowy budynek Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Remizy OSP w Wólce Grodziskiej. Wartość inwestycji 4,5 mln. 
Wykonawca: Firma KOREM z Jeżowego 

Nowa elewacja na Szkole Podstawowej w Chodaczowie. Wartość inwestycji: 280 tys. zł. 
Wykonawca: Firma APEX z Leżajska

Nowa elewacja na Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 235 347 tys. zł.
Wykonawca: Firma APEX z Leżajska
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Odremontowany dach na Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. Wartość inwestycji 442 tys. zł. 
Wykonawca: Firma budowlana Krzysztof Pytel

Nowa elewacja na budynku Szkoły Podstawowej w Laszczynach. W obiekcie mieści się siedziba ORW. 
Wartość inwestycji 325 tys. zł. Wykonawca: Firma APEX z Leżajska

Zmodernizowany obiekt szatni sportowej w Grodzisku Górnym. Wartość inwestycji: 780 tys. zł.
Wykonawca: Firma KOREM z Jeżowego, Firma LAX-POL z Ropy
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Zmodernizowany obiekt OSP w Grodzisku Dolnym Miasteczku. Wartość inwestycji 638 tys. zł.
Wykonawca: Firma APEX z Leżajska

Nowa elewacja Domu Wiejskiego w Grodzisku Nowym. W budynku utworzono Internetowe Centrum Kształcenia. 
Wartość inwestycji 198 tys. zł. Wykonawca: Firma IGLOBUD z Leżajska

Nowa elewacja Remizy OSP w Chodaczowie. W budynku mieści się Punkt Lekarski. Wartość inwestycji 309 tys. zł. 
Wykonawca: Firma APEX z Leżajska
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W Laszczynach powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Wartość inwestycji 950 tys. zł. 
Wykonawca: Firma EURO OKNA-PLUS z Sieniawy

Remiza OSP w Grodzisku Górnym w trakcie modernizacji. Wartość inwestycji 293 tys. zł. 
Wykonawca: Firma FACHBUD z Przeworska, Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym

Na potrzeby ORW prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym moderni-
zowany jest budynek starej szkoły w Laszczynach . Inwestycję prowadzi Stowarzyszenie. Wartość inwestycji 1 006 055 zł.
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Przy Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym wybudowano „Orlika”. Wartość inwestycji 1 200 tys. zł.
Wykonawca: Firma KOREM z Jeżowego

Przy szkołach samorządowych utowrzono place zabaw. Wartość inwestycji 159 tys. zł.
Projekt zrealizowano w ramach POKL

Dla najmłodszych stowrzono odpowiednio wyposażone miejsca do zabaw. Wartość inwestycji ponad 39 tys. zł
Projekty zrealizowano w ramach programu „Radosna Szkoła”
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Przebudowany most koło Rydzika w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 105 351 zł 

Przebudowany most koło remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 274 576 tys. zł.
Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym

Przebudowany most na Misia w Grodzisku Górnym. Wartość inwestycji 112 tys. zł.
Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym

Przebudowany most koło Rydzika w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 105 351 zł Przebudowany most koło Rydzika w Grodzisku Dolnym. Wartość inwestycji 109 tys. zł. 
Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym
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Wyremontowana droga powiatowa Grodzisko Nowe-Chodaczów-Tryńcza. Wartość dofinansowania Gminy Grodzisko 
Dolne 376 tys. zł. Wykonawca: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Grodzisko Dolne-Opaleniska-Zmysłówka

Przebudowana droga powiatowa Grodzisko Dolne „Miasto”-Podlesie
Przebudowana droga powiatowa Grodzisko Dolne „Miasto” - Podlesie. Wartość dofinansowania Gminy Grodzisko Dolne    

374 tys. zł. Wykonawca: Leżajskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Grodzisko Dolne-Opaleniska-Zmysłówka. Wartość dofinansowania Gminy 
Grodzisko Dolne 998 tys. zł. Wykonawca: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A
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Odremontowana droga gminna tzw. Mokrzanka”. Wartość inwestycji: 676 tys. zł.
Wykonawca: Firma SKANSKA oddział Rzeszów

Droga do gruntów rolnych, tzw. Pastewnik w Grodzisku Dolnym

W 2010 roku z funduszu sołeckiego na drogach gminnych rozłożono ponad 1500 ton kamienia. 
Kamień trafił na drogi z inicjatywy mieszkańców

Droga do gruntów rolnych, tzw. Pastewnik w Grodzisku Dolnym. Wartość zadania 163 tys. zł
Wykonawca: SUDR w Grodzisku Dolnym
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Pielgrzymka do Łagiewnik była zwieńczeniem tegorocznych jubileuszowych obchodów Orkiestry Dętej

Pozyskany samochód dla jednostki OSP w Grodzisku Nowym. Wartość księgowa 12 tys. zł
Samochód przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Pozyskany przez jednostę z Krems (Austria) samochód dla jednostki OSP w Laszczynach. 
Koszt zakupu 31 tys. zł. 

Pozyskany samochód dla jednostki OSP w Grodzisku Górnym. Wartość księgowa 332 tys. zł.
Samochód przekazała Komenda Powiatowa PSP w Leżajsku
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W ramach projektu „Grodziskie kapliczki” renowacji poddano 5 grodziskich kapliczek

W ramach projektu Orkiestrze Dętej z Grodziska Dolnego zakupiono nowe stroje i instrumenty. Wartość zadania 145 951 zł

W tym roku wykonano pierwszy etap szlaku turystycznego pieszego „Wielkie Grodzisko”. Ścieżka  wiedzie od zbiornika  
wodnego „Czyste”, wzdłuż dogi powiatowej do Grodziska Górnego. W roku przyszłym powstanie drugi etap szlaku, 

w kierunku Wólki Grodziskiej. Wartość inwestycji 367 721 zł. Wykonawca: Firma DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej
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Społeczna Szkoła Pod-
stawowa w Wólce Grodzi-
skiej prowadzona jest od 
2001 roku przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Wólka 
Grodziska. 

Przez wszystkie lata dzia-
łalności placówka rozwija 
się, tworzy swoje zwyczaje 
i tradycje o czym świadczą 
bogate strony kronik szkol-
nych. A oto niektóre działa-
nia uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 
Szkoła kształtuje wśród 
uczniów postawy odpowie-
dzialności za siebie, posta-
wy patriotyzmu i świadomo-
ści obywatelskiej. Uczy kul-
tury organizując wyjazdy do 
bibliotek publicznych na wsi 
i w mieście, kina, teatru i do-
mów kultury. Do szkoły za-
praszani są goście, którzy 
przekazują uczniom wiedzę 
o ludziach, historii i trady-
cjach wsi, bezpieczeństwie 
na drodze, czy życiu przy-
rody. 
Uczniowie poznają kraj 
uczestnicząc w licznych raj-
dach rowerowych i wyciecz-
kach plenerowych. Zwiedzi-
li Zakład Ozdób Choinko-
wych w Nowej Dębie, Klasz-
tor Ojców Bernardynów w 
Leżajsku, Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, Park i Muzeum 
w Łańcucie, ruiny zam-
ku w Czorsztynie, Wadowi-
ce, Kraków, Wieliczkę, Bał-
tów, Kalwarię Pacławską. 
Wędrowali po Wólce Gro-
dziskiej, Tatrach, Pieninach, 
Bieszczadach.
Organizowane zajęcia po-
zalekcyjne dydaktyczno-wy-
równawcze oraz przedmio-
towe, artystyczne, sportowe 
pozwalają na wyrównywanie 
szans edukacyjnych, roz-
wijają zdolności, pozwalają 
spędzić czas wolny pod fa-
chową opieką. Uczniowie 
biorą udział w konkursach 
wiedzy, plastycznych, mu-
zycznych i rozgrywkach 
sportowych. O licznych osią-
gnięciach na szczeblu gmin-
nym i powiatowym świadczą 

puchary i dyplomy. Baza 
wzbogacona jest o pracow-
nię komputerową, sprzęt 
sportowy i niezbędne pomo-
ce dydaktyczne. 
Realizowane innowacje 
pedagogiczne ,,Rozwija-
my zdolności”, pozwalają 
wszystkim uczniom uczest-
niczyć w wybranych zaję-
ciach ukierunkowanych na 
rozwój zainteresowań. Pro-
jekt edukacyjny ,,Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” umożliwia 
diagnozę zdolności kierun-
kowych już w klasie I, a na-
uczycielom daje możliwość 
wykorzystania bogatych śro-
dków dydaktycznych na za-
jęciach obowiązkowych i po-
zalekcyjnych. Rządowy pro-
gram ,,Radosna szkoła” po-
zwolił wyposażyć miejsce 
zabaw w pomoce dydak-
tyczne zapewniające orga-
nizację zabaw ruchowych, 
konstrukcyjnych, edukacyj-
nych usprawniających małą i 
dużą motorykę uczniów klas 
I-III. Programy profilaktycz-
ne ,,Trzymaj formę”, ,,Ra-
dosny uśmiech”, ,,Pierwsza 
pomoc”, ,,Owoce w szko-
le”, ,,Pięć porcji owoców, 
warzyw i soku” uczą nawy-
ków zdrowotnych i żywienio-
wych. 

Organizowane uroczystości 
szkolne okolicznościowe, 
rodzinne i patriotyczne są 
bogate w treść i na wysokim 
poziomie artystycznym. 
Prowadzona jest pedagogi-
zacja rodziców w formie ga-
zetki, spotkań z wychowaw-
cami, dyrektorem i zapro-
szonych gości oraz specja-
listów. Rodzice służą pomo-
cą przy realizacji zamierzeń 
wychowawczych i kształce-
niowych. Rodzice dzieci 3 
i 4-letnich oddziału przed-
szkolnego przekazują środ-
ki na zakup zabawek. 
Tradycją stały się pikniki 
wiosenne i jesienne, na któ-
rych dzieci, rodzice, nauczy-
ciele i mieszkańcy wsi spę-
dzają niedzielne popołudnia 
uczestnicząc w zabawach 
sportowo-rekreacyjnych. 
Nauczyciele wspólnie z ro-
dzicami i mieszkańcami wsi 
realizowali projekty edu-
kacyjne dofinansowane ze 
środków programu ,,Działaj 
lokalnie” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności re-
alizowanych przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w 
Polsce. W ramach programu 
,,Tradycja łączy pokolenia” 
uczniowie poznali historię 
wsi, ważne wydarzenia  i 
miejsca, ciekawych ludzi i 

ich wkład w tworzenie kul-
tury miejscowości. Babcie i 
mamy uszyły oraz ozdobiły 
motywami roślinnymi piękne 
stroje ludowe dla dziewcząt 
i chłopców, które stanowią 
bogaty element występów 
szkolnych i uroczystości. 
Liczne zdjęcia i opisy gro-
madzone w Albumie Wólki 
Grodziskiej stanowią źró-
dło wiedzy o życiu wsi i jej 
mieszkańców. 
Projekt ,,Z książką do wie-
dzy” pozwolił wzbogacić 
księgozbiór szkolny w licz-
ne bajki, literaturę piękną 
i czasopisma. ,,Aktywni w 
środowisku” to kontynuowa-
ny przez nas projekt, w któ-
rym dzieci, młodzież i dorośli 
uczestniczą w zajęciach re-
kreacyjno-tanecznych.
W okresie jesiennym rodzi-
ce, nauczyciele, strażacy      
i uczniowie wyrównali teren 
przy nowym budynku szkol-
nym, posiali trawę, utworzy-
li rabatki, zasadzili krzewy        
i drzewa ozdobne. W nowym 
budynku szkolnym już dużo 
dobrego się dzieje. Szkoła 
uczy, wychowuje i bawi.

Teresa Nykiel 
Dyrektor SSP 

w Wólce Grodziskiej

SZKOŁA UCZY I WYCHOWUJE
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Stowarzyszenie Rozwoju 
Wiosek Opaleniska, Pod-
lesie, Zmysłówka działa 
od czerwca 2009r. Liczy 
ono 30 członków i powsta-
ło z inicjatywy rodziców, 
których dzieci uczęszcza-
ją bądź będą uczęszczać 
do Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach. 

Głównym celem powstałego 
stowarzyszenia było prze-
jęcie prowadzenia szko ły w 
Opaleniskach oraz posze-
rzenie jej struktury o kla-
sy  IV-VI. Z dniem 1 wrze-
śnia 2010 roku stowarzysze-
nie uzyskało zgodę na pro-
wadzenie Szkoły Podstawo-
wej im. gen. Witołda Nowi-
ny – Sawickiego, która do-
tychczas prowadzona była 
przez gminę. Obecnie szko-
ła utrzymywana jest z sub-
wencji oświatowej przekazy-
wanej przez Wójta Gminy. 
Poza tradycyjnymi przed-
miotami nauczania wpro-
wadzono zajęcia z rytmiki, 
kółka zainteresowań z ję-
zyka polskiego, matematyki 
i przyrody oraz wyjazdy na 
basen, które służą rozwojo-
wi pasji oraz poszerzają ho-

ryzonty uczniów. 
W bieżącym roku szkoła 
podstawowa otrzymała do-
finansowanie w ramach rzą-
dowego programu „Rado-
sna szkoła”. Za pozyskane 
fundusze w kwocie 5 858 zł 
zakupiono pomoce dydak-
tyczne oraz urządzono plac 
zabaw dla najmłodszych 
dzieci. 
Stowarzyszenie przejęło ró-
wnież realizację projektu      

z POKL pt.”Przedszkolaki z  
przyszłością”, na realizację 
którego otrzymała dofinan-
sowanie, ponad 420 tys. zł. 
Ponadto Stowarzyszenie 
Rozwoju Wiosek Opaleni-
ska, Podlesie, Zmysłówka 
organizuje pikniki rodzin-
ne, które przyciągają wielu 
mieszkańców naszych miej-
scowości oraz okolicznych 
wiosek. Organizowane są 
liczne zabawy i konkursy 

dla dzieci i młodzieży, loteria 
fantowa, licytacja. Prowa-
dzona jest także sprzedaż 
pysznych ciast oraz wiele, 
wiele innych atrakcji. 
Pozyskane w ten sposób 
środki przeznaczane są 
na zakup wyposażenia do 
szkoły i bieżące wydatki.

Prezes Stowarzyszenia
Halina Leja

CZAS NA STOWARZYSZENIE

Biblioteka wśród wielu in-
stytucji jest ważnym pod-
miotem edukacji, kultury i 
informacji. Jeśli jest twór-
cza to przyciąga i ożywia 
społeczność lokalną i czy-
telniczą. 

Biblioteka w ostatnich la-
tach postawiła na rozwój, 
a współpraca ze środowi-
skiem lokalnym zaznaczyła 
aktywnie miejsce w najbliż-
szym otoczeniu i zachęciła 
do korzystania z bibliotecz-
nych usług. Jednym z waż-
niejszych działań, do jakiego 
przystąpiła biblioteka jest 
akcja „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, w trakcie której 
przedstawiciele różnych za-
wodów i pełniący funkcje lo-
kalne czytali bajki dzieciom. 
Corocznie młodzież gimna-
zjalna pisze trudne dyktan-

BIBLIOTEKA MIEJSCEM CZYTANIA 
I DZIAŁANIA
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do „O Pióro Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne”. Milusiń-
scy z Ochronki i ze Szkoły 
Podstawowej w Laszczy-
nach świętowali w biblio-
tece urodziny Kubusia Pu-
chatka. Było dużo zabawy i 
tort. Natomiast dla każdego 
mieszkańca gminy konkur-
sy: „Najpiękniejsze zakątki 
naszej Gminy”, „Najstarsze 
obrazki kolędowe” i „Naj-
większa kolekcja obrazków 
prymicyjnych”. Statutowym 
zadaniem biblioteki jest na-
tomiast gromadzenie i udo-
stępnianie księgozbioru. W 
GBP Grodzisku Dolnym i filii 
w Grodzisku Nowym moż-
na korzystać bezpłatnie ze 
stanowisk komputerowych z 
dostępem do Internetu.

Krystyna Zagrodzka

Na terenie gminy Grodzi-
sko Dolne funkcjonują 
2 gimnazja, 6 szkół pod-
stawowych w tym dwie 
prowadzone przez stowa-
rzyszenia, 3 przedszkola 
w tym jedno prowadzone 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP oraz 4 
Oddziały Przedszkole w 
tym 2 prowadzone przez 
stowarzyszenia.

Szkoły zapewniają każdemu 
uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju. Kształcenie    
i  wychowanie służy rozwi-
janiu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości 
do ojczyzny oraz poszano-
wania dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego.
Dzieci młodsze uczestni-
czyły  w wychowaniu przed-
szkolnym dzięki projektom 
realizowanym w przedszko-
lach i oddziałach przed-
szkolnych. Dla podnoszenia 
poziomu nauczania i uzyski-
wania jeszcze lepszych wy-
ników ze sprawdzianów i eg-
zaminów realizowane były 
projekty w Szkole Podstawo-
wej i Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym 
– „Centrum nowoczesnego 
kształcenia-szansą na lep-
szą przyszłość” – kwota 289 
715,95 zł, „Z nauką w świat” 
– kwota 177 701,65 zł. Po-
nadto realizowany był pro-
jekt „FENIKS” drugoplanowy 
program odbudowy, popula-
ryzacji i wspomagania na-
uczania fizyki w szkołach na 
kwotę 58.000 zł.
W ramach projektu „Rado-
sna szkoła” wyposażono 
miejsca  zabaw w szkołach 
i plac zabaw. Dla 2 uzdol-
nionych uczniów w zakresie 

przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych udało się 
pozyskać stypendia Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego.
Uczniowie naszych szkół 
zdobyli trzykrotnie, stopień 
finalisty wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego 
z historii, dwóch uczniów- fi-
naliści I edycji konkursu pro-
jektów naukowych w woje-
wództwie podkarpackim pod 
patronatem Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz dwóch 
uczniów zajęło 2 miejsce w 
Międzywojewódzkim Kon-
kursie o życiu i działalności 

Ignacego Łukasiewicza. 
Wysokie osiągnięcia zdoby-
wali nasi uczniowie w rywa-
lizacji sportowej w ramach 
Przedszkolady, Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej i Gimnazja-
dy na szczeblu wojewódz-
twa. Dzięki zainstalowaniu 
systemu monitoringu wizyj-
nego w ramach Programu 
Rządowego  „Monitoring 
Wizyjny w Szkołach i Pla-
cówkach”, zwiększyło się 
bezpieczeństwo uczniów 
w Zespołach Szkół w Gro-
dzisku Dolnym i Grodzisku 
Górnym.

Maria Rydzik
Dyrektor ds. Oświaty

STAN OŚWIATY W GMINIE
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Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym zajmuje się 
szeroko pojętą edukacją 
kulturalną. 

Obok cyklicznie organizo-
wanych imprez plenerowych 
takich jak Ogólnopolska Pa-
rada Straży Wielkanocnych 
„TURKI”, Dni Grodziska, 
Dożynki Gminne, zapocząt-
kowane zostały dwie nowe 
imprezy: Międzynarodowe 
Spadochronowe Mistrzo-
stwa Podkarpacia oraz Re-
gionalny Przegląd Zabytko-
wego Sprzętu Gaśniczego. 
Pod patronatem Ośrodka 
Kultury działają 3 zespoły: 
Zespół Regionalny i Kape-
la Ludowa „Grodziszczoki”, 
Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Leszczynka” oraz 
powstały w 2008r. Zespół 
Śpiewaczy „Wiola”. Stano-
wią one żywy przykład kul-
tywowania i chronienia daw-
nego folkloru, odchodzących 
w zapomnienie starodaw-
nych obrzędów i zwycza-
jów. Dają dowód na to, że 
zajęcia, stroje i narzędzia, 
pieśni i przyśpiewki, a także 
rozrywki minionych czasów 
niosą w sobie ukryte i nie-
powtarzalne piękno, które 
trzeba pokazywać szerokim 
kręgom widzów i zaszczepić 
w duszę młodego pokolenia. 
Zespoły te mogą poszczy-
cić się wieloma wspaniałymi 
nagrodami, wyróżnieniami i 
zdobytą wśród publiczności 
sympatią podczas licznych 
koncertów i występów w róż-
nych miejscowościach na-
szego województwa i kraju. 
Najważniejsze osiągnię-
cia Zespołu Regionalnego 
„Grodziszczoki” to:
• Łowicki Pasiak – Nagroda 
Główna w VIII Ogólnopol-
skich Spotkaniach Folklory-
stycznych „Łowicki Pasiak” 
w Łowiczu (2009)
• Nagroda Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego 
za całokształt działalności 

kulturalnej i artystycznej w 
dziedzinie upowszechnia-
nia tradycji i kultury ludowej 
(2009)
• Pan Stefan Dąbek, współ-
założyciel zespołu, otrzymał 
Nagrodę Zarządu Powiatu 
Leżajskiego za całokształt 
działalności związanej z 
upowszechnianiem kultury 
(2009)
• Pani Apolonia Kuźniar, 
współzałożycielka zespołu, 
otrzymała Nagrodę Zarządu 
Powiatu Leżajskiego za ca-
łokształt działalności zwią-
zanej z upowszechnianiem 
kultury (2010).
Nieodłączną częścią Zespo-
łu Regionalnego jest Kape-
la Ludowa, która w prze-
ważającej mierze tworzy 
akompaniament muzyczny 
dla Zespołu, ale koncertuje 
również samodzielnie i na 
tym polu posiada kilkana-
ście prestiżowych nagród i 
dość długą listę wspaniałych 
występów. 6 października 
2007 roku, w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w War-
szawie Kapela otrzymała 
nagrodę im. Oskara Kolber-
ga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” – jest to najwyższe 
odznaczenie dla zespołów 
działających w amatorskim 
ruchu ludowym. Ponadto 
Pan Edward Markocki mi-
strzowską grą na cymbałach 
zdobył w 2008r. I nagrodę 

na Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kapel i Instrumentalistów 
w Kazimierzu, zaś w duecie 
z Michałem Rydzikiem w 
kategorii „Duży-Mały” (czyli 
mistrz i uczeń) zdobyli wy-
różnienie. Sukces ten po-
wtórzyli w roku 2010. Wy-
stępując indywidualnie na 
Ogólnopolskim Spotkaniu 
Cymbalistów w Rzeszowie 
(2008r.) pan Edward zdobył 
I nagrodę, a Michał otrzymał 
wyróżnienie. 
Licznymi nagrodami i wy-
różnieniami może poszczy-
cić się także Zespół „Lesz-
czynka”. W 2007 roku Pani 
Maria Żak, kierownik zespo-
łu, otrzymała Nagrodę Za-
rządu Powiatu Leżajskiego 
za całokształt działalności 
związanej z upowszechnia-
niem kultury. Najważniejsze 
osiągnięcia zespołu to:
• II nagroda w I Eurokarpac-
kim Kulturalnym Taborze 
Pasterskim w Tyrawie Woło-
skiej i nagroda dla Pani Ma-
rii Żak za scenariusz i reży-
serię (2008)
• Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego w 
„Prezentacjach Podkarpac-
kich Potraw i Obrzędów Bo-
żonarodzeniowych” (2008)
• I miejsce w Podkarpackim 
Przeglądzie Pieśni i Melodii 
Ludowych (2009)
Zespół Śpiewaczy „Wiola” 
z Chodaczowa działa od 

dwóch lat. Na swoim koncie 
ma już liczne koncerty na 
imprezach gminnych oraz 
reprezentuje naszą gminę 
na przeglądach zespołów 
śpiewaczych.
Orkiestra Dęta istnieje od 
1910r. Koncertuje podczas 
licznych uroczystości pań-
stwowych, regionalnych i 
kościelnych, bierze udział        
w imprezach gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich. 
Rok 2010 to rok wielkiego 
jubileuszu Orkiestry. Ob-
chody tego święta Orkiestra 
rozpoczęła w kwietniu od 
wyjazdu do Częstochowy i 
koncertu na Jasnej Górze, a 
zakończyła w październiku 
pielgrzymką do Łagiewnik. 
W lipcu odbył się koncert ju-
bileuszowy, w trakcie które-
go Orkiestra otrzymała Złotą 
Odznakę Honorową od Pol-
skiego Związku Chórów i Or-
kiestr Dętych. W bieżącym 
roku Orkiestra otrzymał rów-
nież Nagrodę Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
za całokształt działalności. 
Zwieńczeniem tego jubile-
uszu było nagranie i wyda-
nie płyty z najpiękniejszymi 
utworami granymi przez Or-
kiestrę. Na zaproszenie po-
sła Z. Rynasiewicza Orkie-
stra w grudniu koncertowała 
w Sejmie.
Dzięki temu, że w Ośrodku 
Kultury wznowione zostały 
nieodpłatne zajęcia gry na 
instrumentach dętych, sze-
regi Orkiestry z roku na rok 
są zasilane nowymi, młody-
mi adeptami sztuki muzycz-
nej. Pozwala to z optymi-
zmem patrzeć na przyszłość 
Orkiestry. 
Pod patronatem Ośrodka 
Kultury działają również 
dziecięce i młodzieżowe ze-
społy taneczne oraz teatrzyk 
„Ufoludek”. Zespoły te biorą 
czynny udział w imprezach 
gminnych, są zapraszane na 
konkursy i przeglądy powia-
towe i wojewódzkie.

Dyrektor Ośrodka Kultury
Katarzyna Mach-Wawrzaszek

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku 
Dolnym zajmuje się szero-
ko pojętą działalnością w 
zakresie pomocy społecz-
nej.

Przyznawanie zasiłków sta-
łych, zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych, dożywia-
nie dzieci w szkołach oraz 
przyznawanie zasiłków na 
zakup posiłków i żywności 
(pozyskiwanie funduszy na 
realizację programu wielo-
letniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”), usłu-
gi opiekuńcze i sprawianie 
pogrzebu, co wachlarz dzia-
łań ośrodka. 
GOPS pozyskiwał i zajmo-
wał się dystrybucją żywności 
z Banku Żywności. Żywność 
ta była rozdawana najuboż-
szym mieszkańcom gminy. 

Ponadto przez 2 lata pra-
cownicy GOPS brali udział w 
akcji SZLACHETNA PACZ-
KA, która miała na celu po-
moc osobom ubogim. W 
celu przeciwdziałaniu wy-
kluczeniu społecznemu oraz 
aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych od 2008r. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje projekt 
systemowy „Czas na ak-
tywność w Gminie Grodzi-
sko Dolne”. Z różnych form 
wsparcia w ramach projektu 
skorzystało już 49 osób.

Od momentu nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty 
wprowadzającej pomoc dla 
uczniów GOPS realizuje 
stypendia szkolne, z któ-
rych skorzystało już 1004 
uczniów.
Pomoc dla uczniów niepeł-
nosprawnych realizowana 
była w postaci programu 
„Uczeń na wsi – pomoc w 
zdobyciu wykształcenia 
przez osoby niepełnospraw-
ne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko 
– wiejskie”, z którego sko-

rzystało 85 uczniów.
W Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej realizowane 
są również dodatki miesz-
kaniowe oraz świadczenia 
rodzinne w postaci:
• zasiłku rodzinnego wraz z 
dodatkami,
• zasiłku pielęgnacyjnego,
• świadczenia pielęgnacyj-
nego,
• funduszu alimentacyjnego

Kierownik GOPS
Andrzej Wikiera

- AKTUALNOŚCI - 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY 
SPOŁECZNEJ

REKLAMA PŁATNA
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W Gminie Grodzisko Dol-
ne uruchomiony został sys-
tem wczesnego ostrzegania 
przed zagrożeniami za pomo-
cą wiadomości SMS. Teraz 
wszyscy mieszkańcy gminy, 
którzy dysponują telefonem 
komórkowym i wyrażą na to 
zgodę, będą otrzymywać z 
Urzędu Gminy SMS’y z waż-
nymi informacjami.

W mijającym roku wiele osób 
z naszej gminy doświadczyło 
chwile grozy związane z dwu-
krotnym wylaniem Leszczynki 
i trzykrotnym Wisłoka. Szcze-
gólnie niebezpieczna okazała 
się Leszczynka, która w wyniku 
intensywnych opadów, w cią-
gu kilku godzin ze spokojnego 
potoku potrafiła zmienić się w 
rwącą rzekę. W trakcie prze-
prowadzania akcji przeciwpo-
wodziowej wielokrotnie wynikła 
potrzeba szybkiego przeka-
zywania ważnych informacji 
mieszkańcom z zagrożonych 
terenów. 
W związku z tymi doświad-
czeniami podjęto decyzję o 
wdrożeniu nowoczesnego sys-
temu ostrzegania, opartego 
o wiadomości SMS wysyłane 

na telefony komórkowe. Dzię-
ki systemowi powiadamiania, 
Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego będzie mogło na-
tychmiast przesłać otrzymane 
powiadomienie o zagrożeniu do 
zainteresowanych mieszkań-
ców. Szybka informacja o zbli-
żającej się powodzi pozwoli le-
piej przygotować się na zbliża-
jącą się „wodę”, a tym samym 
ograniczyć straty. 
System można wykorzystać do 
przesyłania informacji w trakcie 
prowadzenia akcji powodzio-
wej, np. przekazywać informa-
cje o miejscach gdzie można 
zaopatrzyć się w piach i worki 
oraz informować o tym, które 
drogi są nieprzejezdne. Dodat-
kowo Informator SMS będzie 
służył do koordynowania dzia-
łań jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.
System, którym dysponuje 
Urząd zostanie wykorzystany 
nie tylko przy zagrożeniu powo-
dziowym. Szybko przekazana 
wiadomość będzie nieoceniona 
w przypadku ostrzeżeń o wi-
churach, ulewach, zbliżającym 
się gradobiciu, pożarach, nie-
przejezdnych drogach, awa-
riach sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej, skażeniach wody, 
zagrożeniach chemicznych, 
epidemiach, awariach sieci 
energetycznych, czy informo-
waniu o przerwach w dostawie 
prądu. System będzie przydat-
ny także w poszukiwaniu osób 
zaginionych, zwłaszcza dzie-
ci, osób chorych i starszych, a 
także w przypadkach ścigania 
różnego rodzaju oszustów, któ-
rzy coraz częściej odwiedzają 
nasze domy. 
System ma także za zadanie 
podnieść jakość codziennego 
życia ludzi, poprzez informo-
wanie o różnych wydarzeniach, 
np. bezpłatnych badaniach, 
zbiórce odpadów wielkogaba-
rytowych, czy zużytego sprzętu 
RTV i AGD. 
Funkcjonowanie systemu dla 
mieszkańców jest bardzo pro-
ste. Aby otrzymywać informacje 
i ostrzeżenia wystarczy zare-
jestrować swój numer telefonu 
w systemie, poprzez wysłanie 
SMS’a na numer 661 000 112. 
W treści SMS’a należy wpisać 
kod zamieszkiwanego sołec-
twa. Koszt wysyłania SMS’a 
jest zgodny z indywidualnym 
planem taryfowym danego ope-
ratora sieci komórkowej, nato-

miast otrzymywanie informacji 
jest już bezpłatne. W każdym 
momencie można wyrejestro-
wać się z systemu – także po-
przez wysłanie SMS’a.
Podział na sołectwa umożliwi 
selektywne działanie systemu, 
czyli np. o zagrożeniu wylaniem 
Leszczynki otrzymają tylko 
mieszkańcy tych sołectw, przez 
które potok przepływa. Oczywi-
ście system ten nie może być 
wykorzystany do wysyłania re-
klam lub innych niepotrzebnych 
informacji, które zaśmiecają na-
sze komórki. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
mimo dużej popularności te-
lefonów komórkowych nie 
wszyscy je posiadają. Liczymy 
jednak na to, że osoby, które 
otrzymają wiadomość na tele-
fon rozpowszechnią informację 
w swoim sąsiedztwie. Zastoso-
wanie tego rodzaju komunikacji 
pozwoli natychmiastowo prze-
kazywać ważne informacje, bo 
telefon komórkowy zazwyczaj 
każdy ma przy sobie. W sytu-
acjach zagrożenia szybkość 
przekazywania informacji ma 
decydujące znaczenie. Wtedy 
często godziny czy minuty de-
cydują o tym, czy ochronimy 
swój dobytek, a nawet zdrowie 
i życie. 

Grzegorz Potaczała

SMS’Y BĘDĄ OSTRZEGAŁY 
MIESZKAŃCÓW

DO 70%DOTACJI NA ZAKUP ZESTAWU SOLARNEGO
Dotacje udzielane są w ramach „Zintegrowanego Programu Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz Pozarzą-

dowych Organizacji Pomocowych Program realizowany jest przez firmę Hetman-CB Sp. z o.o. Dotacja do 70% jest dotacją dwufazową. Pierwsza część dotacji do 45% 

udzielana jest na zasadach określonych w Programie NFOŚiGW dostępnym na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl Druga część dotacji do 25% kosz-

tów zakupu zestawu solarnego udzielana jest przez Operatora Programu. 

W programie mogą wziąć udział:

• Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słonecz-

ne lub

• Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).

W ramach programu beneficjent ma możliwość zakupu, zainstalowania i uruchomienia kompletnych zestawów solarnych przeznaczonych tylko i wyłącznie do ogrzewa-

nia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Procedura przystąpienia do Programu:
1. Wstępne zgłoszenie chęci udziału w projekcie w siedzibie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym, pokój nr 5, tel. 17 242 82 65 wew. 151 lub 152. Zgłoszenia przyjmo-

wane będą do 10 stycznia 2011r.
2. Przekazanie przez Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym do Operatora Programu listy zainteresowanych.

3. Kontakt Operatora Programu z osobami zainteresowanymi.  Umówienie na bezpłatną wizytę z Doradcą Techniczno Handlowym w celu szczegółowego omówienia 

programu. W ramach tej wizyty Doradca dobierze optymalne pod względem technicznym i finansowym rozwiązania instalacji solarnej, a także bezpłatnie wyceni dobraną 

instalację oraz przedstawi dokładne wyliczenie kwoty dotacji.

4. Podpisanie umowy z operatorem o przystąpieniu do Programu. 

WAŻNE – do momentu podjęcia ostatecznej decyzji i podpisania umowy o przystąpieniu do Programu nie są ponoszone żadne koszty.
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KULTURA W GMINIE

REKLAMA PŁATNA


